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ห้องกิจกรรม ต่างบริบท “ระบบ...สร้างการดูแลเด็กโดยชุมชนท้องถิ่น” เป็นส่วนหน่ึงใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เวทีสานพลังสร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา" 
กิจกรรมแบ่ง ๒ ส่วน คือ  ๑) เวที TED talk “ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย” และ                    
๒) กิจกรรมห้องย่อย แยกเป็น  ๒ ห้องย่อย  ได้แก่ (๑) ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของ
ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการดูแลเด็กปฐมวัย” (๒) ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบการดูแล
เด็กปฐมวัยวัยโดยชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งคณะท างานจ าเป็นต้องมีแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือให้
รูปแบบกิจกรรมสะท้อนรูปธรรม และแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย 
ตลอดจนการน าใช้เครื่องมือและกลไกการจัดการพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบริบทของพื้นที่  

คู่มือเล่มคณะท างานห้องกิจกรรม ต่างบริบท “ระบบ..สร้างการดูแลเด็กโดยชุมชน
ท้องถิ่น” จัดท าขึ้นเป็นแนวทางการเรียนรู้ส าหรับคณะท างาน ในการเตรียมความพร้อมการจัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยมีเน้ือหา ประกอบด้วย บทน า และการด าเนินการของแต่ละห้องย่อย ซึ่ง
ประกอบด้วย ส่วนวิชาการและกระบวนการจัดการ ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) TED talk “ชุมชนท้องถิ่น
เพ่ือการดูแลเด็กปฐมวัย”๒) ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแล
เด็กปฐมวัย และ ๓) ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยวัยโดยชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะประกอบด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับน้ีจะช่วยให้คณะท างาน
สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 

ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ 
เมษายน ๒๕๖๒ 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ก าหนดการ ภาพรวมห้องกิจกรรม ต่างบรทิบท “ระบบ..สร้างการดูแลเด็ก

โดยชุมชนท้องถิ่น 
๑ 

 ก าหนดการ TED talk “ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย” ๒ 
 ก าหนดการห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของชุมชน

ท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย” 
๔ 

 ก าหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาระบบการ
ดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 

๑๔ 

บทน า ภาพรวมกิจกรรม ต่างบริบท “ระบบ…สร้างการดูแลเด็กโดย
ชุมชนท้องถิ่น” 

๑๖ 

ส่วนที่ ๑   เวที TED talk “ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย”  ๑๘ 
ส่วนที่ ๒   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการ

ดูแลเด็กปฐมวัย”  
๒๑ 

ส่วนที่ ๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย ๓๒ 
ภาคผนวก  ๓๗ 

ภาคผนวก ก แบบส ารวจการเตรียมความพร้อมในการน าเสนอของวิทยากร ๓๘ 
ภาคผนวก ข แบบส ารวจการออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายพ้ืนที่ ๓๙ 
ภาคผนวก ค  รายชื่อคณะท างานกลาง หนว่ยงานและเบอรโ์ทรศัพท์ ๔๒ 
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ก ำหนดกำร 
"ห้อง กิจกรรม ต่างบริบท “ระบบ...สร้างการดูแลเด็กโดยชุมชนท้องถิ่น” 

 

วัน ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ 
น. 

๑๒.๐๐ 
น. 

 ๑๓.๓๐ น. ๑๔.๐๐ น. ๑๔.๓๐ น. ๑๕.๐๐ น. ๑๕.๓๐ น. ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๓๐ น. ๑๗.๐๐ น. ๑๗.๓๐ น. 
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TED Talk “ชุมชน
ท้องถ่ินเพื่อการ
ดูแลเด็กปฐมวัย” 

(รอบที่ ๑) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของชมุชน
ท้องถ่ินเพื่อการดูแลเด็กปฐมวยั 

(รอบที่ ๑) บทบาทของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

การละเล่น 
สร้างปัญญา 
การเต้นม้ง 
เพิ่มพูน
ความรู ้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“ปฏิบัติการดีดีของชุมชน
ท้องถ่ินเพื่อการดูแลเด็ก

ปฐมวัย 
(รอบที่ ๒) บทบาทของรพ.
สต./ศพค. / และผู้น าชุมชน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“ปฏิบัติการดีดีของชุมชน
ท้องถ่ินเพื่อการดูแลเด็ก

ปฐมวัย 
(รอบที่ ๓) บทบาทของ อปท. 
และทุนทางสังคมที่เกีย่วข้อง 

ห้อ
งฝ
ึกอ

บร
ม ชี้ แจงแนวคิด

และกระบวนการ
ในการฝึกอบรม 

ปฏิบัติการที่ ๑ แนว
ทางการพัฒนางาน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) 

ปฏิบัติการที่ ๒ แนว
ทางการพัฒนางาน
ของ ศพค. และผู้น า
ชุมชน  

ป ฏิ บั ติ ก า รที่  ๓ 
แ น ว ท า ง ก า ร
พัฒนางานของ 
รพ.สต.และ อสม. 

ปฏิบัติการที่ ๔ แนว
ทางการพัฒนางาน 
อปท.และ ทุนทาง
สังคมในพื้นที ่

ปฏิบัติการที่ ๕ จัดท า
แผนปฏิบั ติการ เพื่ อ
การพัฒนาระบบการ
ดูแลเด็กปฐมวัย 
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กิจกรรมเวที
กลำง 

ห้อ
งแ
ลก

เป
ลี่ย

น TED Talk “ชุมชน
ท้องถ่ินเพื่อการ
ดูแลเด็กปฐมวัย” 

(รอบที่ ๒) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของชมุชน
ท้องถ่ินเพื่อการดูแลเด็กปฐมวยั 

(รอบที่ ๑) บทบาทของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

การละเล่น 
สร้างปัญญา 
เต้นกาบบัว 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“ปฏิบัติการดีดีของชุมชน
ท้องถ่ินเพื่อการดูแลเด็ก

ปฐมวัย 
(รอบที่ ๒) บทบาทของรพ.
สต./ศพค. / และผู้น าชุมชน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“ปฏิบัติการดีดีของชุมชน
ท้องถ่ินเพื่อการดูแลเด็ก

ปฐมวัย 
(รอบที่ ๓) บทบาทของ อปท. 
และทุนทางสังคมที่เกีย่วข้อง 

ห้อ
งฝ
ึกอ

บร
ม 

ชี้แจงแนวคดิ
และ

กระบวนการใน
การฝึกอบรม 

ปฏิบัติการที่ ๑ แนว
ทางการพัฒนางาน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก (ศพด.) 

ปฏิบัติการที่ ๒ 
แนวทางการ
พัฒนางานของ 
ศพค. และผู้น า

ชุมชน 

ปฏิบัติการที่ ๓ 
แนวทางการ
พัฒนางานของ 

รพ.สต.และ อสม. 

ปฏิบัติการที่ ๔ แนว
ทางการพัฒนางาน 
อปท.และ ทุนทาง
สังคมในพื้นที ่

ปฏิบัติการที่ ๕ จัดท า
แผนปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนาระบบการดูแล

เด็กปฐมวัย 

 



๒ 
 

ก ำหนดกำร 
TED talk “ชุมชนท้องถิ่นเพือ่กำรดูแลเด็กปฐมวัย 

"เวทีสำนพลงัสร้ำงปัญญำ พัฒนำเด็กปฐมวัยและประถมศึกษำ" 
วันที่ ๒๒– ๒๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ ศูนย์กำรแสดงสนิค้ำและกำรประชุมอิมแพค เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี 
วัน-เวลำ ก ำหนดกำร 

วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบท่ี ๑)  
๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. 

(๓๐ นำที) 
(๑) นโยบำยกำรดูแลเด็กแรกเกดิถึงปฐมวัย 

ทต.ป่ำก่อด ำ อ.แม่ลำว จ.เชยีงรำย 
โดย ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์ ขวญัชัย 
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 

(๒) กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม,และสื่อสร้ำงสรรค์ในกำรจัดกำรศึกษำ 
อบต.สถำน อ.นำน้อย จ.น่ำน 
โดย นายเริ่ม  ค ามินทร์ 
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสถาน 

(๓) บทบำทของกองทุนหลกัประกันสุขภำพกับกำรดูแลสุขภำพเด็ก 
ทต.บ้ำนหลวง อ.จองทอง จ.เชียงใหม ่
โดย นายธีระศักดิ์ โฆษคุณวฒุิ 
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลบ้านหลวง 

(๔) กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใชภู้มิปัญญำท้องถิ่น 
อบต.ยำงขี้นก อ.เขื่องใน จ.อบุลรำชธำน ี
โดย นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์  
ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

(๕) กำรสร้ำงกำรเรียนรู้ด้วยวิถีวัฒนธรรมภูไท 
ทต.เหล่ำใหญ ่อ.กฉุินำรำยณ์ จ.กำฬสินธุ ์
โดย นางสาวพรพรรณ แก้วค าภา  
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ 

(๖) กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับ อปท.กับทุนทำงสงัคมเพื่อกำรดูแลเด็ก 
ทต.บ้ำนแฮด อ.บำ้นแฮด จ.ขอนแก่น 
โดย นายจีระศักดิ์  เเก่นดู่ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

วันอังคำรที่ ๒๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)  
๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. 

