คำนำ
ห้องกิจกรรม ต่างบริบท “ระบบ...สร้างการดูแลเด็กโดยชุมชนท้องถิ่น” เป็นส่วนหนึ่งใน
การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การ "เวที สานพลั งสร้ างปั ญญา พั ฒนาเด็ กปฐมวั ยและประถมศึ กษา"
กิ จกรรมแบ่ง ๒ ส่ วน คือ ๑) เวที TED talk “ชุ มชนท้องถิ่ นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวั ย ” และ
๒) กิจกรรมห้องย่อย แยกเป็น ๒ ห้องย่อย ได้แก่ (๑) ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของ
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย” (๒) ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแล
เด็กปฐมวัยวัยโดยชุมชนท้องถิ่น ซึ่งคณะทางานจาเป็นต้องมีแนวทางในการดาเนินงาน เพื่อให้
รูปแบบกิจกรรมสะท้อนรูปธรรม และแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย
ตลอดจนการนาใช้เครื่องมือและกลไกการจัดการพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบริบทของพื้นที่
คู่มือเล่ มคณะทางานห้องกิ จกรรม ต่ า งบริ บท “ระบบ..สร้ า งการ ดู แ ลเด็ ก โดยชุ ม ชน
ท้องถิ่น ” จัดทาขึ้นเป็น แนวทางการเรียนรู้ส าหรับคณะทางาน ในการเตรียมความพร้อ มการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ โดยมีเนื้อหา ประกอบด้วย บทนา และการดาเนินการของแต่ละห้องย่อย ซึ่ง
ประกอบด้วย ส่วนวิชาการและกระบวนการจัดการ ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) TED talk “ชุมชนท้องถิ่น
เพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย”๒) ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแล
เด็กปฐมวัย และ ๓) ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยวัยโดยชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะประกอบด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะช่วยให้คณะทางาน
สามารถใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ
เมษายน ๒๕๖๒

ก

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
กาหนดการ

ภาพรวมห้องกิจกรรม ต่างบริทบท “ระบบ..สร้างการดูแลเด็ก
โดยชุมชนท้องถิ่น
กาหนดการ TED talk “ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย”
กาหนดการห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย”
กาหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการ
ดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น

ก
ข
๑
๒
๔
๑๔

บทนา

ภาพรวมกิจกรรม ต่างบริบท “ระบบ…สร้างการดูแลเด็กโดย
ชุมชนท้องถิ่น”

๑๖

ส่วนที่ ๑
ส่วนที่ ๒

เวที TED talk “ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย”
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการ
ดูแลเด็กปฐมวัย”
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย

๑๘
๒๑

ส่วนที่ ๓
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบสารวจการเตรียมความพร้อมในการนาเสนอของวิทยากร
ภาคผนวก ข แบบสารวจการออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายพื้นที่
ภาคผนวก ค รายชื่อคณะทางานกลาง หน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์

ข

๓๒
๓๗
๓๘
๓๙
๔๒

กำหนดกำร
"ห้อง กิจกรรม ต่างบริบท “ระบบ...สร้างการดูแลเด็กโดยชุมชนท้องถิ่น”

TED Talk “ชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อการ
ดูแลเด็กปฐมวัย”
(รอบที่ ๑)

๑๔.๐๐ น.

๑๔.๓๐ น.

TED Talk “ชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อการ
ดูแลเด็กปฐมวัย”
(รอบที่ ๒)

๑๕.๐๐ น.

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัตกิ ารดีดีของชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย
(รอบที่ ๑) บทบาทของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ชี้ แ จงแนวคิ ด ปฏิบัติการที่ ๑ แนว
และกระบวนการ ทางการพัฒนางาน
ในการฝึกอบรม ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)

ห้องฝึกอบรม
ห้องแลกเปลี่ยน

กิจกรรมเวที
กลำง

กิจกรรมเวที
กลำง

๑๓.๓๐ น.
ห้องแลกเปลี่ยน

๑๒.๐๐
น.

ห้องฝึกอบรม

๐๘.๐๐-๑๒.๐๐
น.

รับประทำอำหำรกลำงวัน

วันที่ ๒๓ เมษำยน ๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๒

วัน

ปฏิบัติการที่ ๑ แนว
ทางการพัฒนางาน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)

๑

การละเล่น
สร้างปัญญา
การเต้นม้ง
เพิ่มพูน
ความรู้

ปฏิบัติการที่ ๒ แนว
ทางการพัฒนางาน
ของ ศพค. และผู้นา
ชุมชน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัตกิ ารดีดีของชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย
(รอบที่ ๑) บทบาทของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ชี้แจงแนวคิด
และ
กระบวนการใน
การฝึกอบรม

๑๕.๓๐ น.

๑๖.๓๐ น.

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“ปฏิบัติการดีดีของชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็ก
ปฐมวัย
(รอบที่ ๒) บทบาทของรพ.
สต./ศพค. / และผู้นาชุมชน

ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่ ๓
แนวทางการ
พั ฒ น า ง า น ข อ ง
รพ.สต.และ อสม.

การละเล่น
สร้างปัญญา
เต้นกาบบัว

ปฏิบัติการที่ ๒
แนวทางการ
พัฒนางานของ
ศพค. และผู้นา
ชุมชน

๑๖.๐๐ น.

๑๗.๐๐ น.

๑๗.๓๐ น.

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“ปฏิบัติการดีดีของชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็ก
ปฐมวัย
(รอบที่ ๓) บทบาทของ อปท.
และทุนทางสังคมที่เกีย่ วข้อง

ปฏิบัติการที่ ๔ แนว
ทางการพัฒนางาน
อปท.และ ทุ น ทาง
สังคมในพื้นที่

ปฏิ บั ติ ก ารที่ ๕ จั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
การพั ฒ นาระบบการ
ดูแลเด็กปฐมวัย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“ปฏิบัติการดีดีของชุมชน
“ปฏิบัติการดีดีของชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็ก
ท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็ก
ปฐมวัย
ปฐมวัย
(รอบที่ ๒) บทบาทของรพ. (รอบที่ ๓) บทบาทของ อปท.
สต./ศพค. / และผู้นาชุมชน และทุนทางสังคมที่เกีย่ วข้อง
ปฏิบัติการที่ ๓
ปฏิบัติการที่ ๔ แนว ปฏิบัติการที่ ๕ จัดทา
แนวทางการ
ทางการพัฒนางาน แผนปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนางานของ
อปท.และ ทุนทาง
พัฒนาระบบการดูแล
รพ.สต.และ อสม.
สังคมในพื้นที่
เด็กปฐมวัย

กำหนดกำร
TED talk “ชุมชนท้องถิ่นเพือ่ กำรดูแลเด็กปฐมวัย
"เวทีสำนพลังสร้ำงปัญญำ พัฒนำเด็กปฐมวัยและประถมศึกษำ"
วันที่ ๒๒– ๒๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ศูนย์กำรแสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพค เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี
กำหนดกำร
วัน-เวลำ
วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบที่ ๑)
๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. (๑) นโยบำยกำรดูแลเด็กแรกเกิดถึงปฐมวัย
(๓๐ นำที)
ทต.ป่ำก่อดำ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย
โดย ว่าที่ร้อยตรีดารงศักดิ์ ขวัญชัย
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลป่าก่อดา
(๒) กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม,และสื่อสร้ำงสรรค์ในกำรจัดกำรศึกษำ
อบต.สถำน อ.นำน้อย จ.น่ำน
โดย นายเริ่ม คามินทร์
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสถาน
(๓) บทบำทของกองทุนหลักประกันสุขภำพกับกำรดูแลสุขภำพเด็ก
ทต.บ้ำนหลวง อ.จองทอง จ.เชียงใหม่
โดย นายธีระศักดิ์ โฆษคุณวุฒิ
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลบ้านหลวง
(๔) กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น
อบต.ยำงขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลรำชธำนี
โดย นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
(๕) กำรสร้ำงกำรเรียนรู้ด้วยวิถีวัฒนธรรมภูไท
ทต.เหล่ำใหญ่ อ.กุฉินำรำยณ์ จ.กำฬสินธุ์
โดย นางสาวพรพรรณ แก้วคาภา
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
(๖) กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับ อปท.กับทุนทำงสังคมเพื่อกำรดูแลเด็ก
ทต.บ้ำนแฮด อ.บ้ำนแฮด จ.ขอนแก่น
โดย นายจีระศักดิ์ เเก่นดู่
ผู้อานวยการกองการศึกษา
วันอังคำรที่ ๒๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)
๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. (๑)กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค”
(๓๐ นำที)
อบต.เสมำใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ
โดย นางพงษ์พรรณ สาระอินทร์
ตาแหน่ง ผู้อานวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเสมาใหญ่
(๒) ศพด.คุณภำพปลอดโรคปลอดภัย”
อบต.เสม็ดใต้ อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ
โดย นางสาวชฎานันท์ อนุลีจันทร์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ
(๓) หลักสูตรกำรจัดกำรขยะท้องถิ่น”
อบต.บ้ำนหำด อ.บ้ำนลำด จ.เพชรบุรี
๒

วัน-เวลำ

กำหนดกำร
โดย นางสาวณัฐธิดา คาภูอ่อน
ตาแหน่ง นักวิชาการกองการศึกษา
(๔) กำรสร้ำงกำรเรียนรู้โดยกำรลงมือทำ
ทต.ด่ำนช้ำง อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี
โดย นางสาวดวงพร พุ่มจาปา
ตาแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๕) กำรจัดกำรอำหำรสำหรับเด็ก ใน ศพด.
ทต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
โดย นายสมเกียรติ มะขาม
ตาแหน่ง รักษาการแทนผู้อานวยการกองการศึกษา

๓

กำหนดกำร
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติกำรดีดีของชุมชนท้องถิน่ เพื่อกำรดูแลเด็กปฐมวัย
"เวทีสำนพลังสร้ำงปัญญำ พัฒนำเด็กปฐมวัยและประถมศึกษำ"
วันที่ ๒๒– ๒๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ศูนย์กำรแสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพค เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี
กำหนดกำร
วัน-เวลำ
วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๔.๐๐-๑๔.๐๕ น. ชี้แจงกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติกำรดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อกำร
(๕ นำที)
ดูแลเด็กปฐมวัย”จำก ศรร.๒๐ พื้นที่
๑๔.๐๕-๑๗.๕๕ น. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติกำรดีดีของชุมชนท้องถิน่ เพื่อกำรดูแลเด็ก
(๔ ชัว่ โมง)
ปฐมวัย
๑๔.๐๕-๑๕.๓๕ น. (รอบที่ ๑) บทบาท ศพด. มีพื้นที่ ศรร.๒๐ พื้นที่ ผู้มาเรียนรู้กลุ่มละ ๔๐ คน
(๙๐ นำที)
(ฐานเข้มข้น รอบละ ๒๕ นาที = ๓ รอบ)
(ฐานเพิ่มเติม รอบละ ๑๐ นาที = ๑ รอบ)
๑. อบต.เสม็ดใต้ อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ
โดย นางสาวชฎานันท์ อนุลีจันทร์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ
๒. อบต.บ้ำนไร่ อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี
โดย พ.จ.อ.วีระเดช นิลวัฒน์
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
๓. ทต.บ้ำนหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โดย นางจันทร์ทิพย์ รัตนชัย
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
๔. อบต.สถำน อ.นำน้อย จ.น่ำน
โดย นางสุขจิต มหายศนันท์
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
๕. อบต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
โดย นายสมยศ แสนโคก
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงใหญ่
๖.อบต.หนองจอก อ.บ้ำนไร่ จ.อุทัยธำนี
โดย นางสาวณัฐธิดา คาภูอ่อน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
๗. อบต.บ้ำนหำด อ.บ้ำนลำด จ.เพชรบุรี
โดย นางสาวศิริพร เอมดี
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ
๘. อบต.แก้งแก อ.โกสุมพิสยั จ.มหำสำรคำม
โดย นายทองคา สิทธิโชค
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา
๙. ทต.ด่ำนช้ำง อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี
โดย น.ส.ดวงพร พุ่มจาปา
ตาแหน่ง ครูค.ศ.1 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
๑๐. ทต.หนองนำคำ อ.หนองนำคำ จ.ขอนแก่น
๔
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โดย นางพรทิพย์ อุเทน
ตาแหน่ง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๑. ทต.โคกล่ำม อ.จตุรพักตรพิมำน จ.ร้อยเอ็ด
โดย นายเหลือ โพธิ์ผา
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลโคกล่าม
๑๒. อบต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระกำรพืชผล จ.อุบลรำชธำนี
โดย นางสิรินภา บุญเนาว์
ตาแหน่ง ครู คศ.๒
๑๓. ทต.ป่ำก่อดำ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย
โดย นางอรทัย ขวัญชัย
ตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
๑๔. อบต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โดย นางปิยะนันท์ โตแห้ว
ตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
๑๕. ทต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
โดย นายสมเกียรติ มะขาม
ตาแหน่ง รักษาการแทนผอ.กองการศึกษา
๑๖. ทต.ท่ำม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โดย นางเรียมจิต ทิพอาจ
ตาแหน่ง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๗. ทต.เหล่ำใหญ่ อ.กุฉินำรำยณ์ จ.กำฬสินธุ์
โดย นางสาวจินดารัตน์ ไชยขันธ์
ตาแหน่ง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๘. ทต.ส่องดำวหนองแดง อ.ส่องดำว จ.สกลนคร
โดย นายอู่ทอง อุตหลุด
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
๑๙. อบต.ยำงขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลรำชธำนี
โดย นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์

ตาแหน่ง ครูชานาญการ
๒๐. อบต.เสมำใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ
โดย นางจิริยา เทอดศักดิ์ศรี

ตาแหน่ง ครู คศ.๑
๑๕.๓๕-๑๕.๕๕ น.
(๒๐ นำที)
๑๕.๓๕-๑๖.๕๕ น.
(๖๐ นำที)

กำรละเล่น สร้ำงปัญญำ
กำรเต้นม้ง เพิม่ พูนควำมรู้
ทต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
รอบที่ ๒ บทบาท รพ.สต.+ ศพค.+ผู้นาชุมชน (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) + อสม.
มีพื้นที่ ศรร.๒๐ พื้นที่ ผู้มาเรียนรู้กลุ่มละ ๔๐ คน
(ฐานเข้มข้น รอบละ ๒๕ นาที= ๒ รอบ)
(ฐานเพิ่มเติม รอบละ ๑๐ นาที = ๑ รอบ)
๑. อบต.เสม็ดใต้ อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ
๕

