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เริ่มต้นอย่างไร
ท�ำอะไรกันบ้ำงแล้ว

“The Learning Center for Child Development, 
Breastfeeding Promotion and

Integrated Learning 3 mo.- 3yr.”
ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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 “เริ่มต้นอย่างไร ท�าอะไรกันบ้างแล้ว” เป็นความพยายามของทีมงาน 
โรงพยาบาลสทุธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ในการรวบรวม
ประสบการณ์การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3 เดือน – 3 ป ี
ที่ต้องการเน้นการให้การเลี้ยงดู ดูแลเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพ โดยการสนับสนุนให้
ได้รบันมแม่และอาหารตามวยัทีเ่หมาะสม มกีารเรยีนรูผ่้านการเล่นอย่างมคีวามหมาย 
เพื่อให้เกิด การเห็น การซึมซับพฤติกรรมดีๆ โดยอาศัยแนวทาง การบูรณาการ 
ปรัชญา และ วิธีการเลี้ยงดูเด็กต่างๆ ท้ังของต่างประเทศและในประเทศ 
การบูรณาการขบวนการเลี้ยงดูที่เน้นการเสริมทักษะ ความสามารถหลากหลาย 
ในการด�ารงชีวิตต่อไป เช่น การได้รับอาหารคุณภาพอย่างเพียงพอ การเลือก 
กนิอาหารลดปัญหา NCD ( Non Communicable Diseasess) การมีพฒัการมีทกัษะ
การเคลื่อนไหว แก้ไขปัญหาฉุกเฉิน ทักษะทางภาษา ทักษะเทคโนโลยี่ ฯลฯ 
เพื่อให้เด็กได้รับฐานแรกของชีวิตที่แข็งแรง น�าสู่การต่อยอดเด็กไทยคุณภาพ และ
คนไทยคุณภาพในศตวรรษที่ 21 (คนไทย4.0) 
 
  จากนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2560) ที่ต้องการผลิตบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ที่มีความพร้อม มีทักษะในการด�ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 
ในขณะที่ ข้อมูล ส�านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2560-61 พบว่า 
เด็กปฐมวัยอายุต�่ากว่า 5 ปีมีจ�านวน 39,272 ในจ�านวนนี้มีพัฒนาการล่าช้าถึง 
ร้อยละ 36.29 ซึง่สงูกว่าข้อมลูเฉลีย่ของประเทศทีมี่ประมาณ ร้อยละ 30 ครอบครัว
มีการหย่าร้าง ประมาณ 1 ใน 3 มีครัวเรือนที่อยู่ในภาวะล�าบาก มีความบกพร่อง 
มีปัญหาสุขภาพ ในภาพรวม จ�านวน 44,912 ครัวเรือน คิดเป็นประมาณร้อยละ 
17 ของครวัเรอืนท้ังหมดในจังหวดั และท่ีส�าคัญมากคอื ข้อมูลวิชาการทีย่�า้ถงึความ

ค�ำน�ำ
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ส�าคัญของวัยเริ่มต้นปฐมวัยต่อทุนชีวิตในวัยผู้ใหญ่และการที่จังหวัดมหาสารคาม
มีนโยบาย จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักศิลา 4.0 ( Smart Kids Taksila 4.0) 
 
 โรงพยาบาลสทุธาเวช โดยกลุม่งานเวชกรรมสงัคมและกลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
จึงได้เสนอจัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้ “สถานพัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมนมแม่และการเรียนรู้
แบบบูรณาการ” เน้นที่อายุ 3 เดือน—3 ปี จากสถานการณ์ครัวเรือน เด็กบ้านเรา
มีความเสี่ยงสูงต่อการไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ จากข้อมูลวิชาการที่ปัจจุบัน 
ยืนยันถึงการเจริญเติบโตของสมองเด็กที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมากสุด 
โดยเฉพาะในระยะ 3 ขวบปีแรก จากการที่สถานพัฒนาเด็กเล็กยังมีน้อยแห่งมาก 
ที่จะให้การดูแลเด็กกลุ ่มนี้ และจากนโยบายจังหวัดที่มีความสอดคล้องกัน 
เน้นแนวทางดังกล่าวข้างต้น ในการจัดท�าเป็นหนังสือเล่มนี้ ได้รับการสนับสนุน 
ทั้งด้านความรู้ และงบประมาณ จากเครือข่ายหลายภาคส่วน ดังนี้ 
 1. คุณศุภชัย - คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย
 2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 3. มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
 4. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 5. ส�านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 7
 6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะท�างานศูนย์เรียนรู้
สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน-3 ปี 

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็ว ภาวะทาง
เศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลยทีีพ่ฒันาไปอย่างก้าวกระโดด ล้วนมีผลกระทบต่อระบบ
ครอบครัวที่จะเอื้อหนุนการดูแลสมาชิกในครอบครัว ทั้งในด้านเวลาและคุณภาพ
การเล้ียงดู ดีใจกับเด็กๆ คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในช่วง
ปฐมวยั และภมิูใจทีจั่งหวดัเรามศีนูย์เรียนรู้สถานพฒันาเดก็เลก็ส่งเสรมินมแม่และ
การเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี (สถานพัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลสุทธา
เวช) แห่งนี้เกิดขึ้น
 ผมต้องขอบพระคุณท่าน ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ีมอบนโยบายให้แต่ละคณะจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างบณัฑติพนัธุใ์หม่ ท่ีมศีกัยภาพน�าพาประเทศชาตไิปสูค่วามเจรญิอย่างมีความ
สุข และขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณ
พฤกษ์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสุทธาเวชใน
การด�าเนินการเรื่องนี้ การสร้างพลเมืองพันธุ์ใหม่ ต้องเริ่มกันตั้งแต่ปฐมวัย 
สถานพัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลสุทธาเวช น่าจะเป็นแหล่งช่วยเพาะบ่มเด็กๆ 
ปฐมวัยของเราให้เติบโตสมวัยมีศักยภาพรอบด้าน โดยมีนมแม่เป็นทุนสมอง มีครู
พี่เลี้ยงเป็นผู้น�าพา มีครอบครัวและชุมชนเป็นผู้เกื้อหนุน เพื่อเติมเต็มสังคมแห่ง
การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยของเรา
 ขอขอบคณุคณะท�างาน คณะทีป่รกึษา โดยเฉพาะคณะผูใ้ห้การสนบัสนนุ 
ทีไ่ด้รเิริม่และทุม่เทท�าสิง่น้ีเพ่ือลกูหลานชาวมหาสารคามและลกูหลานไทยของเรา 
หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าหนงัสอืเล่มนีใ้นมอืท่าน จะจดุประกายขยายผลให้เกดิการเรยีน
รู้กระบวนการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีเปี่ยมคุณค่าร่วมกัน 

ผศ. นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำรคณบดี
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สำรผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลสุทธำเวช

 โรงพยาบาลสทุธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ภมูใิจ
ท่ีได้มส่ีวนร่วมในการพฒันาศนูย์เรยีนรูส้ถานพฒันาเดก็เลก็ส่งเสรมินมแม่และการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี (สถานพัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลสุทธาเวช) 
แห่งนีข้ึน้ เพือ่ให้การบรกิารแก่บตุรหลานบคุลากร และประชาชนทัว่ไป โดยมุง่หวงั
ที่จะขับเคลื่อน ขยายผล และต่อยอดการด�าเนินงานกับสถานพัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ 
ที่มีอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม 
 ผมได้เห็นถึงความพยายาม ความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมงาน คณะที่ปรึกษา 
ผูใ้ห้การสนบัสนนุ และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุท่าน ทีทุ่ม่เทเวลา แรงกาย แรงใจ ความ
คิด และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อหลอมรวมให้เกิดศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ด้วยประกาย
ความหวังที่จะร่วมกันพัฒนาศักยภาพของสถานพัฒนาเด็กเล็กในท้องถ่ินให้เป็น
พลงัส�าคญัเคยีงข้างพ่อแม่ ผูป้กครอง ในการก่อร่างสร้างเดก็ไทยพนัธุใ์หม่ทีจ่ะก้าว
ขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติ
 นบัเป็นเรือ่งส�าคญั ในเบือ้งต้นท่ีพวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันขยายผลเรือ่ง
นีไ้ปยงัสถานพฒันาเดก็เลก็ทัง้ในจังหวดัมหาสารคาม ในการรองรบัให้เดก็ทีพ่่อแม่ 
ผู้ปกครองไม่สามารถมีเวลา หรือไม่สามารถให้การดูแลเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพได้ 
เป็นการช่วยในการสนับสนุนการขับเคลื่อน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักศิลา 
4.0 ( Smart Kids Taksila 4.0) 
 ขอขอบคณุทมีงาน คณะท่ีปรกึษา ผูใ้ห้การสนบัสนนุ ทีเ่หน็ถงึความส�าคญั
ในเรื่องนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “เริ่มต้นอย่างไร ท�าอะไรกันบ้างแล้ว” 
เล่มนี้ จะก่อให้เกิดการต่อยอดยังประโยชน์ต่อสถานพัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ ในท้อง
ถิ่นจังหวัดมหาสารคาม และทั่วประเทศได้

ผศ. นพ. เกรียงไกร โกวิทางกูร
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

001-144-ok.indd   9 17/6/2562   15:03:38



 ตั้งใจตั้งชื่อ “เริ่มต้นอย่างไร ท�าอะไรกันบ้างแล้ว” เป็นชื่อหนังสือ เพราะ
อยากเน้นว่าเป็นเรือ่งของการบนัทกึความเป็นมาของการจดัตัง้ ศนูย์เรยีนรู ้สถาน
พัฒนาเด็ก ส่งเสริมนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ รพ.สุทธาเวช กอง
บรรณาธกิาร คือทมีผูป้ฏบิตัหิน้างานของการจดัตัง้ศนูย์ดังกล่าว ยอมรบัว่าเราเริม่
ต้นการจัดตั้ง จากต้นทุนท่ีน้อยมาก ทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ แต่เม่ือได้
เรียนรู้จากการประชุม การแลกเปลี่ยน การศึกษาดูงาน จากหลาย วิทยากร และ
สถานที่ แล้ว ค่อยเป็นค่อยไป เรียนผิด เรียนถูก จึงน�าสู่ หนังสือเล่มนี้ 
  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะท่ีปรึกษา คณะผู้ให้การสนับสนุน กอง
บรรณาธิการ หวังว่าหนังสือจะได้ถูกน�าไปใช้ประโยชน์ ในการเรียนรู้ ต่อยอด เพื่อ
ช่วยกันยกระดบัคณุภาพเดก็ชาวมหาสารคาม ด้วยกนัต่อไป กองบรรณาธกิารทราบ
ว่าหนังสือเล่มนี้ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้น การจะก้าวสู่ศูนย์เรียนรู้ เราคงต้องช่วยกัน
ต่อยอด พัฒนาหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด โปรด
กรุณาให้ความเห็นและแจ้ง ตามช่องทางติดต่อด้านหลังหนังสือ ทีมงานกอง
บรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความขอบพระคุณ 

ปาลิตา พูลเพิ่ม
 สิรินธร นิลวรรณาภา

 ปิติพร เบญจจินดา
 สุนิสา โสภาอุทก

ชันณิชา ดีสม

บรรณำธิกำร 
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สำรบัญ

16

32

38

20
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14 ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
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15เริ่มต้นอย่างไร ท�าอะไรกันบ้างแล้ว
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16 ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความสำาคัญของ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

บทที่ 1
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17เริ่มต้นอย่างไร ท�าอะไรกันบ้างแล้ว

สถำนกำรณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นกับเด็กไทยในยุค 4.0 
 ช่วงวัยเด็กเล็ก เป็นช่วงวัยที่ต้องการความเอาใจใส่ ให้ความส�าคัญในการ
เลีย้งดอูย่างมคีณุภาพ เพือ่ให้เด็กได้อยูใ่นสิง่แวดล้อมทีส่่งเสริมการมีต้นทนุสขุภาพ 
พัฒนาการและมีทักษะการจัดการความคิดที่ดี เพื่อสามารถต่อยอดพัฒนาสู่การ
เป็นผู้ใหญ่สุขภาพดี เป็นคนดี มีความสุข มีความสามารถ ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์
การอยู่ร่วมกัน ท�างานเป็นทีมกับผู้อื่นได้อย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ตามเป้าหมายของประเทศในการสร้าง “คนไทย 4.0”

 ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าในเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปีทั่ว
ประเทศซึ่งมีประมาณ 3.5 ล้านคน มีจ�านวน ¼ คือประมาณ 
9 แสนคน ที่ใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดระบบ
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18 ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ข้อมูลการส�ารวจ สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 
จัดโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ ด้วยการสนับสนุนของยูนิเซฟ พบว่า ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั่วประเทศรวมภาคเอกชนมีประมาณ 20,000 กว่าแห่ง แต่มีเพียงร้อยละ 
67 เท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์ และส่วนใหญ่เป็นศูนย์ที่ให้การดูแลเด็ก อายุ 2 – 3.5 ปี 

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

 ป ี พ.ศ. 2556 กระทรวงศึกษาธิการรายงานว ่า 
เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 จ�านวนร ้อยละ 10-15 
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
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19เริ่มต้นอย่างไร ท�าอะไรกันบ้างแล้ว

 ปี พ.ศ. 2557 ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน (สสค.) ได้รายงานผลการวจิยัอนัดบัขดีความสามารถในการแข่งขนั 
(IMD World Competitiveness) พบว่า ไทยอยูใ่นอนัดบัที ่29 จาก 60 ประเทศ 
ซึ่งลดลงจากอันดับที่ 27 ในปี 2556 

 จากข้อมูลเหล่านี้จะเห็นได้ว่า ขีดความสามารถในการแข่งขันของคนไทยด้อยลง และยังอยู่ 
ในระดับที่ต�่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในโลก จึงเป็นที่น่าเป็นห่วงว่าทรัพยากรบุคคลของเรายังด้อย
ในด้านความรู้ ความสามารถการคิดวิเคราะห์ ความสามารถการจัดการความรู้ และการมีนวัตกรรม 
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดส�าคัญในการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ
 จากข้อเทจ็จรงิดงักล่าว รฐับาลตระหนกัถงึความส�าคญัทีจ่ะต้องพฒันาระบบการดแูลเดก็ปฐมวัย
อย่างจริงจัง เพราะเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาพลเมืองของประเทศให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คณุภาพ ภาครัฐโดยกระทรวงสาธารณสขุจงึได้รเิริม่จดัท�า โครงการส่งเสรมิพฒันาการเดก็เฉลมิพระเกียรต ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558 มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาเด็กไทยมีพัฒนาการและ
ระดับเชาวน์ปัญญาล่าช้า ทัง้ยงัเป็นส่วนเสรมิในการพฒันาคุณภาพศนูย์พฒันาเดก็เลก็ วางระบบโรงเรยีน
พ่อแม่ แนวทางการโภชนาการ ระบบการตดิตามเฝ้าระวงั ประเมนิและส่งเสรมิพฒันาการของเดก็แรกเกิด
ถงึ 5 ปี โดยได้ผลิตคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and 
Promotion Manual, DSPM) และคู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (Developmental 
Assessment for Intervention Manual, DAIM) เพือ่ใช้ติดตามผลจากการเลีย้งด ูทัง้ด้านการศกึษา สขุภาพ 
และพัฒนาการ 
 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2562 รัฐบาลยังได้ประกาศใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาบริการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ
 โดยศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู ้แบบบูรณาการ 3 เดือน-3 ปี 
โรงพยาบาลสทุธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ยดึเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว
เหล่านี้ในการบูรณาการแนวทางบริหารจัดการมาอย่างต่อเนื่อง
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20 ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัยทองของการพัฒนา
0 – 3 ปี นับวันยิ่งรู้ว่าสำาคัญ

บทที่ 2
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21เริ่มต้นอย่างไร ท�าอะไรกันบ้างแล้ว

แรกเกิดถึง 3 ปีวัยส�ำคัญที่สุดของชีวิต 
	 ช่วงแรกเกิดถึง	 3	 ปี	 เป็นช่วงส�ำคัญที่สุดของชีวิต	 เพรำะเป็นช่วงที่มีอัตรำ
กำรเจริญเติบโตสูงสุดทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและสมอง	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสมอง 
ในช่วงวัยนี้สมองจะสร้ำงส่วนเชื่อมต่อ	(synapse)	ระหว่ำงเซลล์สมอง	(neuron)	ถึง	
1	ล้ำนส่วนเชือ่มต่อ/วนิำท	ีไปเป็นจ�ำนวนรวมสงูสดุประมำณ	1,000	ล้ำนล้ำนส่วน
เชื่อมต่อเม่ือเด็กอำยุประมำณ	 3	 ปี	 หลังจำกนั้นจะลดลงไปเร่ือยๆ	 จนเมื่อเป็น
ผู้ใหญ่จะมีจ�ำนวนส่วนเชื่อมต่อประมำณ	100	 -	 500	ล้ำนล้ำนส่วนเชื่อมต่อ	คือ
เหลือเพียง	10%	-	50%	เท่ำนั้น	ส่วนจ�ำนวนเซลล์สมองนั้นไม่ได้เพิ่มมำกในช่วง
เติบโตจำกเด็กเป็นผู้ใหญ่	นอกจำกนี้	สมองของเด็กอำยุ	3	ปีก็มีขนำดถึงประมำณ	
85%	ของขนำดของสมองผู้ใหญ่แล้ว

1

3

2

1.	 กำรสร้ำงส่วนเชือ่มสมอง	(Synapse)
ของสมอง
2.	 กำรฝ่อของส่วนเช่ือมต่อ	(Synapse)
ของเซลล์สมองเมื่อไม่ได้ใช้งำน
3.	 กำรเจรญิเตบิโตและขนำดของสมอง
ตำมอำยุ

Source:	Center	on	the	Develloping	Child,	Harvard	Univerrsity
at 3 yr.
85%



22 ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงสร้ำงสมองคือรำกฐำนส�ำคัญของชีวิต 
 ส่วนเช่ือมต่อจ�านวนมากเหล่านีเ้ช่ือมโยงกนัเป็นวงจร (circuit) หรือเครือข่าย 
(network) กลายเป็นสถาปัตยกรรมหรือโครงสร้างของสมอง (brain architecture) 
โดยที่เครือข่ายท่ีง่ายจะถูกสร้างขึ้นมาก่อน ส่วนเครือข่ายที่ซับซ้อนจะถูกสร้างใน
ภายหลังบนเครือข่ายที่ง่ายนั้น เป็นล�าดับชั้นขึ้นไป
 โครงสร้างสมองน้ีมคีวามส�าคญัเหมอืนฐานรากของบ้านหรอือาคาร ตวับ้าน
หรอือาคารจะส�าเรจ็มัน่คงหรอืไม่ขึน้อยูก่บัฐานรากของบ้านหรอือาคารนัน้ ท�านอง
เดียวกันโครงสร้างสมองก็เป็นฐานรากที่ส�าคัญของการเรียนรู้ (learning) สุขภาพ
กายและใจ (physical and mental health) พฤติกรรม (behavior) และความส�าเร็จ
ของชีวิต (life success) ตลอดชั่วชีวิตของคนเรา ดังนั้นการสร้างโครงสร้างสมองที่
ดีตั้งแต่แรกเกิดหรือตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จึงมีความส�าคัญยิ่ง

Source: Ceter on the Develloping Child, Harvard Univerrsity, Alberta Family Wellness Initiative

1. การสร้างโครงสร้างของสมอง 
2. พัฒนาการของโครงสร้างสมองของเด็กเป็นรากฐานส�าหรับการเรียนรู้
สุขภาพ พฤติกรรม และความส�าเร็จในชีวิตอนาคต
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23เริ่มต้นอย่างไร ท�าอะไรกันบ้างแล้ว

 การให้การศึกษาและดูแลที่มีคุณภาพแก่เด็กปฐมวัย (quality ECEC) 
โดยเฉพาะเดก็ช่วงวยั 0 - 3 ปี อย่างท่ัวถงึจึงส�าคญัและเป็นประโยชน์ยิง่จากมุมมอง
ของการพัฒนาด้านสมอง การเรียนรู้ สุขภาพ พฤติกรรม และความส�าเร็จในชีวิต 
อีกท้ังยังเป ็นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเท ่าเทียมจากมุมมอง 
ด้านเศรษฐศาสตร์

การลงทุนดูแลเด็กก่อนคลอดและช่วง 0-3 ปี ให้ผลตอบแทนสูงสุด

ผล
ตอ

บแ
ทน

ใน
กา

รล
งท

ุนข
อง

ทุน
ทร

ัพ
ยา

กร
มน

ุษย
์

Heckman, james J. (2008). “Schools, Skills and Synapses,” Economic Inquiry, 46 (3): 289-324

<< การดูแลเด็กปฐมวัย

ผลตอบแทนของกำรลงทุน

<< การศึกษาระดับอนุบาล

<< การศึกษาระดับประถม • มัธยม • อุดมศึกษา

<< การฝึกอบรม

ก่อนคลอด 0.3 4.5 โรงเรียน หลังจบการศึกษา
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24 ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จุดเริ่มต้นการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก 

บทที่ 3
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25เริ่มต้นอย่างไร ท�าอะไรกันบ้างแล้ว

 จากนโยบายของอดีตอธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาสารคาม มอบหมายให้แต่ละคณะจดัท�าโครงการ
สนบัสนนุบณัฑติพนัธุใ์หม่ ทีม่สีขุภาพดทีัง้กายใจ และมีศกัยภาพพร้อมในการด�ารงชีวิตคณุภาพในศตวรรษ
ที ่21 คณะแพทยศาสตร์น�าโดย ศ. พญ.พลโท วณชิ วรรณพฤกษ์ จึงได้ให้แนวคดิกับโรงพยาบาลสทุธาเวช 
ในการจัดท�าโครงการที่จะสนับสนุนนโยบายดังกล่าว 
 โรงพยาบาลสทุธาเวช โดยกลุ่มงานเวชกรรมและกลุม่งานกมุารเวชกรรม จงึได้จดัตัง้ศนูย์เรยีนรู้
สถานพัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ขึ้น เพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยส�าคัญ เป็นหน้าต่างแห่งโอกาส (window of 
opportunities) ซึ่งในระยะ 3 ปีแรก สมองของเด็กมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 85 ของสมอง
ผู้ใหญ่ การเลี้ยงดูและให้ประสบการณ์ที่มีความหมายต่อการเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็ก
ในช่วงวัยนี้เพื่อให้เติบโตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาในศตวรรษที่ 21 จึงเป็น 
ความท้าทายที่เราจะต้องช่วยกันผ่าทางตันของปัญหาที่ประเทศเรามีมาอย่างต่อเนื่อง

 กว่า 15 ปีในการส�ารวจสถานการณ์พัฒนาการเด็กไทย (พ.ศ. 2542-2557) 
พบว่า เด็กกว่าร้อยละ 30 มีพัฒนาการล่าช้า โดย 2 ใน 3 ของเด็กกลุ่มนี้มี 
พฒันาการช้าจากผลของการเลีย้งด ูการให้อาหารไม่เหมาะสม เดก็ขาดสารอาหาร
หรือได้รับอาหารมากไปจนมีปัญหาโรคอ้วน การเลี้ยงดูตามใจเด็ก เด็กไม่สามารถ
ช่วยเหลอืตวัเองได้ ตดิโทรศพัท์มอืถอื การให้ฝึกเขยีนและท่องเพือ่สอบเข้าโรงเรยีน
อนุบาลดีๆ ฯลฯ
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26 ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ข้อมลู ส�านกังานสถติจัิงหวดัมหาสารคาม พ.ศ. 2560-61 พบว่าเดก็ปฐมวยั
อายตุ�า่กว่า 5 ปีมจี�านวน 39,272 คนในจ�านวนนีมี้พฒันาการล่าช้าถงึร้อยละ 36.29 
ซึง่สงูกว่าข้อมลูเฉลีย่ของประเทศทีม่ปีระมาณ ร้อยละ 30 ครอบครวัมกีารหย่าร้าง 
ประมาณ 1 ใน 3 มคีรวัเรอืนทีอ่ยูใ่นภาวะล�าบาก มคีวามบกพร่อง มปัีญหาสขุภาพ 
ในภาพรวมจ�านวน 44,912 ครัวเรือน คิดเป็นประมาณร้อยละ 17 ของครัวเรือน
ทัง้หมดในจงัหวดั และทีส่�าคญัมากคอืข้อมลูวชิาการทีย่�า้ถงึความส�าคญัของวยัเริม่
ต้นปฐมวยัต่อทนุชวีติในวยัผูใ้หญ่ และการทีจ่งัหวัดมหาสารคามมีนโยบาย 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�่ากว่า 5 ปี ประมาณ 39,272 คน จ�านวนครัวเรือน 265,161 ครัวเรือน เด็ก 
1 ใน 3 อยู่ในครอบครัวที่หย่าร้าง มีครอบครัวอยู่ในภาวะล�าบาก บกพร่อง 
มีปัญหาสุขภาพ 44,912 ครอบครัว ( ร้อยละ 17)ครอบครัวมีการใช้ internet 
ร้อยละ 50.47 เด็กมีพัฒนาการช้า สูงกว่าระดับประเทศ คือสูงถึงร้อยละ 36.29 

http://nwnt.prd.go.th/centerweb/News/
NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC6108230010063

https://www.sarakham360.com/ไอโดดีน-มหาสารคาม/
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27เริ่มต้นอย่างไร ท�าอะไรกันบ้างแล้ว

จากนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( พ.ศ. 2560) 
ข้อมูล ส�านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2560-61 
ข้อมลูวชิาการทีย่�า้ถงึความส�าคญัของวยัเริม่ต้นปฐมวยัต่อทนุชวีติในวยัผูใ้หญ่
จังหวัดมหาสารคามมีนโยบาย จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักศิลา 4.0
(Smart Kids Taksila 4.0) 

 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็กนี้ มีความตั้งใจในการพัฒนา
กระบวนการเลีย้งดต้ัูงแต่การให้อาหารเหมาะตามวัยอย่างเพยีงพอ ด้วยการกนินม
แม่อย่างเดียวในระยะ 6 เดือนแรก ต่อด้วยนมแม่และอาหารตามวัยจนถึงอายุ 
2 ปีหรือนานกว่านั้น ให้เด็กได้อยู่ในกระบวนการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ quality early 
education and care เสริมสร้างทักษะหลากหลาย ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ 
ทักษะภาษา ทักษะสังคม จริยธรรม เทคโนโลยี และทักษะจ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 ในสภาพของความจรงิที ่พ่อแม่ผูป้กครองไม่สามารถให้การเลีย้งดไูด้เพราะ 
ไม่มีเวลาต้องท�างาน หรือมีเวลาแต่ไม่รู้แนวทางหรือปฏิบัติไม่ได้ถ้าเลี้ยงเดี่ยว 
โครงการจึงมีความพยายามหาวิธี และม่ันใจว่าการบูรณาการวิธีการและแนวคิด
การศึกษาและดูแลเด็กท่ีเป็นที่นิยมและมีประสิทธิภาพ อาทิ Montessori, High 
Scope, Brain-based Learning, การเลี้ยงดูแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย แนวทาง
ของกรมอนามัย และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ล้วนมีเป้าหมายคือ 
การเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (student-centered) และเป็นแบบ active learning 
จะเป็นค�าตอบ
 การให้การศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย (Early Childhood Education 
and Care, ECEC) แบบบรูณาการถอืเป็นเร่ืองใหม่ ซึง่ก�าลงัได้รบัความสนใจมาก ท้ัง 
ในอเมริกาเหนอื ยโุรป เอเชยี และองค์กรระหว่างประเทศ หากเราสามารถบรูณาการ
แนวทางต่างๆ ใช้อุปกรณ์เครือ่งมอืตามบรบิทท้องถิน่น�ามาจดัเป็นกจิกรรมใช้ฝึกฝน
ประจ�าวันในสถานพัฒนาเด็กเล็ก ควบคู ่ไปกับการส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ

001-144-ok.indd   27 17/6/2562   15:03:41



28 ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พลานามยัแขง็แรง โดยเริม่ต้นจากนมแม่ได้ จะยิง่ส่งเสรมิพฒันาการทางสมองของ
เด็กได้อย่างเต็มที่ 
 การมีเป้าหมายให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้” เพื่ออนาคตต่อไปจะสามารถผลิตงาน
วิชาการมาพัฒนาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (best practice) ผลิตหลักสูตร และผลิต
บุคลากรผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งการขยายผลการน�าไปใช้ในสถานพัฒนาเด็กแห่งอ่ืนๆ 
ในจังหวัดมหาสารคามและในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป 
 สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ก�าหนดไว้
ในมาตรา 54 และมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา (1) ว่า ให้รัฐมีหน้าที่ด�าเนินการ
ให้เด็กปฐมวัย (นับตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์มารดา – อายุ 7 ปี ตามนิยามของร่าง
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย) ได้รับการดูแลและพัฒนาเพื่อการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยคณะกรรมการ
พฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาต ิ(ก.พ.ป.) เหน็ชอบให้คณะอนกุรรมพฒันาคณุภาพเดก็
ปฐมวัย จัดท�ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติขึ้น และประกาศใช้ในปี 
พ.ศ. 2562 เป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วยงานใช้ร่วมกันในการประเมิน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาส�าหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด 
- ก่อนเข้าประถมศกึษา ซึง่ถอืเป็นการวางรากฐานการพฒันามนษุย์ สร้างรากฐาน
ที่แข็งแรงของพลเมืองคุณภาพต่อไป
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 ศูนย์เรียนรู้ฯ คาดหวังที่จะส่งต่อและขยายผลแนวทางในระยะแรกคือ
ภายในจงัหวดัมหาสารคามบูรณาการสถานพฒันาเดก็เลก็นีไ้ปยงัสถานพฒันา
เด็กเล็กในท้องถิ่น ซ่ึงมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยงาน
ส�าคัญในการก�ากับดแูล ร่วมพฒันาเดก็ไทยในท้องถิน่ให้มีต้นทนุเป็นพลเมือง
ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

001-144-ok.indd   29 17/6/2562   15:03:42
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ภำคที่ 2

องค์ควำมรู้
ที่ส�ำคัญ

ส�ำหรับบูรณำกำร
พัฒนำเด็กเล็ก

และนมแม่
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บทที่ 4 “นมแม่” จิ๊กซอว์ส�าคัญรากฐานพัฒนาการเด็ก 0 – 3 ปี
บทที่ 5 เรียนรู้สร้างประสบการณ์พัฒนาชีวิตผ่านการเล่นแบบบูรณาการ
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โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

“นมแม่” จิ๊กซอว์สำาคัญ
รากฐานพัฒนาการเด็ก 0 – 3 ปี  

บทที่ 4
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33เริ่มต้นอย่างไร ท�าอะไรกันบ้างแล้ว