(๓๐ นำที) 
(๑)กำรสง่เสริมสุขภำพและปอ้งกันโรค” 

อบต.เสมำใหญ ่อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสมีำ 
โดย นางพงษ์พรรณ สาระอินทร์  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเสมาใหญ่ 

(๒) ศพด.คณุภำพปลอดโรคปลอดภัย” 
อบต.เสม็ดใต้  อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ 
โดย นางสาวชฎานันท์ อนุลีจันทร์  
ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษาช านาญการ 

(๓) หลักสูตรกำรจัดกำรขยะท้องถิ่น” 
อบต.บ้ำนหำด อ.บ้ำนลำด จ.เพชรบุรี 



๓ 
 

วัน-เวลำ ก ำหนดกำร 

โดย นางสาวณัฐธิดา ค าภูอ่อน 
ต าแหน่ง นักวิชาการกองการศึกษา 

(๔) กำรสร้ำงกำรเรียนรู้โดยกำรลงมือท ำ 
ทต.ด่ำนช้ำง อ.ด่ำนชำ้ง จ.สพุรรณบุรี 
โดย นางสาวดวงพร พุ่มจ าปา 
ต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(๕) กำรจัดกำรอำหำรส ำหรับเด็ก ใน ศพด. 
ทต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
โดย นายสมเกียรติ  มะขาม 
ต าแหน่ง รักษาการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๔ 
 

ก ำหนดกำร 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติกำรดีดีของชุมชนท้องถิน่เพื่อกำรดูแลเด็กปฐมวัย 

"เวทีสำนพลงัสร้ำงปัญญำ พัฒนำเด็กปฐมวัยและประถมศึกษำ" 
วันที่ ๒๒– ๒๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ ศูนย์กำรแสดงสนิค้ำและกำรประชุมอิมแพค เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี 
วัน-เวลำ ก ำหนดกำร 

วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒  
๑๔.๐๐-๑๔.๐๕ น. 

(๕ นำที) 
ชี้แจงกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติกำรดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อกำร
ดูแลเด็กปฐมวัย”จำก ศรร.๒๐ พื้นที ่

๑๔.๐๕-๑๗.๕๕ น. 
(๔ ชัว่โมง) 

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏบิัติกำรดีดีของชุมชนท้องถิน่เพื่อกำรดูแลเด็ก
ปฐมวัย 

๑๔.๐๕-๑๕.๓๕ น. 
(๙๐ นำที) 

(รอบท่ี ๑) บทบาท ศพด. มพีื้นที่ ศรร.๒๐ พื้นที่ ผู้มาเรียนรู้กลุ่มละ ๔๐ คน 
(ฐานเขม้ข้น รอบละ ๒๕ นาที = ๓ รอบ) 
(ฐานเพิ่มเติม รอบละ ๑๐ นาที = ๑ รอบ) 
๑. อบต.เสม็ดใต้ อ.บำงคลำ้ จ.ฉะเชิงเทรำ 

โดย นางสาวชฎานันท์ อนุลีจันทร์  
ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษาช านาญการ 

๒. อบต.บ้ำนไร่ อ.เมืองรำชบรีุ จ.รำชบุรี 
โดย พ.จ.อ.วีระเดช นิลวัฒน์ 
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่     

๓. ทต.บ้ำนหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
โดย นางจันทร์ทิพย์ รัตนชัย 
ต าแหน่ง ครู คศ.๑ 

๔. อบต.สถำน อ.นำน้อย จ.น่ำน 
โดย นางสุขจิต มหายศนันท์ 
ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

๕. อบต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแกน่ 
โดย นายสมยศ แสนโคก 
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

๖.อบต.หนองจอก อ.บำ้นไร่ จ.อุทัยธำนี  
โดย นางสาวณัฐธิดา ค าภูอ่อน 
ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษา 

๗. อบต.บ้ำนหำด อ.บำ้นลำด จ.เพชรบุรี 
โดย นางสาวศิริพร  เอมดี 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศกึษาช านาญการ  

๘. อบต.แกง้แก อ.โกสุมพิสยั จ.มหำสำรคำม 
โดย นายทองค า สิทธิโชค 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

๙. ทต.ด่ำนช้ำง อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี 
โดย น.ส.ดวงพร พุ่มจ าปา 
ต าแหน่ง ครูค.ศ.1 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 

๑๐. ทต.หนองนำค ำ อ.หนองนำค ำ จ.ขอนแก่น 
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โดย นางพรทิพย์ อุเทน 
ต าแหน่ง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๑. ทต.โคกล่ำม อ.จตุรพักตรพิมำน จ.ร้อยเอ็ด 
โดย นายเหลือ โพธ์ิผา 
ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลโคกลา่ม 

๑๒. อบต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระกำรพืชผล จ.อุบลรำชธำนี 
โดย นางสิรินภา บุญเนาว์ 
ต าแหน่ง ครู คศ.๒ 

๑๓. ทต.ปำ่ก่อด ำ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย 
โดย นางอรทัย ขวัญชัย 
ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 

๑๔. อบต.วงัดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 
โดย นางปิยะนันท์ โตแห้ว 
ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 

๑๕. ทต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
โดย นายสมเกียรติ  มะขาม 
ต าแหน่ง รักษาการแทนผอ.กองการศกึษา 

๑๖. ทต.ท่ำมว่ง อ.เสลภูม ิจ.ร้อยเอ็ด 
โดย นางเรียมจิต ทิพอาจ 
ต าแหน่ง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๗. ทต.เหล่ำใหญ ่อ.กฉุินำรำยณ์ จ.กำฬสินธุ์ 
โดย นางสาวจินดารัตน์ ไชยขันธ์ 
ต าแหน่ง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๘. ทต.ส่องดำวหนองแดง อ.ส่องดำว จ.สกลนคร 
โดย นายอู่ทอง อุตหลุด 
ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษา 

๑๙. อบต.ยำงขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลรำชธำนี 
โดย นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์  
ต าแหน่ง ครูช านาญการ  

๒๐. อบต.เสมำใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ 
โดย นางจิริยา เทอดศักดิ์ศรี 
ต าแหน่ง ครู คศ.๑ 

๑๕.๓๕-๑๕.๕๕ น. 
(๒๐ นำที) 

กำรละเล่น สร้ำงปัญญำ 

 
กำรเต้นม้ง เพิม่พูนควำมรู ้
ทต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

๑๕.๓๕-๑๖.๕๕ น. 
(๖๐ นำที) 

รอบที่ ๒ บทบาท รพ.สต.+ ศพค.+ผู้น าชุมชน (ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน) + อสม. 
มีพื้นที่ ศรร.๒๐ พื้นที่ ผู้มาเรียนรู้กลุ่มละ ๔๐ คน 
(ฐานเขม้ข้น รอบละ  ๒๕ นาที= ๒ รอบ) 
(ฐานเพิ่มเติม รอบละ ๑๐ นาที = ๑ รอบ) 
๑. อบต.เสม็ดใต้ อ.บำงคลำ้ จ.ฉะเชิงเทรำ 
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โดย นางสาวฉวีวรรณ พุ่มพวง  
ต าแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

๒. อบต.บ้ำนไร่ อ.เมืองรำชบรีุ จ.รำชบุรี 
โดย พ.จ.อ.วีระเดช นิลวัฒน์ 
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่     

๓. ทต.บ้ำนหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
โดย นายเอกสิทธ์ิ วงค์ธรหัส 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

๔. อบต.สถำน อ.นำน้อย จ.น่ำน 
โดย นางสาวสุธารส ทาเสน 
ต าแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุข 

๕. อบต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแกน่ 
โดย นายสมยศ แสนโคก 
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

๖. อบต.หนองจอก อ.บ้ำนไร่ จ.อุทัยธำนี  
โดย นางวิไล แสนพรม 
ต าแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

๗. อบต.บ้ำนหำด อ.บำ้นลำด จ.เพชรบุรี 
โดย นางสาวศิริพร  เอมดี 
ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษาช านาญการ  

๘. อบต.แกง้แก อ.โกสุมพิสยั จ.มหำสำรคำม 
โดย นายทองค า สิทธิโชค 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

๙. ทต.ด่ำนช้ำง อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี 
โดย นางสุพัตรา หุ่นประเสรืฐ 
ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