วัน-เวลำ
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โดย นางสาวฉวีวรรณ พุ่มพวง
ตาแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
๒. อบต.บ้ำนไร่ อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี
โดย พ.จ.อ.วีระเดช นิลวัฒน์
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
๓. ทต.บ้ำนหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โดย นายเอกสิทธิ์ วงค์ธรหัส
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๔. อบต.สถำน อ.นำน้อย จ.น่ำน
โดย นางสาวสุธารส ทาเสน
ตาแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุข
๕. อบต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
โดย นายสมยศ แสนโคก
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงใหญ่
๖. อบต.หนองจอก อ.บ้ำนไร่ จ.อุทัยธำนี
โดย นางวิไล แสนพรม
ตาแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
๗. อบต.บ้ำนหำด อ.บ้ำนลำด จ.เพชรบุรี
โดย นางสาวศิริพร เอมดี
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ
๘. อบต.แก้งแก อ.โกสุมพิสยั จ.มหำสำรคำม
โดย นายทองคา สิทธิโชค
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา
๙. ทต.ด่ำนช้ำง อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี
โดย นางสุพัตรา หุ่นประเสรืฐ
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
๑๐. ทต.หนองนำคำ อ.หนองนำคำ จ.ขอนแก่น
โดย นายพนัส เหลาเวียง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
๑๑. ทต.โคกล่ำม อ.จตุรพักตรพิมำน จ.ร้อยเอ็ด
โดย นายเหลือ โพธิ์ผา
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลโคกล่าม
๑๒. อบต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระกำรพืชผล จ.อุบลรำชธำนี
โดย นางวิไลลักษณ์ พิมพ์พรม
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
๑๓. ทต.ป่ำก่อดำ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย
โดย ว่าที่ร้อยตรีดารงศักดิ์ ขวัญชัย
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลป่าก่อดา
๑๔. อบต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โดย นางสาวปรีดาภรณ์ เป้าแดง
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
๑๕. ทต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
๖
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โดย นายสมเกียรติ มะขาม
ตาแหน่ง รักษาการแทนผอ.กองการศึกษา
๑๖. ทต.ท่ำม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โดย นางมยุรา ไพรออ
ตาแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
๑๗. ทต.เหล่ำใหญ่ อ.กุฉินำรำยณ์ จ.กำฬสินธุ์
โดย นางสาวพิสมัย กุลเสนชัย
ตาแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
๑๘. ทต.ส่องดำวหนองแดง อ.ส่องดำว จ.สกลนคร
โดย นายอู่ทอง อุตหลุด
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
๑๙. อบต.ยำงขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลรำชธำนี
โดย นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์

ตาแหน่ง ครูชานาญการ
๒๐. อบต.เสมำใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ
โดย นางพงษ์พรรณ สาระอินทร์

ตาแหน่ง ผอ.รพ.สต.หนองแจ้งน้อย
๑๖.๕๕-๑๗.๕๕ น.
(๖๐ นำที)

รอบที่ ๓ บทบาท อปท.+ ทุนทางสังคมในพื้นที่
มีพื้นที่ ศรร.๒๐ พื้นที่ ผู้มาเรียนรู้กลุ่มละ ๔๐ คน
(ฐานเข้มข้น รอบละ ๒๕ นาที = ๒ รอบ)
(ฐานเพิ่มเติม รอบละ ๑๐ นาที = ๑ รอบ)
๑.อบต.เสม็ดใต้ อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ
โดย นางสาวชฎานันท์ อนุลีจันทร์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ
๒.อบต.บ้ำนไร่ อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี
โดย พ.จ.อ.วีระเดช นิลวัฒน์
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
๓.ทต.บ้ำนหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โดย นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลบ้านหลวง
๔.อบต.สถำน อ.นำน้อย จ.น่ำน
โดย นางจีรภา ด้วงโน
ตาแหน่ง ผอ.กองการศึกษา
๕.อบต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
โดย นายสมยศ แสนโคก
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงใหญ่
๖.อบต.หนองจอก อ.บ้ำนไร่ จ.อุทัยธำนี
โดย นายพรพล ขันธุปัตน์
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
๗.อบต.บ้ำนหำด อ.บ้ำนลำด จ.เพชรบุรี
โดย นางสาวศิริพร เอมดี
๗
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ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ
๘.อบต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหำสำรคำม
โดย นายทองคา สิทธิโชค
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา
๙.ทต.ด่ำนช้ำง อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี
โดย นางสุพัตรา หุ่นประเสริฐ
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
๑๐.ทต.หนองนำคำ อ.หนองนำคำ จ.ขอนแก่น
โดย นายวรุตม์ หาญพละ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
๑๑.ทต.โคกล่ำม อ.จตุรพักตรพิมำน จ.ร้อยเอ็ด
โดย นายเหลือ โพธิ์ผา
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลโคกล่าม
๑๒.อบต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระกำรพืชผล จ.อุบลรำชธำนี
โดย นางสิรินภา บุญเนาว์
ตาแหน่ง ครู คศ.๒
๑๓.ทต.ป่ำก่อดำ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย
โดย นางสาวรุ่งนภา อินต๊ะยศ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู
๑๔.อบต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โดย นางสุพรรษา ดอกพุฒ
ตาแหน่ง แพทย์ประจาตาบล
๑๕.ทต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
โดย นายสมเกียรติ มะขาม
ตาแหน่ง รักษาการแทนผอ.กองการศึกษา
๑๖.ทต.ท่ำม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โดย นายอานาจ สุทธิประภา
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
๑๗.ทต.เหล่ำใหญ่ อ.กุฉินำรำยณ์ จ.กำฬสินธุ์
โดย นางเพ็ญศรี นิลโสม
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
๑๘.ทต.ส่องดำวหนองแดง อ.ส่องดำว จ.สกลนคร
โดย นายอู่ทอง อุตหลุด
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
๑๙.อบต.ยำงขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลรำชธำนี
โดย นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์

ตาแหน่ง ครูชานาญการ
๒๐.อบต.เสมำใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ
โดย นางพงษ์พรรณ สาระอินทร์

ตาแหน่ง ผอ.รพ.สต.หนองแจ้งน้อย

๘
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วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๔.๐๕-๑๗.๕๕ น. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติกำรดีดีของชุมชนท้องถิน่ เพื่อกำรดูแลเด็ก
(๔ ชัว่ โมง)
ปฐมวัย
๑๔.๐๕-๑๕.๓๕ น. (รอบที่ ๑) บทบาท ศพด. มีพื้นที่ ศรร.๒๐ พื้นที่ ผู้มาเรียนรู้กลุ่มละ ๔๐ คน
(๙๐ นำที)
(ฐานเข้มข้น รอบละ ๒๕ นาที = ๓ รอบ)
(ฐานเพิ่มเติม รอบละ ๑๐ นาที = ๑ รอบ)
๑. อบต.เสม็ดใต้ อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ
โดย นางสาวชฎานันท์ อนุลีจันทร์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ
๒. อบต.บ้ำนไร่ อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี
โดย พ.จ.อ.วีระเดช นิลวัฒน์
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
๓. ทต.บ้ำนหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โดย นางจันทร์ทิพย์ รัตนชัย
ตาแหน่ง ครู คศ.๑
๔. อบต.สถำน อ.นำน้อย จ.น่ำน
โดย นางสุขจิต มหายศนันท์
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
๕. อบต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
โดย นายสมยศ แสนโคก
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงใหญ่
๖.อบต.หนองจอก อ.บ้ำนไร่ จ.อุทัยธำนี
โดย นางสาวณัฐธิดา คาภูอ่อน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
๗. อบต.บ้ำนหำด อ.บ้ำนลำด จ.เพชรบุรี
โดย นางสาวศิริพร เอมดี
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ
๘. อบต.แก้งแก อ.โกสุมพิสยั จ.มหำสำรคำม
โดย นายทองคา สิทธิโชค
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา
๙. ทต.ด่ำนช้ำง อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี
โดย น.ส.ดวงพร พุ่มจาปา
ตาแหน่ง ครูค.ศ.1 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
๑๐. ทต.หนองนำคำ อ.หนองนำคำ จ.ขอนแก่น
โดย นางพรทิพย์ อุเทน
ตาแหน่ง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๑. ทต.โคกล่ำม อ.จตุรพักตรพิมำน จ.ร้อยเอ็ด
โดย นายเหลือ โพธิ์ผา
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลโคกล่าม
๑๒. อบต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระกำรพืชผล จ.อุบลรำชธำนี
โดย นางสิรินภา บุญเนาว์
๙

กำหนดกำร

วัน-เวลำ

ตาแหน่ง ครู คศ.๒
๑๓. ทต.ป่ำก่อดำ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย
โดย นางอรทัย ขวัญชัย
ตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
๑๔. อบต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โดย นางปิยะนันท์ โตแห้ว
ตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
๑๕. ทต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
โดย นายสมเกียรติ มะขาม
ตาแหน่ง รักษาการแทนผอ.กองการศึกษา
๑๖. ทต.ท่ำม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โดย นางเรียมจิต ทิพอาจ
ตาแหน่ง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๗. ทต.เหล่ำใหญ่ อ.กุฉินำรำยณ์ จ.กำฬสินธุ์
โดย นางสาวจินดารัตน์ ไชยขันธ์
ตาแหน่ง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๘. ทต.ส่องดำวหนองแดง อ.ส่องดำว จ.สกลนคร
โดย นายอู่ทอง อุตหลุด
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
๑๙. อบต.ยำงขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลรำชธำนี
โดย นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์

ตาแหน่ง ครูชานาญการ
๒๐. อบต.เสมำใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ
โดย นางจิริยา เทอดศักดิ์ศรี

ตาแหน่ง ครู คศ.๑
๑๕.๓๕-๑๕.๕๕ น.
(๒๐ นำที)
๑๕.๓๕-๑๖.๕๕ น.
(๖๐ นำที)

กำรละเล่น สร้ำงปัญญำ
กำรเต้นกำบบัว
อบต.ยางขี้นก อ.ยางขี้นก จ.อุบลราชธานี
รอบที่ ๒ บทบาท รพ.สต.+ ศพค.+ผู้นาชุมชน (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) + อสม.
มีพื้นที่ ศรร.๒๐ พื้นที่ ผู้มาเรียนรู้กลุ่มละ ๔๐คน
(ฐานเข้มข้น รอบละ ๒๕ นาที= ๒ รอบ)
(ฐานเพิ่มเติม รอบละ ๑๐ นาที = ๑ รอบ)
๑. อบต.เสม็ดใต้ อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ
โดย นางสาวฉวีวรรณ พุ่มพวง
ตาแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
๒. อบต.บ้ำนไร่ อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี
โดย พ.จ.อ.วีระเดช นิลวัฒน์
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
๓. ทต.บ้ำนหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โดย นายเอกสิทธิ์ วงค์ธรหัส
๑๐

วัน-เวลำ

กำหนดกำร
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
๔. อบต.สถำน อ.นำน้อย จ.น่ำน
โดย นางสาวสุธารส ทาเสน
ตาแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุข
๕. อบต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
โดย นายสมยศ แสนโคก
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงใหญ่
๖. อบต.หนองจอก อ.บ้ำนไร่ จ.อุทัยธำนี
โดย นางวิไล แสนพรม
ตาแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
๗. อบต.บ้ำนหำด อ.บ้ำนลำด จ.เพชรบุรี
โดย นางสาวศิริพร เอมดี
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ
๘. อบต.แก้งแก อ.โกสุมพิสยั จ.มหำสำรคำม
โดย นายทองคา สิทธิโชค
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา
๙. ทต.ด่ำนช้ำง อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี
โดย นางสุพัตรา หุ่นประเสรืฐ
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
๑๐. ทต.หนองนำคำ อ.หนองนำคำ จ.ขอนแก่น
โดย นายพนัส เหลาเวียง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
๑๑. ทต.โคกล่ำม อ.จตุรพักตรพิมำน จ.ร้อยเอ็ด
โดย นายเหลือ โพธิ์ผา
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลโคกล่าม
๑๒. อบต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระกำรพืชผล จ.อุบลรำชธำนี
โดย นางวิไลลักษณ์ พิมพ์พรม
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
๑๓. ทต.ป่ำก่อดำ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย
โดย ว่าที่ร้อยตรีดารงศักดิ์ ขวัญชัย
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลป่าก่อดา
๑๔. อบต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โดย นางสาวปรีดาภรณ์ เป้าแดง
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
๑๕. ทต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
โดย นายสมเกียรติ มะขาม
ตาแหน่ง รักษาการแทนผอ.กองการศึกษา
๑๖. ทต.ท่ำม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โดย นางมยุรา ไพรออ
ตาแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
๑๗. ทต.เหล่ำใหญ่ อ.กุฉินำรำยณ์ จ.กำฬสินธุ์
โดย นางสาวพิสมัย กุลเสนชัย
๑๑

วัน-เวลำ

กำหนดกำร
ตาแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
๑๘. ทต.ส่องดำวหนองแดง อ.ส่องดำว จ.สกลนคร
โดย นายอู่ทอง อุตหลุด
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
๑๙. อบต.ยำงขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลรำชธำนี
โดย นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์

ตาแหน่ง ครูชานาญการ
๒๐. อบต.เสมำใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ
โดย นางพงษ์พรรณ สาระอินทร์

ตาแหน่ง ผอ.รพ.สต.หนองแจ้งน้อย
๑๖.๕๕-๑๗.๕๕ น.
(๖๐ นำที)

รอบที่ ๓ บทบาท อปท.+ ทุนทางสังคมในพื้นที่
มีพื้นที่ ศรร.๒๐ พื้นที่ ผู้มาเรียนรู้กลุ่มละ ๔๐ คน
(ฐานเข้มข้น รอบละ ๒๕ นาที = ๒ รอบ)
(ฐานเพิ่มเติม รอบละ ๑๐ นาที = ๑ รอบ)
๑.อบต.เสม็ดใต้ อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ
โดย นางสาวชฎานันท์ อนุลีจันทร์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ
๒.อบต.บ้ำนไร่ อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี
โดย พ.จ.อ.วีระเดช นิลวัฒน์
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
๓.ทต.บ้ำนหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โดย นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลบ้านหลวง
๔.อบต.สถำน อ.นำน้อย จ.น่ำน
โดย นางจีรภา ด้วงโน
ตาแหน่ง ผอ.กองการศึกษา
๕.อบต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
โดย นายสมยศ แสนโคก
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงใหญ่
๖.อบต.หนองจอก อ.บ้ำนไร่ จ.อุทัยธำนี
โดย นายพรพล ขันธุปัตน์
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
๗.อบต.บ้ำนหำด อ.บ้ำนลำด จ.เพชรบุรี
โดย นางสาวศิริพร เอมดี
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ
๘.อบต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหำสำรคำม
โดย นายทองคา สิทธิโชค
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา
๙.ทต.ด่ำนช้ำง อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี
โดย นางสุพัตรา หุ่นประเสริฐ
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
๑๒

วัน-เวลำ

กำหนดกำร
๑๐.ทต.หนองนำคำ อ.หนองนำคำ จ.ขอนแก่น
โดย นายวรุตม์ หาญพละ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
๑๑.ทต.โคกล่ำม อ.จตุรพักตรพิมำน จ.ร้อยเอ็ด
โดย นายเหลือ โพธิ์ผา
ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลโคกล่าม
๑๒.อบต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระกำรพืชผล จ.อุบลรำชธำนี
โดย นางสิรินภา บุญเนาว์
ตาแหน่ง ครู คศ.๒
๑๓.ทต.ป่ำก่อดำ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย
โดย นางสาวรุ่งนภา อินต๊ะยศ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู
๑๔.อบต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
โดย นางสุพรรษา ดอกพุฒ
ตาแหน่ง แพทย์ประจาตาบล
๑๕.ทต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
โดย นายสมเกียรติ มะขาม
ตาแหน่ง รักษาการแทนผอ.กองการศึกษา
๑๖.ทต.ท่ำม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โดย นายอานาจ สุทธิประภา
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
๑๗.ทต.เหล่ำใหญ่ อ.กุฉินำรำยณ์ จ.กำฬสินธุ์
โดย นางเพ็ญศรี นิลโสม
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
๑๘.ทต.ส่องดำวหนองแดง อ.ส่องดำว จ.สกลนคร
โดย นายอู่ทอง อุตหลุด
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
๑๙.อบต.ยำงขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลรำชธำนี
โดย นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์

