เริ่มต้นอย่างไร
ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
“The Learning Center for Child Development,
Breastfeeding Promotion and
Integrated Learning 3 mo.- 3yr.”
ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค�ำน�ำ
“เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว” เป็นความพยายามของทีมงาน
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการรวบรวม
ประสบการณ์การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3 เดือน – 3 ปี
ที่ต้องการเน้นการให้การเลี้ยงดู ดูแลเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพ โดยการสนับสนุนให้
ได้รบั นมแม่และอาหารตามวัยทีเ่ หมาะสม มีการเรียนรูผ้ า่ นการเล่นอย่างมีความหมาย
เพื่อให้เกิด การเห็น การซึมซับพฤติกรรมดีๆ โดยอาศัยแนวทาง การบูรณาการ
ปรั ช ญา และ วิ ธี ก ารเลี้ ย งดู เ ด็ ก ต่ า งๆ ทั้ ง ของต่ า งประเทศและในประเทศ
การบูรณาการขบวนการเลี้ยงดูที่เน้นการเสริมทักษะ ความสามารถหลากหลาย
ในการด�ำรงชีวิตต่อไป เช่น การได้รับอาหารคุณภาพอย่างเพียงพอ การเลือก
กินอาหารลดปัญหา NCD ( Non Communicable Diseasess) การมีพฒ
ั การมีทกั ษะ
การเคลื่อนไหว แก้ไขปัญหาฉุกเฉิน ทักษะทางภาษา ทักษะเทคโนโลยี่ ฯลฯ
เพื่อให้เด็กได้รับฐานแรกของชีวิตที่แข็งแรง น�ำสู่การต่อยอดเด็กไทยคุณภาพ และ
คนไทยคุณภาพในศตวรรษที่ 21 (คนไทย4.0)
จากนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2560) ที่ต้องการผลิตบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ที่มีความพร้อม มีทักษะในการด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21
ในขณะที่ ข้อมูล ส�ำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2560-61 พบว่า
เด็กปฐมวัยอายุต่�ำกว่า 5 ปีมีจ�ำนวน 39,272 ในจ�ำนวนนี้มีพัฒนาการล่าช้าถึง
ร้อยละ 36.29 ซึง่ สูงกว่าข้อมูลเฉลีย่ ของประเทศทีม่ ปี ระมาณ ร้อยละ 30 ครอบครัว
มีการหย่าร้าง ประมาณ 1 ใน 3 มีครัวเรือนที่อยู่ในภาวะล�ำบาก มีความบกพร่อง
มีปัญหาสุขภาพ ในภาพรวม จ�ำนวน 44,912 ครัวเรือน คิดเป็นประมาณร้อยละ
17 ของครัวเรือนทัง้ หมดในจังหวัด และทีส่ ำ� คัญมากคือ ข้อมูลวิชาการทีย่ ำ�้ ถึงความ

ส�ำคัญของวัยเริ่มต้นปฐมวัยต่อทุนชีวิตในวัยผู้ใหญ่และการที่จังหวัดมหาสารคาม
มีนโยบาย จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักศิลา 4.0 ( Smart Kids Taksila 4.0)
โรงพยาบาลสุทธาเวช โดยกลุม่ งานเวชกรรมสังคมและกลุม่ งานกุมารเวชกรรม
จึงได้เสนอจัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้ “สถานพัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมนมแม่และการเรียนรู้
แบบบูรณาการ” เน้นที่อายุ 3 เดือน—3 ปี จากสถานการณ์ครัวเรือน เด็กบ้านเรา
มีความเสี่ยงสูงต่อการไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ จากข้อมูลวิชาการที่ปัจจุบัน
ยื น ยั น ถึ ง การเจริ ญ เติ บ โตของสมองเด็ ก ที่ เ ป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และมากสุ ด
โดยเฉพาะในระยะ 3 ขวบปีแรก จากการที่สถานพัฒนาเด็กเล็กยังมีน้อยแห่งมาก
ที่ จ ะให้ ก ารดู แ ลเด็ ก กลุ ่ ม นี้ และจากนโยบายจั ง หวั ด ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น
เน้นแนวทางดังกล่าวข้างต้น ในการจัดท�ำเป็นหนังสือเล่มนี้ ได้รับการสนับสนุน
ทั้งด้านความรู้ และงบประมาณ จากเครือข่ายหลายภาคส่วน ดังนี้
1. คุณศุภชัย - คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย
2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
4. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
5. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 7
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะท�ำงานศูนย์เรียนรู้
สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน-3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สารคณบดี
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็ว ภาวะทาง
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นาไปอย่างก้าวกระโดด ล้วนมีผลกระทบต่อระบบ
ครอบครัวที่จะเอื้อหนุนการดูแลสมาชิกในครอบครัว ทั้งในด้านเวลาและคุณภาพ
การเลี้ยงดู ดีใจกับเด็กๆ คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในช่วง
ปฐมวัย และภูมใิ จทีจ่ งั หวัดเรามีศนู ย์เรียนรูส้ ถานพัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมนมแม่และ
การเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี (สถานพัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลสุทธา
เวช) แห่งนี้เกิดขึ้น
ผมต้องขอบพระคุณท่าน ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มอบนโยบายให้แต่ละคณะจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างบัณฑิตพันธุใ์ หม่ ทีม่ ศี กั ยภาพน�ำพาประเทศชาติไปสูค่ วามเจริญอย่างมีความ
สุข และขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณ
พฤกษ์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสุทธาเวชใน
การด�ำเนินการเรื่องนี้ การสร้างพลเมืองพันธุ์ใหม่ ต้องเริ่มกันตั้งแต่ปฐมวัย
สถานพัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลสุทธาเวช น่าจะเป็นแหล่งช่วยเพาะบ่มเด็กๆ
ปฐมวัยของเราให้เติบโตสมวัยมีศักยภาพรอบด้าน โดยมีนมแม่เป็นทุนสมอง มีครู
พี่เลี้ยงเป็นผู้น�ำพา มีครอบครัวและชุมชนเป็นผู้เกื้อหนุน เพื่อเติมเต็มสังคมแห่ง
การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยของเรา
ขอขอบคุณคณะท�ำงาน คณะทีป่ รึกษา โดยเฉพาะคณะผูใ้ ห้การสนับสนุน
ทีไ่ ด้รเิ ริม่ และทุม่ เทท�ำสิง่ นีเ้ พือ่ ลูกหลานชาวมหาสารคามและลูกหลานไทยของเรา
หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าหนังสือเล่มนีใ้ นมือท่าน จะจุดประกายขยายผลให้เกิดการเรียน
รู้กระบวนการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีเปี่ยมคุณค่าร่วมกัน
ผศ. นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สารผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมใิ จ
ทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาศูนย์เรียนรูส้ ถานพัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมนมแม่และการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี (สถานพัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลสุทธาเวช)
แห่งนีข้ นึ้ เพือ่ ให้การบริการแก่บตุ รหลานบุคลากร และประชาชนทัว่ ไป โดยมุง่ หวัง
ที่จะขับเคลื่อน ขยายผล และต่อยอดการด�ำเนินงานกับสถานพัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ
ที่มีอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม
ผมได้เห็นถึงความพยายาม ความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมงาน คณะที่ปรึกษา
ผูใ้ ห้การสนับสนุน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกท่าน ทีท่ มุ่ เทเวลา แรงกาย แรงใจ ความ
คิด และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อหลอมรวมให้เกิดศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ด้วยประกาย
ความหวังที่จะร่วมกันพัฒนาศักยภาพของสถานพัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่นให้เป็น
พลังส�ำคัญเคียงข้างพ่อแม่ ผูป้ กครอง ในการก่อร่างสร้างเด็กไทยพันธุใ์ หม่ทจี่ ะก้าว
ขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติ
นับเป็นเรือ่ งส�ำคัญ ในเบือ้ งต้นทีพ่ วกเราทุกคนจะต้องช่วยกันขยายผลเรือ่ ง
นีไ้ ปยังสถานพัฒนาเด็กเล็กทัง้ ในจังหวัดมหาสารคาม ในการรองรับให้เด็กทีพ่ อ่ แม่
ผู้ปกครองไม่สามารถมีเวลา หรือไม่สามารถให้การดูแลเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพได้
เป็นการช่วยในการสนับสนุนการขับเคลื่อน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักศิลา
4.0 ( Smart Kids Taksila 4.0)
ขอขอบคุณทีมงาน คณะทีป่ รึกษา ผูใ้ ห้การสนับสนุน ทีเ่ ห็นถึงความส�ำคัญ
ในเรื่องนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว”
เล่มนี้ จะก่อให้เกิดการต่อยอดยังประโยชน์ต่อสถานพัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ ในท้อง
ถิ่นจังหวัดมหาสารคาม และทั่วประเทศได้
ผศ. นพ. เกรียงไกร โกวิทางกูร
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บรรณาธิการ
ตั้งใจตั้งชื่อ “เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว” เป็นชื่อหนังสือ เพราะ
อยากเน้นว่าเป็นเรือ่ งของการบันทึกความเป็นมาของการจัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้ สถาน
พัฒนาเด็ก ส่งเสริมนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ รพ.สุทธาเวช กอง
บรรณาธิการ คือทีมผูป้ ฏิบตั หิ น้างานของการจัดตัง้ ศูนย์ดงั กล่าว ยอมรับว่าเราเริม่
ต้นการจัดตั้ง จากต้นทุนที่น้อยมาก ทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ แต่เมื่อได้
เรียนรู้จากการประชุม การแลกเปลี่ยน การศึกษาดูงาน จากหลาย วิทยากร และ
สถานที่ แล้ว ค่อยเป็นค่อยไป เรียนผิด เรียนถูก จึงน�ำสู่ หนังสือเล่มนี้
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา คณะผู้ให้การสนับสนุน กอง
บรรณาธิการ หวังว่าหนังสือจะได้ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ ในการเรียนรู้ ต่อยอด เพื่อ
ช่วยกันยกระดับคุณภาพเด็กชาวมหาสารคาม ด้วยกันต่อไป กองบรรณาธิการทราบ
ว่าหนังสือเล่มนี้ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้น การจะก้าวสู่ศูนย์เรียนรู้ เราคงต้องช่วยกัน
ต่อยอด พัฒนาหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด โปรด
กรุณาให้ความเห็นและแจ้ง ตามช่องทางติดต่อด้านหลังหนังสือ ทีมงานกอง
บรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความขอบพระคุณ
ปาลิตา พูลเพิ่ม
สิรินธร นิลวรรณาภา
ปิติพร เบญจจินดา
สุนิสา โสภาอุทก
ชันณิชา ดีสม

สารบัญ
ภาคที่ 1
ท�ำไมต้องมี
ศูนย์เรียนรู้
สถานพัฒนา
เด็กเล็ก

ภาคที่ 2
องค์ความรู้
ที่ส�ำคัญส�ำหรับ
บูรณาการการ
พัฒนาเด็กเล็ก
และนมแม่

16
20
24

บทที่ 1
ความส�ำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
บทที่ 2
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บทที่ 1 ความสำ�คัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
บทที่ 2 วัยทองของการพัฒนา 0 - 3 ปี นับวันยิ่งรู้ว่าสำ�คัญ
บทที่ 3 จุดเริ่มต้นการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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ความสำ�คัญของ
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สถานการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นกับเด็กไทยในยุค 4.0
ช่วงวัยเด็กเล็ก เป็นช่วงวัยที่ต้องการความเอาใจใส่ ให้ความส�ำคัญในการ
เลีย้ งดูอย่างมีคณ
ุ ภาพ เพือ่ ให้เด็กได้อยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ เสริมการมีตน้ ทุนสุขภาพ
พัฒนาการและมีทักษะการจัดการความคิดที่ดี เพื่อสามารถต่อยอดพัฒนาสู่การ
เป็นผู้ใหญ่สุขภาพดี เป็นคนดี มีความสุข มีความสามารถ ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์
การอยู่ร่วมกัน ท�ำงานเป็นทีมกับผู้อื่นได้อย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ตามเป้าหมายของประเทศในการสร้าง “คนไทย 4.0”

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าในเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปีทั่ว
ประเทศซึ่งมีประมาณ 3.5 ล้านคน มีจ�ำนวน ¼ คือประมาณ
9 แสนคน ที่ใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดระบบ

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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ข้อมูลการส�ำรวจ สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555
จัดโดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ด้วยการสนับสนุนของยูนิเซฟ พบว่า ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั่วประเทศรวมภาคเอกชนมีประมาณ 20,000 กว่าแห่ง แต่มีเพียงร้อยละ
67 เท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์ และส่วนใหญ่เป็นศูนย์ที่ให้การดูแลเด็ก อายุ 2 – 3.5 ปี

ผลส�ำรวจพัฒนาการของเด็กไทย ใน พ.ศ. 2542-2557
พบเด็กมีพัฒนาการล่าช้า สูงถึงประมาณร้อยละ 30 ซึ่งใน
จ�ำนวนนี้ร้อยละ 20 เกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม และ
ร้อยละ 10 มีพัฒนาการล่าช้าจากความผิดปกติทางชีวภาพ
ของเด็กเอง เช่น ดาวน์ซินโดรม ออทิสติก ฯลฯ

ปี พ.ศ. 2556 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรายงานว่ า
เด็ ก ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 จ� ำ นวนร้ อ ยละ 10-15
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
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ปี พ.ศ. 2557 ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน (สสค.) ได้รายงานผลการวิจยั อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
(IMD World Competitiveness) พบว่า ไทยอยูใ่ นอันดับที่ 29 จาก 60 ประเทศ
ซึ่งลดลงจากอันดับที่ 27 ในปี 2556

จากข้อมูลเหล่านี้จะเห็นได้ว่า ขีดความสามารถในการแข่งขันของคนไทยด้อยลง และยังอยู่
ในระดับที่ตำ�่ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในโลก จึงเป็นที่น่าเป็นห่วงว่าทรัพยากรบุคคลของเรายังด้อย
ในด้านความรู้ ความสามารถการคิดวิเคราะห์ ความสามารถการจัดการความรู้ และการมีนวัตกรรม
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดส�ำคัญในการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ
จากข้อเท็จจริงดังกล่าว รัฐบาลตระหนักถึงความส�ำคัญทีจ่ ะต้องพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย
อย่างจริงจัง เพราะเป็นรากฐานส�ำคัญในการพัฒนาพลเมืองของประเทศให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพ ภาครัฐโดยกระทรวงสาธารณสุขจึงได้รเิ ริม่ จัดท�ำ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน
2558 มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาเด็กไทยมีพัฒนาการและ
ระดับเชาวน์ปญ
ั ญาล่าช้า ทัง้ ยังเป็นส่วนเสริมในการพัฒนาคุณภาพศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก วางระบบโรงเรียน
พ่อแม่ แนวทางการโภชนาการ ระบบการติดตามเฝ้าระวัง ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแรกเกิด
ถึง 5 ปี โดยได้ผลิตคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and
Promotion Manual, DSPM) และคู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (Developmental
Assessment for Intervention Manual, DAIM) เพือ่ ใช้ตดิ ตามผลจากการเลีย้ งดู ทัง้ ด้านการศึกษา สุขภาพ
และพัฒนาการ
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 รัฐบาลยังได้ประกาศใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาบริการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ
โดยศู น ย์ เรี ย นรู ้ ส ถานพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก นมแม่ แ ละการเรี ย นรู ้ แ บบบู ร ณาการ 3 เดื อ น-3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ยดึ เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว
เหล่านี้ในการบูรณาการแนวทางบริหารจัดการมาอย่างต่อเนื่อง

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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บทที่ 2
วัยทองของการพัฒนา
0 – 3 ปี นับวันยิ่งรู้ว่าสำ�คัญ
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1

2

3

at 3 yr.
85%

1. การสร้างส่วนเชือ่ มสมอง (Synapse)
ของสมอง
2. การฝ่อของส่วนเชือ่ มต่อ (Synapse)
ของเซลล์สมองเมื่อไม่ได้ใช้งาน
3. การเจริญเติบโตและขนาดของสมอง
ตามอายุ

Source: Center on the Develloping Child, Harvard Univerrsity

แรกเกิดถึง 3 ปีวัยส�ำคัญที่สุดของชีวิต
ช่วงแรกเกิดถึง 3 ปี เป็นช่วงส�ำคัญที่สุดของชีวิต เพราะเป็นช่วงที่มีอัตรา
การเจริญเติบโตสูงสุดทั้งทางด้านร่างกายและสมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมอง
ในช่วงวัยนี้สมองจะสร้างส่วนเชื่อมต่อ (synapse) ระหว่างเซลล์สมอง (neuron) ถึง
1 ล้านส่วนเชือ่ มต่อ/วินาที ไปเป็นจ�ำนวนรวมสูงสุดประมาณ 1,000 ล้านล้านส่วน
เชื่อมต่อเมื่อเด็กอายุประมาณ 3 ปี หลังจากนั้นจะลดลงไปเรื่อยๆ จนเมื่อเป็น
ผู้ใหญ่จะมีจ�ำนวนส่วนเชื่อมต่อประมาณ 100 - 500 ล้านล้านส่วนเชื่อมต่อ คือ
เหลือเพียง 10% - 50% เท่านั้น ส่วนจ�ำนวนเซลล์สมองนั้นไม่ได้เพิ่มมากในช่วง
เติบโตจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ นอกจากนี้ สมองของเด็กอายุ 3 ปีก็มีขนาดถึงประมาณ
85% ของขนาดของสมองผู้ใหญ่แล้ว

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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Source: Ceter on the Develloping Child, Harvard Univerrsity, Alberta Family Wellness Initiative

โครงสร้างสมองคือรากฐานส�ำคัญของชีวิต
ส่วนเชือ่ มต่อจ�ำนวนมากเหล่านีเ้ ชือ่ มโยงกันเป็นวงจร (circuit) หรือเครือข่าย
(network) กลายเป็นสถาปัตยกรรมหรือโครงสร้างของสมอง (brain architecture)
โดยที่เครือข่ายที่ง่ายจะถูกสร้างขึ้นมาก่อน ส่วนเครือข่ายที่ซับซ้อนจะถูกสร้างใน
ภายหลังบนเครือข่ายที่ง่ายนั้น เป็นล�ำดับชั้นขึ้นไป
โครงสร้างสมองนีม้ คี วามส�ำคัญเหมือนฐานรากของบ้านหรืออาคาร ตัวบ้าน
หรืออาคารจะส�ำเร็จมัน่ คงหรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั ฐานรากของบ้านหรืออาคารนัน้ ท�ำนอง
เดียวกันโครงสร้างสมองก็เป็นฐานรากที่ส�ำคัญของการเรียนรู้ (learning) สุขภาพ
กายและใจ (physical and mental health) พฤติกรรม (behavior) และความส�ำเร็จ
ของชีวิต (life success) ตลอดชั่วชีวิตของคนเรา ดังนั้นการสร้างโครงสร้างสมองที่
ดีตั้งแต่แรกเกิดหรือตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จึงมีความส�ำคัญยิ่ง
1. การสร้างโครงสร้างของสมอง
2. พัฒนาการของโครงสร้างสมองของเด็กเป็นรากฐานส�ำหรับการเรียนรู้
สุขภาพ พฤติกรรม และความส�ำเร็จในชีวิตอนาคต
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ผลตอบแทนของการลงทุน

ผลตอบแทนในการลงทุนของทุนทรัพยากรมนุษย์

<< การดูแลเด็กปฐมวัย

<< การศึกษาระดับอนุบาล
<< การศึกษาระดับประถม • มัธยม • อุดมศึกษา
<< การฝึกอบรม

ก่อนคลอด 0.3
4.5
โรงเรียน
หลังจบการศึกษา
Heckman, james J. (2008). “Schools, Skills and Synapses,” Economic Inquiry, 46 (3): 289-324
การลงทุนดูแลเด็กก่อนคลอดและช่วง 0-3 ปี ให้ผลตอบแทนสูงสุด

การให้ ก ารศึ ก ษาและดู แ ลที่ มี คุ ณ ภาพแก่ เ ด็ ก ปฐมวั ย (quality ECEC)
โดยเฉพาะเด็กช่วงวัย 0 - 3 ปี อย่างทัว่ ถึงจึงส�ำคัญและเป็นประโยชน์ยงิ่ จากมุมมอง
ของการพัฒนาด้านสมอง การเรียนรู้ สุขภาพ พฤติกรรม และความส�ำเร็จในชีวิต
อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การลงทุ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และเท่ า เที ย มจากมุ ม มอง
ด้านเศรษฐศาสตร์

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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บทที่ 3
จุดเริ่มต้นการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก
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ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากนโยบายของอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้แต่ละคณะจัดท�ำโครงการ
สนับสนุนบัณฑิตพันธุใ์ หม่ ทีม่ สี ขุ ภาพดีทงั้ กายใจ และมีศกั ยภาพพร้อมในการด�ำรงชีวติ คุณภาพในศตวรรษ
ที่ 21 คณะแพทยศาสตร์นำ� โดย ศ. พญ.พลโท วณิช วรรณพฤกษ์ จึงได้ให้แนวคิดกับโรงพยาบาลสุทธาเวช
ในการจัดท�ำโครงการที่จะสนับสนุนนโยบายดังกล่าว
โรงพยาบาลสุทธาเวช โดยกลุม่ งานเวชกรรมและกลุม่ งานกุมารเวชกรรม จึงได้จดั ตัง้ ศูนย์เรียนรู้
สถานพัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ขึ้น เพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยส�ำคัญ เป็นหน้าต่างแห่งโอกาส (window of
opportunities) ซึ่งในระยะ 3 ปีแรก สมองของเด็กมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 85 ของสมอง
ผู้ใหญ่ การเลี้ยงดูและให้ประสบการณ์ที่มีความหมายต่อการเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็ก
ในช่วงวัยนี้เพื่อให้เติบโตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาในศตวรรษที่ 21 จึงเป็น
ความท้าทายที่เราจะต้องช่วยกันผ่าทางตันของปัญหาที่ประเทศเรามีมาอย่างต่อเนื่อง

กว่า 15 ปีในการส�ำรวจสถานการณ์พัฒนาการเด็กไทย (พ.ศ. 2542-2557)
พบว่า เด็กกว่าร้อยละ 30 มีพัฒนาการล่าช้า โดย 2 ใน 3 ของเด็กกลุ่มนี้มี
พัฒนาการช้าจากผลของการเลีย้ งดู การให้อาหารไม่เหมาะสม เด็กขาดสารอาหาร
หรือได้รับอาหารมากไปจนมีปัญหาโรคอ้วน การเลี้ยงดูตามใจเด็ก เด็กไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ ติดโทรศัพท์มอื ถือ การให้ฝกึ เขียนและท่องเพือ่ สอบเข้าโรงเรียน
อนุบาลดีๆ ฯลฯ

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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http://nwnt.prd.go.th/centerweb/News/
NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC6108230010063

https://www.sarakham360.com/ไอโดดีน-มหาสารคาม/

ข้อมูล ส�ำนักงานสถิตจิ งั หวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2560-61 พบว่าเด็กปฐมวัย
อายุตำ�่ กว่า 5 ปีมจี ำ� นวน 39,272 คนในจ�ำนวนนีม้ พี ฒ
ั นาการล่าช้าถึงร้อยละ 36.29
ซึง่ สูงกว่าข้อมูลเฉลีย่ ของประเทศทีม่ ปี ระมาณ ร้อยละ 30 ครอบครัวมีการหย่าร้าง
ประมาณ 1 ใน 3 มีครัวเรือนทีอ่ ยูใ่ นภาวะล�ำบาก มีความบกพร่อง มีปญ
ั หาสุขภาพ
ในภาพรวมจ�ำนวน 44,912 ครัวเรือน คิดเป็นประมาณร้อยละ 17 ของครัวเรือน
ทัง้ หมดในจังหวัด และทีส่ ำ� คัญมากคือข้อมูลวิชาการทีย่ ำ�้ ถึงความส�ำคัญของวัยเริม่
ต้นปฐมวัยต่อทุนชีวติ ในวัยผูใ้ หญ่ และการทีจ่ งั หวัดมหาสารคามมีนโยบาย จังหวัด
ไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักศิลา 4.0 ( Smart Kids Taksila 4.0)

พ.ศ. 2560-2561 ต้นทุนครอบครัว- ครัวเรือน ชาวมหาสารคาม พบว่า
“มหาสารคาม” เป็นจังหวัดยากจนอันดับที่ 13 ประชากร 827,494 คน เด็กอายุ
ต�่ำกว่า 5 ปี ประมาณ 39,272 คน จ�ำนวนครัวเรือน 265,161 ครัวเรือน เด็ก
1 ใน 3 อยู่ในครอบครัวที่หย่าร้าง มีครอบครัวอยู่ในภาวะล�ำบาก บกพร่อง
มีปัญหาสุขภาพ 44,912 ครอบครัว ( ร้อยละ 17)ครอบครัวมีการใช้ internet
ร้อยละ 50.47 เด็กมีพัฒนาการช้า สูงกว่าระดับประเทศ คือสูงถึงร้อยละ 36.29
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จากนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( พ.ศ. 2560)
ข้อมูล ส�ำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2560-61
ข้อมูลวิชาการทีย่ ำ�้ ถึงความส�ำคัญของวัยเริม่ ต้นปฐมวัยต่อทุนชีวติ ในวัยผูใ้ หญ่
จังหวัดมหาสารคามมีนโยบาย จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักศิลา 4.0
(Smart Kids Taksila 4.0)

การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็กนี้ มีความตั้งใจในการพัฒนา
กระบวนการเลีย้ งดูตงั้ แต่การให้อาหารเหมาะตามวัยอย่างเพียงพอ ด้วยการกินนม
แม่อย่างเดียวในระยะ 6 เดือนแรก ต่อด้วยนมแม่และอาหารตามวัยจนถึงอายุ
2 ปีหรือนานกว่านั้น ให้เด็กได้อยู่ในกระบวนการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ quality early
education and care เสริมสร้างทักษะหลากหลาย ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ
ทักษะภาษา ทักษะสังคม จริยธรรม เทคโนโลยี และทักษะจ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21
ในสภาพของความจริงที่ พ่อแม่ผปู้ กครองไม่สามารถให้การเลีย้ งดูได้เพราะ
ไม่มีเวลาต้องท�ำงาน หรือมีเวลาแต่ไม่รู้แนวทางหรือปฏิบัติไม่ได้ถ้าเลี้ยงเดี่ยว
โครงการจึงมีความพยายามหาวิธี และมั่นใจว่าการบูรณาการวิธีการและแนวคิด
การศึกษาและดูแลเด็กที่เป็นที่นิยมและมีประสิทธิภาพ อาทิ Montessori, High
Scope, Brain-based Learning, การเลี้ยงดูแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย แนวทาง
ของกรมอนามัย และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ล้วนมีเป้าหมายคือ
การเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (student-centered) และเป็นแบบ active learning
จะเป็นค�ำตอบ
การให้การศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย (Early Childhood Education
and Care, ECEC) แบบบูรณาการถือเป็นเรือ่ งใหม่ ซึง่ ก�ำลังได้รบั ความสนใจมาก ทัง้
ในอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และองค์กรระหว่างประเทศ หากเราสามารถบูรณาการ
แนวทางต่างๆ ใช้อปุ กรณ์เครือ่ งมือตามบริบทท้องถิน่ น�ำมาจัดเป็นกิจกรรมใช้ฝกึ ฝน
ประจ� ำ วั น ในสถานพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ควบคู ่ ไ ปกั บ การส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก มี สุ ข ภาพ
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พลานามัยแข็งแรง โดยเริม่ ต้นจากนมแม่ได้ จะยิง่ ส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของ
เด็กได้อย่างเต็มที่
การมีเป้าหมายให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้” เพื่ออนาคตต่อไปจะสามารถผลิตงาน
วิชาการมาพัฒนาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (best practice) ผลิตหลักสูตร และผลิต
บุคลากรผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งการขยายผลการน�ำไปใช้ในสถานพัฒนาเด็กแห่งอื่นๆ
ในจังหวัดมหาสารคามและในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ก�ำหนดไว้
ในมาตรา 54 และมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา (1) ว่า ให้รัฐมีหน้าที่ด�ำเนินการ
ให้เด็กปฐมวัย (นับตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์มารดา – อายุ 7 ปี ตามนิยามของร่าง
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย) ได้รับการดูแลและพัฒนาเพื่อการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยคณะกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) เห็นชอบให้คณะอนุกรรมพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัย จัดท�ำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติขึ้น และประกาศใช้ในปี
พ.ศ. 2562 เป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วยงานใช้ร่วมกันในการประเมิน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด
- ก่อนเข้าประถมศึกษา ซึง่ ถือเป็นการวางรากฐานการพัฒนามนุษย์ สร้างรากฐาน
ที่แข็งแรงของพลเมืองคุณภาพต่อไป
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ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศูนย์เรียนรู้ฯ คาดหวังที่จะส่งต่อและขยายผลแนวทางในระยะแรกคือ
ภายในจังหวัดมหาสารคามบูรณาการสถานพัฒนาเด็กเล็กนีไ้ ปยังสถานพัฒนา
เด็กเล็กในท้องถิ่น ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยงาน
ส�ำคัญในการก�ำกับดูแล ร่วมพัฒนาเด็กไทยในท้องถิน่ ให้มตี น้ ทุนเป็นพลเมือง
ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป
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ภาคที่ 2
องค์ความรู้
ที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับบูรณาการ
พัฒนาเด็กเล็ก
และนมแม่
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บทที่ 4 “นมแม่” จิ๊กซอว์สำ�คัญรากฐานพัฒนาการเด็ก 0 – 3 ปี
บทที่ 5 เรียนรู้สร้างประสบการณ์พัฒนาชีวิตผ่านการเล่นแบบบูรณาการ
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บทที่ 4
“นมแม่” จิ๊กซอว์ส�ำ คัญ
รากฐานพัฒนาการเด็ก 0 – 3 ปี
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นั บ เป็ น ความท้ า ทายในการสร้ า งบั ณ ฑิ ต พั น ธุ ์ ใ หม่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อรังสรรค์การเรียนรู้แบบ
บูรณาการ ช่วงอายุ 3 เดือน - 3 ปี ในศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็กส่งเสริม
นมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ “Learning Center Daycare for Child
Development : Breastfeeding Promotion and Integrated Learning” ที่จัดขึ้น
โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคมและกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสุทธาเวช
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาคนและ
การสร้างบัณฑิตใหม่โดยเริ่มตั้งแต่รากฐานปฐมวัย
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กใน
ช่วงปฐมวัย สารอาหารทีเ่ หมาะสมและสมบูรณ์ทสี่ ดุ ส�ำหรับทารกตัง้ แต่แรกเกิดอยู่
ในนมแม่ เพื่อช่วยการเจริญเติบโตของร่างกาย สมอง เนื้อเยื่อประสาทและจอ
ประสาทตา การกอดสัมผัสและเริม่ ต้นการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ภายในชัว่ โมงแรกหลัง
เกิด ช่วยจุดประกายการการท�ำงานของสมอง ยิง่ ได้นมแม่อย่างเดียวตัง้ แต่แรกเกิด
ถึง 6 เดือน และยังคงได้นมแม่ต่อเนื่อง ควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปี
หรือนานกว่านั้น ยิ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาสมอง ความเฉียบคมของสายตา
รวมทัง้ การสือ่ ภาษา การสร้างความเข้าใจ และการแก้ปญ
ั หาในกระบวนการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องในวัยเรียน ผลงานวิจัยยืนยันว่าเด็กที่ได้นมแม่และอาหารตามวัย
ที่มีคุณภาพอย่างเต็มที่ จะมีความฉลาดทางอารมณ์ มีบุคลิกภาพที่ดีในอนาคต
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มีระดับสติปัญญาหรือไอคิวดีกว่าเด็กที่ได้รับนมผสม หรือเด็กที่กินนมแม่ไม่ถึง
6 เดือน
ศู น ย์ เรี ย นรู ้ “สถานพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ส่ ง เสริ ม นมแม่ แ ละการเรี ย นรู ้ แ บบ
บูรณาการ” จึงมุ่งเน้นส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีระเบียบการรับสมัครเด็ก
อายุต�่ำกว่า 1 ปี ต้องได้รับนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน โดยสร้างความเข้าใจกับพ่อ
แม่ ผูป้ กครอง และจัด “มุมนมแม่” ไว้บริการภายในศูนย์ฯ พร้อมช่วยเหลือสนับสนุน
การให้นมแม่แก่เด็กที่อยู่ในความดูแล เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการอย่างเต็มที่