๑๐. ทต.หนองนำค ำ อ.หนองนำค ำ จ.ขอนแก่น 
โดย นายพนัส เหลาเวียง 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

๑๑. ทต.โคกล่ำม อ.จตุรพักตรพิมำน จ.ร้อยเอ็ด 
โดย นายเหลือ โพธ์ิผา 
ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลโคกลา่ม 

๑๒. อบต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระกำรพืชผล จ.อุบลรำชธำนี 
โดย นางวิไลลกัษณ์ พิมพ์พรม 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

๑๓. ทต.ปำ่ก่อด ำ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย 
โดย ว่าที่ร้อยตรีด ารงศกัดิ์  ขวัญชัย 
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 

๑๔. อบต.วงัดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 
โดย นางสาวปรีดาภรณ์ เป้าแดง 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 

๑๕. ทต.แม่ยวม  อ.แมส่ะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
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โดย นายสมเกียรติ  มะขาม 
ต าแหน่ง รักษาการแทนผอ.กองการศกึษา 

๑๖. ทต.ท่ำมว่ง  อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
โดย นางมยุรา ไพรออ 
ต าแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

๑๗. ทต.เหล่ำใหญ ่อ.กฉุินำรำยณ์ จ.กำฬสินธุ์ 
โดย นางสาวพิสมัย กุลเสนชยั 
ต าแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

๑๘. ทต.ส่องดำวหนองแดง อ.ส่องดำว จ.สกลนคร 
โดย นายอู่ทอง อุตหลุด 
ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษา 

๑๙. อบต.ยำงขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลรำชธำนี 
โดย นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์  
ต าแหน่ง ครูช านาญการ  

๒๐. อบต.เสมำใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ 
โดย นางพงษ์พรรณ สาระอินทร์  
ต าแหน่ง ผอ.รพ.สต.หนองแจ้งน้อย 

๑๖.๕๕-๑๗.๕๕ น. 
(๖๐ นำที) 

รอบที่ ๓ บทบาท อปท.+ ทนุทางสงัคมในพื้นที่ 
มีพื้นที่ ศรร.๒๐ พื้นที่ ผู้มาเรียนรู้กลุ่มละ ๔๐ คน 
(ฐานเขม้ข้น รอบละ  ๒๕ นาที = ๒ รอบ) 
(ฐานเพิ่มเติม รอบละ ๑๐ นาที = ๑ รอบ) 
๑.อบต.เสม็ดใต้ อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ 

โดย นางสาวชฎานันท์ อนุลีจันทร์  
ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษาช านาญการ 

๒.อบต.บ้ำนไร่ อ.เมืองรำชบรีุ จ.รำชบุรี 
โดย พ.จ.อ.วีระเดช นิลวัฒน์ 
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่     

๓.ทต.บ้ำนหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
โดย นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์ 
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบ้านหลวง 

๔.อบต.สถำน อ.นำน้อย จ.นำ่น 
โดย นางจีรภา ด้วงโน 
ต าแหน่ง ผอ.กองการศึกษา 

๕.อบต.หนองกุงใหญ ่อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น 
โดย นายสมยศ แสนโคก 
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

๖.อบต.หนองจอก อ.บำ้นไร่ จ.อุทัยธำนี  
โดย นายพรพล ขันธุปัตน์ 
ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 

๗.อบต.บ้ำนหำด อ.บ้ำนลำด จ.เพชรบุรี 
โดย นางสาวศิริพร  เอมดี 



๘ 
 

วัน-เวลำ ก ำหนดกำร 

ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษาช านาญการ  
๘.อบต.แก้งแก อ.โกสมุพสิัย จ.มหำสำรคำม 

โดย นายทองค า สิทธิโชค 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

๙.ทต.ด่ำนชำ้ง อ.ด่ำนชำ้ง จ.สุพรรณบุรี 
โดย นางสุพัตรา หุ่นประเสริฐ 
ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

๑๐.ทต.หนองนำค ำ อ.หนองนำค ำ จ.ขอนแก่น 
โดย นายวรุตม์ หาญพละ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

๑๑.ทต.โคกลำ่ม อ.จตุรพักตรพิมำน จ.ร้อยเอ็ด 
โดย นายเหลือ โพธ์ิผา 
ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลโคกลา่ม 

๑๒.อบต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระกำรพชืผล จ.อุบลรำชธำนี 
โดย นางสิรินภา บุญเนาว์ 
ต าแหน่ง ครู คศ.๒ 

๑๓.ทต.ป่ำก่อด ำ อ.แมล่ำว จ.เชียงรำย 
โดย นางสาวรุ่งนภา อินตะ๊ยศ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู 

๑๔.อบต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 
โดย นางสุพรรษา ดอกพุฒ 
ต าแหน่ง แพทย์ประจ าต าบล 

๑๕.ทต.แม่ยวม  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
โดย นายสมเกียรติ  มะขาม 
ต าแหน่ง รักษาการแทนผอ.กองการศกึษา 

๑๖.ทต.ท่ำม่วง  อ.เสลภูม ิจ.ร้อยเอ็ด 
โดย นายอ านาจ สุทธิประภา 
ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 

๑๗.ทต.เหลำ่ใหญ่ อ.กุฉินำรำยณ์ จ.กำฬสินธุ์ 
โดย นางเพ็ญศรี นิลโสม  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศกึษา 

๑๘.ทต.ส่องดำวหนองแดง อ.ส่องดำว จ.สกลนคร 
โดย นายอู่ทอง อุตหลุด 
ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษา 

๑๙.อบต.ยำงขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลรำชธำนี 
โดย นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์  
ต าแหน่ง ครูช านาญการ  

๒๐.อบต.เสมำใหญ ่อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ 
โดย นางพงษ์พรรณ สาระอินทร์  
ต าแหน่ง ผอ.รพ.สต.หนองแจ้งน้อย 
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วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒  
๑๔.๐๕-๑๗.๕๕ น. 

(๔ ชัว่โมง) 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏบิัติกำรดีดีของชุมชนท้องถิน่เพื่อกำรดูแลเด็ก
ปฐมวัย 

๑๔.๐๕-๑๕.๓๕ น. 
(๙๐ นำที) 

(รอบท่ี ๑) บทบาท ศพด. มพีื้นที่ ศรร.๒๐ พื้นที่ ผู้มาเรียนรู้กลุ่มละ ๔๐ คน 
(ฐานเขม้ข้น รอบละ ๒๕ นาที = ๓ รอบ) 
(ฐานเพิ่มเติม รอบละ ๑๐ นาที = ๑ รอบ) 
๑. อบต.เสม็ดใต้ อ.บำงคลำ้ จ.ฉะเชิงเทรำ 

โดย นางสาวชฎานันท์ อนุลีจันทร์  
ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษาช านาญการ 

๒. อบต.บ้ำนไร่ อ.เมืองรำชบรีุ จ.รำชบุรี 
โดย พ.จ.อ.วีระเดช นิลวัฒน์ 
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่     

๓. ทต.บ้ำนหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
โดย นางจันทร์ทิพย์ รัตนชัย 
ต าแหน่ง ครู คศ.๑ 

๔. อบต.สถำน อ.นำน้อย จ.น่ำน 
โดย นางสุขจิต มหายศนันท์ 
ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

๕. อบต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแกน่ 
โดย นายสมยศ แสนโคก 
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

๖.อบต.หนองจอก อ.บำ้นไร่ จ.อุทัยธำนี  
โดย นางสาวณัฐธิดา ค าภูอ่อน 
ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษา 

๗. อบต.บ้ำนหำด อ.บำ้นลำด จ.เพชรบุรี 
โดย นางสาวศิริพร  เอมดี 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศกึษาช านาญการ  

๘. อบต.แกง้แก อ.โกสุมพิสยั จ.มหำสำรคำม 
โดย นายทองค า สิทธิโชค 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

๙. ทต.ด่ำนช้ำง อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี 
โดย น.ส.ดวงพร พุ่มจ าปา 
ต าแหน่ง ครูค.ศ.1 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก 

๑๐. ทต.หนองนำค ำ อ.หนองนำค ำ จ.ขอนแก่น 
โดย นางพรทิพย์ อุเทน 
ต าแหน่ง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๑. ทต.โคกล่ำม อ.จตุรพักตรพิมำน จ.ร้อยเอ็ด 
โดย นายเหลือ โพธ์ิผา 
ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลโคกลา่ม 

๑๒. อบต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระกำรพืชผล จ.อุบลรำชธำนี 
โดย นางสิรินภา บุญเนาว์ 



๑๐ 
 

วัน-เวลำ ก ำหนดกำร 

ต าแหน่ง ครู คศ.๒ 
๑๓. ทต.ปำ่ก่อด ำ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย 

โดย นางอรทัย ขวัญชัย 
ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 

๑๔. อบต.วงัดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 
โดย นางปิยะนันท์ โตแห้ว 
ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 