 นับเป็นความท้าทายในการสร้างบัณฑิตพันธุ ์ใหม่ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ด้วยการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่เพื่อรังสรรค์การเรียนรู้แบบ
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�าคัญที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กใน
ช่วงปฐมวยั สารอาหารทีเ่หมาะสมและสมบรูณ์ทีส่ดุส�าหรบัทารกตัง้แต่แรกเกดิอยู่
ในนมแม่ เพื่อช่วยการเจริญเติบโตของร่างกาย สมอง เนื้อเยื่อประสาทและจอ
ประสาทตา การกอดสมัผสัและเร่ิมต้นการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ภายในชัว่โมงแรกหลงั
เกดิ ช่วยจุดประกายการการท�างานของสมอง ยิง่ได้นมแม่อย่างเดียวตัง้แต่แรกเกดิ
ถึง 6 เดือน และยังคงได้นมแม่ต่อเนื่อง ควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปี
หรือนานกว่านั้น ยิ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาสมอง ความเฉียบคมของสายตา 
รวมทัง้การสือ่ภาษา การสร้างความเข้าใจ และการแก้ปัญหาในกระบวนการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องในวัยเรียน ผลงานวิจัยยืนยันว่าเด็กที่ได้นมแม่และอาหารตามวัย 
ท่ีมีคุณภาพอย่างเต็มที่ จะมีความฉลาดทางอารมณ์ มีบุคลิกภาพท่ีดีในอนาคต 
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มีระดับสติปัญญาหรือไอคิวดีกว่าเด็กที่ได้รับนมผสม หรือเด็กที่กินนมแม่ไม่ถึง 
6 เดือน 
 ศูนย์เรียนรู ้ “สถานพัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมนมแม่และการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ” จึงมุ่งเน้นส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีระเบียบการรับสมัครเด็ก
อายุต�่ากว่า 1 ปี ต้องได้รับนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน โดยสร้างความเข้าใจกับพ่อ
แม่ ผูป้กครอง และจดั “มุมนมแม่” ไว้บรกิารภายในศนูย์ฯ พร้อมช่วยเหลอืสนับสนนุ
การให้นมแม่แก่เด็กที่อยู่ในความดูแล เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการอย่างเต็มที่ 

“นมแม่”
ส�ำคัญต่อพัฒนำกำรสมองของลูก

 สมองส่วนบนหน้าสุด (prefrontal cortex) ท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้าน
การเรยีนรู ้จะโตเรว็มากในช่วง 6 เดอืนแรกหลงัเกิด ทารกทีไ่ด้นมแม่อย่างเดยีว 
6 เดือนเต็ม โดยเฉพาะการดูดนมแม่บ่อยครั้งตามความต้องการของลูก จะมี
สมองส่วนบนด้านหน้าสุดหนากว่าสมองทารกที่ได้นมแม่บางส่วนหรือไม่ได้รับ
นมแม่เลย
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35เริ่มต้นอย่างไร ท�าอะไรกันบ้างแล้ว

 นมแม่มีโปรตีนเวย์ที่ย่อยง่ายและ
ร่างกายน�าไปใช้อย่างเต็มที่ จึงช่วยการ
เจรญิเตบิโตทางร่างกายและสมองอย่าง
เต็มศักยภาพ

 นมแม่เป็นแหล่งอดุมสมบรูณ์ของ
กรดไขมันไม่อิ่มตัว เช่น DHA ซึ่งจ�าเป็น
ในการเคลื่อนเซลล์ประสาทและใช้ใน
จุดเช่ือมโยงของเซลล์ประสาททีเ่พิม่ขึน้
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเจริญของ
เนื้อเยื่อจอประสาทตา

 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยลด
ภาวะเครียดของทารก เพิ่มพัฒนาด้าน
การเรียนรู้ (Cognitive development) 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้สูงกว่า
กว่าการเลี้ยงด้วยนมผสม ทารกที่กิน 
นมแม่มี IQ เพิ่มขึ้น 7-10 จุด มีความ
ฉลาดทางด้านอารมณ์ (Emotional 
Quotient : EQ) สูงกว่าทารกทีไ่ด้นมผสม 
ซึ่งสมรรถนะในการเรียนรู้ขั้นสูง ขึ้นกับ
ระยะเวลาของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
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 อย่ำงไรก็ดี ระดับสติปัญญำของลูกไม่ได้ขึ้นกับกำรได้รับ 
นมแม่และอำหำรตำมวัยเพียงอย่ำงเดียว แต่ยังขึ้นกับปัจจัย 

ด้ำนกำรเลี้ยงดู โดยเฉพำะกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ให้เหมำะ 
กับวัย ควำมอบอุ่นในครอบครัว รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ 

ต่อพัฒนำกำรดำ้นกำรเรียนรู้ 

แนวปฏิบัติกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถำนพัฒนำเด็กเล็ก 
 แม่หลายคนยังต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แม้จะน�าลูกมาฝากเล้ียงที่สถาน
พัฒนาเด็กเล็ก ครูพ่ีเลี้ยงต้องสร้างความมั่นใจว่าแม่ยังคงให้นมลูกได้ด้วยตนเอง 
หรือมีมุมให้ลูกดูดนมจากเต้าในสถานพัฒนาเด็กเล็กได้ การจัดเตรียมการเก็บนม
แม่ที่บีบไว้ต้องแตกต่างจากการเก็บนมผสมหรือนมชนิดอื่น เพื่อให้คงคุณค่าสาร
อาหารภมูคิุม้กนัโรค และสารชวีภาพนานาชนดิไว้ให้มากทีส่ดุ แม่และครพูีเ่ลีย้งควร
ท�าความเข้าใจอุปกรณ์ที่ใช้บีบนมแม่ การบีบนมด้วยมืออย่างมีประสิทธิภาพ การ
เก็บและการแช่น�้านมด้วยตู้เย็นที่แตกต่างกันตามระยะเวลาที่ต้องการเก็บ รู้จักวิธี
การน�านมท่ีแช่แข็งออกมาใช้ เข้าใจเทคนิคการป้อนนมแม่อย่างถูกต้องและได้
ปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของทารก เน้นการป้อนนมแม่ให้เด็กแต่ละคน
ด้วยนมแม่ของเด็กตนนั้นเท่านั้น
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37เริ่มต้นอย่างไร ท�าอะไรกันบ้างแล้ว

 คณะกรรมการวิชาการกุมารเวชศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (American 
Academy of Pediatrics : AAP) ได้เสนอแนะใน ค.ศ 2011 ในการดูแลและ 
การให้การศึกษาแก่เด็กเล็ก ดังนี้
 1. จัดหลักสูตรการฝึกอบรม ที่ครอบคลุมคู ่มือการช่วยเหลือมารดาที ่
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และวิธีการบีบนมแม่ การเก็บตุนน�านมและการน�านมแม่ที่ 
แช่แข็งออกมาใช้
 2. บันได 10 ขั้นที่เป็นมิตรกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในศูนย์เด็กเล็ก 
เพื่อพัฒนานโยบายและการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 3. แนวปฏิบัติการให้อาหารทารกและเด็กเล็กและการจัดเตรียมอาหาร
ส�าหรับทารกที่ก�าลังกินนมแม่
 4. วิธีการจัดเก็บน�้านมแม่และการน�านมแม่ออกมาใช้อย่างถูกวิธี  
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เรียนรู้สร้างประสบการณ์
พัฒนาชีวิตผ่านการเล่น

แบบบูรณาการ

บทที่ 5
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 เพื่อตอบโจทย์การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สร้างคนไทย 4.0 การดูแลเด็กเล็กวัย 3 เดือน- 
3 ปี ศนูย์เรยีนรู ้“สถานพฒันาเดก็เลก็ ส่งเสริมนมแม่และการเรียนรู้แบบบรูณาการ” จงึบรูณาการ 
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางวิธีต่างๆ เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ การอบรมเลี้ยงดู
เดก็ปฐมวยัอาย ุ0-3 ปี ซึง่เป็นทีน่ยิมได้การยอมรับ และประสบผลส�าเร็จจากนานาประเทศ ได้แก่ 
การจดัประสบการณ์ตามแนวคดิมอนเตสซอร ี(Montessori) การเรยีนรูต้ามหลกัการพฒันาสมอง 
(Brain-based Learning : BBL) แนวคิดการสอนแบบไฮสโคป (High Scope) การพัฒนาทักษะ
สมองที่ใช้ในการควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระท�า ( Executive Function : EF) โดยน�า
จดุเด่นแต่ละวธิกีารมารวมกันและปรับใหเ้หมาะกับช่วงวยั 3 เดอืน-3 ปี ภายใต้บรบิทสงัคมไทย 
เพ่ือไปให้ถึงเป้าหมายท่ีตนเองก�าหนดได้ที่มุ่งเน้นตรงกันคือ เด็กเป็นศูนย์กลาง รายละเอียด
แต่ละแนวคิดมีดังนี้
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1. กำรจัดประสบกำรณ์ตำมแนวคิดมอนเตสซอรี
(Montessori)
 เป็นการจัดการเรยีนรูท้ีเ่น้นผู้เรียนเป็นส�าคญั ให้ความสนใจกบัความต้องการ
ตามธรรมชาติของนักเรียน ส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและทักษะทางสังคม โดย
มีครูเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ให้การ
แนะน�า ให้การสนบัสนนุ ให้เสรภีาพแก่เดก็ ให้ค�าปรกึษาและส่งเสรมิกระตุน้ให้เดก็
เรียนรู้ศึกษาด้วยตนเองอย่างอิสระ คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยใช้จิตของตนใน
การซึมซับส่ิงแวดล้อมรอบๆ ตัว เกิดความอยากรู้อยากเห็น และแสวงหาความรู้
อย่างมีสมาธิ มีวินัยในตนเอง ซึ่งท�าให้เด็กเรียนรู้เต็มศักยภาพท้ังด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรีสามารถ
พัฒนาเด็กตั้งแต่วัยทารกจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งเด็กพิเศษและ 
เด็กปกติ

 เ กิ ดจากแนวคิดของ 
ดร.มาเรีย มอนเตสซอรี 
(Maria Montessori) แพทย์
หญิงชาวอิตาลีที่มีความ
เชื่อว่า
 “การให้การศกึษากับเดก็
ในวัยเร่ิมต้น ไม่ใช่การนำา
ความรู้ไปบอกเด็ก แต่ควร
เป็นการปลูกฝังให้เด็กได้
เจริญเติบโตไปตามความ
ต ้องการทางธรรมชาติ 
ของเขา”

http://pracob.blogspot.com/2015/11/montessori-education.html
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	 มอนเตสซอรีเริ่มต้นน�ำแนวกำรสอนนี้ไปใช้กับเด็กที่มีพัฒนำกำรทำงสติ
ปัญญำล่ำช้ำพัฒนำมำสู ่เด็กปกติ	 ด้วยกำรประดิษฐ์สื่อวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเป็น 
หวัใจส�ำคญัในกำรเปิดโอกำสให้เดก็ได้ค้นพบสิง่ต่ำงๆ	ด้วยตวัเอง	โดยเน้นกำรฝึกฝน
ทำงด้ำนประสำทสัมผัสจับต้อง	 บิดหรือหมุนด้วยมือ	 เพื่อให้สมองท�ำหน้ำที ่
ตอบสนองได้	เด็กๆ	จะได้เรียนรู้ควำมส�ำเร็จ	ควำมล้มเหลว	รู้จักแก้ไขข้อผิดพลำด
ด้วยตัวเอง	 เกิดแรงผลักดันที่เด็กท�ำให้เกิดขึ้นเอง	 และมีระเบียบวินัยที่เกิดจำก 
ควำมเป็นอิสระของเด็ก	 โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีค�ำติชมของผู้ใหญ่	 หรือกำรให้รำงวัล
และกำรลงโทษ
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	 	 ดร .มา เรีย 	 มอนเตสซอร ี
ได้กล่าวถึงเด็กในช่วง	 0-3	 ปี	 ว่า 
“เป็นตัวอ่อนทางจิตวิญญาณ”	
เป ็นช ่วงส�าคัญในการก�าหนด
ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล	
การเรียนรู ้ทางสังคม	 และการ
พัฒนาแก่นแท้ของจิตวิญญาณ

รปูแบบการจดัการเรยีนรูห้รอืประสบการณ์ให้กบัเดก็ 0 - 3 ปี
	 1.	 จัดสภำพแวดล้อมที่หลำกหลำยอย่ำงเหมำะสมกับสภำพบริบทและ 
	 	 ท้องถิ่นที่เด็กอำศัยอยู่	
	 2.	 ใช้วัตถุของจริง	 หรือของจริงที่จ�ำลองขนำดเล็กส�ำหรับเด็ก	 เรียนรู้ผ่ำน 
	 	 ประสบกำรณ์จริง	 สถำนกำรณ์จริง	 เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ตรง	 ไม่ควร 
	 	 มีสื่อที่เป็นพลำสติก
	 3.	 ให้เด็กได้ฝ ึกฝนกำรท�ำงำนประสำนกันของกล้ำมเนื้อและระบบ 
	 	 ประสำทสัมผัสต่ำง	ๆ	
	 4.	 ให้โอกำสเด็กได้เลือกท�ำงำนด้วยตัวเอง	 เช่น	 เลือกชุดสวมใส่	 และ 
	 	 เปิดโอกำสให้เด็กได้มีส่วนในกำรปฏิบัติด้วยตัวเขำเอง	 ให้รู้จักกำรพึ่งพำ 
	 	 ตนเอง	
	 5.	 เรียนรู้ด้ำนภำษำด้วยสิ่งที่อยู่รอบตัว	 โดยมีผู้ใหญ่เป็นต้นแบบ	 อธิบำย 
	 	 น�ำเสนอให้ลองท�ำ	 ยิ่งเป็นเด็กเล็กยิ่งต้องใช้ค�ำพูดสั้นๆ	 สื่อสำรผ่ำน 
	 	 เพลง	ค�ำคล้องจอง	บทกลอน	บทกวี	ด้วยสีหน้ำท่ำทำง	ที่สนุก	ให้เด็ก 
	 	 มองทีใ่บหน้ำ	ดตูำ	ดปูำกขณะทีพ่ดูกบัเดก็อย่ำงช้ำ	ๆ 	ชดัเจน	ปล่อยช่วง 
	 	 เวลำให้เด็กคิด	และลงมือท�ำ	
	 6.	 ตรวจสอบควำมเข้ำใจของเด็ก	เชิญชวน	โน้มน้ำวให้ท�ำซ�้ำ	

https://sites.google.com/site/nwathkrrmkarsuksapthmway/home/hlaksutr-kar-sxn-baeb-mxn-tes-sx-ri
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2. กำรจดัประสบกำรณ์ ตำมแนวคดิกำรจดักำรเรยีนรู้
แบบ Brain-based Learning (BBL) 
 เป็นแนวคดิในการจัดเรยีนรูส้�าหรบัเดก็ ทีส่อดคล้องกบัพฒันาการทางสมอง 
งานวิจัยจากประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) ช่วยให้เราทราบว่า ในวัยแรก
เกิด-3 ปี เป็นช่วงที่สมองเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุด ทั้งด้านประสาทสัมผัส ภาษา 
และการคิด การกระตุ้นเด็กด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น อ่านหนังสือให้ฟัง ท�ากิจกรรม
เข้าจังหวะ การเล่นกับส่ิงของ หรือการเล่นเคลื่อนไหวร่างกาย ล้วนท�าให้เกิดการ
เชื่อมโยงระหว่างเซลสมอง เป็นวงจรใหม่ๆ และการท�าซ�้าย�้าทวน จะท�าให้วงจร
สร้างใหม่เหล่านี้แข็งแรงขึ้น เราเรียกการพัฒนาแบบนี้ว่า การพัฒนาที่ข้ึนกับ
ประสบการณ์ (experience-dependent development) หมายความว่าถ้าเด็กได้รับ
การกระตุน้ด้วยประสบการณ์เหล่านี ้เซลสมองจะเพิม่ความหนาแน่นมากขึน้ สร้าง
วงจรใหม่มากขึ้น ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในด้านที่เกี่ยวข้อง ในทางกลับกัน 
ถ้าเดก็ไม่ได้รบัการกระตุน้ทีเ่หมาะสม ถกูปล่อยให้อยูใ่นสิง่แวดล้อมทีแ่ห้งแล้งหรือ
ถกูทอดทิง้ สมองกจ็ะตดัเซลทีไ่ม่ใช้ทิง้ไป สร้างวงจรใหม่ๆ นอ้ยกว่าเดก็ปกติ น�าไป
สู่พัฒนาการล่าช้าหรือมีปัญหาในที่สุด 
 ด้วยเหตนุี ้แนวคดิ BBL ส�าหรบัเดก็แรกเกิด-3 ปี จงึต้องการสร้างสิง่แวดล้อม
ทีเ่ดก็ได้รบัประสบการณ์ทีห่ลากหลายและมคีณุภาพ (rich environment) ทัง้ในด้าน

 การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรีช่วงแรกเกิด - 3 ปี เด็กๆ จะเรียนรู้
ผ่านจิตซึมซับและรับเอามาสู่ตัวเขา ผ่านประสาทรับรู้และข้อมูลต่างๆ รอบตัว 
ช่วยสร้างและพัฒนาร่างกายของเขาเป็นตัวตนของเขา ขับเคลื่อนให้เด็กท�า
กิจกรรมต่างๆ ผ่านมือ สื่อ และอุปกรณ์ของจริง เด็กเรียนรู้ไวด้านภาษา การ
เคล่ือนไหว เพื่อพัฒนาตนเอง สติปัญญาพัฒนาภาษาผ่านส่ิงแวดล้อมต่างๆ 
รอบตัวเด็ก เด็กๆ มองเห็นรอบตัวและรับเอาสิ่งต่างๆ เหล่านั้นมาโดยการ 
เลยีนแบบ ผ่านการส�ารวจค้นหาจากการมองและการฟัง ต่อจากน้ันกช็มิรสชาติ
ทุกอย่าง 
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สัมผัส ภาษา และการคิด เพื่อพัฒนาสมองเด็กในวัย 0-3 ขวบ การจัดกิจกรรมใน
สถานพัฒนาเด้กเลก็ จึงควรมบีทบาทในการจดัประสบการณ์ และกระตุน้พฒันาการ
ใน 3 ด้านที่ส�าคัญต่อไปนี้ ได้แก่
 1. พัฒนาการด้านประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ (sensory-motor 
development) สมองส่วนทีเ่ตบิโตเร็วทีส่ดุในวัยนีค้อืสมองส่วนรับภาพ เสยีง สมัผสั 
และเคลือ่นไหว มหีลกัการท�างานของสมองทีว่่า ภาพ เสยีง สมัผสัคอืจดุเริม่ต้นของ
การเรยีนรูท้ัง้หมด เดก็จะต้องสามารถรบัภาพ เสยีง สมัผสั ประมวลผลและตคีวาม
ได้อย่างถูกต้อง จึงจะสามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ได้ดี ดังน้ัน เด็กในวัยนี้ควรได้ท�า
กจิกรรมทีม่สีมัผสัหลากหลาย เช่น ได้สมัผสัผ้าทีม่พีืน้ผิวหลายแบบ ได้เล่นของเล่น
ท่ีมีหลายรูปทรง ฟังเสียงดนตรีหลายๆแบบ เล่นฟองสบู่ เล่นกับแบบรูปของสี 
เป็นต้น ถ้าเด็กได้รับประสบการณ์เหล่านี้ สมองที่ท�าหน้าที่รับข้อมูลผ่านทาง
ประสาทสัมผัส ก็จะท�างานเป็นปกติ ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ทุกชนิดในภายหลัง 
นอกจากนี้ เด็กควรได้ท�ากิจกรรมเคลื่อนไหวกลางแจ้ง (outdoor play) เคลื่อนไหว
ประกอบดนตรี (Brain exercise) และจะดีที่สุดถ้าเป็นกิจกรรมแบบกลุ่ม (group 
activites) เพราะเด็กจะได้พัฒนาทักษะ EF ควบคู่ไปด้วย (ดูค�าอธิบายข้อ 3 เกี่ยว
กับ EF)
 2. กระตุน้พฒันาการทางภาษา (language development) หนงัสอืนทิาน 
บทคล้องจอง บทเพลง เรื่องเล่า และบทสนทนาที่ผู้ใหญ่พูดกับเด็ก นับเป็นการ
กระตุ้นวงจรภาษาของเด็กทั้งสิ้น เด็กรับรู้เสียงของแม่ตั้งแต่อยู่ในท้อง สามารถ
แยกแยะค�า และหน้าท่ีของค�าต่างๆ ทีไ่ด้ยนิตัง้แต่ขวบแรก เดก็จะเริม่สะสมค�าศพัท์
และลักษณะประโยคผ่านการฟัง แม้ว่าจะยังไม่สามารถพูดออกมาได้ และจะเรียน
รู้ได้ดีมากถ้าประสบการณ์น้ันเป็นปฏิสัมพันธ์แบบ “ส่ง-รับ” (serve & return) 
ประสบการณ์เหล่าน้ีท�าให้สมองคุ้นเคยกับภาษา และประมวลผลข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือสมองแต่ละส่วนจะเริ่มท�างานที่เฉพาะทาง รวดเร็ว 
และแม่นย�ามากขึ้น งานวิจัยพบว่า ยิ่งเด็กรู้ค�าศัพท์มากในวัยนี้ ก็จะยิ่งมีทักษะการ
ฟังพูดอ่านเขียนที่ดีเมื่ออายุ 10 ปี
 3. พัฒนาการด้านการคิดและการควบคุมตัวเอง (executive function 
& self-regulation) สมองส่วนนีมี้ความส�าคญัอย่างยิง่ต่อความสามารถในการเรียน
รูข้องเดก็ เพราะเป็นสมองทีท่�าหน้าทีค่วามจ�าขณะคิด สมาธ ิการจดจ่อ การควบคมุ
ตัวเอง ความยืดหยุ่นในการคิด และการคิดวิเคราะห์ใช้เหตุผล เด็กสามารถเริ่ม
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พัฒนาทักษะเหล่านี้ตั้งแต่วัยทารก ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นจ๊ะเอ๋ ซ่อนของ 
บทบาทสมมตุ ิเล่นเลยีนแบบ เล่นเกมทีใ่ช้มอื เพลงต่างๆ และเกมปรศินาอย่างง่าย 
กิจกรรมเหล่านี้จะได้ผลสูงสุดเม่ือมีการท�าอย่างต่อเนื่อง มีความท้าทายและยาก
เลก็น้อยส�าหรบัเดก็ เป็นกจิกรรมทีเ่ดก็สนใจ ปัจจบุนัในประเทศไทยพบว่าเดก็เกอืบ 
1 ใน 3 มีพัฒนาการ EF ที่ล่าช้า ซึ่งอาจท�าให้เกิดปัญหาการปรับตัวและเรียนรู้ใน
ชั้นอนุบาล ไปจนถึงชั้นประถมได้ การเน้นพัฒนา EF ในช่วงปฐมวัยจึงยิ่งมีความ
ส�าคัญ

หลักกำรท�ำงำนของสมอง (BBL Key Principles) 

สมองเรียนรู้และ
จดจ�ำผ่ำนกำรลงมือ

ปฏิบัติจริง แล้ว
ฝึกฝนจนเกิดทักษะ 

ควำมช�ำนำญ และค้น
พบตนเอง

สมองเรียนรู้
จำกของจริง

ไปหำสัญลักษณ์
จำกง่ำยไปยำก

สมองต้องกำร
ทั้งอำหำรกำย
และอำหำรใจ

สมองมีวงจรหลักส�ำหรับ
กำรเรียนรู้ 2 วงจร คือ 
แบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ

สมองเรียนรู้
จำกกำรสัมผัสตรง 
ทำงตำ หู จมูก ลิ้น 
กำยสัมผัส และใจ

สมองรียนรู้และ
จดจ�ำได้ดีเมื่อสมอง

ส่วนอำรมณ์
Limbic system เปิด
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พัฒนาการด้านการคิด
และการควบคุมตัวเอง 
(executive function & 

self-regulation)

กระตุ้นพัฒนาการ
ทางภาษา
(language

development)

จุดเน้น กำรจัดประสบกำรณ์ กระตุ้นพัฒนำกำร 3 ด้ำนส�ำคัญ BBL

2 3

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) จากโครงการเพอร่ี พรี สคูล (Perry 
PreSchool Project) ตั้งแต่ พ.ศ.2505 เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบ
ลงมือท�าผ่านมุมเล่นท่ีหลากหลาย จัดห้องเรียนที่เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก 
ด้วยสื่อและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และการแก้ปัญหาอย่าง
กระตือรือร้น โดยให้โอกาสเด็กเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่างๆ อย่างอิสระ 
เด็กจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท�าให้เกิดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ 
และรู้จักลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง

พัฒนาการ
ด้านประสาทสัมผัส

และกล้ามเนื้อ
(sensory-motor
development)

1
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แนวกำรสอนแบบไฮสโคป (High Scope) ใช้หลักปฏิบัติ 3 ประกำร คือ

1. การวางแผน (Plan) คือ การ
ก� าหนดแนวทางการปฏิ บัติ  ซึ่ ง
เป็นการสนับสนุนความคิด การเลือก
และการตัดสินใจของเด็กที่ชัดเจน ว่า
จะท�าอะไร อย่างไร 

2. การปฏิบัติ (Do) คือ การลงมือท�า
กิจกรรมตามแผนที่วางไว้ เป็นส่วนที่
เด็กได้ร่วมกันคิด แก้ปัญหาร่วมกัน
อย่างมีจุดมุ ่งหมาย ได้เรียนรู ้ตาม
ประสบการณ์ ค้นพบความคิดใหม่ๆ 
รู้จักตัดสินใจ และท�างานด้วยตนเอง 
หรือร่วมกับเพื่อนอย่างอิสระตาม
เวลาที่ก�าหนด โดยมีครูเป ็นผู ้ให ้
ค�าแนะน�า อ�านวยความสะดวก 
สนับสนุน และช่วยเหลือในจังหวะท่ี
เหมาะสม 

3. การทบทวน (Review) เด็กๆ จะ
เล่าถงึผลงานทีต่นเองได้ลงมอืท�าเพือ่
ทบทวนว่าตนเองนั้นได้ปฏิบัติงาน
ตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

ผลที่ได้ เด็กมีโอกาสเลือกและ
ตัดสินใจ ช่วยส่งเสริมความรู้สึก
เชื่อม่ันในและความรู ้สึกในการ
ควบคุมตนเอง ท�าให้เด็กสนใจการ
เล่นที่ตนเองได้วางแผนไว้ 

ผลที่ได้ เด็กมีการพัฒนาการพูด
และปฏิสัมพันธ ์ทางสังคมสูง 
เดก็แต่ละคนมวิีธกีารคิด ใช้เหตผุล 
และใช้ความรู ้ในการแก้ปัญหา
หลากหลายแบบ

ผลที่ได้ เด็กได้เชื่อมโยงแผนการ
ปฏิบัติงานกับผลงานที่ท�า 
ช่วยให้เด็กได้ฝึกการเล่าเรื่อง การ
บรรยาย ฝึกความสามารถในการ
แสดงให้ผู้อื่นเห็น
เข้าใจประสบการณ์ของตนเอง
ท�าให้เด็กนึกย้อนไปยังเป้าหมาย
เดิมที่ตั้งไว้
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48 ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 การได้เล่นของเด็กคอืความต้องการทีจ่ะส�ารวจ ทดลอง ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ 
และเลยีนแบบ ดงันัน้เมือ่เดก็ได้วางแผน การเล่นหรอืกจิกรรมนัน้จงึมลีกัษณะ
ทั้งการท�างานที่จริงจังและการเล่นที่มีความสนุกสนาน สร้างสรรค์อย่างเป็น
ธรรมชาติ 

4. Executive Functions (EF) 
ชุดทักษะเพื่อกำรท�ำหน้ำที่กำรงำนให้ส�ำเร็จ
 Executive Function : EF คือกระบวนการทางจิตที่ท�าให้เราสามารถท�าสิ่ง
ต่อไปนี้ได้ส�าเร็จ
 • วางแผนการงานล่วงหน้าและบรรลุเป้าหมาย
 • ควบคุมตนเอง
 • เพ่งความสนใจ แม้จะมีสิ่งรบกวน
 • จ�าค�าสั่งขั้นตอนต่างๆ ของงาน แม้จะถูกขัดจังหวะ
 • สับเปลี่ยนงานหลายๆ งาน
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49

EF ประกอบด้วยทักษะพื้นฐำน 3 ทักษะคือ

1. ความจ�าขณะท�างาน (working memory) คือความ
สามารถในการจ�าข้อมูลในใจชั่วขณะ แล้วใช้ข้อมูลนั้นเพื่อ
ท�างานบางอย่างตวัอย่างเช่น เดก็จ�าหมายเลข ล�าดบัการสร้าง
โมเดลบ้าน แล้วมาท�าชิ้นงานส�าเร็จ

3. การควบคุมเชิงยับยั้ง (inhibitory control) คือ ความ
สามารถในการเพิกเฉยต่อสิ่งท่ีท�าให้ไขว้เขวและอดทนต่อ 
สิ่งเย้ายวน ตัวอย่างเช่น เด็กใช้ทักษะนี้ในการไม่พูดโพล่ง 
ค�าตอบออกมาในห้องแม้ตัวเองจะรู้ก็ตาม ทักษะนี้ช่วยให้ 
เดก็ควบคุมอารมณ์ตนเองและหลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีม่ลีกัษณะ
หุนหันพลันแล่น

2. ความยืดหยุน่ในการรู้จ�า (cognitive flexibility) คอืความ
สามารถในการคดิถงึเรือ่งใดเรือ่งหนึง่มากกว่า 1 วธิ ีหรอืความ
สามารถในการเรยีนรูเ้รือ่งใหม่โดยไม่ล�าบาก ตวัอย่างเช่น เด็ก
สามารถเลือกเดินเครื่องเล่นได้หลายทาง

 ผลวิจัยหลายแห่งระบุว่า เด็กที่มี EF ดี จะมีความพร้อมทางการเรียนมากกว่าเด็กที่ EF 
ไม่ดี และประสบความส�าเร็จได้ในการเรียนทุกระดับ จนกระทั่งในการท�างาน เด็กท่ีหยุดได้ 
ไตร่ตรองเป็น ไม่หนุหนัพลนัแล่น มเีป้าหมาย และท�าตามเป้าหมายให้ส�าเรจ็ จะท�าให้เขาประสบ
ความส�าเร็จเมื่อโตขึ้น หากผู้ใหญ่เข้าใจในการเรียนรู้ของเด็ก ผู้ใหญ่จะสามารถวางแผน และ
ประเมินเพื่อจัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างเหมาะสม
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50 ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ศูนย์เรียนรู ้ฯ	 ใช ้วิธีการศึกษาแบบ 
ทวินิยม	 (Dualism	 Education)	 กล่าวคือ 
ใช้แนวทางการศึกษาการเรียนรู้ที่น�าส่วนดี
ของวิธีการที่ต่างกันคนละขั้วมาใช้ด้วยกัน	
เช่น	การเรียนรู้แบบ	Plearn	(Play	&	Learn)	
ที่ให้เด็กเรียนรู้จากการเล่น	และได้บูรณาการ
ศกึษาแบบทวนิยิมนี	้ในทกุปรชัญารวมทัง้กบั
ภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น	 เพื่อให้เหมาะสมกับ
เด็กเล็กในพื้นที่และสอดคล้องกับวิถีชุมชน	
เพื่อบ ่ม เพาะศักยภาพเด็กปฐมวัยตาม
เป้าประสงค์	7	ด้าน	คือ	
1.	 ร่างกาย
2.	 จิตใจและอารมณ์
3.	 สังคม	
4.	 สติปัญญา	
5.	 ภาษา
6.	 การคิดสร้างสรรค์
7.	 จริยธรรม