“นมแม่”
ส�ำคัญต่อพัฒนาการสมองของลูก
สมองส่วนบนหน้าสุด (prefrontal cortex) ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้าน
การเรียนรู้ จะโตเร็วมากในช่วง 6 เดือนแรกหลังเกิด ทารกทีไ่ ด้นมแม่อย่างเดียว
6 เดือนเต็ม โดยเฉพาะการดูดนมแม่บ่อยครั้งตามความต้องการของลูก จะมี
สมองส่วนบนด้านหน้าสุดหนากว่าสมองทารกที่ได้นมแม่บางส่วนหรือไม่ได้รับ
นมแม่เลย

34

ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นมแม่มีโปรตีนเวย์ที่ย่อยง่ายและ
ร่างกายน�ำไปใช้อย่างเต็มที่ จึงช่วยการ
เจริญเติบโตทางร่างกายและสมองอย่าง
เต็มศักยภาพ

นมแม่เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของ
กรดไขมันไม่อิ่มตัว เช่น DHA ซึ่งจ�ำเป็น
ในการเคลื่อนเซลล์ประสาทและใช้ใน
จุดเชือ่ มโยงของเซลล์ประสาททีเ่ พิม่ ขึน้
อย่ า งรวดเร็ ว รวมทั้ ง การเจริ ญ ของ
เนื้อเยื่อจอประสาทตา
การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ช ่ ว ยลด
ภาวะเครียดของทารก เพิ่มพัฒนาด้าน
การเรียนรู้ (Cognitive development)
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้สูงกว่า
กว่าการเลี้ยงด้วยนมผสม ทารกที่กิน
นมแม่มี IQ เพิ่มขึ้น 7-10 จุด มีความ
ฉลาดทางด้ า นอารมณ์ (Emotional
Quotient : EQ) สูงกว่าทารกทีไ่ ด้นมผสม
ซึ่งสมรรถนะในการเรียนรู้ขั้นสูง ขึ้นกับ
ระยะเวลาของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
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อย่างไรก็ดี ระดับสติปัญญาของลูกไม่ได้ขึ้นกับการได้รับ
นมแม่และอาหารตามวัยเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นกับปัจจัย
ด้านการเลี้ยงดู โดยเฉพาะการเสริมสร้างประสบการณ์ให้เหมาะ
กับวัย ความอบอุ่นในครอบครัว รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้

แนวปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานพัฒนาเด็กเล็ก
แม่หลายคนยังต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แม้จะน�ำลูกมาฝากเลี้ยงที่สถาน
พัฒนาเด็กเล็ก ครูพี่เลี้ยงต้องสร้างความมั่นใจว่าแม่ยังคงให้นมลูกได้ด้วยตนเอง
หรือมีมุมให้ลูกดูดนมจากเต้าในสถานพัฒนาเด็กเล็กได้ การจัดเตรียมการเก็บนม
แม่ที่บีบไว้ต้องแตกต่างจากการเก็บนมผสมหรือนมชนิดอื่น เพื่อให้คงคุณค่าสาร
อาหารภูมคิ มุ้ กันโรค และสารชีวภาพนานาชนิดไว้ให้มากทีส่ ดุ แม่และครูพเี่ ลีย้ งควร
ท�ำความเข้าใจอุปกรณ์ที่ใช้บีบนมแม่ การบีบนมด้วยมืออย่างมีประสิทธิภาพ การ
เก็บและการแช่น�้ำนมด้วยตู้เย็นที่แตกต่างกันตามระยะเวลาที่ต้องการเก็บ รู้จักวิธี
การน�ำนมที่แช่แข็งออกมาใช้ เข้าใจเทคนิคการป้อนนมแม่อย่างถูกต้องและได้
ปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของทารก เน้นการป้อนนมแม่ให้เด็กแต่ละคน
ด้วยนมแม่ของเด็กตนนั้นเท่านั้น
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คณะกรรมการวิ ช าการกุ ม ารเวชศาสตร์ แ ห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า (American
Academy of Pediatrics : AAP) ได้เสนอแนะใน ค.ศ 2011 ในการดูแลและ
การให้การศึกษาแก่เด็กเล็ก ดังนี้
1. จั ด หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม ที่ ค รอบคลุ ม คู ่ มื อ การช่ ว ยเหลื อ มารดาที่
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และวิธีการบีบนมแม่ การเก็บตุนน�ำนมและการน�ำนมแม่ที่
แช่แข็งออกมาใช้
2. บั น ได 10 ขั้ น ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ใ นศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก
เพื่อพัฒนานโยบายและการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
3. แนวปฏิบัติการให้อาหารทารกและเด็กเล็กและการจัดเตรียมอาหาร
ส�ำหรับทารกที่ก�ำลังกินนมแม่
4. วิธีการจัดเก็บน�้ำนมแม่และการน�ำนมแม่ออกมาใช้อย่างถูกวิธี
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บทที่ 5
เรียนรู้สร้างประสบการณ์
พัฒนาชีวิตผ่านการเล่น
แบบบูรณาการ
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เพื่อตอบโจทย์การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สร้างคนไทย 4.0 การดูแลเด็กเล็กวัย 3 เดือน3 ปี ศูนย์เรียนรู้ “สถานพัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมนมแม่และการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ” จึงบูรณาการ
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางวิธีต่างๆ เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ การอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยอายุ 0-3 ปี ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มได้การยอมรับ และประสบผลส�ำเร็จจากนานาประเทศ ได้แก่
การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) การเรียนรูต้ ามหลักการพัฒนาสมอง
(Brain-based Learning : BBL) แนวคิดการสอนแบบไฮสโคป (High Scope) การพัฒนาทักษะ
สมองที่ใช้ในการควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระท�ำ ( Executive Function : EF) โดยน�ำ
จุดเด่นแต่ละวิธกี ารมารวมกันและปรับให้เหมาะกับช่วงวัย 3 เดือน-3 ปี ภายใต้บริบทสังคมไทย
เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตนเองก�ำหนดได้ที่มุ่งเน้นตรงกันคือ เด็กเป็นศูนย์กลาง รายละเอียด
แต่ละแนวคิดมีดังนี้
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เ กิ ด จ า ก แ น ว คิ ด ข อ ง
ดร.มาเรี ย มอนเตสซอรี
(Maria Montessori) แพทย์
หญิ ง ชาวอิ ต าลี ที่ มี ค วาม
เชื่อว่า
“การให้การศึกษากับเด็ก
ในวั ย เริ่ ม ต้ น ไม่ ใ ช่ ก ารน�ำ
ความรู้ไปบอกเด็ก แต่ควร
เป็ น การปลู ก ฝั ง ให้ เ ด็ ก ได้
เจริ ญ เติ บ โตไปตามความ
ต้ อ งการทางธรรมชาติ
ของเขา”
http://pracob.blogspot.com/2015/11/montessori-education.html

1. การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี
(Montessori)
เป็นการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ให้ความสนใจกับความต้องการ
ตามธรรมชาติของนักเรียน ส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและทักษะทางสังคม โดย
มีครูเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ให้การ
แนะน�ำ ให้การสนับสนุน ให้เสรีภาพแก่เด็ก ให้คำ� ปรึกษาและส่งเสริมกระตุน้ ให้เด็ก
เรียนรู้ศึกษาด้วยตนเองอย่างอิสระ คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยใชจิตของตนใน
การซึมซับสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว เกิดความอยากรูอยากเห็น และแสวงหาความรู้
อย่างมีสมาธิ มีวินัยในตนเอง ซึ่งท�ำให้เด็กเรียนรู้เต็มศักยภาพทั้งด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรีสามารถ
พัฒนาเด็กตั้งแตวัยทารกจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งเด็กพิเศษและ
เด็กปกติ
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มอนเตสซอรีเริ่มต้นน�ำแนวการสอนนี้ไปใช้กับเด็กที่มีพัฒนาการทางสติ
ปั ญ ญาล่ า ช้ า พั ฒ นามาสู ่ เ ด็ ก ปกติ ด้ ว ยการประดิ ษ ฐ์ สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ซึ่ ง เป็ น
หัวใจส�ำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กได้คน้ พบสิง่ ต่างๆ ด้วยตัวเอง โดยเน้นการฝึกฝน
ทางด้านประสาทสัมผัสจับต้อง บิดหรือหมุนด้วยมือ เพื่อให้สมองท�ำหน้าที่
ตอบสนองได้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ความส�ำเร็จ ความล้มเหลว รู้จักแก้ไขข้อผิดพลาด
ด้วยตัวเอง เกิดแรงผลักดันที่เด็กท�ำให้เกิดขึ้นเอง และมีระเบียบวินัยที่เกิดจาก
ความเป็นอิสระของเด็ก โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีค�ำติชมของผู้ใหญ่ หรือการให้รางวัล
และการลงโทษ
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ด ร . ม า เ รี ย ม อ น เ ต ส ซ อ รี
ได้กล่าวถึงเด็กในช่วง 0-3 ปี ว่า
“เป็ น ตั ว อ่ อ นทางจิ ต วิ ญ ญาณ”
เป็ น ช่ ว งส� ำ คั ญ ในการก� ำ หนด
ลั ก ษณะเฉพาะของแต่ ล ะบุ ค คล
การเรี ย นรู ้ ท างสั ง คม และการ
พัฒนาแก่นแท้ของจิตวิญญาณ

https://sites.google.com/site/nwathkrrmkarsuksapthmway/home/hlaksutr-kar-sxn-baeb-mxn-tes-sx-ri

รูปแบบการจัดการเรียนรูห
้ รือประสบการณ์ให้กบ
ั เด็ก 0 - 3 ปี

1. จัดสภาพแวดล้อมที่หลากหลายอย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทและ
ท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่
2. ใช้วัตถุของจริง หรือของจริงที่จ�ำลองขนาดเล็กส�ำหรับเด็ก เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริง สถานการณ์จริง เพื่อสร้างประสบการณ์ตรง ไม่ควร
มีสื่อที่เป็นพลาสติก
3. ให้ เ ด็ ก ได้ ฝ ึ ก ฝนการท� ำ งานประสานกั น ของกล้ า มเนื้ อ และระบบ
ประสาทสัมผัสต่าง ๆ
4. ให้โอกาสเด็กได้เลือกท�ำงานด้วยตัวเอง เช่น เลือกชุดสวมใส่ และ
เปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนในการปฏิบัติด้วยตัวเขาเอง ให้รู้จักการพึ่งพา
ตนเอง
5. เรียนรู้ด้านภาษาด้วยสิ่งที่อยู่รอบตัว โดยมีผู้ใหญ่เป็นต้นแบบ อธิบาย
น�ำเสนอให้ลองท�ำ ยิ่งเป็นเด็กเล็กยิ่งต้องใช้ค�ำพูดสั้นๆ สื่อสารผ่าน
เพลง ค�ำคล้องจอง บทกลอน บทกวี ด้วยสีหน้าท่าทาง ที่สนุก ให้เด็ก
มองทีใ่ บหน้า ดูตา ดูปากขณะทีพ่ ดู กับเด็กอย่างช้า ๆ ชัดเจน ปล่อยช่วง
เวลาให้เด็กคิด และลงมือท�ำ
6. ตรวจสอบความเข้าใจของเด็ก เชิญชวน โน้มน้าวให้ท�ำซ�้ำ
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การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรีช่วงแรกเกิด - 3 ปี เด็กๆ จะเรียนรู้
ผ่านจิตซึมซับและรับเอามาสู่ตัวเขา ผ่านประสาทรับรู้และข้อมูลต่างๆ รอบตัว
ช่วยสร้างและพัฒนาร่างกายของเขาเป็นตัวตนของเขา ขับเคลื่อนให้เด็กท�ำ
กิจกรรมต่างๆ ผ่านมือ สื่อ และอุปกรณ์ของจริง เด็กเรียนรู้ไวด้านภาษา การ
เคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาตนเอง สติปัญญาพัฒนาภาษาผ่านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
รอบตัวเด็ก เด็กๆ มองเห็นรอบตัวและรับเอาสิ่งต่างๆ เหล่านั้นมาโดยการ
เลียนแบบ ผ่านการส�ำรวจค้นหาจากการมองและการฟัง ต่อจากนัน้ ก็ชมิ รสชาติ
ทุกอย่าง

2. การจัดประสบการณ์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้
แบบ Brain-based Learning (BBL)
เป็นแนวคิดในการจัดเรียนรูส้ ำ� หรับเด็ก ทีส่ อดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง
งานวิจัยจากประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) ช่วยให้เราทราบว่า ในวัยแรก
เกิด-3 ปี เป็นช่วงที่สมองเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุด ทั้งด้านประสาทสัมผัส ภาษา
และการคิด การกระตุ้นเด็กด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น อ่านหนังสือให้ฟัง ท�ำกิจกรรม
เข้าจังหวะ การเล่นกับสิ่งของ หรือการเล่นเคลื่อนไหวร่างกาย ล้วนท�ำให้เกิดการ
เชื่อมโยงระหว่างเซลสมอง เป็นวงจรใหม่ๆ และการท�ำซ�้ำย�้ำทวน จะท�ำให้วงจร
สร้างใหม่เหล่านี้แข็งแรงขึ้น เราเรียกการพัฒนาแบบนี้ว่า การพัฒนาที่ขึ้นกับ
ประสบการณ์ (experience-dependent development) หมายความว่าถ้าเด็กได้รับ
การกระตุน้ ด้วยประสบการณ์เหล่านี้ เซลสมองจะเพิม่ ความหนาแน่นมากขึน้ สร้าง
วงจรใหม่มากขึ้น ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในด้านที่เกี่ยวข้อง ในทางกลับกัน
ถ้าเด็กไม่ได้รบั การกระตุน้ ทีเ่ หมาะสม ถูกปล่อยให้อยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีแ่ ห้งแล้งหรือ
ถูกทอดทิง้ สมองก็จะตัดเซลทีไ่ ม่ใช้ทงิ้ ไป สร้างวงจรใหม่ๆ น้อยกว่าเด็กปกติ น�ำไป
สู่พัฒนาการล่าช้าหรือมีปัญหาในที่สุด
ด้วยเหตุนี้ แนวคิด BBL ส�ำหรับเด็กแรกเกิด-3 ปี จึงต้องการสร้างสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ ด็กได้รบั ประสบการณ์ทหี่ ลากหลายและมีคณ
ุ ภาพ (rich environment) ทัง้ ในด้าน

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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สัมผัส ภาษา และการคิด เพื่อพัฒนาสมองเด็กในวัย 0-3 ขวบ การจัดกิจกรรมใน
สถานพัฒนาเด้กเล็ก จึงควรมีบทบาทในการจัดประสบการณ์ และกระตุน้ พัฒนาการ
ใน 3 ด้านที่สำ� คัญต่อไปนี้ ได้แก่
1. พั ฒ นาการด้ า นประสาทสั ม ผั ส และกล้ า มเนื้ อ (sensory-motor
development) สมองส่วนทีเ่ ติบโตเร็วทีส่ ดุ ในวัยนีค้ อื สมองส่วนรับภาพ เสียง สัมผัส
และเคลือ่ นไหว มีหลักการท�ำงานของสมองทีว่ า่ ภาพ เสียง สัมผัสคือจุดเริม่ ต้นของ
การเรียนรูท้ งั้ หมด เด็กจะต้องสามารถรับภาพ เสียง สัมผัส ประมวลผลและตีความ
ได้อย่างถูกต้อง จึงจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดี ดังนั้น เด็กในวัยนี้ควรได้ท�ำ
กิจกรรมทีม่ สี มั ผัสหลากหลาย เช่น ได้สมั ผัสผ้าทีม่ พี นื้ ผิวหลายแบบ ได้เล่นของเล่น
ที่มีหลายรูปทรง ฟังเสียงดนตรีหลายๆแบบ เล่นฟองสบู่ เล่นกับแบบรูปของสี
เป็นต้น ถ้าเด็กได้รับประสบการณ์เหล่านี้ สมองที่ท�ำหน้าที่รับข้อมูลผ่านทาง
ประสาทสัมผัส ก็จะท�ำงานเป็นปกติ ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ทุกชนิดในภายหลัง
นอกจากนี้ เด็กควรได้ท�ำกิจกรรมเคลื่อนไหวกลางแจ้ง (outdoor play) เคลื่อนไหว
ประกอบดนตรี (Brain exercise) และจะดีที่สุดถ้าเป็นกิจกรรมแบบกลุ่ม (group
activites) เพราะเด็กจะได้พัฒนาทักษะ EF ควบคู่ไปด้วย (ดูค�ำอธิบายข้อ 3 เกี่ยว
กับ EF)
2. กระตุน้ พัฒนาการทางภาษา (language development) หนังสือนิทาน
บทคล้องจอง บทเพลง เรื่องเล่า และบทสนทนาที่ผู้ใหญ่พูดกับเด็ก นับเป็นการ
กระตุ้นวงจรภาษาของเด็กทั้งสิ้น เด็กรับรู้เสียงของแม่ตั้งแต่อยู่ในท้อง สามารถ
แยกแยะค�ำ และหน้าทีข่ องค�ำต่างๆ ทีไ่ ด้ยนิ ตัง้ แต่ขวบแรก เด็กจะเริม่ สะสมค�ำศัพท์
และลักษณะประโยคผ่านการฟัง แม้ว่าจะยังไม่สามารถพูดออกมาได้ และจะเรียน
รู้ได้ดีมากถ้าประสบการณ์น้ันเป็นปฏิสัมพันธ์แบบ “ส่ง-รับ” (serve & return)
ประสบการณ์เหล่านี้ท�ำให้สมองคุ้นเคยกับภาษา และประมวลผลข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือสมองแต่ละส่วนจะเริ่มท�ำงานที่เฉพาะทาง รวดเร็ว
และแม่นย�ำมากขึ้น งานวิจัยพบว่า ยิ่งเด็กรู้ค�ำศัพท์มากในวัยนี้ ก็จะยิ่งมีทักษะการ
ฟังพูดอ่านเขียนที่ดีเมื่ออายุ 10 ปี
3. พัฒนาการด้านการคิดและการควบคุมตัวเอง (executive function
& self-regulation) สมองส่วนนีม้ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อความสามารถในการเรียน
รูข้ องเด็ก เพราะเป็นสมองทีท่ ำ� หน้าทีค่ วามจ�ำขณะคิด สมาธิ การจดจ่อ การควบคุม
ตัวเอง ความยืดหยุ่นในการคิด และการคิดวิเคราะห์ใช้เหตุผล เด็กสามารถเริ่ม
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พัฒนาทักษะเหล่านี้ตั้งแต่วัยทารก ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นจ๊ะเอ๋ ซ่อนของ
บทบาทสมมุติ เล่นเลียนแบบ เล่นเกมทีใ่ ช้มอื เพลงต่างๆ และเกมปริศนาอย่างง่าย
กิจกรรมเหล่านี้จะได้ผลสูงสุดเมื่อมีการท�ำอย่างต่อเนื่อง มีความท้าทายและยาก
เล็กน้อยส�ำหรับเด็ก เป็นกิจกรรมทีเ่ ด็กสนใจ ปัจจุบนั ในประเทศไทยพบว่าเด็กเกือบ
1 ใน 3 มีพัฒนาการ EF ที่ล่าช้า ซึ่งอาจท�ำให้เกิดปัญหาการปรับตัวและเรียนรู้ใน
ชั้นอนุบาล ไปจนถึงชั้นประถมได้ การเน้นพัฒนา EF ในช่วงปฐมวัยจึงยิ่งมีความ
ส�ำคัญ
หลักการท�ำงานของสมอง (BBL Key Principles)
สมองต้องการ
ทั้งอาหารกาย
และอาหารใจ
สมองเรียนรู้และ
จดจำ�ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติจริง แล้ว
ฝึกฝนจนเกิดทักษะ
ความชำ�นาญ และค้น
พบตนเอง

สมองเรียนรู้
จากการสัมผัสตรง
ทางตา หู จมูก ลิ้น
กายสัมผัส และใจ

สมองรียนรู้และ
จดจำ�ได้ดีเมื่อสมอง
ส่วนอารมณ์
Limbic system เปิด

สมองเรียนรู้
จากของจริง
ไปหาสัญลักษณ์
จากง่ายไปยาก
สมองมีวงจรหลักสำ�หรับ
การเรียนรู้ 2 วงจร คือ
แบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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จุดเน้น การจัดประสบการณ์ กระตุ้นพัฒนาการ 3 ด้านส�ำคัญ BBL

1

พัฒนาการ
ด้านประสาทสัมผัส
และกล้ามเนื้อ
(sensory-motor
development)

2

กระตุ้นพัฒนาการ
ทางภาษา
(language
development)

3

พัฒนาการด้านการคิด
และการควบคุมตัวเอง
(executive function &
self-regulation)

3. ไฮสโคป (High Scope)
แนวคิดการสอนแบบไฮสโคป (High Scope) ที่มาจากโรงเรียนการสอนแบบ
ไฮสโคป High Scope โดย ดร.ไวคาร์ต (Dr.David Weikart) ประธานมูลนิธิวิจัยการ
ศึกษาไฮสโคป (High Scope Educational Research Foundation) เป็นผู้ริเริ่มและ
พัฒนาร่วมกับคณะ นักวิชาการและนักวิจัย อาทิ แมรี่ โฮแมน (Marry Hohmann)
และ ดร.ชไวฮาร์ต (Dr.Larry Schweinhart) จากโครงการเพอรี่ พรี สคูล (Perry
PreSchool Project) ตั้งแต่ พ.ศ.2505 เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบ
ลงมือท�ำผ่านมุมเล่นที่หลากหลาย จัดห้องเรียนที่เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก
ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และการแก้ปัญหาอย่าง
กระตือรือร้น โดยให้โอกาสเด็กเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่างๆ อย่างอิสระ
เด็กจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท�ำให้เกิดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ
และรู้จักลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง
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แนวการสอนแบบไฮสโคป (High Scope) ใช้หลักปฏิบัติ 3 ประการ คือ

1. การวางแผน (Plan) คือ การ
ก� ำ หนดแนวทางการปฏิ บั ติ ซึ่ ง
เป็นการสนับสนุนความคิด การเลือก
และการตัดสินใจของเด็กที่ชัดเจน ว่า
จะท�ำอะไร อย่างไร

ผลที่ได้ เด็กมีโอกาสเลือกและ
ตัดสินใจ ช่วยส่งเสริมความรู้สึก
เชื่ อ มั่ น ในและความรู ้ สึ ก ในการ
ควบคุมตนเอง ท�ำให้เด็กสนใจการ
เล่นที่ตนเองได้วางแผนไว้

2. การปฏิบัติ (Do) คือ การลงมือท�ำ
กิจกรรมตามแผนที่วางไว้ เป็นส่วนที่
เด็กได้ร่วมกันคิด แก้ปัญหาร่วมกัน
อย่ า งมี จุ ด มุ ่ ง หมาย ได้ เรี ย นรู ้ ต าม
ประสบการณ์ ค้นพบความคิดใหม่ๆ
รู้จักตัดสินใจ และท�ำงานด้วยตนเอง
หรื อ ร่ ว มกั บ เพื่ อ นอย่ า งอิ ส ระตาม
เวลาที่ ก� ำ หนด โดยมี ค รู เ ป็ น ผู ้ ใ ห้
ค� ำ แนะน� ำ อํ า นวยความสะดวก
สนับสนุน และช่วยเหลือในจังหวะที่
เหมาะสม

ผลที่ได้ เด็กมีการพัฒนาการพูด
และปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมสู ง
เด็กแต่ละคนมีวธิ กี ารคิด ใช้เหตุผล
และใช้ ค วามรู ้ ใ นการแก้ ป ั ญ หา
หลากหลายแบบ

3. การทบทวน (Review) เด็กๆ จะ
เล่าถึงผลงานทีต่ นเองได้ลงมือท�ำเพือ่
ทบทวนว่ า ตนเองนั้ น ได้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ตามแผนที่ ไ ด้ ว างไว้ ห รื อ ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างไร

ผลที่ได้ เด็กได้เชื่อมโยงแผนการ
ปฏิบัติงานกับผลงานที่ทำ�
ช่วยให้เด็กได้ฝึกการเล่าเรื่อง การ
บรรยาย ฝึกความสามารถในการ
แสดงให้ผู้อื่นเห็น
เข้าใจประสบการณ์ของตนเอง
ทําให้เด็กนึกย้อนไปยังเป้าหมาย
เดิมที่ตั้งไว้
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การได้เล่นของเด็กคือความต้องการทีจ่ ะสํารวจ ทดลอง ประดิษฐ์ สร้างสรรค์
และเลียนแบบ ดังนัน้ เมือ่ เด็กได้วางแผน การเล่นหรือกิจกรรมนัน้ จึงมีลกั ษณะ
ทั้งการทํางานที่จริงจังและการเล่นที่มีความสนุกสนาน สร้างสรรค์อย่างเป็น
ธรรมชาติ

4. Executive Functions (EF)
ชุดทักษะเพื่อการท�ำหน้าที่การงานให้ส�ำเร็จ
Executive Function : EF คือกระบวนการทางจิตที่ท�ำให้เราสามารถท�ำสิ่ง
ต่อไปนี้ได้สำ� เร็จ
• วางแผนการงานล่วงหน้าและบรรลุเป้าหมาย
• ควบคุมตนเอง
• เพ่งความสนใจ แม้จะมีสิ่งรบกวน
• จ�ำค�ำสั่งขั้นตอนต่างๆ ของงาน แม้จะถูกขัดจังหวะ
• สับเปลี่ยนงานหลายๆ งาน
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ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

EF ประกอบด้วยทักษะพื้นฐาน 3 ทักษะคือ

1. ความจ�ำขณะท�ำงาน (working memory) คือความ
สามารถในการจ�ำข้อมูลในใจชั่วขณะ แล้วใช้ข้อมูลนั้นเพื่อ
ท�ำงานบางอย่างตัวอย่างเช่น เด็กจ�ำหมายเลข ล�ำดับการสร้าง
โมเดลบ้าน แล้วมาท�ำชิ้นงานส�ำเร็จ
2. ความยืดหยุน่ ในการรูจ้ ำ� (cognitive flexibility) คือความ
สามารถในการคิดถึงเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ มากกว่า 1 วิธี หรือความ
สามารถในการเรียนรูเ้ รือ่ งใหม่โดยไม่ลำ� บาก ตัวอย่างเช่น เด็ก
สามารถเลือกเดินเครื่องเล่นได้หลายทาง
3. การควบคุมเชิงยับยั้ง (inhibitory control) คือ ความ
สามารถในการเพิกเฉยต่อสิ่งที่ท�ำให้ไขว้เขวและอดทนต่อ
สิ่งเย้ายวน ตัวอย่างเช่น เด็กใช้ทักษะนี้ในการไม่พูดโพล่ง
ค�ำตอบออกมาในห้องแม้ตัวเองจะรู้ก็ตาม ทักษะนี้ช่วยให้
เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองและหลีกเลีย่ งพฤติกรรมทีม่ ลี กั ษณะ
หุนหันพลันแล่น
ผลวิจัยหลายแห่งระบุว่า เด็กที่มี EF ดี จะมีความพร้อมทางการเรียนมากกว่าเด็กที่ EF
ไม่ดี และประสบความส�ำเร็จได้ในการเรียนทุกระดับ จนกระทั่งในการท�ำงาน เด็กที่หยุดได้
ไตร่ตรองเป็น ไม่หนุ หันพลันแล่น มีเป้าหมาย และท�ำตามเป้าหมายให้สำ� เร็จ จะท�ำให้เขาประสบ
ความส�ำเร็จเมื่อโตขึ้น หากผู้ใหญ่เข้าใจในการเรียนรู้ของเด็ก ผู้ใหญ่จะสามารถวางแผน และ
ประเมินเพื่อจัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างเหมาะสม
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ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ฯ ใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาแบบ
ทวินิยม (Dualism Education) กล่าวคือ
ใช้แนวทางการศึกษาการเรียนรู้ที่น�ำส่วนดี
ของวิธีการที่ต่างกันคนละขั้วมาใช้ด้วยกัน
เช่น การเรียนรู้แบบ Plearn (Play & Learn)
ที่ให้เด็กเรียนรู้จากการเล่น และได้บูรณาการ
ศึกษาแบบทวินย
ิ มนี้ ในทุกปรัชญารวมทัง
้ กับ
ภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น เพื่อให้เหมาะสมกับ
เด็กเล็กในพื้นที่และสอดคล้องกับวิถีชุมชน
เพื่ อ บ่ ม เพาะศั ก ยภาพเด็ ก ปฐมวั ย ตาม
เป้าประสงค์ 7 ด้าน คือ
1. ร่างกาย
2. จิตใจและอารมณ์
3. สังคม
4. สติปัญญา
5. ภาษา
6. การคิดสร้างสรรค์
7. จริยธรรม
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สรุป

“สถานพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ส่ ง เสริ ม นมแม่ แ ละการเรี ย นรู ้ แ บบบู ร ณาการ
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้นำ� แนวคิด
วิ ธี ก ารที่ เ ป็ น จุ ด เด่ น แต่ ล ะแนวคิ ด มาบู ร ณการการจั ด ประสบการณ์ ใ ห้ กั บ เด็ ก
อายุ 3 เดือน – 3 ปี มีกจิ กรรมทีพ่ ฒ
ั นาเด็ก (รายละเอียดกิจกรรมในภาค 4 ตัวอย่าง
การจัดกิจกรรม ประสบการณ์การเรียนรู้)

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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เชื่ อ มต่ อ พ่ อ แม่ ผู ้ ป กครอง “นานาพฤติ ก รรม 3 ขวบปี แ รก”
ประสบการณ์จริง สู่แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