๑๕. ทต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
โดย นายสมเกียรติ  มะขาม 
ต าแหน่ง รักษาการแทนผอ.กองการศกึษา 

๑๖. ทต.ท่ำมว่ง อ.เสลภูม ิจ.ร้อยเอ็ด 
โดย นางเรียมจิต ทิพอาจ 
ต าแหน่ง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๗. ทต.เหล่ำใหญ ่อ.กฉุินำรำยณ์ จ.กำฬสินธุ์ 
โดย นางสาวจินดารัตน์ ไชยขันธ์ 
ต าแหน่ง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๘. ทต.ส่องดำวหนองแดง อ.ส่องดำว จ.สกลนคร 
โดย นายอู่ทอง อุตหลุด 
ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษา 

๑๙. อบต.ยำงขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลรำชธำนี 
โดย นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์  
ต าแหน่ง ครูช านาญการ  

๒๐. อบต.เสมำใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ 
โดย นางจิริยา เทอดศักดิ์ศรี 
ต าแหน่ง ครู คศ.๑ 

๑๕.๓๕-๑๕.๕๕ น. 
(๒๐ นำที) 

กำรละเล่น สร้ำงปัญญำ 

 
กำรเต้นกำบบัว 
อบต.ยางขี้นก อ.ยางขี้นก จ.อุบลราชธานี 

๑๕.๓๕-๑๖.๕๕ น. 
(๖๐ นำที) 

รอบที่ ๒ บทบาท รพ.สต.+ ศพค.+ผู้น าชุมชน (ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน) + อสม. 
มีพื้นที่ ศรร.๒๐ พื้นที่ ผู้มาเรียนรู้กลุ่มละ ๔๐คน 
(ฐานเขม้ข้น รอบละ  ๒๕ นาที= ๒ รอบ) 
(ฐานเพิ่มเติม รอบละ ๑๐ นาที = ๑ รอบ) 
๑. อบต.เสม็ดใต้ อ.บำงคลำ้ จ.ฉะเชิงเทรำ 

โดย นางสาวฉวีวรรณ พุ่มพวง  
ต าแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

๒. อบต.บ้ำนไร่ อ.เมืองรำชบรีุ จ.รำชบุรี 
โดย พ.จ.อ.วีระเดช นิลวัฒน์ 
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่     

๓. ทต.บ้ำนหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
โดย นายเอกสิทธ์ิ วงค์ธรหัส 



๑๑ 
 

วัน-เวลำ ก ำหนดกำร 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
๔. อบต.สถำน อ.นำน้อย จ.น่ำน 

โดย นางสาวสุธารส ทาเสน 
ต าแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุข 

๕. อบต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแกน่ 
โดย นายสมยศ แสนโคก 
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

๖. อบต.หนองจอก อ.บ้ำนไร่ จ.อุทัยธำนี  
โดย นางวิไล แสนพรม 
ต าแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

๗. อบต.บ้ำนหำด อ.บำ้นลำด จ.เพชรบุรี 
โดย นางสาวศิริพร  เอมดี 
ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษาช านาญการ  

๘. อบต.แกง้แก อ.โกสุมพิสยั จ.มหำสำรคำม 
โดย นายทองค า สิทธิโชค 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

๙. ทต.ด่ำนช้ำง อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี 
โดย นางสุพัตรา หุ่นประเสรืฐ 
ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

๑๐. ทต.หนองนำค ำ อ.หนองนำค ำ จ.ขอนแก่น 
โดย นายพนัส เหลาเวียง 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

๑๑. ทต.โคกล่ำม อ.จตุรพักตรพิมำน จ.ร้อยเอ็ด 
โดย นายเหลือ โพธ์ิผา 
ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลโคกลา่ม 

๑๒. อบต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระกำรพืชผล จ.อุบลรำชธำนี 
โดย นางวิไลลกัษณ์ พิมพ์พรม 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

๑๓. ทต.ปำ่ก่อด ำ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย 
โดย ว่าที่ร้อยตรีด ารงศกัดิ์  ขวัญชัย 
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า 

๑๔. อบต.วงัดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 
โดย นางสาวปรีดาภรณ์ เป้าแดง 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 

๑๕. ทต.แม่ยวม  อ.แมส่ะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
โดย นายสมเกียรติ  มะขาม 
ต าแหน่ง รักษาการแทนผอ.กองการศกึษา 

๑๖. ทต.ท่ำมว่ง  อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
โดย นางมยุรา ไพรออ 
ต าแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

๑๗. ทต.เหล่ำใหญ ่อ.กฉุินำรำยณ์ จ.กำฬสินธุ์ 
โดย นางสาวพิสมัย กุลเสนชยั 



๑๒ 
 

วัน-เวลำ ก ำหนดกำร 

ต าแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
๑๘. ทต.ส่องดำวหนองแดง อ.ส่องดำว จ.สกลนคร 

โดย นายอู่ทอง อุตหลุด 
ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษา 

๑๙. อบต.ยำงขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลรำชธำนี 
โดย นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์  
ต าแหน่ง ครูช านาญการ  

๒๐. อบต.เสมำใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ 
โดย นางพงษ์พรรณ สาระอินทร์  
ต าแหน่ง ผอ.รพ.สต.หนองแจ้งน้อย 

๑๖.๕๕-๑๗.๕๕ น. 
(๖๐ นำที) 

รอบที่ ๓ บทบาท อปท.+ ทนุทางสงัคมในพื้นที่ 
มีพื้นที่ ศรร.๒๐ พื้นที่ ผู้มาเรียนรู้กลุ่มละ ๔๐ คน 
(ฐานเขม้ข้น รอบละ  ๒๕ นาที = ๒ รอบ) 
(ฐานเพิ่มเติม รอบละ ๑๐ นาที = ๑ รอบ) 
๑.อบต.เสม็ดใต้ อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ 

โดย นางสาวชฎานันท์ อนุลีจันทร์  
ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษาช านาญการ 

๒.อบต.บ้ำนไร่ อ.เมืองรำชบรีุ จ.รำชบุรี 
โดย พ.จ.อ.วีระเดช นิลวัฒน์ 
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่     

๓.ทต.บ้ำนหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
โดย นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์ 
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบ้านหลวง 

๔.อบต.สถำน อ.นำน้อย จ.นำ่น 
โดย นางจีรภา ด้วงโน 
ต าแหน่ง ผอ.กองการศึกษา 

๕.อบต.หนองกุงใหญ ่อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น 
โดย นายสมยศ แสนโคก 
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

๖.อบต.หนองจอก อ.บำ้นไร่ จ.อุทัยธำนี  
โดย นายพรพล ขันธุปัตน์ 
ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 

๗.อบต.บ้ำนหำด อ.บ้ำนลำด จ.เพชรบุรี 
โดย นางสาวศิริพร  เอมดี 
ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษาช านาญการ  

๘.อบต.แก้งแก อ.โกสมุพสิัย จ.มหำสำรคำม 
โดย นายทองค า สิทธิโชค 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

๙.ทต.ด่ำนชำ้ง อ.ด่ำนชำ้ง จ.สุพรรณบุรี 
โดย นางสุพัตรา หุ่นประเสริฐ 
ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 



๑๓ 
 

วัน-เวลำ ก ำหนดกำร 

๑๐.ทต.หนองนำค ำ อ.หนองนำค ำ จ.ขอนแก่น 
โดย นายวรุตม์ หาญพละ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

๑๑.ทต.โคกลำ่ม อ.จตุรพักตรพิมำน จ.ร้อยเอ็ด 
โดย นายเหลือ โพธ์ิผา 
ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลโคกลา่ม 

๑๒.อบต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระกำรพชืผล จ.อุบลรำชธำนี 
โดย นางสิรินภา บุญเนาว์ 
ต าแหน่ง ครู คศ.๒ 

๑๓.ทต.ป่ำก่อด ำ อ.แมล่ำว จ.เชียงรำย 
โดย นางสาวรุ่งนภา อินตะ๊ยศ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู 

๑๔.อบต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 
โดย นางสุพรรษา ดอกพุฒ 
ต าแหน่ง แพทย์ประจ าต าบล 

๑๕.ทต.แม่ยวม  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
โดย นายสมเกียรติ  มะขาม 
ต าแหน่ง รักษาการแทนผอ.กองการศกึษา 

๑๖.ทต.ท่ำม่วง  อ.เสลภูม ิจ.ร้อยเอ็ด 
โดย นายอ านาจ สุทธิประภา 
ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 

๑๗.ทต.เหลำ่ใหญ่ อ.กุฉินำรำยณ์ จ.กำฬสินธุ ์
โดย นางเพ็ญศรี นิลโสม  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศกึษา 

๑๘.ทต.ส่องดำวหนองแดง อ.ส่องดำว จ.สกลนคร 
โดย นายอู่ทอง อุตหลุด 
ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษา 

๑๙.อบต.ยำงขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลรำชธำนี 
โดย นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์  
ต าแหน่ง ครูช านาญการ  

๒๐.อบต.เสมำใหญ ่อ.บัวใหญ่ จ.นครรำชสีมำ 
โดย นางพงษ์พรรณ สาระอินทร์  
ต าแหน่ง ผอ.รพ.สต.หนองแจ้งน้อย 

 
 

  



๑๔ 
 

ก ำหนดกำร 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพือ่กำรพัฒนำระบบกำรดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 

เวทีสำนพลัง สร้ำงปัญญำ พฒันำเด็กปฐมวัยและประถมศึกษำ 
 วันที่ ๒๒– ๒๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ณ ศนูย์กำรแสดงสินคำ้และกำรประชุมอิมแพค เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี 
 

วัน-เวลำ กิจกรรม 

วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบที่ ๑)  

๑๔.๐๐-๑๘.๐๐ น. 
(๔ ชม.) 