51เริ่มต้นอย่างไร ท�าอะไรกันบ้างแล้ว

สรุป
 “สถานพัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมนมแม่และการเรียนรู ้แบบบูรณาการ 
โรงพยาบาลสทุธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จงึได้น�าแนวคดิ
วิธีการท่ีเป็นจุดเด่นแต่ละแนวคิดมาบูรณการการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 
อายุ 3 เดอืน – 3 ปี มกีจิกรรมทีพ่ฒันาเดก็ (รายละเอยีดกจิกรรมในภาค 4 ตวัอย่าง
การจัดกิจกรรม ประสบการณ์การเรียนรู้)
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52 ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เช่ือมต่อพ่อแม่ผู ้ปกครอง “นำนำพฤติกรรม 3 ขวบปีแรก” 
ประสบกำรณ์จริง สู่แนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้อง
 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�าคัญมาก คือ “ครู” ที่ส�าคัญครูต้องมี
ความรู ้ต้องได้รบัการ train จากผูเ้ชีย่วชาญอย่างสม�า่เสมอ ต้องมกีารเชือ่มโยงร่วม
มือกันระหว่างครูและผู้ปกครองด้วย “Parent education Make a change” 
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53เริ่มต้นอย่างไร ท�าอะไรกันบ้างแล้ว

“It takes the whole
village to raise a child”
การเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก
ไม่ใช่หน้าที่ของใคร
คนใดคนหนึ่ง 
แต่ควรเลี้ยงลูกเป็นทีม
ทุกคนมีส่วนสำาคัญ
ในการพัฒนาเด็ก
สู่เด็กไทย 4.0
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54 ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภำคที่ 3
กำรบริหำร

และกำรจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้

สถำนพัฒนำ
เด็กเล็ก
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55เริ่มต้นอย่างไร ท�าอะไรกันบ้างแล้ว

บทที่ 6 การจัดตั้งและการบริหารจัดการ
บทที่ 7 การจัดสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ฯ 
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56 ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การจัดตั้ง
และการบริหาร

จัดการ

บทที่ 6
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57เริ่มต้นอย่างไร ท�าอะไรกันบ้างแล้ว

	 ศนูย์เรยีนรูฯ้	นีเ้ป็นศนูย์ต้นแบบ ทีส่่งเสรมิการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ ควบคู่
กับขบวนการเลีย้งดทูารกและเดก็เลก็	ทีมุ่ง่เน้นให้เดก็อยูใ่นสิง่แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อ
กำรมีต้นทุนท่ีสอดคล้องกับกำรเจริญเติบโตมีพัฒนำกำรและควำมสำมำรถที่
สอดคล้องกับทักษะกำรใช้ชีวิตในศตวรรษที่	21

วัตถุประสงค์ 
	 1.	 เพื่อจัดตั้งสถำนพัฒนำเด็กเล็ก	 ที่มีควำมพร้อมในด้ำนส่งเสริมกำร 
	 	 เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และกิจกรรมพัฒนำกำรแบบบูรณำกำร	 เพื่อน�ำสู ่
	 	 พฒันำกำรพงึประสงค์เด็กไทย	4.0	
	 2.	 เพื่อให้บริกำร	 แก่ประชำชนทั่วไปและเจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำลและ 
	 	 คณะแพทยศำสตร์	
	 3.	 เพือ่เป็นสถำนเรยีนรู	้ฝึกอบรม	ศกึษำดงูำน	แนวทำงกำรเลีย้งดเูดก็ส่งเสรมิ 
	 	 นมแม่	 และกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร	 ส�ำหรับนักศึกษำในมหำวิทยำลัย	 
	 	 และกำรขยำยผลสู่	กำรเพิ่มสถำนพัฒนำเด็ก	คุณภำพ	ในท้องถิ่น	
	 4.	 เพ่ือเป็นแหล่งศึกษำวิจัย	 และกำรจัดท�ำหลักสูตร	 ในกำรสนับสนุน 
	 	 กำรเกิด	สถำนพัฒนำเด็กเล็กคุณภำพของจังหวัดมหำสำรคำม



58 ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • KM วิธีการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็ก 
  คุณภาพ
 • KM การพัฒนาทักษะ EF
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ นมแม่ใน 
  daycare
 • ประชุมมุมมองพัฒนาการกรม 
  การแพทย์
 • ประชุม เชิ งปฏิบัติ การ เลี้ ยงลูก 
  อาศัยเทคนิก brain based learning
 • การฝึกอบรมทักษะการดูแลเด็กเล็ก 
  ด้านพฒันาการของ บคุลากรประจ�า 
  ศูนย์ฯ
 • ศกึษาดงูานสถานพฒันาเดก็ฯต้นแบบ  
  Montessori 
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิกการ 
  เล่านิทาน และเทคนิก 

 • KM วิธีการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็ก 
  คุณภาพ
 • KM การพัฒนาทักษะ EF
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ นมแม่ใน 
  daycare
 • ประชุมมุมมองพัฒนาการกรม 
  การแพทย์
 • ประชุม เชิ งปฏิบัติ การ เลี้ ยงลูก 
  อาศัยเทคนิก brain based learning
 • การฝึกอบรมทักษะการดูแลเด็กเล็ก 
  ด้านพฒันาการของ บคุลากรประจ�า 
  ศูนย์ฯ
 • ศกึษาดงูานสถานพฒันาเดก็ฯต้นแบบ  
  Montessori 
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิกการ 
  เล่านิทาน และเทคนิก 

Input

 ศูนย์เรียนรู้ “สถานพัฒนาเด็กส่งเสริมนม
แม ่  และกา ร เรี ยน รู ้ แ บบบู รณากา ร 
3 เดือน - 3 ปี”

Out come

 • ให้บริการประชาชนทั่วไปและบุคลากร 
  คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 • มาตรฐานการจัดต้ังสถานพัฒนาเด็ก 
  ส ่งเสริมนมแม่และการเรียนรู ้แบบ 
  บรูณาการ 
 • การขยายผล เพิ่มสถานพัฒนาเด็กเล็ก 
  คุณภาพ ใน จังหวัดมหาสารคาม 
  ร่วมกับโครงการ RIECE
 • แหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์/ 
  พยาบาล และสาขาอื่นๆ
 • หลักสูตร พี่เลี้ยงเด็กส่งเสริมนมแม ่
  และพัฒนาการแบบบูรณาการ
 • พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กรอบแนวคิดกำรด�ำเนินงำน
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การจัดสิ่งแวดล้อม
และกิจกรรม

ในศูนย์เรียนรู้ ฯ

บทที่ 7
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	 กำรจัดสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็นที่จะท�ำให้เด็กได้รับกำรพัฒนำ 
มีควำมมั่นใจ	 มีควำมสำมำรถ	 มีอิสรภำพเสรีภำพในกำรเล่นและกำรท�ำกิจกรรม 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดวินัยตำมมำจึงมีกำรจัดสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก
ห้องเรียนให้สมบูรณ์	เด็กสำมำรถเรียนรู้ได้ตำมควำมต้องกำร	สิ่งแวดล้อมควรเป็น
จดุเร่ิม	ต้องค�ำนงึถงึ	ควำมสะดวก	ควำมสะอำด	ควำมปลอดภยั	Clean	Green	Safe	
Convenient	 Innovation	 Appropriate	 Technology	 โดยมีองค์ประกอบ	 3	 อย่ำง	
ประกอบด้วย
		 1.	กลุ่มเด็ก	(The	Children)	
		 2.	ผู้ใหญ่	(The	Adult)
		 3.	สื่อ/อุปกรณ์และสภำพแวดล้อม	(The	Materials	/	Surroundings)
		 	 องค์ประกอบทั้ง	 3	 ประกำรนี้มีควำมส�ำคัญเท่ำ	 ๆ	 กัน	 เปรียบเสมือน
สำมเหลี่ยมด้ำนเท่ำที่มีด้ำนเท่ำกันทุกด้ำน	ตามภาพประกอบ 

กล
ุ่มเ

ด็ก
 (T

he
 C

hil
dr

en
)  ผู้ใหญ

่ (The Adult)

สื่อ/อุปกรณ์และสภาพแวดล้อม
(The Materials / Surroundings)

ที่มำ	:	สวำสฎิพร	แสนค�ำ,	2562.
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 องค์ประกอบของกำรจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
ทั้ง 3 ประการนี้ ต้องได้รับการจัดเตรียมอย่างเฉพาะเจาะจง ขึ้นอยู่กับระดับอายุ
ของเด็ก และจะปรับเปลี่ยนไปตามอายุ ประกอบด้วย 

1. กลุ่มเด็ก (The Children) กำรจัดกลุ่มเด็กในห้อง
  1.1 จัดเด็กเป็นกลุ่มอายุ 3-6 เดือน, 6-12 เดือน, 1-2 ปี และ 2-3 ป ี
   อยู่รวมกันจึงจะเกิดความสมดุลในสังคม แม้เด็กจะอายุต่างกัน 
   แต่ความต้องการพืน้ฐานใกล้เคยีงกนั สิง่แวดล้อมทีจ่ดัเตรยีมจงึอยู ่
   ในทีเดียวกัน เพื่อตอบสนองความต้องการคล้ายกันได้
   1.2 การจดัส่ิงแวดล้อมควรจดัทีแ่สดงออกถงึวฒันธรรมและสภาพสงัคม 
   โดยรวมของชุมชน
  1.3 ความสมดลุของเดก็ผูห้ญงิ และเดก็ผูช้ายในห้องเรยีน ไม่สามารถ 
   ก�าหนดได้ ซึ่งแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล
   1.4 การสอนเดก็คละอายุเดก็จะเรยีนรูจ้ากกนัและกันโดยการสงัเกต 
   เช่น เด็กเล็กสังเกตและเรียนรู้จากเด็กโต แต่ก็ไม่เสมอไปบางที 
   จะเห็นเด็กโตเรียนรู้จากเด็กเล็กได้ 
  1.5 เดก็เรียนรูจ้ากการช่วยเหลอืกนั ครสูามารถช่วยเหลอืสร้างเดก็โต 
   ให้เป็นคนเก่งในกลุ่ม ก็จะสามารถช่วยเหลือกันได้
   1.6 การเรียนรู้ของกลุ่มเด็ก 
   • เรียนรู้จากการสังเกตซึ่งกันและกัน
   • เรียนรู้จากการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (คนเก่งในกลุ่ม) เช่น ถ้า 
    เด็กคนไหนท�าอะไรไม่ได้มาถามครู ครูก็บอกให้เด็กไปหาคนท่ี 
    ท�าได้ในห้องเรียนเพื่อให้ช่วยเหลือ หลังจากนี้ถ้าเด็กท�าได้ ก็จะ 
    ลดภาระกับครู
   • เด็กที่เรียนรู้ได้แล้วอย่างสมบูรณ์ ก็จะแบ่งปันให้ผู้อ่ืน เป็นการ 
    ปฏบิตัซิ�า้และทบทวนในสิง่ทีท่�าได้แล้ว เดก็โตจะมคีวามสมบรูณ์ 
    มากขึ้น 
   • เด็กเป็นแบบอย่างพฤติกรรมการแสดงต่อกันและกัน เช่น 
    มีเด็กโตท่ีมีมารยาทคุณสมบัติผู ้ดีจะเป็นแบบอย่างให้เด็ก 
    เข้ามาใหม่ (เด็กที่มีความพร้อมจะเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้อง)
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   • เม่ือเด็กได้เรียนรู ้ด ้วยกันอย่างมีความหมายในกลุ ่มเล็กๆ 
    จะเป็นการสร้างกลุ่มชุมชนเล็กๆ ที่แท้จริง (สังคมชุมชนที่ดี) 

2. ผู้ใหญ่ (The Adult)
 ผูใ้หญ่ในทีน่ี ้หมายถงึ ครแูละผูด้แูลเดก็ ซึง่ถอืว่าเป็นสิง่แวดล้อมทีส่�าคญัอกี
ด้านหนึ่ง ผู้ใหญ่ที่ดีควรมีคุณลักษณะดังนี้
  2.1 คุณลักษณะของผู้ใหญ่ที่ดี
   • ผูใ้หญ่ท่ีดี คอืสิง่แวดล้อมทีจ่ะมสีมัฤทธผิลต่อการจดัประสบการณ์ 
    ให้กับเด็กจะต้องได้รับความรู้และผ่านการอบรมตามหลักสูตร  
    เป็นขั้นตอนท่ีเหมาะสม 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 
   • ผู้ใหญ่ท่ีดีจะต้องมีความประณีตมีบุคลิกภาพที่ท�างานร่วมกับ 
    เดก็ได้ ผูใ้หญ่จะต้องดิน้รนขนขวายหาความรู ้และมคีวามอดทน 
    อดกลัน้ กบัการจดัประสบการณ์ให้กบัเดก็ พ่อแม่ผูป้กครอง และ 
    บุคคล ที่เกี่ยวข้อง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความโอบอ้อม 
    อารีต่อเด็ก และผู้อื่น มีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่แท้จริง 
  2.2 การเตรียมการของผู้ใหญ่ การเตรียมการผู้ใหญ่ที่ส�าคัญคือ
   • การจัดห้องเรียน ผู้ใหญ่เป็นตัวเชื่อมส�าคัญ การช่วยของผู้ใหญ่ 
    จะช่วยให้เด็กเป็นส่วนหนึง่ของวัฒนธรรมของเขา ช่วยให้เขาเป็น 
    ตัวของตัวเอง การท�างานที่ยิ่งใหญ่นี้ได้ต้องเตรียมตัวให้พร้อม  
    ผู ้ใหญ่ต้องผ่านกระบวนการการเปลี่ยนแปลงการอบรมการ 
    จัดประสบการณ์ มีความเข้าใจเก่ียวกับห้องเรียนปฐมวัยต้อง 
    เตรียมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
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   • การเตรียมการทางจิตวิญญาณ	 ถึงแม ้ เรำเรียนรู ้กำร 
	 	 	 	 จัดกจิกรรมส�ำหรบัเดก็ได้อย่ำงแม่นย�ำแต่เรำกไ็ม่ใช่ครปูฐมวยัหรอื 
	 	 	 	 ผูด้แูลเด็กท่ีสมบรูณ์แบบแต่ควรมำจำกกำรเปลีย่นแปลงทีม่ำจำก 
	 	 	 	 จิตใจจึงจะสมบูรณ์แสดงออกถึงพฤติกรรมทำงจิตวิญญำณ 
	 	 	 	 ของครู	เป็นกำรสะท้อนกำรเตรยีมกำรทำงจติวิญญำณของผูใ้หญ่	 
	 	 	 	 เรำต้องเตรียมกำรให้พร้อม	กำรทีเ่รำมอบควำมรกัโดยไม่ต้องกำร 
	 	 	 	 ข้อแลกเปลี่ยนใดๆ	เรำจะต้องมีควำมเข้ำใจเด็กแบบถูกต้อง	
   • ผูใ้หญ่ต้องเรยีนรู้ทีจ่ะยอมรบัว่าเดก็ทกุคนสามารถผดิพลาดได้  
	 	 	 	 มิใช่เร่ืองอันตรำย	 เช่น	 เด็กท�ำงำนขัดโต๊ะแล้วมีน�้ำท่วมพื้น 
	 	 	 	 เรำอย่ำไปเสยีใจแล้วบอกว่ำ	“นีม่ใิช่วธิกีำรทีถ่กูต้อง”	เรำเพยีงแค่ 
	 	 	 	 รอวันหลังแล้วน�ำเสนอวิธีกำรบีบน�้ำออกจำกฟองน�้ำ
	 	 	 	 1)	 ผู้ใหญ่ต้องเรียนรู้กับควำมเป็นมิตรในควำมบกพร่อง	 เพรำะ 
	 	 	 	 	 ควำมบกพร่องคือสิ่งท่ีชี้ให้เห็นว่ำสิ่งไม่ดีต่ออะไร	 สิ่งไหนที ่
	 	 	 	 	 ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
	 	 	 	 2)	 ผู ้ใหญ่ต้องให้เกียรติและเคำรพควำมต้องกำรในกำรพัก 
	 	 	 	 	 ของเดก็	 เรำอำจจะคิดว่ำเดก็ไม่ต้องกำรเวลำพัก	 ขอให้เรำรูว่้ำ 
	 	 	 	 	 กำรที่เด็กอยู่นิ่งๆ	 มิใช่ไม่ท�ำอะไร	 เขำอำจจะเรียนรู้อะไร 
	 	 	 	 	 บำงอย่ำงอยู	่อำจจะคดิอะไรบำงอย่ำงอยู	่เรำต้องสงัเกตดีๆ 	 
	 	 	 	 	 ว่ำบำงครัง้เด็กพกัโดยกำรเดนิไปรอบๆ	เดก็อำจนัง่เก้ำอี	้หรอื 
	 	 	 	 	 มองไปนอกหน้ำต่ำง	 พูดคุยกับเพื่อน	 ท�ำงำนง่ำยๆ	 ดังน้ัน 
	 	 	 	 	 จงึมหีลำยวิธท่ีีเดก็จะพกัอย่ำงเป็นธรรมชำตเิพือ่ให้สมองได้พกั
   • การเตรียมการทางกายภาพ ได้แก่
		 	 	 	 1)	 ครูต้องตระหนักถึงตัวเรำเองเพรำะรู้ว่ำเรำเป็นต้นแบบ 
	 	 	 	 	 ของเด็กๆ	 ในกำรเคลื่อนไหวต้องเคลื่อนไหวอย่ำงสง่ำงำม 
	 	 	 	 	 มีควำมสงบ
	 	 	 	 	2)	ครฝึูกใช้ภำษำทีเ่หมำะสม	บำงคนรูส้กึแปลกๆทีพ่ดูนดิหน่อย 
	 	 	 	 	 แต่ลงมือปฏิบัติ	 บำงครั้งเรำต้องรู้ทันค�ำของตนเองว่ำใช้ค�ำ 
	 	 	 	 	 ที่เหมำะสมหรือไม	่
	 		 	 	 3)	 ครูเตรียมร่ำงกำยของเรำให้พร้อมเพรำะกำรท�ำงำนกับเด็ก 
	 	 	 	 	 เป็นงำนหนัก	เพรำะเรำต้องดูแลสุขภำพให้จิตใจ	สติปัญญำ		
	 	 	 	 	 เพื่อให้มีควำมพร้อมในกำรท�ำงำนร่วมกับเด็กทุกวัน
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     4) ครูต้องตระหนักถึงภาพลักษณ์ของตัวเองโดยการแต่งกาย 
     สวมเสือ้ผ้า เครือ่งประดับ เพราะเด็กสงัเกตรายละเอยีดเลก็ๆ  
     น้อยๆ 
     5) ครูต้องเรียนรู้ลักษณะใหม่ๆ วิธีการปฏิบัติตัวแบบใหม่ที่ 
     ต้องตระหนักตัวครูเอง