พฤติกรรมเด็ก เช่น เด็กกัดกัน เด็กแย่งของ เด็กเรียกร้องความสนใจ เป็น
ยอดปัญหา ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ต้องหูไวตาไว อ่านให้ออก เด็กเกิดปัญหาเพราะ
อะไร ก่อนจะสร้างลูกให้เกิด 2C คือ C cognitive, C character โดยการจะสร้างให้
เกิด 2C ในตัวลูกน้อย ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ส�ำคัญมาก คือ “ครู” ที่สำ� คัญครูต้องมี
ความรู้ ต้องได้รบั การ train จากผูเ้ ชีย่ วชาญอย่างสม�ำ่ เสมอ ต้องมีการเชือ่ มโยงร่วม
มือกันระหว่างครูและผู้ปกครองด้วย “Parent education Make a change”
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“It takes the whole
village to raise a child”
การเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก
ไม่ใช่หน้าที่ของใคร
คนใดคนหนึ่ง
แต่ควรเลี้ยงลูกเป็นทีม
ทุกคนมีส่วนสำ�คัญ
ในการพัฒนาเด็ก
สู่เด็กไทย 4.0

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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ภาคที่ 3
การบริหาร
และการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้
สถานพัฒนา
เด็กเล็ก
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ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทที่ 6 การจัดตั้งและการบริหารจัดการ
บทที่ 7 การจัดสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ฯ

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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บทที่ 6
การจัดตั้ง
และการบริหาร
จัดการ
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ศูนย์เรียนรูฯ้ นีเ้ ป็นศูนย์ตน้ แบบ ทีส่ ง่ เสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ควบคู่
กับขบวนการเลีย้ งดูทารกและเด็กเล็ก ทีม่ งุ่ เน้นให้เด็กอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อ
การมีต้นทุนที่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตมีพัฒนาการและความสามารถที่
สอดคล้องกับทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดตั้งสถานพัฒนาเด็ก เล็ก ที่มีความพร้อมในด้านส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และกิจกรรมพัฒนาการแบบบูรณาการ เพื่อน�ำสู่
พัฒนาการพึงประสงค์เด็กไทย 4.0
2. เพื่อให้บริการ แก่ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและ
คณะแพทยศาสตร์
3. เพือ่ เป็นสถานเรียนรู้ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน แนวทางการเลีย้ งดูเด็กส่งเสริม
นมแม่ และการเรียนรู้แบบบูรณาการ ส�ำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
และการขยายผลสู่ การเพิ่มสถานพัฒนาเด็ก คุณภาพ ในท้องถิ่น
4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัย และการจัดท�ำหลักสูตร ในการสนับสนุน
การเกิด สถานพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพของจังหวัดมหาสารคาม

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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กรอบแนวคิดการด�ำเนินงาน

Input

•
		
•
•
		
•
		
•
		
•
		
		
•
		
•
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KM วิธีการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็ก
คุณภาพ
KM การพัฒนาทักษะ EF
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร นมแม่ ใ น
daycare
ประชุ ม มุ ม มองพั ฒ นาการกรม
การแพทย์
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเลี้ ย งลู ก
อาศัยเทคนิก brain based learning
การฝึกอบรมทักษะการดูแลเด็กเล็ก
ด้านพัฒนาการของ บุคลากรประจ�ำ
ศูนย์ฯ
ศึกษาดูงานสถานพัฒนาเด็กฯต้นแบบ
Montessori
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิกการ
เล่านิทาน และเทคนิก

Out come

ศูนย์เรียนรู้ “สถานพัฒนาเด็กส่งเสริมนม
แ ม ่ แ ล ะ ก า ร เรี ย น รู ้ แ บ บ บู ร ณ า ก า ร
3 เดือน - 3 ปี”

•
		
•
		
		
•
		
		
•
		
•
		
•
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ให้บริการประชาชนทั่วไปและบุคลากร
คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มาตรฐานการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็ก
ส่ ง เสริ ม นมแม่ แ ละการเรี ย นรู ้ แ บบ
บูรณาการ
การขยายผล เพิ่มสถานพัฒนาเด็กเล็ก
คุ ณ ภาพ ใน จั ง หวั ด มหาสารคาม
ร่วมกับโครงการ RIECE
แหล่ ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านของนิ สิ ต แพทย์ /
พยาบาล และสาขาอื่นๆ
หลั ก สู ต ร พี่ เ ลี้ ย งเด็ ก ส่ ง เสริ ม นมแม่
และพัฒนาการแบบบูรณาการ
พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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บทที่ 7
การจัดสิ่งแวดล้อม
และกิจกรรม
ในศูนย์เรียนรู้ ฯ
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การจัดสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็นที่จะท�ำให้เด็กได้รับการพัฒนา
มีความมั่นใจ มีความสามารถ มีอิสรภาพเสรีภาพในการเล่นและการท�ำกิจกรรม
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดวินัยตามมาจึงมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนให้สมบูรณ์ เด็กสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการ สิ่งแวดล้อมควรเป็น
จุดเริม่ ต้องค�ำนึงถึง ความสะดวก ความสะอาด ความปลอดภัย Clean Green Safe
Convenient Innovation Appropriate Technology โดยมีองค์ประกอบ 3 อย่าง
ประกอบด้วย
1. กลุ่มเด็ก (The Children)
2. ผู้ใหญ่ (The Adult)
3. สื่อ/อุปกรณ์และสภาพแวดล้อม (The Materials / Surroundings)
องค์ประกอบทั้ง 3 ประการนี้มีความส�ำคัญเท่า  ๆ กัน เปรียบเสมือน
สามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีด้านเท่ากันทุกด้าน ตามภาพประกอบ

สื่อ/อุปกรณ์และสภาพแวดล้อม
(The Materials / Surroundings)
ที่มา : สวาสฎิพร แสนคำ�, 2562.
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องค์ประกอบของการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน

ทั้ง 3 ประการนี้ ต้องได้รับการจัดเตรียมอย่างเฉพาะเจาะจง ขึ้นอยู่กับระดับอายุ
ของเด็ก และจะปรับเปลี่ยนไปตามอายุ ประกอบด้วย
1. กลุ่มเด็ก (The Children) การจัดกลุ่มเด็กในห้อง

		 1.1 จัดเด็กเป็นกลุ่มอายุ 3-6 เดือน, 6-12 เดือน, 1-2 ปี และ 2-3 ปี
			 อยู่รวมกันจึงจะเกิดความสมดุลในสังคม แม้เด็กจะอายุต่างกัน
			 แต่ความต้องการพืน้ ฐานใกล้เคียงกัน สิง่ แวดล้อมทีจ่ ดั เตรียมจึงอยู่
			 ในทีเดียวกัน เพื่อตอบสนองความต้องการคล้ายกันได้
		 1.2 การจัดสิง่ แวดล้อมควรจัดทีแ่ สดงออกถึงวัฒนธรรมและสภาพสังคม
			 โดยรวมของชุมชน
		 1.3 ความสมดุลของเด็กผูห้ ญิง และเด็กผูช้ ายในห้องเรียน ไม่สามารถ
			 ก�ำหนดได้ ซึ่งแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล
		 1.4 การสอนเด็กคละอายุเด็กจะเรียนรูจ้ ากกันและกันโดยการสังเกต
			 เช่น เด็กเล็กสังเกตและเรียนรู้จากเด็กโต แต่ก็ไม่เสมอไปบางที
			 จะเห็นเด็กโตเรียนรู้จากเด็กเล็กได้
		 1.5 เด็กเรียนรูจ้ ากการช่วยเหลือกัน ครูสามารถช่วยเหลือสร้างเด็กโต
			 ให้เป็นคนเก่งในกลุ่ม ก็จะสามารถช่วยเหลือกันได้
		 1.6 การเรียนรู้ของกลุ่มเด็ก
			 • เรียนรู้จากการสังเกตซึ่งกันและกัน
			 • เรียนรู้จากการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (คนเก่งในกลุ่ม) เช่น ถ้า
				 เด็กคนไหนท�ำอะไรไม่ได้มาถามครู ครูก็บอกให้เด็กไปหาคนที่
				 ท�ำได้ในห้องเรียนเพื่อให้ช่วยเหลือ หลังจากนี้ถ้าเด็กท�ำได้ ก็จะ
				 ลดภาระกับครู
			 • เด็กที่เรียนรู้ได้แล้วอย่างสมบูรณ์ ก็จะแบ่งปันให้ผู้อื่น เป็นการ
				 ปฏิบตั ซิ ำ�้ และทบทวนในสิง่ ทีท่ ำ� ได้แล้ว เด็กโตจะมีความสมบูรณ์
				 มากขึ้น
			 • เด็ ก เป็ น แบบอย่ า งพฤติ ก รรมการแสดงต่ อ กั น และกั น เช่ น
				 มี เ ด็ ก โตที่ มี ม ารยาทคุ ณ สมบั ติ ผู ้ ดี จ ะเป็ น แบบอย่ า งให้ เ ด็ ก
				 เข้ามาใหม่ (เด็กที่มีความพร้อมจะเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้อง)
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			 • เมื่ อ เด็ ก ได้ เรี ย นรู ้ ด ้ ว ยกั น อย่ า งมี ค วามหมายในกลุ ่ ม เล็ ก ๆ
				 จะเป็นการสร้างกลุ่มชุมชนเล็กๆ ที่แท้จริง (สังคมชุมชนที่ดี)
2. ผู้ใหญ่ (The Adult)

ผูใ้ หญ่ในทีน่ ี้ หมายถึง ครูและผูด้ แู ลเด็ก ซึง่ ถือว่าเป็นสิง่ แวดล้อมทีส่ ำ� คัญอีก
ด้านหนึ่ง ผู้ใหญ่ที่ดีควรมีคุณลักษณะดังนี้
		 2.1 คุณลักษณะของผู้ใหญ่ที่ดี
			 • ผูใ้ หญ่ทดี่ ี คือสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะมีสมั ฤทธิผลต่อการจัดประสบการณ์
				 ให้กับเด็กจะต้องได้รับความรู้และผ่านการอบรมตามหลักสูตร
				 เป็นขั้นตอนที่เหมาะสม ถ้าผู้ใหญ่ไม่ได้รับการอบรมหรือการ
				 ฝึกฝนที่ดี ก็จะส่งผลให้ไม่สามารรถวิเคราะห์ความต้องการ
				 ของเด็กได้ ดังนั้น ผู้ใหญ่จะต้องมีความรู้ดี มีความเข้าใจในการ
				 วิเคราะห์ ที่จะสามารถให้บทเรียนและสังเกต ประเมินผลเด็กได้
			 • ผู้ใหญ่ที่ดี ต้องรู้จักเทคนิควิธีการการจัดประสบการณ์ ระดับ
				 ปฐมวัย กลุ่มอายุ 3 เดือน – 3 ปี ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจ
				 ในหลักสูตรเนื้อหาและกิจกรรม
			 • ผู้ใหญ่ที่ดี จะต้อง สามารถวิเคราะห์เด็กว่าจะให้กิจกรรมใด
				 ที่เหมาะสม บทเรียนใด ที่สามารถแก้ปัญหาได้
			 • ผู้ใหญ่ที่ดีจะต้องมีความประณีตมีบุคลิกภาพที่ท�ำงานร่วมกับ
				 เด็กได้ ผูใ้ หญ่จะต้องดิน้ รนขนขวายหาความรู้ และมีความอดทน
				 อดกลัน้ กับการจัดประสบการณ์ให้กบั เด็ก พ่อแม่ผปู้ กครอง และ
				 บุคคล ที่เกี่ยวข้อง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความโอบอ้อม
				 อารีต่อเด็ก และผู้อื่น มีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่แท้จริง
		 2.2 การเตรียมการของผู้ใหญ่ การเตรียมการผู้ใหญ่ที่ส�ำคัญคือ
			 • การจัดห้องเรียน ผู้ใหญ่เป็นตัวเชื่อมส�ำคัญ การช่วยของผู้ใหญ่
				 จะช่วยให้เด็กเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมของเขา ช่วยให้เขาเป็น
				 ตัวของตัวเอง การท�ำงานที่ยิ่งใหญ่นี้ได้ต้องเตรียมตัวให้พร้อม
				 ผู้ใหญ่ต้องผ่านกระบวนการการเปลี่ยนแปลงการอบรมการ
				 จัดประสบการณ์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับห้องเรียนปฐมวัยต้อง
				 เตรียมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
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			 • การเตรี ย มการทางจิ ต วิ ญ ญาณ ถึ ง แม้ เ ราเรี ย นรู ้ ก าร
จัดกิจกรรมส�ำหรับเด็กได้อย่างแม่นย�ำแต่เราก็ไม่ใช่ครูปฐมวัยหรือ
ผูด้ แู ลเด็กทีส่ มบูรณ์แบบแต่ควรมาจากการเปลีย่ นแปลงทีม่ าจาก
จิ ต ใจจึ ง จะสมบู ร ณ์ แ สดงออกถึ ง พฤติ ก รรมทางจิ ต วิ ญ ญาณ
ของครู เป็นการสะท้อนการเตรียมการทางจิตวิญญาณของผูใ้ หญ่
เราต้องเตรียมการให้พร้อม การทีเ่ รามอบความรักโดยไม่ตอ้ งการ
ข้อแลกเปลี่ยนใดๆ เราจะต้องมีความเข้าใจเด็กแบบถูกต้อง
		 • ผูใ้ หญ่ตอ้ งเรียนรูท้ จี่ ะยอมรับว่าเด็กทุกคนสามารถผิดพลาดได้
มิใช่เรื่องอันตราย เช่น เด็กท�ำงานขัดโต๊ะแล้วมีน�้ำท่วมพื้น
เราอย่าไปเสียใจแล้วบอกว่า “นีม่ ใิ ช่วธิ กี ารทีถ่ กู ต้อง” เราเพียงแค่
รอวันหลังแล้วน�ำเสนอวิธีการบีบน�้ำออกจากฟองน�้ำ
1) ผู้ใหญ่ต้องเรียนรู้กับความเป็นมิตรในความบกพร่อง เพราะ
ความบกพร่องคือสิ่งที่ช้ีให้เห็นว่าสิ่งไม่ดีต่ออะไร สิ่งไหนที่
ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
2) ผู ้ใ หญ่ ต ้อ งให้เกียรติแ ละเคารพความต้อ งการในการพัก
ของเด็ก เราอาจจะคิดว่าเด็กไม่ตอ้ งการเวลาพัก ขอให้เรารูว้ า่
การที่เด็กอยู่นิ่งๆ มิใช่ไม่ท�ำอะไร เขาอาจจะเรียนรู้อะไร
บางอย่างอยู่ อาจจะคิดอะไรบางอย่างอยู่ เราต้องสังเกตดีๆ
ว่าบางครัง้ เด็กพักโดยการเดินไปรอบๆ เด็กอาจนัง่ เก้าอี้ หรือ
มองไปนอกหน้าต่าง พูดคุยกับเพื่อน ท�ำงานง่ายๆ ดังนั้น
จึงมีหลายวิธที เี่ ด็กจะพักอย่างเป็นธรรมชาติเพือ่ ให้สมองได้พกั
			 • การเตรียมการทางกายภาพ ได้แก่
1) ครู ต ้ อ งตระหนั ก ถึ ง ตั ว เราเองเพราะรู ้ ว ่ า เราเป็ น ต้ น แบบ
ของเด็กๆ ในการเคลื่อนไหวต้องเคลื่อนไหวอย่างสง่างาม
มีความสงบ
2) ครูฝกึ ใช้ภาษาทีเ่ หมาะสม บางคนรูส้ กึ แปลกๆทีพ่ ดู นิดหน่อย
แต่ลงมือปฏิบัติ บางครั้งเราต้องรู้ทันค�ำของตนเองว่าใช้ค�ำ
ที่เหมาะสมหรือไม่
3) ครูเตรียมร่างกายของเราให้พร้อมเพราะการท�ำงานกับเด็ก
เป็นงานหนัก เพราะเราต้องดูแลสุขภาพให้จิตใจ สติปัญญา 
เพื่อให้มีความพร้อมในการท�ำงานร่วมกับเด็กทุกวัน
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			 4) ครูต้องตระหนักถึงภาพลักษณ์ของตัวเองโดยการแต่งกาย
					 สวมเสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ เพราะเด็กสังเกตรายละเอียดเล็กๆ
					 น้อยๆ
				 5) ครูต้องเรียนรู้ลักษณะใหม่ๆ วิธีการปฏิบัติตัวแบบใหม่ที่
					 ต้องตระหนักตัวครูเอง
3. สื่อ/อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อม
(The Materials and Surroundings)

สื่อ/อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมก็เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญอีกด้านหนึ่งที่จะส่งผล
ต่อการจัดประสบการณ์สำ� หรับเด็กที่มีสัมฤทธิผล ประกอบด้วย
3.1 สื่อ/อุปกรณ์
		 สื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบในการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัยมี
รายละเอียด ดังนี้
			 • สือ่ ต้องมีความเหมาะสมกับกลุม่ อายุเด็ก เช่น อุปกรณ์สำ� หรับ
				 เด็กที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น การตัก การเทน�้ำ การคีบวัตถุ
				 การซักผ้า การล้างมือ การดืม่ น�ำ้ นม และการรับประทานอาหาร
				 เป็นต้น ดังนั้น ครูหรือผู้ใหญ่ต้องวิเคราะห์สื่ออุปกรณ์ให้มี
				 ความเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่ม อายุเด็ก
			 • สือ่ ต้องมี ความสวยงาม ดึงดูดใจ สะอาดและสมบูรณ์ อุปกรณ์
				 ถ้ามีความสวยงาม ประณีต ละเอียดอ่อน จะท�ำให้เด็กเรียนรู้
				 ได้ดีมากกว่า
			 • สื่อ อุปกรณ์ ที่อยู่บนชั้น ควรมีความท้าทาย (มีความยาก
				 พอสมควรในการเรียนรู้ของเด็ก) สื่อ อุปกรณ์ที่อยู่บนชั้นต้องมี
				 ความสามารถคงสภาพความสนใจของเด็กอยู่เสมอ
			 • สื่ อ อุ ป กรณ์ ทุ ก อย่ า งมี ข นาดพอเหมาะ และเหมาะสม
				 กับเด็ก ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ถ้ามีขนาดพอเหมาะกับเด็ก ก็จะ
				 ท�ำให้เด็กท�ำงานได้ดี
		 3.2 สภาพแวดล้อม
			 ลักษณะของสภาพแวดล้อม ในการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย
		 กลุ่มอายุ 3 เดือน – 3 ปี ประกอบด้วย ลักษณะของสภาพแวดล้อมและ
		 การตกแต่งทั่วไป การจัดสภาพภายในห้องเรียน และสภาพภายนอก
		 ห้องเรียน มีรายละเอียดดังนี้
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			 • ลักษณะของสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
			 1) หน้าต่างมีระดับต�่ำและสามารถเข้าถึงได้ เช่น เด็กสามารถ
					 ปิด-เปิดหน้าต่างเองได้ ช่วยให้เด็กมองออกไปนอกอาคาร
					 เห็นโลกภายนอก กระจกหน้าต่างสามารถเช็ดได้
				 2) ลูกบิดประตู มีระดับต�ำ่ เด็กสามารถเข้าถึงและท�ำงานได้
				 3) ประตูเบาพอประมาณ เพือ่ ให้เด็กสามารถเปิดและปิดได้อย่าง
					 ระมัดระวัง
				 4) ผนั ง ห้ อ งเรี ย นต้ อ งเป็ น สี อ ่ อ น เพราะสี อ ่ อ นมี ค วามสงบ
					 ไม่ใช่สีฉุดฉาดหรือสีลูกกวาด
				 5) พื้นไม้ พื้นกระเบื้อง เสื่อน�้ำมัน ควรหลีกเลี่ยงพรม เพราะ
					 จะท�ำให้เปื้อนได้ง่าย
				 6) พืน้ ทีใ่ ช้งานในห้องเรียน ส�ำหรับเด็ก ควรมีขนาด 35 ตารางฟุต
					 หรือ 3 ตารางเมตรต่อคน
				 7) ชัน้ วางของต�ำ่ พอทีเ่ ด็กหยิบของจากชัน้ บนสุดได้ อย่างมัน่ คง
					 และปลอดภัย
				 8) โต๊ะควรมีหลายขนาดเพื่อรองรับกลุ่มเด็กคละอายุกัน ดังนี้
					 - ลักษณะของโต๊ะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โต๊ะที่ดีท่ีสุด คือ
						 โต๊ะท�ำงานส�ำหรับคนเดียว โต๊ะ 1 ตัวเท่ากับเสื่อ 1 ผืน
						 ขนาดของโต๊ะ มีขนาด 18 X 26 X 20 นิ้ว หรือมีขนาด
						 กว้าง 45 ยาว 70 สูง 50 ซม.
					 - พื้นผิวหน้าโต๊ะเท่าเดิม แต่ขาของโต๊ะขนาด 18 นิ้ว
					 - โต๊ะส�ำหรับเด็กเล็ก ควรมีขนาด กว้าง 45 ยาว 70 สูง 45 ซม.
					 - โต๊ะส�ำหรับเด็กโต ควรมีขนาดขาที่ยาวขึ้น คือ กว้าง
						 45 ยาว 70 สูง 60 ซม.
					 - โต๊ะมีน�้ำหนักเบาเด็ก 4 คนยกเคลื่อนที่ได้
				 9) เก้าอี้ มีลักษณะดังนี้
					 - มีน�้ำหนักเบา สามารถให้เด็กยกใช้งานได้ง่าย มีพื้นที่
						 ให้เด็กได้จับ มีพนักพิงได้
					 - สีของเก้าอี้ ควรเป็นสีอ่อน เพื่อให้เด็กมองเห็นสิ่งสกปรก
						 ที่ปรากฏ เด็กจะได้ช่วยท�ำความสะอาดได้ง่าย
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					 - ขนาดของเก้าอี้ ขนาดเล็กที่สุด ควรสูงจากพื้นถึงส่วนที่นั่ง
						 9 นิ้ว (23 ซม.) ขนาดกลาง ควรสูงจากพื้นถึงส่วนที่นั่ง
						 11 นิ้ว (28 ซม.) และขนาดใหญ่ ควรสูงจากพื้นถึงส่วน
						 ที่นั่ง 12 นิ้ว (30 ซม.)
					 - เก้าอี้ ควรมีส�ำหรับให้เด็กได้นั่งท�ำกิจกรรมทุกคน
			 • การตกแต่งทั่วไป
				 การตกแต่งสภาพแวดล้อมทัว่ ไป กลุม่ อายุ 3 เดือน-3 ปี มีแนวทาง
			 ดังนี้
				 1) ภาพบนผนัง ควรเป็นภาพสวยงาม มีสุนทรียภาพ ติดอยู่ใน
					 ระดับสายตาของเด็ก ภาพควรกระตุ้น เชิญชวนการสนทนา
					 ค�ำศัพท์ตา่ งๆ จากภาพ ซึง่ ค�ำศัพท์ตา่ งๆ จะเป็นกุญแจสูโ่ ลก
					 การเปลี่ยนภาพควรเปลี่ยนทุกวันศุกร์เย็น ภาพที่น�ำมาติด
					 ควรเป็นภาพเรื่องราวที่อยู่ในท้องถิ่น หรือภาพแหล่งเรียนรู้
					 ทีเ่ ด็กเคยไปและอยากไป การเลือกภาพอาจให้เด็กเลือกภาพ
					 ที่เด็กชอบที่สุดก็ได้
				 2) พรม/เสือ่ ขนาดเล็ก มีขนาดพอเหมาะกับการวางอุปกรณ์ใน
					 การท�ำงาน และมีจำ� นวนพอเหมาะกับจ�ำนวนเด็กในห้อง และ
					 สามารถวางไว้ได้ในขนาดของห้องเรียน
				 3) ต้นไม้ ต้องเป็นต้นไม้ทใี่ บไม้ไม่มพี ษิ และต้นไม้ทมี่ ขี นาดแข็งแรง
				 4) สัตว์ในห้องเรียน ควรเป็นสัตว์ที่เด็กสามารถดูแลได้ เช่น
					 ปลาสวยงาม เป็นต้น
			 • การจัดมุมในห้องเรียน
				 การจัดมุมในห้องเรียนระดับปฐมวัยต้องจัดห้องเรียน เริ่มต้น
			 จากซ้ายไปขวา ดังนี้
				 1) มุมอุปกรณ์กจิ กรรมเบือ้ งต้นทีใ่ ช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ซึง่ จะท�ำให้
					 เด็กพึง่ พาตนเอง ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันในหน้าทีต่ า่ งๆ เช่น
					 การประกอบอาหารง่ า ยๆ การดู แ ลตนเอง การล้ า งมื อ
					 การเทน�ำ้ /นมดืม่ การสวมใส เสือ้ ผ้า ถุงเท้า รองเท้า การดูแล
					 สิ่งแวดล้อม การปัดกวาด การเช็ด การถู เป็นต้น
				 2) มุมอุปกรณ์ส�ำหรับกิจกรรมประสาทรับรู้ จะช่วยกระตุ้นการ
					 รับรู้ของเด็ก ได้แก่ รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต บล็อก ตัวต่อ
					 จิ๊กซอรูปสัตว์ พืช เป็นต้น
เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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				 3) มุมภาษา จะช่วยให้เด็กได้ฝกึ ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาอ่าน
					 ได้แก่ หนังสือภาพส�ำหรับเด็กขนาดต่าง ๆ รูปวัตถุสัตว์ พืช
					 ของจริงขนาดย่อส่วนชนิดต่างๆ เป็นต้น
				 4) มุมคณิตศาสตร์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สัญลักษณ์ จ�ำนวน
					 ปริมาณ และพัฒนาการคิด การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ และ
					 การน�ำคณิตศาสตร์ไปใช้กับชีวิตประจ�ำวัน
				 5) มุมอุปกรณ์ส�ำหรับการแสดงออกถึงความสามารถของเด็ก
					 เป็นรายบุคคล ได้แก่ อุปกรณ์ ดนตรี ศิลปะ การละเล่นต่างๆ
					 เป็นต้น
			 • การแบ่งพืน้ ทีเ่ พือ่ การจัดกิจกรรมภายในห้องเรียน ประกอบด้วย
				 1) พื้นที่ส�ำหรับจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก รายคู่ และ
			 รายบุคคล 2) พื้นที่ส�ำหรับวางชั้นอุปกรณ์เป็นมุมส่งเสริมการ
			 เรียนรู้ 3) พื้นที่พักผ่อนนอนกลางวัน 4) พื้นที่ส�ำหรับให้นมแม่
			 5) พืน้ ทีท่ ำ� งานของครู และ 6) พืน้ ทีส่ ำ� หรับรับแขกพ่อแม่ผปู้ กครอง
			 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
			
1) พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ การจั ด กิ จ กรรมให้ กั บ เด็ ก เป็ น กลุ ่ ม ใหญ่
			 (จ�ำนวนเด็ก 6-12 คน) กลุ่มเล็ก (จ�ำนวนเด็ก 3-5 คน) กิจกรรมคู่
			 และรายบุ ค คล มี พื้ น ที่ ก ว้ า งประมาณเหมาะสมกั บ เด็ ก ต่ อ คน
			 1: 2 ตารางเมตร
				 2) พื้นที่ส�ำหรับวางชั้นสื่อ/อุปกรณ์ จัดเป็นมุมเพื่อ ส่งเสริม
			 ประสบการณ์ให้กับเด็กได้เลือกท�ำกิจกรรมตามความสนใจ และ
			 ความต้องการของตนเองที่เหมาะสมกับวัย โดยชั้นส�ำหรับวางสื่อ
			 อุ ป กรณ์ จั ด เป็ น มุ ม ได้ แ ก่ มุ ม หมวดสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ใ นชี วิ ต
			 ประจ�ำวัน มุมล้างมือ มุมครัว (พื้นที่ส�ำหรับการประกอบอาหาร)
			 มีตู้เย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า ส�ำหรับการอบ การปั่น (ส�ำหรับท�ำกิจกรรม
			 ประกอบอาหารง่ายๆ) เพือ่ ให้เด็กได้สมั ผัสเรียนรูเ้ ทคโนโลยีทนั สมัย
			 มุ ม บล็ อ กที่ มี สื่ อ อุ ป กรณ์ ส� ำ หรั บ การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นประสาทสั ม ผั ส
			 มุ ม คณิ ต ศาตร์ มี สื่ อ อุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ น กรอบลู ก คิ ด รู ป ร่ า ง รู ป ทรง
			 เรขาคณิต จ�ำนวนวัตถุของสัตว์ ผลไม้ สิ่งของต่างๆ เพื่อให้เด็ก
			 คุ้นเคยจ�ำนวนกับสัญลักษณ์ มุมภาษาที่มีหนังสือภาพ ส�ำหรับเด็ก
			 ชนิดต่างๆ มุมส�ำหรับเคลื่อนไหวอิสระจากสื่อเทคโนโลยี จาก
			 เครื่องเล่น CD และโทรทัศน์ ที่วางถังขยะ เป็นต้น
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				 3) พื้ น ที่ พั ก ผ่ อ นนอนกลางวั น ส� ำ หรั บ เด็ ก พื้ น ที่ เ ด็ ก นอน
			 1 คน : 2 ตารางเมตร มีอุปกรณ์เครื่องนอนที่ออกแบบให้เด็ก
			 สามารถน�ำมาปู พับเก็บตามรอย เพื่อฝึกการช่วยเหลือตนเอง
			 การเลือกใช้สไี ม่ควรเป็นสีฉดู ฉาดควรเป็นสีโทนเย็นให้ความรูส้ กึ สงบ
			 เหมาะส�ำหรับการพักผ่อน และควรมีตเู้ ก็บของให้เด็กเป็นรายบุคคล
			 ภายในห้องมีหน้าต่างที่สามารถเปิดรับอากาศถ่ายเทสะดวก
				 4) พืน้ ทีส่ ำ� หรับให้นมแม่ และหรือทีบ่ บี เก็บนม ควรมีบรรยากาศ
			 สงบ ผ่อนคลาย มีโซฟานั่ง ให้นม มีอ่างล้างมือ ตู้เย็น มีพื้นที่ให้
			 ความรู้กับแม่ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เช่น แผ่นโปสเตอร์ หนังสือ
			 ขนาดห้องพอเหมาะประมาณ 2 X 3 ตารางเมตร มีหน้าต่างที่
			 สามารถเปิดรับอากาศถ่ายเทสะดวกที่มีความเป็นส่วนตัว
				 5) พื้นที่/โต๊ะท�ำงานของครูและผู้ดูแลเด็ก ทีมีพื้นที่ท�ำงาน
			 ด้ า นเอกสารและอุ ป กรณ์ ก ารท� ำ งานที่ ส ะดวกทั น สมั ย ได้ แ ก่
			 คอมพิวเตอร์ เครือ่ งพิมพ์ (ปริน้ เตอร์) กล้องบันทึกภาพเครือ่ งเล่น CD
			 เป็นต้น ที่นั่งของครูสามารถมองเห็นบรรยากาศของห้องเรียน
			 ทั้ ง ห้ อ ง เพื่ อ ดู แ ลความปลอดภั ย ให้ กั บ เด็ ก ช่ ว ยเหลื อ ได้ ทั น
			 ต่อเหตุการณ์ เป็นต้น
				 6) พื้นที่สำ� หรับรับแขกและหรือพ่อแม่ผู้ปกครอง มีบริเวณไว้
			 ส�ำหรับต้อนรับผู้ปกครอง เมื่อมาส่งและรับเด็ก และเป็นมุมพบปะ
			 สนทนา แลกเปลีย่ นเรียน พูดคุยระหว่างคุณครูกบั พ่อแม่/ผูป้ กครอง
			 เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการของลูกรัก เป็นต้น
เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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			 • ธรรมชาติของอุปกรณ์ในศูนย์การเรียนรู้
			 ธรรมชาติของอุปกรณ์ส�ำหรับการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
			 กลุ่มอายุ 2 - 3 ปี มีดังนี้
				 1) มีขนาดเล็กและเหมาะสมกับร่างกายของเด็ก เช่น ไม้กวาด
					 ควรเป็นไม้กวาดส�ำหรับเด็ก ไม่ควรน�ำเอาไม้กวาดของผูใ้ หญ่
					 มาตัดให้สั้น
				 2) อุปกรณ์ทำ� จากวัสดุธรรมชาติ เช่น แก้ว ไม้ โลหะ ตะกร้าสาน
					 ผ้า สิ่งเหล่านี้ท�ำให้ เด็กรู้จักพื้นผิว สิ่งต่างๆ ในโลกนี้ต่างกัน
					 ครูสนทนาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ หลีกเลี่ยง
					 พลาสติกเพราะไม่ส่งเสริมการเรียนผ่านการรับรู้
				 3) ชุดสี ใช้สเี ป็นรหัสในการท�ำงาน เช่น สีของผ้า จะใช้เป็นระบบ
					 เพื่อความชัดเจน มีอิสระในการใช้งาน เช่น ชุดผ้าสีขาว
					 ส�ำหรับกิจกรรมการล้างมือ ผ้าสีน�้ำตาลส�ำหรับชุดการเช็ด
					 เป็นต้น
				 4) อุ ป กรณ์ มี ค วามสวยงาม ประณี ต มี สุ น ทรี ย ภาพงดงาม
					 เพื่อชวนเชิญเด็กในการท�ำงาน
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			 • การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียน
				 การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียน จัดแบ่งพื้นที่เป็น
			 6 ส่วนประกอบด้วย 1) พื้นที่ประตูรับ/ส่งเด็ก 2) พื้นที่ส�ำหรับ
			 จัดกิจกรรมกลางแจ้งเคารพธงชาติไทย 3) พื้นที่ส�ำหรับรับประทาน
			 อาหาร 4) พืน้ ทีใ่ ช้นำ�้ (ก๊อกเปิด/ปิดน�ำ้ ) ส�ำหรับซักล้าง และเปิดน�ำ้
			 น� ำ ไปรดต้ น ไม้ ดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ ม 5) พื้ น ที่ ง านเกษตรส� ำ หรั บ
			 การทดลองปลูกพืชผักสวนครัว 6) พื้นที่เครื่องเล่นสนาม (การเล่น
			 ตามรอยพยุคลบาทฯ) พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ได้แก่ บ้านต้นไม้
			 สไลด์เดอร์ ตอไม้สูง ต�ำ่ ยาว ส�ำหรับการทรงตัว ชิงช้า และพื้นที่
			 บ่อทราย 7) พื้นที่การฝึกใช้ทักษะชีวิตประจ�ำวัน การใช้ห้องอาบน�้ำ
			 และห้องน�ำ้ และการสวมใสรองเท้า ซึง่ แต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้
		 1) พื้นที่ประตูรับ/ส่งเด็ก เพื่อความปลอดภัยมีช่องทางรับส่ง
				 ทางเดียว มีการเซ็นชื่อรับส่งเด็กทุกวัน มีระบบกล้องวงจรปิด
				 พื้นทางเดินไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน มีรั้วรอบขอบชิด
				 แสดงพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้ฯ
			 2) พืน้ ทีส่ ำ� หรับจัดกิจกรรมกลางแจ้งเคารพธงชาติไทย/สร้างวินยั
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			 3) พื้นที่รับประทานอาหาร เลือกใช้ภาชนะให้มีขนาดพอเหมาะ
				 กับเด็ก ถาด ช้อนส้อม แก้วน�้ำ ถ้วยกลาง เก้าอี้ โต๊ะ เพียงพอ
				 มีขนาดเหมาะส�ำหรับเด็ก มีความแข็งแรงมั่นคง ไม่ล้ม เพื่อ
				 ป้องกันอุบตั เิ หตุ มี Flow ให้เด็กเดินไปตักอาหาร นัง่ รับประทาน
				 อาหาร เก็ บ ถาดเมื่ อ รั บ ประทานเสร็ จ โดยควรมี ภ าชนะไว้
				 ส�ำหรับเด็ก แยกเศษอาหาร ช้อนส้อม ถาด รอล้าง
			 4) พืน้ ทีใ่ ช้นำ�้ (ก๊อกเปิด/ปิดน�ำ้ ) ส�ำหรับซักล้าง และน�ำไปรดต้นไม้
				 ดูแลสิ่งแวดล้อม
			 5) พื้ น ที่ ง านเกษตรส� ำ หรั บ การทดลองปลู ก พื ช ผั ก สวนครั ว
				 จัดแบ่งพื้นที่ในสนาม มีเครื่องมือการเกษตร เช่น ช้อนตักดิน
				 พรวนดิน และบัวรดน�ำ้ เพือ่ ให้เด็กได้ฝกึ ดูสงิ่ แวดล้อม และพัฒนา
				 กล้ามเนื้อ มัดใหญ่ และเพื่อให้เรียนรู้การปลูกพืชชชนิดต่างๆ
				 ได้แก่ ไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อ
				 ใช้ในการประกอบอาหาร เช่น จิงจูฉ่าย กล้วย ผักคะน้าชายา
				 เม็กซิกัน ต้นอัญชันไม้เลื้อยที่ซุ้มประตูทางเข้า เป็นต้น
			 6) พืน้ ทีเ่ ครือ่ งเล่นสนาม /และอุปกรณ์การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง
				 มีเครือ่ งเล่นทีห่ ลากหลายเพือ่ ให้เด็กได้เลือกเล่นตามความสนใจ
				 และช่ ว งวั ย ของตนเอง ได้ แ ก่ ก ารเล่ น ตามรอยพยุ ค ลบาท
				 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อพัฒนา
				 กล้ามเนื้อใหญ่ ประกอบด้วย บ้านต้นไม้ สไลด์เดอร์ ตอไม้สูง
				 ต�่ ำ ยาว ส� ำ หรั บ การทรงตั ว ออกแบบโดยอาจารย์ จ าก
				 คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
				 ช่วยออกแบบให้ โดยเน้นวัสดุธรรมชาติ สีธรรมชาติ เรียบง่าย
				 สบายตา เน้นการทรงตัว Balance การปีนป่าย ได้ใช้กล้ามเนื้อ
				 มัดใหญ่-เล็ก และจัดสร้างโดยช่างฝีมือในท้องถิ่น ด�ำเนินการ
				 จัดสร้างและมีการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตามประสบการณ์ ดังนี้
				 • เลือกเชือกที่มีขนาดหนามากกว่า 1 นิ้วขึ้นไป
				 • มัดปมเชือกให้แน่น ป้องกันการคลายหรือขาดได้ง่าย
				 • การยึดเชือกกับโครงสร้าง ควรเป็นลักษณะแบบมน เพื่อ
					 ป้องกันการเสียดสี เชือกอาจจะขาดได้
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				 • รูระหว่างเชือก ควรไม่หา่ งเกิน 5 นิว้ ป้องกันการบาดเจ็บของเด็ก
				 • ระยะห่างระหว่างช่องไม้ ไม่ควรห่างเกิน 10 เซนติเมตร
					 เพื่อป้องกันไม่ให้เท้าเด็กหลุดเข้าไปติดที่ช่องว่าง
				 • ควรมีการขัดแผ่นไม้ให้เรียบ เพื่อลบเหลี่ยมที่แหลมคม และ
					 ป้องกันเสี้ยน
				 • ควรหาวัสดุ เช่น เชือกป่านพันรอบบริเวณต้นไม้ กิ่งไม้ของ
					 บ้านต้นไม้ ที่ความสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร ป้องกัน
					 ศีรษะเด็กกระแทรกกับกิ่งไม้เป็นบาดแผล
				 • ควรยึดฐานของโครงสร้างบ้านต้นไม้กับพื้นดิน ให้มีความ
					 แข็งแรงไม่โยกหรือกระดก เมือ่ เด็กกระโดด หรือข้ามสะพานไม้
				 • บ่อทราย ควรเป็นทรายละเอียด ควรมีความหนา 20-30
					 เซนติเมตร เพื่อลดแรงกระแทก ป้องกันการบาดเจ็บของเด็ก
					 และควรมีผ้า คลุมหลัง ใช้ง าน ป้อ งกัน สุนัข แมวถ่า ยบน
					 กองทราย เกิ ด ความสกปรก ครู มี ก ารส� ำ รวจ เตรี ย ม
					 ความพร้อมของสนามก่อนและหลังใช้งานทุกครัง้ เพือ่ ป้องกัน
					 อันตรายที่จะเกิดกับเด็ก เช่น อาจมีไม้แหลมคมในบ่อทราย
					 อาจทิ่มแทงเด็กได้ หรืออาจมีสัตว์มีพิษแอบซ่อนอยู่ใต้ใบไม้
					 ที่ล่วงหล่นลงมาได้ เป็นต้น
			 7) พื้นที่การฝึกใช้ทักษะชีวิตประจ�ำวัน การใช้ห้องอาบน�้ำและ
				 ห้องน�้ำ และการสวมใสรองเท้า ดังนี้
				 • ห้องน�้ำ ห้องอาบน�้ำ และห้องส้วม เน้นที่ขนาดโถส้วม
					 ความสูงของอ่างล้างมือ ก๊อกน�้ำส�ำหรับเด็ก เพื่อฝึกให้เด็ก
					 พึ่งพาตัวเองได้ ประตูควรเป็นประตูครึ่งบาน เพื่อความ
					 ปลอดภัย เด็กไม่ติดในห้องน�้ำ พื้นห้องน�้ำควรเป็นกระเบื้อง
					 หยาบ ไม่ลื่น เช่น พื้นทรายล้าง เพื่อป้องกันการลื่นล้ม
					 บาดเจ็บ และเด็กได้สัมผัสพื้นผิวธรรมชาติ มีการท�ำความ
					 สะอาดห้องน�้ำ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและบ่าย มีการ
					 ใช้สมุนไพรในการดับกลิ่น ใช้ต้นไม้ประดับเพิ่มสีเขียวช่วย
					 ดูดกลิ่น เน้นให้อากาศถ่ายเท มีแสงสว่างเพียงพอ
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				 • พื้นที่ในการเก็บรองเท้าและสวมใส่รองเท้า มีตู้เก็บรองเท้า
					 และเก้าอีส้ ำ� หรับการนัง่ เพือ่ ฝึกกสวมใสรองเท้า พึง่ พาตนเอง
					 ในชีวิตประจ�ำวัน
การจัดกิจกรรมรายวัน
ทีมได้ก�ำหนดกิจกรรม รายวัน ดังนี้

เวลา		 กิจกรรม
07.30-08.30 น.
08.30-09.00 น.
09.00-09.30 น.
09.30-10.30 น.
10.30-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-12.30 น.
12.30-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-15.30 น.
15.30-16.30 น.

Welcome at the door
Good morning, How are you to day?
Activities BBL, Exercise Drinking milk
See Teachers do (0-1, 1-2, 2-3 ปี)
Do it yourself
Lunch
Walk around
Sleep
Play and learn, story song Languages
Take story bock to home
Free activities and go home

ก�ำหนด Meaningful experience / Eduploen program

ศู น ย์ เรี ย นรู ้ ข องเรา เน้ น กิ จ กรรมที่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก อายุ
3 เดือน - 3 ปี โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่เตรียมไว้ตามช่วงเวลา เช่น
• 07:30 – 08:30 Welcome at the door
เป็นกิจกรรมคัดกรอง ซึง่ มีการตรวจสุขภาพเด็กเบือ้ งต้นแรกรับทีป่ ระตู วัดไข้
ดูมื้อ ความสะอาดของช่องปากและฟัน เพื่อป้องกันโรคติดต่อและให้เด็กล้างมือ
ก่อนเข้าห้องเรียน
• 08:30 – 09:00 Good morning, How are you to day?
		 - ทักทายสวัสดี การไหว้, เพลงสวัสดี, ชื่อของหนู
		 - สัญลักษณ์ของหนู ของใช้ของหนู เก็บของเข้าที่
		 - เล่านิทานให้เพื่อนๆ ฟัง กิจกรรมพานิทานกลับบ้าน ฝึกการเล่า
			 เรื่องเล่า การใช้ภาษาในการสื่อสาร
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• 09:00 เข้าแถวเคารพธงชาติ+สวดมนต์ไหว้พระ
		 ฝึกระเบียบวินัย ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
• 09:30 Activities BBL, Exercise, Drinking milk
BBL
		 - ตบมือ มือตักสลับนับ
		 - เพลง 0 2 5 10
		 - ไข่พะโล้
		 - จีจ่อเจี๊ยบ/ โยกเยก/ ลอยกระทง
Exercise
		 - เคลื่อนไหวประกอบจังหวะช้าเร็ว
		 - เคลือ่ นไหวประกอบเพลงBaby Shark, Chicken Dance, ออกก�ำลังกาย
			 รับแสงตะวัน, ฉันคือเมฆ
		 - เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ เช่น กระดานรอยเท้า
		 Drinking milk
		 - ฝึกเด็กดื่มนมจากแก้ว ตั้งแต่เด็กอายุ 9 เดือน
		 - บ๊ายบายขวดนม
		 - เด็กช่วยครูยกโต๊ะส�ำหรับดื่มนม
		 - เน้นดื่มนมรสจืด เด็กตัดกล่องเทนมใส่แก้วเองดื่มนมหมดแก้ว
• 09:30 – 10:30 See Teachers do (0 - 1, 1 - 2, 2 - 3 ปี)
กิจกรรมกลุม่ ใหญ่ ฝึกเด็กให้มปี ฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ การเข้าสังคม ท�ำงานร่วมกัน
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น ปั้นแป้งโดว์, ดินเหนียว
กิจกรรม Art เช่น ระบายสี, ปะติด, พิมพ์ภาพ, พับสี, เป่าสี
กิจกรรมวิถีไทย เช่น การละเล่นรีรีข้าวสาร, กระโดดยาง, เป่ากบ,
บุญประเพณีต่างๆ
กิจกรรมMusic เช่น การเคลื่อนไหวประกอบเพลง, เคลื่อนไหวประกอบ
จังหวะ, เล่นเครื่องดนตรี, ร้องเพลง
กิจกรรม Cooking เช่น การเตรียมอาหารง่ายๆ ให้เรียนรู้คุ้นชินกับเทคโนโลยีสมัย
ใหม่ เห็นขั้นตอนกระบวนการทำ� เช่น การปั่นน้ำ�ผักผลไม้, หั่นกล้วยอบ
กิจกรรมเสริม เช่น การปลูกผัก ถั่วงอกคอนโด ปลูกผักสวนครัว
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• 10:30 – 11:00 Do it yourself
		 Montessori กิจกรรมเสรี เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกงานตามความสนใจ
มาท�ำอย่างตัง้ ใจจนส�ำเร็จ เป็นการฝึกทักษะ สมาธิ เช่น ต่อบล็อกไม้, รูปสัตว์
จ�ำลอง, รูปทรงเรขาคณิต, กรอบไม้ฝึกการแต่งกาย
• 11:00 – 12:00 Lunch
		 รับประทานอาหารกลางวัน เน้นการพึง่ พาตนเอง เด็กเตรียมถาดอาหาร
ตักอาหารเอง กดน�้ำดื่มเอง และเก็บถาด แยกเศษอาหารเอง
• 12:00 – 12:30 Walk around
		 กิจกรรมส�ำรวจธรรมชาติ, ดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น ให้อาหารปลา, รดน�้ำ
ต้นไม้, เรียนรู้สิ่งมีชีวิตรอบตัว, เก็บใบไม้ออกจากบ่อทราย
• 12:30 – 14:00 Sleep
		 เน้นเด็ก ปูที่นอนด้วยตนเอง การมีเครื่องนอนที่ออกแบบให้เด็กได้ฝึก
ปู พับ เก็บใส่ตู้ตังเอง การใช้สีสันเหมาะส�ำหรับการพักผ่อน ไม่ฉูดฉาด
เราเลือ กสีเ ทา-เหลือ ง ซึ่ง เป็น สีของมหาวิทยาลัย และเป็น สีโทนอ่อ น
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ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สบายตา มีชื่อเด็กปักติดบนเครื่องนอน หลังจากตื่นนอน เด็กจะฝึกเก็บที่นอน
พับผ้า และแปรงฟัน
• 14:00 – 15:00 Play and learn, story song Language
มีสื่อสอนภาษาต่างชาติ เช่น Epic, Caillou, เล่านิทานภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยและภาษาถิ่น โดยครู / ผู้ปกครอง / นักศึกษา
• 15:00 – 15:30 พานิทานกลับบ้าน Take story book to home
		 เด็กได้เลือกนิทาน กลับไปให้คุณพ่อคุณแม่อ่านที่บ้าน มีถุงผ้าใส่หนังสือ
		 ให้เด็กรู้จักทะนุถนอมหนังสือ หนังสือมีคุณค่าและน�ำกลับมาเปลี่ยนกับ
		 เพื่อนๆ ในวันถัดไป
• 15:30 – 16:30 Free activities and go home
		 - เล่นสนามเด็กเล่น บ้านต้นไม้
		 - บ่อทราย
		 - อ่านนิทาน รอผู้ปกครองมารับ

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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Health and Safety

อาหารที่เด็กได้รับต้องครบ 5 หมู่ เน้นคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยจากยา
ฆ่าแมลง เน้นส่งเสริมให้เด็กได้กนิ ผัก ผลไม้ทกุ วัน และจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ประกอบ
อาหาร เครื่องดื่ม ด้วยตัวเอง
บุคลากร

อัตราส่วน บุคลากร ต่อจ�ำนวนเด็ก ขึ้นกับช่วงวัยของเด็ก โดยอัตราส่วนที่เหมาะ
สมและสามารถดูแลเด็กกลุ่ม 0 - 3 ปี ได้อย่างมีคุณภาพ คือ

แรกเกิด – 6 เดือน
6 เดือน – 1 ปี
1 ปี – 2 ปี
2 ปี – 3 ปี
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อัตราส่วน
อัตราส่วน
อัตราส่วน
อัตราส่วน

ครู 1 : เด็ก 2 คน
ครู 1 : เด็ก 3 คน
ครู 1 : เด็ก 4 คน
ครู 1 : เด็ก 5 คน

ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การพัฒนาบุคลากร

บุคลากรทุกคนจ�ำเป็นต้องมีการเรียนรูร้ ว่ มกันในการดูแลเด็ก ซึง่ จะต้องมีการ
อบรม เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ ในการดูแลเด็ก 0 - 3 ปี อย่างต่อเนื่องและ
สม�่ำเสมอ ดังนี้
1. จัดกิจกรรมวิชาการให้ความรู้แกบุคลากรและบุคคลทั่วไป อย่างน้อย
		 5 ครั้งต่อปี
2. จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ทุก 2 เดือน/ครั้ง
3. กิจกรรมประชุมประจ�ำเดือน เพือ่ พัฒนาการท�ำงานและการบริการทีด่ ขี น้ึ
4. กระบวนการท�ำงานผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM จากผู้เชี่ยวชาญ
		 อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ครั้งที่ 1 อบรมเรื่อง EF อ.พรพิไล เลิศวิชา
ครั้งที่ 2 อบรมเรื่องนมแม่ อ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
ครั้งที่ 3 อบรมพัฒนาการ 0-5 ปี อ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟูม, อ.ขิ่ม สกุลนุ่ม
ครั้งที่ 4 ศึกษาดูงานสถานสงเคราะห์อุดรธานี
ครั้งที่ 5 เรียนหลักสูตรการสอนแบบมอนเทสซอรี่
ครั้งที่ 6 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานักจัดการความรู้
		 รุ่น 2 ครั้งที่ 1/2561 19-21 เมษายน 2561
ครั้งที่ 7 ประชุมKM แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดตั้ง Daycare 26 เมษายน 2561
ครั้งที่ 8 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาต้นแบบศูนย์เด็กเล็ก 4 พฤษภาคม 2561
ครั้งที่ 9 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาต้นแบบศูนย์เด็กเล็ก
		 “Breastfeeding Daycare สู่ Smart EF” 4 พฤษภาคม 2561
ครั้งที่ 10 ลงพื้นที่กับ อปท.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเลี้ยงดูเด็ก
		 ศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดมหาสารคาม 24 พฤษภาคม 2561
ครั้งที่ 11 ลงพื้นที่กับหน่วยงานภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเลี้ยงดูเด็ก
		 ศูนย์เด็กเล็ก ในจังหวัดมหาสารคาม 24 พฤษภาคม 2561
ครั้งที่ 12 ประชุม “Jigsaw Smart Daycare in MSK” 24 พฤษภาคม 2561
ครั้งที่ 13 จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กสู้ Smart EF 6 - 7 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 14 อบรมเคล็ดลับนมแม่ส�ำเร็จได้ใน Daycare อ.กุสุมา ชูศิลป์ 27 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 15 เปิดสถานพัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมนมแม่และเรียนรู้แบบบูรณาการ
		 BF and EF Daycare 2 กรกฎาคม 2561
เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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คุณสมบัติในการรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเรียนรู้บูรณาการ

1.
2.
		
3.
		
4.
		
		
5.
		
		
6.
		
7.
		
8.

เด็กอายุ 3 เดือน ถึง 3 ปี
ต้องเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน (หากแม่ไม่สามารถ
ให้นมบุตรได้ต้องมีหลักฐานทางการแพทย์มาประกอบการสมัครเรียน)
กรณีที่แม่ไม่สามารถเข้ามาให้นมบุตรได้ในมื้อระหว่างวัน สามารถ
ปัม๊ นมมาฝากไว้ให้บตุ รได้โดยครูพเี่ ลีย้ งจะท�ำการป้อนนมระหว่างมือ้ ให้
กรณีเด็กที่ต้องทานอาหารระหว่างวัน ให้ผู้ปกครองป้อนอาหารมื้อเช้า
ให้บุตรก่อนน�ำมาส่งศูนย์ทุกครั้ง โดยมื้อกลางวันทางศูนย์จะจัดเตรียม
อาหารและครูพี่เลี้ยงจะเป็นคนป้อนให้เด็กเอง
มีสขุ ภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง กรณีทมี่ โี รคประจ�ำตัว
ต้องได้รบั การรักษาและอยูใ่ นระยะสงบของโรค (หากมีโรงประจ�ำตัวหรือ
แพ้ยา ส่วนประกอบของอาหารชนิดใดแจ้งก่อนเข้าเรียนทุกคน)
กรณีทเี่ ด็กป่วยด้วยโรคติดต่อระหว่างเรียน เด็กต้องหยุดเรียนตามก�ำหนด
ของแต่ละโรค
กรณีที่เด็กติดขวดนม ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือในการเลิกขวดนม
ของบุตร
ห้ามน�ำขนมหวานของกินเข้าศูนย์ฯทุกกรณี ยกเว้นนม ส�ำหรับเด็กเท่านัน้

เป้าหมายกิจกรรมรายวัน เพือ
่ พัฒนาเด็กมีพฤติกรรมพึงประสงค์

1) อดทน 2) รอคอยเป็น 3) มุ่งมั่น 4) แบ่งปัน 5) เห็นใจ 6) กตัญญู
7) รับผิดชอบ 8) สัมมาคารวะ 9) พึ่งพาตนเองได้ 10) ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
11) ปรับตัวเข้ากับสังคม 12) มีวินัย 13) มีนำ�้ ใจ 14) กล้าแสดงออก 15) แก้ปัญหา
ง่ายๆ ได้ 16) ไม่รังแกผู้ที่อ่อนแอกว่า 17) ซื่อสัตย์ 18) มีเหตุผล 19) ใฝ่เรียนรู้
20) รั ก ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย ์ 21) อยู ่ อ ย่ า งพอเพี ย ง 22) รั ก ความเป็ น ไทย
23) มีจิตอาสา 24) สามัคคี 25) พัฒนาการสมวัย 26) สุขภาพดี 27) อนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม 28) มีความคิดสร้างสรรค์ 29) สุขจิตดี 30) สือ่ สารได้ตรงตามความต้องการ
เหมาะสมกับวัย
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ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตอบโจทย์ ตรงเป้ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

การบริหารจัดการของศูนย์เรียนรู้ฯ เทียบได้กับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่
มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
1. การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างเป็นระบบ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย บริหารจัดการข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ)
2. การบริหารจัดการบุคลากร โดยเฉพาะการจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแล
เด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจ�ำนวนเด็ก ในแต่ละกลุ่มอายุ
อายุเด็ก
		
แรกเกิด – 6 เดือน
6 เดือน – 1 ปี
1 ปี – 2 ปี
2 ปี – 3 ปี

มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ครู 1 : เด็ก 3 คน
ครู 1 : เด็ก 3 คน
ครู 1 : เด็ก 5 คน
ครู 1 : เด็ก 10 คน

ศูนย์เรียนรู้ฯ
ครู 1 : เด็ก 2 คน
ครู 1 : เด็ก 3 คน
ครู 1 : เด็ก 4 คน
ครู 1 : เด็ก 5 คน

3. การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย (โครงสร้าง สภาพ
แวดล้อม ทางเดิน การจัดแบ่งพื้นที่การเรียนรู้ การใช้งาน สนามเด็กเล่น ระบบ
ป้องกันภัยจากบุคคลและอันตรายในทุกด้าน อุปกรณ์เครื่องใช้)
4. การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้
5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
มาตรฐานด้านที่ 2 กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น
1. การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
2. การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ
3. การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร
4. การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรม
		 และความเป็นพลเมืองดี
5. การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย แรกเกิด - 3 ปี (2 ปี 11 เดือน 29 วัน)
และ 3 - 6 ปี
1. เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย
2. เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน คือ
		 2.1 เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor)
		 2.2 เด็ ก มี พั ฒ นาการด้ า นกล้ า มเนื้ อ มั ด เล็ ก และสติ ป ั ญ ญาสมวั ย
			 (Fine Motor Adaptive)
		 2.3 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านการรับรูแ้ ละเข้าใจภาษา (Receptive Language)
		 2.4 เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language)
		 2.5 เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม (Personal
			 Social)
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		 โดยในด้านของพัฒนาการสมวัยนี้ ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ตั้งเป้าประสงค์ไว้
7 ด้านด้วยกัน คือ
			 1. ด้านร่างกาย
			 2. จิตใจและอารมณ์
			 3. สังคม
			 4. สติปัญญา
			 5. ภาษา
			 6. การคิดสร้างสรรค์
			 7. จริยธรรม

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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ภาคที่ 4
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ตัวอย่าง
การจัดกิจกรรม
การสร้างประสบการณ์
เรียนรู้ส�ำหรับเด็กเล็ก
3 เดือน - 3 ปี

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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ตัวอย่าง
การจัดกิจกรรม
การสร้างประสบการณ์เรียนรู้
สำ�หรับเด็กเล็ก 3 เดือน - 3 ปี
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แนวทางการจัดกิจกรรมส�ำหรับเด็กปฐมวัยระหว่างอายุ 3 เดือน - 3 ปี แบ่ง
เป็น 2 ช่วงอายุ คือ 3 เดือน - 2 ปี และ 2 - 3 ปี กิจกรรมปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดู
ตามวิ ถี ชี วิ ต ประจ� ำ วั น โดยครู / ผู ้ ดู แ ลเด็ ก จั ด ประสบการณ์ ส� ำ คั ญ ให้ เ ด็ ก ส่ ง เสริ ม
พัฒนาการทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ สังคม สติปัญญา ภาษา
การคิดสร้างสรรค์ และจริยธรรม โดยการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูส้ ำ� หรับเด็กตามช่วงอายุทกุ ด้าน ทีก่ ระตุน้ ให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้และมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ รอบตัวในวิถีชีวิต
ของเด็ก อันจะสัง่ สมเป็นทักษะพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นต่อการเรียนรูแ้ ละสามารถพัฒนาต่อ
เนื่องไปสู่ระดับที่สูงขึ้น

หลักการจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็ก
1. สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการท�ำงานของสมอง ที่เหมาะกับ
อายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2. ให้เด็กได้ลงมือกระท�ำ เรียนรู้ ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าโดยการดู การฟัง
การชิม การดมกลิ่น และการสัมผัส ได้เคลื่อนไหว ส�ำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง
และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง
3. บูรณาการทัง้ กิจกรรม ทักษะ และสาระทีค่ วรเรียนรูท้ งั้ สากล และในท้องถิน่
4. ให้เด็กได้คิดริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระท�ำ และน�ำเสนอความคิด
โดยครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นผู้สนับสนุนอ�ำนวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกับเด็ก
5. ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ เพศหญิง เพศชาย ภายใต้สภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีความสุขและเรียนรู้การท�ำ
กิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆ กัน
6. ให้เด็กมีปฏิสมั พันธ์กบั สือ่ และแหล่งการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย และอยูใ่ นวิถี
ชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก
7. ส่งเสริมลักษณะนิสยั ทีด่ แี ละทักษะการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน ใช้เทคโนโลยี ตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
และการมีวินัย ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
8. จัดประสบการณ์ทมี่ กี ารวางแผนไว้ลว่ งหน้าและแผนทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพจริง
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การจัดประสบการณ์สำ� คัญประจ�ำวันส�ำคัญทีจ่ ะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทาง
ด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม สติปัญญา ภาษา การคิดสร้างสรรค์ และ
จริยธรรม ของเด็กนัน้ ครู/ผูด้ แู ลเด็กมีการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการแบบองค์
รวมที่ยึดเด็กเป็นส�ำคัญ ด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการ
สนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวันหรือท�ำกิจกรรมต่างๆ การนอนหลับพักผ่อน การดูแลสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของตนเอง
การจัดประสบการณ์ส่งเสริมที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย การฝึกสุขนิสัยและ
ลักษณะนิสยั ทีด่ ใี นการรับประทานอาหาร การท�ำความสะอาดร่างกาย การขับถ่าย
ตลอดจนปลูกฝังลักษณะนิสยั ทีด่ ใี นการดูแลสุขภาพอนามัย ของใช้สว่ นตัว การรักษา
ความปลอดภัย และการแสดงมารยาทที่สุภาพ นุ่มนวลแบบไทย การเคลื่อนไหว
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น คว�ำ่ คลาน ยืน เดิน เล่นนิ้วมือ เคลื่อนไหวตามเสียง
ดนตรี ปีนป่ายเครือ่ งเล่น การเล่นออกก�ำลังกายกลางแจ้งอย่างอิสระ การเคลือ่ นไหว
และการทรงตัว การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ร้อยลูกปัด
ขนาดใหญ่ เล่นหยอดบล็อกรูปทรงลงกล่อง ตอกหมุด โยนรับลูกบอล เล่นน�้ำ
ปั้นแป้งโดว์ ใช้สีเทียนแท่งใหญ่วาดเขียน การฉีก การตัดปะ เป็นต้น
2. การจัดประสบการณ์ทสี่ ง่ เสริมด้านอารมณ์และจิตใจ เป็นการสนับสนุน
ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง
แจ่มใส ได้พฒ
ั นาความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ ตนเองและความเชือ่ มัน่ ในตนเอง จากการปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นบุคคลที่มี
ส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งในการท�ำให้เด็กรู้สึกเป็นที่รัก อบอุ่น มั่นคง เกิดความรู้สึก
ปลอดภัย
การจัดประสบการณ์สง่ เสริมทีส่ ำ� คัญ ประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อม
ทีส่ ง่ เสริมให้เด็กเกิดความรูส้ กึ อบอุน่ และมีความสุข เช่น สบตา อุม้ โอบกอด สัมผัส
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการแสดงออกทางอารมณ์ ตอบสนองต่อความรู้สึกที่เด็ก
แสดงออกอย่างนุ่มนวล อ่อนโยน การควบคุมอารมณ์และการแสดงออก การเล่น
อิสระ การเล่นบทบาทสมมติ การชืน่ ชมธรรมชาติ การเพาะปลูกพืชง่ายๆ การเลีย้ ง
สัตว์ ฟังนิทาน ร้องเพลง ท่องค�ำคล้องจอง ท�ำกิจกรรมศิลปะต่างๆ ตามความสนใจ
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ผ่านการเล่นที่มีความหมาย ให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนอง
ตามความต้องการ เป็นต้น
3. การจัดประสบการณ์ทสี่ ง่ เสริมด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มี
โอกาสปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและสิง่ แวดล้อมต่างๆ รอบตัวในชีวติ ประจ�ำวันได้ปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่างๆ และปรับตัวอยู่ในสังคม เด็กควรมีโอกาสได้เล่นและท�ำกิจกรรมร่วม
กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เด็กวัยเดียวกันหรือต่างวัย เพศเดียวกันหรือต่างเพศ
อย่างสม�่ำเสมอ
การจัดประสบการณ์ส่งเสริมที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย การช่วยเหลือตนเอง
ในกิจวัตรประจ�ำวันตามวัย โดยการพูดคุยหยอกล้อหรือเล่นกับเด็ก เช่น เล่นจ๊ะเอ๋
เล่นจ�้ำจี้ เล่นโยกเยก เล่นประกอบค�ำร้อง เช่น จันทร์เจ้าเอ๋ย แมงมุม ตั้งไข่ล้ม การ
เล่นอย่างอิสระ การเล่นรวมกลุม่ กับผูอ้ นื่ การแบ่งปันหรือการให้ การอดทนรอคอย
ตามวัย การใช้ภาษา บอกความต้องการ การออกไปเล่นนอกห้องเรียน สนามเด็ก
เล่น เล่นและท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ปฏิบตั ติ ามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของ
เข้าที่เมื่อเล่นหรือท�ำงานเสร็จ การไปร่วมกิจกรรมงานประเพณีในศาสนสถานใน
ชุมชน เป็นต้น
4. การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้
เด็กได้รบั รู้ เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ รอบตัวในชีวติ ประจ�ำวันผ่านประสาทสัมผัสทัง้ ห้า กระตุน้
การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าในการมองเห็น ได้ยิน ลิ้มรส ได้กลิ่น สัมผัสจับ
ต้องสิ่งต่างๆ และการเคลื่อนไหว ได้พัฒนาการใช้ภาษาสื่อความหมายและความ
คิด รู้จักสังเกตคุณลักษณะต่างๆ เช่น สี ขนาด รูปร่าง รูปทรง ผิวสัมผัส จดจ�ำชื่อ
เรียกสิ่งต่างๆ รอบตัว
การจัดประสบการณ์ส่งเสริมที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย การส�ำรวจ และการ
ทดลองท�ำอาหารง่ายๆ การคิดวางแผนที่ไม่ซับซ้อน การคิดตัดสินใจ หรือคิดแก้
ปัญหาในเรื่องที่ง่ายๆ ด้วยตนเอง การตอบค�ำถามจากการคิด การเชื่อมโยงจาก
ประสบการณ์เดิม การเรียงล�ำดับเหตุการณ์ การยืดหยุน่ ความคิดตามวัย การจดจ่อ
ใส่ใจ การสังเกตวัตถุหรือสิง่ ของทีม่ สี สี นั และรูปทรงทีแ่ ตกต่างกัน การฟังเสียงต่างๆ
รอบตัว การฟังนิทานหรือเรื่องราวสั้นๆ การพูดบอกความต้องการ การเล่าเรื่อง
ราว เป็นต้น
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5. การจัดประสบการณ์สง่ เสริมทักษะทางภาษา เป็นการฝึกให้เด็กได้เปล่ง
เสียงเลียน เสียงพูดของผู้คน เสียงสัตว์ต่างๆ รู้จักชื่อเรียกของตนเอง ชื่ออวัยวะ
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ชื่อพ่อแม่หรือผู้คนใกล้ชิดและชื่อสิ่งต่างๆ รอบตัว ตลอด
จนฝึกให้เด็กรูจ้ กั สือ่ ความหมายด้วยค�ำพูดและท่าทาง ชีช้ วนและสอนให้รจู้ กั ชือ่ เรียก
สิ่งต่างๆ จากของจริง สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
การจัดประสบการณ์ส่งเสริมที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย กิจกรรมสนทนายาม
เช้า Good morning, How are you today? การเล่าเรื่องจริง การเล่าเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้ ให้ฟงั อ่านหนังสือนิทานภาพ อ่านหนังสือให้ฟงั หรือร้องเพลงง่ายๆ ให้เด็ก
ฟัง ด้วยท่าทางเป็นมิตร เป็นต้น
6. การจัดประสบการณ์การคิดสร้างสรรค์ เป็นการฝึกให้เด็กได้แสดงออก
ทางท่าทาง ความคิดตามจินตนาการของตนเอง และท�ำงานศิลปะตามจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์
การจัดประสบการณ์ส่งเสริมที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย การขีดเขียนวาดรูป
อย่างอิสระ เล่นบล็อก เล่นของเล่นสร้างสรรค์ พูดเล่าเรื่องตามจินตนาการ เล่น
สมมติ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่างอิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นน�้ำ เล่นทราย เป็นต้น
7. การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมด้านจริยธรรม เป็นการฝึกให้เด็กได้
ซื่อสัตย์สุจริต บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใดเป็นของตนเองและสิ่งใดเป็นของผู้อื่น และมี
ความเมตตากรุณา มีนำ�้ ใจ ช่วยเหลือ แบ่งปัน แสดงความรักเพือ่ น มีเมตตาต่อสัตว์
เลี้ยง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น มีความรับผิด
ชอบ ท�ำงานที่ได้รับมอบหมายจนส�ำเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ
การจัดประสบการณ์ส่งเสริมที่ส�ำคัญ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่น
อย่างมีความหมาย ให้เด็กได้มโี อกาสตัดสินใจเลือก ได้รบั การตอบสนองตามความ
ต้องการ ได้ฝกึ ปฏิบตั ิ รับสิง่ ของตามคิว เล่นท�ำงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจนส�ำเร็จ รูจ้ กั
เก็บสิ่งของเข้าที่ เป็นต้น
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ตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย ด้านจิตใจและอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติ
ปัญญา ด้านภาษา ด้านการคิดสร้างสรรค์ และ ด้านจริยธรรม ส�ำหรับเด็กอายุ
3 เดือน-3 ปี มี ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม
การเล่นจ๊ะเอ๋
เล่านิทาน/อ่านหนังสือ
การปั้น (ปั้นแป้งโดว์)
พิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ
ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
การจัดโต๊ะและรับประทานอาหาร
การอ่านฟังหนังสือนิทานทีห่ นูชอบ
การตัด/หั่น (ผลไม้)

อายุ
3-6 เดือน
6-9 เดือน
1 ปีครึ่งขึ้นไป
2 ปีขึ้นไป
2 ปี 7 เดือนขึ้นไป
2 ปีครึ่งขึ้นไป
2 ปีครึ่งขึ้นไป
2 ปีครึ่งขึ้นไป

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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กิจกรรม :

การเล่นจ๊ะเอ๋
อายุเด็ก : 3-6 เดือน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวของร่างกาย
2. เพือ่ ให้เด็กมีสมาธิ รอคอย มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
สนุกสนานเพลิดเพลิน
3. เพื่อเด็กฝึกทักษะทางภาษา

อุปกรณ์
1. ถาด 1 ใบ (สำ�หรับวางผ้า)
2. ผ้าสีขาว ลักษณะนุ่ม ขนาด 30 x 30 ซม.
มีรูกำ�หนดจุดอยู่ตรงกลาง 1 ผืน
3. เบาะ/พรม (สำ�หรับรองนั่ง/หรือให้เด็กนอนหงาย)

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม/แนะนำ�อุปกรณ์
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมสถานที่การจัดกิจกรรม ปูเบาะ/
		 พรม สำ�หรับทำ�กิจกรรม
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก อุ้ม พาเด็กไปที่ชั้นวางอุปกรณ์ หยิบและยก
ถาดอุปกรณ์ผ้า พร้อมกับพูด “นี้คือผ้าสีขาว” พวกเราจะไปเล่นจ๊ะเอ๋
ด้วยกัน (ครูสนทนาเพื่อฝึกภาษาให้เด็กซึมซับ)
• ครู/ผูด้ แู ลเด็ก ถือถาดอุปกรณ์ไปยังสถานทีจ่ ดั กิจกรรมทีเ่ ตรียมไว้

92

ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ขัน้ ที่ 2 ขัน้ สาธิต
• ครู/ผูด้ แู ลเด็ก จัดเด็กให้นอนหงายบนพรม/เบาะ ข้างครู/ผูด้ แู ล
เด็ก ให้เด็กมองหน้าครู/ผูด้ แู ลเด็ก
• ครู/ผูด้ แู ลเด็ก สร้างปฏิสมั พันธ์ มองสบตากับเด็ก สัมผัสแขน/ลำ�
ตัวของเด็กเบาๆ ยิม้ อ้าปากพูดคำ�ว่า “จ๊ะเอ๋” จำ�นวน 2 - 3 ครัง้ (เด็กดู
ปาก/การเปล่งเสียง)
3. ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ปฏิบตั ิ
• ครู/ผูด้ แู ลเด็ก ให้เด็กมองหน้าครู/ผูด้ แู ลเด็ก
• ครู/ผูด้ แู ลเด็กใช้ผา้ ทีเ่ ตรียมไว้ปดิ หน้า แล้วโผล่ออกมาจ๊ะเอ๋เด็ก
ด้านใดด้านหนึง่ พร้อมกับพูดคำ�ว่า “จ๊ะเอ๋”
• ครู/ผูด้ แู ลเด็ก หยุดรอจังหวะเพือ่ ให้เด็กหัน่ มามองคอยเริม่ ใหม่
โดยโผล่หน้าด้านเดียวกัน 2 ครัง้ พร้อมกับพูด “จ๊ะเอ๋” ครัง้ ที่ 3 ครูไม่
โผล่หน้า แต่ให้พดู ว่า “จ๊ะเอ๋”
• ครู/ผูด้ แู ลเด็ก มองผ่านรูวา่ เด็กจ้องมองด้านทีค่ รูเคยโผล่หน้าได้
หรือไม่
4. ขัน้ ที่ 4 สรุป/สะท้อนผล
• ครู/ผูด้ แู ลเด็ก เล่น “จ๊ะเอ๋” กับเด็กโดยใช้มอื ปิดหน้าเล่นซ้ำ�“จ๊ะเอ๋” กับเด็ก
• ครู/ผูด้ แู ลเด็ก อุม้ พาเด็กนำ�อุปกรณ์ไปเก็บทีช่ น้ั วางอุปกรณ์
หมายเหตุ (บันทึกเพิม่ เติมสำ�หรับครู)
ครูผดู้ แู ลเด็ก ใช้ผา้ เช็ดหน้าหรือผ้าผืนเล็กๆ บังหน้าไว้ โผล่หน้ำ�ออกมาจากผ้าเช็ดหน้า
ด้านใดด้านหนึง่ พร้อมพูดคำ�ว่า “จ๊ะเอ๋” หยุดรอจังหวะเพือ่ ให้เด็กหันหน้ามามองหรือยิม้
เล่นโต้ตอบกับเด็ก ฝึกบ่อยๆ ปฏิบตั ซิ ำ�้ จนกระทัง้ เด็กสามารถโผล่หน้าร่วมเล่นจ๊ะเอ๋ได้

กิจกรรมต่อเนือ่ ง

ซ่อนของเล่นไว้ใต้ผนื ผ้าแล้วให้เด็กเริม่ หาโดยเริม่ ซ่อนไว้บางส่วน
แล้วค่อยซ่อนทัง้ ชิน้ เพือ่ ฝึกทักษะการสังเกตและความจำ�

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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การประเมินผล

1. วิธกี ารประเมิน โดยการสังเกตพฤติกรรม
1) ด้านร่างกาย : เด็กสามารถใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กประสานสัมพันธ์กบั สายตา,
เพ่งมองหน้าครู  
2) ด้านอารมณ์และจิตใจ : เด็กมีสมาธิ ร่าเริง เพลิดเพลิน จากเสียงของครู
แสดงออกทางอารมณ์ได้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
3) ด้านสังคม : เด็กสามารถจ้องมองหน้าครู หรือสิง่ ของได้นาน 1-2 วินาที
4) ด้านจริยธรรม : เด็กได้เรียนรูก้ การฟังเสียงทีน่ า่ สนใจ
5) ด้านการคิดและสติปญ
ั ญา : เด็กสามารถจ้องหน้าครูได้นาน 1-2 วินาที
6) ด้านภาษา : เด็กสามารถทำ�เสียงสูงๆ ต่ำ�ๆ เพือ่ แสดงความรูส้ กึ ได้ เป็นต้น
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมิน
แบบสังเกตพฤติกรรมตามเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ที่ รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
2
เด็กเพ่งหน้าครู
โดยการกระตุน้

1

ด้านร่างกาย

3
เด็กเพ่งหน้าครูได้
1-2 วินาที

2

ด้านอารมณ์
และจิตใจ

เด็กมีสมาธิ ร่าเริง
เพลิดเพลินจากการเล่น

เด็กมีสมาธิ ร่าเริง เพลิดเพลิน เด็กไม่แสดงอารมณ์
โดยการกระตุน้ ชีช้ วนจากผูอ้ นื่ ตอบสนองต่อกิจกรรม

3

ด้านสังคม

เด็กสามารถจ้องมองหน้า 
ครู/ผู้ดูแลเด็ก หรือสิ่งของได้
นาน 1-2 วินาทีได้ด้วย
ตนเอง

เด็กสามารถจ้องมองหน้า  เด็กไม่สามารถจ้องมองหน้า 
ครู/ผู้ดูแลเด็กได้นาน
ครู/ผู้ดูแลเด็ก หรือสิ่งของได้
1-2 วินาทีได้ โดยการกระตุ้น
ชี้ชวนจากผู้อื่น
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1
เด็กยังไม่สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้

ที่ รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
3
2
ด้านจริยธรรม เด็กจ้องมองหน้าครู/ฟังเสียง เด็กจ้องมองหน้าครู/ฟังเสียง
ได้ด้วยตนเอง
ครูและผูด้ แู ลเด็กได้โดยการ
กระตุน้ ชีช้ วนจากผูอ้ น่ื

4

1
เด็กไม่สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้

5

ด้านการคิด
และ
สติปัญญา 

เด็กสามารถเล่นฟังเสียง
จ้องมอง 1-2 วินาที ได้
ด้วยตนเอง

6

ด้านภาษา

เด็กสามารถเล่นท�ำเสียงสูงๆ เด็กสามารถท�ำเสียงสูงๆ ต�ำ่ ๆ เด็กไม่สามารถท�ำเสียงสูงๆ
ต�่ำๆ เพื่อแสดงความรู้สึกได้ เพือ่ แสดงความรู้สึกได้ โดย ต�่ำๆ เพื่อแสดงความรู้สึกได้
ด้วยตนเอง
การกระตุ้นชี้ชวนจากผู้อื่น

การให้ระดับคุณภาพ
ระบบ ระบบที่ใช้
ตัวเลข คำ�สำ�คัญ
3
ดี
2
พอใช้
1

ควรส่งเสริม

เด็กสามารถฟังเสียงจ้องมอง เด็กไม่สามารถเด็กสามารถ
ได้นาน 1-2 วินาทีได้โดย
ฟังเสียงจ้องมองภาพใน
การกระตุ้นชี้ชวนจากผู้อื่น หนังสือ

ความหมาย
ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)
ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)
โดยมีการกระตุน้ และชีน้ ำ�
ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)

สิง่ ทีเ่ ด็กจะได้รบั

1. เด็กมีสมาธิ การรอคอย
2. เด็กได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั ครู/ผูด้ แู ลเด็ก
3. ฝึกทักษะทางภาษาการฟัง

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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กิจกรรม :

เล่
า
นิ
ท
าน/อ่
า
นหนั
ง
สื
อ
อายุเด็ก : 6-9 เดือน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กนั่งได้มั่นคง
2. เพือ่ ให้เด็กมีสมาธิจ้องมองไปที่หนังสือพร้อมกับผู้ใหญ่นานๆ
3. เพือ่ เด็กฝึกทักษะทางภาษาเลียนเสียงที่แตกต่างกัน

อุปกรณ์
1. เสื่อ/พรม 1 ผืน (สำ�หรับปูนั่ง เล่านิทานอ่านหนังสือ)
2. ถาด 1 ใบ (สำ�หรับวางหนังสือ)
3. หนังสือที่มีภาพชัดเจน ไม่มีข้อความหรือ
ตัวอักษรมากเกินไป 1 เล่ม

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม/แนะนำ�อุปกรณ์
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมสถานที่การจัดกิจกรรม ปูเสื่อ/พรม
สำ�หรับนั่งเล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟัง
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก อุ้ม พาเด็กไปที่ชั้นวางหนังสือ
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก หยิบและจับหนังสือพร้อมกับพูด
“นี้คือหนังสือนิทานเรื่องปูไต่” พวกเราจะไปอ่านหนังสือด้วยกัน
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก ถือหนังสือไปยังสถานที่จัดกิจกรรมที่เตรียมไว้
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2. ขัน้ ที่ 2 ขัน้ สาธิต
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดเด็กให้นั่งตักคุณครูในท่าที่สบาย
• ครู/ผูด้ แู ลเด็ก เปิดหนังสือ พูดอ่านเชิงเล่า ชีช้ วนให้เด็กดูรปู ภาพ
ในหนังสือและพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับภาพในหนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
เปิดหนังสืออ่านเชิงเล่าที่ละหน้าชี้ชวนให้เด็กดูรูปภาพในหนังสือและ
พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับภาพในหนังสือ
• หากเด็กยังไม่มองหนังสือ ครู/ผู้ดูแลเด็ก ประคองหน้าเด็กให้
มองที่รูปในหนังสือ
เมื่อเรียกชื่อแล้ว ให้ประคองหน้าเด็กให้หัน
3. ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ
หน้ามามองหนังสือ หรือเสียงเรียกของครู/ผู้
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กนั่งบนเสื่อ/พรม
ดูแลเด็ก จนเด็กทำ�ได้
ด้วยตนเองอย่างอิสระ (ฝึกให้เด็กนั่งอย่าง
4. ขั้นที่ 4 สรุป/สะท้อนผล
มั่นคง)
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก อุ้มเด็กนั่งบนตัก เปิด
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก นั่งห่างจากเด็กประมาณ
120 เมตร วางหนังสือไว้ข้างหน้าเด็ก (เพื่อฝึก หนังสือพร้อมกับพูดคุย ชี้ชวนให้เด็กดูรูปภาพ
ในหนังสืออีกครั้ง
ให้เด็กนั่ง และเพ่งมองไปที่หนังสือ)
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก อุ้มพาเด็กนำ�หนังสือที่
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก ปรบมือเบาๆ และเรียก
ชื่อเด็กด้วยน้ำ�เสียงปกติบ่อยๆ ถ้าเด็กไม่หัน อ่านไปเก็บหนังสือในชั้นวางหนังสือ
หมายเหตุ (บันทึกเพิ่มเติมสำ�หรับครู)
1. การทำ�กิจกรรมเป็นรายบุคคล ควรเลือกหนังสือภาพเล่มเล็ก เพื่อให้เด็กสามารถ หยิบ ไขว่า
คว้า และฝึกใช้กล้ามเนื้อมือในการหยิบจับ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก อ่านเชิงเล่า/เปิด/ปิด หนังสือนิทาน ด้วยน้ำ�เสียงที่น่าสนใจ ตามตัวละครใน
หนังสือภาพเพื่อ ฝึกให้เด็กจ้องมองไปที่หนังสือพร้อมกับ ผู้ใหญ่นานประมาณ 2-3 วินาที
3. การทำ�กิจกรรมเล่านิทานโดยใช้หนังสือภาพ ควรทำ�กิจกรรมกับเด็กทุกวัน เพื่อสร้าง
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงดูกับเด็ก กับเด็ก ฝึกบ่อยๆ ปฏิบตั ซิ ำ�้ จนกระทัง้ เด็กสามารถโผล่หน้าร่วมเล่น
จ๊ะเอ๋ได้

กิจกรรมต่อเนือ่ ง

กิจกรรมเลียนเลียงพูดคุย เล่นกับเด็ก และออกเสียงใหม่ๆ ให้เด็กเลียนเสียงตาม
เช่น มา จา ปา ดา อู มู ดู ดำ� จำ� หรือออกเสียงตามทำ�นองเพลง หรือร้องเพลง เช่น
เพลงจับปูดำ� เป้นต้น
เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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การประเมินผล

1. วิธกี ารประเมิน โดยการสังเกตพฤติกรรม
1) ด้านร่างกาย : เด็กสามารถใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กประสานสัมพันธ์กบั สายตา,
เพ่งมองหนังสือได้
2) ด้านอารมณ์และจิตใจ : เด็กมีสมาธิ ร่าเริง เพลิดเพลินจากภาพสีสนั ต่างๆ ในหนังสือนิทาน/เสียงทีค่ รูเล่า
แสดงออกทางอารมณ์ได้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
3) ด้านสังคม : เด็กสามารถจ้องมองหน้าครู หรือสิง่ ของได้นาน 1 - 2 วินาที
4) ด้านจริยธรรม : เด็กได้เรียนรูก้ ารหยิบ/ถือ/เปิด/ปิดหนังสือ อย่างทะนุถนอมหนังสือจากครูและผูด้ แู ลเด็ก
5) ด้านการคิดและสติปญ
ั ญา : เด็กสามารถจ้องมองภาพในหนังสือได้นาน 1 - 2 วินาที
6) ด้านภาษา : เด็กสามารถทำ�เสียงสูงๆ ต่ำ�ๆ เพือ่ แสดงความรูส้ กึ ได้ เป็นต้น
7) ด้านการสร้างสรรค์ : เด็กจดจำ�เรือ่ งราวทีไ่ ด้ฟงั เช่น เสียงร้องของสัตว์ตา่ งๆ ในนิทาน
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมิน
		 แบบสังเกตพฤติกรรมตามเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ที่ รายการประเมิน
1

ด้านร่างกาย

2

ด้านอารมณ์
และจิตใจ

3

ด้านสังคม
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3
เด็กนัง่ อย่างมัน่ คง สนใจจดจ่อ
กับหนังสือ หรือสิ่งของ หรือ
เสียงที่ได้ยินได้ด้วยตนเอง
เด็กมีสมาธิ ร่าเริง เพลิดเพลิน
จากภาพสีสันต่างๆ ใน
หนังสือนิทาน/เสียงที่ครูเล่า
ได้ด้วยตนเอง
เด็กสามารถจ้องมองหน้า
ครู/ผู้ดูแลเด็ก หรือสิ่งของได้
นาน 1-2 วินาทีได้ด้วย
ตนเอง

ระดับคุณภาพ
2
เด็กนัง่ มองหนังสือหรือสิง่ ของ
หรือเสียงที่ได้ยินได้โดยมีผู้
ประคองดูแล
เด็กมีสมาธิ ร่าเริง เพลิดเพลิน
จากภาพสีสันต่างๆ ใน
หนังสือนิทาน/เสียงที่ครูเล่า
โดยการกระตุน้ ชีช้ วนจากผูอ้ นื่
เด็กสามารถจ้องมองหน้า
ครู/ผู้ดูแลเด็ก หรือสิ่งของ
ได้นาน 1-2 วินาทีได้ โดย
การกระตุ้นชี้ชวนจากผู้อื่น

ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1
เด็กไม่สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้
เด็กแสดงอารมณ์ตอบสนอง
ต่อกิจกรรม
เด็กไม่สามารถจ้องมองหน้า
ครู/ผู้ดูแลเด็ก หรือสิ่งของได้

ที่ รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
3
2
เด็กจ้องมองการหยิบ/ถือ/เปิด/
ด้านจริยธรรม เด็กจ้องมองการหยิบ/ถือ/
ปิดหนังสือ อย่างทะนุถนอม
เปิด/ปิดหนังสือ อย่าง
หนังสือจากครูและผูด้ แู ลเด็กได้
ทะนุถนอมหนังสือจากครู
และผู้ดูแลเด็กได้ด้วยตนเอง โดยการกระตุน้ ชีช้ วนจากผูอ้ นื่
ด้านการคิด เด็กสามารถฟังเสียงจ้องมอง เด็กสามารถฟังเสียงจ้องมอง
ภาพในหนังสือได้นาน
ภาพในหนังสือได้นาน
และ
1-2 วินาทีได้โดยการกระตุ้น
1-2 วินาที ได้ด้วยตนเอง
สติปัญญา
ชี้ชวนจากผู้อื่น
เด็กสามารถท�ำเสียงสูงๆ ต�ำ่ ๆ
เด็กสามารถท�ำเสียงสูงๆ
ด้านภาษา
ต�่ำๆ เพื่อแสดงความรู้สึกได้ เพื่อแสดงความรู้สึกได้ โดย
การกระตุ้นชี้ชวนจากผู้อื่น
ด้วยตนเอง
เด็กมีสมาธิฟังเสียงและแสดง เด็กฟังเสียงและแสดงการ
ด้านการ
โต้ตอบได้โดยการกระตุ้นชี้
การโต้ตอบได้ด้วยตนเอง
สร้างสรรค์
ชวนจากผู้อื่น

4

5

6
7

การให้ระดับคุณภาพ
ระบบ ระบบที่ใช้
ตัวเลข คำ�สำ�คัญ
ดี
3
พอใช้
2
1

ควรส่งเสริม

1
เด็กไม่สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้

เด็กไม่สามารถเด็กสามารถ
ฟังเสียงจ้องมองภาพใน
หนังสือ
เด็กไม่สามารถท�ำเสียงสูงๆ
ต�่ำๆ เพื่อแสดงความรู้สึกได้
เด็กไม่สามารถแสดงการ
โต้ตอบได้

ความหมาย
ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)
ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)
โดยมีการกระตุน้ และชีน้ ำ�
ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)

สิง่ ทีเ่ ด็กจะได้รบั
1.
2.
3.
4.