เวลำ ห้องฝึกอบรม (๔ Key actors) 
๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ 

น. 
(๑๕ นำที) 

แนวคิดและแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลเด็กปฐมวยัโดย
ชุมชนท้องถิ่น 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ขนษิฐา นันทบุตร 
        ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 
        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ 
น. 

(๑๕ นำที) 

กระบวนกำรในกำรฝึกอบรมแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรดแูลเด็ก
ปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
โดย ผูช้่วยศาสตราจารย์  ดร.พีรพงษ์ บญุสวัสดิ์กุลชยั 
      รองผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๔.๓๐-๑๕.๑๐ 

น. 
(๔๐ นำที) 

ปฏิบัติกำรที่ ๑ แนวทำงกำรพฒันำงำนของศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

๑๕.๑๐-๑๕.๕๐ 
น. 

(๔๐ นำที) 

ปฏิบัติกำรที่ ๒ แนวทำงกำรพฒันำงำนของ ศูนยพ์ัฒนำครอบครัว 
(ศพค.) และผู้น ำชุมชน (ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน) 

๑๕.๕๐-๑๖.๓๐ 
น. 

(๔๐ นำที) 

ปฏิบัติกำรที่ ๓ แนวทำงกำรพฒันำงำนของ โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล (รพ.สต.)และ อำสำสมัครสำธำรณสุข(อสม.) 

๑๖.๓๐-๑๗.๑๐ 
น. 

(๔๐ นำที) 

ปฏิบัติกำรที่ ๔ แนวทำงกำรพฒันำงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.)และ ทุนทำงสังคมในพืน้ที่ 

๑๗.๑๐-๑๘.๐๐ 
น. 

(๕๐ นำที) 

ปฏิบัติกำรที่ ๕ จัดท ำแผนปฏิบตัิกำรเพื่อกำรพัฒนำระบบกำรดูแล
เด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นและน ำใช้ประกอบกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

วันอังคำรที่ ๒๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)  
๑๔.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

(๔ ชม.) 
 ห้องฝึกอบรม (๔ Key actors) 

๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น. 
(๑๕ นำที) 

แนวคิดและแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลเด็กปฐมวยัโดย
ชุมชนท้องถิ่น 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ขนษิฐา นันทบุตร 
        ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 
        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 



๑๕ 
 

วัน-เวลำ กิจกรรม 

๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น. 
(๑๕ นำที) 

กระบวนกำรในกำรฝึกอบรมแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรดแูล
เด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
โดย ผูช้่วยศาสตราจารย์  ดร.พีรพงษ์ บญุสวัสดิ์กุลชยั 
      รองผู้อ านวยการศนูย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน(ศวช.) 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๑๔.๓๐-๑๕.๑๐ น. 

(๔๐ นำที) 
ปฏิบัติกำรที่ ๑ แนวทางการพฒันางานของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
(ศพด.) 

๑๕.๑๐-๑๕.๕๐ น. 
(๔๐ นำที) 

ปฏิบัติกำรที่ ๒ แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาครอบครัว 
(ศพค.) และผู้น าชุมชน (ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน) 

๑๕.๕๐-๑๖.๓๐ น. 
(๔๐ นำที) 

ปฏิบัติกำรที่ ๓ แนวทางการพัฒนางานของ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.)และ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

๑๖.๓๐-๑๗.๑๐ น. 
(๔๐ นำที) 

ปฏิบัติกำรที่ ๔ แนวทางการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อปท.) และทุนทางสังคมในพื้นที่ 

๑๗.๑๐-๑๘.๐๐ น. 
(๕๐ นำที) 

ปฏิบัติกำรที่ ๕ จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแล
เด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นน าใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

 



๑๖ 
 

บทน ำ 
ภำพรวม ห้องกิจกรรม ต่ำงบริบท  

“ระบบ...สร้ำงกำรดูแลเด็กโดยชุมชนท้องถ่ิน” 
 
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 โดยค านึงถึงบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพ
ปัญหาและความต้องการของครอบครัว ชุมชนในบริบทที่แตกต่างกัน  

การด าเนินงานยึดหลักการท างาน ๔ หลักการ คือ ๑) การใช้พื้นที่เป็นฐานการพัฒนา (Area-
based development) ๒) การค านึงถึงสุขภาพในทุกนโยบายของชุมชนท้องถิ่น (Heath in all 
policies) ๓) การสร้างการมีส่วนร่วมและ ๔) การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ การขับเคลื่อนระบบการ
ดูแลเด็กปฐมวัยฯเป็นการพัฒนางานและกิจกรรมและการท างานร่วมของ ๖ กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) รพ.สต. 
อาสาสมัครและทุนทางสังคมต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงภาคท้องที่ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยอาศัยการ
ขับเคลื่อนงานเชิงระบบ จากความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันของทุนทางสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่  ทั้งน้ีได้ยึดแนว
ทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้ ๖ ชุดกิจกรรมหลัก ได้แก่ (๑) การพัฒนาศักยภาพส าหรับเด็กปฐมวัย
หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัย (๒) การพัฒนาหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
หรือการดูแลเด็กปฐมวัย (๓) การพัฒนาบริการส าหรับการดูแลเด็กปฐมวัย (๔) การจัดตั้งกองทุนหรือ
จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือกันเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย (๕) การพัฒนาและน าใช้ข้อมูลในการส่งเสริม
แก้ไขหรือจัดการปัญหาเด็กปฐมวัย และ (๖) การพัฒนากฎ กติกา ระเบียบที่สนับสนุนการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ในการยกระดับการดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาวะ
แวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง เพ่ือให้เด็กปฐมวัยเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่
ดีของสังคม 

จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีการจัดห้องกิจกรรม ต่างบริบท “ระบบ...สร้างการดูแลเด็กโดย
ชุมชนท้องถิ่น” ซึ่งมีกิจกรรม ได้แก่ การฟังเวที TED talk การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของ
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย” และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็ก
ปฐมวัยวัย โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้พ้ืนที่ที่เข้าร่วมเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการความรู้จากพื้นที่ที่
มีประสบการณ์ และมีรูปธรรมการท างานที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการเทียบเคียงการด าเนินงานกับพื้นที่ของ
ตนเอง เกิดจินตนาการในต่อยอดงานในพื้นที่ได้ ดังน้ันเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่ที่เข้าร่วมเรียนรู้  จ าเป็นต้องมีแนวทางในการสร้างความเข้าใจในการ
ด าเนินงานส าหรับคณะท างานห้องกิจกรรม ต่างบริบท “ระบบ...สร้างการดูแลเด็กโดยชุมชนท้องถิ่น” 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๑) คณะท างานมีแนวทางการด าเนินงานและสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในห้องกิจกรรม ต่าง
บริบท “ระบบ...สร้างการดูแลเด็กโดยชุมชนท้องถิ่น”  

๒) วิทยากรได้เตรียมความพร้อม ทั้งข้อมูล เน้ือหา เครื่องมือต่าง ๆ ประกอบการน าเสนอ กิจกรรม
ต่างบริบท “ระบบ...สร้างการดูแลเด็กโดยชุมชนท้องถิ่น”  
  



๑๗ 
 

๓. วิธีด ำเนินกำร    
การด าเนินการแบ่งเป็น ๓ กิจกรรม ดังน้ี  
๑) ก าหนดกรอบการน าเสนอส าหรับวิทยากร TED talk “ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการดูแลเด็กปฐมวัย” 

จ านวน ๑๑ ประเด็น และแนวทางจัดการเวที TED talk 
๒) ก าหนดกรอบแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็ก

ปฐมวัย”  ๓ บทบาท ได้แก่ บทบาทศพด. บทบาท รพสต. ศพค. ผู้น าชุมชน อสม. และบทบาท อปท. ทุน
ทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการจัดการห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