3. สื่อ/อุปกรณ์ และสภำพแวดล้อม 
(The Materials and Surroundings) 
 สื่อ/อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมก็เป็นปัจจัยที่ส�าคัญอีกด้านหนึ่งที่จะส่งผล
ต่อการจัดประสบการณ์ส�าหรับเด็กที่มีสัมฤทธิผล ประกอบด้วย 
 3.1 สื่อ/อุปกรณ์ 
  สื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบในการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัยม ี
 รายละเอียด ดังนี้
   • สือ่ต้องมคีวามเหมาะสมกบักลุม่อายเุดก็ เช่น อปุกรณ์ส�าหรบั 
    เด็กที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน เช่น การตัก การเทน�้า การคีบวัตถุ 
    การซกัผ้า การล้างมอื การดืม่น�า้ นม และการรบัประทานอาหาร 
    เป็นต้น ดังนั้น ครูหรือผู ้ใหญ่ต้องวิเคราะห์สื่ออุปกรณ์ให้ม ี
    ความเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่ม อายุเด็ก
   • สือ่ต้องม ีความสวยงาม ดงึดดูใจ สะอาดและสมบรูณ์ อปุกรณ์ 
    ถ้ามีความสวยงาม ประณีต ละเอียดอ่อน จะท�าให้เด็กเรียนรู ้
    ได้ดีมากกว่า 
   • สื่อ อุปกรณ์ ที่อยู่บนช้ัน ควรมีความท้าทาย (มีความยาก 
    พอสมควรในการเรียนรู้ของเด็ก) สื่อ อุปกรณ์ที่อยู่บนชั้นต้องมี 
    ความสามารถคงสภาพความสนใจของเด็กอยู่เสมอ 
   • สื่อ อุปกรณ์ ทุกอย่างมีขนาดพอเหมาะ และเหมาะสม 
    กับเด็ก ได้แก่ โต๊ะ เก้าอ้ี ถ้ามีขนาดพอเหมาะกับเด็ก ก็จะ 
    ท�าให้เด็กท�างานได้ดี
  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�่าและสามารถเข้าถึงได้ เช่น เด็กสามารถ 
     ปิด-เปิดหน้าต่างเองได้ ช่วยให้เด็กมองออกไปนอกอาคาร  
     เห็นโลกภายนอก กระจกหน้าต่างสามารถเช็ดได้
    2) ลูกบิดประตู มีระดับต�า่ เด็กสามารถเข้าถึงและท�างานได้
    3) ประตเูบาพอประมาณ เพือ่ให้เด็กสามารถเปิดและปิดได้อย่าง 
     ระมัดระวัง 
    4) ผนังห้องเรียนต้องเป็นสีอ่อน เพราะสีอ่อนมีความสงบ 
     ไม่ใช่สีฉุดฉาดหรือสีลูกกวาด
    5) พื้นไม้ พื้นกระเบื้อง เสื่อน�้ามัน ควรหลีกเลี่ยงพรม เพราะ 
     จะท�าให้เปื้อนได้ง่าย 
    6) พืน้ท่ีใช้งานในห้องเรยีน ส�าหรบัเดก็ ควรมขีนาด 35 ตารางฟตุ  
     หรือ 3 ตารางเมตรต่อคน
    7) ชัน้วางของต�า่พอทีเ่ดก็หยบิของจากชัน้บนสดุได้ อย่างมัน่คง 
     และปลอดภัย 
    8) โต๊ะควรมีหลายขนาดเพื่อรองรับกลุ่มเด็กคละอายุกัน ดังนี้ 
     - ลักษณะของโต๊ะ เป็นรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้า โต๊ะที่ดีที่สุด คือ  
      โต๊ะท�างานส�าหรับคนเดียว 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�าหรบัเดก็เลก็ ควรมขีนาด กว้าง 45 ยาว 70 สงู 45 ซม.
     - โต๊ะส�าหรับเด็กโต ควรมีขนาดขาที่ยาวขึ้น คือ กว้าง 
      45 ยาว 70 สูง 60 ซม. 
     - โต๊ะมีน�้าหนักเบาเด็ก 4 คนยกเคลื่อนที่ได้
     9) เก้าอี้ มีลักษณะดังนี้
     -  มีน�้าหนักเบา สามารถให้เด็กยกใช้งานได้ง่าย มีพื้นที ่
      ให้เด็กได้จับ มีพนักพิงได้ 
     - สีของเก้าอี้ ควรเป็นสีอ่อน เพื่อให้เด็กมองเห็นสิ่งสกปรก 
      ที่ปรากฏ เด็กจะได้ช่วยท�าความสะอาดได้ง่าย
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     - ขนาดของเก้าอี้ ขนาดเล็กที่สุด ควรสูงจากพื้นถึงส่วนที่นั่ง  
      9 นิ้ว (23 ซม.) ขนาดกลาง ควรสูงจากพื้นถึงส่วนที่น่ัง 
      11 นิ้ว (28 ซม.) และขนาดใหญ่ ควรสูงจากพื้นถึงส่วน 
      ที่นั่ง 12 นิ้ว (30 ซม.)
     - เก้าอี้ ควรมีส�าหรับให้เด็กได้นั่งท�ากิจกรรมทุกคน 
   • การตกแต่งทั่วไป
    การตกแต่งสภาพแวดล้อมทัว่ไป กลุม่อาย ุ3 เดอืน-3 ปี มแีนวทาง 
   ดังนี้ 
    1) ภาพบนผนัง ควรเป็นภาพสวยงาม มีสุนทรียภาพ ติดอยู่ใน 
     ระดับสายตาของเด็ก ภาพควรกระตุ้น เชิญชวนการสนทนา  
     ค�าศพัท์ต่างๆ จากภาพ ซึง่ค�าศพัท์ต่างๆ จะเป็นกญุแจสูโ่ลก  
     การเปลี่ยนภาพควรเปลี่ยนทุกวันศุกร์เย็น ภาพท่ีน�ามาติด 
     ควรเป็นภาพเร่ืองราวที่อยู่ในท้องถิ่น หรือภาพแหล่งเรียนรู้ 
     ทีเ่ดก็เคยไปและอยากไป การเลอืกภาพอาจให้เดก็เลอืกภาพ 
     ที่เด็กชอบที่สุดก็ได้ 
    2) พรม/เสือ่ขนาดเล็ก มีขนาดพอเหมาะกบัการวางอุปกรณ์ใน 
     การท�างาน และมีจ�านวนพอเหมาะกบัจ�านวนเด็กในห้อง และ 
     สามารถวางไว้ได้ในขนาดของห้องเรียน 
    3) ต้นไม้ ต้องเป็นต้นไม้ทีใ่บไม้ไม่มพีษิ และต้นไม้ทีม่ขีนาดแขง็แรง
    4) สัตว์ในห้องเรียน ควรเป็นสัตว์ที่เด็กสามารถดูแลได้ เช่น 
     ปลาสวยงาม เป็นต้น
   • การจัดมุมในห้องเรียน 
    การจัดมุมในห้องเรียนระดับปฐมวัยต้องจัดห้องเรียน เริ่มต้น 
   จากซ้ายไปขวา ดังนี้ 
    1) มุมอปุกรณ์กิจกรรมเบือ้งต้นทีใ่ช้ในชวิีตประจ�าวัน ซ่ึงจะท�าให้ 
     เดก็พึง่พาตนเอง ปฏบิตักิิจวัตรประจ�าวนัในหน้าทีต่่างๆ เช่น  
     การประกอบอาหารง่ายๆ การดูแลตนเอง การล้างมือ 
     การเทน�า้/นมดืม่ การสวมใส เสือ้ผ้า ถงุเท้า รองเท้า การดแูล 
     สิ่งแวดล้อม การปัดกวาด การเช็ด การถู เป็นต้น 
    2) มุมอุปกรณ์ส�าหรับกิจกรรมประสาทรับรู้ จะช่วยกระตุ้นการ 
     รับรู้ของเด็ก ได้แก่ รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต บล็อก ตัวต่อ 
     จิ๊กซอรูปสัตว์ พืช เป็นต้น 
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    3) มมุภาษา จะช่วยให้เดก็ได้ฝึก ภาษาพดู ภาษาเขยีน ภาษาอ่าน  
     ได้แก่ หนังสือภาพส�าหรับเด็กขนาดต่าง ๆ รูปวัตถุสัตว์ พืช 
     ของจริงขนาดย่อส่วนชนิดต่างๆ เป็นต้น
    4) มุมคณิตศาสตร์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สัญลักษณ์ จ�านวน  
     ปริมาณ และพัฒนาการคิด การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ และ 
     การน�าคณิตศาสตร์ไปใช้กับชีวิตประจ�าวัน
    5) มุมอุปกรณ์ส�าหรับการแสดงออกถึงความสามารถของเด็ก 
     เป็นรายบคุคล ได้แก่ อปุกรณ์ ดนตร ีศลิปะ การละเล่นต่างๆ  
     เป็นต้น 
   • การแบ่งพ้ืนทีเ่พือ่การจดักจิกรรมภายในห้องเรยีน ประกอบด้วย  
    1) พ้ืนท่ีส�าหรับจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่ กลุ ่มเล็ก รายคู่ และ 
   รายบุคคล 2) พ้ืนที่ส�าหรับวางชั้นอุปกรณ์เป็นมุมส่งเสริมการ 
   เรียนรู้ 3) พื้นที่พักผ่อนนอนกลางวัน 4) พื้นที่ส�าหรับให้นมแม ่
   5) พืน้ทีท่�างานของคร ูและ 6) พืน้ทีส่�าหรบัรบัแขกพ่อแม่ผูป้กครอง  
   ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
    1) พื้นที่ส�าหรับการจัดกิจกรรมให้กับเด็กเป็นกลุ ่มใหญ่  
   (จ�านวนเด็ก 6-12 คน) กลุ่มเล็ก (จ�านวนเด็ก 3-5 คน) กิจกรรมคู่  
   และรายบุคคล มีพื้นท่ีกว้างประมาณเหมาะสมกับเด็กต่อคน 
   1: 2 ตารางเมตร
    2) พื้นที่ส�าหรับวางชั้นส่ือ/อุปกรณ์ จัดเป็นมุมเพื่อ ส่งเสริม 
   ประสบการณ์ให้กับเด็กได้เลือกท�ากิจกรรมตามความสนใจ และ 
   ความต้องการของตนเองที่เหมาะสมกับวัย โดยช้ันส�าหรับวางส่ือ 
   อุปกรณ์ จัดเป็นมุม ได้แก่ มุมหมวดสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต 
   ประจ�าวัน มุมล้างมือ มุมครัว (พื้นที่ส�าหรับการประกอบอาหาร) 
   มีตู้เย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า ส�าหรับการอบ การปั่น (ส�าหรับท�ากิจกรรม 
   ประกอบอาหารง่ายๆ) เพือ่ให้เดก็ได้สมัผัสเรียนรู้เทคโนโลยทีนัสมัย 
   มุมบล็อกท่ีมีสื่ออุปกรณ์ส�าหรับการเรียนรู ้ผ่านประสาทสัมผัส 
   มุมคณิตศาตร์มีสื่ออุปกรณ์ที่เป็นกรอบลูกคิด รูปร่าง รูปทรง 
   เรขาคณิต จ�านวนวัตถุของสัตว์ ผลไม้ สิ่งของต่างๆ เพื่อให้เด็ก 
   คุ้นเคยจ�านวนกับสัญลักษณ์ มุมภาษาที่มีหนังสือภาพ ส�าหรับเด็ก 
   ชนิดต่างๆ มุมส�าหรับเคลื่อนไหวอิสระจากสื่อเทคโนโลยี จาก 
   เครื่องเล่น CD และโทรทัศน์ ที่วางถังขยะ เป็นต้น
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    3) พื้นที่พักผ่อนนอนกลางวันส�าหรับเด็ก พื้นที่เด็กนอน 
   1 คน : 2 ตารางเมตร มีอุปกรณ์เคร่ืองนอนท่ีออกแบบให้เด็ก 
   สามารถน�ามาปู พับเก็บตามรอย เพื่อฝึกการช่วยเหลือตนเอง 
   การเลอืกใช้สไีม่ควรเป็นสฉีดูฉาดควรเป็นสโีทนเยน็ให้ความรูส้กึสงบ 
   เหมาะส�าหรับการพกัผ่อน และควรมีตู้เกบ็ของให้เด็กเป็นรายบุคคล  
   ภายในห้องมีหน้าต่างที่สามารถเปิดรับอากาศถ่ายเทสะดวก 
    4) พืน้ทีส่�าหรบัให้นมแม่ และหรอืทีบ่บีเกบ็นม ควรมบีรรยากาศ 
   สงบ ผ่อนคลาย มีโซฟานั่ง ให้นม มีอ่างล้างมือ ตู้เย็น มีพื้นที่ให้ 
   ความรู้กับแม่ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เช่น แผ่นโปสเตอร์ หนังสือ  
   ขนาดห้องพอเหมาะประมาณ 2 X 3 ตารางเมตร มีหน้าต่างที ่
   สามารถเปิดรับอากาศถ่ายเทสะดวกที่มีความเป็นส่วนตัว 
    5) พื้นที่/โต๊ะท�างานของครูและผู้ดูแลเด็ก ทีมีพื้นท่ีท�างาน 
   ด้านเอกสารและอุปกรณ์การท�างานที่สะดวกทันสมัย ได้แก่  
   คอมพวิเตอร์ เครือ่งพมิพ์ (ปร้ินเตอร์) กล้องบนัทกึภาพเครือ่งเล่น CD  
   เป็นต้น ที่นั่งของครูสามารถมองเห็นบรรยากาศของห้องเรียน 
   ท้ังห้อง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับเด็ก ช่วยเหลือได้ทัน 
   ต่อเหตุการณ์ เป็นต้น
    6) พื้นที่ส�าหรับรับแขกและหรือพ่อแม่ผู้ปกครอง มีบริเวณไว้ 
   ส�าหรับต้อนรับผู้ปกครอง เมื่อมาส่งและรับเด็ก และเป็นมุมพบปะ 
   สนทนา แลกเปลีย่นเรียน พดูคุยระหว่างคณุครูกบัพ่อแม่/ผู้ปกครอง 
   เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการของลูกรัก เป็นต้น
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   • ธรรมชาติของอุปกรณ์ในศูนย์การเรียนรู้
     ธรรมชาติของอุปกรณ์ส�าหรับการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  
   กลุ่มอายุ 2 - 3 ปี มีดังนี้
    1) มีขนาดเล็กและเหมาะสมกับร่างกายของเด็ก เช่น ไม้กวาด  
     ควรเป็นไม้กวาดส�าหรบัเดก็ ไม่ควรน�าเอาไม้กวาดของผูใ้หญ่ 
     มาตัดให้สั้น 
    2) อุปกรณ์ท�าจากวสัดธุรรมชาต ิเช่น แก้ว ไม้ โลหะ ตะกร้าสาน  
     ผ้า สิ่งเหล่านี้ท�าให้ เด็กรู้จักพื้นผิว สิ่งต่างๆ ในโลกนี้ต่างกัน  
     ครูสนทนาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ หลีกเลี่ยง 
     พลาสติกเพราะไม่ส่งเสริมการเรียนผ่านการรับรู้
    3) ชดุส ีใช้สเีป็นรหัสในการท�างาน เช่น สขีองผ้า จะใช้เป็นระบบ 
     เพื่อความชัดเจน มีอิสระในการใช้งาน เช่น ชุดผ้าสีขาว  
     ส�าหรับกิจกรรมการล้างมือ ผ้าสีน�้าตาลส�าหรับชุดการเช็ด  
     เป็นต้น
    4) อุปกรณ์มีความสวยงาม ประณีต มีสุนทรียภาพงดงาม 
     เพื่อชวนเชิญเด็กในการท�างาน
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   • การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียน
    การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียน จัดแบ่งพื้นที่เป็น 
   6 ส่วนประกอบด้วย 1) พ้ืนที่ประตูรับ/ส่งเด็ก 2) พื้นท่ีส�าหรับ 
   จัดกิจกรรมกลางแจ้งเคารพธงชาติไทย 3) พื้นที่ส�าหรับรับประทาน 
   อาหาร 4) พืน้ทีใ่ช้น�า้ (ก๊อกเปิด/ปิดน�า้) ส�าหรับซกัล้าง และเปิดน�า้ 
   น�าไปรดต้นไม้ ดูแลสิ่งแวดล้อม 5) พื้นที่งานเกษตรส�าหรับ 
   การทดลองปลูกพืชผักสวนครัว 6) พื้นที่เครื่องเล่นสนาม (การเล่น 
   ตามรอยพยุคลบาทฯ) พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ได้แก่ บ้านต้นไม ้
   สไลด์เดอร์ ตอไม้สูง ต�า่ ยาว ส�าหรับการทรงตัว ชิงช้า และพื้นที่ 
   บ่อทราย 7) พื้นที่การฝึกใช้ทักษะชีวิตประจ�าวัน การใช้ห้องอาบน�า้ 
   และห้องน�า้ และการสวมใสรองเท้า ซ่ึงแต่ละส่วนมรีายละเอยีด ดงันี้
   1) พื้นที่ประตูรับ/ส่งเด็ก เพื่อความปลอดภัยมีช่องทางรับส่ง 
    ทางเดียว มีการเซ็นชื่อรับส่งเด็กทุกวัน มีระบบกล้องวงจรปิด 
    พื้นทางเดินไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน มีร้ัวรอบขอบชิด 
    แสดงพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้ฯ
   2) พืน้ทีส่�าหรบัจัดกิจกรรมกลางแจ้งเคารพธงชาตไิทย/สร้างวินัย 
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   3) พื้นท่ีรับประทานอาหาร เลือกใช้ภาชนะให้มีขนาดพอเหมาะ 
    กับเด็ก ถาด ช้อนส้อม แก้วน�้า ถ้วยกลาง เก้าอี้ โต๊ะ เพียงพอ 
    มีขนาดเหมาะส�าหรับเด็ก มีความแข็งแรงมั่นคง ไม่ล้ม เพื่อ 
    ป้องกนัอบุตัเิหต ุม ีFlow ให้เดก็เดนิไปตกัอาหาร นัง่รบัประทาน 
    อาหาร เก็บถาดเม่ือรับประทานเสร็จ โดยควรมีภาชนะไว้ 
    ส�าหรับเด็ก แยกเศษอาหาร ช้อนส้อม ถาด รอล้าง 
   4) พืน้ท่ีใช้น�า้ (ก๊อกเปิด/ปิดน�า้) ส�าหรบัซกัล้าง และน�าไปรดต้นไม้  
    ดูแลสิ่งแวดล้อม
   5) พื้นที่งานเกษตรส�าหรับการทดลองปลูกพืชผักสวนครัว
    จัดแบ่งพื้นที่ในสนาม มีเครื่องมือการเกษตร เช่น ช้อนตักดิน  
    พรวนดนิ และบวัรดน�า้ เพือ่ให้เดก็ได้ฝึกดสูิง่แวดล้อม และพฒันา 
    กล้ามเน้ือ มัดใหญ่ และเพื่อให้เรียนรู้การปลูกพืชชชนิดต่างๆ  
    ได้แก่ ไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อ 
    ใช้ในการประกอบอาหาร เช่น จิงจูฉ่าย กล้วย ผักคะน้าชายา 
    เม็กซิกัน ต้นอัญชันไม้เลื้อยที่ซุ้มประตูทางเข้า เป็นต้น
   6) พืน้ทีเ่ครือ่งเล่นสนาม /และอุปกรณ์การจัดกจิกรรมกลางแจ้ง  
    มเีครือ่งเล่นทีห่ลากหลายเพือ่ให้เดก็ได้เลอืกเล่นตามความสนใจ 
    และช่วงวัยของตนเอง ได้แก่การเล่นตามรอยพยุคลบาท 
    ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพ่ือพัฒนา 
    กล้ามเนื้อใหญ่ ประกอบด้วย บ้านต้นไม้ สไลด์เดอร์ ตอไม้สูง 
    ต�่า ยาว ส�าหรับการทรงตัว ออกแบบโดยอาจารย ์จาก 
    คณะสถาป ัตยกรรมศาสตร ์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    ช่วยออกแบบให้ โดยเน้นวัสดุธรรมชาติ สีธรรมชาติ เรียบง่าย  
    สบายตา เน้นการทรงตัว Balance การปีนป่าย ได้ใช้กล้ามเนื้อ 
    มัดใหญ่-เล็ก และจัดสร้างโดยช่างฝีมือในท้องถิ่น ด�าเนินการ 
    จดัสร้างและมกีารปรบัปรงุแก้ไขให้สมบรูณ์ตามประสบการณ์ ดงันี้ 
    • เลือกเชือกที่มีขนาดหนามากกว่า 1 นิ้วขึ้นไป
    • มัดปมเชือกให้แน่น ป้องกันการคลายหรือขาดได้ง่าย
    • การยึดเชือกกับโครงสร้าง ควรเป็นลักษณะแบบมน เพื่อ 
     ป้องกันการเสียดสี เชือกอาจจะขาดได้
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    • รรูะหว่างเชอืก ควรไม่ห่างเกนิ 5 นิว้ ป้องกนัการบาดเจบ็ของเด็ก
    • ระยะห่างระหว่างช่องไม้ ไม่ควรห่างเกิน 10 เซนติเมตร 
     เพื่อป้องกันไม่ให้เท้าเด็กหลุดเข้าไปติดที่ช่องว่าง
    • ควรมีการขัดแผ่นไม้ให้เรียบ เพื่อลบเหลี่ยมที่แหลมคม และ 
     ป้องกันเสี้ยน
    • ควรหาวัสดุ เช่น เชือกป่านพันรอบบริเวณต้นไม้ กิ่งไม้ของ 
     บ้านต้นไม้ ที่ความสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร ป้องกัน 
     ศีรษะเด็กกระแทรกกับกิ่งไม้เป็นบาดแผล
    • ควรยึดฐานของโครงสร้างบ้านต้นไม้กับพื้นดิน ให้มีความ 
     แขง็แรงไม่โยกหรอืกระดก เมือ่เดก็กระโดด หรอืข้ามสะพานไม้
    • บ่อทราย ควรเป็นทรายละเอียด ควรมีความหนา 20-30  
     เซนติเมตร เพื่อลดแรงกระแทก ป้องกันการบาดเจ็บของเด็ก  
     และควรมีผ้าคลุมหลังใช้งาน ป้องกันสุนัข แมวถ่ายบน 
     กองทราย เกิดความสกปรก ครูมีการส�ารวจ เตรียม 
     ความพร้อมของสนามก่อนและหลงัใช้งานทกุครัง้ เพือ่ป้องกนั 
     อันตรายที่จะเกิดกับเด็ก เช่น อาจมีไม้แหลมคมในบ่อทราย  
     อาจทิ่มแทงเด็กได้ หรืออาจมีสัตว์มีพิษแอบซ่อนอยู่ใต้ใบไม้ 
     ที่ล่วงหล่นลงมาได้ เป็นต้น
   7) พื้นที่การฝึกใช้ทักษะชีวิตประจ�าวัน การใช้ห้องอาบน�้าและ 
    ห้องน�้า และการสวมใสรองเท้า ดังนี้ 
    • ห้องน�้า ห้องอาบน�้า และห้องส้วม เน้นที่ขนาดโถส้วม 
     ความสูงของอ่างล้างมือ ก๊อกน�้าส�าหรับเด็ก เพื่อฝึกให้เด็ก 
     พึ่งพาตัวเองได้ ประตูควรเป็นประตูครึ่งบาน เพื่อความ 
     ปลอดภัย เด็กไม่ติดในห้องน�้า พื้นห้องน�้าควรเป็นกระเบื้อง 
     หยาบ ไม่ลื่น เช่น พื้นทรายล้าง เพื่อป้องกันการลื่นล้ม 
     บาดเจ็บ และเด็กได้สัมผัสพื้นผิวธรรมชาติ มีการท�าความ 
     สะอาดห้องน�า้ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและบ่าย มีการ 
     ใช้สมุนไพรในการดับกลิ่น ใช้ต้นไม้ประดับเพิ่มสีเขียวช่วย 
     ดูดกลิ่น เน้นให้อากาศถ่ายเท มีแสงสว่างเพียงพอ
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    • พื้นท่ีในการเก็บรองเท้าและสวมใส่รองเท้า มีตู้เก็บรองเท้า  
     และเก้าอีส้�าหรับการนัง่เพือ่ฝึกกสวมใสรองเท้า พึง่พาตนเอง 
     ในชีวิตประจ�าวัน
 การจัดกิจกรรมรายวัน 
 ทีมได้ก�าหนดกิจกรรม รายวัน ดังนี้

ก�ำหนด Meaningful experience / Eduploen program
 ศูนย์เรียนรู ้ของเรา เน้นกิจกรรมที่ช ่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 
3 เดือน - 3 ปี โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่เตรียมไว้ตามช่วงเวลา เช่น 
 • 07:30 – 08:30 Welcome at the door
  เป็นกิจกรรมคดักรอง ซึง่มกีารตรวจสขุภาพเดก็เบือ้งต้นแรกรบัทีป่ระตู วดัไข้ 
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

 เวลา  กิจกรรม

07.30-08.30 น. Welcome at the door
08.30-09.00 น. Good morning, How are you to day?
09.00-09.30 น. Activities BBL, Exercise Drinking milk
09.30-10.30 น.  See Teachers do (0-1, 1-2, 2-3 ปี)
10.30-11.00 น. Do it yourself
11.00-12.00 น.  Lunch
12.00-12.30 น. Walk around
12.30-14.00 น. Sleep
14.00-15.00 น. Play and learn, story song Languages
15.00-15.30 น. Take story bock to home
15.30-16.30 น. Free activities and go home
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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
  - เคลือ่นไหวประกอบเพลงBaby Shark, Chicken Dance, ออกก�าลงักาย 
   รับแสงตะวัน, ฉันคือเมฆ
  - เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ เช่น กระดานรอยเท้า
  Drinking milk
  - ฝึกเด็กดื่มนมจากแก้ว ตั้งแต่เด็กอายุ 9 เดือน
  - บ๊ายบายขวดนม
  - เด็กช่วยครูยกโต๊ะส�าหรับดื่มนม
  - เน้นดื่มนมรสจืด เด็กตัดกล่องเทนมใส่แก้วเองดื่มนมหมดแก้ว
 • 09:30 – 10:30 See Teachers do (0 - 1, 1 - 2, 2 - 3 ปี)

กจิกรรมกลุม่ใหญ่ ฝึกเดก็ให้มปีฏสัิมพนัธ์กับผูอ้ืน่ การเข้าสงัคม ท�างานร่วมกนั

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 เห็นขั้นตอนกระบวนการท�า เช่น การปั่นน้�าผักผลไม้, หั่นกล้วยอบ
กิจกรรมเสริม เช่น การปลูกผัก ถั่วงอกคอนโด ปลูกผักสวนครัว
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 • 10:30 – 11:00 Do it yourself
  Montessori กิจกรรมเสรี เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกงานตามความสนใจ  
 มาท�าอย่างตัง้ใจจนส�าเร็จ เป็นการฝึกทกัษะ สมาธ ิเช่น ต่อบลอ็กไม้, รปูสตัว์ 
 จ�าลอง, รูปทรงเรขาคณิต, กรอบไม้ฝึกการแต่งกาย
 • 11:00 – 12:00 Lunch
  รับประทานอาหารกลางวนั เน้นการพ่ึงพาตนเอง เดก็เตรยีมถาดอาหาร  
 ตักอาหารเอง กดน�า้ดื่มเอง และเก็บถาด แยกเศษอาหารเอง
 • 12:00 – 12:30 Walk around
  กิจกรรมส�ารวจธรรมชาติ, ดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น ให้อาหารปลา, รดน�า้ 
 ต้นไม้, เรียนรู้สิ่งมีชีวิตรอบตัว, เก็บใบไม้ออกจากบ่อทราย
 • 12:30 – 14:00 Sleep
  เน้นเด็ก ปูท่ีนอนด้วยตนเอง การมีเครื่องนอนที่ออกแบบให้เด็กได้ฝึก 
 ปู พับ เก็บใส่ตู้ตังเอง การใช้สีสันเหมาะส�าหรับการพักผ่อน ไม่ฉูดฉาด 
 เราเลือกสีเทา-เหลือง ซึ่งเป็นสีของมหาวิทยาลัย และเป็นสีโทนอ่อน 
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77เริ่มต้นอย่างไร ท�าอะไรกันบ้างแล้ว

 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�ากลับมาเปลี่ยนกับ 
  เพื่อนๆ ในวันถัดไป
 • 15:30 – 16:30 Free activities and go home
  - เล่นสนามเด็กเล่น บ้านต้นไม้
  - บ่อทราย
  - อ่านนิทาน รอผู้ปกครองมารับ
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Health and Safety
 อาหารที่เด็กได้รับต้องครบ 5 หมู่ เน้นคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยจากยา
ฆ่าแมลง เน้นส่งเสรมิให้เดก็ได้กนิผกั ผลไม้ทกุวัน และจดักจิกรรมให้เดก็ๆ ประกอบ
อาหาร เครื่องดื่ม ด้วยตัวเอง 

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

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

อัตราส่วน ครู 1 : เด็ก 2 คน
อัตราส่วน ครู 1 : เด็ก 3 คน
อัตราส่วน ครู 1 : เด็ก 4 คน
อัตราส่วน ครู 1 : เด็ก 5 คน
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กำรพัฒนำบุคลำกร 
 บคุลากรทกุคนจ�าเป็นต้องมีการเรียนรูร่้วมกนัในการดแูลเด็ก ซ่ึงจะต้องมีการ
อบรม เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ ในการดูแลเด็ก 0 - 3 ปี อย่างต่อเนื่องและ
สม�่าเสมอ ดังนี้ 
 1. จัดกิจกรรมวิชาการให้ความรู้แกบุคลากรและบุคคลทั่วไป อย่างน้อย 
  5 ครั้งต่อปี
 2. จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ทุก 2 เดือน/ครั้ง
 3. กจิกรรมประชมุประจ�าเดือน เพือ่พฒันาการท�างานและการบรกิารทีด่ขีึน้
 4. กระบวนการท�างานผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM จากผู้เชี่ยวชาญ 
  อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ครั้งที ่ 1 อบรมเรื่อง EF อ.พรพิไล เลิศวิชา 
ครั้งที ่ 2 อบรมเรื่องนมแม่ อ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
ครั้งที ่ 3 อบรมพัฒนาการ 0-5 ปี อ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟูม, อ.ขิ่ม สกุลนุ่ม
ครั้งที ่ 4 ศึกษาดูงานสถานสงเคราะห์อุดรธานี
ครั้งที ่ 5 เรียนหลักสูตรการสอนแบบมอนเทสซอรี่
ครั้งที ่ 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
ครั้งที ่10 ลงพื้นที่กับ อปท.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเลี้ยงดูเด็ก 
  ศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดมหาสารคาม 24 พฤษภาคม 2561
ครั้งที ่11 ลงพื้นที่กับหน่วยงานภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเลี้ยงดูเด็ก 
  ศูนย์เด็กเล็ก ในจังหวัดมหาสารคาม 24 พฤษภาคม 2561
ครั้งที ่12 ประชุม “Jigsaw Smart Daycare in MSK” 24 พฤษภาคม 2561
ครั้งที ่13 จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กสู้ Smart EF 6 - 7 มิถุนายน 2561
ครั้งที ่14 อบรมเคล็ดลับนมแม่ส�าเร็จได้ใน Daycare อ.กุสุมา ชูศิลป์ 27 มิถุนายน 2561
ครั้งที ่15 เปิดสถานพัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมนมแม่และเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  BF and EF Daycare 2 กรกฎาคม 2561
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คุณสมบัติในกำรรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเรียนรู้บูรณำกำร 
 1. เด็กอายุ 3 เดือน ถึง 3 ปี
 2. ต้องเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่างเดยีวอย่างน้อย 6 เดอืน (หากแม่ไม่สามารถ 
  ให้นมบุตรได้ต้องมีหลักฐานทางการแพทย์มาประกอบการสมัครเรียน)
 3. กรณีท่ีแม่ไม่สามารถเข้ามาให้นมบุตรได้ในม้ือระหว่างวัน สามารถ 
  ป๊ัมนมมาฝากไว้ให้บตุรได้โดยครพูีเ่ลีย้งจะท�าการป้อนนมระหว่างมือ้ให้
 4. กรณีเด็กท่ีต้องทานอาหารระหว่างวัน ให้ผู้ปกครองป้อนอาหารม้ือเช้า 
  ให้บุตรก่อนน�ามาส่งศูนย์ทุกครั้ง โดยม้ือกลางวันทางศูนย์จะจัดเตรียม 
  อาหารและครูพี่เลี้ยงจะเป็นคนป้อนให้เด็กเอง
 5. มสีขุภาพสมบรูณ์ แขง็แรง ไม่เป็นโรคตดิต่อร้ายแรง กรณทีีมี่โรคประจ�าตวั 
  ต้องได้รบัการรกัษาและอยูใ่นระยะสงบของโรค (หากมโีรงประจ�าตวัหรอื 
  แพ้ยา ส่วนประกอบของอาหารชนิดใดแจ้งก่อนเข้าเรียนทุกคน)
 6. กรณทีีเ่ดก็ป่วยด้วยโรคตดิต่อระหว่างเรยีน เดก็ต้องหยดุเรยีนตามก�าหนด 
  ของแต่ละโรค
 7. กรณีท่ีเด็กติดขวดนม ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือในการเลิกขวดนม 
  ของบุตร
 8. ห้ามน�าขนมหวานของกนิเข้าศูนย์ฯทกุกรณี ยกเว้นนม ส�าหรบัเดก็เท่านัน้

เป้ำหมำยกจิกรรมรำยวนั เพือ่พฒันำเดก็มีพฤตกิรรมพงึประสงค์ 
 1) อดทน 2) รอคอยเป็น 3) มุ่งม่ัน 4) แบ่งปัน 5) เห็นใจ 6) กตัญญู 
7) รับผิดชอบ 8) สัมมาคารวะ 9) พึ่งพาตนเองได้ 10) ท�างานร่วมกับผู้อื่นได ้
11) ปรับตัวเข้ากับสังคม 12) มีวินัย 13) มีน�้าใจ 14) กล้าแสดงออก 15) แก้ปัญหา
ง่ายๆ ได้ 16) ไม่รังแกผู้ที่อ่อนแอกว่า 17) ซื่อสัตย์ 18) มีเหตุผล 19) ใฝ่เรียนรู้ 
20) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 21) อยู ่อย่างพอเพียง 22) รักความเป็นไทย 
23) มีจิตอาสา 24) สามัคคี 25) พัฒนาการสมวัย 26) สุขภาพดี 27) อนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม 28) มคีวามคดิสร้างสรรค์ 29) สขุจติดี 30) สือ่สารได้ตรงตามความต้องการ
เหมาะสมกับวัย
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ตอบโจทย์ ตรงเป้ำมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
 การบริหารจัดการของศูนย์เรียนรู้ฯ เทียบได้กับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 
มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 
 1. การบรหิารจัดการอย่างเป็นระบบ (บรหิารจดัการสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั
อย่างเป็นระบบ บรหิารหลกัสตูรสถานพฒันาเดก็ปฐมวัย บริหารจดัการข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ)
 2. การบริหารจัดการบุคลากร โดยเฉพาะการจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแล
เด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจ�านวนเด็ก ในแต่ละกลุ่มอายุ 

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

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

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

 อายุเด็ก มาตรฐานสถาน ศูนย์เรียนรู้ฯ
  พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
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82 ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

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 เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย 
   (Fine Motor Adaptive) 
  2.3 เดก็มพัีฒนาการด้านการรบัรูแ้ละเข้าใจภาษา (Receptive Language) 
  2.4 เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language) 
  2.5 เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม (Personal  
   Social)
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  โดยในด้านของพัฒนาการสมวัยนี้ ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ตั้งเป้าประสงค์ไว ้
 7 ด้านด้วยกัน คือ 
   1. ด้านร่างกาย
   2. จิตใจและอารมณ์
   3. สังคม 
   4. สติปัญญา 
   5. ภาษา
   6. การคิดสร้างสรรค์
   7. จริยธรรม 
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84 ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาคที่ 4



85เริ่มต้นอย่างไร ท�าอะไรกันบ้างแล้ว

ตัวอยำ่ง
กำรจัดกิจกรรม

กำรสรำ้งประสบกำรณ์
เรียนรู้ส�ำหรับเด็กเล็ก 

3 เดือน - 3 ปี
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86 ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตัวอย่าง
การจัดกิจกรรม

การสร้างประสบการณ์เรียนรู้
สำาหรับเด็กเล็ก 3 เดือน - 3 ปี
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87เริ่มต้นอย่างไร ท�าอะไรกันบ้างแล้ว

 แนวทางการจัดกิจกรรมส�าหรับเด็กปฐมวัยระหว่างอายุ 3 เดือน - 3 ปี แบ่ง
เป็น 2 ช่วงอายุ คือ 3 เดือน - 2 ปี และ 2 - 3 ปี กิจกรรมปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดู
ตามวิถีชีวิตประจ�าวันโดยครู/ผู ้ดูแลเด็กจัดประสบการณ์ส�าคัญให้เด็กส่งเสริม
พัฒนาการทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ สังคม สติปัญญา ภาษา 
การคิดสร้างสรรค์ และจริยธรรม โดยการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรยีนรูส้�าหรบัเดก็ตามช่วงอายุทกุด้าน ท่ีกระตุน้ให้เดก็เกิดการ
เรียนรู้และมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ รอบตัวในวิถีชีวิต
ของเดก็ อนัจะสัง่สมเป็นทกัษะพืน้ฐานทีจ่�าเป็นต่อการเรยีนรูแ้ละสามารถพฒันาต่อ
เนื่องไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 

หลักกำรจัดประสบกำรณ์ส�ำหรับเด็ก 
 1. สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการท�างานของสมอง ที่เหมาะกับ
อายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
 2. ให้เด็กได้ลงมือกระท�า เรียนรู้ ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าโดยการดู การฟัง 
การชิม การดมกลิ่น และการสัมผัส ได้เคลื่อนไหว ส�ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง 
และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง
 3. บรูณาการทัง้กจิกรรม ทกัษะ และสาระทีค่วรเรยีนรูท้ัง้สากล และในท้องถิน่
 4. ให้เด็กได้คิดริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระท�า และน�าเสนอความคิด 
โดยครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นผู้สนับสนุนอ�านวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกับเด็ก
 5. ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ เพศหญิง เพศชาย ภายใต้สภาพ
แวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีความสุขและเรียนรู้การท�า
กิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆ กัน
 6. ให้เดก็มปีฏสิมัพนัธ์กบัสือ่และแหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย และอยูใ่นวถิี
ชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก
 7. ส่งเสรมิลกัษณะนสิยัท่ีดแีละทกัษะการใช้ชีวิตประจ�าวัน ใช้เทคโนโลย ีตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
และการมีวินัย ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 8. จัดประสบการณ์ทีม่กีารวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนทีเ่กดิขึน้ในสภาพจรงิ 
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88 ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 การจดัประสบการณ์ส�าคญัประจ�าวนัส�าคญัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิพฒันาการทาง
ด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม สติปัญญา ภาษา การคิดสร้างสรรค์ และ
จรยิธรรม ของเดก็นัน้ คร/ูผูด้แูลเดก็มกีารจดัประสบการณ์แบบบรูณาการแบบองค์
รวมที่ยึดเด็กเป็นส�าคัญ ด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
 1. การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการ
สนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การท�า
กิจวัตรประจ�าวันหรือท�ากิจกรรมต่างๆ การนอนหลับพักผ่อน การดูแลสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของตนเอง
 การจัดประสบการณ์ส่งเสริมที่ส�าคัญ ประกอบด้วย การฝึกสุขนิสัยและ
ลกัษณะนสิยัทีดี่ในการรบัประทานอาหาร การท�าความสะอาดร่างกาย การขบัถ่าย 
ตลอดจนปลูกฝังลกัษณะนสิยัทีด่ใีนการดแูลสขุภาพอนามยั ของใช้ส่วนตวั การรกัษา
ความปลอดภัย และการแสดงมารยาทที่สุภาพ นุ่มนวลแบบไทย การเคลื่อนไหว
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น คว�า่ คลาน ยืน เดิน เล่นนิ้วมือ เคลื่อนไหวตามเสียง
ดนตร ีปีนป่ายเครือ่งเล่น การเล่นออกก�าลงักายกลางแจ้งอย่างอสิระ การเคลือ่นไหว
และการทรงตัว การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ร้อยลูกปัด
ขนาดใหญ่ เล่นหยอดบล็อกรูปทรงลงกล่อง ตอกหมุด โยนรับลูกบอล เล่นน�้า 
ปั้นแป้งโดว์ ใช้สีเทียนแท่งใหญ่วาดเขียน การฉีก การตัดปะ เป็นต้น

 2. การจดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมด้านอารมณ์และจติใจ เป็นการสนบัสนนุ
ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง 
แจ่มใส ได้พัฒนาความรูส้กึทีด่ต่ีอตนเองและความเชือ่มัน่ในตนเอง จากการปฏบิตัิ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นบุคคลที่มี
ส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการท�าให้เด็กรู้สึกเป็นที่รัก อบอุ่น ม่ันคง เกิดความรู้สึก
ปลอดภัย 
 การจดัประสบการณ์ส่งเสรมิทีส่�าคญั ประกอบด้วย การจดัสภาพแวดล้อม
ท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้สกึอบอุน่และมคีวามสขุ เช่น สบตา อุม้ โอบกอด สมัผสั 
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการแสดงออกทางอารมณ์ ตอบสนองต่อความรู้สึกที่เด็ก
แสดงออกอย่างนุ่มนวล อ่อนโยน การควบคุมอารมณ์และการแสดงออก การเล่น
อิสระ การเล่นบทบาทสมมต ิการชืน่ชมธรรมชาต ิการเพาะปลกูพชืง่ายๆ การเลีย้ง
สตัว์ ฟังนิทาน ร้องเพลง ท่องค�าคล้องจอง ท�ากจิกรรมศลิปะต่างๆ ตามความสนใจ
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ผ่านการเล่นที่มีความหมาย ให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนอง
ตามความต้องการ เป็นต้น

