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เด็กเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีค่า
มากที่สุด โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย เป็นวัยที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Full Human Potential) ให้สอดคล้องกับการเติบโต 
และพัฒนาการของสมองที่รวดเร็วมากที่สุดของชีวิตมนุษย์ จากสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจที่บีบรัดทำให้ครอบครัวส่วนใหญ่ ไม่ ได้เลี้ยงดูบุตรเอง การดูแลเด็ก
ปฐมวัยจำนวนมาก มักอยู่ ในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเดิมมีหลาย
หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กรมการศาสนา  
กรมประชาสงเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และ
กรมอนามัย แต่ละหน่วยงานมีเป้าหมายในการก่อตั้งแตกต่างกันไป ซึ่งมีมาตรฐาน
ที่ต่างกันและได้รับการพัฒนาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามโดยหลักใหญ่แล้วมี  
จุดประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน โดยคาดหวังให้เด็ก
ปฐมวัยทุกคนที่เข้ารับบริการในศูนย์เด็กเล็กได้รับการพัฒนารอบด้านตามวัย  
อย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่องแบบองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ 

คำนำ 
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 ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย จึงได้จัด
ทำบทสรุปในหัวข้อ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แหล่งเพาะเมล็ดพันธุ์สู่อนาคต...  
ทำอย่างไรให้ ได้คุณภาพ” ขึ้น เพื่อให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ของตน จากเดิมให้มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น และสามารถนำ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพดีของเด็กในพื้นที่ต่อไป 
 

 
 
 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย 
สิงหาคม 2556 
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 การที่จะฝากเด็กเล็ก ซึ่งเป็นลูกหลานของเราไว้กับใครคนใดคน
หนึ่งนั้นคงไม่ ใช่เรื่องง่ายนัก เราต้องแน่ ใจว่าสถานรับเลี้ยงเด็กเหล่านั้น
สามารถที่จะดูแล และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกหลานของเรา
ได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของภาครัฐเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญ 
สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย และต้องการฝากเด็กไว้ เพื่อที่
จะออกไปประกอบสัมมาอาชีพ ซึ่งส่วนมากผู้ปกครองมักไม่มีส่วนร่วมใน
การเข้าไปดูแล และจัดการ ตลอดจนมีความเข้าใจว่าเป็นเรื่องของภาค
รัฐที่จะต้องเข้ามาดูแลและจัดการ มากกว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่  
ผู้ปกครอง เมื่อเทียบกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเอกชนมีรูปแบบในการ
จัดการ และมีมาตรฐานที่ดีกว่า ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีรายได้  
พอสมควร มักจะเลือกฝากบุตรหลานไว้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เอกชน แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงก็ตาม การคัดเลือกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้กับบุตรหลานจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญแม้บางครั้งจะถูกบีบด้วย
เงื่อนไขอื่นๆก็ตาม และในขณะเดียวกันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังไม่ ได้
มาตรฐานก็ควรที่จะจัดการ ปรับปรุง และยกระดับมาตรฐานของ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นที่ ไว้วางใจของผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น 

มาทำความรู้จัก...ศูนย์เด็กเล็ก 

บ้านหลังที่ 2 ของลูกรัก 
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 “ศูนย์เด็กเล็ก” 
 หมายถึง สถานที่ดำเนินการรับเลี้ยงเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี จำนวนตั้งแต่ 6 
คนขึ้นไป โดยผู้ดำเนินการมิ ใช่ญาติกับเด็ก ซึ่งอาจมีคำเรียกแตกต่างกันไป เช่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนเกณฑ์ สถานรับเลี้ยงเด็ก ฯลฯ เป็นต้น 
  

  
 “ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ” 
 หมายถึง ศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกระบวนการจัด
บริการที่ ได้มาตรฐาน 6 ด้าน คือ 
  1. ด้านการเจริญเติบโต อนามัยในช่องปาก และการจัดอาหารถูกหลัก  
  สุขาภิบาล 
  2. ด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัย 
 3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก 
  4. ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
  5. ด้านบุคลากรมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีมีความรู้ ในการเลี้ยงดูเด็ก 
 6. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงาน  
  ที่เกี่ยวข้อง 
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พร้อมทั้งบรรลุผลลัพธ์ 4 ข้อ คือ 

  1. เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 (อนามัย 55)  

  2. เด็กมีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70  

  3. เด็กมีฟันน้ำนมผุไม่เกินร้อยละ 57  

  4. เด็กทุกคนที่มีพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า ได้รับการส่งต่อไปยังสถานบริการ  

  สาธารณสุข เพื่อแก้ ไขและส่งเสริมพัฒนาการต่อไป 
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ก า ร จ ะพัฒน า สิ่ ง ห นึ่ ง สิ่ ง ใ ด  
ให้ก้าวหน้า ต้องอาศัยการขับเคลื่อน
จากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน จะทำ
เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ งคง  
ไม่ ได้ ถึงได้ก็คงขับเคลื่อนไปได้ช้า และใช้
ระยะเวลายาวนานกว่าจะประสบผล
สำเร็จ แต่ถ้าทุกภาคส่วน ร่วมมือร่วมใจ
กัน ยึดเป้าหมายเดียวกัน คือ ต้องการให้
ศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ของตนมีคุณภาพ  
ไม่ว่าจะขับเคลื่อนด้วยกลวิธี ไหน หรือ
ขบวนการใดๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม ตาม
บริบทของพื้นที่ตน คงไม่ ใช่เรื่องยากที่จะ
ทำให้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่อย่าแค่เพียงคิด 
จงลองเริ่มที่จะพัฒนาตั้งแต่วันนี้ เชื่อได้
ว่าอนาคตข้างหน้าต้องดีกว่าปัจจุบันที่เป็น
อยู่แน่นอน 