๓) จัดท าแนวทางการเรียนรู้ปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น ๕ 
ปฏิบัติการ และจัดหาพ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่มย่อย  

 
๔. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

๑) กรอบการน าเสนอส าหรับวิทยากร   
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) คณะท างาน สามารถจัดการงานตามแผนที่ก าหนดไว้ และสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
 

 
 

ภำพที่ ๑ ภาพรวมห้อง กิจกรรม ต่างบริบท “ระบบ...สร้างการดูแลเด็กโดยชุมชนท้องถิ่น 



๑๘ 

 

ส่วนที่ ๑ TED talk “ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย” 

 
๑. แนวคิดหลักการ 

TED talk คือ การพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ส าหรับคนที่ต้องการขวัญก าลังใจ เป็นการสื่อสาร
ข้อความที่มีคุณค่าส าหรับการท างาน จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นใน
ตัวคนท างาน TED talk เป็นการจัดพื้นที่สาธารณะให้คนท างานได้แสดงออกอย่างเสรี เผยแพร่
แนวความคิดดี ๆ และท าให้สังคมเปิดรับความคิดใหม่ๆ ได้ฟังอย่างเข้าใจและแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเสรี 
และอาจน าไปสู่การไตร่ตรองความคิดของตนเองและของผู้อื่นด้วยเหตุผล วิธีการพูด TED talk อาศัย 
๑๐ เทคนิค ประกอบด้วย ๑) น าค าพูดแรงบันดาลใจยกขึ้นมาเพื่อเป็นการเปิดเรื่อง โดยเกี่ยวข้อง
กับประเด็นเนื้อหาที่ผู้พูดต้องการที่จะพูด เช่น ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทให้การดูแลเด็กปฐมวัย เป็น
ต้น ๒) เริ่มต้นการพูดด้วยเรื่องที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือเรื่องราวส่วนตัวของผู้พูด เช่น 
ท าไมจึงอยากพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย เป็นต้น ๓) ตั้งค าถามผู้ชม โดยคิดหรือเลือกค าถาม
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัย ๔) เชื่อมโยงกับเส้นทางการพัฒนาของพื้นที่ตน ในเรื่อง
การดูแลเด็กปฐมวัย เช่น ก่อนเริ่มโครงการ .... เป็นต้น ๕) พูดถึงประวัติของตนเองบ้างเล็กน้อย ใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัย ๖) เริ่มต้นการพูดด้วยการบอกขอบเขตของการพูด  โดยการใช้
หลักของ อะไร เม่ือไหร่ และ ท าไมเพราะเหตุใด ตัวอย่าง เน้ือหาของประเด็นน าเสนอครอบคลุมอะไรบ้าง 
มีความสัมพันธ์กับการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างไร ท าแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้าง เกิดกับใคร ผลดีที่เกิดกับ
ชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างไร ๗) เลือกใช้รูปภาพเพื่อดึงความสนใจหรือสื่อสารกับผู้ฟังเพื่อเป็นการเปิด
เข้าเน้ือเรื่องที่ผู้พูดต้องการพูด ๘) เลือกใช้คลิปวิดิโอ ไม่เกิน ๓๐ วินาที ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัย
เพื่อดึงความสนใจจากผู้ฟัง ๙) อาจใช้สิ่งของมาเพื่อสื่อสาร บอกเล่าเรื่องราว เช่น นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นต้น ๑๐) การแสดงท่าทาง อุปกรณ์ต่าง ๆ ผสมผสานหลาย
รูปแบบ  

ดังน้ันเพื่อให้ผู้มาเรียนรู้ ได้เข้าถึงพื้นที่มีระบบการดูแลเด็กปฐมวัย และได้สัมผัสถึงศักยภาพของ
ชุมชนท้องถิ่น เกิดการไหลเวียนของพลังบวกจากวิทยากร TED talk ที่เผยแพร่ความคิดดี ๆ ไปสู่ผู้รับฟัง 
ได้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง เกิดแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นในการท างานดูแลเด็ก
ปฐมวัยในชุมชนของตนเอง  

 

๒. วัตถุประสงค์  
๑) ระบุตัววิทยากรที่จะพูดในเวที TED talk และก าหนดกรอบแนวทางการน าเสนอ ที่สอดคล้อง

กับแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
๒) วิทยากรสามารถพูดสร้างแรงบันดาลใจ ประเด็น “ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย”ได ้ 

 

๓. วิธีด าเนินการ 
๑) จัดท ากรอบแนวทางน าเสนอของวิทยากร TED talk ครอบคลุม ๑๑ ประเด็น ส าหรับวิทยากร 

๑๑ คน (ตารางที่ ๑)  
๒) วิทยากร เตรียมตัว และเน้ือหาตามกรอบแนวทางการพูด Ted Talks ให้ได้ดี อาศัย ๑๐ เทคนิค 
๓) นัดวันเตรียมความพร้อมของวิทยากร ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ โดย พื้นที่เตรียมเน้ือหามา

ท า Script และซ้อมพูดบนเวที  
๔) วิทยากรพูด TED talk ตาม script คนละ ๕-๖ นาที ตามก าหนดการ  
 

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



๑๙ 

 

กรอบแนวทางการน าเสนอส าหรับวิทยากรเวที TED talk  
ประเด็น/หวัข้อ กรอบแนวทางส าหรบัวิทยากร เนื้อหาการน าเสนอ 

๑) นโยบายการดูแลเด็กแรก
เกิดถึงปฐมวัย  

๑) แนวคิดของการสร้างการเรียนรู้ด้วยการเล่น
ของเด็กปฐมวัยมีอะไรบ้าง 
๒) แนวทางในการสร้างการเรียนรู้ด้วยการเล่น
ท า ได้อย่ าง ไร  มี ใครบ้ างมีส่ วนร่ วม ในการ
ด าเนินงาน มีบทบาทอย่างไร 
๓) จุดเน้นในการสร้างการเรียนรู้ด้วยการเล่นมี
อะไรบ้าง 
๔) ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับใครบ้าง อย่างไร 
๕) ผลดีต่อเด็กปฐมวัยและชุมชนท้องถิ่นมี
อะไรบ้าง 

 

๒) การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 
และส่ือสร้างสรรคใ์นการจดั
การศึกษา 
 

๑) ความส าคัญของการจัดสภาพ แวดล้อมใน
การดูแลเด็กปฐมวัย 
๒) แนวทางในการจัดสภาพแวด ล้อมที่เอื้อต่อ
การดูแลเด็กปฐมวัยท าได้อย่างไร 
๓) จุดเน้นในการจัดสภาพแวดล้อมมีที่เอื้อต่อ
เด็กปฐมวัยมีอะไรบ้าง 

 

๓) บทบาทของกองทุน
หลักประกันสุขภาพกับการ
ดูแลสุขภาพเด็ก 
 

๑) แนวคิดของการสร้างการเรียนรู้ด้วยการเล่น
ของเด็กปฐมวัยมีอะไรบ้าง 
๒) แนวทางในการสร้างการเรียนรู้ด้วยการเล่น
ท า ได้อย่ าง ไร  มี ใครบ้ างมีส่ วนร่ วม ในการ
ด าเนินงาน มีบทบาทอย่างไร 
๓) จุดเน้นในการสร้างการเรียนรู้ด้วยการเล่นมี
อะไรบ้าง 
๔) ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับใครบ้าง อย่างไร 
 ๕) ผลดีต่อเด็กปฐมวัยและชุมชนท้องถิ่นมี
อะไรบ้าง 

 

๔) การส่งเสรมิการเรียนรู้
โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น  

๑) การส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ท าได้อย่างไรบ้าง 
๒) ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินการที่เป็นคนหลัก 
คนร่วม และคนสนับสนุนเป็นใครบ้าง 
๓) ผลดีและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง 

 

๕) การสร้างการเรียนรู้ด้วย
วิถีวัฒนธรรมภไูท 

๑) วิธีการสร้างการเรียนรู้ด้วยวัฒนรรมภูไท ท า
อย่างไร มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง 
๒) การท าแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้าง เกิดกับใคร 
๓) ผลดีที่เกิดกับเด็กปฐมวัยและชุมชนท้องถิ่น
เป็นอย่างไร 

 

๖) การสร้างการมีส่วน
ร่วมกบั อปท.กบัทุนทาง
สังคมเพือ่การดูแลเด็ก 

๑) การสร้างการมีส่วนร่วมกับ อปท.และทุนทาง
สังคมในพื้นที่มีกลยุทธ์อะไรบ้าง 
๒) แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมท าได้
อย่างไร 
๓) ผลดีที่เกิดกับเด็กปฐมวัยและชุมชนท้องถิ่น
เป็นอย่างไร 