ตาแหน่ง ครูชานาญการ
๒๐.อบต.เสมำใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ
โดย นางพงษ์พรรณ สาระอินทร์

ตาแหน่ง ผอ.รพ.สต.หนองแจ้งน้อย

๑๓

กำหนดกำร
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพือ่ กำรพัฒนำระบบกำรดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น
เวทีสำนพลัง สร้ำงปัญญำ พัฒนำเด็กปฐมวัยและประถมศึกษำ
วันที่ ๒๒– ๒๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ศูนย์กำรแสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพค เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี
กิจกรรม
วัน-เวลำ
วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบที่ ๑)
๑๔.๐๐-๑๘.๐๐ น.
เวลำ
ห้องฝึกอบรม (๔ Key actors)
(๔ ชม.)
๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ แนวคิดและแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลเด็กปฐมวัยโดย
น.
(๑๕ นำที)
๑๔.๑๕-๑๔.๓๐
น.
(๑๕ นำที)
๑๔.๓๐-๑๕.๑๐
น.
(๔๐ นำที)
๑๕.๑๐-๑๕.๕๐
น.
(๔๐ นำที)
๑๕.๕๐-๑๖.๓๐
น.
(๔๐ นำที)
๑๖.๓๐-๑๗.๑๐
น.
(๔๐ นำที)
๑๗.๑๐-๑๘.๐๐
น.
(๕๐ นำที)

ชุมชนท้องถิ่น
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา นันทบุตร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กระบวนกำรในกำรฝึกอบรมแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลเด็ก
ปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น
โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
รองผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปฏิบัติกำรที่ ๑ แนวทำงกำรพัฒนำงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
(ศพด.)
ปฏิบัติกำรที่ ๒ แนวทำงกำรพัฒนำงำนของ ศูนย์พัฒนำครอบครัว
(ศพค.) และผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน)
ปฏิบัติกำรที่ ๓ แนวทำงกำรพัฒนำงำนของ โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพตำบล (รพ.สต.)และ อำสำสมัครสำธำรณสุข(อสม.)
ปฏิบัติกำรที่ ๔ แนวทำงกำรพัฒนำงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.)และ ทุนทำงสังคมในพืน้ ที่
ปฏิบัติกำรที่ ๕ จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรเพื่อกำรพัฒนำระบบกำรดูแล
เด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นและนำใช้ประกอบกำรจัดทำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น

วันอังคำรที่ ๒๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)
๑๔.๐๐-๑๘.๐๐ น.
ห้องฝึกอบรม (๔ Key actors)
(๔ ชม.)
๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น. แนวคิดและแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลเด็กปฐมวัยโดย
(๑๕ นำที)

ชุมชนท้องถิ่น
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา นันทบุตร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑๔

กิจกรรม

วัน-เวลำ

๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น. กระบวนกำรในกำรฝึกอบรมแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรดูแล
(๑๕ นำที)
เด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น
โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
รองผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน(ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๔.๓๐-๑๕.๑๐ น. ปฏิบัติกำรที่ ๑ แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๔๐ นำที)
(ศพด.)
๑๕.๑๐-๑๕.๕๐ น. ปฏิบัติกำรที่ ๒ แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาครอบครัว
(๔๐ นำที)
(ศพค.) และผู้นาชุมชน (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน)
๑๕.๕๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติกำรที่ ๓ แนวทางการพัฒนางานของ โรงพยาบาลส่งเสริม
(๔๐ นำที)
สุขภาพตาบล (รพ.สต.)และ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
๑๖.๓๐-๑๗.๑๐ น. ปฏิ บั ติ ก ำรที่ ๔ แนวทางการพั ฒ นางานองค์ ก รปกครองส่ ว น
(๔๐ นำที)
ท้องถิน่ (อปท.) และทุนทางสังคมในพื้นที่
๑๗.๑๐-๑๘.๐๐ น. ปฏิบัติกำรที่ ๕ จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแล
(๕๐ นำที)
เด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นนาใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

๑๕

บทนำ

ภำพรวม ห้องกิจกรรม ต่ำงบริบท
“ระบบ...สร้ำงกำรดูแลเด็กโดยชุมชนท้องถิน่ ”

๑. แนวคิดหลักกำร
การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น ต้องการให้เด็กในชุมชนได้รับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ เมื่อเกิดมีชีวิตส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตทั้งร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สติปัญญาและสังคม ซึ่งการดูแลครอบคลุมทั้งด้านโภชนาการ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การดูแลให้
อาหารเสริมตามวัย การจัดอาหารที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย การได้รับวัคซีนเพื่อ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามช่วงอายุ การเปิดโอกาสให้เด็กได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้
อย่างอิสระ และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลเด็ก โดยคานึงถึงบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพ
ปัญหาและความต้องการของครอบครัว ชุมชนในบริบทที่แตกต่างกัน
การดาเนินงานยึดหลักการทางาน ๔ หลักการ คือ ๑) การใช้พื้นที่เป็นฐานการพัฒนา (Areabased development) ๒) การคานึงถึงสุขภาพในทุกนโยบายของชุมชนท้องถิ่น (Heath in all
policies) ๓) การสร้างการมีส่วนร่วมและ ๔) การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ การขับเคลื่อนระบบการ
ดูแลเด็กปฐมวัยฯเป็นการพัฒนางานและกิจกรรมและการทางานร่วมของ ๖ กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่
องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ศู น ย์พัฒ นาเด็ ก เล็ ก (ศพด.) ศู น ย์พัฒ นาครอบครั ว (ศพค.) รพ.สต.
อาสาสมัครและทุนทางสังคมต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงภาคท้องที่ เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยอาศัยการ
ขับเคลื่อนงานเชิงระบบ จากความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันของทุนทางสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่ ทั้งนี้ได้ยึดแนว
ทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้ ๖ ชุดกิจกรรมหลัก ได้แก่ (๑) การพัฒนาศักยภาพสาหรับเด็กปฐมวัย
หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัย (๒) การพัฒนาหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
หรือการดูแลเด็กปฐมวัย (๓) การพัฒนาบริการสาหรับการดูแลเด็กปฐมวัย (๔) การจัดตั้งกองทุนหรือ
จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือกันเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย (๕) การพัฒนาและนาใช้ข้อมูลในการส่งเสริม
แก้ไขหรือจัดการปัญหาเด็ก ปฐมวัย และ (๖) การพัฒ นากฎ กติกา ระเบียบที่สนั บสนุนการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ในการยกระดับการดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาวะ
แวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง เพื่อให้เด็กปฐมวัยเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่
ดีของสังคม
จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีการจัดห้องกิจกรรม ต่างบริบท “ระบบ...สร้างการดูแลเด็กโดย
ชุมชนท้องถิ่น” ซึ่งมีกิจกรรม ได้แก่ การฟังเวที TED talk การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของ
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย ” และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็ก
ปฐมวัยวัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พื้นที่ที่เข้าร่วมเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการความรู้จากพื้นที่ที่
มีประสบการณ์ และมีรูปธรรมการทางานที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการเทียบเคียงการดาเนินงานกับพื้นที่ของ
ตนเอง เกิดจินตนาการในต่อยอดงานในพื้นที่ได้ ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ พื้ น ที่ ที่ เ ข้ า ร่ ว มเรี ย นรู้ จ าเป็ น ต้ อ งมี แ นวทางในการสร้ า งความเข้ า ใจในการ
ดาเนินงานสาหรับคณะทางานห้องกิจกรรม ต่างบริบท “ระบบ...สร้างการดูแลเด็กโดยชุมชนท้องถิ่น ”
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๑) คณะทางานมีแนวทางการดาเนินงานและสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในห้องกิจกรรม ต่าง
บริบท “ระบบ...สร้างการดูแลเด็กโดยชุมชนท้องถิ่น”
๒) วิทยากรได้เตรียมความพร้อม ทั้งข้อมูล เนื้อหา เครื่องมือต่าง ๆ ประกอบการนาเสนอ กิจกรรม
ต่างบริบท “ระบบ...สร้างการดูแลเด็กโดยชุมชนท้องถิ่น”
๑๖

๓. วิธีดำเนินกำร
การดาเนินการแบ่งเป็น ๓ กิจกรรม ดังนี้
๑) กาหนดกรอบการนาเสนอสาหรับวิทยากร TED talk “ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย”
จานวน ๑๑ ประเด็น และแนวทางจัดการเวที TED talk
๒) กาหนดกรอบแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็ก
ปฐมวัย” ๓ บทบาท ได้แก่ บทบาทศพด. บทบาท รพสต. ศพค. ผู้นาชุมชน อสม. และบทบาท อปท. ทุน
ทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการจัดการห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓) จัดทาแนวทางการเรียนรู้ปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้ องถิ่น ๕
ปฏิบัติการ และจัดหาพี่เลี้ยงประจากลุ่มย่อย
๔. ผลผลิต/ผลลัพธ์
๑) กรอบการนาเสนอสาหรับวิทยากร
๓) กระบวนการจัดการห้องกิจกรรม ต่างบริบท “ระบบ…สร้างการดูแลเด็กโดยชุมชนท้องถิ่น” ทั้ง
๓ กิจกรรม
๕. ผลผลิต/ผลลัพธ์
๑) นักวิชาการและทีมวิชาการเข้าใจหลักการแนวคิด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ทั้ง ๓ ส่วน
ใน "ห้องกิจกรรม ต่างบริบท ระบบ...สร้างการดูแลเด็กโดยชุมชนท้องถิ่น”
๒) คณะทางาน สามารถจัดการงานตามแผนที่กาหนดไว้ และสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภำพที่ ๑ ภาพรวมห้อง กิจกรรม ต่างบริบท “ระบบ...สร้างการดูแลเด็กโดยชุมชนท้องถิ่น
๑๗

ส่วนที่ ๑

TED talk “ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย”

๑. แนวคิดหลักการ
TED talk คือ การพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สาหรับคนที่ต้องการขวัญกาลังใจ เป็นการสื่อสาร
ข้อความที่มีคุณค่าสาหรับการทางาน จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นใน
ตัวคนทางาน TED talk เป็นการจัดพื้นที่ส าธารณะให้คนทางานได้แสดงออกอย่า งเสรี เผยแพร่
แนวความคิดดี ๆ และทาให้สังคมเปิดรับความคิดใหม่ๆ ได้ฟังอย่างเข้าใจและแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเสรี
และอาจนาไปสู่การไตร่ตรองความคิดของตนเองและของผู้อื่นด้วยเหตุผล วิธีการพูด TED talk อาศัย

๑๐ เทคนิค ประกอบด้วย ๑) นาคาพูดแรงบันดาลใจยกขึ้นมาเพื่อเป็นการเปิดเรื่อง โดยเกี่ยวข้อง
กับประเด็นเนื้อหาที่ผู้พูดต้องการที่จะพูด เช่น ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทให้การดูแลเด็กปฐมวัย เป็น
ต้น ๒) เริ่มต้นการพูดด้วยเรื่องที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หรือเรื่องราวส่วนตัวของผู้พูด เช่น
ทาไมจึงอยากพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย เป็นต้น ๓) ตั้งคาถามผู้ชม โดยคิดหรือเลือกคาถาม
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัย ๔) เชื่อมโยงกับเส้นทางการพัฒนาของพื้นที่ตน ในเรื่อง
การดูแลเด็กปฐมวัย เช่น ก่อนเริ่มโครงการ .... เป็นต้น ๕) พูดถึงประวัติของตนเองบ้างเล็กน้อย ใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัย ๖) เริ่มต้นการพูดด้วยการบอกขอบเขตของการพูด โดยการใช้
หลักของ อะไร เมื่อไหร่ และ ทาไมเพราะเหตุใด ตัวอย่าง เนื้อหาของประเด็นนาเสนอครอบคลุมอะไรบ้าง
มีความสัมพันธ์กับการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างไร ทาแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้าง เกิดกับใคร ผลดีที่เกิดกับ
ชุมชนท้ องถิ่นเป็นอย่างไร ๗) เลื อกใช้ รูปภาพเพื่อดึง ความสนใจหรือสื่อสารกับผู้ฟังเพื่อเป็นการเปิด
เข้าเนื้อเรื่องที่ผู้พูดต้องการพูด ๘) เลือกใช้คลิปวิดิโอ ไม่เกิน ๓๐ วินาที ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัย
เพื่อดึงความสนใจจากผู้ฟัง ๙) อาจใช้สิ่งของมาเพื่อสื่อสาร บอกเล่าเรื่องราว เช่น นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นต้น ๑๐) การแสดงท่าทาง อุปกรณ์ต่าง ๆ ผสมผสานหลาย
รูปแบบ
ดังนั้นเพื่อให้ผู้มาเรียนรู้ ได้เข้าถึงพื้นที่มีระบบการดูแลเด็กปฐมวัย และได้สัมผัสถึงศักยภาพของ
ชุมชนท้องถิ่น เกิดการไหลเวียนของพลังบวกจากวิทยากร TED talk ที่เผยแพร่ความคิดดี ๆ ไปสู่ ผู้รับฟัง
ได้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง เกิดแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่น ในการทางานดูแลเด็ก
ปฐมวัยในชุมชนของตนเอง
๒. วัตถุประสงค์
๑) ระบุตัววิทยากรที่จะพูดในเวที TED talk และกาหนดกรอบแนวทางการนาเสนอ ที่สอดคล้อง
กับแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น
๒) วิทยากรสามารถพูดสร้างแรงบันดาลใจ ประเด็น “ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย”ได้
๓. วิธีดาเนินการ
๑) จัดทากรอบแนวทางนาเสนอของวิทยากร TED talk ครอบคลุม ๑๑ ประเด็น สาหรับวิทยากร
๑๑ คน (ตารางที่ ๑)
๒) วิทยากร เตรียมตัว และเนื้อหาตามกรอบแนวทางการพูด Ted Talks ให้ได้ดี อาศัย ๑๐ เทคนิค
๓) นัดวันเตรียมความพร้อมของวิทยากร ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ โดย พื้นที่เตรียมเนื้อหามา
ทา Script และซ้อมพูดบนเวที
๔) วิทยากรพูด TED talk ตาม script คนละ ๕-๖ นาที ตามกาหนดการ
๔.