หัวใจสำคัญของการนำไปสู่ 
. . . ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
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ทุกภาคส่วน ร่วมมือ เสียสละ 
มองเห็นคุณค่า 

ของการพัฒนาคุณภาพเด็ก 

องค์กรส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรส่วนภูมิภาค 

ผู้ปกครอง ชุมชน 
ผู้บริหารศูนย์เด็กเล็ก 

ผู้ดูแลเด็ก 
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 1. ผู้ดูแลเด็ก 
 เป็นผู้ที่อยู่ ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด ในช่วงที่เด็กอยู่ศูนย์ และเป็นผู้มีอิทธิพลต่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กมาก
ที่สุด ผู้ดูแลเด็กจึงควรรับรู้นโยบาย เข้าใจแนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และได้
รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอ 
นอกจากนี้ ผู้ดูแลเด็กยังควรได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอด้วย 
เพื่อเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพสำหรับเด็ก 

ใครบ้าง... 
ที่มีส่วนช่วยในการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 

การจะพัฒนาอะไรก็ตามต้องอาศัย
การทำงานแบบบูรณาการ ใครคนใด
คนหนึ่งทำฝ่ายเดียวคงไม่สำเร็จ ดังนั้นผู้ที่มี
ส่วนช่วยในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก จึงมีหลาย
ภาคส่วน ซึ่งแต่ละภาคส่วน ต่างมีบทหน้า
หน้าที่ และความรับผิดชอบแตกต่างกันไป 
เริ่มตั้งแต่ผู้ที่อยู่ ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด ไปจนถึง 
ผู้ที่มีส่วนช่วยในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณ 
สิ่งของ หรือสนับสนุนด้านความรู้ วิชาการ 
และคำแนะนำต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 
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 2. ผู้บริหารศูนย์เด็กเล็ก 
 เป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการ
ประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่จะเข้ามาสนับสนุน หรือที่ต้องการขอรับ
การสนับสนุน และที่สำคัญต้องบริหาร
จัดการบุคลากร งบประมาณ สถานที่ที่มีอยู่
ให้สามารถพัฒนาเป็นศูนย์เด็กเล็กที่ ได้
มาตรฐาน และมีคุณภาพ เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่ 

 3. ผู้ปกครอง 
 เป็นบุคคลสำคัญที่สามารถร่วมดูแล
ช่วยการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของ
ศูนย์ โดยอาจเข้ามาเป็นกรรมการ วิทยากร 
หรืออาสาสมัครช่วยดูแลเด็ก ซึ่งจะทำให้ผู้
ปกครองเข้าใจปัญหาและความต้องการของ
ศูนย์เด็กเล็กจะได้ ให้การสนับสนุนได้ ความ
สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีระหว่างบุคลากร
ของศูนย์เด็กเล็กกับผู้ปกครอง เป็นปัจจัย
สำคัญของความสำเร็จของการดำเนินงาน 
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 4. ชุมชน 
 ในชุมชนยังมีบุคคลที่แม้ ไม่ ได้มีลูกหลานอยู่ ใน  
ศูนย์เด็กเล็ก แต่มีศักยภาพที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กอีกมาก เช่น ครู กำนัน ผู้ ใหญ่บ้าน หลวงพ่อ  
ที่วัด เถ้าแก่ร้านค้า หรือมูลนิธิ ชมรมต่างๆ เป็นต้น บุคคล
เหล่านี้ ในชุมชนสามารถช่วยสนับสนุนแรงความคิด  
แรงกาย และทุนทรัพย์ แก่ศูนย์เด็กเล็กได้ หากได้รับรู้และ
เข้าใจการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก 
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 6. องค์กรส่วนภูมิภาค 
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากศูนย์อนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมี
บทบาทสำคัญในการไปช่วยกระตุ้นผู้เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล อบต. และผู้บริหาร
ศูนย์เด็กเล็กให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย และสมัครเข้า
ร่วมโครงการต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ยังมีศักยภาพในการให้ความรู้และความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานและวิธีการ
ต่างๆ ตลอดจนให้คำแนะนำ ปรึกษา ด้านวิชาการ ติดตาม ประเมินผล และการ
ประกันคุณภาพ 

 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เนื่องจากมีหน้าที่  
รับผิดชอบโดยตรง สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุน บางแห่งมีเจ้าหน้าที่ ที่มี
ความรู้ด้านต่างๆ ที่สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารศูนย์เด็กเล็กได้ 
 นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานที่สามารถเป็นแกนนำในการระดมความร่วมมือ
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

 7. องค์กรส่วนกลาง 
 ผู้รับผิดชอบในส่วนกลาง ทั้งจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริม  
สุขภาพ กองวิชาการต่าง ๆ ในกรมอนามัย ตลอดถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค มีบทบาทหลักในการสนับสนุนด้านวิชาการ
และเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษาทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน และการ
ประเมินผล ประสานนโยบายกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพที่ควรรู้

 

บรรลุ 
ผลลัพธ์ 
4 ข้อ 

ด้านการจัดสภาพ
แวดล้อมภายใน
และภายนอก 

ด้านการป้องกัน 
และควบคุม 
โรคติดต่อ ด้านบุคลากร 

มีสุขภาพร่างกาย 
และจิตใจที่ดีมีความรู้ 

ในการเลี้ยงดูเด็ก 

ด้านการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง ชุมชน 
ท้องถิ่น และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการเจริญเติบโต
อนามัยในช่องปาก

และการจัดอาหารถูก
หลักสุขาภิบาล 

ด้านการพัฒนาการและ
การเรียนรู้ตามช่วงวัย 
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เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของการ
เจริญเติบโตพัฒนาการทุกๆ ด้าน เด็กวัยนี้ 