 3. การจดัประสบการณ์ทีส่่งเสรมิด้านสงัคม เป็นการสนบัสนนุให้เดก็ได้มี
โอกาสปฏสิมัพนัธ์กับบคุคลและสิง่แวดล้อมต่างๆ รอบตัวในชวิีตประจ�าวันได้ปฏบิตัิ
กิจกรรมต่างๆ และปรับตัวอยู่ในสังคม เด็กควรมีโอกาสได้เล่นและท�ากิจกรรมร่วม
กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เด็กวัยเดียวกันหรือต่างวัย เพศเดียวกันหรือต่างเพศ
อย่างสม�่าเสมอ 
 การจัดประสบการณ์ส่งเสริมที่ส�าคัญ ประกอบด้วย การช่วยเหลือตนเอง
ในกิจวัตรประจ�าวันตามวัย โดยการพูดคุยหยอกล้อหรือเล่นกับเด็ก เช่น เล่นจ๊ะเอ๋ 
เล่นจ�า้จี้ เล่นโยกเยก เล่นประกอบค�าร้อง เช่น จันทร์เจ้าเอ๋ย แมงมุม ตั้งไข่ล้ม การ
เล่นอย่างอิสระ การเล่นรวมกลุม่กบัผูอ่ื้น การแบ่งปันหรอืการให้ การอดทนรอคอย
ตามวัย การใช้ภาษา บอกความต้องการ การออกไปเล่นนอกห้องเรียน สนามเด็ก
เล่น เล่นและท�างานร่วมกบัผู้อ่ืน ปฏิบติัตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวม เกบ็ของ
เข้าที่เมื่อเล่นหรือท�างานเสร็จ การไปร่วมกิจกรรมงานประเพณีในศาสนสถานใน
ชุมชน เป็นต้น

 4. การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้
เด็กได้รับรู้ เรียนรู้สิง่ต่างๆ รอบตวัในชวิีตประจ�าวนัผ่านประสาทสมัผสัทัง้ห้า กระตุน้
การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าในการมองเห็น ได้ยิน ลิ้มรส ได้กลิ่น สัมผัสจับ
ต้องสิ่งต่างๆ และการเคลื่อนไหว ได้พัฒนาการใช้ภาษาสื่อความหมายและความ
คิด รู้จักสังเกตคุณลักษณะต่างๆ เช่น สี ขนาด รูปร่าง รูปทรง ผิวสัมผัส จดจ�าชื่อ
เรียกสิ่งต่างๆ รอบตัว 
  การจัดประสบการณ์ส่งเสริมที่ส�าคัญ ประกอบด้วย การส�ารวจ และการ
ทดลองท�าอาหารง่ายๆ การคิดวางแผนที่ไม่ซับซ้อน การคิดตัดสินใจ หรือคิดแก้
ปัญหาในเร่ืองท่ีง่ายๆ ด้วยตนเอง การตอบค�าถามจากการคิด การเช่ือมโยงจาก
ประสบการณ์เดมิ การเรยีงล�าดับเหตกุารณ์ การยดืหยุน่ความคดิตามวัย การจดจ่อ
ใส่ใจ การสงัเกตวตัถหุรอืสิง่ของทีม่สีสีนัและรปูทรงทีแ่ตกต่างกนั การฟังเสยีงต่างๆ 
รอบตัว การฟังนิทานหรือเร่ืองราวสั้นๆ การพูดบอกความต้องการ การเล่าเร่ือง
ราว เป็นต้น
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 5. การจัดประสบการณ์ส่งเสรมิทกัษะทางภาษา เป็นการฝึกให้เด็กได้เปล่ง
เสียงเลียน เสียงพูดของผู้คน เสียงสัตว์ต่างๆ รู้จักชื่อเรียกของตนเอง ชื่ออวัยวะ
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ชื่อพ่อแม่หรือผู้คนใกล้ชิดและชื่อสิ่งต่างๆ รอบตัว ตลอด
จนฝึกให้เดก็รู้จักสือ่ความหมายด้วยค�าพดูและท่าทาง ชีช้วนและสอนให้รูจ้กัชือ่เรยีก
สิ่งต่างๆ จากของจริง สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 การจัดประสบการณ์ส่งเสริมที่ส�าคัญ ประกอบด้วย กิจกรรมสนทนายาม
เช้า Good morning, How are you today? การเล่าเรื่องจริง การเล่าเหตุการณ์ที่
เกดิข้ึนให้ฟัง อ่านหนงัสอืนทิานภาพ อ่านหนังสอืให้ฟัง หรอืร้องเพลงง่ายๆ ให้เด็ก
ฟัง ด้วยท่าทางเป็นมิตร เป็นต้น

 6. การจัดประสบการณ์การคิดสร้างสรรค์ เป็นการฝึกให้เด็กได้แสดงออก
ทางท่าทาง ความคดิตามจนิตนาการของตนเอง และท�างานศลิปะตามจนิตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์
 การจัดประสบการณ์ส่งเสริมที่ส�าคัญ ประกอบด้วย การขีดเขียนวาดรูป
อย่างอิสระ เล่นบล็อก เล่นของเล่นสร้างสรรค์ พูดเล่าเรื่องตามจินตนาการ เล่น
สมมติ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่างอิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นน�้า เล่นทราย เป็นต้น

 7. การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมด้านจริยธรรม เป็นการฝึกให้เด็กได้
ซื่อสัตย์สุจริต บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใดเป็นของตนเองและสิ่งใดเป็นของผู้อ่ืน และมี
ความเมตตากรุณา มนี�า้ใจ ช่วยเหลอื แบ่งปัน แสดงความรกัเพือ่น มเีมตตาต่อสตัว์
เลี้ยง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น มีความรับผิด
ชอบ ท�างานที่ได้รับมอบหมายจนส�าเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ
 การจัดประสบการณ์ส่งเสริมที่ส�าคัญ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่น
อย่างมคีวามหมาย ให้เดก็ได้มีโอกาสตดัสนิใจเลอืก ได้รบัการตอบสนองตามความ
ต้องการ ได้ฝึกปฏิบตั ิรับสิง่ของตามควิ เล่นท�างานทีไ่ด้รบัมอบหมายจนส�าเรจ็ รูจ้กั
เก็บสิ่งของเข้าที่ เป็นต้น 
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ตัวอย่ำงแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
 เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย ด้านจิตใจและอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติ
ปัญญา ด้านภาษา ด้านการคิดสร้างสรรค์ และ ด้านจริยธรรม ส�าหรับเด็กอาย ุ
3 เดือน-3 ปี มี ดังนี้

1
2
3
4
5
6
7
8

การเล่นจ๊ะเอ๋
เล่านิทาน/อ่านหนังสือ
การปั้น (ปั้นแป้งโดว์)
พิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ
ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
การจัดโต๊ะและรับประทานอาหาร
การอ่านฟังหนงัสือนทิานทีห่นชูอบ
การตัด/หั่น (ผลไม้)

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

 ที่ กิจกรรม อายุ
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อายุเด็ก : 3-6 เดือน

การเล่นจ๊ะเอ๋
กิจกรรม : 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
2. เพื่อให้เด็กมีสมาธิ รอคอย มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
 สนุกสนานเพลิดเพลิน 
3. เพื่อเด็กฝึกทักษะทางภาษา

อุปกรณ์

1. ถาด 1 ใบ (ส�าหรับวางผ้า)
2. ผ้าสีขาว ลักษณะนุ่ม ขนาด 30 x 30 ซม. 
 มีรูก�าหนดจุดอยู่ตรงกลาง 1 ผืน
3. เบาะ/พรม (ส�าหรับรองนั่ง/หรือให้เด็กนอนหงาย)

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม/แนะน�าอุปกรณ์
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมสถานที่การจัดกิจกรรม ปูเบาะ/ 
  พรม ส�าหรับท�ากิจกรรม
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก อุ้ม พาเด็กไปที่ชั้นวางอุปกรณ์ หยิบและยก 
ถาดอุปกรณ์ผ้า พร้อมกับพูด “นี้คือผ้าสีขาว” พวกเราจะไปเล่นจ๊ะเอ๋
ด้วยกัน (ครูสนทนาเพื่อฝึกภาษาให้เด็กซึมซับ)
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก ถือถาดอุปกรณ์ไปยังสถานท่ีจัดกิจกรรมท่ีเตรียมไว้
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2. ข้ันท่ี 2 ข้ันสาธิต 
	 •	 ครู/ผู้ดูแลเด็ก	จัดเด็กให้นอนหงำยบนพรม/เบำะ	ข้ำงครู/ผู้ดูแล
เด็ก	ให้เด็กมองหน้ำครู/ผู้ดูแลเด็ก
	 •	 ครู/ผู้ดูแลเด็ก	สร้ำงปฏิสัมพันธ์	มองสบตำกับเด็ก	สัมผัสแขน/ล�ำ
ตัวของเด็กเบำๆ	ย้ิม	อ้ำปำกพูดค�ำว่ำ	“จ๊ะเอ๋”	จ�ำนวน	2	-	3	คร้ัง	(เด็กดู
ปำก/กำรเปล่งเสียง)
3. ข้ันท่ี 3 ข้ันปฏิบัติ  
	 •	 ครู/ผู้ดูแลเด็ก	ให้เด็กมองหน้ำครู/ผู้ดูแลเด็ก
	 •	 ครู/ผู้ดูแลเด็กใช้ผ้ำท่ีเตรียมไว้ปิดหน้ำ	แล้วโผล่ออกมำจ๊ะเอ๋เด็ก
ด้ำนใดด้ำนหน่ึงพร้อมกับพูดค�ำว่ำ	“จ๊ะเอ๋”
	 •	 ครู/ผู้ดูแลเด็ก	หยุดรอจังหวะเพ่ือให้เด็กห่ันมำมองคอยเร่ิมใหม่	
โดยโผล่หน้ำด้ำนเดียวกัน	2	คร้ัง	พร้อมกับพูด	“จ๊ะเอ๋”	คร้ังท่ี	3	ครูไม่
โผล่หน้ำ	แต่ให้พูดว่ำ	“จ๊ะเอ๋”	
	 •	 ครู/ผู้ดูแลเด็ก	มองผ่ำนรูว่ำเด็กจ้องมองด้ำนท่ีครูเคยโผล่หน้ำได้
หรือไม่

4. ข้ันท่ี 4 สรุป/สะท้อนผล
	 •	 ครู/ผู้ดูแลเด็ก	เล่น	“จ๊ะเอ๋”	กับเด็กโดยใช้มือปิดหน้ำเล่นซ้�ำ“จ๊ะเอ๋”	กับเด็ก
	 •	 ครู/ผู้ดูแลเด็ก	อุ้มพำเด็กน�ำอุปกรณ์ไปเก็บท่ีช้ันวำงอุปกรณ์

หมายเหตุ (บันทึกเพ่ิมเติมสำาหรับครู)
	 ครูผู้ดูแลเด็ก	ใช้ผ้ำเช็ดหน้ำหรือผ้ำผืนเล็กๆ	บังหน้ำไว้	โผล่หน้�ำออกมำจำกผ้ำเช็ดหน้ำ
ด้ำนใดด้ำนหน่ึงพร้อมพูดค�ำว่ำ	“จ๊ะเอ๋”	หยุดรอจังหวะเพ่ือให้เด็กหันหน้ำมำมองหรือย้ิม
เล่นโต้ตอบกับเด็ก	ฝึกบ่อยๆ	ปฏิบัติซ้�ำจนกระท้ังเด็กสำมำรถโผล่หน้ำร่วมเล่นจ๊ะเอ๋ได้

กิจกรรมต่อเน่ือง
	 ซ่อนของเล่นไว้ใต้ผืนผ้ำแล้วให้เด็กเร่ิมหำโดยเร่ิมซ่อนไว้บำงส่วน
แล้วค่อยซ่อนท้ังช้ิน	เพ่ือฝึกทักษะกำรสังเกตและควำมจ�ำ
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การประเมินผล
1. วิธีการประเมิน โดยการสังเกตพฤติกรรม
	 1)	 ด้ำนร่ำงกำย	:	เด็กสำมำรถใช้กล้ำมเน้ือมัดเล็กประสำนสัมพันธ์กับสำยตำ,
	 	 เพ่งมองหน้ำครู		
	 2)	 ด้ำนอำรมณ์และจิตใจ	:	เด็กมีสมำธิ	ร่ำเริง	เพลิดเพลิน	จำกเสียงของครู	
	 	 แสดงออกทำงอำรมณ์ได้ตำมสถำนกำรณ์อย่ำงเหมำะสม
	 3)	 ด้ำนสังคม	:	เด็กสำมำรถจ้องมองหน้ำครู	หรือส่ิงของได้นำน	1-2	วินำที
	 4)	 ด้ำนจริยธรรม	:	เด็กได้เรียนรู้กกำรฟังเสียงท่ีน่ำสนใจ
	 5)	 ด้ำนกำรคิดและสติปัญญำ	:	เด็กสำมำรถจ้องหน้ำครูได้นำน	1-2	วินำที
	 6)	 ด้ำนภำษำ	:	เด็กสำมำรถท�ำเสียงสูงๆ	ต่�ำๆ	เพ่ือแสดงควำมรู้สึกได้	เป็นต้น

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน
	 	 แบบสังเกตพฤติกรรมตำมเกณฑ์กำรประเมิน
 เกณฑ์การประเมิน

ท่ี รายการประเมิน ระดับคุณภาพ

 3 2 1

1

2

3

ด้ำนร่ำงกำย

ด้ำนอำรมณ์
และจิตใจ	

ด้ำนสังคม

เดก็เพ่งหน้ำครูได้
1-2	วินำที

เด็กมีสมำธิ	ร่ำเริง	
เพลิดเพลินจำกกำรเล่น

 
เด็กสำมำรถจ้องมองหน้ำ	
ครู/ผู้ดูแลเด็ก	หรือสิ่งของได้
นำน	1-2	วินำทีได้ด้วย
ตนเอง	

เด็กเพ่งหน้ำครู
โดยกำรกระตุน้

เดก็มสีมำธ	ิร่ำเรงิ	เพลิดเพลนิ	
โดยกำรกระตุน้ชีช้วนจำกผูอ้ืน่

เด็กสำมำรถจ้องมองหน้ำ	
ครู/ผู้ดูแลเด็กได้นำน
1-2	วินำทีได้	โดยกำรกระตุ้น
ชี้ชวนจำกผู้อื่น

เด็กยังไม่สำมำรถปฏิบัติ
กิจกรรมได้

เด็กไม่แสดงอำรมณ์
ตอบสนองต่อกิจกรรม	

เด็กไม่สำมำรถจ้องมองหน้ำ	
ครู/ผู้ดูแลเด็ก	หรือสิ่งของได้
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4

5

6

3
2

1

ด้ำนจริยธรรม

ด้ำนกำรคิด
และ	
สติปัญญำ	

ด้ำนภำษำ

เด็กจ้องมองหน้ำครู/ฟังเสียง
ได้ด้วยตนเอง	

เด็กสำมำรถเล่นฟังเสียง
จ้องมอง	1-2	วินำที	ได้
ด้วยตนเอง	

เด็กสำมำรถเล่นท�ำเสียงสูงๆ	
ต�่ำๆ	เพื่อแสดงควำมรู้สึกได้	
ด้วยตนเอง	

ดี
พอใช้

ควรส่งเสริม

เดก็จ้องมองหน้ำครู/ฟังเสียง
ครแูละผูด้แูลเดก็ได้โดยกำร
กระตุน้ชีช้วนจำกผูอ้ืน่

เด็กสำมำรถฟังเสียงจ้องมอง
ได้นำน	1-2	วินำทีได้โดย
กำรกระตุ้นชี้ชวนจำกผู้อื่น	

เดก็สำมำรถท�ำเสยีงสงูๆ	ต�ำ่ๆ	
เพื่อแสดงควำมรู้สึกได้	โดย
กำรกระตุ้นชี้ชวนจำกผู้อื่น

ปรำกฏพฤติกรรมตำมพัฒนำกำรตำมช่วงวัยของเด็กปฐมวัย	(ตำมคู่มือ	DSPM)
ปรำกฏพฤติกรรมตำมพัฒนำกำรตำมช่วงวัยของเด็กปฐมวัย	(ตำมคู่มือ	DSPM)	
โดยมีกำรกระตุ้นและช้ีน�ำ
ไม่ปรำกฏพฤติกรรมตำมพัฒนำกำรตำมช่วงวัยของเด็กปฐมวัย	(ตำมคู่มือ	DSPM)	

ส่ิงท่ีเด็กจะได้รับ 
1.	 เด็กมีสมำธิ	กำรรอคอย
2.	 เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับครู/ผู้ดูแลเด็ก
3.	 ฝึกทักษะทำงภำษำกำรฟัง

เด็กไม่สำมำรถปฏิบัติ
กิจกรรมได้

เด็กไม่สำมำรถเด็กสำมำรถ
ฟังเสียงจ้องมองภำพใน
หนังสือ

เด็กไม่สำมำรถท�ำเสียงสูงๆ	
ต�่ำๆ	เพื่อแสดงควำมรู้สึกได้	

การให้ระดับคุณภาพ

ท่ี รายการประเมิน ระดับคุณภาพ

 3 2 1

 ระบบ ระบบที่ใช้ ความหมาย
 ตัวเลข คำาสำาคัญ
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อายุเด็ก : 6-9 เดือน

เล่านิทาน/อ่านหนังสือ
กิจกรรม : 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กนั่งได้มั่นคง 
2. เพื่อให้เด็กมีสมาธิจ้องมองไปที่หนังสือพร้อมกับผู้ใหญ่นานๆ 
3. เพื่อเด็กฝึกทักษะทางภาษาเลียนเสียงที่แตกต่างกัน

อุปกรณ์

1. เสื่อ/พรม 1 ผืน (ส�าหรับปูนั่ง เล่านิทานอ่านหนังสือ)
2. ถาด 1 ใบ (ส�าหรับวางหนังสือ)
3. หนังสือที่มีภาพชัดเจน ไม่มีข้อความหรือ
 ตัวอักษรมากเกินไป 1 เล่ม

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม/แนะน�าอุปกรณ์
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมสถานที่การจัดกิจกรรม ปูเสื่อ/พรม 
ส�าหรับนั่งเล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟัง
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก อุ้ม พาเด็กไปที่ชั้นวางหนังสือ
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก หยิบและจับหนังสือพร้อมกับพูด 
“นี้คือหนังสือนิทานเรื่องปูไต่” พวกเราจะไปอ่านหนังสือด้วยกัน
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก ถือหนังสือไปยังสถานที่จัดกิจกรรมที่เตรียมไว้
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2. ข้ันท่ี 2 ข้ันสาธิต 
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดเด็กให้นั่งตักคุณครูในท่าที่สบาย
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก เปิดหนังสือ พูดอ่านเชิงเล่า ช้ีชวนให้เด็กดูรูปภาพ
ในหนังสือและพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับภาพในหนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง 
เปิดหนังสืออ่านเชิงเล่าที่ละหน้าชี้ชวนให้เด็กดูรูปภาพในหนังสือและ
พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับภาพในหนังสือ
 • หากเด็กยังไม่มองหนังสือ ครู/ผู้ดูแลเด็ก ประคองหน้าเด็กให้
มองที่รูปในหนังสือ

3. ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ  
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กนั่งบนเสื่อ/พรม 
ด้วยตนเองอย่างอิสระ (ฝึกให้เด็กนั่งอย่าง 
มั่นคง) 
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก นั่งห่างจากเด็กประมาณ 
120 เมตร วางหนังสือไว้ข้างหน้าเด็ก (เพื่อฝึก
ให้เด็กนั่ง และเพ่งมองไปที่หนังสือ)
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก ปรบมือเบาๆ และเรียก
ชื่อเด็กด้วยน้�าเสียงปกติบ่อยๆ ถ้าเด็กไม่หัน 

กิจกรรมต่อเน่ือง
 กิจกรรมเลียนเลียงพูดคุย เล่นกับเด็ก และออกเสียงใหม่ๆ ให้เด็กเลียนเสียงตาม 
เช่น มา จา ปา ดา อู มู ดู ด�า จ�า หรือออกเสียงตามท�านองเพลง หรือร้องเพลง เช่น 
เพลงจับปูด�า เป้นต้น

หมายเหตุ (บันทึกเพิ่มเติมส�าหรับครู)
 1. การท�ากิจกรรมเป็นรายบุคคล ควรเลือกหนังสือภาพเล่มเล็ก เพื่อให้เด็กสามารถ หยิบ ไขว่า
คว้า และฝึกใช้กล้ามเนื้อมือในการหยิบจับ
 2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก อ่านเชิงเล่า/เปิด/ปิด หนังสือนิทาน ด้วยน้�าเสียงที่น่าสนใจ ตามตัวละครใน
หนังสือภาพเพื่อ ฝึกให้เด็กจ้องมองไปที่หนังสือพร้อมกับ ผู้ใหญ่นานประมาณ 2-3 วินาที
 3. การท�ากิจกรรมเล่านิทานโดยใช้หนังสือภาพ ควรท�ากิจกรรมกับเด็กทุกวัน เพื่อสร้าง
ปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้เล้ียงดูกับเด็ก กับเด็ก ฝึกบ่อยๆ ปฏิบัติซ้�าจนกระท้ังเด็กสามารถโผล่หน้าร่วมเล่น
จ๊ะเอ๋ได้

เมื่อเรียกชื่อแล้ว ให้ประคองหน้าเด็กให้หัน
หน้ามามองหนังสือ หรือเสียงเรียกของครู/ผู้
ดูแลเด็ก จนเด็กท�าได้
4. ขั้นที่ 4 สรุป/สะท้อนผล
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก อุ้มเด็กนั่งบนตัก เปิด
หนังสือพร้อมกับพูดคุย ชี้ชวนให้เด็กดูรูปภาพ
ในหนังสืออีกครั้ง
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก อุ้มพาเด็กน�าหนังสือที่
อ่านไปเก็บหนังสือในชั้นวางหนังสือ
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การประเมินผล
1. วิธีการประเมิน โดยการสังเกตพฤติกรรม
 1) ด้านร่างกาย : เด็กสามารถใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กประสานสัมพันธ์กับสายตา, 
เพ่งมองหนังสือได้   
 2) ด้านอารมณ์และจิตใจ : เด็กมีสมาธิ ร่าเริง เพลิดเพลินจากภาพสีสันต่างๆ ในหนังสือนิทาน/เสียงท่ีครูเล่า 
แสดงออกทางอารมณ์ได้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
 3) ด้านสังคม : เด็กสามารถจ้องมองหน้าครู หรือส่ิงของได้นาน 1 - 2 วินาที
 4) ด้านจริยธรรม : เด็กได้เรียนรู้การหยิบ/ถือ/เปิด/ปิดหนังสือ อย่างทะนุถนอมหนังสือจากครูและผู้ดูแลเด็ก
 5) ด้านการคิดและสติปัญญา : เด็กสามารถจ้องมองภาพในหนังสือได้นาน 1 - 2 วินาที
 6) ด้านภาษา : เด็กสามารถท�าเสียงสูงๆ ต่�าๆ เพ่ือแสดงความรู้สึกได้ เป็นต้น
 7) ด้านการสร้างสรรค์ : เด็กจดจ�าเร่ืองราวท่ีได้ฟัง เช่น เสียงร้องของสัตว์ต่างๆ ในนิทาน

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน
  แบบสังเกตพฤติกรรมตามเกณฑ์การประเมิน
 เกณฑ์การประเมิน

ท่ี รายการประเมิน ระดับคุณภาพ

 3 2 1

1

2

3

ด้านร่างกาย

ด้านอารมณ์
และจิตใจ 

ด้านสังคม

เดก็นัง่อย่างมัน่คง สนใจจดจ่อ
กับหนังสือ หรือสิ่งของ หรือ
เสียงที่ได้ยินได้ด้วยตนเอง
เดก็มสีมาธ ิร่าเรงิ เพลิดเพลนิ
จากภาพสีสันต่างๆ ใน
หนังสือนิทาน/เสียงที่ครูเล่า 
ได้ด้วยตนเอง 
เด็กสามารถจ้องมองหน้า 
ครู/ผู้ดูแลเด็ก หรือสิ่งของได้
นาน 1-2 วินาทีได้ด้วย
ตนเอง 

เดก็นัง่มองหนงัสอืหรือสิง่ของ 
หรือเสียงที่ได้ยินได้โดยมีผู้
ประคองดูแล
เดก็มสีมาธ ิร่าเรงิ เพลิดเพลนิ
จากภาพสีสันต่างๆ ใน
หนังสือนิทาน/เสียงที่ครูเล่า 
โดยการกระตุน้ชีช้วนจากผูอ้ืน่
เด็กสามารถจ้องมองหน้า 
ครู/ผู้ดูแลเด็ก หรือสิ่งของ
ได้นาน 1-2 วินาทีได้ โดย
การกระตุ้นชี้ชวนจากผู้อื่น

เด็กไม่สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้

เด็กแสดงอารมณ์ตอบสนอง
ต่อกิจกรรม 

เด็กไม่สามารถจ้องมองหน้า 
ครู/ผู้ดูแลเด็ก หรือสิ่งของได้
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4

5

6

7

3
2

1

ด้านจริยธรรม

ด้านการคิด
และ 
สติปัญญา 

ด้านภาษา

ด้านการ
สร้างสรรค์

เด็กจ้องมองการหยิบ/ถือ/
เปิด/ปิดหนังสือ อย่าง
ทะนุถนอมหนังสือจากครู
และผู้ดูแลเด็กได้ด้วยตนเอง 
เด็กสามารถฟังเสียงจ้องมอง
ภาพในหนังสือได้นาน
1-2 วินาที ได้ด้วยตนเอง 

เด็กสามารถท�าเสียงสูงๆ 
ต�่าๆ เพื่อแสดงความรู้สึกได้ 
ด้วยตนเอง 
เด็กมีสมาธิฟังเสียงและแสดง
การโต้ตอบได้ด้วยตนเอง 

ดี
พอใช้

ควรส่งเสริม

เดก็จ้องมองการหยบิ/ถอื/เปิด/
ปิดหนังสือ อย่างทะนุถนอม
หนงัสอืจากครแูละผู้ดูแลเด็กได้ 
โดยการกระตุน้ชีช้วนจากผูอ้ืน่
เด็กสามารถฟังเสียงจ้องมอง
ภาพในหนังสือได้นาน 
1-2 วินาทีได้โดยการกระตุ้น
ชี้ชวนจากผู้อื่น 
เดก็สามารถท�าเสยีงสงูๆ ต�า่ๆ 
เพื่อแสดงความรู้สึกได้ โดย
การกระตุ้นชี้ชวนจากผู้อื่น
เด็กฟังเสียงและแสดงการ
โต้ตอบได้โดยการกระตุ้นชี้
ชวนจากผู้อื่น

ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคู่มือ DSPM)
ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคู่มือ DSPM) 
โดยมีการกระตุ้นและช้ีน�า
ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคู่มือ DSPM) 

ส่ิงท่ีเด็กจะได้รับ 
1. เด็กมีสมาธิ
2. เด็กพ่ึงพาตนเองน่ังได้อย่างม่ันคง
3. เด็กจะได้จดจ�าเร่ืองราวและภาพประกอบ
4.  ฝึกปลูกฝังนิสัยให้เด็กรักการอ่าน 

เด็กไม่สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้

เด็กไม่สามารถเด็กสามารถ
ฟังเสียงจ้องมองภาพใน
หนังสือ

เด็กไม่สามารถท�าเสียงสูงๆ 
ต�า่ๆ เพื่อแสดงความรู้สึกได้ 

เด็กไม่สามารถแสดงการ
โต้ตอบได้ 

การให้ระดับคุณภาพ

ท่ี รายการประเมิน ระดับคุณภาพ

 3 2 1

 ระบบ ระบบที่ใช ้ ความหมาย
 ตัวเลข ค�าส�าคัญ
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อายุเด็ก : 1 ปีครึ่งขึ้นไป

การปั้น (ปั้นแป้งโดว์)
กิจกรรม: 

อุปกรณ์

1. ถาดรอง/เสื่อ/พรม/โต๊ะ 
2. แป้งสาลีอเนกประสงค์ 1 ถ้วยตวง  3. เกลือ ¼ ถ้วยตวง 
4. น้�าอุ่น ¼ ถ้วยตวง  5. น้�ามันพืช ½ ช้อนโต๊ะ  
6. สีผสมอาหาร เหลือง แดง น้�าเงิน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม/แนะน�าอุปกรณ์
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมสถานที่การจัดกิจกรรม รวมเด็กพาร้องเพลง 
“ปั้น”ให้เด็กทุกคนนั่งรอในบริเวณพื้นที่ที่เตรียมไว้
 • ครู/ผู้ดูแลเด็กเชิญชวนเด็กผู้น�า 1-3 คน ไปที่ชั้นวางอุปกรณ์ และ
ครูแนะน�าอุปกรณ์ให้ชื่อทุกอย่าง และสาธิตการจับ (นี้คือแป้งสาลี, เกลือ, 
น้�าอุ่น, น้�ามันพืช, สีผสมอาหาร สีเหลือง สีแดง สีน้�าเงิน)
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก สาธิตการหยิบและอุปกรณ์ให้เด็กดู (อย่างระมัดระวัง)
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กช่วยถืออุปกรณ์ไปบริเวณที่เตรียมไว้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กพัฒนาประสาทสัมผัส
 และเชื่อมโยงควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย 
2. เพื่อให้เด็กมีสมาธิ
3. เพื่อเด็กท�างานพึงพาตนเองร่วมกิจกรรมการปั้นตามจินตนาการ 
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2. ข้ันท่ี 2 ข้ันสาธิต 
	 •	 ครู/ผู้ดูแลเด็ก	สำธิตวิธีกำรท�ำแป้งโดว์ให้เด็กๆ	ดู	
ตำมขั้นตอน	ดังนี้
	 	 -	น�ำแป้งสำลีอเนกประสงค์ผสมกับเกลือคลุก
ให้เข้ำกัน	เติมน้�ำอุ่นและน้�ำมันพืชลงไป
	 	 -	คั้นผสมแป้งจนเข้ำกันเป็นเนื้อเดียวกันได้เนื้อแป้ง
ที่เนียนนุ่ม	
	 •	 ครู/ผู้ดูแลเด็ก	สำธิตกำรป้ันแป้งโดว์เป็นรูปทรงเรขำคณิต	ทรงกลม	ทรงรี	ทรงกระบอก
และ	ผลไม้	(รูปกล้วย	:	ประสบกำรณ์เดิมที่เด็กเคยท�ำกิจกรรมเรื่องกล้วยมำ)	ให้เด็กดู
	 •	 ครู/ผู้ดูแลเด็ก	แบ่งแป้งโดว์เป็นก้อนเท่ำๆ	กันให้เด็กเป็นรำยบุคคล	(ปลูกฝังทักษะ
กำรหำร	:	กำรหำรคือกำรแบ่งให้เท่ำกัน)

กิจกรรมต่อเน่ือง
	 •	 กำรป้ันดินน้�ำมัน	เป็นรูปร่ำง	รูปทรง	สัตว์	ส่ิงของ	เป็นต้น
	 •	 กิจกรรมกลำงแจ้ง	กำรเล่นทรำย	(บ่อรำย)	ควรน�ำเสนอ	ช้ีน�ำให้เด็กป้ันทรำย	เป็นต้น
	 •	 กิจกรรมงำนศิลปะแบบเปเปอร์มำเช่	เพ่ือพัฒนำกำรสร้ำงงำนศิลป์ตำมจิตนำกำรของเด็กๆ	