ผลผลิต ผลลัพธ์
๑) ข้อมูลที่จะใช้ประกอบการพูด Script คลิปวิดีโอ สิ่งของประกอบการพูด Ted talk
๒) วิทยากรได้มาเตรียมความพร้อม สามารถพูดสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างน่าสนใจ
๑๘

กรอบแนวทางการนาเสนอสาหรับวิทยากรเวที TED talk
ประเด็น/หัวข้อ
กรอบแนวทางสาหรับวิทยากร
๑) นโยบายการดูแลเด็กแรก ๑) แนวคิดของการสร้างการเรียนรู้ด้วยการเล่น
เกิดถึงปฐมวัย
ของเด็กปฐมวัยมีอะไรบ้าง
๒) แนวทางในการสร้างการเรียนรู้ด้วยการเล่น
ท าได้ อ ย่ า งไร มี ใ ครบ้ า งมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินงาน มีบทบาทอย่างไร
๓) จุดเน้นในการสร้างการเรียนรู้ด้วยการเล่นมี
อะไรบ้าง
๔) ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับใครบ้าง อย่างไร
๕) ผลดี ต่ อ เด็ ก ปฐมวั ย และชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น มี
อะไรบ้าง
๒) การจัดการสิ่งแวดล้อม ๑) ความส าคัญ ของการจัด สภาพ แวดล้อ มใน
และสือ่ สร้างสรรค์ในการจัด การดูแลเด็กปฐมวัย
การศึกษา
๒) แนวทางในการจัดสภาพแวด ล้อมที่เอื้อต่อ
การดูแลเด็กปฐมวัยทาได้อย่างไร
๓) จุดเน้ นในการจัดสภาพแวดล้อมมีที่เอื้อต่ อ
เด็กปฐมวัยมีอะไรบ้าง
๓) บทบาทของกองทุน
๑) แนวคิดของการสร้างการเรียนรู้ด้วยการเล่น
หลักประกันสุขภาพกับการ ของเด็กปฐมวัยมีอะไรบ้าง
ดูแลสุขภาพเด็ก
๒) แนวทางในการสร้างการเรียนรู้ด้วยการเล่น
ท าได้ อ ย่ า งไร มี ใ ครบ้ า งมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินงาน มีบทบาทอย่างไร
๓) จุดเน้นในการสร้างการเรียนรู้ด้วยการเล่นมี
อะไรบ้าง
๔) ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับใครบ้าง อย่างไร
๕) ผลดีต่อเด็กปฐมวัยและชุมชนท้องถิ่นมี
อะไรบ้าง
๔) การส่งเสริมการเรียนรู้
๑) การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ วั ฒ นธรรม
โดยใช้ภมู ิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น ทาได้อย่างไรบ้าง
๒) ผู้ที่มีส่วนร่วมในการดาเนินการที่เป็นคนหลัก
คนร่วม และคนสนับสนุนเป็นใครบ้าง
๓) ผลดีและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง
๕) การสร้างการเรียนรู้ด้วย ๑) วิธีการสร้างการเรียนรู้ด้วยวัฒนรรมภูไท ทา
วิถีวัฒนธรรมภูไท
อย่างไร มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง
๒) การทาแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้าง เกิดกับใคร
๓) ผลดีที่เกิดกับเด็กปฐมวัยและชุมชนท้องถิ่น
เป็นอย่างไร
๖) การสร้างการมีส่วน
๑) การสร้างการมีส่วนร่วมกับ อปท.และทุนทาง
ร่วมกับ อปท.กับทุนทาง
สังคมในพื้นที่มีกลยุทธ์อะไรบ้าง
สังคมเพือ่ การดูแลเด็ก
๒) แนวทางในการสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มท าได้
อย่างไร
๓) ผลดีที่เกิดกับเด็กปฐมวัยและชุมชนท้องถิ่น
เป็นอย่างไร
๗) การส่งเสริมสุขภาพและ ๑) ความส าคั ญ ของการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
ป้องกันโรค
ป้องกันโรคในเด็กปฐมวัยมีอะไรบ้าง
๑๙

เนื้อหาการนาเสนอ

ประเด็น/หัวข้อ

กรอบแนวทางสาหรับวิทยากร
๒) แนวทางในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค ทาได้อย่างไร
๓) จุดเน้นในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
มีอะไรบ้าง
๔) ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับใครบ้าง อย่างไร
๘) ศพด.คุณภาพปลอดโรค ๑) การสร้ า งศพด. ให้ มี คุ ณ ภาพปลอดโรค
ปลอดภัย
ปลอดภัย ทาได้อย่างไร
๒) ใครบ้างมีส่วนสาคัญในการทาให้เกิดศพด. ให้
มีคุณภาพปลอดโรคปลอดภัย
๓) ประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการสร้ า ง ศพด.
คุ ณ ภาพปลอดโรคปลอดภั ย เกิ ด กั บ ใครบ้ า ง
อย่างไร
๔) เด็ ก ปฐมวั ย และผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการ
ดูแลเด็กได้รับผลดีอะไรบ้าง
๙) หลักสูตรการจัดการขยะ ๑) ที่ม าหรือ แนวคิ ด ในการสร้ า งหลั ก สู ตรการ
ท้องถิ่น
จัดการขยะท้องถิ่นเป็นอย่างไร
๒) วิ ธี ก ารด าเนิ น งานและการจั ด กิ จ กรรมท า
อะไรบ้า ง และมี ค วามสั มพัน ธ์ กั บการดูแ ลเด็ ก
ปฐมวัยอย่างไรบ้าง
๓) ผู้ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการดาเนินงานมีใคร
บ้าง มีบทบาทอะไรบ้าง
๔) การจั ด หลั ก สู ต รเกิ ด ประโยชน์ กั บ ใครบ้ า ง
อย่างไร
๑๐) การสร้างการเรียนรู้โดย ๑) การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการลงมือทาจริง
การลงมือทา
มีแนวคิดอย่างไร
๒) แนวทางในการดาเนินงานทาได้อย่างไรบ้าง
๓) ผู้ที่มีส่วนร่วมในการดาเนินการที่เป็นคนหลัก
คนร่วม และคนสนับสนุนเป็นใครบ้าง
๔) ผลดี แ ละผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เกิ ด กั บ ใครบ้ า ง
อย่างไร
๑๑) การจัดการอาหาร
๑) แนวคิดการจัดการอาหารเพื่อเด็กปฐมวัย มี
สาหรับเด็ก ใน ศพด.
แนวคิดอย่างไร
๒) แนวทางในการด าเนิ น งานเพื่อ การจั ด การ
อาหารเพื่อเด็กปฐมวัย ทาได้อย่างไรบ้าง
๓) ผู้ที่มีส่วนร่วมในการดาเนินการที่เป็นคนหลัก
คนร่วม และคนสนับสนุนเป็นใครบ้าง
๔) ผลดี แ ละผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เกิ ด กั บ ใครบ้ า ง
อย่างไร

๒๐

เนื้อหาการนาเสนอ

กระบวนการจัดการ
TED talk “ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย”
๑. แนวคิดหลักการ
TED talk เป็นวิธีการนาเสนอด้วยการพูด เป็นทักษะที่จาเป็น โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้และแรง
บันดาลใจจากมนุษย์สู่มนุษย์ ในการบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ การใช้ความคิดสร้างสรรค์และการ
สร้างนวัตกรรม ซึ่งเทคโนโลยีใด ๆ ไม่สามารถทาแทนได้ ดังนั้นเพื่อให้การถ่ายทอดแรงบันดาลใจ ในเวที TED
talk “ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย” ได้บรรลุวัตถุประสงค์ จาเป็นต้องมีกระบวนการจัดการ ทั้งใน
ด้านสถานที่ อุปกรณ์ วิทยากร คณะทางาน เพื่อให้ผู้มาเรียนรู้ จานวน ๑,๐๐๐ คน ได้แก่ (๑) นาย หรือ ปลัด
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (๒) หั ว หน้ า ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในพื้ น ที่ (๓) ครู โ รงเรี ย นปฐมศึ ก ษา
(๔) ผู้อานวยการกองการศึกษา ได้รับพลังบวก เกิดแรงบันดาลใจ มีความมั่นใจในศักยภาพของตนเองและ
ชุมชน ความคิดสร้างสรรค์ ในการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ของตนเองต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑) วิทยากรสามารถถ่ายทอดประสบการณ์การดาเนินงานของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย
ผ่านการพูดสร้างแรงบันดาลใจ
๒) คณะทางานจัดให้ผู้มาเรียนรู้ได้เข้ารับฟัง TED talk ได้ทั่วถึง
๓. วิธดี าเนินการ
๑) ประสานรายชื่อวิทยากรพูดเวที TED talk พร้อมส่งกรอบการนาเสนอให้วิทยากรได้เตรียมตัว
เตรี ยมเนื้ อ หาที่จะพูด ก่ อน ๑ เดือน พร้ อมนั ดส่ ง ข้ อมูล กลั บมาที่คณะทางานในวั นที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
ประเด็นและวิทยากรที่นาเสนอ รายละเอียดดังตาราง
๒) ประสานวิทยากรให้เตรียม สื่อประกอบการนาเสนอบนเวที TED talk
๓) ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ จัดเตรียมสถานที่ ขั้นตอนการ TED talk สาหรับการซ้อมของวิทยากร
ประเด็นและวิทยากรเวที TED talk
วัน เดือน ปี

๒๒ เมษายน
๒๕๖๒ เวลา
๑๓.๓๐-๑๔.๐๐
น.

ประเด็น/หัวข้อ

วิทยากร

๑) นโยบายการดูแลเด็ก
แรกเกิดถึงปฐมวัย มี
กรอบคาถามดังนี้

นายว่าที่ร้อยตรีดารงศักดิ์ ขวัญชัย
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลป่าก่อดา
เทศบาลตาบลป่าก่อดา อาเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย
๒) การจัดการสิ่งแวดล้อม นายเริ่ม คามินทร์
และสื่อสร้างสรรค์ในการ ตาแหน่ง นายกอบต. สถาน
อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
จัดการศึกษา
๓) บทบาทของกองทุน
หลักประกันสุขภาพกับ
การดูแลสุขภาพเด็ก

นายธีระศักดิ์ โฆษคุณวุฒิ
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลบ้านหลวง
เทศบาลตาบลบ้านหลวง อาเภอจองทอง
จังหวัดเชียงใหม่ โดย
๔) การส่งเสริมการเรียนรู้ นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์
โดยใช้ภมู ิปัญญาท้องถิ่น ตาแหน่ง ครูชานาญการ
องค์การบริหารส่วนตาบลยางขี้นก อาเภอเขื่อง
ใน จังหวัดอุบลราชธานี
๑๘

ระยะเวลา
พูด TED
talk
๕ นาที

๕ นาที

๕ นาที

๕ นาที

วัน เดือน ปี

วันอังคารที่ ๒๓
เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๓๐๑๔.๐๐ น.

ประเด็น/หัวข้อ

วิทยากร

ระยะเวลา
พูด TED
talk

๕) การสร้างการเรียนรู้ด้วย นางสาวพรพรรณ แก้วคาภา
วิถีวัฒนธรรมภูไท
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลเหล่าใหญ่
เทศบาลตาบลเหล่า ใหญ่ อาเภอกุ ฉิน ารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย

๕ นาที

๖) การสร้างการมีส่วน
นายจีระศักดิ์ เเก่นดู่
ร่วมกับ อปท.กับทุน ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา ทต.
ทางสังคมเพื่อการดูแล บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
เด็ก

๕ นาที

๑) การส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค

นางพงษ์พรรณ สาระอินทร์
ตาแหน่ง ผู้อานวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลเสมาใหญ่
เทศบาลเสมาใหญ่ อาเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา
๒) ศพด.คุณภาพปลอดโรค นายกิตติพงศ์ สีเหลือง
ตาแหน่ง นายกอบต.เสม็ดใต้
ปลอดภัย
อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
๓) หลักสูตรการจัดการขยะ นางสาวศิริพร เอมดี
ต าแ ห น่ ง นั กวิ ช าการ ศึ ก ษ าช าน าญ การ
ท้องถิ่น
รักษาการ ผอ.กองการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหาด อาเภอบ้าน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี
๔) การสร้างการเรียนรู้โดย นางสาวดวงพร พุ่มจาปา
การลงมือทา
ตาแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลด่านช้าง อาเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี
๕) การจัดการอาหาร
นางสาวชุลีกร คาไพรสนธิ์
สาหรับเด็ก ใน ศพด.
ต าแหน่ ง นั ก บริ ห ารงานสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลแม่ยวม อาเภอแม่สะ
เรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔) ประสานผู้ดาเนินรายการ
ที่
๑.

ชื่อ-สกุล ผู้ดาเนินรายการ
นางนิษดา เมืองอินทร์

ตาแหน่ง
นักวิชาการประชาสัมพันธ์

เบอร์โทร
๐๘๐๖๗๙๕๒๓๓

๕) มอบหมายคณะทางานรับผิดชอบเวที TED talk
ที่
๑.
๒.

ชื่อ-สกุล
นายณัฐศาสตร์ บุญมาก
นางจุธาลักษ์ แก้วมะไฟ

สถานที่ทางาน
ศวภ.เหนือบน
ศวช.

๑๙

เบอร์โทร
๐๘๑๑๖๕๙๐๙๗
๐๙๕๕๘๔๙๑๗๗

๖ นาที

๖ นาที
๖ นาที

๖ นาที

๖ นาที

๖) จัดสถานที่ และอุปกรณ์ ในห้องโถงใหญ่ โดยจัดเวทีและสถานที่สาหรับผู้นั่งฟัง
ที่
๑.
๒.
๓.

อุปกรณ์
จัดเก้าอี้สาหรับวิทยากร
จัดเก้าอี้สาหรับผู้มาร่วมฟัง
ไมโครโฟน

จานวน
๖ ตัว
๘๐๐ ตัว
๒ ตัว

หมายเหตุ
จัดไว้ข้างเวที
ในห้องโถงใหญ่
สาหรับวิทยากร และผู้ดาเนิน
รายการ

๗) ขั้นตอนการดาเนินงาน
(๑) จัดผู้มาร่วมฟัง TED talk นั่งในห้องโถงใหญ่ จานวน ๑,๐๐๐ คน
(๒) ผู้ดาเนินรายการชี้แจงรายละเอียด กระบวนการบนเวที TED talk และเชิญวิทยากรพูด คนละ
๕-๖ นาที ใช้เวลา ๓๐ นาที ก่อนแบ่งกลุ่มเข้าห้องฝึกอบรม และห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(๓) วิทยากรพูดอตาม Script และนาเสนอแผนภาพหรือสื่อที่จัดเตรียมมา
๔.