ต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อ แม่  
ผู้ปกครองและเครือญาติ แต่ด้วยสภาพ

เศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป พ่อแม่ต้องทำงาน
นอกบ้านจึงไม่สามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กได้เต็มที่ 
ศูนย์เด็กเล็กจึงมีบทบาทสำคัญที่จะเป็นสถานที่
ดูแลเด็กแทนพ่อแม่ ผู้ปกครอง ดังนั้น จึงต้อง

พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ 
องค์ประกอบหลักๆ มี 6 ด้าน ที่จะพัฒนาให้
เป็นศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพขึ้นมาได้ ซึ่งไม่ยาก 
ถ้าเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้ โดยเริ่มจากจุดที่

สามารถพัฒนาได้ง่ายๆ ก่อน 
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ด้านการเจริญเติบโต อนามัยในช่องปากและ 
การจัดอาหารถูกหลักสุขาภิบาล 
 * เด็กทุกคนได้รับการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตโดยครูผู้ดูแลเด็ก 
 * อาหารที่จัดให้เด็กมีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน 
 * การดูแลสุขภาพช่องปาก 
 * น้ำดื่ม & น้ำใช้ ต้องสะอาด มีคุณภาพและมีฝาปิดมิด  
 
 

ด้านการพัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัย 
 * การตรวจประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ 
 * การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ โดยครูผู้ดูแลเด็ก 
 * มีของเล่น สื่ออุปกรณ์ และหนังสือนิทาน 
 * มีมุมการเรียนรู้สำหรับผู้ปกครอง และการให้ความรู้แนะนำ 
  ในการเลี้ยงดูเด็ก 
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ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
 * พื้นที่ ใช้สอยภายในอาคาร มีการจัดแยกเป็นสัดส่วน มีระเบียบ สะอาด   
  ปลอดภัย  
 * ห้องน้ำ&ห้องส้วม แยกส่วนกัน สะอาด เพียงพอ เหมาะสมกับเด็ก 
 * การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย   
  ถูกสุขลักษณะ 

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 * การตรวจสุขภาพ  
 * มีแผนและกิจกรรมรองรับ เพื่อป้องกันโรคระบาดในศูนย์เด็กเล็ก เช่น   
  กำหนดวันทำความสะอาดของเล่น ที่นอน ห้องนอน ห้องกิจกรรม ของใช้  
  สำหรับเด็ก บริเวณรอบศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น 
 * ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนได้รับการอบรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจาก  
  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 * การได้รับวัคซีน มีการทำทะเบียนและประวัติการรับวัคซีนของเด็กที่เป็น  
  ปัจจุบัน 
 * การป้องกันแมลงและพาหนะนำโรค เช่น การติดมุ้งลวดบริเวณห้องนอน  
  หรือทั้งอาคาร กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์ จัดให้มีห้องพัก  
  สำหรับเด็กป่วยและมีตู้ยาสามัญประจำบ้านที่ยังไม่หมดอายุ 
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ด้านบุคลากร 
 * ครูผู้ดูแลเด็กมีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ 
 * ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาความรู้และอัตราส่วนการดูแลเด็กเหมาะสม 
 

ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 * ผู้ปกครอง ชุมชน และ อปท. มีส่วนร่วม 
 * เครือข่าย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการขับเคลื่อนศูนย์เด็กเล็กเป็น 
  แหล่งเรียนรู้ ในชุมชน 

ด้านผลลัพธ์ 
 1. เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 (อนามัย 55)  
  2. เด็กมีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70  
  3. เด็กมีฟันน้ำนมผุไม่เกินร้อยละ 57  
  4. เด็กทุกคนที่มีพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้า 
  ได้รับการส่งต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุข 
  เพื่อแก้ ไขและส่งเสริมพัฒนาการต่อไป 

ด้านผลลัพธ์ 



ทำอย่างไรให้ได้คุณภาพ ? 

19

6 แนวการพัฒนา 
ศูนย์เด็กเล็กทั่วๆ ไป 

2.สร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

แนวการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็ก 

5.การประเมิน
พัฒนาการ& 

การเรียนรู้ของเด็ก 

1.การสร้างหลักสูตร 
ที่เหมาะสม 

 

6.ความสัมพันธ์
ระหว่างครูผู้ดูแล

เด็ก&ครอบครัวของ
เด็ก 

3.การจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริม

พัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็ก 

4.การบูรณาการ 
การเรียนรู้  

&การจัดการ 
การสอน 
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1 การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม : 
 การพัฒนาหลักสูตร พิจารณาจากวัยและประสบการณ์ของเด็กเป็นหลัก  
มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
และลักษณะนิสัย โดยอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์เดิมที่ เด็กมีอยู่ และ
ประสบการณ์ ใหม่ที่ เด็กจะได้รับ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ ให้ โอกาสทั้งเด็กปกติ  
เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิเศษ 