เด็กมีสมาธิ
เด็กพึง่ พาตนเองนัง่ ได้อย่างมัน่ คง
เด็กจะได้จดจำ�เรือ่ งราวและภาพประกอบ
ฝึกปลูกฝังนิสยั ให้เด็กรักการอ่าน
เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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กิจกรรม:

การปั
น
้
(ปั
น
้
แป้
ง
โดว์
)
อายุเด็ก : 1 ปีครึ่งขึ้นไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กพัฒนาประสาทสัมผัส
และเชื่อมโยงควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย
2. เพื่อให้เด็กมีสมาธิ
3. เพื่อเด็กทำ�งานพึงพาตนเองร่วมกิจกรรมการปั้นตามจินตนาการ

อุปกรณ์
1. ถาดรอง/เสื่อ/พรม/โต๊ะ
2. แป้งสาลีอเนกประสงค์ 1 ถ้วยตวง 3. เกลือ ¼ ถ้วยตวง
4. น้ำ�อุ่น ¼ ถ้วยตวง 5. น้ำ�มันพืช ½ ช้อนโต๊ะ
6. สีผสมอาหาร เหลือง แดง น้ำ�เงิน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม/แนะนำ�อุปกรณ์
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมสถานที่การจัดกิจกรรม รวมเด็กพาร้องเพลง
“ปั้น”ให้เด็กทุกคนนั่งรอในบริเวณพื้นที่ที่เตรียมไว้
• ครู/ผู้ดูแลเด็กเชิญชวนเด็กผู้นำ� 1-3 คน ไปที่ชั้นวางอุปกรณ์ และ
ครูแนะนำ�อุปกรณ์ให้ชื่อทุกอย่าง และสาธิตการจับ (นี้คือแป้งสาลี, เกลือ,
น้ำ�อุ่น, น้ำ�มันพืช, สีผสมอาหาร สีเหลือง สีแดง สีน้ำ�เงิน)
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก สาธิตการหยิบและอุปกรณ์ให้เด็กดู (อย่างระมัดระวัง)
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กช่วยถืออุปกรณ์ไปบริเวณที่เตรียมไว้
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ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ขัน้ ที่ 2 ขัน้ สาธิต
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก สาธิตวิธีการทำ�แป้งโดว์ให้เด็กๆ ดู
ตามขั้นตอน ดังนี้
- นำ�แป้งสาลีอเนกประสงค์ผสมกับเกลือคลุก
ให้เข้ากัน เติมน้ำ�อุ่นและน้ำ�มันพืชลงไป
- คั้นผสมแป้งจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันได้เนื้อแป้ง
ที่เนียนนุ่ม
• ครู/ผูด้ แู ลเด็ก สาธิตการปัน้ แป้งโดว์เป็นรูปทรงเรขาคณิต ทรงกลม ทรงรี ทรงกระบอก
และ ผลไม้ (รูปกล้วย : ประสบการณ์เดิมที่เด็กเคยทำ�กิจกรรมเรื่องกล้วยมา) ให้เด็กดู
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก แบ่งแป้งโดว์เป็นก้อนเท่าๆ กันให้เด็กเป็นรายบุคคล (ปลูกฝังทักษะ
การหาร : การหารคือการแบ่งให้เท่ากัน)
3. ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กลงมือปั้นแป้งโดว์เป็นรายบุคคล รายคู่ รายกลุ่ม ปั้นตาม
จินตนาการของตนเอง
4. ขั้นที่ 4 สรุป/สะท้อนผล
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก ชักชวนเด็กให้ร่วมสนทนาเกี่ยวกับผลงานของตนเอง
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก/และเด็กร่วมกันล้าง และเก็บอุปกรณ์
• เสร็จกิจกรรมพาเด็กไปล้างมือให้สะอาด
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก/เด็กร่วมกันร้องเพลงปั้นแป้งอีกครั้ง
หมายเหตุ (บันทึกเพิ่มเติมส�ำหรับครู)
1. การท�ำกิจกรรมกลุ่มใหญ่/หรือเริ่มกิจกรรมใหม่ ครู/ผู้ดูแลเด็ก ควรพาเด็ก ร้องเพลง
(สั้นๆ เนื้อหาสัมพันธ์กับสิ่งที่จะท�ำ) และแสดงท่าทางประกอบน�ำเข้าสู่กิจกรรม เช่น “เพลงปั้นแป้ง”
เนื้อหา สวาสฎิพร / ท�ำนอง เพลงกุ๊กไก่
ปั้น ปั้น ปั้น ปั้นแล้วสนุกดี เด็กดี ช่วยกัน ปั้น ปั้น
ปั้นแป้ง ปั้นดิน ปั้นทราย
ปั้นอย่างหลากลาย ช่วยกันปั้น ปั้น
2. การปั้น ครูควรสาธิตรูปร่างรูปทรง หรือสิ่งของต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์เดิมในห้องเรียนมาแล้ว
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ควรจัดอุปกรณ์การปั้น ได้แก่ ดินน�้ำมัน พร้อมที่รอง ไว้ในชั้นวางอุปกรณ์ใน
ห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้มองเห็น และหากเด็กสนใจ จะสามารถน�ำมาท�ำกิจกรรมได้ด้วยตนเอง

กิจกรรมต่อเนือ่ ง

• การปัน้ ดินน้ำ�มัน เป็นรูปร่าง รูปทรง สัตว์ สิง่ ของ เป็นต้น
• กิจกรรมกลางแจ้ง การเล่นทราย (บ่อราย) ควรนำ�เสนอ ชีน้ ำ�ให้เด็กปัน้ ทราย เป็นต้น
• กิจกรรมงานศิลปะแบบเปเปอร์มาเช่ เพือ่ พัฒนาการสร้างงานศิลป์ตามจิตนาการของเด็กๆ
เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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การประเมินผล

1. วิธกี ารประเมิน โดยการสังเกตพฤติกรรม
1) โดยการสังเกตพฤติกรรม
		 • ด้านร่างกาย : เด็กสามารถใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็ก
ประสานสัมพันธ์กบั สายตา, ปัน้ แป้งเป็นรูปร่างรูปทรง สิง่ ของต่างได้
		 • ด้านอารมณ์และจิตใจ : การร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ เด็กมีสมาธิ
ร่วมกิจกรรม สนุกสนานร่าเริง แสดงออกทางอารมณ์ได้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
		 • ด้านสังคม : การเล่น/ร่วมกิจกรรมกับเพือ่ น ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง และควบคุมตนเองได้
		 • ด้านจริยธรรม : เด็กไม่ทำ�ลายสิง่ ของ อุปกรณ์การปัน้ และของเล่นอืน่ ๆ
		 • ด้านการคิดและสติปญ
ั ญา : เด็กสามารถเรียนรูส้ ำ�รวจ โดยใช้ประสาทสัมผัส
เด็กสามารถปฏิบตั ิ เรียงลำ�ดับขัน้ ตอนการปฏิบตั กิ จิ กรรมได้
		 • ด้านภาษา : เด็กสามารถแสดงความรูส้ กึ และสือ่ สารใช้ภาษาได้เหมาะสมตามวัย เช่น
บอกชือ่ และเล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับผลงานของตนเองได้ เป็นต้น
		 • ด้านการสร้างสรรค์ : เด็กสามารถปัน้ แป้งโดว์ตามจินตนาการและเล่าเรือ่ งจากผลงานทีป่ น้ั ได้
2) การสนทนา/สอบถาม
		 ครู/ผูด้ แู ลเด็ก สนทนาพูดคุยกับเด็กเกีย่ วกับผลงานของตนเอง เช่น หนูปน้ั อะไร ทำ�ไมจึงปัน้ รูปนี้
หนูอยากปัน้ อะไรต่อไป เป็นต้น
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมิน
		 แบบสังเกตพฤติกรรมตามเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ที่ รายการประเมิน
1

ด้านร่างกาย

2

ด้านอารมณ์
และจิตใจ

3

ด้านสังคม
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ระดับคุณภาพ
3
2
เด็กสามารถควบคุมการ
เด็กสามารถควบคุมการ
เคลื่อนไหวมือในการหยิบ
เคลื่อนไหวมือในการหยิบ
จับอุปกรณ์ ปั้นแป้งโดว์ ได้ จับอุปกรณ์ ปั้นแป้งโดว์ ได้
โดยมีผู้ชี้น�ำ
ด้วยตนเอง
เด็กร่วมกิจกรรม ด้วยความ
เด็กมีสมาธิ ร่วมกิจกรรม
ด้วยความสนใจปฏิบัติตามข้อ สนใจปฏิบัติตามข้อตกลงด้วย
ตกลงด้วยความสนุกสนาน ความได้ โดยมีผู้ชี้นำ�
เด็กสามารถท�ำกิจกรรม,เล่น
ได้ด้วยตนเอง
เด็กสามารถท�ำกิจกรรม, เล่น ร่วมกับเพื่อนปฏิบัติตามข้อ
ร่วมกับเพื่อนปฏิบัติตามข้อ ตกลงได้โดยมีผู้ชี้น�ำ
ตกลงได้ด้วยตนเอง

ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1
เด็กไม่สามารถปฎิบัติ
กิจกรรมได้
เด็กไม่สามารถร่วม
กิจกรรมได้
เด็กไม่สามารถท�ำ
กิจกรรม,เล่นร่วมกับเพื่อน
ปฏิบัติตามข้อตกลงได้

ที่ รายการประเมิน
3
ด้านจริยธรรม เด็กปั้นแป้งโดว์ ไม่ทำ� ลาย
และปั้นแป้งโดว์ แล้วเก็บ
อุปกรณ์ ล้างมือท�ำควาสะ
อาดได้ด้วยตนเอง
ด้านการคิด เด็กสามารถเรียนรู้ส�ำรวจ
โดยใช้ประสาทสัมผัส เด็ก
และ
สามารถปฏิบัติกิจกรรม เรียง
สติปัญญา
ล�ำดับขั้นตอนได้ด้วยตนเอง
เด็กสามารถแสดงความรู้สึก
ด้านภาษา
และสื่อสารใช้ภาษา บอกชื่อ
และเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผล
งานของตนเองได้ด้วยตนเอง
เด็กสามารถปั้นแป้งโดว์ เป็น
ด้านการ
รูปร่างรูปทรง สิ่งของ ตาม
สร้างสรรค์
จินตนาการได้ด้วยตนเอง

4

5

6

7

การให้ระดับคุณภาพ
ระบบ ระบบที่ใช้
ตัวเลข คำ�สำ�คัญ
ดี
3
พอใช้
2
1

ควรส่งเสริม

ระดับคุณภาพ
2
เด็กปั้นแป้งโดว์ ไม่ท�ำลาย
และปั้นแป้งโดว์ แล้วเก็บ
อุปกรณ์ ล้างมือท�ำควาสะ
อาดโดยมีผู้ชี้น�ำ
เด็กสามารถเรียนรู้ส�ำรวจ
โดยใช้ประสาทสัมผัส เด็ก
สามารถปฏิบัติกิจกรรม เรียง
ล�ำดับขั้นตอนได้ โดยมีผู้ชี้น�ำ
เด็กสามารถแสดงความรู้สึก
และสื่อสารใช้ภาษา บอกชื่อ
และเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผล
งานของตนเองได้โดยมีผู้ชี้น�ำ
เด็กสามารถปั้นแป้งโดว์ เป็น
รูปร่างรูปทรง สิ่งของ ได้โดย
มีผู้ชี้น�ำ

1
เด็กไม่สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้
เด็กไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรม
เรียงล�ำดับขั้นตอนได้
เด็กสามารถแสดงความรู้สึก
และสื่อสารใช้ภาษาได้
เด็กสามารถปั้น แป้งโดว์ เป็น
รูปร่างรูปทรง สิ่งของได้

ความหมาย
ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)
ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)
โดยมีการกระตุน้ และชีน้ ำ�
ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)

สิง่ ทีเ่ ด็กจะได้รบั

1. เด็กได้ฝกึ การใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กในการทำ�งานประสานสัมพันธ์กบั สายตา
2. เด็กมีสมาธิมที กั ษะการทำ�งานศิลปะตามจินตนาการของตนเอง
3. เด็กพัฒนาการด้านภาษาสือ่ สารได้เล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับผลงานของตนเอง

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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กิจกรรม :

พิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ
อายุเด็ก : 2 ปีขึ้นไป
วัตถุประสงค์
1. เด็กสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ
ได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน
2. เด็กมีสมาธิทำ�กิจกรรมได้ด้วยตนเองและเล่นทำ�กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
3. เด็กสามารถพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติและนำ�เสนอเล่าเรื่องราวได้

อุปกรณ์
1. ถาดสำ�หรับใส่อุปกรณ์ 2 ใบ
2. จานสำ�หรับใส่สีขนาดเล็ก 3 ใบ
3. สีน้ำ� 3 สี ประกอบด้วย สีแดง, เหลือง,
น้ำ�เงิน (แม่สี)
4. ใบไม้แห้ง ก้านกล้วย หัวผักกาด อย่าง
ละ 3 - 5 ชิ้น (ขนาดความยาว
ไม่ควรเกิน 3 นิ้ว)
5. พู่กันขนาดต่างกัน จำ�นวน 3 อัน
6. ถ้วยเหยือกเล็ก สำ�หรับใส่น้ำ� 1 ใบ (เพื่อละลายสี)
7. กระดาษ A4

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม/แนะนำ�อุปกรณ์
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมสถานที่ทำ�กิจกรรม อุปกรณ์ และที่นั่งสำ�หรับเด็ก
เตรียมเด็ก เชิญชวนและนำ�เด็กไปที่ชั้นวางอุปกรณ์
• แนะนำ�อุปกรณ์ให้ชื่ออุปกรณ์ทุกชนิด (เพื่อฝึกทักษะทางภาษา) และ
สาธิตการถือถาดอุปกณณ์ให้เด็กดูและให้เด็กลองถือถาดอุปกรณ์ นำ�ถาด
อุปกรณ์ไปที่จัดเตรียมไว้ (ที่โต๊ะ หรือที่พื้น ถ้าที่พื้นต้องมีที่รอง เช่น เสื่อหรือ
พรม เป็นต้น)
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ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิต
• ครูจดั วางอุปกรณ์อย่างเป็นระบบให้เด็กดู (เรียงลำ�ดับจากสิง่ ทีใ่ ช้กอ่ นหน้าไปหลัง เป็นต้น)
• ครู/ผูด้ แู ลเด็กสาธิต นำ�สีนำ�้ แต่ละสีเทใส่จานปริมาณ 3-5 หยด ทัง้ 3 จาน เทน้ำ�ผสมสีให้
พเหมาะโดยใช้พู่กันคนๆ ผสมระหว่างสีกับน้ำ�ให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
• นำ�เอาวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ จุม่ สีเหลือง
ก้านกล้วยจุม่ สีแดง หัวผักกาดจุ่มสีเหลือง
• นำ�วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติที่จุ่มสีเสร็จแล้วนำ�มา
พิมพ์ลงที่กระดาษ A 4 ทั้ง 3 ชนิด ให้สวยงาม
3. ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดเด็กเข้านั่งที่เตรียมไว้ พร้อมแจกอุปกรณ์ในการทำ�กิจกรรม
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กลงมือทำ�โดยอิสระ (ครูเฝ้าสังเกต/ประเมินพฤติกรรมเด็ก)
• เด็กทำ�งานเสร็จให้เก็บอุปกรณ์เข้าที่ด้วยตนเอง
• เด็กล้างมือให้สะอาด
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็กร่วมกัน
4. ขั้นที่ 4 สรุป/สะท้อนผล
• ครู/ผูด้ แู ลเด็ก เชิญชวนเด็กนำ�ภาพ เก็บอุปกรณ์ และนำ�ไปเก็บที่ชั้น (ที่เดิม
เพื่อให้เด็กรับรู้ สิ่งของ ทุกอย่างมีชื่อ
ของตนเองทีท่ ำ�เสร็จ มานำ�เสนอ ร่วม
มีตัวตน และต้องการที่อยู่) และครูพูด
สนทนาเกี่ยวกับผลงานของตนเอง
สนทนากับเด็ก “นี้คือที่อยู่ของอุปกรณ์
• นำ�ภาพทีท่ ำ�กิจกรรมเสร็จไปจัด
ชุดนี้ ทำ�กิจกรรมแล้วนำ�มาเก็บไว้ที่นี้,หนูสนใจ
นิทรรศการ (หนีบหรือแขวนกับเชือก
หรือให้เด็กเก็บใน แฟ้มผลงาน) เพื่อให้ อยากจะทำ�กิจกรรมนีอ้ กี ให้มาเอาทีไ่ ด้ ทำ�กิจกรรม
แล้วต้องเก็บอุปกรณ์อยู่ในที่อยู่ของอุปกรณ์”
เด็กเกิดความภูมิใจในผลงาน
หมายเหตุ (บันทึกเพิม่ เติมสำ�หรับครู)
1. ระหว่างทีเ่ ด็กทำ�กิจกรรมครูตอ้ งเตรียมเสือ่ /พรม /กระดาษ /โต๊ะเพือ่ รองให้เด็กทำ�งาน
กำ�หนดพืน้ ทีใ่ ห้เด็กทำ�งานอย่างอิสรเสรีภาพ แต่มขี อบเขต (ป้องกันการเปือ้ น หรือ การหกของน้ำ�
และสี เป็นต้น) การสาธิตให้เด็กดู ระหว่างการสาธิตครู/ผูด้ แู ลเด็กไม่ควรพูด (ให้เด็กดูอย่างมีสมาธิ)
เวลาครู/ผูด้ แู ลเด็กพูด ไม่ควรสาธิต (ฝึกให้เด็กฟังอย่างมีสมาธิ จดจ่อ)
2. ครูให้อสิ ระเสรีภาพกับเด็กในระหว่างการทำ�กิจกรรม (ถ้าเด็กทำ�อุปกรณ์หก ครูกส็ าธิตการ
เช็ด ให้เด็ก ดู เป็นต้น)
3. ใบไม้ (วัสดุ) ควรเป็นใบไม้แห้ง(เพือ่ ดูแลอนุรกั ษ์ สิง่ แวดล้อม)
4. การใช้วสั ดุธรรมชาติจมุ่ สี สามารถเลือกจุม่ สีได้ตามความสนใจ
เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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การประเมินผล

1. การนำ�เสนอการซัก ล้าง เก็บอุปกรณ์
2. วันต่อมา การสนนาจากภาพ (เล่าเรือ่ งราวจากผลงานของตนเอง)
3. วันต่อมา จากการทำ�กิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยสีนำ�้ แล้ว ในขัน้ ต่อไป
สามารถปรับเปลีย่ นกิจกรรมเป็นการพิมพ์ภาพด้วยนิว้ มือ

1. วิธกี ารประเมิน โดยการสังเกตพฤติกรรม
1.1 โดยการสังเกตพฤติกรรม
		 • การจับหยิบอุปกรณ์ (ด้านร่างกาย : กล้ามเนือ้ มัดเล็กกับสายตาเด็กสามารถน�ำวัสดุธรรมชาติทจี่ มุ่ สี
เสร็จแล้ว น�ำมาพิมพ์ลงบนกระดาษได้)
		 • การร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ (ด้านอารมณ์และจิตใจ : เด็กสนใจและสามารถเลือกใช้วสั ดุเหลือใช้
จากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ก้านกล้วย หัวผักกาดน�ำมาพิมพ์ภาพได้)
		 • การท�ำงานด้วยตนเองท�ำเสร็จเก็บของเข้าที่ (ด้านสังคม : เด็กสามารถเล่น และร่วมท�ำกิจกรรมกับผู้
อืน่ ได้ ความรับผิดชอบ ทักษะกระบวนการท�ำงาน และด้านจริยธรรม : เด็กสามารถน�ำวัสดุเหลือใช้ตามธรรมชาติ
มาพิมพ์ภาพได้ )
1.2 การตรวจผลงาน (ชิน้ งาน)
		 1) ด้านการคิดและสติปญ
ั ญา : เด็กสามารถพิมพ์ภาพด้วยวัสดุธรรมชาติตามขัน้ ตอนได้ดว้ ยตนเอง
		 2) ด้านภาษา : เด็กสามารถบอกชือ่ และเล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับผลงานของตนเองได้
		 3) ด้านการสร้างสรรค์ : เด็กสามารถพิมพ์ภาพและเล่าเรือ่ งจากภาพตามจินตนาการได้
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมิน
		 2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมตามเกณฑ์การประเมิน
		 2.2 แบบประเมินชิน้ งาน
ที่ รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
3
2
1 การจับหยิบ
จับหยิบอุปกรณ์ด้วยนิ้วหัว- จับหยิบอุปกรณ์ด้วยนิ้วหัวแม่
อุปกรณ์
แม่มือ นิ้วชี้ และรองด้วยนิ้ว มือ นิ้วชี้ และรองด้วยนิ้ว
กลางอย่างมัน่ คงถูกวิธกี ารจับ กลางได้แต่ยังไม่มั่นคง
2 การร่วมกิจกรรม สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจนเสร็จ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจนเสร็จ
กระบวนการด้วยโดยมีผู้ชี้น�ำ
ด้วยความสนใจ กระบวนการด้วยตนเอง
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1
จับหยิบอุปกรณ์ด้วยนิ้วมือทั้ง
5 นิ้ว
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสร็จ
กระบวนการ

ที่ รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
3
2
เล่น ร่วมท�ำกิจกรรมกับผู้อื่น เล่น ร่วมท�ำกิจกรรมกับผู้อื่น
3 เล่น ร่วมท�ำ
กิจกรรมกับผู้อื่น ได้ และเลือกท�ำกิจกรรมท�ำ ได้ และเลือกท�ำกิจกรรมท�ำ
ได้ และเลือกท�ำ กิจกรรมเสร็จแล้วเก็บของเข้า กิจกรรมเสร็จแล้วเก็บของเข้า
ที่ได้ด้วยตนเอง มีผลงานและ ที่ได้โดยมีผู้ชี้น�ำ
กิจกรรมด้วย
ตนเอง
4 ผลงาน (ชิ้นงาน) เล่าเรื่องน�ำเสนอผลงานของ มีผลงานและเล่าเรื่องน�ำ
เสนอผลงานของตนเองได้
ตนเอง เป็นค�ำ วลีและ
ประโยคสั้นๆ ได้ด้วยตนเอง โดยมีผู้ชี้น�ำ
การให้ระดับคุณภาพ
ระบบ ระบบที่ใช้
ตัวเลข คำ�สำ�คัญ
ดี
3
พอใช้
2
1

ควรส่งเสริม

1
เล่น ไม่ร่วมท�ำกิจกรรมกับผู้
อื่นได้ และเลือกท�ำกิจกรรม
ไม่แล้วเสร็จและไม่เก็บของ
เข้าที่
ผลงานไม่เสร็จและไม่
สามารถเล่าน�ำเสนอได้

ความหมาย
ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)
ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)
โดยมีการกระตุน้ และชีน้ ำ�
ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)

สิง่ ทีเ่ ด็กจะได้รบั

1. เด็กสามารถพัฒนากล้ามเนือ้ เล็กและสายตา เชือ่ มโยงประสานสัมพันธ์การ
		
เคลือ่ นไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่าง คล่องแคล่ว
2. เด็กมีสมาธิ สามารถพึง่ พาตนเอง ทำ�งานได้ดว้ ยตนเอง ปลูกฝังทักษะ
		 กระบวนการทำ�งาน (วัฏจักรการทำ�งาน)
3. เด็กพัฒนาด้านสติปญ
ั ญา และมีจนิ ตนาการปลูกฝังด้านศิลปะ

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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กิจกรรม :

ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
อายุเด็ก : 2 ปี 7 เดือนขึ้นไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กสามารถเชื่อมโยงการเคลื่อนไหว
ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน
2. เพื่อเด็กมีสมาธิ
3. เพื่อเด็กสามารถพึ่งพาตนเองได้
4. เพื่อให้เด็กพัฒนาทักษะการใช้ภาษา

อุปกรณ์
1. กรรไกรขนาดเล็กปลายมนสำ�หรับเด็ก
2. ถาด 1 อัน
3. กระดาษสี 3 สี ตัดเป็นสีเหลี่ยมพื้นผ้า ขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร
ยาว 10 เซนติเมตร มีเส้นแบ่งในแบกระดาษสียาว 2 เซนติเมตร
4. ถ้วยเล็ก สำ�หรับใส่กระดาษที่ตัด 1 ใบ

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม/แนะนำ�อุปกรณ์
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก เชิญชวนเด็กไปที่ชั้นวางอุปกรณ์
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก แนะนำ�อุปกรณ์ให้ชื่ออุปกรณ์พูดกับเด็ก
“นี้คืออุปกรณ์การตัดกระดาษ” (เพื่อฝึกทักษะทางภาษา)
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก สาธิตการจับ/ยก/ถืออุปกรณ์ ให้เด็กดู (สาธิต
ช้าๆ ชัดเจน) และให้เด็กถืออุปกรณ์มาที่เตรียมไว้ ได้แก่ บนโต๊ะ
บนเสื่อ/พรม (ถ้าทำ�กิจกรรมบนพื้น ให้ปูเสื่อ/พรม)
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2. ขัน้ ที่ 2 ขัน้ สาธิต
• ครู/ผูด้ แู ลเด็ก นัง่ ข้างๆ เด็กให้เด็กนัง่ อยูด่ า้ นซ้ายมือของครู
• ครูพดู สนทนากับเด็กแนะนำ�อุปกรณ์ให้ชอ่ื อุปกรณ์ทกุ อย่าง ได้แก่ นีค้ อื
กระดาษสีนำ�้ เงิน, สีฟา้ , สีมว่ ง, กรรไกร และถ้วยใบเล็ก เป็นต้น
• ครู/กับเด็ก สร้างข้อตกลง/ข้อควรระวังการใช้กรรไกร
• ครู/ผูด้ แู ลเด็ก สาธิตการจับกรรไกร จับกระดาษ และการตัดกระดาษ
ด้วยกรรไกรตามรอยเส้นทีข่ ดี ไว้บนกระดาษให้เด็กดู (อย่างช้าๆ ชัดๆ เป็นขัน้
ตอน) ครูตดั กระดาษ 1 - 3 ชิน้ และให้เด็กลองทำ�ตาม
• ครู/ผูด้ แู ลเด็กยืนกรรไกรให้เด็กถือจับครูพดู ว่า “ลองตัดดูซคิ ะ”
• ครูเฝ้าดูเด็กตัดกระดาษ ประมาณ 1 - 2 นาทื ถ้าเด็กเริม่ ตัดได้ ครูพดู
“หนูตดั ได้แล้ว ... เชิญหนูทำ�ต่อไปนะคะ ครูจะไปดูเพือ่ นคนอืน่ เดียวครูกลับ
มาค่ะ (การมอบหมายภาระงาน)” ครูลกุ จากเด็กไปดูเด็กคนอืน่ แต่สายตาครูกย็ งั สังเกตเฝ้าระวัง
การทำ�กิจกรรมของเด็กอยูต่ ลอดเวลา (ครูปฐมวัยเป็นนักสังเกต)
3. ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ปฏิบตั ิ
• ครู/ผูด้ แู ลเด็ก ให้เด็กใช้กรรไกรตัดกระดาษด้วยตนเองโดยอิสระ
• ครู/ผูด้ แู ลเด็ก สังเกต/ประเมินพฤติกรรมเด็ก (คอยดูแลความปลอดภัย/ประเมินพฤติกรรม)
4. ขัน้ ที่ 4 สรุป/สะท้อนผล
• ครู/ผูด้ แู ลเด็ก เชิญชวนเด็กให้รว่ มสนทนาเกีย่ วกับรูปร่างของกระดาษทีต่ ดั จำ�นวนชีน้ ทีต่ ดั เป็นต้น
• ครู/ผูด้ แู ลเด็ก และเด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์เข้าชัน้ ทีเ่ ก็บ/วางอุปกรณ์ และครูพดู กับเด็ก “นีค้ อื ทีเ่ ก็บ
อุปกรณ์ของพวกเรา หนูอยากจะทำ�กิจกรรมอีกเมือ่ ไหร่กม็ าเอาทีน่ ไ้ี ด้นะคะ และตัดกระดาษ
เสร็จแล้วให้เอากลับมาเก็บคืนเข้าทีเ่ ดิมตรงนีค้ ะ่ ”
หมายเหตุ (บันทึกเพิม่ เติมสำ�หรับครู)
1. กิจกรรมก่อนนี้ ครู/ผูด้ แู ลเด็ก ควรพาเด็กทำ�กิจกรรมการเล่นนิว้ มือประกอบเพลง เช่น เพลงนิว้
มือ ทัง้ 5 นิว้ และทำ�ท่าทางการใช้นว้ิ เป็นไกรตัด ทำ�ท่าทางตัดกระดาษด้วยกรรไกร เป็นต้น
2. กระดาษสีทใ่ี ช้ครัง้ แรกควรเป็น แม่สี คือ สีแดง เหลือง น้ำ�เงิน ครัง้ ต่อไปจึงเป็นสีอน่ื ๆ และครัง้
ต่อไปเป็นโทนสี และเรียงลำ�ดับความเข้มของสี เป็นต้น
3. กระดาษทีใ่ ช้ตดั สามารถนำ�กระดาษอืน่ ทีใ่ ช้แล้วมาตัดได้ เช่นกระดาษห่อของขวัญ เป็นต้น
		 (Recycle)

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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กิจกรรมต่อเนือ่ ง

1. การนำ�ชิน้ กระดาษทีต่ ดั แล้วมาทำ�งานศิลปะ โดยการ
ปะติดเป็นรูปต่างๆ แล้วนำ�ไปปะติดเป็นเรือ่ งราว เป็นการ
ต่อยอดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ได้
2. การตัดกระดาษตามรอยทีห่ ลากหลายรูปแบบ เช่น
เส้นหยัก เส้นโค้ง เป็นต้น

การประเมินผล

1. วิธกี ารประเมิน โดยการสังเกตพฤติกรรม
1.1 โดยการสังเกตพฤติกรรม
		 • การใช้กรรไกร (ด้านร่างกาย : พัฒนาการด้านกล้ามเนือ้ มัดเล็ก เด็กสามารถใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กและการ
ประสานสัมพันธ์ มือ-ตา ได้เหมาะสมกับวัย การควบคุมการเคลือ่ นไหวของร่างการ)
		 • การร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ (ด้านอารมณ์และจิตใจ : เด็กร่วมกิจกรรมได้จนเสร็จ มีความสุขและและ
มีความสุขกับกิจกรรมทีท่ ำ� )
		 • เด็กสามารถพึง่ พาตนเองได้ (ด้านสังคม : เด็กสามารถรับรูแ้ ละสร้างปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและสิง่ แวดล้อม
รอบตัว เด็กสามารถท�ำงานด้วยตนเองได้, และด้านจริยธรรม : เด็กสามารถช่วยเหลือท�ำงานต่างๆ โดยไม่ตอ้ งร้องขอ
เล่นแล้วเก็บของเข้าทีม่ คี วามรับผิดชอบ )
		 • ด้านการคิดและสติปญ
ั ญา : เด็กสามารถเล่นปฏิบตั กิ จิ กรรมตามข้อตกลงได้ตามขัน้ ตอน อย่างปลอดภัย
ได้ดว้ ยตนเอง
		 • ด้านภาษา : เด็กรับรูแ้ ละเข้าใจความหมายของภาษา ทีค่ รูแนะน�ำได้ เช่น เด็กสามารถบอกชือ่ อุปกรณ์
บอกข้อตกลง ใช้ภาษาสือ่ สารกับเพือ่ น กับครู/ผูด้ แู ลเด็ก
1.2 การสนทนา/สอบถาม
		 • ครูสนทนาพูดคุยกับเด็ก เช่น ชอบไหม สนุกไหม อยากเล่นอีกไหม เป็นต้น
		 • เด็กๆ อยากให้ครูพาท�ำตัดเป็นอะไรต่อไปดีคะ เป็นต้น (สร้างทางเลือก, วางแผนในการ
ท�ำกิจกรรมต่อไปตามความสนใจของเด็ก)
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมิน
		 แบบสังเกตพฤติกรรมตามเกณฑ์การประเมิน
		 เกณฑ์การประเมิน
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ที่ รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
3
2
1
1 การใช้กรรไกร
จับกรรไกรด้วยนิ้วมือที่ถนัด จับกรรไกรด้วยนิ้วมือที่ถนัด เด็กไม่สามารถจับและใช้
3 นี้ว (นิ้วหัวแม่ นิ้วชี้ และนิ้ว 3 นี้ว (นิ้วหัวแม่นิ้วชี้ และนิ้ว กรรไกรได้
กลาง) ด้วยความมั่นคงและ กลาง) ด้วยความมั่นคง และ
ตัดกระดาษตามรอยที่
ตัดกระดาษตามรอยที่
ก�ำหนดให้ ได้โดยมีผู้ชี้น�ำ
ก�ำหนดให้จนแล้วเสร็จ ได้
ด้วยตนเอง
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจนเสร็จ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสร็จ
2 การร่วมกิจกรรม สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จน
ด้วยความสนใจ เสร็จกระบวนการด้วยตนเอง กระบวนการด้วยโดยมีผู้ชี้น�ำ กระบวนการ
เล่น และเลือกท�ำกิจกรรมท�ำ
3 ความรับผิดชอบ กิจกรรมเสร็จแล้วเก็บของเข้า เล่น และเลือกท�ำกิจกรรมท�ำ เล่น และเลือกท�ำกิจกรรมไม่
กิจกรรมเสร็จแล้วเก็บของเข้า แล้วเสร็จและไม่เก็บของเข้าที่
ที่ได้ด้วยตนเอง
การใช้ภาษา
เด็กสนทนาพูดสื่อสารกับครู/ ที่ได้โดยมีผู้ชี้น�ำ
(สนทนา/
ผู้ดูแลเด็กและปฏิบัติตามข้อ เด็กสนทนาพูดสื่อสารกับครู/ เด็กไม่สามารถสนทนาพูด
4 สอบถาม)
ผู้ดูแลเด็กและปฏิบัติตามข้อ สื่อสารกับครู/ผู้ดูแลเด็กและ
ตกลง บอกชื่อสื่อและ
ตกลง บอกชื่อสื่อและ
อุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง
ปฏิบัติตามข้อตกลงได้
อุปกรณ์ได้โดยมี
ผู้ชี้น�ำ
การให้ระดับคุณภาพ
ระบบ ระบบที่ใช้
ตัวเลข คำ�สำ�คัญ
ดี
3
พอใช้
2
1

ควรส่งเสริม

ความหมาย
ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)
ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)
โดยมีการกระตุน้ และชีน้ ำ�
ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)

สิง่ ทีเ่ ด็กจะได้รบั

1. เด็กได้ฝกึ ใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กและการประสานสัมพันธ์ มือ-ตา
2. เด็กมีสมาธิ สามารถพึง่ พาตนเอง ใช้กรรไกรตัดกระดาษ หรือสิง่ ของอืน่ ได้
3. เด็กพัฒนาด้านภาษาปฏิบตั ติ ามข้อตกลง และการสือ่ สาร บอกชือ่ สือ่ อุปกรณ์และการใช้กระดาษได้
เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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กิจกรรม :

การจัดโต๊ะและรับประทานอาหาร
อายุเด็ก : 2 ปีครึ่งขึ้นไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กสามารถเชื่อมโยงการเคลื่อนไหว
ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว
2. เพื่อเด็กมีสมาธิ เรียงลำ�ดับเหตุการณ์
3. เพื่อปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำ�วันพึ่งพาตนเอง
4. เพื่อให้เด็กพัฒนาทักษะการใช้ภาษาแสดงความรู้สึกและใช้ภาษาได้
เหมาะสมตามวัย

อุปกรณ์
1.
3.
5.
6.