ผลผลิต ผลลัพธ์
๑) วิทยากรเวที TED talk “ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย” นาเสนอได้สอดคล้องกับประเด็น
และน่าสนใจ
๒) คณะทางานดาเนินการจัดงานเวที TED talk ได้ตามแผนที่วางไว้

ภาพที่ ๒ กิจกรรมเวที TED talk “ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย”
๒๐

ส่วนที่ ๒

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย”

๑. แนวคิดหลักการ
การดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น พบว่ามีการนาใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพของพื้นที่ในการ
ปฏิบัติการเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย โดยการประสานความร่วมมือจากหลายส่วนทั้งในและนอกชุมชน เช่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาครอบครัว หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ และทุนทางสังคมอื่นที่เกี่ ยวข้อง
เป็นต้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ รูปธรรมงานเด่น นวัตกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติของทุนทาง
สังคมที่ปฏิบัติได้ผลดีจริง ในชุมชนท้องถิ่น จาเป็นต้องมีการนาบทเรียนการดาเนินงานนั้นมานาเสนอ
เพื่อให้พื้นที่เครือข่ายได้ร่วมเรียนรู้ วิเคราะห์เทียบเคียงการดาเนินงานกับพื้นที่ตนเอง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกลไกการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ โดยการเล่าประสบการณ์
หรือแลกเปลี่ยนกับกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน นาสู่การพัฒนาชุมชน เน้นแนวคิด
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน เพื่ อ ร่ ว มสร้ า งความเข้ า ใจหรื อ พั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งนั้ น ๆ มี ๓
องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) คน คือ ผู้ที่มีความรู้จากการปฏิบัติจริง และอยากแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้
๒) สถานที่ บรรยากาศ ทาให้ก ารแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ มีชี วิ ต ชี วาและน่ า สนใจ บรรยากาศที่ดี มีความ
เหมาะสมกับกลุ่มคนที่มาพูดคุย ได้ปรึกษา วิเคราะห์ปัญญา แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
อย่างสบายใจ ๓) สิ่งอานวยความสะดวก ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดได้ง่ายและสะดวกขึ้น เช่น
คอมพิวเตอร์ แผ่นโปสเตอร์ เป็นต้น
ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปธรรมงานในชุมชนท้องถิ่น ที่มีงานสร้างผลกระทบต่อชุมชนจาก
การพัฒนาระบบเด็ก ปฐมวั ย ทั้งที่เป็นกลไกการจัดการ การขับเคลื่อนงานแบบมีส่ว นร่ วม การดูแล
ช่วยเหลือกันในชุมชน เป็นต้น จึงเป็นการนาเสนอประสบการณ์ แลกเปลี่ยนกับกลุ่ม ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ มุ่ง
ให้เกิดการขยายผลการทางานทั้งแบบ เพิ่มสมาชิก ขยายพื้นที่ เพิ่มงาน เพิ่มรูปแบบ ต่อยอดการพัฒนา
อย่างมีเป้าหมายการพัฒนา ซึ่งจะเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ เพื่อ
๑) กาหนดกรอบแนวทางการนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการ
ดูแลเด็กปฐมวัย”
๒) วิทยากรนาเสนอ ปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย ผ่าน ๓ บทบาท ได้แก่
๑) บทบาทศพด. ๒) บทบาท รพ.สต. ศพค. ผู้นาชุมชน )กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) อสม. ๓) บทบาท อปท. ทุน
ทางสังคมในพื้นที่
๒) ผู้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์เทียบเคียงการดาเนินงานกับพื้นที่ตนเอง เพื่อสะท้อนให้
เห็นรูปแบบการดาเนินงาน ความแตกต่างของกลไกการจัดการพื้นที่และนาสู่จินตนาการการต่อยอดงาน
ตัวเองต่อไปได้

๓. วิธีดาเนินการ
๑) กาหนดกรอบแนวทางการนาเสนอสาหรับวิทยากร เพื่อ ให้พื้นที่นาเสนอได้จัดทาประเด็นการ
นาเสนอ “ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย ” โดยสรุปบทเรียนการดาเนินงานที่
เป็นปฏิบัติการของชุมชน พร้อมทั้ง นาใช้ข้อมูลจากข้อมูลการสรุปบทเรียน เตรียมความพร้อม ทั้งส่วน
เนื้อหา กระบวนการ สาหรับวิทยากรตามกรอบแนวทางการนาเสนอของวิทยากรห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย”
๒) วิทยากรเตรียมตัวนาเสนอ เขียนสคริปส์ และซ้อมการนาเสนอ
๒๑

๓) วิทยากรสามารถนาเสนอ ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย ภายใต้ ๓
บทบาท

๔.

ผลผลิต ผลลัพธ์

๑) ได้กรอบแนวทางการนาเสนอสาหรับวิทยากร
๒) สร้ า งการเรี ยนรู้ ร ะหว่ า งผู้ น าชุ มชนท้ องถิ่ นเกิ ด ขึ้ น อย่ า งเป็น ธรรมชาติ ม ากที่ สุ ด วิ ทยากร
สามารถนาเสนอปฏิบัติการดีดี ภายใต้บทบาท ศพด. บทบาท รพ.สต. ศพค. ผู้นาชุมชน )กานัน ผู้ใหญ่บ้าน)
อสม. และบทบาท อปท. ทุนทางสังคมในพื้นที่

กรอบแนวทางการนาเสนอของวิทยากรห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
การดูแลเด็กปฐมวัย”
ประเด็น/หัวข้อ
กรอบแนวทางการนาเสนอ
บทบาท ศพด. ในการดูแลเด็กปฐมวัย
๑) รู ป ธรรม งานกิ จ กรรม (๑) รูปธรรมงาน โครงการ นวัตกรรม หรืองาน
นวัตกรรมของ ศพด. ใน เด่น ของ ศพด. ในการดูแลเด็กปฐมวัย มี
การดูแลเด็กปฐมวัย
อะไรบ้าง
๒) การสร้างการเรียนรู้
(๑) แนวทางการสร้ า งการเรี ย นรู้ แก่ เ ด็ ก
ปฐมวัยทาอย่างไรบ้าง เช่น จัดมุมของเล่น
จัดการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ธนาคาร
ขยะ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารยื ม สื่ อ การเรี ย นรู้
กิจกรรมรักการอ่าน farm to table จัดตั้ง
ธนาคารความดี ปลูกผักสวนครัว ทาแปลง
เกษตร เป็นต้น
(๒) เป้าหมายหลักในการดาเนินเพื่อ สร้างการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย คืออะไร มีใครบ้าง
เข้ามามีส่วนร่วม อย่างไรบ้าง
๓) การจัดการข้อมูลเด็ก
(๑) มีการนาใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการดูแลเด็ก
ปฐมวั ย และน าใช้ ข้ อ มู ล ในการดู แ ลเด็ ก
ปฐมวัยอย่างไร
(๒) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ นการประเมิ น พั ฒ นาการ
เครื่องมือเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการ
มีอะไรบ้าง มีการนาใช้อย่างไร
๔) การส่งเสริมสุขภาพ การ (๑) แนวทางการพัฒ นา ศพด. เพื่อ ส่ ง เสริ ม
ป้องกันโรค
สุขภาพและป้องกันโรคแก่เด็กปฐมวัยทา
อย่างไรบ้าง
(๒) แนวทางการดู แ ลเมื่ อ เจ็ บ ป่ ว ย หรื อ เกิ ด
ภาวะฉุกเฉินทาอย่างไร มีใครบ้างเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างไรบ้าง
๕) การจั ด การอาหารใน (๑) การจัดการอาหารใน ศพด. มีเป้าหมายเพือ่
ศพด.
อะไร และมีการดาเนินการอย่างไรบ้าง
(๒) มีใครบ้างที่เข้ามาร่วมดาเนินการ อย่างไร
บ้าง

๒๒
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ประเด็น/หัวข้อ
กรอบแนวทางการนาเสนอ
๖) การจัดสภาพแวดล้อมที่ (๑) แนวทางการจั ดสภาพแวดล้ อ มที่เ อื้ อ ต่ อ
เอื้อต่อการดูแลเด็ก
การสร้างการเรียนรู้แก่เด็กทาอย่างไรบ้าง
เช่น จัดสนามเด็กเล่น การจัดพื้นที่แปลง
เกษตร จัดมุมของเล่น มุมบทบาทสมมุติ
เพดานระบบสุริยะจักรวาล ผนังติดรูปภาพ
อาหาร การล้ า งมื อ และพื้ น ห้ อ งเป็ น รู ป
แผนที่ เป็นต้น
(๒) แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
สาหรับเด็กทาอย่างไรบ้าง เช่น มาตรการ
ความปลอดภัยใน ศพด. มีจุดล้างมือ จัด
จุ ด รั บ ส่ ง ระบบป้ อ งกั น บุ ค คลภายนอก
การตรวจสอบสนามและของเล่ น การ
จัดการขยะ การฝึกอบรมและซ้อมอัคคีภัย
เป็นต้น
๗) แนวทางการส่งเสริม
(๑) แ น ว ท า ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ก า ร
พัฒนาการเจริญเติบโต
เจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการตามวั ย ท า
และพัฒนาการตามวัย
อย่ า งไรบ้ า ง เช่ น จั ด ท าหลั ก สู ตร จั ด ท า
สมุดประจาตัว บันทึกการเจริญเติบโต การ
จั ด กิ จ กรรมออกก าลั ง กาย จั ด ท าระบบ
ช่ ว ยเหลื อ กระตุ้ น พั ฒ นาการในเด็ ก ที่ มี
พัฒ นาล่า ช้า จั ดทาสื่ อ ของเล่ น โดยนาใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดระบบประเมินและ
ติดตามภาวะโภชนาการ การจัดการอาหาร
ในศพด. เป็นต้น
๘) ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น )ผลผลิ ต (๑) ผลผลิ ต ผลลั พธ์ ที่เ กิ ด ขึ้ น จากการพัฒ นา
ผลลัพธ์)
งานของศพด. ในการดู แ ลเด็ ก ปฐมวั ย มี
อะไรบ้าง
๙) ผลกระทบที่เกิดขึ้น
(๑) ผลกระทบจากการพัฒ นางานของศพด.
ส่ง ผลต่ อ เด็ ก ปฐมวัย ต่อ ครอบครั ว และ
ชุมชนอย่างไรบ้าง
บทบาท รพ.สต.+ ศพค.+ผู้นาชุมชน (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) + อสม.
๑) บทบาทของ รพ.สต.ใน (๑) ข้อมูลที่ รพ.สต.นามาใช้ในการดาเนินงาน
การดูแลเด็กปฐมวัย
มีอะไรบ้าง
(๒) รูป ธรรม งานเด่ น หรื อ นวั ตกรรมในการ
ดูแลเด็กปฐมวัยมีอะไรบ้าง
(๓) แนวทางในการจัดบริการสุขภาพที่จาเป็น
สาหรับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างไร ๑) การจัด
คลิ นิ ก บ ริ ก ารสุ ขภาพเ ด็ ก ดี ๒ ) การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น ๓) การสนับสนุน
บริ ก ารและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพใน ศพด. ๔)
การดู แ ลสุ ข ภาพช่อ งปาก ๕) การบริก าร
สุขภาพที่บ้านและในชุมชน
(๔) มีการทางานเชื่อ มประสานกับ หน่ วยงาน
ใดบ้ า งในชุ ม ชน อย่ า งไรบ้ า งผลผลิ ต
ผลลัพธ์ที่เ กิด ขึ้น จากการพัฒนางานของ
๒๓
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ประเด็น/หัวข้อ

กรอบแนวทางการนาเสนอ
รพ.สต. ในการดูแลเด็กปฐมวัยมีอะไรบ้าง
(๕) ผลกระทบจากการพัฒนางานของรพ.สต.
ส่ง ผลต่ อ เด็ ก ปฐมวัย ต่อ ครอบครั ว และ
ชุมชนอย่างไรบ้าง
๒) บทบาทของ อสม.ในการ (๑) อสม.มีงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ดูแลเด็กปฐมวัย
เด็กอย่างไรบ้างและทางานเชื่อมประสาน
กับใครบ้าง อย่างไร
(๒)มีการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการดูแลเด็ก
ปฐมวัย เรื่องอะไรบ้าง จากหน่วยงานใด
๓) บทบาทของ ศพค.ในการ (๑) ศพค.มีการดาเนินงานและกิจกรรมในการ
ดูแลเด็กปฐมวัย
ดูแลเด็กปฐมวัย อะไรบ้างในพื้นที่ ในการ
ส่งเสริมทักษะประสบการณ์ เช่น ฝึกวินัย
เชิ ง บวก ธนาคารความดี ฝึ ก อบรมเด็ ก
จมน้า ฝึกซ้อมอัคคีภัย ถ่ายทอดประเพณี
วัฒนธรรมธรรมถิ่น สนับสนุนสวัสดิการที่
เอื้อต่อเด็ก กีฬาสัมพันธ์ ฝึกสอนอาชีพพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง การออกกาลังกาย เป็นต้น
(๒)ศพค.มีการดาเนินงานและกิจกรรมในการ
ดูแลเด็ กปฐมวัย อะไรบ้า งในพื้นที่ ในการ
เฝ้ า ระวั ง ความรุ น แรงและเสริ ม ครั ว ครั ว
อบอุ่ น เช่ น เฝ้ า ระวั ง ความรุ น แรงใน
ครอบครัว จัดทาโครงการครอบครัวอบอุ่น
จัดค่ายครอบครัว และโรงเรียนพ่อแม่ เป็น
ต้น
(๓)มีการทางานเชื่อ มประสานกับ หน่ วยงาน
ใดบ้างในชุมชน อย่างไรบ้าง
(๔) ผลผลิ ต ผลลั พธ์ ที่เ กิ ด ขึ้ น จากการพัฒ นา
งานของศพค. ในการดู แ ลเด็ ก ปฐมวั ย มี
อะไรบ้าง
(๕) ผลกระทบจากการพัฒ นางานของศพค.
ส่ง ผลต่ อ เด็ ก ปฐมวัย ต่อ ครอบครั ว และ
ชุมชนอย่างไรบ้าง
๔) บทบาทของ ผู้ น าชุ ม ชน (๑) ก า นั น ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น มี ง า น กิ จ ก ร ร ม ที่
)กานัน ผู้ใหญ่บ้าน)
เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กอย่างไรบ้างและ
ทางานเชื่อมประสานกับใครบ้าง อย่างไร
(๒)มีการกาหนดกฎ กติกา ข้อตกลงเกี่ยวกับ
การดูแลเด็กปฐมวัย เรื่องอะไรบ้าง
บทบาท อปท.+ ทุนทางสังคมในพื้นที่
๑) รูปธรรม งานกิจกรรม
(๑) รูปธรรมงาน โครงการ นวัตกรรม หรืองาน
นวัตกรรม โครงการของ
เด่น ของ อปท. ในการดูแลเด็กปฐมวัย มี
อปท. ในการดูแลเด็ก
อะไรบ้าง
ปฐมวัย
๒) การจัดการข้อมูลและนาใช้ (๑) อปท.มีการจัดการข้อมูลเด็กปฐมวัยที่มีอยู่
ข้อมูล
ในพืน้ ที่อย่างไร มีแหล่งข้อมูลจากที่ใดบ้าง
และจัดระบบข้อมูลอย่างไร
๒๔
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ประเด็น/หัวข้อ