หมายเหตุ (บันทึกเพิ่มเติมสำาหรับครู)
	 1.	 กำรท�ำกิจกรรมกลุ่มใหญ่/หรือเริ่มกิจกรรมใหม่	ครู/ผู้ดูแลเด็ก	ควรพำเด็ก	ร้องเพลง
(สั้นๆ	เนื้อหำสัมพันธ์กับสิ่งที่จะท�ำ)	และแสดงท่ำทำงประกอบน�ำเข้ำสู่กิจกรรม	เช่น	“เพลงปั้นแป้ง”	
เนื้อหำ	สวำสฎิพร	/	ท�ำนอง	เพลงกุ๊กไก่
	 ปั้น	ปั้น	ปั้น	ปั้นแล้วสนุกดี	 เด็กดี	ช่วยกัน	ปั้น	ปั้น
	 ปั้นแป้ง	ปั้นดิน	ปั้นทรำย	 ปั้นอย่ำงหลำกลำย	ช่วยกันปั้น	ปั้น
2.	 กำรปั้น	ครูควรสำธิตรูปร่ำงรูปทรง	หรือสิ่งของต่ำงๆ	ที่เด็กมีประสบกำรณ์เดิมในห้องเรียนมำแล้ว
3.	 ครู/ผู้ดูแลเด็ก	ควรจัดอุปกรณ์กำรปั้น	ได้แก่	ดินน�้ำมัน	พร้อมที่รอง	ไว้ในชั้นวำงอุปกรณ์ใน
ห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้มองเห็น	และหำกเด็กสนใจ	จะสำมำรถน�ำมำท�ำกิจกรรมได้ด้วยตนเอง

3. ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ  
	 •	 ครู/ผู้ดูแลเด็ก	ให้เด็กลงมือปั้นแป้งโดว์เป็นรำยบุคคล	รำยคู่	รำยกลุ่ม	ปั้นตำม
จินตนำกำรของตนเอง	
4. ขั้นที่ 4 สรุป/สะท้อนผล
	 •	 ครู/ผู้ดูแลเด็ก	ชักชวนเด็กให้ร่วมสนทนำเกี่ยวกับผลงำนของตนเอง
	 •	 ครู/ผู้ดูแลเด็ก/และเด็กร่วมกันล้ำง	และเก็บอุปกรณ์
	 •	 เสร็จกิจกรรมพำเด็กไปล้ำงมือให้สะอำด
	 •	 ครู/ผู้ดูแลเด็ก/เด็กร่วมกันร้องเพลงปั้นแป้งอีกครั้ง



102 ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประเมินผล
1. วิธีการประเมิน โดยการสังเกตพฤติกรรม
 1) โดยการสังเกตพฤติกรรม
  • ด้านร่างกาย : เด็กสามารถใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก
ประสานสัมพันธ์กับสายตา, ป้ันแป้งเป็นรูปร่างรูปทรง ส่ิงของต่างได้   
  • ด้านอารมณ์และจิตใจ : การร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ เด็กมีสมาธิ 
ร่วมกิจกรรม สนุกสนานร่าเริง แสดงออกทางอารมณ์ได้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
  • ด้านสังคม : การเล่น/ร่วมกิจกรรมกับเพ่ือน ปฏิบัติตามข้อตกลง และควบคุมตนเองได้
  • ด้านจริยธรรม : เด็กไม่ท�าลายส่ิงของ อุปกรณ์การป้ันและของเล่นอ่ืนๆ 
  • ด้านการคิดและสติปัญญา : เด็กสามารถเรียนรู้ส�ารวจ โดยใช้ประสาทสัมผัส
เด็กสามารถปฏิบัติ เรียงล�าดับข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรมได้
  • ด้านภาษา : เด็กสามารถแสดงความรู้สึกและส่ือสารใช้ภาษาได้เหมาะสมตามวัย เช่น 
บอกช่ือและเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับผลงานของตนเองได้ เป็นต้น
  • ด้านการสร้างสรรค์ : เด็กสามารถป้ันแป้งโดว์ตามจินตนาการและเล่าเร่ืองจากผลงานท่ีป้ันได้  
 2) การสนทนา/สอบถาม
  ครู/ผู้ดูแลเด็ก สนทนาพูดคุยกับเด็กเก่ียวกับผลงานของตนเอง เช่น หนูป้ันอะไร ท�าไมจึงป้ันรูปน้ี
หนูอยากป้ันอะไรต่อไป เป็นต้น

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน
  แบบสังเกตพฤติกรรมตามเกณฑ์การประเมิน
 เกณฑ์การประเมิน

ท่ี รายการประเมิน ระดับคุณภาพ

 3 2 1

1

2

3

ด้านร่างกาย

ด้านอารมณ์
และจิตใจ 

ด้านสังคม

เด็กสามารถควบคุมการ
เคลื่อนไหวมือในการหยิบ   
จับอุปกรณ์ ปั้นแป้งโดว์ ได้
ด้วยตนเอง
เด็กมีสมาธิ ร่วมกิจกรรม   
ด้วยความสนใจปฏิบัติตามข้อ
ตกลงด้วยความสนุกสนาน 
ได้ด้วยตนเอง
เด็กสามารถท�ากิจกรรม, เล่น
ร่วมกับเพื่อนปฏิบัติตามข้อ
ตกลงได้ด้วยตนเอง

เด็กสามารถควบคุมการ
เคลื่อนไหวมือในการหยิบ   
จับอุปกรณ์ ปั้นแป้งโดว์ ได้
โดยมีผู้ชี้น�า
เด็กร่วมกิจกรรม   ด้วยความ
สนใจปฏิบัติตามข้อตกลงด้วย
ความได้  โดยมีผู้ชี้น�า
เด็กสามารถท�ากิจกรรม,เล่น
ร่วมกับเพื่อนปฏิบัติตามข้อ
ตกลงได้โดยมีผู้ชี้น�า

เด็กไม่สามารถปฎิบัติ
กิจกรรมได้

เด็กไม่สามารถร่วม
กิจกรรมได้   

เด็กไม่สามารถท�า
กิจกรรม,เล่นร่วมกับเพื่อน
ปฏิบัติตามข้อตกลงได้
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4

5

6

7

3
2

1

ด้านจริยธรรม

ด้านการคิด
และ 
สติปัญญา 

ด้านภาษา

ด้านการ
สร้างสรรค์

เด็กปั้นแป้งโดว์ ไม่ท�าลาย 
และปั้นแป้งโดว์ แล้วเก็บ
อุปกรณ์ ล้างมือท�าควาสะ
อาดได้ด้วยตนเอง
เด็กสามารถเรียนรู้ส�ารวจ 
โดยใช้ประสาทสัมผัส เด็ก
สามารถปฏิบัติกิจกรรม เรียง
ล�าดับขั้นตอนได้ด้วยตนเอง
เด็กสามารถแสดงความรู้สึก
และสื่อสารใช้ภาษา บอกชื่อ
และเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผล
งานของตนเองได้ด้วยตนเอง
เด็กสามารถปั้นแป้งโดว์ เป็น
รูปร่างรูปทรง สิ่งของ ตาม
จินตนาการได้ด้วยตนเอง  

ดี
พอใช้

ควรส่งเสริม

เด็กปั้นแป้งโดว์ ไม่ท�าลาย 
และปั้นแป้งโดว์ แล้วเก็บ
อุปกรณ์ ล้างมือท�าควาสะ
อาดโดยมีผู้ชี้น�า
เด็กสามารถเรียนรู้ส�ารวจ 
โดยใช้ประสาทสัมผัส เด็ก
สามารถปฏิบัติกิจกรรม เรียง
ล�าดับขั้นตอนได้ โดยมีผู้ชี้น�า
เด็กสามารถแสดงความรู้สึก
และสื่อสารใช้ภาษา บอกชื่อ
และเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผล
งานของตนเองได้โดยมีผู้ชี้น�า
เด็กสามารถปั้นแป้งโดว์ เป็น
รูปร่างรูปทรง สิ่งของ ได้โดย
มีผู้ชี้น�า

ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคู่มือ DSPM)
ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคู่มือ DSPM) 
โดยมีการกระตุ้นและช้ีน�า
ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคู่มือ DSPM) 

ส่ิงท่ีเด็กจะได้รับ 
1. เด็กได้ฝึกการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กในการท�างานประสานสัมพันธ์กับสายตา
2. เด็กมีสมาธิมีทักษะการท�างานศิลปะตามจินตนาการของตนเอง
3. เด็กพัฒนาการด้านภาษาส่ือสารได้เล่าเร่ืองราวเก่ียวกับผลงานของตนเอง

เด็กไม่สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้

เด็กไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรม 
เรียงล�าดับขั้นตอนได้

เด็กสามารถแสดงความรู้สึก
และสื่อสารใช้ภาษาได้

เด็กสามารถปั้น แป้งโดว์ เป็น
รูปร่างรูปทรง สิ่งของได้   

การให้ระดับคุณภาพ

ท่ี รายการประเมิน ระดับคุณภาพ

 3 2 1

 ระบบ ระบบที่ใช ้ ความหมาย
 ตัวเลข ค�าส�าคัญ
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อายุเด็ก : 2 ปีขึ้นไป

พิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ
กิจกรรม : 

วัตถุประสงค์

1. เด็กสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ 
 ได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน
2. เด็กมีสมาธิท�ากิจกรรมได้ด้วยตนเองและเล่นท�ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
3. เด็กสามารถพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติและน�าเสนอเล่าเรื่องราวได้

อุปกรณ์

1. ถาดส�าหรับใส่อุปกรณ์ 2 ใบ
2. จานส�าหรับใส่สีขนาดเล็ก 3 ใบ
3. สีน้�า 3 สี ประกอบด้วย สีแดง, เหลือง, 
 น้�าเงิน (แม่สี)
4. ใบไม้แห้ง ก้านกล้วย หัวผักกาด อย่าง
 ละ 3 - 5 ชิ้น (ขนาดความยาว
 ไม่ควรเกิน 3 นิ้ว)
5. พู่กันขนาดต่างกัน จ�านวน 3 อัน
6. ถ้วยเหยือกเล็ก ส�าหรับใส่น้�า 1 ใบ (เพื่อละลายสี) 
7. กระดาษ A4

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม/แนะน�าอุปกรณ์
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมสถานที่ท�ากิจกรรม อุปกรณ์ และที่นั่งส�าหรับเด็ก 
เตรียมเด็ก เชิญชวนและน�าเด็กไปที่ชั้นวางอุปกรณ์
 • แนะน�าอุปกรณ์ให้ชื่ออุปกรณ์ทุกชนิด (เพื่อฝึกทักษะทางภาษา) และ
สาธิตการถือถาดอุปกณณ์ให้เด็กดูและให้เด็กลองถือถาดอุปกรณ์ น�าถาด
อุปกรณ์ไปที่จัดเตรียมไว้ (ที่โต๊ะ หรือที่พื้น ถ้าที่พื้นต้องมีที่รอง เช่น เสื่อหรือ
พรม เป็นต้น)
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2. ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิต 
 • ครูจัดวางอุปกรณ์อย่างเป็นระบบให้เด็กดู (เรียงล�าดับจากส่ิงท่ีใช้ก่อนหน้าไปหลัง เป็นต้น)
 • ครู/ผู้ดูแลเด็กสาธิต น�าสีน้�าแต่ละสีเทใส่จานปริมาณ 3-5 หยด ท้ัง 3 จาน เทน้�าผสมสีให้
พเหมาะโดยใช้พู่กันคนๆ ผสมระหว่างสีกับน้�าให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
 • น�าเอาวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ จุ่มสีเหลือง 
ก้านกล้วยจุ่มสีแดง หัวผักกาดจุ่มสีเหลือง
 • น�าวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติที่จุ่มสีเสร็จแล้วน�ามา
พิมพ์ลงที่กระดาษ A 4 ทั้ง 3 ชนิด ให้สวยงาม
3. ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ  
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดเด็กเข้านั่งที่เตรียมไว้ พร้อมแจกอุปกรณ์ในการท�ากิจกรรม
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กลงมือท�าโดยอิสระ (ครูเฝ้าสังเกต/ประเมินพฤติกรรมเด็ก) 
 • เด็กท�างานเสร็จให้เก็บอุปกรณ์เข้าที่ด้วยตนเอง
 • เด็กล้างมือให้สะอาด

4. ขั้นที่ 4 สรุป/สะท้อนผล
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก เชิญชวนเด็กน�าภาพ
ของตนเองท่ีท�าเสร็จ มาน�าเสนอ ร่วม
สนทนาเกี่ยวกับผลงานของตนเอง
 • น�าภาพท่ีท�ากิจกรรมเสร็จไปจัด
นิทรรศการ (หนีบหรือแขวนกับเชือก 
หรือให้เด็กเก็บใน แฟ้มผลงาน) เพื่อให้
เด็กเกิดความภูมิใจในผลงาน

หมายเหตุ (บันทึกเพ่ิมเติมส�าหรับครู)
 1. ระหว่างท่ีเด็กท�ากิจกรรมครูต้องเตรียมเส่ือ /พรม /กระดาษ /โต๊ะเพ่ือรองให้เด็กท�างาน 
ก�าหนดพ้ืนท่ีให้เด็กท�างานอย่างอิสรเสรีภาพ แต่มีขอบเขต (ป้องกันการเป้ือน หรือ การหกของน้�า 
และสี เป็นต้น) การสาธิตให้เด็กดู ระหว่างการสาธิตครู/ผู้ดูแลเด็กไม่ควรพูด (ให้เด็กดูอย่างมีสมาธิ) 
เวลาครู/ผู้ดูแลเด็กพูด ไม่ควรสาธิต (ฝึกให้เด็กฟังอย่างมีสมาธิ จดจ่อ)
 2. ครูให้อิสระเสรีภาพกับเด็กในระหว่างการท�ากิจกรรม (ถ้าเด็กท�าอุปกรณ์หก ครูก็สาธิตการ
เช็ด ให้เด็ก ดู เป็นต้น)
 3. ใบไม้ (วัสดุ) ควรเป็นใบไม้แห้ง(เพ่ือดูแลอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม)
 4. การใช้วัสดุธรรมชาติจุ่มสี สามารถเลือกจุ่มสีได้ตามความสนใจ

 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็กร่วมกัน
เก็บอุปกรณ์ และน�าไปเก็บที่ชั้น (ที่เดิม 
เพื่อให้เด็กรับรู้ สิ่งของ ทุกอย่างมีชื่อ 
มีตัวตน และต้องการที่อยู่) และครูพูด
สนทนากับเด็ก “นี้คือที่อยู่ของอุปกรณ์
ชุดนี้ ท�ากิจกรรมแล้วน�ามาเก็บไว้ที่นี้,หนูสนใจ
อยากจะท�ากิจกรรมน้ีอีกให้มาเอาท่ีได้ ท�ากิจกรรม
แล้วต้องเก็บอุปกรณ์อยู่ในที่อยู่ของอุปกรณ์”
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การประเมินผล
1. วธีิการประเมิน โดยการสงัเกตพฤตกิรรม
 1.1 โดยการสงัเกตพฤตกิรรม
  • การจับหยบิอุปกรณ์ (ด้านร่างกาย : กล้ามเนือ้มดัเลก็กบัสายตาเดก็สามารถน�าวสัดธุรรมชาตทิีจุ่ม่สี
เสรจ็แล้ว น�ามาพมิพ์ลงบนกระดาษได้)
  • การร่วมกจิกรรมด้วยความสนใจ (ด้านอารมณ์และจิตใจ : เดก็สนใจและสามารถเลอืกใช้วสัดุเหลอืใช้
จากธรรมชาต ิเช่น ใบไม้ ก้านกล้วย หวัผกักาดน�ามาพมิพ์ภาพได้) 
  • การท�างานด้วยตนเองท�าเสรจ็เกบ็ของเข้าที ่(ด้านสงัคม : เดก็สามารถเล่น และร่วมท�ากิจกรรมกบัผู้
อืน่ได้ ความรับผดิชอบ ทักษะกระบวนการท�างาน และด้านจรยิธรรม : เด็กสามารถน�าวสัดเุหลอืใช้ตามธรรมชาติ
มาพมิพ์ภาพได้ )
  1.2 การตรวจผลงาน (ชิน้งาน)
  1) ด้านการคิดและสตปัิญญา : เดก็สามารถพมิพ์ภาพด้วยวัสดธุรรมชาตติามขัน้ตอนได้ด้วยตนเอง
  2) ด้านภาษา : เด็กสามารถบอกชือ่และเล่าเรือ่งราวเก่ียวกบัผลงานของตนเองได้
  3) ด้านการสร้างสรรค์ : เดก็สามารถพมิพ์ภาพและเล่าเรือ่งจากภาพตามจนิตนาการได้

2. เครือ่งมอืท่ีใช้ในการประเมนิ
  2.1 แบบสงัเกตพฤตกิรรมตามเกณฑ์การประเมนิ
  2.2 แบบประเมนิชิน้งาน

ท่ี รายการประเมิน ระดับคุณภาพ

 3 2 1

1

2

การจับหยิบ
อุปกรณ์

การร่วมกิจกรรม
ด้วยความสนใจ

จับหยิบอุปกรณ์ด้วยนิ้วหัว- 
แม่มือ นิ้วชี้ และรองด้วยนิ้ว
กลางอย่างมัน่คงถกูวิธกีารจบั
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจนเสร็จ
กระบวนการด้วยตนเอง

จับหยิบอุปกรณ์ด้วยนิ้วหัวแม่
มือ นิ้วชี้ และรองด้วยนิ้ว
กลางได้แต่ยังไม่มั่นคง
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจนเสร็จ
กระบวนการด้วยโดยมีผู้ชี้น�า

จับหยิบอุปกรณ์ด้วยนิ้วมือทั้ง 
5 นิ้ว 

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสร็จ
กระบวนการ

กิจกรรมต่อเน่ือง
 1. การน�าเสนอการซัก ล้าง เก็บอุปกรณ์
 2. วันต่อมา การสนนาจากภาพ (เล่าเร่ืองราวจากผลงานของตนเอง) 
 3. วันต่อมา จากการท�ากิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยสีน้�าแล้ว ในข้ันต่อไป 
สามารถปรับเปล่ียนกิจกรรมเป็นการพิมพ์ภาพด้วยน้ิวมือ
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ท่ี รายการประเมิน ระดับคุณภาพ

 3 2 1

3

4

3
2

1

เล่น ร่วมท�า
กิจกรรมกับผู้อื่น
ได้ และเลือกท�า
กิจกรรมด้วย
ตนเอง
ผลงาน (ชิ้นงาน)

เล่น ร่วมท�ากิจกรรมกับผู้อื่น
ได้ และเลือกท�ากิจกรรมท�า
กิจกรรมเสร็จแล้วเก็บของเข้า
ที่ได้ด้วยตนเอง มีผลงานและ

เล่าเรื่องน�าเสนอผลงานของ
ตนเอง เป็นค�า วลีและ
ประโยคสั้นๆ ได้ด้วยตนเอง

ดี
พอใช้

ควรส่งเสริม

เล่น ร่วมท�ากิจกรรมกับผู้อื่น
ได้ และเลือกท�ากิจกรรมท�า
กิจกรรมเสร็จแล้วเก็บของเข้า
ที่ได้โดยมีผู้ชี้น�า

มีผลงานและเล่าเรื่องน�า
เสนอผลงานของตนเองได้
โดยมีผู้ชี้น�า

ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคู่มือ DSPM)
ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคู่มือ DSPM) 
โดยมีการกระตุ้นและช้ีน�า
ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคู่มือ DSPM) 

ส่ิงท่ีเด็กจะได้รับ 
 1. เด็กสามารถพัฒนากล้ามเน้ือเล็กและสายตา เช่ือมโยงประสานสัมพันธ์การ  
  เคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่าง คล่องแคล่ว
 2. เด็กมีสมาธิ สามารถพ่ึงพาตนเอง ท�างานได้ด้วยตนเอง ปลูกฝังทักษะ
  กระบวนการท�างาน (วัฏจักรการท�างาน)
 3. เด็กพัฒนาด้านสติปัญญา และมีจินตนาการปลูกฝังด้านศิลปะ

เล่น ไม่ร่วมท�ากิจกรรมกับผู้
อื่นได้ และเลือกท�ากิจกรรม
ไม่แล้วเสร็จและไม่เก็บของ
เข้าที่

ผลงานไม่เสร็จและไม่
สามารถเล่าน�าเสนอได้

การให้ระดับคุณภาพ

 ระบบ ระบบที่ใช ้ ความหมาย
 ตัวเลข ค�าส�าคัญ
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108 ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อายุเด็ก : 2 ปี 7 เดือนขึ้นไป

ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
กิจกรรม : 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กสามารถเชื่อมโยงการเคลื่อนไหว
 ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน
2. เพื่อเด็กมีสมาธิ
3. เพื่อเด็กสามารถพึ่งพาตนเองได้
4. เพื่อให้เด็กพัฒนาทักษะการใช้ภาษา

อุปกรณ์

1. กรรไกรขนาดเล็กปลายมนส�าหรับเด็ก
2. ถาด 1 อัน
3. กระดาษสี 3 สี ตัดเป็นสีเหลี่ยมพื้นผ้า ขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร
ยาว 10 เซนติเมตร มีเส้นแบ่งในแบกระดาษสียาว 2 เซนติเมตร 
4. ถ้วยเล็ก ส�าหรับใส่กระดาษที่ตัด 1 ใบ

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม/แนะน�าอุปกรณ์
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก เชิญชวนเด็กไปที่ชั้นวางอุปกรณ์ 
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก แนะน�าอุปกรณ์ให้ชื่ออุปกรณ์พูดกับเด็ก 
“นี้คืออุปกรณ์การตัดกระดาษ” (เพื่อฝึกทักษะทางภาษา)
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก สาธิตการจับ/ยก/ถืออุปกรณ์ ให้เด็กดู (สาธิต
ช้าๆ ชัดเจน) และให้เด็กถืออุปกรณ์มาที่เตรียมไว้ ได้แก่ บนโต๊ะ 
บนเสื่อ/พรม (ถ้าท�ากิจกรรมบนพื้น ให้ปูเสื่อ/พรม)
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2. ข้ันท่ี 2 ข้ันสาธิต 
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก น่ังข้างๆ เด็กให้เด็กน่ังอยู่ด้านซ้ายมือของครู
 • ครูพูดสนทนากับเด็กแนะน�าอุปกรณ์ให้ช่ืออุปกรณ์ทุกอย่าง ได้แก่ น้ีคือ 
กระดาษสีน้�าเงิน, สีฟ้า, สีม่วง, กรรไกร และถ้วยใบเล็ก เป็นต้น
 • ครู/กับเด็ก สร้างข้อตกลง/ข้อควรระวังการใช้กรรไกร
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก สาธิตการจับกรรไกร จับกระดาษ และการตัดกระดาษ
ด้วยกรรไกรตามรอยเส้นท่ีขีดไว้บนกระดาษให้เด็กดู (อย่างช้าๆ ชัดๆ เป็นข้ัน
ตอน) ครูตัดกระดาษ 1 - 3 ช้ิน และให้เด็กลองท�าตาม
 • ครู/ผู้ดูแลเด็กยืนกรรไกรให้เด็กถือจับครูพูดว่า “ลองตัดดูซิคะ” 
 • ครูเฝ้าดูเด็กตัดกระดาษ ประมาณ 1 - 2 นาทื ถ้าเด็กเร่ิมตัดได้ ครูพูด 
“หนูตัดได้แล้ว ... เชิญหนูท�าต่อไปนะคะ ครูจะไปดูเพ่ือนคนอ่ืน เดียวครูกลับ

หมายเหตุ (บันทึกเพ่ิมเติมส�าหรับครู)
 1. กิจกรรมก่อนน้ี ครู/ผู้ดูแลเด็ก ควรพาเด็กท�ากิจกรรมการเล่นน้ิวมือประกอบเพลง เช่น เพลงน้ิว
มือ ท้ัง 5 น้ิว และท�าท่าทางการใช้น้ิวเป็นไกรตัด ท�าท่าทางตัดกระดาษด้วยกรรไกร เป็นต้น
 2. กระดาษสีท่ีใช้คร้ังแรกควรเป็น แม่สี คือ สีแดง เหลือง น้�าเงิน คร้ังต่อไปจึงเป็นสีอ่ืนๆ และคร้ัง
ต่อไปเป็นโทนสี และเรียงล�าดับความเข้มของสี เป็นต้น
 3. กระดาษท่ีใช้ตัดสามารถน�ากระดาษอ่ืนท่ีใช้แล้วมาตัดได้ เช่นกระดาษห่อของขวัญ เป็นต้น 
  (Recycle)

มาค่ะ (การมอบหมายภาระงาน)” ครูลุกจากเด็กไปดูเด็กคนอ่ืน แต่สายตาครูก็ยังสังเกตเฝ้าระวัง
การท�ากิจกรรมของเด็กอยู่ตลอดเวลา (ครูปฐมวัยเป็นนักสังเกต)
3. ข้ันท่ี 3 ข้ันปฏิบัติ  
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กใช้กรรไกรตัดกระดาษด้วยตนเองโดยอิสระ 
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก สังเกต/ประเมินพฤติกรรมเด็ก (คอยดูแลความปลอดภัย/ประเมินพฤติกรรม) 
4. ข้ันท่ี 4 สรุป/สะท้อนผล
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก เชิญชวนเด็กให้ร่วมสนทนาเก่ียวกับรูปร่างของกระดาษท่ีตัด จ�านวนช้ีนท่ีตัด เป็นต้น
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็กร่วมกันเก็บอุปกรณ์เข้าช้ันท่ีเก็บ/วางอุปกรณ์ และครูพูดกับเด็ก “น้ีคือท่ีเก็บ
อุปกรณ์ของพวกเรา หนูอยากจะท�ากิจกรรมอีกเม่ือไหร่ก็มาเอาท่ีน้ีได้นะคะ และตัดกระดาษ
เสร็จแล้วให้เอากลับมาเก็บคืนเข้าท่ีเดิมตรงน้ีค่ะ”
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การประเมินผล
1. วธีิการประเมิน โดยการสงัเกตพฤตกิรรม
 1.1 โดยการสงัเกตพฤตกิรรม
  • การใช้กรรไกร (ด้านร่างกาย : พฒันาการด้านกล้ามเนือ้มัดเลก็ เดก็สามารถใช้กล้ามเนือ้มดัเลก็และการ
ประสานสมัพนัธ์ มอื-ตา ได้เหมาะสมกบัวยั การควบคมุการเคลือ่นไหวของร่างการ)
  • การร่วมกจิกรรมด้วยความสนใจ (ด้านอารมณ์และจติใจ : เดก็ร่วมกจิกรรมได้จนเสร็จ มคีวามสขุและและ
มคีวามสุขกับกจิกรรมทีท่�า) 
  •  เดก็สามารถพึง่พาตนเองได้ (ด้านสงัคม : เดก็สามารถรบัรู้และสร้างปฏสิมัพนัธ์กบับคุคลและสิง่แวดล้อม
รอบตัว เดก็สามารถท�างานด้วยตนเองได้, และด้านจรยิธรรม : เดก็สามารถช่วยเหลอืท�างานต่างๆ โดยไม่ต้องร้องขอ 
เล่นแล้วเก็บของเข้าทีม่คีวามรบัผดิชอบ )
  • ด้านการคดิและสตปัิญญา : เดก็สามารถเล่นปฏบิตักิจิกรรมตามข้อตกลงได้ตามขัน้ตอน อย่างปลอดภยั
ได้ด้วยตนเอง
  • ด้านภาษา : เดก็รับรู้และเข้าใจความหมายของภาษา ทีค่รแูนะน�าได้ เช่น เดก็สามารถบอกช่ืออปุกรณ์ 
บอกข้อตกลง ใช้ภาษาสือ่สารกบัเพ่ือน กบัคร/ูผูด้แูลเดก็
 1.2 การสนทนา/สอบถาม
  • ครสูนทนาพดูคุยกบัเดก็ เช่น ชอบไหม สนุกไหม อยากเล่นอีกไหม เป็นต้น
  • เดก็ๆ อยากให้ครพูาท�าตดัเป็นอะไรต่อไปดคีะ เป็นต้น (สร้างทางเลอืก, วางแผนในการ
ท�ากิจกรรมต่อไปตามความสนใจของเดก็)

2. เครือ่งมอืท่ีใช้ในการประเมนิ
  แบบสังเกตพฤตกิรรมตามเกณฑ์การประเมนิ
  เกณฑ์การประเมนิ

กิจกรรมต่อเน่ือง
 1. การน�าช้ินกระดาษท่ีตัดแล้วมาท�างานศิลปะ โดยการ
ปะติดเป็นรูปต่างๆ แล้วน�าไปปะติดเป็นเร่ืองราว เป็นการ
ต่อยอดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ได้
 2. การตัดกระดาษตามรอยท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น 
เส้นหยัก เส้นโค้ง เป็นต้น 
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ท่ี รายการประเมิน ระดับคุณภาพ

 3 2 1

1

2

3

4

3
2

1

การใช้กรรไกร

การร่วมกิจกรรม 
ด้วยความสนใจ

ความรับผิดชอบ
การใช้ภาษา
(สนทนา/
สอบถาม)

จับกรรไกรด้วยนิ้วมือที่ถนัด 
3 นี้ว (นิ้วหัวแม่ นิ้วชี้ และนิ้ว
กลาง) ด้วยความมั่นคงและ
ตัดกระดาษตามรอยที่
ก�าหนดให้จนแล้วเสร็จ ได้
ด้วยตนเอง
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จน
เสร็จกระบวนการด้วยตนเอง
เล่น และเลือกท�ากิจกรรมท�า
กิจกรรมเสร็จแล้วเก็บของเข้า
ที่ได้ด้วยตนเอง
เด็กสนทนาพูดสื่อสารกับครู/
ผู้ดูแลเด็กและปฏิบัติตามข้อ
ตกลง บอกชื่อสื่อและ
อุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง

ดี
พอใช้

ควรส่งเสริม

จับกรรไกรด้วยนิ้วมือที่ถนัด 
3 นี้ว (นิ้วหัวแม่นิ้วชี้ และนิ้ว
กลาง) ด้วยความมั่นคง และ
ตัดกระดาษตามรอยที่
ก�าหนดให้ ได้โดยมีผู้ชี้น�า

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจนเสร็จ
กระบวนการด้วยโดยมีผู้ชี้น�า

เล่น และเลือกท�ากิจกรรมท�า
กิจกรรมเสร็จแล้วเก็บของเข้า
ที่ได้โดยมีผู้ชี้น�า
เด็กสนทนาพูดสื่อสารกับครู/
ผู้ดูแลเด็กและปฏิบัติตามข้อ
ตกลง บอกชื่อสื่อและ
อุปกรณ์ได้โดยมี
ผู้ชี้น�า

ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคู่มือ DSPM)
ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคู่มือ DSPM) 
โดยมีการกระตุ้นและช้ีน�า
ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคู่มือ DSPM) 

ส่ิงท่ีเด็กจะได้รับ 
 1. เด็กได้ฝึกใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กและการประสานสัมพันธ์ มือ-ตา 
 2. เด็กมีสมาธิ สามารถพ่ึงพาตนเอง ใช้กรรไกรตัดกระดาษ หรือส่ิงของอ่ืนได้
 3. เด็กพัฒนาด้านภาษาปฏิบัติตามข้อตกลง และการส่ือสาร บอกช่ือส่ืออุปกรณ์และการใช้กระดาษได้