โต๊ะ/เก้าอี้ ขนาดสำ�หรับเด็ก 2. ถาดอาหาร
ซ้อน/ซ้อม 4. ถ้วยกลางสำ�หรับแบ่งตักอาหาร
ทัพพีเล็กตักอาหาร
ถาด/ผ้า สำ�หรับรองถ้วย/ช้อน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม/แนะนำ�อุปกรณ์
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก เชิญชวนเด็กไปที่ชั้นวางอุปกรณ์ (ที่เก็บอุปกรณ์)
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก แนะนำ�อุปกรณ์ให้ชื่ออุปกรณ์และพูดกับเด็ก “นี้คืออุปกรณ์
การจัดโต๊ะอาหาร มีถาดหลุมสำ�หรับใส่อาหาร ช้อน/ส้อม ถาดรองถ้วย
จานช้อน” (เพื่อฝึกทักษะทางภาษาและให้รู้ที่อยู่ของสิ่งของ)
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก สาธิตการจับ/ยก/ถือถาดอุปกรณ์อาหาร (สาธิตช้าๆ
ชัดเจน) และให้เด็กถือช่วยถืออุปกรณ์ของแต่ละคนไปที่โต๊ะอาหารที่เตรียมไว้
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2. ขัน้ ที่ 2 ขัน้ สาธิต
• ครู/ผู้ดูแลเด็กเชิญเด็กทุกคนมาที่โต๊ะอาหารสร้างข้อตกลงร่วม
กันในการจัดโต๊ะอาหารพร้อมแนะนำ�การใช้งานของอุปกรณ์แต่ละ
ชนิดที่ถูกวิธี ให้เด็กฟัง
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก สาธิตการจัดโต๊ะอาหารให้เด็กดูตามขั้นตอน
(ขณะที่สาธิตไม่พูดอธิบาย) ครูกระตุ้นเด็กโดยเชิญชวนด้วยสายตา/
มือแตะแขนเด็กเบาๆ เชิญชวนให้เด็กดูขั้นตอนการจัดโต๊ะอาหาร
3. ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก เชิญชวนให้เด็กจัดโต๊ะ
อาหารด้วยตัวเอง
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กๆ ตักอาหารจาก
ถ้วยกลางใส่ถาดอาหารของตัวเองในปริมาณ
ที่พอเหมาะ (2 ใน 3 ของถ้วย)
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก พาเด็กท่องบทกวีสั้นๆ
เพื่อสร้างความตระหนักเห็นคุณค่าของ
ข้าว/อาหาร(ประมาณ 1 - 2 นาที) ก่อนรับ
ประทานอาหาร
• เด็กรับประทานอาหารด้วยตนเอง

4. ขั้นที่ 4 สรุป/สะท้อนผล
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก แนะนำ�ให้เด็กรับประทานอาหารเสร็จแล้ว
ให้เก็บถาดอาหารไปยังที่เตรียมไว้ด้วยตนเอง
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก กระตุ้นแนะนำ�เด็กล้างมือหลังรับประทาน
อาหาร
• เด็กและครู/ผู้ดูแลเด็ก พูด/สนทนา ให้กำ�ลังใจกับเด็ก
โดยการยิ้ม สัมผัสที่ร่างกาย (แขน/ลำ�ตัว) “หนูทำ�ได้แล้ว จัดโต๊ะ
อาหาร ร่วมกันรับประทานอาหาร และเก็บภาชนะที่ใช้ในการรับ
ประทานอาหารได้ด้วยตนเอง”
• ครูสนทนาสอบถามเด็กวันต่อไปเด็กๆ อยากรับประทาน
อาหารประเภทไหนบ้างคะบอกคุณครูได้ (วางแผนต่อไป)

หมายเหตุ (บันทึกเพิ่มเติมสำ�หรับครู)
1. กิจกรรมก่อนนี้ ครู/ผู้ดูแลเด็ก ควรพาเด็กทำ�กิจกรรมการตัก (ถั่ว/สิ่งของ) เท (น้ำ�/สิ่งของอื่น) การพับผ้า การ
ล้างมือ การเช็ด เป็นต้น
2. การที่เด็กจัดโต๊ะอาหาร/ตักอาหารเอง/การรับประทานอาหาร อาจจะหกเลอะเทอะ หรือเปื้อน เป็นเรื่อง
ธรรมดาที่การเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวร่างกาย กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ อาจจะยังไม่ประสานสัมพันธ์กันดี ครู/ผู้ดูแล
เด็ก ใจเย็นๆ และให้โอกาสการทำ�กิจกรรมด้วยตนเองต่อไป
3. หลังจากที่เด็กรับประทานอาหารเสร็จครู/ผู้ดูแลเด็ก กลับมาทำ�ความสะอาดโต๊ะอาหารและอื่นๆ
ภายหลังต่อไป
4. กิจกรรมการท่องบทกวี/คำ�คล้องจองเกีย่ วกับอาหาร ควรสัน้ กระชับ และมีเนือ้ หาทีป่ ลูกฝังคุณลักษณะนิสยั
		 เช่นการรับประทาน ผัก ผลไม้ ปรับเปลี่ยนไปแต่ละสัปดาห์ เป็นต้น

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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กิจกรรมต่อเนือ่ ง

การประเมินผล

1. การล้างจาน ล้างแก้ว ภาชนะอืน่ การกวาดพืน้
การเช็ดโต๊ะ เป็นต้น
2. การประกอบอาหารว่างง่ายๆ เช่น การทำ�กล้วย
อบ การทำ�น้ำ�ผลไม้ปน่ั การทำ�อาหารพืน้ บ้านต่างๆ
ตามฤดูกาล เป็นต้น
3. การเล่านิทาน อ่านหนังสือ เกีย่ วกับอาหารชนิด
ต่างๆ เป็นต้น

1. วิธกี ารประเมิน โดยการสังเกตพฤติกรรม
1.1 โดยการสังเกตพฤติกรรม
		 • การจัดโต๊ะอาหาร (ด้านร่างกาย : เด็กสามารถใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็ก/ใหญ่ในการ
หยิบจับอุปกรณ์ การประสานสัมพันธ์ มือ-ตา ได้เหมาะสมกับวัย การควบคุมการเคลือ่ นไหวของร่างกาย)
		 • การร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ (ด้านอารมณ์และจิตใจ : เด็กร่วมกิจกรรมเด็กแสดงความภาคภูมใิ จเมือ่
ท�ำสิง่ ต่างๆ ได้สำ� เร็จ)
		 • การพึง่ พาตนเอง (ด้านสังคม : เด็กๆ ร่วมกันปฏิบตั ติ ามข้อตกลงในการจัดโต๊ะ/รับประทานอาหาร เด็ก
สามารถควบคุมตนเองได้ และด้านจริยธรรม : เด็กมีนำ�้ ใจ รูจ้ กั แบ่งปัน ท�ำงานแล้วเก็บของเข้าทีม่ คี วามรับผิดชอบ)
		 • ด้านการคิดและสติปญ
ั ญา : (เด็กสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมตามข้อตกลงเรียงล�ำดับขัน้ ตอนการจัดโต๊ะอาหาร/
การรับประทานอาหาร/การเก็บภาชนะต่างๆ และเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ รอบตัว เช่น การจัดเก็บภาชนะทีใ่ ช้แล้ว เป็นต้น)
		 • ด้านภาษา : เด็กสามารถแสดงความรูส้ กึ และใช้ภาษาได้เหมาะสมตามวัย เช่น เด็กสามารถบอกชือ่ อุปกรณ์
บอกข้อตกลง การท่องบทกลอน บทกวีสนั้ ๆ ก่อนรับประทานอาหาร ใช้ภาษาสือ่ สารกับเพือ่ น กับครู/ผูด้ แู ลเด็ก
เป็นต้น
1.2 การสนทนา/สอบถาม
		 • ครู/ผูด้ แู ลเด็ก สนทนาพูดคุยกับเด็ก เช่น ชือ่ ของอาหาร รสชาติของอาหาร เป็นต้น
		 • ครู/ผูด้ แู ลเด็ก สนทนา สอบถามความต้องการ อาหารทีเ่ ด็กอยากจะรับประทาน
(สร้างทางเลือก, วางแผนในการท�ำกิจกรรมต่อไปตามความสนใจของเด็ก)
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมิน
		 แบบสังเกตพฤติกรรมตามเกณฑ์การประเมิน
		 เกณฑ์การประเมิน
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ที่ รายการประเมิน
1

2

3
4

3
การจัดโต๊ะอาหาร/ เด็กสามารถจัดโต๊ะอาหาร
หยิบ จับอุปกรณ์ เรียงตาม
การรับประทาน
ล�ำดับอุปกรณ์ และรับ
อาหาร
ประทานอาหารโดยไม่หก
(ด้านร่างกาย)
เลอะเทอะ ได้ด้วยตนเอง
การร่วมกิจกรรม ด้วย สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จน
เสร็จกระบวนการ ด้วย
ความสนใจ
ตนเอง
(ด้านอารมณ์และ
จิตใจ ด้านสังคม)
รับประทานเสร็จแล้วเก็บ
ความรับผิดชอบ
ภาชนะได้ได้ด้วยตนเอง
(ด้านจริยธรรม)
เด็กสนทนาพูดสื่อสารกับครู/
การใช้ภาษา/
ผู้ดูแลเด็ก บอกชื่ออาหาร
สนทนา/สอบถาม
(ด้านการคิดและสติ และท่องบทกวีและค�ำ
ปัญญา, ด้านภาษา) คล้องจอง ได้ด้วยตนเอง
การให้ระดับคุณภาพ
ระบบ ระบบที่ใช้
ตัวเลข คำ�สำ�คัญ
3
ดี
2
พอใช้
1

ควรส่งเสริม

ระดับคุณภาพ
2
เด็กสามารถจัดโต๊ะอาหาร
หยิบ จับอุปกรณ์ เรียงตาม
ล�ำดับอุปกรณ์ และรับ
ประทานอาหารโดยไม่หก
เลอะเทอะได้โดยมีผู้ชี้น�ำ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจนเสร็จ
กระบวนการด้วยโดยมีผู้ชี้น�ำ
รับประทานเสร็จแล้วเก็บ
ภาชนะได้โดยมีผู้ชี้น�ำ
เด็กสนทนาพูดสื่อสารกับครู/
ผู้ดูแลเด็ก บอกชื่ออาหาและ
ท่องบทกวีและค�ำคล้องจอง
ได้ด้วยตนเองได้โดยมีผู้ชี้น�ำ

1
เด็กไม่สามารถจัดโต๊ะอาหาร
และรับประทานอาหารได้
ด้วยตนเอง
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสร็จ
กระบวนการ
รับประทานเสร็จแล้วไม่
สามารถเก็บภาชนะได้
เด็กไม่สามารถสนทนาพูด
สื่อสารกับครู/ผู้ดูแลเด็กได้

ความหมาย
ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)
ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)
โดยมีการกระตุน้ และชีน้ ำ�
ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)

สิง่ ทีเ่ ด็กจะได้รบั
1.
2.
3.
4.

เด็กเรียงลำ�ดับเหตุการณ์ จัดวางอุปกรณ์การรับประทานอาหารในชีวติ ประจำ�วันได้
ได้ฝกึ ใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่/เล็กในการจัดโต๊ะอาหาร ตักอาหารใส่ถาดด้วยตัวเอง
เด็กได้ชว่ ยทำ�งานง่ายๆ ขัน้ ตอนเดียวด้วยตนเอง
เด็กมีความภาคภูมใิ จเมือ่ ทำ�สิง่ ต่างๆ ได้สำ�เร็จ
เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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กิจกรรม :

การอ่
า
นฟั
ง
หนั
ง
สื
อ
นิ
ท
านที
ห
่
นู
ช
อบ
อายุเด็ก : 2 ปีครึ่งขึ้นไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายสามารถหยิบจับหนังสือได้
2. เพื่อเด็กมีสมาธิ เรียงลำ�ดับเหตุการณ์
3. เพื่อให้เด็กพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ฟัง ตามองตามภาพ แสดงความรู้สึก
โต้ตอบ และใช้ภาษาได้เหมาะสมตามวัย

อุปกรณ์
1. เสื่อ/พรม
2. หนังสือนิทานประกอบภาพเล่มใหญ่

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม/แนะนำ�อุปกรณ์
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก เชิญชวนเด็กไปที่ชั้นวางหนังสือ
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก แนะนำ�ให้ชื่อหนังสือนิทาน และพูดกับเด็ก “นี้คือ
หนังสือนิทานเล่มใหญ่มีหลายเรื่องหนูชอบเรื่องอะไรชี้ให้ครูดู” (เพื่อฝึก
ทักษะทางภาษาและให้รู้ที่อยู่ของหนังสือ)
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก หยิบหนังสือที่เด็กชอบ(สนใจ) สาธิตการจับ/ยก/
หนังสือเล่มใหญ่ (สาธิตช้าๆ ชัดเจน) และให้เด็กถือช่วยถือหนังสือไปที่
โต๊ะ/เสื่อ/พรมที่เตรียมไว้
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2. ขัน้ ที่ 2 ขัน้ สาธิต
• ครู/ผูด้ แู ลเด็ก สาธิตการเปิด/ปิด หนังสือและแนะน�ำ อ่านหน้า
ปกหนังสือนิทานให้เด็กฟัง (ชือ่ เรือ่ ง ชือ่ ผูแ้ ต่ง ชือ่ ผูว้ าดภาพประกอบ)
• ครู/ผู้ดูแลเด็กให้เด็กดูภาพประกอบพร้อมอ่านนิทาน
สั้นๆ ให้เด็กฟังด้วยน�้ำเสียงที่สนุกสนาน เชิญชวน เร้าใจ
ตามเรื่องราว ชวนติดตาม
3. ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก เชิญชวนให้เด็กสนทนาเกี่ยวกับตัวละครในนิทาน
• ครู/ผูด้ แู ลเด็ก ให้เด็ก ๆ เปิด/ปิด อ่านหนังสือ (ดูภาพจากหนังสือ
นิทาน) ด้วยตนเองตามล�ำพัง(อิสระตามความสนใจ)
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก สังเกต/ประเมินพฤติกรรมเด็ก (โดยไม่ให้เด็กรู้ตัว
ว่าครูก�ำลังสังเกต)
4. ขั้นที่ 4 สรุป/สะท้อนผล
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก เชิญชวนให้เด็กเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวละครที่เด็กๆ ชอบ ถ้าเด็กยังไม่กล้าพูด
สนทนา ครู/ผู้ดูแลเด็ก ใช้คำ� ถามน�ำกระตุ้น พาเด็กพูดคุย สนทนา
• ครู/ผูด้ แู ลเด็ก สนทนา พูดกับเด็ก “หนูชอบหนังสือนิทานเล่มไหนชีใ้ ห้ครูดู ครูให้หนูยมื กลับไป
ให้คุณพ่อคุณแม่/คุณตา คุณยาย/คุณปู่คุณย่า อ่านให้ฟังที่บ้าน แล้วจึงน�ำมาคืนคุณครูนะคะ”
• เด็กและครู/ผูด้ แู ลเด็ก พาเด็กน�ำนิทานไปเก็บทีช่ นั้ วาง พูด/สนทนา “หนูชอบนิทานเล่มไหน
สามารถน�ำไปอ่านได้ อ่านเสร็จแล้วให้น�ำกลับมาคืนที่ชั้นนี้ค่ะ
หมายเหตุ (บันทึกเพิ่มเติมส�ำหรับครู)
1. จากการท�ำกิจกรรมนิทานที่หนูชอบ ในระยะแรกใช้นิทานสั้นๆ ที่ใช้เวลา 2-3 นาที ต่อเรื่อง
ก่อน ต่อไปจึงเพิ่มความยาวของนิทานให้มากขึ้นจนใช้เวลาประมาน 5 นาที
2. กิจกรรมการอ่านหนังสือของเด็ก คือ เด็กสามารถเปิด/หนังสือได้ และดูภาพประกอบ เด็กอาจ
จะพูดตามเรื่องราวจินตนาการของเด็ก (ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน) เป็นต้น
3. เด็กอาจจะสนใจการอ่านเป็นรายบุคคล หรือรายคู่ หรือกลุ่มเล็ก (3-5 คน) ครูควรจัดกิจกรรม
ตามความสนใจในหนังสือนิทานที่เด็กชอบคนละเรื่อง เป็นต้น
4. ถ้าเด็กฉีกหนังสือ หรือเล่น ท�ำลายหนังสือ ครู/ผู้ดูแลเด็ก ควรเข้าไป แนะน�ำห้ามไม่ให้ท�ำ
(หยุดอย่างมีเหตุผล)
5. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ควรจ�ำชื่อเรื่องนิทานและเรื่องราวได้เป็นอย่างดี และใช้ภาษาในการอ่านเชิงเล่า
และเล่าเรื่องอย่างสนุกสนาน เร้าใจ ชวนติดตาม
6. ควรจัดกิจกรรมการอ่านหนังสือ/เล่านิทานทุกวัน (ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน)
เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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กิจกรรมต่อเนือ่ ง

1. การพาเด็กประดิษฐ์หน้ากากของสัตว์/ตัวละคร ตามหนังสือนิทาน เป็นต้น
2. พาเด็กแสดงท่าทางประกอบการเคลือ่ นไหวเล่าเรือ่ งประกอบนิทาน เป็นต้น
3. การให้ยมื หนังสือนิทานกลับบ้าน ให้พอ่ แม่ผปู้ กครองอ่านให้ฟงั เป็นต้น

การประเมินผล

1. วิธกี ารประเมิน โดยการสังเกตพฤติกรรม
1) โดยการสังเกตพฤติกรรม
		 • การเปิด/ปิดหนังสือ (ด้านร่างกาย : เด็กสามารถใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็ก/ใหญ่
ในการหยิบ จับ การประสานสัมพันธ์ มือ-ตา ได้เหมาะสมกับวัย การควบคุมการเ
คลือ่ นไหวของร่างกาย)
		 • การร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ (ด้านอารมณ์และจิตใจ : เด็กมีสมาธิ ร่วมกิจกรรม แสดงความสนใจ)
		 • การเล่น/อ่านหนังสือกับเพือ่ น (ด้านสังคม : เด็กๆ ร่วมกันปฏิบตั ติ ามข้อตกลงในการอ่านหนังสือกับเพือ่ น
เด็กสามารถควบคุมตนเองได้ และด้านจริยธรรม : เด็กรูจ้ กั การฟัง เล่น ทำ�งานแล้วเก็บของเข้าทีม่ คี วามรับผิดชอบ )
		 • ด้านการคิดและสติปญ
ั ญา : (เด็กสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมตามข้อตกลง เรียงลำ�ดับขัน้ ตอนรับรูแ้ ละเข้าใจ
ความหมายของภาษาได้ตามวัย เป็นต้น)
		 • ด้านภาษา : เด็กสามารถแสดงความรูส้ กึ และใช้ภาษาได้เหมาะสมตามวัย เช่น เด็กสามารถบอกชือ่ นิทาน
,ตัวละคร ใช้ภาษาสือ่ สารกับเพือ่ น กับครู/ผูด้ แู ลเด็ก เป็นต้น
		 • ด้านการสร้างสรรค์ : เด็กสามารถโต้ตอบตามเรือ่ งราวในหนังสือนิทานได้
1.2 การสนทนา/สอบถาม
		 • ครู/ผูด้ แู ลเด็ก สนทนาพูดคุยกับเด็ก เช่น บอกชือ่ นิทาน ตัวละคร ความรูส้ กึ เกีย่ วกับ
เรือ่ งราวของนิทาน เป็นต้น
		 • ครู/ผูด้ แู ลเด็ก สนทนา สอบถามความต้องการของเด็กวันต่อไปอยากฟังนิทานเรือ่ งอะไร
เป็นต้น (สร้างทางเลือก, วางแผนในการทำ�กิจกรรมต่อไปตามความสนใจของเด็ก)
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมิน
		 แบบสังเกตพฤติกรรมตามเกณฑ์การประเมิน
		 เกณฑ์การประเมิน
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ที่ รายการประเมิน
1 การเปิด/ปิด
หนังสือ
(ด้านร่างกาย)
2 การร่วมกิจกรรม
ด้วยความสนใจ
(ด้านสังคม)
3 ความรับผิดชอบ
(ด้านจริยธรรม)
4 การใช้ภาษา
(ด้านการคิดและ
สติปัญญา และ
ด้านภาษา)

3
เด็กสามารถเปิด/ปิดหนังสือ
ได้ทลี่ ะหน้าได้ดว้ ยตนเอง

ระดับคุณภาพ
2
เด็กสามารถเปิด/ปิดหนังสือ
ได้ที่ละหน้าได้โดยมีผู้ชี้น�ำ

เด็กมีสมาธิ สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมจนเสร็จกระบวนการ
ด้วยตนเอง
เด็กไม่ทำ� ลายหนังสือ/อ่าน/
เล่นแล้วเก็บหนังสือทีช่ นั้ วางได้
ด้วยตนเอง
เด็กสามารถสนใจฟัง สายตา
มองตามภาพ พูดตาม หรือพูด
โต้ตอบตามเรือ่ งราวในหนังสือ
นิทานได้ดว้ ยตนเอง

เด็กมีสมาธิ สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมจนเสร็จกระบวนการ
ด้วยโดยมีผู้ชี้น�ำ
เด็กไม่ทำ� ลายหนังสือ/อ่าน/
เล่นแล้วเก็บหนังสือที่ชั้นวาง
ได้โดยมีผู้ชี้น�ำ
เด็กสามารถสนใจฟัง สายตา
มองตามภาพ พูดตาม หรือ
พูดโต้ตอบตามเรื่องราวใน
หนังสือนิทานได้โดยมีผู้ชี้น�ำ

การให้ระดับคุณภาพ
ระบบ ระบบที่ใช้
ตัวเลข คำ�สำ�คัญ
3
ดี
2
พอใช้
1

ควรส่งเสริม

1
เด็กไม่เปิด/ปิดหนังสือได้
เด็กไม่มสี มาธิ เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่เสร็จกระบวนการ
เด็กท�ำลายหนังสือเล่นแล้วไม่
เก็บหนังสือทีช่ นั้ วาง
เด็กไม่ฟงั นิทานและไม่พดู
โต้ตอบ

ความหมาย
ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)
ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)
โดยมีการกระตุน้ และชีน้ ำ�
ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)

สิง่ ทีเ่ ด็กจะได้รบั

1. เด็กได้ฝกึ ใช้ภาษาในการสือ่ สาร โต้ตอบตามเรือ่ งราวในหนังสือนิทาน
2. เด็กได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและสิง่ แวดล้อมรอบตัว

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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กิจกรรม :

การตัด/หั่น (ผลไม้)
อายุเด็ก : 2 ปีขึ้นไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายได้
2. เพือ่ ให้เด็กมีสมาธิ
3. เพือ่ เด็กพึ่งพาตนเองใช้มีดและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย

อุปกรณ์
1. ถาดสำ�หรับใส่ผล/อุปกรณ์
2. เขียง
3. มีดเล็ก (ไม่คมมาก)/
มีดตัดขนม เป็นต้น
4. จานรอง
5. กล้วยไข่
6. เหล็กคีบ (อาหาร)

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม/แนะนำ�อุปกรณ์
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมสถานที่โต๊ะสำ�หรับทำ�กิจกรรม
1.2 ครู/ผู้ดูแลเด็กเชิญชวนเด็กไปที่ชั้นวางอุปกรณ์ แนะนำ�
และให้ชื่อ “นี้คืออุปกรณ์ สำ�หรับ การตัด/หั่นผลไม้ มีถาดรอง
มีด เขียง เหล็กคีบ และกล้วยไข่” (เพื่อฝึกทักษะทางภาษาและให้รู้จักชื่อเพลง)
1.3 ครู/ผู้ดูแลเด็ก สาธิตการถืออุปกรณ์ (มั่นคง/ช้า/ชัดเจน) ให้เด็กดู และ
ให้เด็กช่วยกันถืออุปกรณ์ ไปวางที่โต๊ะทำ�กิจกรรม (ที่เตรียมไว้)
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ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิต
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก แนะนำ�ชื่อ วิธีใช้ และข้อควรระวังในการใช้อุปกรณ์ที่
ถูกต้องให้เด็กฟัง
• ครู/ผู้ดูแลเด็กและเด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงในการใช้อุปกรณ์หั่นผลไม้
เพื่อความปลอดภัยในการทำ�กิจกรรม
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก สาธิตการใช้อุปกรณ์ในการหั่นผลไม้ให้เด็กๆ ดู ตาม
ขั้นตอน (ช้า/ชัด/ไม่พูดอธิบายระหว่างสาธิต/ถ้าจะพูดให้พูดเฉพาะคำ�สำ�คัญ
เช่น ตัด หั่น นับ 1, 2, 3 .....) ดังนี้
		 - ปลอกเปลือกกล้วยที่ละผลให้เด็กดู (ครูยิ้มๆ ใช้สายตา เชิญชวน
เด็กทำ�กิจกรรม)
		 - มือซ้ายถือเหล็กคีบหนีบกล้วยที่ปลอกแล้ววางบนเขียง/มือขวา จับ
มีดอย่างมั่นคง และหั่น/ตัดที่ละชิ้น (ความยาวประมาณ ครึ่งเซ็นติเมตร) ครู
นับที่ละชิ้นพร้อมกับตัด
		 - ตัดเสร็จ 1 ผล ครูใช้เหล็กคีบ คีบกล้วยใส่จานที่ละชิ้นพร้อมนับตามจำ�นวนที่คีบ
3. ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก เชิญชวนเด็กทีละคน ออกมาปลอกเปลือกกล้วย พร้อมกับใช้เหล็กคีบและ
ใช้มีดหั่นกล้วย/คีบชิ้นกล้วยที่ตัดแล้วใส่จาน
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก สังเกต/ประเมินพฤติกรรมเด็ก
4. ขั้นที่ 4 สรุป/สะท้อนผล
• ครู/ผู้ดูแลเด็กและเด็กร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความรู้สึกของเด็กได้ทำ�กิจกรรมหั่นผลไม้
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก สนทนา พูดกับเด็ก “มีผลไม้อะไรอีกที่เราสามารถตัด/หั่นได้”
• ครู/ผู้ดูแลเด็ก พาเด็กเช็ด/ล้างอุปกรณ์/เก็บอุปกรณ์ไว้ที่ชั้นวางอุปกรณ์
หมายเหตุ (บันทึกเพิม่ เติมสำ�หรับครู)
1. จากการทำ�กิจกรรมใช้มดี หัน่ ผลไม้ ครูควรแนะนำ�วิธใี ช้ทถ่ี กู ต้องและคอยดูแล
อย่างใกล้ชดิ ระหว่างทีเ่ ด็กใช้อปุ กรณ์
2. มีดทีใ่ ช้สำ�หรับตัดควรขนาดเล็ก ไม่คมมาก ควรเป็นมีดสำ�หรับตัดขนม เป็นต้น

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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กิจกรรมต่อเนือ่ ง

1. การนำ�กล้วยทีต่ ดั /หัน่ แล้วไปทำ�เป็นอาหารว่างสำ�หรับเด็ก
2. การทำ�กิจกรรมอาหารจากกล้วย เช่น การทำ�กล้วยอบ/การทำ�กล้วยตาก/
การทำ�ขนมกล้วยบวดชี เป็นต้น
3. การตัด/หัน่ สามารถปรับเปลีย่ นผลไม้ให้เป็นผลไม้เนือ้ แข็งขึน้ เพือ่ ฝึกการใช้
กล้ามเนือ้ มัดเล็กกับอุปกรณ์ได้คล่องแคล่วมากขึน้