กรอบแนวทางการนาเสนอ
(๒) มี ก ระบวนการ วิ เ คราะห์ น าใช้ ข้ อ มู ล
อย่างไรบ้าง
(๓) มีกระบวนการค้นหาทุนและศักยภาพของ
ชุมชน ในการจัดการพื้นที่เพื่อการดูแลเด็ก
ปฐมวัยอย่างไร
๓) การสร้างความร่วมมือกับ (๑) อปท.มีการสร้างความร่วมมือกับทุนทาง
ทุนทางสังคมในพื้นที่ และ
สั ง คมในพื้ น ที่ อย่ า งไรบ้ า ง เช่ น การ
นอกพื้นที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการปัญญาและ
อารมณ์ การปรั บ สภาพแวดล้ อ มี่ เ อื้ อ ต่ อ
เด็ ก การดู แ ลสุ ข ภาพเด็ ก ปฐมวั ย การ
ส่งเสริมการออม และจัดสวัสดิการแก่เด็ก
ปฐมวัย การส่งเสริมการจัดการอาหารและ
โภชนาการ การกาหนดกฎ กติกา นโยบาย
สาธารณะเพื่อดูแลเด็กปฐมวัย
(๒) มีการเชื่อมประสานกับหน่วยงานนอกพื้นที่
อย่างไรบ้าง
๔) ผลที่เกิดขึ้น )ผลผลิต
(๑) ผลผลิ ต ผลลั พธ์ ที่เ กิ ด ขึ้ น จากการพัฒ นา
ผลลัพธ์)
งานของอปท.และทุน ทางสั ง คม ในการ
ดูแลเด็กปฐมวัยมีอะไรบ้าง
๕) ผลกระทบที่เกิดขึน้
(๑) ผลกระทบจากการพัฒ นางานของอปท.
และการเชื่ อ มประสานทุ น ทางสั ง คมใน
พื้นที่ ส่งผลต่อเด็กปฐมวัย ต่อครอบครัว
และชุมชนอย่างไรบ้าง

๒๕

เนื้อหา

กระบวนการจัดการห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย”
๑. แนวคิดหลักการ
จากประสบการณ์การดาเนินงานของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัยในระยะที่ผ่านมา ทาให้
เกิดการพัฒนางานและกิจกรรมการดาเนินงานที่สะท้อนถึงศักยภาพชุมชน ซึ่งทุนทางสังคมในชุมชนล้วน
มีประสบการณ์การดาเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการหรือแก้ไขปัญหาการดูแลเด็กปฐมวัยมา
ระยะหนึ่ง หากชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาความเข้าใจ ถึงศักยภาพของทุนทางสังคมที่มีอยู่ใน
พื้นที่ เกี่ยวกับปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้ทุน
ทางสังคมได้ร่วมปลูกฝังคนรุ่นใหม่ ได้กาหนดทิศทางอนาคตของชุมชนในการดูแลเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น
ดังนั้นจากศักยภาพที่มีดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัด การแลกเปลี่ยนรู้ ปฏิบัติการของชุมชน
ท้องถิ่นทีม่ ีรูปธรรมงานเกิดขึ้นจริง ผ่านการนาเสนอของ อปท.ต้นแบบ ๒๐ อปท. โดยคาดหวังว่าจะช่วย
ให้ผู้มาเรียนรู้ ได้แก่ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จานวน ๘๐๐ คน/รอบ วิเคราะห์เทียบเคียง
ความเหมือนความต่างกับพื้นที่ของตนเอง เป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะพัฒนาความรู้ของพื้นที่ และจะทา
ให้เห็นแนวทางการพัฒนาต่อยอดงานในพื้นที่
๒. วัตถุประสงค์
๑) คณะทางานได้ประสานพื้นที่คัดเลือกวิทยากรนาเสนอ ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการ
ดูแลเด็กปฐมวัย
๒) ดาเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) วิทยากรถ่า ยทอดประสบการณ์ การดาเนินงานภายใต้ บทบาท ศพด. รพ.สต. ศพค. ผู้นา
ท้องถิ่น อสม. และ อปท. ทุนทางสังคมอื่น ๆ เพื่อการดูแลเด็กปฐมวัยได้
๓. วิธีดาเนินการ
๑) ประสานพื้นที่ คัดเลือกวิทยากร เพื่อเตรียมตัว เตรียมเนื้อหา ในการนาเสนอ
๒) วางแผนจัดฐานแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ๒ วันในช่ว งบ่า ย ในห้องย่อยนี้ แบ่งเป็น ๒๐ ฐาน และ
แบ่งกลุ่มเข้าเรียนรู้ในห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย
จานวน ๖๐๐ คน ออกเป็นกลุ่ม ๆ ๓๐ คน เข้าเรียนรู้ ดังนี้
รอบที่ ๑ เรียนรู้บทบาท ศพด. เวลา ๑๔.๐๕-๑๕.๓๕ น.)๙๐ นาที) แบ่งผู้มาเรียนรู้กลุ่มละ ๔๐
คน เรียนรู้ฐานเข้มข้นรอบละ ๒๕ นาที = ๓ รอบ ฐานเพิ่มเติม รอบละ ๑๐ นาที = ๑ รอบ โดยมีวิทยากร
จาก ศรร. ๒๐ พื้นที่ โดยผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะได้เรียนรู้ฐานเข้มข้น ๓ ฐานๆ ใช้เวลาเรียนรู้รวม
ทั้ ง สิ้ น ฐานละ ๒๕ นาที และเวี ย นฐานต่ อ ไปเมื่ อ ครบก าหนดเวลาจนครบ ๓ ฐาน จากนั้ น เวี ย นไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานเพิ่มเติม ๑ ฐานๆ ใช้เวลา ๑๐ นาที )เมื่อครบกาหนดเวลา ๒๕ นาทีให้เวียนฐาน
จากฐานที่ ๑ ไปยังฐานที่ ๒ ไปฐานที่ ๓ และไปฐานที่ ๔ เรียนรู้ ๑๐ นาที หมุนเวียนไปจนครบ เปลี่ยนฐาน
ใช้เวลา ๕ นาที)
รอบที่ ๒ เรียนรู้บทบาทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ศูนย์พัฒนาครอบครัว ผู้นาชุมชน
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เวลา ๑๕.๓๕-๑๖.๕๕ น. )๖๐ นาที) แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาท
รพ.สต.+ ศพค.+ผู้นาชุมชน )กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) + อสม. มีพื้นที่ ศรร.๒๐ พื้นที่ ผู้มาเรียนรู้กลุ่มละ ๔๐
คน ฐานเข้ มข้ น รอบละ ๒๕ นาที= ๒ รอบ ฐานเพิ่มเติ ม รอบละ ๑๐ นาที = ๑ รอบ โดยผู้ เข้ า ร่ ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จะได้เรียนรู้ฐานเข้มข้น ๒ ฐานๆ ใช้เวลาเรียนรู้รวมทั้งสิ้นฐานละ ๒๕ นาที และเวียนฐาน
ต่อไปเมื่อครบกาหนดเวลาจนครบ ๒ ฐาน จากนั้นเวียนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานเพิ่มเติม ๑ ฐานๆ ใช้
๒๖

เวลา ๑๐ นาที )เมื่อครบกาหนดเวลา ๒๕ นาทีให้เวียนฐานจากฐานที่ ๑ ไปยังฐานที่ ๒ และไปฐานที่
เรียนรู้ ๑๐ นาที หมุนเวียนไปจนครบ เปลี่ยนฐานใช้เวลา ๕ นาที)
รอบที่ ๓ เรียนรู้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เวลา
๑๖.๕๕-๑๗.๕๕ น. )๖๐ นาที) แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาท อปท.+ ทุนทางสังคมในพื้นที่ มีพื้นที่ ศรร.๒๐
พื้นที่ ผู้มาเรียนรู้กลุ่มละ ๔๐ คน โดยเรียนรู้ฐานเข้มข้น รอบละ ๒๕ นาที = ๒ รอบ ฐานเพิ่มเติม รอบละ
๑๐ นาที = ๑ รอบ โดยผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะได้เรียนรู้ฐานเข้มข้น ๒ ฐานๆ ใช้เวลาเรียนรู้รวม
ทั้ ง สิ้ น ฐานละ ๒๕ นาที และเวี ย นฐานต่ อ ไปเมื่ อ ครบก าหนดเวลาจนครบ ๒ ฐาน จากนั้ น เวี ย นไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานเพิ่มเติม ๑ ฐานๆ ใช้เวลา ๑๐ นาที )เมื่อครบกาหนดเวลา ๒๕ นาทีให้เวียนฐาน
จากฐานที่ ๑ ไปยังฐานที่ ๒ และไปฐานที่ ๓ เรียนรู้ ๑๐ นาที หมุนเวียนไปจนครบ เปลี่ยนฐานใช้เวลา ๕
นาที)
วิทยากรฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จานวนคนผู้มาเรียนรู้

)๑) อบต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดย นางสาวชฎานันท์ อนุลีจันทร์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ
)๒) อบต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดย พ.จ.อ.วีระเดช นิลวัฒน์ ตาแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
)๓) ทต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดย นางจันทร์ทิพย์ รัตนชัย ตาแหน่ง
ครู คศ.๑
)๔) อบต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน โดย นางสุขจิต มหายศนันท์ ตาแหน่ง ครู
ชานาญการ
)๕) อบต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โดย นายสมยศ แสนโคก
ตาแหน่งนายก อบต.
)๖) อบต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โดย นางสาวณัฐธิดา คาภูอ่อน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
)๗) อบต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดย นางสาวศิริพร เอมดี ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
)๘) อบต.แก้งแก อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม โดย นายทองคา สิทธิโชค
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา
)๙) ทต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดย น.ส.ดวงพร พุ่มจาปา ตาแหน่ง
ครูค.ศ.1 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
)๑๐) ทต.หนองนาคา อ.หนองนาคา จ.ขอนแก่น โดย นางพรทิพย์ อุเทน
ตาแหน่ง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
)๑๑) ทต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดย นายเหลือ โพธิ์ผา ตาแหน่ง
รองนายกเทศมนตรีตาบลโคกล่าม
)๑๒) อบต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดย นางสิรินภา บุญเนาว์
ตาแหน่ง ครู คศ.๒
)๑๓) ทต.ป่าก่อดา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดย นางอรทัย ขวัญชัย ตาแหน่ง ครู
ผู้ดูแลเด็ก
)๑๔) อบต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โดย นางปิยะนันท์ โตแห้ว
ตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
)๑๕) ทต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดย นายสมเกียรติ มะขาม
ตาแหน่ง รักษาการแทนผอ.กองการศึกษา

๔๐ คน

บทบาท ศพด.

๒๗

๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน

วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
)๑๖) ทต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดย นางเรียมจิต ทิพอาจ ตาแหน่ง ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
)๑๗) ทต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉนิ ารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โดย นางสาวจินดารัตน์ ไชยขันธ์
ตาแหน่ง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
)๑๘) ทต.ส่องดาวหนองแดง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โดย นายอูท่ อง อุตหลุด
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
)๑๙) อบต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดย นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
)๒๐) อบต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โดย นางจิริยา เทิดศักดิ์ศรี
ตาแหน่ง ครู คศ.๑

จานวนคนผู้มาเรียนรู้
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน

บทบาท รพ.สต.+ ศพค.+ผูน้ าชุมชน (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) + อสม.
)๑) อบต.เสม็ ด ใต้ อ.บางคล้ า จ.ฉะเชิ ง เทรา โดย นางสาวฉวี ว รรณ พุ่ม พวง
ตาแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
)๒) อบต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดย พ.จ.อ.วีระเดช นิลวัฒน์ ตาแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
)๓) ทต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดย นายเอกสิทธิ์ วงค์ธรหัส ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
)๔) อบต.สถาน อ.นาน้ อ ย จ.น่ า น โดย นางสาวสุ ธ ารส ทาเสน ต าแหน่ ง
อาสาสมัครสาธารณสุข
)๕) อบต.หนองกุ ง ใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่ น โดย นายสมยศ แสนโคก
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงใหญ่
)๖) อบต.หนองจอก อ.บ้า นไร่ จ.อุ ทัย ธานี โดย นางวิ ไ ล แสนพรม ตาแหน่ ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
)๗) อบต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดย นางสาวศิริพร เอมดี ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
)๘) อบต.แก้งแก อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม โดย นายทองคา สิทธิโชค
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา
)๙) ทต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดย นางสุพัตรา หุน่ ประเสริฐ ตาแหน่ง
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
)๑๐) ทต.หนองนาคา อ.หนองนาคา จ.ขอนแก่น โดย นายพนัส เหลาเวียง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
)๑๑) ทต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดย นายเหลือ โพธิ์ผา ตาแหน่ง
รองนายกเทศมนตรีตาบลโคกล่าม
)๑๒) อบต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดย นางวิไลลักษณ์ พิมพ์
พรม ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
)๑๓) ทต.ป่าก่อดา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดย นางแจ่มจันทร์ ยะจอม ตาแหน่ง
ผอ. รพ.สต. ป่าก่อดา
)๑๔) อบต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โดย นางสาวปรีดาภรณ์ เป้าแดง
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
)๑๕) ทต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดย นายสมเกียรติ มะขาม
ตาแหน่ง รักษาการแทนผอ.กองการศึกษา
)๑๖) ทต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดย นางมยุรา ไพรออ ตาแหน่ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
)๑๗) ทต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉนิ ารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โดย นางสาวพิสมัย กุลเสนชัย
๒๘

๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน

วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตาแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน
)๑๘) ทต.ส่องดาวหนองแดง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โดย นายอูท่ อง อุตหลุด
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
)๑๙) อบต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดย นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
)๒๐) อบต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โดย นางพงษ์พรรณ สาระอินทร์
ตาแหน่ง ผอ.รพ.สต.หนองแจ้งน้อย

จานวนคนผู้มาเรียนรู้
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน

บทบาท อปท.+ ทุนทางสังคมในพืน้ ที่
)๑) อบต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดย นางสาวชฎานันท์ อนุลีจันทร์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ
)๒) อบต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดย พ.จ.อ.วีระเดช นิลวัฒน์ ตาแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
)๓) ทต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดย นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัล ย์
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลบ้านหลวง
)๔) อบต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน โดย นางจีรภา ด้วงโน ผอ. กองการศึกษา

๔๐ คน

)๕) อบต.หนองกุ ง ใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่ น โดย นายสมยศ แสนโคก
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงใหญ่
)๖) อบต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โดย นายพรพล ขันธุปัตน์ ตาแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน
)๗) อบต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดย นางสาวศิริพร เอมดี ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
)๘) อบต.แก้ ง แก อ.โกสุ ม พิ สั ย จ.มหาสารคาม โดย นายทองค า สิ ท ธิ โ ชค
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา
)๙) ทต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดย นางสุพัตรา หุ่นประเสริฐ ตาแหน่ง
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
)๑๐) ทต.หนองนาค า อ.หนองนาค า จ.ขอนแก่ น โดย นายวรุ ตม์ หาญพละ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
)๑๑) ทต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดย นายเหลือ โพธิ์ผา ตาแหน่ง
รองนายกเทศมนตรีตาบลโคกล่าม
)๑๒) อบต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดย นางสิรินภา บุญเนาว์
ตาแหน่ง ครู คศ.๒
)๑๓) ทต.ป่าก่อดา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดย นางสาวรุ่งนภา อินต๊ะยศ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยครู
)๑๔) อบต.วั ง ดิ น อ.เมื อ งอุ ต รดิ ต ถ์ จ.อุ ตรดิ ตถ์ โดย นางสุ พรรษา ดอกพุ ฒ
ตาแหน่ง แพทย์ประจาตาบล
)๑๕) ทต.แม่ ยวม อ.แม่ ส ะเรี ย ง จ.แม่ ฮ่ องสอน โดย นายสมเกี ย รติ มะขาม
ตาแหน่ง รักษาการแทนผอ.กองการศึกษา
)๑๖)ทต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดย นายอานาจ สุทธิประภา ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน
)๑๗) ทต.เหล่ า ใหญ่ อ.กุ ฉิ น ารายณ์ จ.กาฬสิ น ธุ์ โดย นางเพ็ ญ ศรี นิ ล โสม
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
)๑๘) ทต.ส่องดาวหนองแดง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โดย นายอู่ทอง อุตหลุด
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา

๔๐ คน

๒๙

๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน

๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน
๔๐ คน

วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
)๑๙) อบต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบ ลราชธานี โดย นางเพ็ญศรี สร้อ ยมาตร์
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
)๒๐) อบต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โดย นางพงษ์พรรณ สาระอินทร์
ตาแหน่ง ผอ.รพ.สต.หนองแจ้งน้อย

จานวนคนผู้มาเรียนรู้
๔๐ คน
๔๐ คน

๓) มอบหมายผู้ดาเนินรายการห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่
ชื่อ-สกุล ผู้ดาเนินรายการ
ตาแหน่ง
๑.
นางนิษดา เมืองอินทร์
นักวิชาการประชาสัมพันธ์

เบอร์โทร
๐๘๐-๖๗๙๕๒๓๓

๔) มอบหมายคณะทางานรับผิดชอบเวที TED talk
ที่
ชื่อ-สกุล
อปท.
๑.
นายปวัน พรหมตัน
ศวภ.อีสานบน
๒.
นางสาวสมศรี พวงยี่โถ
ศวภ.อีสานล่าง
๓.
นางสาวรัตน์ดาวรณณ คลังกลาง
ศวช.