2 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็ก : 
 ควรอยู่ ในสภาพที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ตอบสนอง
ความต้องการ ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน สะอาด ปลอดภัย อากาศสดชื่น มีบริเวณออก
กำลังกาย มีสื่อที่มาจากธรรมชาติและวัสดุอุปกรณ์ที่หลาก
หลาย เหมาะสมกับวัยให้เด็กมี โอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง 
สภาพแวดล้อมใกล้ตัว รวมทั้งการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นใน
สังคม 
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3 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็ก : 
 ครูผู้ดูแลเด็กเปลี่ยนบทบาทจากผู้ ให้ความรู้หรือ
สั่งให้เด็กทำ มาเป็นผู้อำนวยความสะดวก โดยครูต้อง
ยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จักและเข้าใจเด็กแต่ละคนที่ตน
ดูแลรับผิดชอบ เพื่อจะได้วางแผนสร้างสภาพแวดล้อม
และกิจกรรมต่างๆ ได้เหมาะสม นอกจากนี้ครูต้องรู้จัก
พัฒนาตนเอง ประยุกต์ ใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมกับเด็กตามบริบทของพื้นที่ 
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4 การบูรณาการ การเรียนรู้& 
การจัดการเรียนการสอน : 
 เด็กปฐมวัย ยึดหลักการบูรณาการที่ว่า หนึ่ง
แนวคิด เด็กสามารถเรียนรู้ ได้หลายกิจกรรม หนึ่ง
กิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ ได้หลายทักษะและหลาย
ประสบการณ์สำคัญ จึงเป็นหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็กในการ
วางแผน การจัดประสบการณ์ ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่
หลากหลายกิจกรรม หลากหลายทักษะ หลากหลาย
ประสบการณ์อย่างเหมาะสมกับวัยของเด็กที่ดูแล 
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6 ความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก&
ครอบครัวของเด็ก : 
 เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมที่เด็กเติบโตขึ้นมา ครูผู้ดูแล พ่อแม่ 
และผู้ปกครองเด็ก ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ทำความเข้าใจเรื่องพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็ก 
ยอมรับและร่วมมือกันรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาตามหลักการจัดหลักสูตรให้บรรลุเป้าหมายที่
ต้องการร่วมกัน 

5 การประเมินพัฒนาการ & 
การเรียนรู้ของเด็ก : 
 ครูผู้ดูแลเด็กควรสังเกต และ
ประเมินทั้งการสอนของตนเองและ
พัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กว่าได้
บรรลุตามจุดประสงค์และเป้าหมาย
หรือไม่ ผลที่ ได้จากการสังเกต 
สามารถบอกได้ว่าเด็กเกิดการเรียนรู้
และมีความก้าวหน้าเพียงใด ซึ่งจะ
ช่วยครูผู้ดูแลเด็กในการวางแผนการ
จัดกิจกรรม ชี้ ให้เห็นพัฒนาการของ
เด็กเป็นรายบุคคล ความต้องการ
พิเศษของเด็กแต่ละคน และยังใช้ ใน
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
ศึกษา 
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เปรียบเทียบความต่างที่เจอ....ในสภาพความเป็นจริง 

อะไรที่ ?...เหมาะสม อะไรที่ ?...ควรปรับปรุง 

การเฝ้าระวังการเจริญเติบโต 
โดยครูผู้ดูแลเด็ก ต้องมีเครื่องชั่ง

น้ำหนัก และวัดส่วนสูงที่ ได้
มาตรฐาน พร้อมใช้งาน 

ประเมินภาวการณ์เจริญเติบโต 
ทุก 3 เดือน 

จัดอาหารกลางวันให้เด็ก มี
คุณค่าทางโภชนาการทุกวัน 

ภาชนะใส่อาหารสะอาด และมี
สถานที่เหมาะสม 

ขนมขบเคี้ยว ดูดขวดนม และการซื้อขนม
ตามร้านค้าใกล้ศูนย์ ไม่ควรพบใน  

ศูนย์เด็กเล็ก เพราะจะส่งผลให้เกิดปัญหา
สุขภาพช่องปากตามมา คือ โรคฟันผุ 

   ที่วัดส่วนสูง เป็นรูปสัตว์ต่างๆ 
เรามักเห็นอยู่บ่อย ซึ่งไม่ ได้มาตรฐาน 
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เปรียบเทียบความต่างที่เจอ....ในสภาพความเป็นจริง 

อะไรที่ ?...เหมาะสม อะไรที่ ?...ควรปรับปรุง 

เครื่องใช้สำหรับเด็ก สะอาด เพียงพอ 
ไม่ ใช้แก้วร่วมกัน มีการทำความสะอาด

หลังการใช้งานทุกครั้ง 

ของใช้สำหรับเด็ก ต้องมีการแยกเก็บ
เป็นรายบุคคล จัดเป็นระเบียบ ที่นอน 
หมอน ผ้าห่ม มีประจำตัวเด็กทุกคน 

สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น 

สภาพแก้วน้ำ และสภาพแปรงสีฟัน
ที่ ไม่เหมาะสม ไม่สะอาด ควรดูแล 
และมีการเปลี่ยนแปรงสีฟันอย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง  

อุปกรณ์ที่นอน ของใช้ส่วนตัวเด็ก  
ไม่ควรนำมาเก็บรวมกัน เพราะจะ

เป็นแหล่งรังโรคได้ 
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เปรียบเทียบความต่างที่เจอ....ในสภาพความเป็นจริง 

อะไรที่ ?...เหมาะสม อะไรที่ ?...ควรปรับปรุง 

สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือ
นิทาน จัดเป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย 

อยู่ ในสภาพดี พร้อมใช้และเหมาะสมตามวัย 

การจัดเก็บสิ่งของ สื่อต่างๆ ไม่เป็น
ระเบียบ ไม่สะอาด ควรมีการทำความ
สะอาดเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 

1 ครั้ง 

อ่างล้างมือ ที่แตกชำรุด 
มีมุมแหลม ไม่เหมาะสำหรับเด็ก 

อาจเกิดอันตรายต่อเด็กได้ 
 

มีอ่างล้างมือพร้อมก๊อกน้ำ เพียงพอ
สำหรับเด็ก ที่สำคัญคือ ต้องสะอาด 
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ของเล่นสำหรับเด็กได้รับการรับรองมาตรฐานจาก มอก. จัดเก็บเป็นระเบียบ 
และทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ของเล่นเด็กที่สกปรก มีฝุ่น 
ไม่เหมาะที่จะให้เด็กนำมาเล่น  