เด็กไม่สามารถจับและใช้
กรรไกรได้

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสร็จ
กระบวนการ

เล่น และเลือกท�ากิจกรรมไม่
แล้วเสร็จและไม่เก็บของเข้าที่

เด็กไม่สามารถสนทนาพูด
สื่อสารกับครู/ผู้ดูแลเด็กและ
ปฏิบัติตามข้อตกลงได้

การให้ระดับคุณภาพ

 ระบบ ระบบที่ใช ้ ความหมาย
 ตัวเลข ค�าส�าคัญ
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อายุเด็ก : 2 ปีครึ่งขึ้นไป

การจัดโต๊ะและรับประทานอาหาร
กิจกรรม : 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กสามารถเชื่อมโยงการเคลื่อนไหว
 ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว 
2. เพื่อเด็กมีสมาธิ เรียงล�าดับเหตุการณ์
3. เพื่อปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันพึ่งพาตนเอง
4. เพื่อให้เด็กพัฒนาทักษะการใช้ภาษาแสดงความรู้สึกและใช้ภาษาได้
เหมาะสมตามวัย

อุปกรณ์

1. โต๊ะ/เก้าอี้ ขนาดส�าหรับเด็ก  2. ถาดอาหาร
3. ซ้อน/ซ้อม  4. ถ้วยกลางส�าหรับแบ่งตักอาหาร
5. ทัพพีเล็กตักอาหาร
6. ถาด/ผ้า ส�าหรับรองถ้วย/ช้อน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม/แนะน�าอุปกรณ์
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก เชิญชวนเด็กไปที่ชั้นวางอุปกรณ์ (ที่เก็บอุปกรณ์)
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก แนะน�าอุปกรณ์ให้ชื่ออุปกรณ์และพูดกับเด็ก “นี้คืออุปกรณ์
การจัดโต๊ะอาหาร มีถาดหลุมส�าหรับใส่อาหาร ช้อน/ส้อม ถาดรองถ้วย 
จานช้อน” (เพื่อฝึกทักษะทางภาษาและให้รู้ที่อยู่ของสิ่งของ)
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก สาธิตการจับ/ยก/ถือถาดอุปกรณ์อาหาร (สาธิตช้าๆ 
ชัดเจน) และให้เด็กถือช่วยถืออุปกรณ์ของแต่ละคนไปที่โต๊ะอาหารที่เตรียมไว้
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2. ข้ันท่ี 2 ข้ันสาธิต 
 • ครู/ผู้ดูแลเด็กเชิญเด็กทุกคนมาที่โต๊ะอาหารสร้างข้อตกลงร่วม
กันในการจัดโต๊ะอาหารพร้อมแนะน�าการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละ
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

หมายเหตุ (บันทึกเพิ่มเติมส�าหรับครู)
 1. กิจกรรมก่อนนี้ ครู/ผู้ดูแลเด็ก ควรพาเด็กท�ากิจกรรมการตัก (ถั่ว/สิ่งของ) เท (น้�า/สิ่งของอื่น) การพับผ้า การ
ล้างมือ การเช็ด เป็นต้น
 2. การที่เด็กจัดโต๊ะอาหาร/ตักอาหารเอง/การรับประทานอาหาร อาจจะหกเลอะเทอะ หรือเปื้อน เป็นเรื่อง
ธรรมดาที่การเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวร่างกาย กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ อาจจะยังไม่ประสานสัมพันธ์กันดี ครู/ผู้ดูแล
เด็ก ใจเย็นๆ และให้โอกาสการท�ากิจกรรมด้วยตนเองต่อไป
 3. หลังจากที่เด็กรับประทานอาหารเสร็จครู/ผู้ดูแลเด็ก กลับมาท�าความสะอาดโต๊ะอาหารและอื่นๆ 
  ภายหลังต่อไป
 4. กจิกรรมการท่องบทกว/ีค�าคลอ้งจองเกีย่วกบัอาหาร ควรสัน้ กระชบั และมเีนือ้หาทีป่ลกูฝังคณุลกัษณะนสิยั  
  เช่นการรับประทาน ผัก ผลไม้ ปรับเปลี่ยนไปแต่ละสัปดาห์ เป็นต้น 

4. ขั้นที่ 4 สรุป/สะท้อนผล
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก แนะน�าให้เด็กรับประทานอาหารเสร็จแล้ว
ให้เก็บถาดอาหารไปยังที่เตรียมไว้ด้วยตนเอง
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก กระตุ้นแนะน�าเด็กล้างมือหลังรับประทาน
อาหาร
 • เด็กและครู/ผู้ดูแลเด็ก พูด/สนทนา ให้ก�าลังใจกับเด็ก
โดยการยิ้ม สัมผัสที่ร่างกาย (แขน/ล�าตัว) “หนูท�าได้แล้ว จัดโต๊ะ
อาหาร ร่วมกันรับประทานอาหาร และเก็บภาชนะที่ใช้ในการรับ
ประทานอาหารได้ด้วยตนเอง”
 • ครูสนทนาสอบถามเด็กวันต่อไปเด็กๆ อยากรับประทาน
อาหารประเภทไหนบ้างคะบอกคุณครูได้ (วางแผนต่อไป)
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การประเมินผล
1. วธีิการประเมิน โดยการสงัเกตพฤตกิรรม
 1.1 โดยการสงัเกตพฤตกิรรม
  • การจัดโต๊ะอาหาร (ด้านร่างกาย : เดก็สามารถใช้กล้ามเนือ้มดัเลก็/ใหญ่ในการ
หยบิจบัอปุกรณ์ การประสานสมัพนัธ์ มอื-ตา ได้เหมาะสมกบัวัย การควบคมุการเคลือ่นไหวของร่างกาย)
  • การร่วมกจิกรรมด้วยความสนใจ (ด้านอารมณ์และจติใจ : เดก็ร่วมกจิกรรมเดก็แสดงความภาคภมูใิจเมือ่
ท�าสิง่ต่างๆ ได้ส�าเรจ็) 
  • การพ่ึงพาตนเอง (ด้านสงัคม : เดก็ๆ ร่วมกนัปฏบัิตติามข้อตกลงในการจดัโต๊ะ/รบัประทานอาหาร เดก็
สามารถควบคมุตนเองได้ และด้านจรยิธรรม : เดก็มนี�า้ใจ รู้จกัแบ่งปัน ท�างานแล้วเก็บของเข้าทีม่คีวามรบัผดิชอบ)
  • ด้านการคดิและสตปัิญญา : (เดก็สามารถปฏิบัติกจิกรรมตามข้อตกลงเรียงล�าดบัขัน้ตอนการจดัโต๊ะอาหาร/
การรบัประทานอาหาร/การเกบ็ภาชนะต่างๆ และเรยีนรูส้ิง่ต่างๆ รอบตวั เช่น การจดัเกบ็ภาชนะทีใ่ช้แล้ว เป็นต้น)
  • ด้านภาษา : เดก็สามารถแสดงความรูส้กึและใช้ภาษาได้เหมาะสมตามวยั เช่น เด็กสามารถบอกชือ่อปุกรณ์ 
บอกข้อตกลง การท่องบทกลอน บทกวสีัน้ๆ ก่อนรับประทานอาหาร ใช้ภาษาสือ่สารกบัเพือ่น กบัครู/ผู้ดแูลเด็ก 
เป็นต้น
 1.2 การสนทนา/สอบถาม
  • คร/ูผู้ดแูลเด็ก สนทนาพูดคยุกบัเดก็ เช่น ชือ่ของอาหาร รสชาตขิองอาหาร เป็นต้น
  • คร/ูผู้ดแูลเด็ก สนทนา สอบถามความต้องการ อาหารทีเ่ด็กอยากจะรบัประทาน 
(สร้างทางเลือก, วางแผนในการท�ากจิกรรมต่อไปตามความสนใจของเดก็)

2. เครือ่งมอืท่ีใช้ในการประเมนิ
  แบบสังเกตพฤตกิรรมตามเกณฑ์การประเมนิ
  เกณฑ์การประเมนิ

กิจกรรมต่อเน่ือง
1. การล้างจาน ล้างแก้ว ภาชนะอ่ืน การกวาดพ้ืน 
การเช็ดโต๊ะ เป็นต้น
2. การประกอบอาหารว่างง่ายๆ เช่น การท�ากล้วย
อบ การท�าน้�าผลไม้ป่ัน การท�าอาหารพ้ืนบ้านต่างๆ 
ตามฤดูกาล เป็นต้น
3. การเล่านิทาน อ่านหนังสือ เก่ียวกับอาหารชนิด
ต่างๆ เป็นต้น
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1

2

3

4

การจัดโต๊ะอาหาร/  
การรับประทาน
อาหาร
(ด้านร่างกาย)

การร่วมกิจกรรม ด้วย
ความสนใจ
(ด้านอารมณ์และ
จิตใจ ด้านสังคม)
ความรับผิดชอบ
(ด้านจริยธรรม)
การใช้ภาษา/ 
สนทนา/สอบถาม 
(ด้านการคิดและสติ
ปัญญา, ด้านภาษา)

เด็กสามารถจัดโต๊ะอาหาร 
หยิบ จับอุปกรณ์ เรียงตาม
ล�าดับอุปกรณ์ และรับ
ประทานอาหารโดยไม่หก
เลอะเทอะ ได้ด้วยตนเอง
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จน
เสร็จกระบวนการ   ด้วย
ตนเอง

รับประทานเสร็จแล้วเก็บ
ภาชนะได้ได้ด้วยตนเอง
เด็กสนทนาพูดสื่อสารกับครู/
ผู้ดูแลเด็ก บอกชื่ออาหาร
และท่องบทกวีและค�า
คล้องจอง ได้ด้วยตนเอง

เด็กสามารถจัดโต๊ะอาหาร 
หยิบ จับอุปกรณ์ เรียงตาม
ล�าดับอุปกรณ์ และรับ
ประทานอาหารโดยไม่หก
เลอะเทอะได้โดยมีผู้ชี้น�า
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจนเสร็จ
กระบวนการด้วยโดยมีผู้ชี้น�า

รับประทานเสร็จแล้วเก็บ
ภาชนะได้โดยมีผู้ชี้น�า
เด็กสนทนาพูดสื่อสารกับครู/
ผู้ดูแลเด็ก บอกชื่ออาหาและ
ท่องบทกวีและค�าคล้องจอง 
ได้ด้วยตนเองได้โดยมีผู้ชี้น�า

ส่ิงท่ีเด็กจะได้รับ 
1. เด็กเรียงล�าดับเหตุการณ์ จัดวางอุปกรณ์การรับประทานอาหารในชีวิตประจ�าวันได้
2. ได้ฝึกใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่/เล็กในการจัดโต๊ะอาหาร ตักอาหารใส่ถาดด้วยตัวเอง
3. เด็กได้ช่วยท�างานง่ายๆ ข้ันตอนเดียวด้วยตนเอง
4. เด็กมีความภาคภูมิใจเม่ือท�าส่ิงต่างๆ ได้ส�าเร็จ

เด็กไม่สามารถจัดโต๊ะอาหาร
และรับประทานอาหารได้
ด้วยตนเอง

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสร็จ
กระบวนการ

รับประทานเสร็จแล้วไม่
สามารถเก็บภาชนะได้
เด็กไม่สามารถสนทนาพูด
สื่อสารกับครู/ผู้ดูแลเด็กได้

ท่ี รายการประเมิน ระดับคุณภาพ

 3 2 1

3
2

1

ดี
พอใช้

ควรส่งเสริม

ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคู่มือ DSPM)
ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคู่มือ DSPM) 
โดยมีการกระตุ้นและช้ีน�า
ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคู่มือ DSPM) 

การให้ระดับคุณภาพ

 ระบบ ระบบที่ใช ้ ความหมาย
 ตัวเลข ค�าส�าคัญ
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อายุเด็ก : 2 ปีครึ่งขึ้นไป

การอ่านฟังหนังสือนิทานที่หนูชอบ
กิจกรรม : 

อุปกรณ์

1. เสื่อ/พรม 
2. หนังสือนิทานประกอบภาพเล่มใหญ่

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม/แนะน�าอุปกรณ์
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก เชิญชวนเด็กไปที่ชั้นวางหนังสือ 
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก แนะน�าให้ชื่อหนังสือนิทาน และพูดกับเด็ก “นี้คือ
หนังสือนิทานเล่มใหญ่มีหลายเรื่องหนูชอบเรื่องอะไรชี้ให้ครูดู” (เพื่อฝึก
ทักษะทางภาษาและให้รู้ที่อยู่ของหนังสือ)
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก หยิบหนังสือที่เด็กชอบ(สนใจ) สาธิตการจับ/ยก/
หนังสือเล่มใหญ่ (สาธิตช้าๆ ชัดเจน) และให้เด็กถือช่วยถือหนังสือไปที่
โต๊ะ/เสื่อ/พรมที่เตรียมไว้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวของ
 ร่างกายสามารถหยิบจับหนังสือได้ 
2. เพื่อเด็กมีสมาธิ เรียงล�าดับเหตุการณ์
3. เพื่อให้เด็กพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ฟัง ตามองตามภาพ แสดงความรู้สึก 
 โต้ตอบ และใช้ภาษาได้เหมาะสมตามวัย
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2. ข้ันที ่2 ขัน้สาธิต 
 • คร/ูผูด้แูลเดก็ สาธติการเปิด/ปิด หนงัสอืและแนะน�า อ่านหน้า
ปกหนงัสอืนทิานให้เดก็ฟัง (ชือ่เร่ือง ชือ่ผู้แต่ง ชือ่ผู้วาดภาพประกอบ)
 • ครู/ผู้ดูแลเด็กให้เด็กดูภาพประกอบพร้อมอ่านนิทาน
สั้นๆ ให้เด็กฟังด้วยน�้าเสียงที่สนุกสนาน เชิญชวน เร้าใจ 
ตามเรื่องราว ชวนติดตาม

หมายเหตุ (บันทึกเพิ่มเติมส�าหรับครู)
 1. จากการท�ากิจกรรมนิทานที่หนูชอบ 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�าลายหนังสือ ครู/ผู้ดูแลเด็ก ควรเข้าไป แนะน�าห้ามไม่ให้ท�า 
(หยุดอย่างมีเหตุผล) 
 5. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ควรจ�าชื่อเรื่องนิทานและเรื่องราวได้เป็นอย่างดี และใช้ภาษาในการอ่านเชิงเล่า 
และเล่าเรื่องอย่างสนุกสนาน เร้าใจ ชวนติดตาม
 6. ควรจัดกิจกรรมการอ่านหนังสือ/เล่านิทานทุกวัน (ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน)

3. ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัต ิ 
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก เชิญชวนให้เด็กสนทนาเกี่ยวกับตัวละครในนิทาน
 • คร/ูผูดู้แลเดก็ ให้เดก็ ๆ  เปิด/ปิด อ่านหนงัสอื (ดภูาพจากหนงัสอื
นิทาน) ด้วยตนเองตามล�าพัง(อิสระตามความสนใจ)
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก สังเกต/ประเมินพฤติกรรมเด็ก (โดยไม่ให้เด็กรู้ตัว
ว่าครูก�าลังสังเกต)

4. ขั้นที่ 4 สรุป/สะท้อนผล
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก เชิญชวนให้เด็กเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวละครที่เด็กๆ ชอบ ถ้าเด็กยังไม่กล้าพูด
สนทนา ครู/ผู้ดูแลเด็ก ใช้ค�าถามน�ากระตุ้น พาเด็กพูดคุย สนทนา
 • ครู/ผู้ดูแลเดก็ สนทนา พูดกบัเด็ก “หนชูอบหนงัสอืนทิานเล่มไหนช้ีให้ครดู ูครใูห้หนยืูมกลบัไป
ให้คุณพ่อคุณแม่/คุณตา คุณยาย/คุณปู่คุณย่า อ่านให้ฟังที่บ้าน แล้วจึงน�ามาคืนคุณครูนะคะ”
 • เดก็และคร/ูผูด้แูลเดก็ พาเดก็น�านทิานไปเกบ็ทีช่ัน้วาง พดู/สนทนา “หนชูอบนทิานเล่มไหน
สามารถน�าไปอ่านได้ อ่านเสร็จแล้วให้น�ากลับมาคืนที่ชั้นนี้ค่ะ
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การประเมินผล
1. วิธีการประเมิน โดยการสังเกตพฤติกรรม
 1) โดยการสังเกตพฤติกรรม
  • การเปิด/ปิดหนังสือ (ด้านร่างกาย : เด็กสามารถใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก/ใหญ่
ในการหยิบ จับ การประสานสัมพันธ์ มือ-ตา ได้เหมาะสมกับวัย การควบคุมการเ
คล่ือนไหวของร่างกาย)
  • การร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ (ด้านอารมณ์และจิตใจ : เด็กมีสมาธิ ร่วมกิจกรรม แสดงความสนใจ) 
  • การเล่น/อ่านหนังสือกับเพ่ือน (ด้านสังคม : เด็กๆ ร่วมกันปฏิบัติตามข้อตกลงในการอ่านหนังสือกับเพ่ือน
เด็กสามารถควบคุมตนเองได้ และด้านจริยธรรม : เด็กรู้จักการฟัง เล่น ท�างานแล้วเก็บของเข้าท่ีมีความรับผิดชอบ )
  • ด้านการคิดและสติปัญญา : (เด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามข้อตกลง เรียงล�าดับข้ันตอนรับรู้และเข้าใจ
ความหมายของภาษาได้ตามวัย เป็นต้น)
  • ด้านภาษา : เด็กสามารถแสดงความรู้สึกและใช้ภาษาได้เหมาะสมตามวัย เช่น เด็กสามารถบอกช่ือนิทาน 
,ตัวละคร ใช้ภาษาส่ือสารกับเพ่ือน กับครู/ผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น
  • ด้านการสร้างสรรค์ : เด็กสามารถโต้ตอบตามเร่ืองราวในหนังสือนิทานได้
 1.2 การสนทนา/สอบถาม
  • ครู/ผู้ดูแลเด็ก สนทนาพูดคุยกับเด็ก เช่น บอกช่ือนิทาน ตัวละคร ความรู้สึกเก่ียวกับ
เร่ืองราวของนิทาน เป็นต้น
  • ครู/ผู้ดูแลเด็ก สนทนา สอบถามความต้องการของเด็กวันต่อไปอยากฟังนิทานเร่ืองอะไร 
เป็นต้น (สร้างทางเลือก, วางแผนในการท�ากิจกรรมต่อไปตามความสนใจของเด็ก)

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน
  แบบสังเกตพฤติกรรมตามเกณฑ์การประเมิน
  เกณฑ์การประเมิน

กิจกรรมต่อเน่ือง
 1. การพาเด็กประดิษฐ์หน้ากากของสัตว์/ตัวละคร ตามหนังสือนิทาน เป็นต้น
 2. พาเด็กแสดงท่าทางประกอบการเคล่ือนไหวเล่าเร่ืองประกอบนิทาน เป็นต้น
 3. การให้ยืมหนังสือนิทานกลับบ้าน ให้พ่อแม่ผู้ปกครองอ่านให้ฟัง เป็นต้น

001-144-ok.indd   118 17/6/2562   15:03:55
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3
2

1

ดี
พอใช้

ควรส่งเสริม

ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคู่มือ DSPM)
ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคู่มือ DSPM) 
โดยมีการกระตุ้นและช้ีน�า
ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย (ตามคู่มือ DSPM) 

ส่ิงท่ีเด็กจะได้รับ 
1. เด็กได้ฝึกใช้ภาษาในการส่ือสาร โต้ตอบตามเร่ืองราวในหนังสือนิทาน 
2. เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและส่ิงแวดล้อมรอบตัว

ท่ี รายการประเมิน ระดับคุณภาพ

 3 2 1

1

2

3

4

การเปิด/ปิด
หนังสือ
(ด้านร่างกาย)
การร่วมกิจกรรม 
ด้วยความสนใจ
(ด้านสังคม)
ความรับผิดชอบ
(ด้านจริยธรรม)

การใช้ภาษา 
(ด้านการคิดและ
สติปัญญา และ
ด้านภาษา)

เดก็สามารถเปิด/ปิดหนงัสอื
ได้ท่ีละหน้าได้ด้วยตนเอง

เดก็มสีมาธ ิสนใจเข้าร่วม
กจิกรรมจนเสร็จกระบวนการ   
ด้วยตนเอง
เดก็ไม่ท�าลายหนงัสอื/อ่าน/
เล่นแล้วเกบ็หนงัสอืทีช่ัน้วางได้
ด้วยตนเอง
เดก็สามารถสนใจฟัง สายตา
มองตามภาพ พดูตาม หรอืพดู
โต้ตอบตามเร่ืองราวในหนงัสือ
นทิานได้ด้วยตนเอง

เด็กสามารถเปิด/ปิดหนังสือ
ได้ที่ละหน้าได้โดยมีผู้ชี้น�า

เด็กมีสมาธิ สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมจนเสร็จกระบวนการ
ด้วยโดยมีผู้ชี้น�า
เด็กไม่ท�าลายหนังสือ/อ่าน/
เล่นแล้วเก็บหนังสือที่ชั้นวาง
ได้โดยมีผู้ชี้น�า
เด็กสามารถสนใจฟัง สายตา
มองตามภาพ พูดตาม หรือ
พูดโต้ตอบตามเรื่องราวใน
หนังสือนิทานได้โดยมีผู้ชี้น�า

เดก็ไม่เปิด/ปิดหนังสอืได้

เดก็ไม่มสีมาธ ิเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่เสรจ็กระบวนการ

เดก็ท�าลายหนงัสอืเล่นแล้วไม่
เกบ็หนงัสอืทีช่ัน้วาง

เดก็ไม่ฟังนทิานและไม่พดู
โต้ตอบ

การให้ระดับคุณภาพ

 ระบบ ระบบที่ใช ้ ความหมาย
 ตัวเลข ค�าส�าคัญ
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120 ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อายุเด็ก : 2 ปีขึ้นไป

การตัด/หั่น (ผลไม้)
กิจกรรม : 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายได้
2. เพื่อให้เด็กมีสมาธิ
3. เพื่อเด็กพึ่งพาตนเองใช้มีดและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย

อุปกรณ์

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

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม/แนะน�าอุปกรณ์
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมสถานที่โต๊ะส�าหรับท�ากิจกรรม
 1.2 ครู/ผู้ดูแลเด็กเชิญชวนเด็กไปที่ชั้นวางอุปกรณ์ แนะน�า
และให้ชื่อ “นี้คืออุปกรณ์ ส�าหรับ การตัด/หั่นผลไม้ มีถาดรอง 
มีด เขียง เหล็กคีบ และกล้วยไข่” (เพื่อฝึกทักษะทางภาษาและให้รู้จักชื่อเพลง)
 1.3 ครู/ผู้ดูแลเด็ก สาธิตการถืออุปกรณ์ (มั่นคง/ช้า/ชัดเจน) ให้เด็กดู และ
ให้เด็กช่วยกันถืออุปกรณ์ ไปวางที่โต๊ะท�ากิจกรรม (ที่เตรียมไว้)
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121เริ่มต้นอย่างไร ท�าอะไรกันบ้างแล้ว

2. ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิต 
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก แนะน�าชื่อ วิธีใช้ และข้อควรระวังในการใช้อุปกรณ์ที่
ถูกต้องให้เด็กฟัง
 • ครู/ผู้ดูแลเด็กและเด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงในการใช้อุปกรณ์หั่นผลไม้ 
เพื่อความปลอดภัยในการท�ากิจกรรม
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก สาธิตการใช้อุปกรณ์ในการหั่นผลไม้ให้เด็กๆ ดู ตาม
ขั้นตอน (ช้า/ชัด/ไม่พูดอธิบายระหว่างสาธิต/ถ้าจะพูดให้พูดเฉพาะค�าส�าคัญ 
เช่น ตัด หั่น นับ 1, 2, 3 .....) ดังนี้ 
  - ปลอกเปลือกกล้วยที่ละผลให้เด็กดู (ครูยิ้มๆ ใช้สายตา เชิญชวน
เด็กท�ากิจกรรม)
  - มือซ้ายถือเหล็กคีบหนีบกล้วยที่ปลอกแล้ววางบนเขียง/มือขวา จับ
มีดอย่างมั่นคง และหั่น/ตัดที่ละชิ้น (ความยาวประมาณ ครึ่งเซ็นติเมตร) ครู
นับที่ละชิ้นพร้อมกับตัด

หมายเหตุ (บันทึกเพ่ิมเติมส�าหรับครู)
 1. จากการท�ากิจกรรมใช้มีดห่ันผลไม้ ครูควรแนะน�าวิธีใช้ท่ีถูกต้องและคอยดูแล
อย่างใกล้ชิดระหว่างท่ีเด็กใช้อุปกรณ์ 
 2. มีดท่ีใช้ส�าหรับตัดควรขนาดเล็ก ไม่คมมาก ควรเป็นมีดส�าหรับตัดขนม เป็นต้น

  - ตัดเสร็จ 1 ผล ครูใช้เหล็กคีบ คีบกล้วยใส่จานที่ละชิ้นพร้อมนับตามจ�านวนที่คีบ
3. ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ  
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก เชิญชวนเด็กทีละคน ออกมาปลอกเปลือกกล้วย พร้อมกับใช้เหล็กคีบและ
ใช้มีดหั่นกล้วย/คีบชิ้นกล้วยที่ตัดแล้วใส่จาน
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก สังเกต/ประเมินพฤติกรรมเด็ก
4. ขั้นที่ 4 สรุป/สะท้อนผล
 • ครู/ผู้ดูแลเด็กและเด็กร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความรู้สึกของเด็กได้ท�ากิจกรรมหั่นผลไม้
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก สนทนา พูดกับเด็ก “มีผลไม้อะไรอีกที่เราสามารถตัด/หั่นได้”
 • ครู/ผู้ดูแลเด็ก พาเด็กเช็ด/ล้างอุปกรณ์/เก็บอุปกรณ์ไว้ที่ชั้นวางอุปกรณ์
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การประเมินผล
1. วธีิการประเมิน 
1.1 โดยการสังเกตพฤติกรรม 
 • การใช้อุปกรณ์และการห่ันผลไม้ (ด้านร่างกาย : เดก็สามารถใช้กล้ามเนือ้มดัเลก็/ใหญ่ในประสานสมัพนัธ์ 
การควบคมุการเคลือ่นไหวของร่างกาย)
 • การร่วมกจิกรรมด้วยความสนใจ (ด้านอารมณ์และจติใจ : เดก็มีสมาธ ิ สนใจ ร่วมกจิกรรม สนกุสนาน
ร่าเริงแจ่มใส) 
 • การเล่น/ร่วมกจิกรรมกบัเพือ่น (ด้านสงัคม : เดก็ๆ ร่วมกนัปฏบิตัติามข้อตกลงในการ เด็กสามารถ 
ควบคุมตนเองได้, และด้านจรยิธรรม : เด็กรูจ้กัการฟัง เล่น เดก็ให้ความร่วมมอืท�ากจิกรรมต่างๆ ของกลุม่ได้)
 • ด้านการคดิและสตปัิญญา : (เดก็สามารถปฏิบตักิจิกรรมตามข้อตกลง เรยีงล�าดับขัน้ตอนรับรูแ้ละเข้าใจ
ความหมายของภาษาได้ตามวยั เป็นต้น)
 • ด้านภาษา : เดก็สามารถแสดงความรูส้กึและใช้ภาษาได้เหมาะสมตามวยั เช่น ใช้ภาษาชือ่ผลไม้ชือ่
อปุกรณ์ และจ�านวนชิน้ของกล้วย สือ่สารกับเพือ่น กบัคร/ูผู้ดแูลเดก็ เป็นต้น
 • ด้านการสร้างสรรค์ : เดก็สามารถออกแบบการตดัผลไม้ได้
1.2 การสนทนา/สอบถาม
  1) คร/ูผูด้แูลเดก็ สนทนาพดูคยุกบัเดก็ เช่น บอกชือ่ผลไม้ ความรูส้กึเกีย่วกบัการร่วมกจิกรรม เป็นต้น
  2) คร/ูผูด้แูลเดก็ สนทนา สอบถามความต้องการของเดก็วันต่อไปอยากตดั/หัน่อะไรบ้าง เป็นต้น
(สร้างทางเลอืก, วางแผนในการท�ากจิกรรมต่อไปตามความสนใจของเดก็)

2. เครือ่งมอืท่ีใช้ในการประเมนิ
  แบบสงัเกตพฤตกิรรมตามเกณฑ์การประเมนิ
  เกณฑ์การประเมนิ

กิจกรรมต่อเน่ือง
 1. การน�ากล้วยท่ีตัด/ห่ันแล้วไปท�าเป็นอาหารว่างส�าหรับเด็ก
2. การท�ากิจกรรมอาหารจากกล้วย เช่น การท�ากล้วยอบ/การท�ากล้วยตาก/
การท�าขนมกล้วยบวดชี เป็นต้น
3. การตัด/ห่ันสามารถปรับเปล่ียนผลไม้ให้เป็นผลไม้เน้ือแข็งข้ึน เพ่ือฝึกการใช้
กล้ามเน้ือมัดเล็กกับอุปกรณ์ได้คล่องแคล่วมากข้ึน
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1

2

3

4

3
2

1

กำรตัด/หั่นผลไม	้																
(ด้ำนรำ่งกำย																		
ด้ำนกำร
สร้ำงสรรค์)

กำรร่วมกิจกรรม																															
ด้วยควำมสนใจ
(ด้ำนสังคม)
ควำมรับผิดชอบ
(ด้ำนจริยธรรม)

กำรใช้ภำษำ	
(ด้ำนกำรคิดและ
สติปัญญำ	และ
ด้ำนภำษำ)

เดก็สำมำรถใช้อปุกรณ์ในกำร
ตดั/หัน่เป็นรูปร่ำง	ลกัษณะที่
ต้องกำร/คบี/วำง	ผลไม้ในจำน
ได้ด้วยตนเอง
เดก็มสีมำธ	ิสนใจเข้ำร่วม
กจิกรรมจนเสรจ็กระบวนกำร											
ด้วยตนเอง

เดก็ให้ควำมร่วมมอืท�ำกจิกรรม
ต่ำงๆ	รอคอยของกลุม่ได้	
ท�ำควำมสะอำด	เกบ็อปุกรณ์	
ได้ด้วยตนเอง
เดก็สำมำรถเด็กสำมำรถส�ำรวจ	
เรียงล�ำดบักำรใช้อปุกรณ์	บอก
ชือ่ผลไม้	แสดงควำมรูส้กึและ
แก้ปัญหำได้	ด้วยตนเอง

ดี
พอใช้

ควรส่งเสริม

เดก็สำมำรถใช้อุปกรณ์ในกำร
ตดั/หัน่เป็นรปูร่ำง	ลกัษณะที่
ต้องกำร/คบี/วำง	ผลไม้ในจำน
ได้โดยมผีูช้ีน้�ำ
เดก็มสีมำธ	ิสนใจเข้ำร่วม
กจิกรรมจนเสรจ็ระบวนกำร
ด้วยโดยมผีูช้ีน้�ำ