เบอร์โทร
๐๙๔-๖๑๒๕๕๕๕๙
๐๘๕-๔๑๘๓๓๔๘
๐๘๑-๐๕๖๗๕๘๕

๕) จัดสถานที่ และอุปกรณ์ ในห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยฐานการเรียนรู้ ๒๐ ฐาน เป็นวงกลม
ที่
อุปกรณ์
จานวน
หมายเหตุ
๑.
โต๊ะ
๒๐ ตัว
จัดไว้ฐานละ ๑ ตัว
๒.
จัดเก้าอี้สาหรับผู้มาร่วมฟัง
๖๐๐ ตัว
จัดไว้ฐานละ ๓๐ ตัว
๓.
โฟมบอร์ดติดแผ่นภาพ
๘๐ ชิ้น
สาหรับติดภาพ infographic
๖) วิทยากรแต่ละพื้นที่เข้าจัดเตรียมฐานได้ห้องตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๓๐ น.
๗) เมื่อเข้าประจาฐานเรียนรู้ วิทยากรประจากลุ่มจะเริ่มนาเสนอตั้งแต่การแนะนาตนเอง และการ
นาเสนอนวัตกรรมหรืองงานเด่น ตามการสรุปบทเรียนระบบการดูแลเด็กปฐมวัยแต่ละพื้นที่ กาหนดให้มี
ข้อมูลและความรู้ที่ผู้นาควรถ่ายทอดได้ ดังนี้
รอบที่ ๑ วิทยากรประจากลุ่มนาเสนอบทบาท ศพด. ควรถ่ายทอดอย่างน้อยใน ๙ ประเด็น
ได้แก่ ๑) รูปธรรม งานกิจกรรม นวัตกรรมของ ศพด. ในการดูแลเด็กปฐมวัย ๒.) การสร้างการเรียนรู้ ๓) การ
จั ด การข้ อ มู ล เด็ ก ๔) การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น โรค ๕) การจั ด การอาหารใน ศพด. ๖) การจั ด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลเด็ก ๗) แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย ๘)
ผลที่เกิดขึ้น )ผลผลิต ผลลัพธ์) และ ๙) ผลที่เกิดขึ้น )ผลผลิต ผลลัพธ์) ซึ่งกาหนดเวลาการนาเสนอรวม ๒๐
นาที เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้แสดงความคิดเห็น ซักถาม ตอบคาถาม ๕ นาที จากนั้นทาการสรุป
กล่าวขอบคุณ และเวียนฐานต่อไป
รอบที่ ๒ วิทยากรประจากลุ่มนาเสนอบทบาท รพ.สต.+ ศพค.+ผู้นาชุมชน )กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) +
อสม. กาหนดให้มีข้อมูลและความรู้ที่ วิทยากรควรถ่ายทอดได้ อย่างน้อยใน ๔ บทบาท ได้แก่ ๑) บทบาท
ของ รพ.สต.ในการดูแลเด็กปฐมวัย ๒) บทบาทของ อสม.ในการดูแลเด็กปฐมวัย ๓) บทบาทของ ศพค.ในการ
ดูแลเด็กปฐมวัย และ ๔) บทบาทของ ผู้นาชุมชน )กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) ซึ่งกาหนดเวลาการนาเสนอรวม ๒๐

นาที เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้แสดงความคิดเห็น ซักถาม ตอบคาถาม ๕ นาที จากนั้นทาการสรุป
กล่าวขอบคุณ และเวียนฐานต่อไป
รอบที่ ๓ วิทยากรประจากลุ่มย่อย นาเสนอตั้งแต่การแนะนาตนเอง และการนาเสนอบทบาท อปท.+
ทุนทางสังคมในพื้นที่ กาหนดให้มีข้อมูลและความรู้ที่ วิทยากรควรถ่ายทอดได้ อย่างน้อยใน ๕ ประเด็น
ได้แก่ ๑) รูปธรรม งานกิจกรรม นวัตกรรม โครงการของ อปท. ในการดูแลเด็กปฐมวัย ๒) การจัดการข้อมูลและ
นาใช้ข้อมูล ๓) การสร้างความร่วมมือกับทุนทางสังคมในพื้นที่ และนอกพื้นที่ ๔) ผลที่เกิดขึ้น )ผลผลิต ผลลัพธ์)
๓๐

และ ๕) ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งกาหนดเวลาการนาเสนอรวม ๒๐ นาที เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้แสดง

ความคิดเห็น ซักถาม ตอบคาถาม ๕ นาที จากนั้นทาการสรุป กล่าวขอบคุณ และเวียนฐานต่อไป
ในช่วงของการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์ ผู้ร่วมเรียนรู้ควรแนะนา
ตนเอง ได้แก่ ชื่อ ตาแหน่ง หรือบทบาทในการทางานในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้ง
แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ก ารทางานเชิ งเทคนิ ควิ ธีก ารที่พื้นที่ไ ด้ดาเนิ นการ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมหรืองานเด่น เพื่อสร้างการเรียนรู้ของพื้นที่ว่ามีความเหมือนหรือความ
แตกต่างจากพื้นที่ที่นาเสนออย่างไร ซักถามประเด็นที่ยังสงสัย หรือให้ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
๘) เมื่อครบกาหนดเวลา ๒๕ นาทีให้เวียนฐานจากฐานที่ ๑ ไปยังฐานที่ ๒ ฐานที่ ๒ ไปฐานที่ ๓ วน
ตามเข็มนาฬิกา และรอบสุดท้ายเป็นรอบเพิ่มเติม สามารถไปฐานที่สนใจได้ และวนจนครบในเวลา ๒๑๐
นาที

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์
๑) เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรกับ ผู้มาเเรียนรู้จากเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น
น่าอยู่ได้เรียนรู้การปฏิบัติดีดีของชุมชนถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย จาก ศรร. ๒๐ พื้นที่
๒) เกิดการวิเคราะห์เทียบเคียงการดาเนินงานกับพื้นที่ตนเอง สรุปรูปแบบการดาเนินงาน ความ
แตกต่างของกลไกการจัดการพื้นที่และนาสู่จินตนาการการต่อยอดงานตัวเอง
๓) วิทยากรประจาฐานนาเสนอและแลกเปลี่ยนรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ภาพที่ ๓ การจัดกิจกรรมห้องแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติ การดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็ก
ปฐมวัย”
๓๑

ส่วนที่ ๓

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ
การดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น

๑. แนวคิดหลักการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่เรียกกันว่า Workshop เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติ สาหรับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติเฉพาะด้านของบุคคล อันจะนาไปสู่
การยกมาตรฐานการทางานให้สูงขึ้น ทาให้บุคคลมีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงานและองค์การ
บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ การประชุมครั้งนี้ กาหนดกิจกรรมฝึกปฏิบัติไว้ ๕ ปฏิบัติการ ได้แก่ ปฏิบัติการ
ที่ ๑ แนวทางพัฒนาการดาเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ปฏิบัติการที่ ๒ แนวทางพัฒนาการ
ดาเนิ นงานของศู นย์ พั ฒ นาครอบครั ว (ศพค.) ปฏิบั ติ ก ารที่ ๓ แนวทางพั ฒ นาการด าเนิ น งานของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ปฏิบัติการที่ ๔ แนวทางพัฒนาการดาเนินงานของอปท.
และทุนทางสังคมในพื้นที่ ได้อย่างครอบคลุมทั้งในส่วนของการจัดระบบหลัก และปฏิบัติการที่ ๕ แนว
ทางการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น การประชุมใน
ครั้งนี้จะมีทั้งการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติควบคู่กัน คาดหวังว่าผู้มาเรียนรู้ ได้แก่ เครือข่ายร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ๒๐๐ อปท. ตาแหน่ง ปลัด/นักวิชาการศึกษา/ผอ.กองการศึกษา และครู ศพด. อปท.ละ
๒ คน จะสามารถปฏิบัติการทั้ง ๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะนาไปปฏิบัติได้ ในการปฏิบัติงาน
จริง
๒. วัตถุประสงค์
๑) คณะทางานมีแนวทางการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดย
ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อให้พื้นที่ได้เตรียมข้อมูลมาประกอบการเรียนรู้ ทั้ง ๕ ปฏิบัติการ
๓. วิธีดาเนินการ
๑) การเข้าฝึกอบรม แบ่งกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมเป็น ๓๐ กลุ่ม แต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย ตัวแทน อปท.
ที่มีความเข้มแข็ง ทั้งหมด ๒๐๐ อปท. แบ่งเข้าร่ว มฝึกอบวันละ ๑๐๐ อปท. โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ละ ๔-๕
อปท.ๆ ละ ๒ คน ได้แก่ ผู้อานวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม หัวหน้า ศพด. หรือครู ศพด.
๒) กระบวนการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
(๑) การบรรยายแนวคิดและแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา นันทบุต ร ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุข ภาพชุ มชน
(ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(๒) ชี้ แ จงกระบวนการฝึ ก อบรมแนวทางการพั ฒ นาระบบการดูแ ลเด็ ก ปฐมวั ย โดยชุ มชน
ท้องถิ่นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย รองผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(๓) จัดกระบวนการฝึก ๕ ปฏิบัตกิ าร
ปฏิ บั ติ ก ารที่ ๑ เน้ น การข้ อ มู ล สถานการณ์ เ ด็ ก ปฐมวั ย ในพื้ น ที่ ทบทวนสถานะการ
ดาเนินการตามชุดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา (ใช้เวลา ๔๐ นาที)
ปฏิบัติการที่ ๒ เน้นการทบทวนสถานะการดาเนินการตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์
พัฒนาครอบครัว (ใช้เวลา ๔๐นาที)

๓๒

ปฏิบัติการที่ ๓ เน้นการทบทวนสถานะการดาเนินการตามชุดกิจ กรรมการพัฒนาระบบ
บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของพื้นที่ (ใช้เวลา ๔๐นาที)
ปฏิบัติการที่ ๔ เน้นทบทวนสถานการณ์ดาเนินการเพื่อพัฒนาการดาเนินงานของอปท.
และทุนทางสังคมในพื้นที่ (ใช้เวลา ๔๐ นาที)
ปฏิบัติการที่ ๕ เน้นการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย
โดยชุมชนท้องถิ่นและนาใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (ใช้เวลา ๕๐ นาที)
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์
๑) คณะทางานเป็นพี่เลี้ยง ให้คาชี้แนะแก่ผู้มาเรียนรู้ในการฝึก ๕ ปฏิบัติการ
๒) พื้นที่เตรียมข้อมูลสาหรับใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

๓๓

กระบวนการจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น
๑. แนวคิดหลักการ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ก ารพัฒ นาระบบการดูแลเด็ก ปฐมวั ย ที่เน้ นการฝึก ปฏิบัติ ส าหรั บ
ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติเฉพาะด้านของผู้มาเรียนรู้ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการครั้งนี้ กาหนดฝึก ๕ ปฏิบัติการ ได้แก่ ปฏิบัติการที่ ๑ แนวทางพัฒนาการดาเนินงานของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ปฏิบัติการที่ ๒ แนวทางพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.)
ปฏิ บั ติ ก ารที่ ๓ แนวทางพั ฒ นาการด าเนิ น งานของโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล (รพ.สต.)
ปฏิบัติการที่ ๔ แนวทางพัฒนาการดาเนินงานของอปท.และทุนทางสังคมในพื้นที่ ได้อย่างครอบคลุมทั้ง
ในส่วนของการจัดระบบหลัก และปฏิบัติการที่ ๕ แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบ
การดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ คาดหวังว่าคระทางาน
จะสามารถจัดกระบวนการฝึกทั้ง ๕ ปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะนาไปปฏิบัติได้ ใน
การปฏิบัติงานจริง
๒. วัตถุประสงค์
๑) คณะทางานสามารถจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) พี่เลี้ยงประจากลุ่มสามารถให้คาปรึกษาแก่ ผู้มาเรียนรู้ ได้เรียนรู้กิจกรรมและทบทวนสถานะ
สถานการณ์ กิจกรรม ของศพด. ทบทวนข้อมูล เพื่อให้เห็นสถานการณ์
๓. วิธีดาเนินการ
๑) ประสานพื้นที่ให้นาข้อมูลเด็กปฐมวัยมาด้วย เพื่อใช้ฝึกปฏิบัติการ
๒) การเข้ า ประชุ มเชิ ง ปฏิบัติ แบ่ง กลุ่ ม ผู้ เข้ า ฝึก อบรมเป็น ๓๐ กลุ่ ม แต่ ล ะกลุ่ ม ประกอบด้ว ย
ตัวแทน อปท.ที่มีความเข้มแข็ง ทั้งหมด ๒๐๐ อปท. แบ่งเข้าร่วมฝึกอบวันละ ๑๐๐ อปท. โดยแบ่งเป็น
กลุ่มละ ๔-๕ อปท.ๆ ละ ๒ คน ได้แก่ ผู้อานวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม หัวหน้า ศพด. หรือครู
ศพด.
๓) จัดผู้เข้าประชุมได้รับฟังบรรยายแนวคิดและแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดย
ชุมชนท้องถิ่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา นันทบุตร และคาชี้แจงกระบวนการฝึกอบรมแนว
ทางการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ บุญ
สวัสดิ์กุลชัย
๔) พี่เลี้ยงประจากลุ่ม แนะนาผู้เข้าประชุมทาปฏิบัติการที่ ๑- ๕ ตามเวลาที่กาหนดให้ หากผู้เข้า
ประชุมมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้
๕) กาหนดผู้ดาเนินรายการ
ที่
ชื่อ-สกุล ผู้ดาเนินรายการ
หน่วยงาน
เบอร์โทร
๑.
นายสามารถ เมืองไชย
ศวภ.เหนือบน
๐๘๐-๖๗๙๕๒๓๓
๖) มอบหมายนักวิชาการเป็นพี่เลี้ยงประจากลุ่ม
ที่
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
๑. นางนิตยา พันธ์งาม
ศวช.
๒. นางสาวสมศรี พวงยี่โถ
ศวภ.อีสานล่าง
๓๔