โถส้วมเด็กมีการติดตั้งไม่สูง ขนาด
เหมาะสมกับเด็ก สะอาด ไม่มีกลิ่น 
ประตูไม่ ใส่กลอนหรือลูกบิด ควร

แยกชาย-หญิง 

ห้องส้วมผู้ ใหญ่ สภาพชำรุด 
แตกหัก ไม่เหมาะที่จะให้เด็กเข้าใช้ 

ตามลำพัง 

เปรียบเทียบความต่างที่เจอ....ในสภาพความเป็นจริง 

อะไรที่ ?...เหมาะสม อะไรที่ ?...ควรปรับปรุง 
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เครื่องเล่นสำหรับเด็กมีการติดตั้งในที่  
เหมาะสม ยึดติดรากฐานที่มั่นคง ตรวจดู
สภาพเป็นระยะ พื้นสนามเด็กต้องปลอดภัย 

เช่น พื้นทราย สนามหญ้า หรือยางสังเคราะห์ 
เป็นต้น 

ของเล่นที่มีฐานไม่มั่นคง และพื้น
สนามเป็นดินกรวด เป็นอันตราย
ต่อเด็กได้ เมื่อมีการหกล้ม หรือ

เกิดอุบัติเหตุขณะเล่น 

เปรียบเทียบความต่างที่เจอ....ในสภาพความเป็นจริง 

อะไรที่ ?...เหมาะสม อะไรที่ ?...ควรปรับปรุง 
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“เด็กวันนี้ คือ ผู้ ใหญ่ ในวันหน้า” 
ยังคงเป็นประโยคที่ทรงความเป็นจริงอยู่เสมอ เพราะเด็ก 
ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ  
ดังนั้น หากเราเพาะบ่ม ปลูกฝังหรือให้การเลี้ยงดูเด็กด้วยวิธี
ที่ถูกต้องเป็นขั้นตอนแล้ว ก็จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของ
สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะสมัยปัจจุบันที่มีสิ่งยั่วยุ
มากมาย วัยเด็กจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการปลูกฝัง
ในสิ่งที่ดีงามเพราะกำลังอยู่ ในช่วงระยะเวลาสำคัญที่สุดใน
การพัฒนาด้านต่างๆ ถือเป็นหน้าที่หลักของพ่อแม่ ผู้ปกครอง  
ครู สถานศึกษาต่างๆ ตลอดถึงชุมชนที่เด็กเหล่านี้อาศัยอยู่  
ที่จะให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ด้วยเหตุ
และผลดังกล่าวจึงก่อให้เกิดมี “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” 
ขึ้นมาในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กระดับปฐมวัย
ก่อนที่จะเข้าสู่การศึกษาระดับที่สูงขึ้นตามลำดับ 

บทสรุป.....ทิ้งท้ายให้คิด 
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ช่วงเวลาที่ผ่านมา หลังจากที่มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการ
ศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พบว่า มีปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการพัฒนาด้านต่างๆ 
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสภาพของอาคารที่ชำรุด ทรุดโทรม  
ไม่ปลอดภัย ห้องน้ำเครื่องสุขภัณฑ์ที่ ไม่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงที่
ตั้ง ซึ่งบางแห่งอยู่ ในที่ดินของเอกชน โรงเรียน วัด ทำให้มีข้อ
จำกัดในเรื่องของระเบียบที่จะเข้าไปพัฒนาด้านอาคารและ
โครงสร้างพื้นฐาน แต่ก็พยายามให้ความสำคัญต่อการพัฒนา
เด็ก ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องทำตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
ที่เน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
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ดังนั้นสิ่งแวดล้อมภายในและบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีสุขลักษณะ  
ที่ดี คือ มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่อับชื้น บริเวณรอบๆ จะต้องไม่เป็นที่เพาะ
พันธุ์สัตว์ หรือแหล่งเชื้อโรค ภายในตัวอาคารแบ่งเป็นสัดส่วนเพื่อสุขภาพ
อนามัยที่ดีของเด็ก ตลอดจนจะต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะ  
ของมีคมให้ห่างไกลมือเด็ก ส่วนห้องน้ำและห้องอาบน้ำควรมีสุขภัณฑ์มีขนาด
ที่เหมาะสมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน และในส่วนของโรงอาหาร ควรที่จะอยู่
ห่างไกลจากห้องนอนของเด็ก เพื่อป้องกัน พวกกลิ่น ควัน จากการปรุง
อาหาร และลานกิจกรรมที่เด็กไว้ ใช้เล่น ควรมีการตรวจสอบคุณภาพการใช้
งานตลอดเวลา ไม่มีส่วนที่หัก ส่วนที่แหลม ยื่นออกมาเป็นอันตรายต่อเด็กๆ 
ครูผู้ดูแลเด็กถือว่าเป็นบุคคลสำคัญ ควรมีความรู้ความสามารถในการดูแล
เด็ก หรือเตรียมความพร้อมให้เด็ก ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ทั้งในเรื่อง
การดูแลตนเอง, การอยู่ร่วมกับเพื่อน, วินัย และการปลูกฝังทัศนคติที่ดี ให้
กับเด็กเล็ก ตลอดจนสามารถที่จะประถมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเด็กเล็กได้ 
เมื่อเด็กได้รับอุบัติเหตุ หรือเจ็บไข้ ได้ป่วย ส่วนในเรื่องของสื่อการเรียนการ
สอน ควรคัดเลือกและจัดสรรให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก และจะต้องไม่
เป็นอันตรายต่อเด็ก เพราะการสอนโดยใช้สื่อนอกจากจะช่วยให้เด็ก
สนุกสนานและเพลิดเพลินแล้วยังช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สร้าง
จินตนาการ และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กด้วย 
นอกจากนี้แล้ว โภชนาการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาหารสำหรับเด็กเล็ก 
ควรประกอบไปด้วยสารอาหารที่ครบถ้วน ตลอดจนอาหารเสริมประเภทนม 