 

๗) การส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกนัโรค 

๑) ความส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคในเด็กปฐมวัยมีอะไรบ้าง 

 



๒๐ 

 

ประเด็น/หวัข้อ กรอบแนวทางส าหรบัวิทยากร เนื้อหาการน าเสนอ 
๒) แนวทางในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค ท าได้อย่างไร 
๓) จุดเน้นในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
มีอะไรบ้าง 
๔) ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับใครบ้าง อย่างไร 

๘) ศพด.คุณภาพปลอดโรค
ปลอดภัย 

๑) การสร้างศพด. ให้มีคุณภาพปลอดโรค
ปลอดภัย ท าได้อย่างไร 
๒) ใครบ้างมีส่วนส าคัญในการท าใหเ้กิดศพด. ให้
มีคุณภาพปลอดโรคปลอดภัย 
๓) ประโยชน์ที่ เกิดขึ้นจากการสร้าง ศพด.
คุณภาพปลอดโรคปลอดภัยเกิดกับใครบ้าง 
อย่างไร  
๔) เด็กปฐมวัยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดูแลเด็กได้รับผลดีอะไรบ้าง 

 

๙) หลักสูตรการจัดการขยะ
ท้องถ่ิน  

๑) ที่มาหรือแนวคิดในการสร้างหลักสูตรการ
จัดการขยะท้องถิ่นเป็นอย่างไร 
๒) วิธีการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมท า
อะไรบ้าง และมีความสัมพันธ์กับการดูแลเด็ก
ปฐมวัยอย่างไรบ้าง 
๓) ผ ู้ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการด าเนินงานมีใคร
บ้าง มีบทบาทอะไรบ้าง 
๔) การจัดหลักสูตรเกิดประโยชน์กับใครบ้าง 
อย่างไร 

 

๑๐) การสร้างการเรียนรู้โดย
การลงมือท า  
 

๑) การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการลงมือท าจริง 
มีแนวคิดอย่างไร 
๒) แนวทางในการด าเนินงานท าได้อย่างไรบ้าง 
๓) ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินการที่เป็นคนหลัก 
คนร่วม และคนสนับสนุนเป็นใครบ้าง 
๔) ผลดีและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกิดกับใครบ้าง 
อย่างไร 

 

๑๑) การจัดการอาหาร
ส าหรบัเด็ก ใน ศพด.  

๑) แนวคิดการจัดการอาหารเพื่อเด็กปฐมวัย มี
แนวคิดอย่างไร 
๒) แนวทางในการด าเนินงานเพื่อการจัดการ
อาหารเพื่อเด็กปฐมวัย ท าได้อย่างไรบ้าง 
๓) ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินการที่เป็นคนหลัก 
คนร่วม และคนสนับสนุนเป็นใครบ้าง 
๔) ผลดีและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกิดกับใครบ้าง 
อย่างไร 

 



๑๘ 

 

กระบวนการจัดการ  
TED talk “ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย” 

 
๑. แนวคิดหลักการ 

TED talk เป็นวิธีการน าเสนอด้วยการพูด เป็นทักษะที่จ าเป็น โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้และแรง
บันดาลใจจากมนุษย์สู่มนุษย์ ในการบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ การใช้ความคิดสร้างสรรค์และการ
สร้างนวัตกรรม ซึ่งเทคโนโลยีใด ๆ ไม่สามารถท าแทนได้ ดังน้ันเพื่อให้การถ่ายทอดแรงบันดาลใจ ในเวที TED 
talk “ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย” ได้บรรลุวัตถุประสงค์ จ าเป็นต้องมีกระบวนการจัดการ ทั้งใน
ด้านสถานที่ อุปกรณ์ วิทยากร คณะท างาน เพื่อให้ผู้มาเรียนรู้ จ านวน ๑,๐๐๐ คน ได้แก่ (๑) นาย หรือ ปลัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (๒) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่  (๓) ครูโรงเรียนปฐมศึกษา                       
(๔) ผู้อ านวยการกองการศึกษา ได้รับพลังบวก เกิดแรงบันดาลใจ มีความมั่นใจในศักยภาพของตนเองและ
ชุมชน  ความคิดสร้างสรรค์ ในการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ของตนเองต่อไป  
 
๒. วัตถุประสงค์     

๑) วิทยากรสามารถถ่ายทอดประสบการณ์การด าเนินงานของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย
ผ่านการพูดสร้างแรงบันดาลใจ 

๒) คณะท างานจัดให้ผู้มาเรียนรู้ได้เข้ารับฟัง TED talk ได้ท่ัวถึง  
  
๓. วิธดี าเนินการ 
 ๑) ประสานรายชื่อวิทยากรพูดเวที TED talk พร้อมส่งกรอบการน าเสนอให้วิทยากรได้เตรียมตัว 
เตรียมเน้ือหาที่จะพูด ก่อน ๑ เดือน พร้อมนัดส่งข้อมูลกลับมาที่คณะท างานในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
ประเด็นและวิทยากรที่น าเสนอ รายละเอียดดังตาราง  

๒) ประสานวิทยากรให้เตรียม สื่อประกอบการน าเสนอบนเวที TED talk  
 ๓) ในวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ จัดเตรียมสถานที่ ขั้นตอนการ TED talk ส าหรับการซ้อมของวิทยากร  
 
ประเด็นและวิทยากรเวที TED talk  

วัน เดือน ป ี ประเด็น/หวัข้อ วิทยากร ระยะเวลา
พูด TED 

talk 

๒๒ เมษายน 
๒๕๖๒ เวลา 
๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ 
น.   

๑) นโยบายการดูแลเด็ก
แรกเกิดถึงปฐมวัย มี
กรอบค าถามดังนี้  

นายว่าท่ีร้อยตรดี ารงศักดิ์  ขวญัชัย 
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า  
เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวดั
เชียงราย 

๕ นาที 

๒) การจัดการสิ่งแวดล้อม 
และสื่อสร้างสรรคใ์นการ
จัดการศึกษา 

นายเริ่ม ค ามินทร์  
ต าแหน่ง นายกอบต. สถาน 
อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  

๕ นาที 

๓) บทบาทของกองทุน
หลักประกันสุขภาพกับ
การดูแลสุขภาพเด็ก 

 

นายธีระศักดิ์ โฆษคุณวุฒิ  
ต าแหน่ง ปลดัเทศบาลต าบลบา้นหลวง 
เทศบาลต าบลบ้านหลวง  อ าเภอจองทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดย  

๕ นาที 

๔) การส่งเสริมการเรียนรู้
โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น  

นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์  
ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางขี้นก อ าเภอเขื่อง
ใน จังหวัดอุบลราชธานี 

๕ นาที 



๑๙ 

 

วัน เดือน ป ี ประเด็น/หวัข้อ วิทยากร ระยะเวลา
พูด TED 

talk 

๕) การสร้างการเรียนรู้ด้วย
วิถีวัฒนธรรมภไูท 

นางสาวพรพรรณ แก้วค าภา   
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ 
เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย  

๕  นาที 

 ๖) การสร้างการมีส่วน
ร่วมกับ อปท.กับทุน
ทางสังคมเพ่ือการดูแล
เด็ก 

นายจีระศักดิ์  เเก่นดู่  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ทต.
บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 

๕ นาที 

วันอังคารที่ ๒๓ 
เมษายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๓๐-
๑๔.๐๐ น.   

๑) การส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกนัโรค 

นางพงษ์พรรณ สาระอินทร์  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเสมาใหญ่ 
เทศบาลเสมาใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสมีา 

๖ นาที 

๒) ศพด.คุณภาพปลอดโรค
ปลอดภัย 

นายกิตติพงศ์ สีเหลือง 
ต าแหน่ง นายกอบต.เสม็ดใต้ 
อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๖ นาที 

๓) หลักสูตรการจดัการขยะ
ท้องถ่ิน 

นางสาวศิริพร เอมดี  
ต าแหน่ ง  นั ก วิ ช าการ ศึ กษาช าน าญการ 
รักษาการ ผอ.กองการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด อ าเภอบ้าน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี 

๖  นาที 

๔) การสร้างการเรียนรู้โดย
การลงมือท า  

 

นางสาวดวงพร พุ่มจ าปา  
ต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

๖  นาที 

๕) การจัดการอาหาร
ส าหรบัเด็ก ใน ศพด. 