การประเมินผล

1. วิธกี ารประเมิน
1.1 โดยการสังเกตพฤติกรรม
• การใช้อปุ กรณ์และการหัน่ ผลไม้ (ด้านร่างกาย : เด็กสามารถใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็ก/ใหญ่ในประสานสัมพันธ์
การควบคุมการเคลือ่ นไหวของร่างกาย)
• การร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ (ด้านอารมณ์และจิตใจ : เด็กมีสมาธิ สนใจ ร่วมกิจกรรม สนุกสนาน
ร่าเริงแจ่มใส)
• การเล่น/ร่วมกิจกรรมกับเพือ่ น (ด้านสังคม : เด็กๆ ร่วมกันปฏิบตั ติ ามข้อตกลงในการ เด็กสามารถ
ควบคุมตนเองได้, และด้านจริยธรรม : เด็กรูจ้ กั การฟัง เล่น เด็กให้ความร่วมมือท�ำกิจกรรมต่างๆ ของกลุม่ ได้)
• ด้านการคิดและสติปญ
ั ญา : (เด็กสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมตามข้อตกลง เรียงล�ำดับขัน้ ตอนรับรูแ้ ละเข้าใจ
ความหมายของภาษาได้ตามวัย เป็นต้น)
• ด้านภาษา : เด็กสามารถแสดงความรูส้ กึ และใช้ภาษาได้เหมาะสมตามวัย เช่น ใช้ภาษาชือ่ ผลไม้ชอื่
อุปกรณ์ และจ�ำนวนชิน้ ของกล้วย สือ่ สารกับเพือ่ น กับครู/ผูด้ แู ลเด็ก เป็นต้น
• ด้านการสร้างสรรค์ : เด็กสามารถออกแบบการตัดผลไม้ได้
1.2 การสนทนา/สอบถาม
		 1) ครู/ผูด้ แู ลเด็ก สนทนาพูดคุยกับเด็ก เช่น บอกชือ่ ผลไม้ ความรูส้ กึ เกีย่ วกับการร่วมกิจกรรม เป็นต้น
		 2) ครู/ผูด้ แู ลเด็ก สนทนา สอบถามความต้องการของเด็กวันต่อไปอยากตัด/หัน่ อะไรบ้าง เป็นต้น
(สร้างทางเลือก, วางแผนในการท�ำกิจกรรมต่อไปตามความสนใจของเด็ก)
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมิน
		 แบบสังเกตพฤติกรรมตามเกณฑ์การประเมิน
		 เกณฑ์การประเมิน
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ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
3
2
1
การตัด/หั่นผลไม้                  เด็กสามารถใช้อปุ กรณ์ในการ เด็กสามารถใช้อปุ กรณ์ในการ เด็กไม่สามารถท�ำกิจกรรมได้
(ด้านร่างกาย                   ตัด/หัน่ เป็นรูปร่าง ลักษณะที่ ตัด/หัน่ เป็นรูปร่าง ลักษณะที่
ด้านการ
ต้องการ/คีบ/วาง ผลไม้ในจาน ต้องการ/คีบ/วาง ผลไม้ในจาน
สร้างสรรค์)
ได้ดว้ ยตนเอง
ได้โดยมีผชู้ นี้ ำ�
เด็กมีสมาธิ สนใจเข้าร่วม
เด็กมีสมาธิ สนใจเข้าร่วม
เด็กไม่มีสมาธิ เข้าร่วม
การร่วมกิจกรรม                                กิจกรรมจนเสร็จกระบวนการ            กิจกรรมจนเสร็จระบวนการ กิจกรรมไม่เสร็จกระบวนการ
ด้วยความสนใจ ด้วยตนเอง
ด้วยโดยมีผชู้ นี้ ำ�
(ด้านสังคม)
ความรับผิดชอบ เด็กให้ความร่วมมือท�ำกิจกรรม เด็กให้ความร่วมมือท�ำกิจกรรม เด็กไม่กิจกรรมร่วม                    
(ด้านจริยธรรม) ต่างๆ รอคอยของกลุม่ ได้
ต่างๆ รอคอย ของกลุม่ ได้
กับกลุ่ม
ท�ำความสะอาด เก็บอุปกรณ์ ท�ำความสะอาด เก็บอุปกรณ์
ได้ดว้ ยตนเอง
ได้โดยมีผชู้ นี้ ำ�
การใช้ภาษา 
เด็กสามารถเด็กสามารถส�ำรวจ เด็กสามารถเด็กสามารถส�ำรวจ เด็กไม่แสดงพฤติกรรม
(ด้านการคิดและ เรียงล�ำดับการใช้อปุ กรณ์ บอก เรียงล�ำดับการใช้อปุ กรณ์ บอก
สติปัญญา และ ชือ่ ผลไม้ แสดงความรูส้ กึ และ ชือ่ ผลไม้ แสดงความรูส้ กึ และ
ด้านภาษา)
แก้ปญ
ั หาได้ ด้วยตนเอง
แก้ปญ
ั หาได้ ได้ตามวัยโดยมีผู้
ชีน้ ำ�

1

2

3

4

การให้ระดับคุณภาพ
ระบบ ระบบที่ใช้
ตัวเลข คำ�สำ�คัญ
3
ดี
2
พอใช้
1

ควรส่งเสริม

ความหมาย
ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)
ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)
โดยมีการกระตุน้ และชีน้ ำ�
ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคูม่ อื DSPM)

สิง่ ทีเ่ ด็กจะได้รบั

1. เด็กได้ฝกึ ใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กและประสานสัมพันธ์ มือ-ตา 
ในการใช้ทค่ี บี และมีดในการหัน่ ผลไม้
2. เด็กมีสมาธิ ได้เรียนรูก้ ารรอคอยให้ถงึ รอบของตนเองในการทำ�กิจกรรม
3. เด็กได้ฝกึ แก้ปญ
ั หาง่ายๆ โดยใช้เครือ่ งมือด้วยตนเอง
4. เด็กมีทกั ษะชีวติ /ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำ�วันได้ดว้ ยตนเอง
เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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ภาคที่ 5
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ต่อยอด
ขยายแนวทางสู่
สถานพัฒนาการเด็กเล็ก
ในจังหวัด
มหาสารคาม

เริ่มต้นอย่างไร ท�ำอะไรกันบ้างแล้ว
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ต่อยอด
ขยายแนวทางสู่
สถานพัฒนาการเด็กเล็ก
ในจังหวัดมหาสารคาม
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จากการส�ำรวจข้อมูลสถานพัฒนาเด็กเล็ก
ในท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อการขยายแนวคิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส่งเสริมนมแม่และเรียนรู้แบบบูรณาการ

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมนมแม่ และการเรียนรู้แบบบูรณาการ
Learning Center Daycare for Child Development : Breastfeeding Promotion
and Integrated Learning ขึน้ โดยมุง่ หวังเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในกลุม่
3 เดือน – 3 ปี ให้เกิดพฤติกรรมเพื่อพัฒนาการที่ดี น�ำไปสู่พื้นฐานการสร้างเด็ก
ไทย 4.0 หรือพลเมืองในศตวรรษที่ 21 เช่นการคิดแบบมีวจิ ารณญาณ การแก้ปญ
ั หา
ความคิดสร้างสรรค์ การร่วมมือกับผูอ้ นื่ และการสือ่ สารกับผูอ้ นื่ เป็นต้น และมีเป้า
หมายให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อน�ำผลวิจัยมาพัฒนา ผลิตหลักสูตรและผลิตบุคลากรพี่
เลี้ ย งเด็ ก รวมทั้ ง ขยายผลการน� ำ ไปใช้ ต ่ อ สถานพั ฒ นาเด็ ก อื่ น ๆ ในจั ง หวั ด
มหาสารคาม ตามภารกิจของศูนย์และสอดรับกับการเป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมขับ
เคลื่อนจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักศิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) โดยมี
ภารกิจให้ด�ำเนินการ “จัดท�ำรูปแบบการพัฒนาการดูแลเด็กก่อนปฐมวัยต้นแบบ”
เพื่อให้เกิดการขยายแนวคิดที่สอดคล้องกับบริบทของ จ.มหาสารคาม ทางโรง
พยาบาลสุทธาเวช และศูนย์เรียนรู้ “สถานพัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมนมแม่และการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ” ได้ดำ� เนินการส�ำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.
ในจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 13 อ�ำเภอ จ�ำนวน 17 แห่ง พบว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่สังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล เปิดรับ
ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 2-5 ปี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ ผ่านมายังท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อจัดให้เป็น
สวัสดิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่คนในชุมชน นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้แต่ละแห่ง
ได้มีมาตรฐานที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาเด็ก อาทิ การผลักดันให้ครู ผู้ดูแล และเด็กมี
คุณวุฒดิ า้ นปฐมวัย การเพิม่ สัดส่วนครูให้สอดคล้องกับจ�ำนวนเด็ก ซึง่ ส่วนใหญ่คอ่ น
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ข้างเป็นไปตามมาตรฐาน คือ อัตราส่วน 1 : 10 ส�ำหรับเด็กอายุต�่ำกว่า 3 ปี และ
1 : 15 ส�ำหรับเด็กที่มีอายุมากกว่า 3 ปี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์ฯ แต่ละแห่ง
ได้ยึดหลักสูตรการพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่าน 6 กิจกรรมหลัก และประยุกต์ตามบริบท
ของชุมชน ในบางแห่งมีการน�ำแนวคิดการพัฒนาเด็กอื่นๆ มาปรับใช้ อาทิ BBL,
Hi Scope, STEM, STEAM แต่ทั้งนี้ในบางศูนย์ฯ จะยังมีข้อจ�ำกัดด้านสื่อการเรียน
การสอน ทีค่ อ่ นข้างทรุดโทรมและช�ำรุด โดยเฉพาะอย่างยิง่ สนามเด็กเล่นภายนอก
อาคารที่ตั้งอยู่กลางแจ้ง สถาพแวดล้อมและอุปกรณ์ยังไม่เหมาะสมและได้มารต
ฐานแก่การใช้งาน ส�ำหรับคุณภาพเด็กในศูนย์ฯ จากการส�ำรวจพบว่า มาตรฐาน
เป็นไปตามคู่มือ DSPM มีกระบวนการเฝ้าระวัง และติดตามพัฒนาการเด็กอย่าง
ใกล้ชิดระหว่าง ครูพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ปกครอง
จากข้อค้นพบดังกล่าว นับว่าเป็นฐานทุนทีด่ ใี นการพัฒนาเด็กให้ ดี เก่ง มีสขุ
ตามเป้าหมายของวาระจังหวัด Smart Kids Taksila 4.0 โดยต้องอาศัยกลไกการ
พัฒนาเด็กทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับนโยบาย ควรมีการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่าง
จังหวัด ท้องถิน่ โดยมีแผนและข้อตกลงการพัฒนาร่วมทีช่ ดั เจน 2) ระดับปฏิบตั กิ าร
ควรมีการส่งเสริมครูหลัก (ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก) และครูเสริม (พ่อแม่ ผู้ปกครอง) ให้มี
ส่วนส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ผ่านการเลี้ยงดู อาหาร และกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ช่วงวัย 3) ระดับสนับสนุน ต้องมีการส่งเสริมความรูใ้ หม่ ๆ ทีท่ นั สมัย ให้กบั บุคลากร
ที่มีส่วนในการดูแล บุคลากรการทางสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของท้อง
ถิน่ ควรมีการสนับสนุน สือ่ เสริมพัฒนาการ เครือ่ งเล่นกลางแจ้ง เป็นต้น การพัฒนา
ภาษาที่สอง ยังเป็นความท้าทายของทุกที เราจะเริ่มยังไง และท�ำอะไรได้บ้าง
ดังนัน้ จากประสบการณ์ในการจัดตัง้ และบริหารงานศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนา
เด็กเล็กส่งเสริมนมแม่ และการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงพยาบาลสุทธาเวช ได้พบ
ปัจจัยความส�ำเร็จ 3 ประการ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก/พี่เลี้ยง
อย่างต่อเนื่องและมีสัดส่วนเพียงพอต่อการดูแลเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2)
กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการที่หลากหลายจากหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศและสอดคล้องกับบริบทในท้องถิ่น
ของจังหวัดมหาสารคาม สอดรับกับการสร้างเด็กไทยในยุค 4.0 และการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 3) ระบบการเชื่อมต่อกับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการอย่างต่อเนือ่ งระหว่างสถานพัฒนาเด็กเล็กและครอบครัว สุดท้ายนี้ หาก
พิจารณาเป้าหมายในการสร้างเด็กมหาสารคามให้มีคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข เชื่อ
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ว่าการน�ำบทเรียนความส�ำเร็จจาก ศูนย์เรียนรูฯ้ โรงพยาบาลสุทธาเวช และแนวคิด
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานผ่าน 3 กลไกการพัฒนาเด็ก ทั้ง 3 ระดับ โดยเริ่มจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดท้องถิน่ ทีม่ คี วามพร้อม สมัครใจ และเห็นเป้าหมายของการ
พัฒนาเด็กร่วมกัน ท�ำในพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง “1 อ�ำเภอ 1 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กต้นแบบ” เพือ่
สร้างให้เกิดโมเดลที่สามารถน�ำไปขยายผลยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่น ๆ ในท้องถิ่น
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การต่ อ ประสานเชื่ อ มต่ อ และกระจายการพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ใน
จ.มหาสารคามให้ ดี เก่ง มีสุข ทั่วทั้งจังหวัดต่อไป
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้เด็กได้รับนมแม่อย่างเดียวในระยะ
6 เดือนแรก และให้นมแม่ต่อเนื่องควบคู่อาหารตามวัยที่เหมาะสมจนถึงอายุ 2 ปี
หรือนานกว่านั้น ผัก และผลไม้ เพียงพอ ปลอดสารพิษ
มีการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กเพื่อน�ำสู่พฤติกรรมพึงประสงค์ตาม
วัยผ่านการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการจากปรัชญา แนวคิด และแนวทางต่าง ๆ อาทิ
ภูมิปัญญาวิถีการเลี้ยงดูเด็กแบบไทย (local Thai wisdom) แนวทางกรมอนามัย
แนวทางการจั ด กิ จ กรรมตามแนวคิ ด ของ Montessori, High Scope,
Brain - Based Learning, การพัฒนาทักษะ Executive Function
โดยอาศัยสื่ออุปกรณ์ส�ำหรับการจัดกิจกรรมตามบริบทท้องถิ่นของชาว
จังหวัดมหาสารคาม ควบคู่กับการส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงด้วย
สนามเด็กเล่น Nature touch
รวมทั้งการเชื่อมโยงต่อความรู้แนวทางเลี้ยงดูเด็กกับผู้ปกครอง
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น้องเอ

(อายุ 2 ปี 6 เดือน)
น้องโอลิมปิค เข้าเรียนในวัย 2 ขวบ ขี้อายค่อนข้างติดคุณแม่ ช่วงสัปดาห์
แรกร้องไห้หนักมากและไม่ยอมออกจากอ้อมกอดของคุณแม่เลย มักท�ำร้ายตัวเอง
ด้วยการตีหัวหรือเอาหัวโขกพื้นเมื่อแม่หรือครูไม่อยู่ด้วย ชอบเล่นคนเดียวในมุม
เงียบๆ ไม่เล่นกับเพือ่ น โยนและขว้างปาของ ใช้มอื หยิบอาหารกินเลอะเทอะเพราะ
ยังใช้ชอ้ นส้อมไม่เป็น แต่ครูสงั เกตว่าน้องชอบสัมผัสพืน้ ผิวนุม่ ๆ ชอบเรียนรูก้ ารนับ
จ�ำนวนตัวเลข ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพลิดเพลินกับการเล่นสื่อที่เกี่ยวกับ
เรื่องของตัวเลข สนใจและชอบฟังนิทาน น้องชอบกิน ชอบเล่นน�้ำ
จากวันแรกจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 6 เดือน ครูใช้วิธีการสร้างความไว้วางใจ
โดยใช้บรรยากาศที่เงียบสงบและอบอุ่นเข้าช่วย อุ้มและกอดด้วยสัมผัสที่อบอุ่น
ชวนพูดคุย ใช้ “กิจกรรมฝึกจิตสงบ” ท�ำท่าประกอบเพลง “ดั่งดอกไม้บาน” ตอนนี้
น้องมีพฒ
ั นาการดีขนึ้ ท�ำร้ายตัวเองน้อยลง สามารถร่วมกิจกรรมกับเพือ่ นๆ ได้ ไม่
โยนหรือขว้างปาข้าวของ สามารถใช้ช้อนตักอาหารเข้าปากได้เอง สามารถนั่งรับ
ประทานอาหารพร้อมกับเพือ่ นจนเสร็จ (อิม่ ) และสามารถเก็บถาดอาหาร แยกเศษ
อาหาร ช้อน ส้อม ลงในกะละมังที่ครูเตรียมไว้ได้ มีความสนใจนั่งเปิดดูภาพใน
หนังสือนิทานด้วยตนเองได้มากกว่า 5 นาที สามารถปฏิบตั ติ ามกติกาง่ายๆ ได้มาก
ขึ้น เช่น “น�ำนิทานไปเก็บที่ชั้นนะคะ”“น�ำกล่องนมที่ดื่มหมดแล้วไปทิ้งลงถังขยะนะ
คะ” “น�ำผ้าเช็ดตัวไปเก็บที่ตู้แตงโมนะคะ” เป็นต้น
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น้องบี

(อายุ 2 ปี)
น้องเอสต้ามีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดีขึ้น เดิน เคลื่อนไหวร่างกายได้
คล่อง กล้าท�ำในสิ่งที่เพื่อนวัยเดียวกันยังท�ำไม่ได้ เช่น การปีนบันได, การไต่เชือก
ขึ้นบ้านต้นไม้
พัฒนาการทางด้านภาษา น้องสามารถเข้าใจค�ำสั่ง จดจ�ำค�ำสั่งได้ดี มีการ
ตอบรับเป็นค�ำพูดกับคุณครูและเพือ่ นๆ ได้ครัง้ ละ 1-2 พยางค์ สามารถเข้าใจภาษา
ทางกาย เช่น การโบกมือเรียก, โบกมือปฏิเสธ
น้องมีการปรับตัวในการอยูร่ ว่ มกันในสังคม เช่น การปูทนี่ อนเอง/นอนทีน่ อน
ของตนเอง, การดื่มนมจากแก้ว จากที่น้องเคยติดขวดนม ครูใช้วิธีค่อยๆ ฝึกด้วย
การเปลี่ยนให้ดูดหลอดแทนดูดขวดและใส่แก้วดื่มด้วยตนเอง ปัจจุบันน้องดื่มนม
จากแก้วเสร็จก่อนแล้วจึงเข้านอนเอง ส่วนการรับประทานอาหาร น้องสามารถใช้
ทัพพีตักอาหารจากถ้วยกลางใส่ถาดอาหารของตนเองได้ และสามารถใช้ช้อนส้อม
ตักอาหารเข้าปากรับประทานเองได้ และที่ส�ำคัญสามารถเคี้ยวรับประทานอาหาร
ได้ทุกประเภท จากที่เคยรับประทานอาหารที่บดละเอียดเท่านั้น เมื่อรับประทาน
เสร็จ (อิ่ม) น้องยังสามารถเทแยกเศษอาหาร ก่อนเก็บถาดอาหารใส่อุปกรณ์ที่ครู
เตรียมไว้ได้ด้วยตนเอง
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น้องซี

(อายุ 3 ปี 4 เดือน)
พัฒนาการของน้องแยมมี่ เมื่อ 6 เดือนก่อน น้องยังไม่เล่นกับเพื่อน ไม่รับ
ประทานอาหารพร้อมกับเพื่อน จะพูดสื่อสารกับเฉพาะครูที่พูดภาษาอีสาน ชอบ
นั่งอยู่คนเดียวในมุมห้องและไม่ร่วมกิจกรรมกลุ่ม หลังจากมาเรียนที่ศูนย์ฯ น้อง
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในกิจวัตรประจ�ำวัน บอกขับถ่ายได้ รับประทานอาหาร
เองและทานพร้อมกับเพือ่ น สวมเสือ้ ผ้าได้เอง และสามารถช่วยเหลือน้องๆ ในการ
ท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้ ปัจจุบันน้องมีพัฒนาการตามวัย

น้องดี

(อายุ 2 ปี 9 เดือน)
น้องปรีญา เมือ่ พบกันครัง้ แรก ทุกเช้าทีผ่ ปู้ กครองมาส่ง น้องร้องไห้หนักมาก
ไม่ย่อมร่วมท�ำกิจกรรมกับเพื่อนเลย ได้แต่ร้องไห้กอดกระเป๋าของตัวเองนั่งอยู่กับ
ทีท่ งั้ วัน ครูใช้วธิ เี ข้าไปพูดคุยกับเด็ก เพือ่ สร้างความไว้วางใจ ชักชวนให้เล่นกับเพือ่ น
น้องก็ดขี นึ้ มาก รูส้ กึ ไว้วางใจไม่รอ้ งไห้ สามารถปฏิบตั กิ ติกาและค�ำสัง่ ง่ายๆ ได้ เช่น
ปูเสื่อก่อนแล้วค่อยน�ำของเล่นลงมาเล่นนะคะ เมื่อเล่นเสร็จก็สามารถเก็บของเข้า
ที่ได้เองค่ะ ปรีญามีความใจเย็น มีระเบียบ ทุกครั้งเมื่อเล่นเสร็จจะเก็บของเข้าที่
อย่างเป็นระเบียบ ปัจจุบนั น้องปรีญาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มาขึน้ และยังอาสา
ช่วยคุณครูปูที่นอน, เก็บของเล่น, พับผ้าเช็ดมือและช่วยพับผ้าห่มเก็บที่นอนหลัง
ตื่นนอนด้วยค่ะ
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น้องอี

(อายุ 1 ปี 8 เดือน)
มาเรียนครัง้ แรกน้องริสายังไม่เลิกขวดนม แต่สามารถดืม่ จากกล่องดูดหลอด
ได้ ครูจึงค่อยๆ เปลี่ยนโดยชักชวนน้องมานั่งดื่มนมรวมกับเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ดื่มนม
จากแก้ว ในครั้งแรกที่ครูลองให้น้องดื่มนมจากแก้วน้องไม่ยอมได้แต่ร้องไห้ แต่พอ
ถึงช่วงเวลาดืม่ นมทุกครัง้ ครูกจ็ ะพาน้องมานัง่ ดืม่ พร้อมเพือ่ น น้องนัง่ ดูเพือ่ นอยูพ่ กั
ใหญ่ พอน้องเห็นเพื่อนๆ ดื่มจากแก้ว น้องได้มาขอคุณครูดื่มจากแก้วด้วยตนเอง
ครูก็แอบยิ้มดีใจที่น้องซึมซับและเรียนรู้จากการเลียนแบบ เมื่อน้องเริ่มไว้วางใจครู
หยุดร้องไห้ ครูกพ็ ยายามชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมกับเพือ่ นๆ และเสริมพัฒนาการ
ต่างๆ น้องยังไม่พูด ไม่สามารถสื่อสารได้ ครูก็ฝึกให้ทำ� ตามแล้วน�ำรูปสัตว์มาวาง
และบอกชื่อสัตว์ให้น้องพูดตาม ช่วงแรกน้องสามารถจดจ�ำได้แต่ยังไม่พูด เมื่อครู
บอกชื่อและให้ไปหยิบ น้องสามารถหยิบได้ถูก ต่อมาเริ่มบอกชื่อของสัตว์ได้
1 พยางค์ และเริ่มท�ำตามค�ำสั่งง่ายๆ ได้ดีขึ้นค่ะ ตอนนี้บอกได้มาดื่มนม, ใส่แก้ว,
แปรงฟัน, เข้านอน และสามารถช่วยเหลือตนเองไปมาเข้า ดื่มนมเสร็จเก็บแก้ว,
รับประทานอาหารเสร็จเก็บถาดด้วยตนเองค่ะ
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รายชื่อคณะทำ�งาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ผศ. นพ. เกรียงไกร
นางศิริพร
ศ.นพ. สุรพล
พญ. พรรณิพิศ
นางปาลิตา
นางสิรินธร
นพ.บวร
นางปิติพร
นางสายฝน
นางสาวสุนิสา
นางสาวชันณิชา
นางณัทกาญจน์
นางสาวจุฑามาศ

โกวิทางกูร
รองหานาม
เวียงนนท์
วงศ์มีฤทธิ์
พูลเพิ่ม
นิลวรรณาภา
แสนสุโพธิ์
เบญจจินดา
ป้องชาลี
โสภาอุทก
ดีสม
ทันบาล
พลทอน

ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช
รองผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ
อาจารย์แพทย์
หัวหน้างานการพยาบาล
หัวหน้างานเวชกรรมสังคม
รองผู้อำ�นวยการ
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
ครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยง

ที่อยู่ :
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำ�บล ตลาด อำ�เภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043-712980-3 ต่อ 7702 โทรสาร 043-722031
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084 7420443
E-mail pikky_s@hotmail.com

138

ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะที่ปรึกษาโครงการ :

1. ศ. คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร

2. ศ. ดร.วิลาศ

3. นางพรพิไล
4. ดร.สวาสฎิพร
5. รศ. พญ.กุสุมา
6. พญ.อดิศร์สุดา
7. พญ.นัยนา
8. นางสุดาเรศ
9. นายสันทนา
  

ที่ปรึกษาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี
อดีตรองคณบดี และผู้อำ�นวยการ
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วูวงศ์
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด้านวิจัยและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
อดีตรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย
เลิศปรีชา
เมธีวิจัยอาวุโส สำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
แสนคำ�
ศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1
ชุศิลป์
อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ฟูเฟื่อง
หัวหน้าหน่วยพัฒนาการเด็ก
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ณีศะนันท์
หัวหน้าหน่วยกุมารเวชกรรมสังคม
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ศิริสิทธิ์ธนภาค อาจารย์ประจำ�ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ภิรมย์เกียรติ อาจารย์ประจำ�ภาควิชา
สถาปัตยกรรมภายใน
คณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ร่วมฝัน “ก่อร่างสร้างเด็ก”

เป็นโอกาสดีมาก ที่พวกเราจากต่างสาขาวิชาชีพ ได้มาร่วมกันท�ำหน้าที่ทีมที่
ปรึกษาการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และเรียนรู้แบบบูรณาการ ของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีมทีป่ รึกษามีตน้ ทุน ประสบการณ์ ความ
รู้ความสามารถเรื่องการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ต่างกัน
ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์ อดีตรองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย (AIT) วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ผันตัวเองหลังเกษียณเข้าเรียน
คอร์สการพัฒนาสมองในเด็กจริงจัง Brain Story-Harvard University รวมทั้งศึกษา
ปรัชญาแนวคิด ทฤษฎี วิธกี ารจัดการศึกษาปฐมวัยและการอบรมเลีย้ งดูแลเด็กต่างๆ
คุณ พรพิไล เลิศปรีชา เมธีวจิ ยั อาวุโส ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ผู้คร�่ำหวอดประสบการณ์ตรงความส�ำเร็จในการเลี้ยงดูลูกตัวเอง ได้ถ่ายทอดการ
เลี้ยงดู การให้การศึกษาเด็กปฐมวัยตามแนว Brain-based Learning ทั่วประเทศ
ดร.สวาสฎิพร แสนค�ำ ศึกษานิเทศก์ สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้มีประสบการณ์ ด้านการนิเทศ และพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยและ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย มาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี คลุกคลีอยู่กับการฝึก
อบรมคุณครูปฐมวัย และผ่านการอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนแบบมอน
เตสซอรี (Montessori) ระดับปฐมวัย จากสมาคมมอนเตสซอรีสากล (Association
Montessori Internationale) หรือ AMI มีประสบการณ์ทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ
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รศ.พญ.กุสุมา ชูสิลป์ ผู้เปี่ยมประสบการณ์ความรู้ความสามารถเรื่องการส่ง
เสริมการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ และการบูรณาการการเลีย้ งดู การให้อาหารตามวัย ท�ำ
อย่างไรให้กนิ ได้ กินดี กินพอ
ศาสตราจารย์คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร อดีต ผอ.สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี ผู้มีประสบการณ์ขับเคลื่อนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสังคมไทย
และการบริหารจัดการโครงการด้านแม่และเด็กหลายโครงการ และสนใจการขับ
เคลื่อน ป้องกัน NCD ตั้งแต่เยาว์วัย
อาจารย์ สันทนา ภิรมย์เกียรติ อาจารย์คณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ออกแบบ ปรับปรุง อาคารและพื้นที่ และแบบ play ground ที่ก�ำลัง
พอเหมาะ สอดคล้องธรรมชาติที่มีอยู่
พ.ญ.อดิศร์สุดา ฟูเฟื่อง, พ.ญ.นัยนา ณีศะนันท์, อ.ขิ่ม สกุลนุ่ม และ
ผศ.ดร.สุดาเรศ ศิริสิทธิ์ธนภาค เป็นอีก อาจารย์ที่กรุณามาให้ความรู้และให้ค�ำ
แนะน�ำต่อเนื่อง
ความต่างของแต่ละคนเป็นแรงเสริมซึ่งกันและกัน สิ่งที่เหมือนกันของทีมที่
ปรึกษา คือ เราเห็นคุณภาพเด็กไทย ที่แม้จะมีเด็กแนวหน้าด้านวิชาการระดับ
โอลิมปิคเก่งกาจเป็นเยีย่ มในเมืองใหญ่ ในภาคเอกชนมีสถานที่ มีโรงเรียนดูแลเลีย้ ง
ดูเด็กปฐมวัยเป็นเยี่ยมมากมาย มีหลักสูตรและคอร์สพิเศษส�ำหรับเด็กเยอะแยะ
มากมาย แต่มีเด็กอีกมหาศาลในชุมชนยังไม่มีโอกาสนั้น พวกเรามีความเชื่อมั่นว่า
เด็กทุกคนสามารถมีต้นทุนสมอง ร่างกายและจิตใจ ที่สามารถพัฒนาให้เติบโตเป็น
คนคุณภาพ ตามแนวทางทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ขอเพียงได้รับการดูแล
อาหารการกิน การเลี้ยงดู ที่เหมาะสม มีเทคนิคในการสร้างเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ ในแต่ละวัน ด้วยความรักความเข้าใจ ถ้าพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูไม่ว่าง สถาน
พัฒนาเด็กเล็กยังสามารถท�ำหน้าที่แทนได้อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ต่อวัน ในการ
ให้เด็กได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการฟูมฟักทักษะและพฤติกรรมพึงประสงค์ ให้
พร้อมในการไปต่อปลั๊กกับสถานพัฒนาเด็ก 2-3 ปีขึ้นไปในจังหวัดมหาสารคาม
ต่อไป เพื่อเสริมฐานสร้างเด็กไทย 4.0 สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
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วิธีคิดวิธีท�ำงาน ผู้ให้การสนับสนุนหลัก

คุณศุภชัย-คุณ สงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย
ผู้ริเริ่ม โครงการทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จ�ำกัด
• มีความตั้งใจในการมอบโอกาสแห่งความเสมอภาคทางการศึกษา ให้จบมา
แล้วด�ำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง
• ถ้าจะสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทย ต้องช่วยให้เยาวชนได้รับการ
ศึกษาที่ดีที่สุด และมากเท่าที่เป็นไปได้
• ทุนมีการออกแบบ ที่มีความแตกต่างในวิธีคิดจากการให้ทุนทั่วไปคือ
		 - มอบทุนให้เป็นรายปี และมอบให้เพือ่ ให้มโี อกาสเรียนได้จบมาประกอบอาชีพ
		 - มอบความรัก ความเมตตา ในระหว่างปี มีกิจกรรมส่งเสริม การมี
			 คุณธรรม จริยธรรม และได้เห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยี่
หวั ง ผล ให้ นั ก เรี ย นเติ บ โตในวิ ธี คิ ด ที่ ดี เมื่ อ จบมี ง านท� ำ คิ ด เผื่ อ แผ่
			 ได้ให้โอกาสกับผู้อื่นด้วย
ในการสนับสนุน การก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็ก ส่งเสริมนมแม่
และการเรียนรู้แบบบูรณาการ ขอให้
1 เน้นคุณภาพการให้บริการ ไม่เน้นปริมาณ
2 เมื่อมีการขยายผล ไปสถานพัฒนาเด็กอื่น ให้มีการวัดผลได้
3 พยายามให้เด็กในโครงการสามารถเข้าสูโ่ ครงการต่อเนือ่ งกับโครงการคุณภาพ
		 ในจังหวัดต่อไป
4 เน้นการพัฒนาสถานที่ ให้สะอาด น่าเข้ารับบริการ โดยเฉพาะห้องน�้ำ
		 ต้องสะอาดและเป็นมิตรกับเด็ก ต้องการให้เด็กได้อยู่ในสถานที่ที่ดีที่สุด
		 ที่เป็นไปได้
5 ขอให้ ด� ำ เนิ น การทางการเงิ น ให้ ส ะดวก ในการจั ด ท� ำ โครงการให้ ไ ด้
		 ตามเป้าหมาย
8 มิย 2561
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ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอบคุณ
1. คุณศุภชัย - คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย
2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
4. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
5. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 7
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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