เดก็ให้ควำมร่วมมอืท�ำกจิกรรม
ต่ำงๆ	รอคอย	ของกลุม่ได้	
ท�ำควำมสะอำด	เกบ็อปุกรณ์	
ได้โดยมผีูช้ีน้�ำ
เดก็สำมำรถเดก็สำมำรถส�ำรวจ	
เรยีงล�ำดบักำรใช้อปุกรณ์	บอก
ชือ่ผลไม้	แสดงควำมรูส้กึและ
แก้ปัญหำได้	ได้ตำมวยัโดยมผีู้
ชีน้�ำ

ปรำกฏพฤติกรรมตำมพัฒนำกำรตำมช่วงวัยของเด็กปฐมวัย	(ตำมคู่มือ	DSPM)
ปรำกฏพฤติกรรมตำมพัฒนำกำรตำมช่วงวัยของเด็กปฐมวัย	(ตำมคู่มือ	DSPM)	
โดยมีกำรกระตุ้นและช้ีน�ำ
ไม่ปรำกฏพฤติกรรมตำมพัฒนำกำรตำมช่วงวัยของเด็กปฐมวัย	(ตำมคู่มือ	DSPM)	

ส่ิงท่ีเด็กจะได้รับ 
1.	 เด็กได้ฝึกใช้กล้ำมเน้ือมัดเล็กและประสำนสัมพันธ์	มือ-ตำ	
ในกำรใช้ท่ีคีบและมีดในกำรห่ันผลไม้
2.	 เด็กมีสมำธิ	ได้เรียนรู้กำรรอคอยให้ถึงรอบของตนเองในกำรท�ำกิจกรรม	
3.	เด็กได้ฝึกแก้ปัญหำง่ำยๆ	โดยใช้เคร่ืองมือด้วยตนเอง
4.	เด็กมีทักษะชีวิต/ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันได้ด้วยตนเอง

เด็กไม่สำมำรถท�ำกิจกรรมได้	

เด็กไม่มีสมำธิ	เข้ำร่วม
กิจกรรมไม่เสร็จกระบวนกำร

เด็กไม่กิจกรรมร่วม																				
กับกลุ่ม

เด็กไม่แสดงพฤติกรรม

การให้ระดับคุณภาพ

ท่ี รายการประเมิน ระดับคุณภาพ

 3 2 1

 ระบบ ระบบที่ใช้ ความหมาย
 ตัวเลข คำาสำาคัญ
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ภำคที่ 5
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ต่อยอด
ขยำยแนวทำงสู่

สถำนพัฒนำกำรเด็กเล็ก
ในจังหวัด

มหำสำรคำม
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ต่อยอด
ขยายแนวทางสู่

สถานพัฒนาการเด็กเล็ก
ในจังหวัดมหาสารคาม
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127เริ่มต้นอย่างไร ท�าอะไรกันบ้างแล้ว

จำกกำรส�ำรวจข้อมูลสถำนพัฒนำเด็กเล็ก
ในท้องถิ่นจังหวัดมหำสำรคำม 
เพื่อกำรขยำยแนวคิดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ส่งเสริมนมแม่และเรียนรู้แบบบูรณำกำร

 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้ง 
ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมนมแม่ และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
Learning Center Daycare for Child Development : Breastfeeding Promotion 
and Integrated Learning ขึน้ โดยมุง่หวงัเพือ่ส่งเสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยัในกลุม่ 
3 เดือน – 3 ปี ให้เกิดพฤติกรรมเพื่อพัฒนาการที่ดี น�าไปสู่พื้นฐานการสร้างเด็ก
ไทย 4.0 หรอืพลเมอืงในศตวรรษที ่21 เช่นการคดิแบบมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา 
ความคดิสร้างสรรค์ การร่วมมอืกบัผูอ้ืน่ และการสือ่สารกบัผูอ้ืน่ เป็นต้น และมเีป้า
หมายให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อน�าผลวิจัยมาพัฒนา ผลิตหลักสูตรและผลิตบุคลากรพี่
เลี้ยงเด็ก รวมทั้งขยายผลการน�าไปใช้ต่อสถานพัฒนาเด็กอื่นๆ ในจังหวัด
มหาสารคาม ตามภารกิจของศูนย์และสอดรับกับการเป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมขับ
เคลื่อนจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักศิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) โดยมี
ภารกิจให้ด�าเนินการ “จัดท�ารูปแบบการพัฒนาการดูแลเด็กก่อนปฐมวัยต้นแบบ” 
เพ่ือให้เกิดการขยายแนวคิดที่สอดคล้องกับบริบทของ จ.มหาสารคาม ทางโรง
พยาบาลสุทธาเวช และศูนย์เรียนรู้ “สถานพัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมนมแม่และการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ” ได้ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท. 
ในจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 13 อ�าเภอ จ�านวน 17 แห่ง พบว่า
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่สังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล เปิดรับ
ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 2-5 ปี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ ผ่านมายังท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อจัดให้เป็น
สวัสดิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่คนในชุมชน นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้แต่ละแห่ง
ได้มีมาตรฐานที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาเด็ก อาทิ การผลักดันให้ครู ผู้ดูแล และเด็กมี
คณุวฒุด้ิานปฐมวยั การเพิม่สดัส่วนครูให้สอดคล้องกับจ�านวนเดก็ ซ่ึงส่วนใหญ่ค่อน
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ข้างเป็นไปตามมาตรฐาน คือ อัตราส่วน 1 : 10 ส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า 3 ปี และ 
1 : 15 ส�าหรับเด็กที่มีอายุมากกว่า 3 ปี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์ฯ แต่ละแห่ง
ได้ยึดหลักสูตรการพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่าน 6 กิจกรรมหลัก และประยุกต์ตามบริบท
ของชุมชน ในบางแห่งมีการน�าแนวคิดการพัฒนาเด็กอื่นๆ มาปรับใช้ อาทิ BBL, 
Hi Scope, STEM, STEAM แต่ทั้งนี้ในบางศูนย์ฯ จะยังมีข้อจ�ากัดด้านสื่อการเรียน
การสอน ทีค่่อนข้างทรดุโทรมและช�ารดุ โดยเฉพาะอย่างยิง่สนามเดก็เล่นภายนอก
อาคารที่ตั้งอยู่กลางแจ้ง สถาพแวดล้อมและอุปกรณ์ยังไม่เหมาะสมและได้มารต
ฐานแก่การใช้งาน ส�าหรับคุณภาพเด็กในศูนย์ฯ จากการส�ารวจพบว่า มาตรฐาน
เป็นไปตามคู่มือ DSPM มีกระบวนการเฝ้าระวัง และติดตามพัฒนาการเด็กอย่าง
ใกล้ชิดระหว่าง ครูพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ปกครอง
 จากข้อค้นพบดังกล่าว นบัว่าเป็นฐานทนุทีด่ใีนการพฒันาเดก็ให้ ดี เก่ง มสีขุ 
ตามเป้าหมายของวาระจังหวัด Smart Kids Taksila 4.0 โดยต้องอาศัยกลไกการ
พัฒนาเด็กทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับนโยบาย ควรมีการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่าง 
จังหวดั ท้องถ่ิน โดยมแีผนและข้อตกลงการพฒันาร่วมทีช่ดัเจน 2) ระดบัปฏบิตักิาร 
ควรมีการส่งเสริมครูหลัก (ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก) และครูเสริม (พ่อแม่ ผู้ปกครอง) ให้มี
ส่วนส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ผ่านการเลี้ยงดู อาหาร และกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
ช่วงวัย 3) ระดับสนบัสนนุ ต้องมกีารส่งเสริมความรู้ใหม่ ๆ  ทีท่นัสมัย ให้กบับคุลากร
ที่มีส่วนในการดูแล บุคลากรการทางสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของท้อง
ถ่ินควรมกีารสนับสนุน สือ่เสริมพฒันาการ เครือ่งเล่นกลางแจ้ง เป็นต้น การพฒันา
ภาษาที่สอง ยังเป็นความท้าทายของทุกที เราจะเริ่มยังไง และท�าอะไรได้บ้าง 
 ดงันัน้ จากประสบการณ์ในการจดัตัง้และบรหิารงานศนูย์เรยีนรู ้สถานพฒันา
เด็กเล็กส่งเสริมนมแม่ และการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงพยาบาลสุทธาเวช ได้พบ
ปัจจัยความส�าเร็จ 3 ประการ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก/พี่เลี้ยง
อย่างต่อเนื่องและมีสัดส่วนเพียงพอต่อการดูแลเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2) 
กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการที่หลากหลายจากหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศและสอดคล้องกับบริบทในท้องถิ่น
ของจังหวัดมหาสารคาม สอดรับกับการสร้างเด็กไทยในยุค 4.0 และการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 3) ระบบการเชื่อมต่อกับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริม
พฒันาการอย่างต่อเนือ่งระหว่างสถานพฒันาเดก็เลก็และครอบครวั สดุท้ายนี ้หาก
พิจารณาเป้าหมายในการสร้างเด็กมหาสารคามให้มีคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข เชื่อ
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ว่าการน�าบทเรยีนความส�าเรจ็จาก ศนูย์เรยีนรูฯ้ โรงพยาบาลสทุธาเวช และแนวคดิ
ขับเคลื่อนการด�าเนินงานผ่าน 3 กลไกการพัฒนาเด็ก ทั้ง 3 ระดับ โดยเริ่มจากศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ในสงักัดท้องถิน่ ทีม่คีวามพร้อม สมคัรใจ และเหน็เป้าหมายของการ
พฒันาเดก็ร่วมกนั ท�าในพืน้ทีน่�าร่อง “1 อ�าเภอ 1 ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ต้นแบบ” เพือ่
สร้างให้เกิดโมเดลที่สามารถน�าไปขยายผลยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่น ๆ ในท้องถิ่น 
เพื่อให ้ เกิดการต ่อประสานเชื่อมต ่อ และกระจายการพัฒนาเด็กเล็กใน 
จ.มหาสารคามให้ ดี เก่ง มีสุข ทั่วทั้งจังหวัดต่อไป
 ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้เด็กได้รับนมแม่อย่างเดียวในระยะ 
6 เดือนแรก และให้นมแม่ต่อเนื่องควบคู่อาหารตามวัยที่เหมาะสมจนถึงอายุ 2 ปี
หรือนานกว่านั้น ผัก และผลไม้ เพียงพอ ปลอดสารพิษ
 มีการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กเพื่อน�าสู่พฤติกรรมพึงประสงค์ตาม
วยัผ่านการจดักจิกรรมแบบบรูณาการจากปรัชญา แนวคดิ และแนวทางต่าง ๆ  อาทิ 
ภูมิปัญญาวิถีการเลี้ยงดูเด็กแบบไทย (local Thai wisdom) แนวทางกรมอนามัย
  แนวทางการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของ Montessori, High Scope, 
Brain - Based Learning, การพัฒนาทักษะ Executive Function
 โดยอาศัยสื่ออุปกรณ์ส�าหรับการจัดกิจกรรมตามบริบทท้องถิ่นของชาว
จังหวัดมหาสารคาม ควบคู่กับการส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงด้วย
สนามเด็กเล่น Nature touch 
 รวมทั้งการเชื่อมโยงต่อความรู้แนวทางเลี้ยงดูเด็กกับผู้ปกครอง 
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ภำคผนวก
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DAYCARE STORY
จำกใจครูพี่เลี้ยง
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น้องเอ
(อำยุ 2 ปี 6 เดือน) 

 น้องโอลิมปิค เข้าเรียนในวัย 2 ขวบ ขี้อายค่อนข้างติดคุณแม่ ช่วงสัปดาห์
แรกร้องไห้หนกัมากและไม่ยอมออกจากอ้อมกอดของคณุแม่เลย มกัท�าร้ายตวัเอง
ด้วยการตีหัวหรือเอาหัวโขกพื้นเม่ือแม่หรือครูไม่อยู่ด้วย ชอบเล่นคนเดียวในมุม
เงยีบๆ ไม่เล่นกบัเพือ่น โยนและขว้างปาของ ใช้มือหยบิอาหารกนิเลอะเทอะเพราะ
ยงัใช้ช้อนส้อมไม่เป็น แต่ครสูงัเกตว่าน้องชอบสมัผสัพืน้ผวินุม่ๆ ชอบเรยีนรูก้ารนบั
จ�านวนตัวเลข ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพลิดเพลินกับการเล่นสื่อที่เกี่ยวกับ
เรื่องของตัวเลข สนใจและชอบฟังนิทาน น้องชอบกิน ชอบเล่นน�้า
 จากวันแรกจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 6 เดือน ครูใช้วิธีการสร้างความไว้วางใจ 
โดยใช้บรรยากาศที่เงียบสงบและอบอุ่นเข้าช่วย อุ้มและกอดด้วยสัมผัสที่อบอุ่น 
ชวนพูดคุย ใช้ “กิจกรรมฝึกจิตสงบ” ท�าท่าประกอบเพลง “ดั่งดอกไม้บาน” ตอนนี้
น้องมพัีฒนาการดขีึน้ ท�าร้ายตวัเองน้อยลง สามารถร่วมกจิกรรมกบัเพือ่นๆ ได้ ไม่
โยนหรือขว้างปาข้าวของ สามารถใช้ช้อนตักอาหารเข้าปากได้เอง สามารถนั่งรับ
ประทานอาหารพร้อมกบัเพือ่นจนเสรจ็ (อิม่) และสามารถเกบ็ถาดอาหาร แยกเศษ
อาหาร ช้อน ส้อม ลงในกะละมังที่ครูเตรียมไว้ได้ มีความสนใจนั่งเปิดดูภาพใน
หนงัสอืนทิานด้วยตนเองได้มากกว่า 5 นาท ีสามารถปฏบิตัติามกตกิาง่ายๆ ได้มาก
ขึ้น เช่น “น�านิทานไปเก็บที่ชั้นนะคะ”“น�ากล่องนมที่ดื่มหมดแล้วไปทิ้งลงถังขยะนะ
คะ” “น�าผ้าเช็ดตัวไปเก็บที่ตู้แตงโมนะคะ” เป็นต้น
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น้องบี 
(อำยุ 2 ปี)

 น้องเอสต้ามีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดีขึ้น เดิน เคลื่อนไหวร่างกายได้
คล่อง กล้าท�าในสิ่งที่เพื่อนวัยเดียวกันยังท�าไม่ได้ เช่น การปีนบันได, การไต่เชือก
ขึ้นบ้านต้นไม้
 พัฒนาการทางด้านภาษา น้องสามารถเข้าใจค�าสั่ง จดจ�าค�าสั่งได้ดี มีการ
ตอบรับเป็นค�าพูดกบัคณุครูและเพ่ือนๆ ได้ครัง้ละ 1-2 พยางค์ สามารถเข้าใจภาษา
ทางกาย เช่น การโบกมือเรียก, โบกมือปฏิเสธ
 น้องมกีารปรบัตวัในการอยูร่่วมกนัในสงัคม เช่น การปทูีน่อนเอง/นอนทีน่อน
ของตนเอง, การดื่มนมจากแก้ว จากที่น้องเคยติดขวดนม ครูใช้วิธีค่อยๆ ฝึกด้วย
การเปลี่ยนให้ดูดหลอดแทนดูดขวดและใส่แก้วดื่มด้วยตนเอง ปัจจุบันน้องดื่มนม
จากแก้วเสร็จก่อนแล้วจึงเข้านอนเอง ส่วนการรับประทานอาหาร น้องสามารถใช้
ทัพพีตักอาหารจากถ้วยกลางใส่ถาดอาหารของตนเองได้ และสามารถใช้ช้อนส้อม
ตักอาหารเข้าปากรับประทานเองได้ และที่ส�าคัญสามารถเคี้ยวรับประทานอาหาร
ได้ทุกประเภท จากท่ีเคยรับประทานอาหารท่ีบดละเอียดเท่านั้น เมื่อรับประทาน
เสร็จ (อิ่ม) น้องยังสามารถเทแยกเศษอาหาร ก่อนเก็บถาดอาหารใส่อุปกรณ์ที่ครู
เตรียมไว้ได้ด้วยตนเอง 
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น้องซี 
(อำยุ 3 ปี 4 เดือน) 

 พัฒนาการของน้องแยมมี่ เมื่อ 6 เดือนก่อน น้องยังไม่เล่นกับเพื่อน ไม่รับ
ประทานอาหารพร้อมกับเพื่อน จะพูดสื่อสารกับเฉพาะครูที่พูดภาษาอีสาน ชอบ
นั่งอยู่คนเดียวในมุมห้องและไม่ร่วมกิจกรรมกลุ่ม หลังจากมาเรียนที่ศูนย์ฯ น้อง
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในกิจวัตรประจ�าวัน บอกขับถ่ายได้ รับประทานอาหาร
เองและทานพร้อมกบัเพือ่น สวมเสือ้ผ้าได้เอง และสามารถช่วยเหลอืน้องๆ ในการ
ท�ากิจวัตรประจ�าวันได้ ปัจจุบันน้องมีพัฒนาการตามวัย

น้องดี 
(อำยุ 2 ปี 9 เดือน)

 น้องปรีญา เมือ่พบกนัครัง้แรก ทกุเช้าทีผู่ป้กครองมาส่ง น้องร้องไห้หนกัมาก 
ไม่ย่อมร่วมท�ากิจกรรมกับเพ่ือนเลย ได้แต่ร้องไห้กอดกระเป๋าของตัวเองนั่งอยู่กับ
ทีท่ัง้วัน ครใูช้วธิเีข้าไปพูดคยุกบัเดก็ เพือ่สร้างความไว้วางใจ ชักชวนให้เล่นกบัเพือ่น 
น้องกด็ขีึน้มาก รูส้กึไว้วางใจไม่ร้องไห้ สามารถปฏิบตักิตกิาและค�าสัง่ง่ายๆ ได้ เช่น 
ปูเสื่อก่อนแล้วค่อยน�าของเล่นลงมาเล่นนะคะ เมื่อเล่นเสร็จก็สามารถเก็บของเข้า
ที่ได้เองค่ะ ปรีญามีความใจเย็น มีระเบียบ ทุกคร้ังเม่ือเล่นเสร็จจะเก็บของเข้าท่ี
อย่างเป็นระเบยีบ ปัจจบุนัน้องปรีญาสามารถช่วยเหลอืตัวเองได้มาขึน้และยงัอาสา
ช่วยคุณครูปูที่นอน, เก็บของเล่น, พับผ้าเช็ดมือและช่วยพับผ้าห่มเก็บที่นอนหลัง
ตื่นนอนด้วยค่ะ
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น้องอี 
(อำยุ 1 ปี 8 เดือน) 

 มาเรียนคร้ังแรกน้องริสายงัไม่เลกิขวดนม แต่สามารถดืม่จากกล่องดดูหลอด
ได้ ครูจึงค่อยๆ เปลี่ยนโดยชักชวนน้องมานั่งดื่มนมรวมกับเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ดื่มนม
จากแก้ว ในครั้งแรกที่ครูลองให้น้องดื่มนมจากแก้วน้องไม่ยอมได้แต่ร้องไห้ แต่พอ
ถงึช่วงเวลาดืม่นมทุกคร้ังครูก็จะพาน้องมานัง่ดืม่พร้อมเพือ่น น้องนัง่ดเูพือ่นอยูพ่กั
ใหญ่ พอน้องเห็นเพื่อนๆ ดื่มจากแก้ว น้องได้มาขอคุณครูดื่มจากแก้วด้วยตนเอง 
ครูก็แอบยิ้มดีใจที่น้องซึมซับและเรียนรู้จากการเลียนแบบ เมื่อน้องเริ่มไว้วางใจครู 
หยดุร้องไห้ ครกูพ็ยายามชักชวนให้เข้าร่วมกจิกรรมกบัเพือ่นๆ และเสริมพฒันาการ
ต่างๆ น้องยังไม่พูด ไม่สามารถสื่อสารได้ ครูก็ฝึกให้ท�าตามแล้วน�ารูปสัตว์มาวาง
และบอกช่ือสัตว์ให้น้องพูดตาม ช่วงแรกน้องสามารถจดจ�าได้แต่ยังไม่พูด เมื่อครู
บอกช่ือและให้ไปหยิบ น้องสามารถหยิบได้ถูก ต่อมาเริ่มบอกชื่อของสัตว์ได้ 
1 พยางค์ และเริ่มท�าตามค�าสั่งง่ายๆ ได้ดีขึ้นค่ะ ตอนนี้บอกได้มาดื่มนม, ใส่แก้ว, 
แปรงฟัน, เข้านอน และสามารถช่วยเหลือตนเองไปมาเข้า ด่ืมนมเสร็จเก็บแก้ว, 
รับประทานอาหารเสร็จเก็บถาดด้วยตนเองค่ะ
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ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
	 1.	 ผศ.	นพ.	เกรียงไกร	 โกวิทางกูร	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช
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	 3.	 ศ.นพ.	สุรพล	 เวียงนนท์	 รองผู้อำานวยการ	
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ตำาบล ตลาด  อำาเภอ เมือง  จังหวัด มหาสารคาม 44000
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โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084 7420443
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รายชื่อคณะทำางาน
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	 9.	 นายสันทนา	 ภิรมย์เกียรติ		 อาจารย์ประจำาภาควิชา
	 	 	 	 สถาปัตยกรรมภายใน	
			 	 	 	 คณะสถาปัตย์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	



140 ศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 เดือน – 3 ปี
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	 เป็นโอกาสดีมาก	ที่พวกเราจากต่างสาขาวิชาชีพ	 ได้มาร่วมกันทำาหน้าที่ทีมที่
ปรึกษาการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และเรียนรู้แบบบูรณาการ	 ของคณะ
แพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ทมีทีป่รกึษามต้ีนทนุ	ประสบการณ์	ความ
รู้ความสามารถเรื่องการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ต่างกัน	
 ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์ อดีตรองอธิการบดี	 สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย	 (AIT)	 วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์	 ผันตัวเองหลังเกษียณเข้าเรียน
คอร์สการพัฒนาสมองในเด็กจริงจัง	Brain	Story-Harvard	University	รวมทั้งศึกษา
ปรัชญาแนวคิด	ทฤษฎี	วธิกีารจดัการศกึษาปฐมวัยและการอบรมเลีย้งดแูลเดก็ต่างๆ
 คณุ พรพไิล เลศิปรชีา	เมธวีจิยัอาวโุส	สำานกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ	
ผู้ครำ่าหวอดประสบการณ์ตรงความสำาเร็จในการเลี้ยงดูลูกตัวเอง	 ได้ถ่ายทอดการ
เลี้ยงดู	การให้การศึกษาเด็กปฐมวัยตามแนว	Brain-based	Learning	ทั่วประเทศ
 ดร.สวาสฎพิร แสนคำา	ศกึษานเิทศก์	สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน	ผู้มีประสบการณ์	ด้านการนิเทศ	และพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยและ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย	 มาเป็นเวลาเกือบ	 20	 ปี	 คลุกคลีอยู่กับการฝึก
อบรมคุณครูปฐมวยั	และผ่านการอบรมหลกัสตูร	การจัดการเรียนการสอนแบบมอน
เตสซอรี	 (Montessori)	ระดับปฐมวัย	จากสมาคมมอนเตสซอรีสากล	(Association	
Montessori	 Internationale)	 หรือ	 AMI	 มีประสบการณ์ทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ	

ร่วมฝัน “ก่อร่างสร้างเด็ก”
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 รศ.พญ.กุสุมา ชูสิลป	์ผู้เปี่ยมประสบการณ์ความรู้ความสามารถเรื่องการส่ง
เสริมการเลี้ยงลกูด้วย	นมแม่	และการบรูณาการการเลีย้งด	ูการให้อาหารตามวยั	ทำา
อย่างไรให้กนิได้	กนิด	ีกนิพอ
 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	ที่กำาลัง
พอเหมาะ	สอดคล้องธรรมชาติที่มีอยู่	
 พ.ญ.อดิศร์สุดา ฟูเฟื่อง, พ.ญ.นัยนา ณีศะนันท์, อ.ขิ่ม สกุลนุ่ม และ 
ผศ.ดร.สุดาเรศ ศิริสิทธิ์ธนภาค	 เป็นอีก	 อาจารย์ท่ีกรุณามาให้ความรู้และให้คำา
แนะนำาต่อเนื่อง	

	 ความต่างของแต่ละคนเป็นแรงเสริมซึ่งกันและกัน	 สิ่งที่เหมือนกันของทีมที่
ปรึกษา	 คือ	 เราเห็นคุณภาพเด็กไทย	 ที่แม้จะมีเด็กแนวหน้าด้านวิชาการระดับ
โอลมิปิคเก่งกาจเป็นเยีย่มในเมอืงใหญ่	ในภาคเอกชนมสีถานที	่มโีรงเรยีนดแูลเล้ียง
ดูเด็กปฐมวัยเป็นเยี่ยมมากมาย	 มีหลักสูตรและคอร์สพิเศษสำาหรับเด็กเยอะแยะ
มากมาย	แต่มีเด็กอีกมหาศาลในชุมชนยังไม่มีโอกาสนั้น	พวกเรามีความเชื่อมั่นว่า	
เด็กทุกคนสามารถมีต้นทุนสมอง	ร่างกายและจิตใจ	ที่สามารถพัฒนาให้เติบโตเป็น
คนคุณภาพ	 ตามแนวทางทักษะของคนในศตวรรษที่	 21	 ขอเพียงได้รับการดูแล
อาหารการกิน	การเลี้ยงดู	ที่เหมาะสม	มีเทคนิคในการสร้างเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้	 ในแต่ละวัน	 ด้วยความรักความเข้าใจ	 ถ้าพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูไม่ว่าง	 สถาน
พัฒนาเด็กเล็กยังสามารถทำาหน้าที่แทนได้อย่างน้อย	 6-8	 ชั่วโมง	 ต่อวัน	 ในการ 
ให้เด็กได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการฟูมฟักทักษะและพฤติกรรมพึงประสงค์	 ให้
พร้อมในการไปต่อปลั๊กกับสถานพัฒนาเด็ก	 2-3	 ปีขึ้นไปในจังหวัดมหาสารคาม 
ต่อไป	เพื่อเสริมฐานสร้างเด็กไทย	4.0	สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่	
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วิธีคิดวิธีท�ำงำน ผู้ให้กำรสนับสนุนหลัก 
คุณศุภชัย-คุณ สงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย 
ผู้ริเริ่ม โครงการทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จ�ากัด 
 • มีความตั้งใจในการมอบโอกาสแห่งความเสมอภาคทางการศึกษา ให้จบมา
แล้วด�ารงตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง
 • ถ้าจะสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทย ต้องช่วยให้เยาวชนได้รับการ
ศึกษาที่ดีที่สุด และมากเท่าที่เป็นไปได้
 • ทุนมีการออกแบบ ที่มีความแตกต่างในวิธีคิดจากการให้ทุนทั่วไปคือ 
  - มอบทุนให้เป็นรายปี และมอบให้เพือ่ให้มีโอกาสเรยีนได้จบมาประกอบอาชพี
  - มอบความรัก ความเมตตา ในระหว่างปี มีกิจกรรมส่งเสริม การม ี
   คุณธรรม จริยธรรม และได้เห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยี่ 
   หวังผล ให้นักเรียนเติบโตในวิธีคิดที่ดี เม่ือจบมีงานท�า คิดเผื่อแผ่ 
   ได้ให้โอกาสกับผู้อื่นด้วย 

 ในการสนับสนุน การก่อต้ังศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็ก ส่งเสริมนมแม่
และการเรียนรู้แบบบูรณาการ ขอให้
 1 เน้นคุณภาพการให้บริการ ไม่เน้นปริมาณ
 2 เมื่อมีการขยายผล ไปสถานพัฒนาเด็กอื่น ให้มีการวัดผลได้  
 3 พยายามให้เดก็ในโครงการสามารถเข้าสูโ่ครงการต่อเนือ่งกบัโครงการคณุภาพ  
  ในจังหวัดต่อไป 
 4 เน้นการพัฒนาสถานท่ี ให้สะอาด น่าเข้ารับบริการ โดยเฉพาะห้องน�้า 
  ต้องสะอาดและเป็นมิตรกับเด็ก ต้องการให้เด็กได้อยู่ในสถานที่ท่ีดีที่สุด 
  ที่เป็นไปได้
 5 ขอให้ด�าเนินการทางการเงิน ให้สะดวก ในการจัดท�าโครงการให้ได ้
  ตามเป้าหมาย

8 มิย 2561 
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ขอบคุณ	
	 1.	คุณศุภชัย	-	คุณสงวนศรี	สุทธิพงษ์ชัย
	 2.	คณะแพทยศำสตร์	มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
	 3.	มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
	 4.	ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	(สสส.)
	 5.	ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพเขต	7
	 6.	คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม



001-144-ok.indd   144 17/6/2562   15:03:58




	A
	001-144
	_ 1
	_ 2
	_ 3
	_ 4
	_ 5
	_ 6
	_ 7
	_ 8
	_ 9
	_ 10
	_ 11
	_ 12
	_ 13
	_ 14
	_ 15
	_ 16
	_ 17
	_ 18
	_ 19
	_ 20
	_ 21-NEW
	_ 22
	_ 23
	_ 24
	_ 25
	_ 26
	_ 27
	_ 28
	_ 29
	_ 30
	_ 31
	_ 32
	_ 33
	_ 34
	_ 35
	_ 36
	_ 37
	_ 38
	_ 39
	_ 40
	_ 41-NEW
	_ 42-NEW
	_ 43
	_ 44
	_ 45
	_ 46
	_ 47
	_ 48
	_ 49
	_ 50-NEW
	_ 51
	_ 52
	_ 53
	_ 54
	_ 55
	_ 56
	_ 57-NEW
	_ 58
	_ 59
	_ 60
	_ 61-NEW
	_ 62
	_ 63
	_ 64-NEW
	_ 65
	_ 66
	_ 67
	_ 68
	_ 69
	_ 70
	_ 71
	_ 72
	_ 73
	_ 74
	_ 75
	_ 76
	_ 77
	_ 78
	_ 79
	_ 80
	_ 81
	_ 82
	_ 83
	_ 84-NEW
	_ 85
	_ 86
	_ 87
	_ 88
	_ 89
	_ 90
	_ 91
	_ 92
	_ 93-NEW
	_ 94-NEW
	_ 95-NEW
	_ 96
	_ 97
	_ 98
	_ 99
	_ 100
	_ 101-NEW
	_ 102
	_ 103
	_ 104
	_ 105
	_ 106
	_ 107
	_ 108
	_ 109
	_ 110
	_ 111
	_ 112
	_ 113
	_ 114
	_ 115
	_ 116
	_ 117
	_ 118
	_ 119
	_ 120
	_ 121
	_ 122
	_ 123-NEW
	_ 124
	_ 125
	_ 126
	_ 127
	_ 128
	_ 129
	_ 130
	_ 131
	_ 132
	_ 133
	_ 134
	_ 135
	_ 136
	_ 137
	_ 138-NEW
	_ 139-NEW
	_ 140-NEW
	_ 141-NEW
	_ 142
	_ 143-NEW
	_ 144

	B