และผลไม้ ควรจัดให้มีประกอบมื้อหลักควบคู่กันไป เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อ
เมล็ดพันธุ์น้อยๆ ของเราจะได้เจริญเติบโตเป็นไม้ ใหญ่ที่  
แข็งแรงในอนาคต  
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 ช่วงเริ่มก่อตั้งมีเด็กเพียง 23 คน เนื่องจากผู้ปกครองไม่ ไว้วางใจ ต่อมา
โรงเรียนอนุบาลยกพื้นที่ ให้ก่อสร้าง 4 ไร่ เริ่มต้นด้วยการฝึกระเบียบวินัยของเด็ก 
เด็กพูดจาไพเราะ เมื่อกลับไปพูดที่บ้าน ทำให้ผู้ปกครองยอมรับมากขึ้น ปัจจุบันมี
ครูผู้ดูแลเด็ก 6 คน แม่บ้าน 2 คน จำนวนเด็กทั้งหมด 157 คน จุดแข็งของที่นี้ 
คือ นายกเทศมนตรี ให้ความสำคัญ เน้น“การพัฒนาคนเป็นสิ่งที่สำคัญ” บวกกับ
หัวหน้าศูนย์ฯ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง “ครูอิ๋ว ครูผู้วิเศษ” ด้วยประสบการณ์
ที่เป็นครูมาก่อน จึงไม่ ใช้เรื่องยากเลยในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ที่ครูเป็น

ต้นแบบดีๆ  
ในพื้นที่นครชัยบุรินทร์...ดูได้ที่ ไหนบ้าง 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดจิก 
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
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ผู้ผลิตขึ้นเองให้เหมาะสมตามวัยของเด็ก และด้วยนิสัยที่เป็นคนมีระเบียบวินัย  
มี ใจรักในงาน เอาใจใส่ดูแล จึงส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง ในทุกๆ ด้าน สิ่งที่ ได้เรียนรู้จากการทำงาน ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลกุดจิก ต้องการพัฒนาบุคลากรครูให้ ได้คุณภาพและเป็นมืออาชีพ 
โดยครูทุกคนได้รับการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ร่วมทั้งศึกษา
ต่อในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อปรับให้ตรงกับงานที่ทำ ทั้งในเรื่องการดูแล
เด็กและการให้คำปรึกษาผู้ปกครอง ตลอดทั้งการแก้ ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก 
นอกจากนี้ยังมีวิทยากร (เครือข่ายผู้ปกครอง) ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเผยแพร่  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กๆ อาทิเช่น การสาธิตการทำขนมบัวลอย การทำอาหาร 
ตลอดจนพาไปศึกษาเรียนรู้ ในแหล่งชุมชน เช่น สถานีตำรวจ สถานีรถไฟ และใน
ช่วงอนุบาล 3 ก่อนจบ ได้มี โครงการพาไปทัศนศึกษา เช่น ที่สวนสัตว์นครราชสีมา  
ฟาร์มโชคชัย โดยมีผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมด้วย 
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การฝึกวินัย : ที่นี้ ใช้สัญลักษณ์ลูกศร  
สีน้ำเงิน (เดินไป) สีแดง (เดินกลับ) ในการ
เดินไปยังห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องอาหาร 
และห้องต่างๆ เป็นการฝึกระเบียบวินัยให้
เด็ก ประโยชน์ที่ ได้เด็กไม่มีวิ่งชนกัน และ
มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมุมสื่อการเรียน หรือ
ที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ของเด็กจะถูกจัดให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย เป็นการปลูกฝังสิ่งดีๆ 

ที่ ใส่สบู่ : นำเอาถุงตาข่ายที่ ใส่ส้ม 
มาทำเป็นที่ห้อยใส่สบู่ผูกไว้ตามก๊อก
น้ำในอ่างล้างมือ ประโยชน์ที่ ได้ คือ 
ทำให้ลดปริมาณการใช้สบู่ และไม่
ทำให้สบู่ ไหลไปอุดตันร่องน้ำ ซึ่ง
เป็นการแก้ปัญหาที่ผ่านได้เป็นอย่าง
ดีและยั่งยืน 

นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 
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เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC : 
 รอบๆ ตัวเด็กจะได้เรียนรู้ภาษา เริ่มตั้งแต่ที่รั่วของศูนย์ฯ สื่อทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ตรงกลางสื่อด้วยสัญลักษณ์รูปภาพ ภายในห้องเรียนตามผนังห้อง 
คุณครูจะผลิตสื่อใช้เอง ซึ่งจะมี 2 ภาษา และที่เด่นคือ ใน 1 สัปดาห์ จะมีครูต่าง
ชาติ Mr. Markin เข้ามาสอนภาษาให้กับๆ เด็กๆ ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เด็กๆ 
ให้ความสนใจ และบรรยากาศการเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน เด็กๆ สามารถ
กล่าวทักทายเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างน่ารัก ได้เรียนรู้คำศัพท์ที่อยู่รอบๆ ตัว  
ถือเป็นการปลูกฝังที่ดี เด็กได้เรียนรู้ทักษะทั้งการฟังและพูดจากเจ้าของภาษา 
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ศูนย์ฯ มีมาตรการด้านความปลอดภัย 
การติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยผู้ปกครอง
สามารถเชื่อมต่อออนไลน์ ได้ เห็นความ
เป็นอยู่ของลูกขณะที่อยู่ที่ศูนย์ฯ และเห็น
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู ใน
แต่ละวันได้ตลอดเวลา 
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 “ครูไก่” เล่าให้ฟังว่า ศูนย์ฯแห่งนี้เริ่มก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2547 ปัจจุบันมี
เด็ก 69 คน มีครูผู้ดูแลเด็ก 6 คน แม่บ้าน 1 คน ยาม 1 คน โดยบุคลากรชุด
ปัจจุบันเริ่มทำงานปี 2550 จุดแข็ง คือ คณะผู้บริหารให้ความสำคัญเรื่องการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก จึงไม่ ใช่เรื่องยากที่ครูจะดำเนินการร่วมคิด ร่วมทำ เป็นตัว
ประสานหลักที่สำคัญในการพัฒนาให้ ได้คุณภาพ โดยเริ่มไปทีละนิด ไม่ ได้ทำ
พร้อมๆ กันทีเดียว ปรับปรุงสถานที่ ให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม ปลอดภัย  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งบุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ ในการจัดการ
ศึกษาเด็กปฐมวัย ทำให้มีแผนการเรียนการสอนที่ชัดเจน เป็นระบบ และที่สำคัญ 
ครูไก่ ยังได้จัดทำ facebook ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น โดยเป็น Admin เอง  
เปิดโอกาสให้เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก
ร่วมกัน ปัจจุบันมีสมาชิก 500 คน บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยน
กันได้ ซึ่งมีครูเครือข่ายจังหวัดอื่น 2 ท่าน (สุราษฎร์ธานี และราชบุรี) อาสาเป็น 
Admin ร่วม ช่วยในการเคลียร์ ข้อมูลที่ ไม่เกี่ยวข้อง เช่น โฆษณาขายของต่างๆ
ออกไปให้ ศูนย์ฯแห่งนี้ ครูไก่ ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ ไว้เยอะมาก ใครสนใจสามารถ
มาศึกษาดูงานได้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านค่าย 
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
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 ศูนย์ฯ แห่งนี้มีกิจกรรมอาบ
น้ำก่อนนอน ทุกวัน หลังจากรับ
ประทานอาหารกลางวัน เด็กจะ
แปรงฟัน อาบน้ำ และแต่งตัวเอง 
(ชุดสวย ตามที่เด็กชอบ เตรียมมา
จากบ้าน) ซึ่งเด็กสามารถสวมใส่
เสื้อผ้าเองได้ ถ้าอายุเล็กหน่อย 
คุณครูจะช่วย เป็นการฝึกให้เด็กได้
ช่วยเหลือตัวเอง 

“ครูไก่” เน้นกิจกรรมให้เด็กได้มี
โอกาสไปเรียนรู้ภายนอกศูนย์ โดย
ไปดูวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษ 
เป็นการเรียนรู้ชนิดของผักจากของ
จริง 
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แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ ใกล้ๆ ไม่ต้องเดินทาง สอนให้เด็กได้
เห็นนก ผีเสื้อ แมลงต่างๆ จากธรรมชาติจริง เมื่อเด็กเห็นตัว
หนอน จะเกิดคำถามคุณครูว่า “นี่ตัวอะไรคะ?” และชักชวนให้
เพื่อนๆ มาดู เรียนรู้เรื่องดอกไม้ เรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติรอบ
ตัว เป็นต้น 

เด็กๆ ได้มี โอกาสไปดูการเลี้ยงปลา 
การเลี้ยงไก่ ไข่ ที่อยู่ ในชุมชน ซึ่ ง
เจ้าของกิจการให้ความร่วมมือดีมาก 
“เด็กๆ ชอบ และให้ความสนใจมาก 
เมื่ อคุณครูพาออกมาเรี ยนรู้ นอก
ห้องเรียน” ลองมองหาว่าในชุมชนเรา
มีแหล่งเรียนรู้อะไรบ้าง 
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การสาธิต และการได้ลงมือทำเอง 
ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี เช่น 
  
 * สาธิตการทำขนมบัวลอย ครูไก่ จะสอนตั้งแต่ส่วนประกอบ เช่น ใบเตย/
ดอกอัญชัน/ฝักทอง ซึ่งจะให้สีแตกต่างกัน เด็กได้มีส่วนร่วมในการปั้นเม็ดบัวลอย 
เรื่องรู้เรื่องสี กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ขยับ 
  
 * การทำข้าวปั้นญี่ปุ่น การทำห่อหมก เด็กได้เห็นและได้กิน 
  
 * การทำกระทง เพื่อใช้ ในวันลอยกระทง เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผู้ปกครอง
ให้ความร่วมมือดีมาก เด็กภูมิ ใจที่มีส่วนช่วย และเกิดการจินตนาการประดิษฐ์
กระทงในรูปแบบต่างๆ จากวัสดุธรรมชาติที่มี ในท้องถิ่น 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโป่งสะเดา 
ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ “ครูจอย” ที่เสียสละเวลา มาเล่าเรื่องการพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กบ้านยางโป่งสะเดาให้กับทางทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา  
ที่ ไปขอศึกษาดูงานฟัง เนื่องจากวันนั้นมีงานศพของท่านรองนายกฯ ซึ่งทุกคนจะ
ต้องไปร่วมงาน ด้วยความที่ ครูจอย เป็นผู้ที่มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบสูง 
เป็นคุณครูรุ่นใหม่ ไฟแรง ทุ่มเทให้กับงาน ค้นคว้าหาความรู้ ใหม่ๆ จากหลายช่อง
ทางอยู่เสมอ จึงไม่แปลกใจเลยว่าศูนย์ฯแห่งนี้จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนกลายเป็น
แหล่งเรียนรู้ดีๆ ให้กับศูนย์ฯอื่นได้เป็นอย่างดี โดยครูจอย เริ่มพัฒนาจากสิ่งที่
สามารถทำได้ก่อน รวมทั้งเสียสละงบส่วนตัวในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่คิดว่าน่าจะ  
ต้องมี ในศูนย์ฯ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ผู้บริหาร ก็หันมาสนับสนุนงบ
ประมาณเพิ่มเติม การขอความร่วมมือจากผู้ปกครองก็ได้รับความร่วมมือด้วยดี 
รวมถึงเจ้าอาวาสวัดเป็นประธานในการจัดผ้าป่าสามัคคี สำหรับหางบประมาณมา
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนในชุมชนต่างมีส่วนช่วยในการ
พัฒนา โดยทุกฝ่ายเห็นถึงความสำคัญของลูกหลานในชุมชน 
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นำท่อพีวีซี  ที่มีมาดัดแปรงสำหรับ
ใช้ เป็นที่ เก็บแปรงสีฟันของเด็ก
แต่ละคน 