เบอร์โทร
๐๘๓-๑๔๑๔๙๑๕
๐๘๕-๔๑๘๓๓๔๘

ที่
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

ชื่อ-สกุล
นายสรพงษ์ พาลีบุตร
นางนุชรี วังชัย
นายไวพจน์ บรรจง
นายวนัส พรหมบุตร
นายกัมปนาท พรชัยอังกูร
จ่าเอกธณภัทร ปะตะสังค์
นางสาวอัศชรีพร ทองเลิศ
นายอดิเรก โคตรปัดทุม
ว่าที่ร้อยตรีสริ ิพงษ์ ชูชื่นบุญ
นางวณิษฐา ธงไชย
นางสาวกรรณ์ภิรมย์ พรมศรี
นางสาวชไมพร นนท์ปานกุล
นางสาวสุธิดา คงวิจิตร
นายศรายุทธ อ่อนเอี่ยม
นางสาวชไมพร ทะนันชัย
นางประภาวี แก้วเขือน
นางจีรภา ด้วงโน
นางสาวโศจิรัตน์ แก้วศรี
นางแก้ว พุทธวงค
นางสาว สุลาวัลย์ มะขาม

หน่วยงาน
ศวภ.กลาง
อบต.มะเกลือใหม่
อบต.มะเกลือใหม่
ทต.สนม
ทต.สนม
ทต.นาป่าแซง
ทต.นาป่าแซง
อบต.ขุนทอง
อบต.บักได
อบต.ศรีฐาน
อบต.ศรีณรงค์
อบต.หนองจอก
ทต.เจ็ดเสมียน
ทต.เจ็ดเสมียน
ทต.ป่าก่อดา
ทต.ป่าก่อดา
อบต.สถาน
อบต.สถาน
ทต.แม่ยวม
ทต.แม่ยวม

๗) จัดสถานที่ และอุปกรณ์ ในห้องฝึกอบรม
ที่ อุปกรณ์
จานวน
๑. โต๊ะยาว
๓๐ ตัว
๒. เก้าอี้
๒๐๐ ตัว
๓. ไมโครโฟน
๒ ตัว
๔ โปรเจคเตอร์
๑ เครื่อง
๕ กระดาษบรูฟ
๑ แผ่น
๖ ปากกาเคมี
๒ ด้าม/อปท.

๓๕

เบอร์โทร
๐๙๒-๕๒๗๓๖๑๗
๐๙๕-๕๙๐๕๑๐๑
๐๘๙-๘๔๗๘๗๔๑
๐๙๗-๓๓๔๓๗๙๑
๐๘๕-๖๕๘๑๒๐๙
๐๘๑-๓๘๙๗๔๖๔
๐๘๕-๖๕๘๑๒๐๙
๐๘๖-๙๐๔๔๐๑๔
๐๘๖-๔๖๕๑๙๖๘
๐๘๖-๘๗๔๙๕๔๓
๐๘๕-๖๕๘๑๒๐๙
๐๖๑-๕๖๕๙๘๕๒
๐๙๒-๒๕๗๙๐๕๓
๐๘๗-๙๘๘๗๐๖๙
๐๘๓๖๒๖๑๒๖๒
๐๙๓๑๓๘๙๙๙๕
๐๘๖๑๑๔ ๘๑๒๑
๐๖๔๓๓๙๒๐๒๓
๐๙๘๕๓๔๕๗๙๐
๐๙๙๑๒๐๔๒๔๙
หมายเหตุ
จัดไว้โต๊ะ ๑ ตัว/ ๘ คน
สาหรับผู้เข้าประชุม
สาหรับวิทยากร

ภาพที่ ๔ การจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น

๓๖

ภาคผนวก

๓๗

ภาคผนวก ก
แบบสารวจการเตรียมความพร้อมในการนาเสนอของวิทยากร
ห้องระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น
“เวทีสรุปบทเรียนการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น”
วันที่ ๒๒– ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
องค์การบริหารส่วนตาบล.................อาเภอ.............. จังหวัด..................
รายการ สิ่งของอุปกรณ์จัดแสดงประกอบการนาเสนอ
รายละเอียด
๑. อุปกรณ์ ของสาธิต
๑.......................
๒......................
๓......................
๒. อุปกรณ์จัดแสดง
๑.......................
๒......................
๓......................
๓. โปสเตอร์พร้อมขาตั้ง
๑.......................
๒......................
๓......................
๔. แผ่นพับ
๑.......................
๒......................
๓......................
๕. รูปภาพ
๑.......................
๒......................
๓......................
๖. สื่อ (ระบุประเภท)
๑.......................
๒......................
๓......................
๗. อื่นๆ
๑.......................
๒......................
๓......................
หมายเหตุ : ขอให้แต่ละอปท.เตรียม ไมโครโฟน และเครือ่ งเสียง (ลาโพงสนาม) มาด้วย
๓๘

จานวน

ภาคผนวก ข
แบบสารวจการออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายพื้นที่
ห้องระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น
“เวทีสรุปบทเรียนการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น”
วันที่ ๒๒– ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
พื้นที่/ทุนทางสังคม

วิทยากร

หัวข้อเนือ้ หา(เรือ่ งเด่น)

สือ่

DIY
(สาธิตวิธีการ
กระบวนการ)

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๕ - ๑๗.๕๕ น.
รอบที่ ๑ บทบาทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการดูแลเด็กปฐมวัย
ตัวอย่าง
ชือ่ -สกุล นางเพ็ญ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้ ๑) เครื่องดนตรี สื่อการสอน พับนก
อบต.ยางขี้นก
ศรี สมมาตร์
ศิ ล ปะวั ฒ นธรรมและภู มิ พื้นบ้าน
กาบบัว
อาเภอเขื่องใน
ตาแหน่ง นักวิชาการ ปัญญาท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี กองการศึกษา
(๑) การจั ด ท าหลั ก สู ต รภู มิ
เบอร์โทร ๐๐๐ปัญญาท้องถิ่น
๑๒๓๔๕๖๗๘
(๒) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ตามวิ ถี ท้อ งถิ่ น เช่ น ดนตรี
พื้น บ้ า นอี ส าน การทาของ
เล่ น พื้น บ้ า น การพูด พญา
อีสาน การรากลอนและการ
สอนสรภัญญะ การเรียนรู้
ป ร ะ เ พ ณี ก า ร ฟ้ อ น น ก
กาบบั ว การท าบุ ญ คู ณ
ลาน/สู่ขวัญข้าว การทาบุญ
ขาฮะและการทาบุญเลี้ยงผี
ปู่ตา ประเพณีการแทงลาย
๓๙

การเล่น การ
แสดง

เต้นระบานก
กาบบัว

อุปกรณ์

๑.อุปกรณ์ทา
นกกาบบัว เช่น
กระดา กรรไก
เป็นต้น
๒.อุปกรณ์ชดุ
แสดงเต้นรา
กาบบัว ได้แก่
ชุดรา เป็นต้น

พื้นที่/ทุนทางสังคม

วิทยากร

หัวข้อเนือ้ หา(เรือ่ งเด่น)

สือ่

หยวกกล้ ว ย/ การท าต้ น
ปราสาทผึ้ง
(๓)จัดศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ศพด.เพื่อการเรียนรู้
๑.อปท........
ชือ่ -สกุล.....
อาเภอ......
ตาแหน่ง....
จังหวัด.......
เบอร์โทร....
๒.อปท........
ชือ่ -สกุล.....
อาเภอ......
ตาแหน่ง....
จังหวัด.......
เบอร์โทร....
รอบที่ ๒ บทบาทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์พัฒนาครอบครัว และผูน้ าชุมชน
๑.อปท........
ชือ่ -สกุล.....
อาเภอ......
ตาแหน่ง....
จังหวัด.......
เบอร์โทร....
๒.อปท........
ชือ่ -สกุล.....
อาเภอ......
ตาแหน่ง....
จังหวัด.......
เบอร์โทร....
รอบที่ ๓ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุนทางสังคมที่เกีย่ วข้อง
๑.อปท........
ชือ่ -สกุล.....
อาเภอ......
ตาแหน่ง....
จังหวัด.......
เบอร์โทร....
๒.อปท........
ชือ่ -สกุล.....
อาเภอ......
ตาแหน่ง....
จังหวัด.......
เบอร์โทร....

๔๐

DIY
(สาธิตวิธีการ
กระบวนการ)

การเล่น การ
แสดง

อุปกรณ์

พื้นที่/ทุนทางสังคม

วิทยากร

หัวข้อเนือ้ หา(เรือ่ งเด่น)

สือ่

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๕ - ๑๗.๕๕ น.
รอบที่ ๑ บทบาทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการดูแลเด็กปฐมวัย
๑.อปท........
ชือ่ -สกุล.....
อาเภอ......
ตาแหน่ง....
จังหวัด.......
เบอร์โทร....
๒.อปท........
ชือ่ -สกุล.....
อาเภอ......
ตาแหน่ง....
จังหวัด.......
เบอร์โทร....
รอบที่ ๒ บทบาทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์พัฒนาครอบครัว และผูน้ าชุมชน
๑.อปท........
ชือ่ -สกุล.....
อาเภอ......
ตาแหน่ง....
จังหวัด.......
เบอร์โทร....
๒.อปท........
ชือ่ -สกุล.....
อาเภอ......
ตาแหน่ง....
จังหวัด.......
เบอร์โทร....
รอบที่ ๓ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุนทางสังคมที่เกีย่ วข้อง
๑.อปท........
ชือ่ -สกุล.....
อาเภอ......
ตาแหน่ง....
จังหวัด.......
เบอร์โทร....
๒.อปท........
ชือ่ -สกุล.....
อาเภอ......
ตาแหน่ง....
จังหวัด.......
เบอร์โทร....

๔๑

DIY
(สาธิตวิธีการ
กระบวนการ)

การเล่น การ
แสดง

อุปกรณ์

ภาคผนวก ค
รายชื่อคณะทางานกลาง หน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
(สานัก ๓)
๑. นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์
ผู้อานวยการ
๐๘๑-๘๑๑ ๖๓๖๖
๒. นางสาวนิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นักวิชาการ
๐๘๑-๔๙๙๕๐๓๑
๓. นางสาวณัฐกานต์ เล็กเจริญ
นักวิชาการ
๐๘๑-๔๙๙ ๕๐๓๑
๔. นางสาวเกศริน อินทองหลาง
นักวิชาการ
๐๘๑-๘๖๒ ๒๘๓๘
๕. นายศุภศิริ สิริโยธิน
นักวิชาการ
๐๘๓-๖๐๐๙๓๕๓
๖. นางสาวศุภรัตน์ สุชาติพงศ์
นักวิชาการ
๐๖๑-๓๙๒๖๖๖๑
๗. นางสาวดลฌา วงษาจันทร์
นักวิชาการ
๐๘๑-๔๙๖๓๕๕๓
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๘. รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
ผู้อานวยการศวช. ๐๘๙-๗๑๑ ๕๗๕๒
๙. ผศ.ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
รองผู้อานวยการ
๐๘๑-๓๙๒ ๐๐๑๖
ศวช.
๑๐. นางพรรณิภา ไชยรัตน์
นักวิชาการ
๐๘๑-๒๖๐๔๒๒๐
๑๑. นางสาวอรอนงค์ บัวลา
นักวิชาการ
๐๙๔-๒๘๕๖๑๖๔
๑๒. นางสาวรัตน์ดาวรรณ คลังกลาง
นักวิชาการ
๐๘๑-๐๕๖๗๕๘๕
๑๓. นางนิตยา พันธ์งาม
นักวิชาการ
๐๘๓-๑๔๑๔๙๑๕
๑๔. นายพิเชษฐ เรืองสุขสุด
นักวิชาการ
๐๘๘-๕๗๓ ๒๒๑๑
๑๕. นางสาวไพรินทร์ ยอดสุปัน
นักวิชาการ
๐๘๙- ๖๘๓ ๒๙๒๕
ศูนย์สนับสนุนวิชาการและการจัดการเครือข่ายภาคกลาง
๑๖. นายสรพงค์ พาลีบุตร
นักวิชาการ
๐๙๒-๕๒๗๓๖๑๗
๑๗. นางสาวขจี ศรีโมรา
นักวิชาการ
๐๘๖-๖๑๗๗๙๙๒
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคเหนือบน
๑๘. นายปวัน พรหมตัน
นักวิชาการ
๐๙๔-๖๑๒๕๕๕๙
๑๙. นายอิทธิพล มาชื่น
นักวิชาการ
๐๘๙-๔๓๑๕๕๕๐
๒๐. นางรุ่งนภา ยอดอ้อย
นักวิชาการ
๐๘๒-๖๑๑๖๒๓๘
๒๑. นางสาวกนกรัตน์ นันทะเสน
นักวิชาการ
๐๙๘-๒๕๑๑๗๔๗
๒๒. นายณัฐศาสตร์ บุญมาก
นักวิชาการ
๐๘๑-๑๖๕๙๐๙๗
๒๓. นายสามารถ เมืองไชย
นักวิชาการ
๐๘๘-๒๕๒๓๒๐๐
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคเหนือล่าง
๒๔. นางสาวนิลราวรรณ จินดาคา
นักวิชาการ
๐๙๓-๒๓๖๐๕๒๘
๒๕. นางสาวอนุชิดา นุชประหาร
นักวิชาการ
๐๙๓-๕๗๙๓๓๔๕
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
๒๖. นายจิรชัย วงค์วัฒนบุตร
นักวิชาการ
๐๙๘-๗๘๐๕๒๕๙
๒๗. นางสาววรรณิษา ภูมินอก
นักวิชาการ
๐๙๖-๕๘๐๑๐๘๐
๒๘. นายภูมิภัทร กล่อมวิภาวัฒน์
นักวิชาการ
๐๖๒-๕๗๓๑๒๕๘
๒๙. นายวุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว
นักวิชาการ
๓๐. นายปรัสณพงษ์ .....
นักวิชาการ
๔๒

ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
๓๑. นางธัญญา แสงอุบล
ผอ.ศูนย์ฯ
๐๘๑-๗๑๘-๔๒๒๐
๓๒. นางศิริกัญญา แสนรัมย์
นักวิชาการ
๐๘๙-๒๘๕๖๐๐๐
๓๓. นางพวงผกา อยู่ดีรัมย์
นักวิชาการ
๐๙๙-๖๔๐๙๐๕๙
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
๓๔. นางสาววโรชา ศรีเจริญ
นักวิชาการ
๐๘๑-๔๘๙๒๓๐๘
๓๕.
นักวิชาการ
๓๖.
ศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ
๓๗. นางสาวชยานันท์ แก้วเกิด
นักวิชาการ
๐๙๘-๙๒๔๕๑๙๗
๓๘. นางสาวมัญณณิชา ชมชื่น
นักวิชาการ
๐๙๕-๖๑๒๓๖๔๙

๔๓

