
ก ำหนดกำรโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรและศึกษำดูงำน 
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงกำร (Project Approach) ส ำหรับเด็กปฐมวัย 

ณ สำธำรณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
ระหว่ำงวันที่ 25 มีนำคม – 29 มีนำคม พ.ศ. 2562 

 
วันแรก (25 มีนำคม 2562) 
 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางไปท่าอากาศยานเถาหยวน (ไต้หวัน)  

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 45 นาที 
 เข้าที่พัก  
 เยี่ยมชมสถานท่ีส าคญั ณ เมืองไทเป  (อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค วัดหลงซาน หรือ ตึกไทเป 101) 
 
วันที่ 2 (26 มีนำคม 2562) 
08:00 – 11:30 ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาล Taipei Nanhai Experimental Kindergarten ณ เมืองไทเป จัดการ

เรียนรูโ้ดยใช้โครงการ มุ่งเน้นการพัฒนาการตามวัยในด้านอารมณ์ สังคม และสติปญัญา และส่งเสริม
ความเป็นนักนวัตกรรม 

11:30 – 12:30 รับประทานอาหารกลางวัน  
14:00 – 16:30 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยอาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน

ปฐมวัย สาขาการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan Normal 
University) 

16:30 พักผ่อนตามอัธยาศยั (วัดซองชาน รับประทานอาหารเย็นทีต่ลาดนัดกลางคืน) 
 

วันที่ 3 (27 มีนำคม 2562) 
08:00 – 11:30 ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาล National Taiwan University Preschool ณ เมืองไทเป จดัการเรียนรูท้ี่

เน้นโครงการ เป็นศูนย์เด็กเล็กของมหาวิทยาลัยแห่งชาตไิต้หวัน มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไต้หวัน 
อันดับที่ 109 ของโลก 

11:30 – 12:30 รับประทานอาหารกลางวัน  
14:00 – 15:30 เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan 

University of Science and Technology) 
16:30 พักผ่อนตามอัธยาศยั (รับประทานอาหารเย็น ณ ซีเหมินติง ย่านสยามสแคว์ของไต้หวัน) 
 

วันที่ 4 (28 มีนำคม 2562) 
07:00 – 9:00 เดินทางไปยังเมืองซินจู๋  (Hsin-Chu) 
9:00 –  10:30 ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาล Natural Way Experimental Education Elementary School ณ 

เมืองซินจู ๋ จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการบูรณาการวัฒนธรรมจีนเข้ากบัหลักสตูรการเรยีนรู้ 
10:30 – 12:00 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรูส้ าหรับเด็กเล็ก Hsinchu Childcare Resource Center  เป็นศูนย์การ

เรียนรูส้ าหรับผู้ปกครองและเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 3 ขวบโดยไม่มคี่าใช้จ่าย ภายใต้การก ากับดูแลของ
สาขาการสอนปฐมวัย มหาวิทยาลยัแห่งชาติชิงหวา (National Tsing Hua University) มหาวิทยาลัย
ที่ดีท่ีสุดอันดับ 2 ของไต้หวัน 



12:00 – 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 16:00 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยอาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน

ปฐมวัย  สาขาการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย มหาวิทยาลัยแห่งชาติชิงหวา (National Tsing Hua 
University)  

16:00 – 18:00 เมืองเก่าเป่ยผู่  (เดินชมเมืองเก่า รบัประทานอาหารเย็น) 
18:00 – 20:00 เดินทางกลับเข้าท่ีพัก ณ เมืองไทเป 
 

วันที่ 5 (29 มีนำคม 2562) 

08:00 – 9:00 เช็คเอาท์โรงแรมที่พัก  
9:00 – 12:00 ศึกษาแหล่งเรยีนรู้ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติหยางหมินซาน หรอื อุทยานแห่งชาติเย่หลิว 
12:00 – 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – XX:XX ซื้อของฝาก ณ ร้านขนมช่ือดัง และแวะเอ้าเลทช่ือดังของไต้หวัน Mitsui Outlet Park 
XX:XX – XX:XX เดินทางไปยังสนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวกลับ 
หมายเหตุ  ก าหนดการ การเดินทางรอการยืนยันจากสายการบิน  อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
ค่ำลงทะเบียน  27,000 บำท/ท่ำน   
ครอบคลมุ 

- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรุงเทพ - ไทเป) ด้วยสายการบินแห่งชาติ (มีอาหารและโหลดสัมภาระได้) 
- ค่าห้องพัก (ห้องคู่) รวม 4 คืน ณ กรุงไทเป 

- ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ 

- อาหารกลางวัน 

- ค่าเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา ตามก าหนดการ (วิทยากร ผู้แปล) 
- อาหารกลางวัน (ส่วนใหญจ่ะเป็นข้าวกล่อง เพื่อความสะดวกและการบริหารจัดการเวลา) 
- เกียรติบตัร 

- ค่าเดินทางในประเทศไตห้วัน (รถรับส่งสนามบิน ค่าเดินทางในไทเป (รถไฟฟ้า) ค่าเดินทางนอกเมืองไทเป (รถบัส)) 
- วีซ่า (ทางโครงการด าเนินการกรอกช้อมูลการเข้าประเทศให้ทั้งหมด) 

ไม่ครอบคลุม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

- ค่าอาหารเย็น 

- ค่าเข้าสถานท่ีและกิจกรรมอื่น ๆ  เช่น ตึกไทเป 101  บ่อน้ าร้อน 
สมัครได้ที่ 
https://docs.google.com/forms/d/1ySo830BfRCr2SmZ4ADeU_1IqPyAVsO51ng0MIuLrFIw/viewform?edit_req
uested=true   ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561  
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ วันท่ี 10 ธันวาคม 2561 และจ่ายค่ามัดจ า 12,000 บาท ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 2561
ทั้งนี้ค่ามัดจ าไม่สามารถขอเรียกคนืได้  (รับจ านวนจ ากดั 30 ท่ี) 

https://docs.google.com/forms/d/1ySo830BfRCr2SmZ4ADeU_1IqPyAVsO51ng0MIuLrFIw/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1ySo830BfRCr2SmZ4ADeU_1IqPyAVsO51ng0MIuLrFIw/viewform?edit_requested=true