ปรับแก้ ไขส้วมเดิมที่เป็นแบบของ
ผู้ ใหญ่ ซึ่งไม่เหมาะกับเด็ก โดยทำ
บันไดไม้เป็นชั้นและที่รองนั่ง ให้
เด็กสามารถใช้ส้วมได้ 

การประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอน
อย่างง่ายๆ มีหลากหลาย ทำจาก
ปฏิทินที่ ไม่ ได้ ใช้แล้ว ลงทุนต่ำแต่
มีประโยชน์มากมาย   
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แหล่งเพาะเห็ดในชุมชน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ให้กับเด็กได้
เป็นอย่างดี รวมถึงการได้ลงมือทำจริง เช่น การปลูกผัก  

ฝึกให้เด็กใช้กล้ามเนื้อผ่านกิจกรรมทั้งในห้องเรียน และกิจกรรมการออกกำลัง อาทิ
เช่น การโยนบอลใส่ตะกร้า การปั้นดินน้ำมัน รวมทั้งกิจกรรมที่ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม เช่น การเล่านิทาน การเล่นโทน เด็กๆ จะให้ความสนใจมาก 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันเทศบาลตำบลท่าตูม 
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

 เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี 2548 โดยผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดขึ้น เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็กเล็ก 
ภายใต้แนวคิดที่ว่า “การสร้างถนนด้วยทองคำ 100 เส้น ไม่มีคุณค่าเท่ากับการ
สร้างคนดีมีคุณภาพ 100 คน” ปัจจุบันศูนย์ฯ มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 คน  
ครูผู้ช่วย จำนวน 2 คน และเด็ก จำนวน  87 คน เดิมทีมีบริการ รถรับ-ส่งเด็ก  
จึงมองว่าการให้บริการทุกอย่างมันไม่ยั่งยืน ซึ่งพบปัญหาในการบริหารจัดการ
หลายอย่าง จากนั้นจึงมีการถ่ายโอนให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ มองเห็นและสะท้อนปัญหาดังกล่าวจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง  
และมีการชี้แจงเรื่องการมีส่วนร่วม สร้างข้อตกลงร่วมกับผู้ปกครอง ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี  



ทำอย่างไรให้ได้คุณภาพ ? 

45

 จุดแข็งที่พบ คือ คุณครูมีความพร้อมในการดำเนินงาน  
มีการวางงานอย่างเป็นระบบ แม้จะพบปัญหาในการเปลี่ยน
บุคลากรบ่อย แต่สามารถทำงานต่อกันได้อย่างต่อเนื่อง  
(คนเก่าเริ่มไว้ดีคนใหม่เรียนรู้ ได้ง่าย) และได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ส่งเข้ารับการอบรมต่างๆ ต่อเนื่องทุกปี มีการบริหาร
โดยแบ่งห้องเรียนชัดเจนตามช่วงวัย จัดช่องทางการสื่อสาร 
Two way ระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้บริหารเป็นประจำ และเน้นให้
ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ ส่วนเรื่อง
งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง และ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายด้วย 

ที่ ใส่แปรงสีฟัน : 
นวัตกรรมง่ายๆ ต้นทุนต่ำ ทำจาก
หลอดพลาสติกใหญ่ตัดครึ่ง ยึดติด
ด้วยเทปใส ด้านล่างใช้ที่เย็บกระดาษ
โดยแยกตามห้อง ใช้สัญลักษณ์  
รูปสัตว์ และผลไม้ เด็กๆ จะจำได้ว่า
ของตนเองอยู่ตรงรูปภาพไหน 
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ถึงเวลาอาหาร จะสลับสับเปลี่ยนที่ละ
ห้อง เพราะห้องอาหารมีเพียงห้องเดียว 
“ให้น้องกินก่อนพี่” ปลูกฝังนิสัยให้เด็ก
รู้จักการรอ มีการเข้าคิว เด็กทุกคนจะ
ไหว้เวลารับอาหารจากคุณครู ถือไปวาง
ที่ โต๊ะ คุณครูจะพากล่าวคำขอบคุณ
อาหารให้เด็กรู้จักคุณค่า หลังจากนั้นถึง
จะแจกช้อน 

เด็กๆ ทำทุกอย่างด้วยตนเอง ฝึกให้รู้จักคัดแยกเศษอาหาร โดยคุณครูจัด
เตรียมภาชนะไว้ ให้ ใส่ รวมถึงจุดน้ำดื่ม จะมีตะกร้าสำหรับใส่ภาชนะแก้วน้ำที่ ใช้
แล้วเตรียมไว้ ให้ เด็กจะไม่นำแก้วที่ ใช้แล้วไปวางปนกับแก้วที่ยังไม่ ใช้...เด็กเป็น
วัยที่ฝึกง่าย ขึ้นอยู่กับว่าเราจะฝึกให้เค้าทำหรือไม่ 
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