นางสาวชุลีกร ค าไพรสนธิ์  
ต าแหน่ง  นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะ
เรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๖ นาที 

 
 ๔) ประสานผู้ด าเนินรายการ  
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ผู้ด าเนินรายการ ต าแหน่ง  เบอร์โทร 
๑.  นางนิษดา เมืองอินทร์ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ๐๘๐๖๗๙๕๒๓๓   

 
๕) มอบหมายคณะท างานรับผิดชอบเวที TED talk  
 
ที ่ ชื่อ-สกุล สถานที่ท างาน เบอร์โทร 
๑. นายณัฐศาสตร์ บุญมาก ศวภ.เหนือบน ๐๘๑๑๖๕๙๐๙๗ 
๒. นางจุธาลักษ์ แก้วมะไฟ ศวช. ๐๙๕๕๘๔๙๑๗๗ 

 
  



๒๐ 

 

 ๖) จัดสถานที่ และอุปกรณ์ ในห้องโถงใหญ่ โดยจัดเวทีและสถานที่ส าหรับผู้น่ังฟัง  
 

ที ่ อุปกรณ์ จ านวน หมายเหตุ 
๑. จัดเก้าอี้ส าหรับวิทยากร ๖ ตัว จัดไว้ข้างเวที  
๒. จัดเก้าอี้ส าหรับผู้มาร่วมฟัง ๘๐๐ ตัว ในห้องโถงใหญ่ 
๓. ไมโครโฟน ๒ ตัว ส าหรับวิทยากร และผู้ด าเนิน

รายการ 
 
 ๗) ขั้นตอนการด าเนินงาน  

(๑) จัดผู้มาร่วมฟัง TED talk น่ังในห้องโถงใหญ่ จ านวน ๑,๐๐๐ คน  
(๒) ผู้ด าเนินรายการชี้แจงรายละเอียด กระบวนการบนเวที TED talk และเชิญวิทยากรพูด คนละ 

๕-๖ นาที ใช้เวลา ๓๐ นาที ก่อนแบ่งกลุ่มเข้าห้องฝึกอบรม และห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(๓) วิทยากรพูดอตาม Script และน าเสนอแผนภาพหรือสื่อที่จัดเตรียมมา  

 
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๑) วิทยากรเวที TED talk “ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย” น าเสนอได้สอดคล้องกับประเด็น
และน่าสนใจ  

๒) คณะท างานด าเนินการจัดงานเวที TED talk ได้ตามแผนที่วางไว้  
 

 

 
 

 

ภาพที่ ๒ กิจกรรมเวที TED talk “ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย”  



๒๑ 
 

ส่วนที่ ๒ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

“ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย” 
 
๑. แนวคิดหลักการ 

การดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น พบว่ามีการน าใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพของพื้นที่ในการ
ปฏิบัติการเพ่ือการดูแลเด็กปฐมวัย โดยการประสานความร่วมมือจากหลายส่วนทั้งในและนอกชุมชน เช่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาครอบครัว หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ และทุนทางสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ รูปธรรมงานเด่น นวัตกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติของทุนทาง
สังคมที่ปฏิบัติได้ผลดีจริง ในชุมชนท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีการน าบทเรียนการด าเนินงานน้ันมาน าเสนอ 
เพ่ือให้พื้นที่เครือข่ายได้ร่วมเรียนรู้ วิเคราะห์เทียบเคียงการด าเนินงานกับพ้ืนที่ตนเอง  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกลไกการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ โดยการเล่าประสบการณ์
หรือแลกเปลี่ยนกับกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึงร่วมกัน น าสู่การพัฒนาชุมชน เน้นแนวคิด
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจหรือพัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่องน้ั น ๆ มี ๓ 
องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) คน คือ ผู้ที่มีความรู้จากการปฏิบัติจริง และอยากแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ 
๒) สถานที่ บรรยากาศ ท าให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ บรรยากาศที่ดี มีความ
เหมาะสมกับกลุ่มคนที่มาพูดคุย ได้ปรึกษา วิเคราะห์ปัญญา แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
อย่างสบายใจ ๓) สิ่งอ านวยความสะดวก ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดได้ง่ายและสะดวกขึ้น เช่น 
คอมพิวเตอร์ แผ่นโปสเตอร์ เป็นต้น  

ดังน้ันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปธรรมงานในชุมชนท้องถิ่น ที่มีงานสร้างผลกระทบต่อชุมชนจาก
การพัฒนาระบบเด็กปฐมวัย ทั้งที่เป็นกลไกการจัดการ การขับเคลื่อนงานแบบมีส่วนร่วม การดูแล
ช่วยเหลือกันในชุมชน เป็นต้น จึงเป็นการน าเสนอประสบการณ์ แลกเปลี่ยนกับกลุ่มผู้เข้าร่วมเรียนรู้ มุ่ง
ให้เกิดการขยายผลการท างานทั้งแบบ เพิ่มสมาชิก ขยายพื้นที่ เพิ่มงาน เพิ่มรูปแบบ ต่อยอดการพัฒนา
อย่างมีเป้าหมายการพัฒนา ซึ่งจะเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ เพ่ือ 

๑) ก าหนดกรอบแนวทางการน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการ
ดูแลเด็กปฐมวัย”  

๒) วิทยากรน าเสนอ ปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัยผ่าน ๓ บทบาท ได้แก่ 
๑) บทบาทศพด. ๒) บทบาท รพ .สต.  ศพค. ผู้น าชุมชน )ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน )  อสม . ๓) บทบาท อปท. ทุน
ทางสังคมในพื้นที่  

๒) ผู้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  วิเคราะห์เทียบเคียงการด าเนินงานกับพื้นที่ตนเอง เพื่อสะท้อนให้
เห็นรูปแบบการด าเนินงาน ความแตกต่างของกลไกการจัดการพื้นที่และน าสู่จินตนาการการต่อยอดงาน
ตัวเองต่อไปได้  

 
๓. วิธีด าเนินการ 

๑) ก าหนดกรอบแนวทางการน าเสนอส าหรับวิทยากร เพื่อให้พื้นที่น าเสนอได้จัดท าประเด็นการ
น าเสนอ “ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย” โดยสรุปบทเรียนการด าเนินงานที่
เป็นปฏิบัติการของชุมชน พร้อมทั้งน าใช้ข้อมูลจากข้อมูลการสรุปบทเรียน เตรียมความพร้อม ทั้งส่วน
เน้ือหา กระบวนการ ส าหรับวิทยากรตามกรอบแนวทางการน าเสนอของวิทยากรห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย” 

๒) วิทยากรเตรียมตัวน าเสนอ เขียนสคริปส์ และซ้อมการน าเสนอ 



๒๒ 
 

๓) วิทยากรสามารถน าเสนอ ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย ภายใต้ ๓ 
บทบาท  

 
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๑) ไดก้รอบแนวทางการน าเสนอส าหรับวิทยากร  
๒) สร้างการเรียนรู้ระหว่างผู้น าชุมชนท้องถิ่นเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด วิทยากร

สามารถน าเสนอปฏิบัติการดีดี ภายใต้บทบาท ศพด. บทบาท รพ.สต. ศพค. ผู้น าชุมชน )ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 
อสม. และบทบาท อปท. ทุนทางสังคมในพื้นท่ี 

 
กรอบแนวทางการน าเสนอของวิทยากรห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้“ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
การดูแลเด็กปฐมวัย”  
 

ประเด็น/หวัข้อ กรอบแนวทางการน าเสนอ เนื้อหา 
บทบาท ศพด. ในการดูแลเด็กปฐมวัย   
๑) รูปธรรม งานกิจกรรม 

นวัตกรรมของ ศพด. ใน
การดูแลเด็กปฐมวัย  

(๑) รูปธรรมงาน โครงการ นวัตกรรม หรืองาน
เด่น ของ ศพด. ในการดูแลเด็กปฐมวัย มี
อะไรบ้าง 

 

๒) การสร้างการเรียนรู้ (๑) แนวทางการสร้ างการเรียนรู้ แก่ เด็ก
ปฐมวัยท าอย่างไรบ้าง เช่น จัดมุมของเล่น 
จัดการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ธนาคาร
ขยะ จัดต้ังศูนย์บริการยืมสื่อการเรียนรู้ 
กิจกรรมรักการอ่าน farm to table จัดต้ัง
ธนาคารความดี ปลูกผักสวนครัว ท าแปลง
เกษตร เป็นต้น 

(๒) เป้าหมายหลักในการด าเนินเพื่อสร้างการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยคืออะไร มีใครบ้าง
เข้ามามีส่วนร่วม อย่างไรบ้าง 

 

๓) การจัดการข้อมูลเด็ก (๑) มีการน าใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการดูแลเด็ก
ปฐมวัย และน าใช้ข้อมูลในการดูแลเด็ก
ปฐมวัยอย่างไร 

(๒) เครื่องมือที่ ในการประเมินพัฒนาการ 
เครื่องมือเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการ
มีอะไรบ้าง มีการน าใช้อย่างไร 

 

๔) การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค 

(๑) แนวทางการพัฒนา ศพด. เพื่อส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคแก่เด็กปฐมวัยท า
อย่างไรบ้าง  

(๒) แนวทางการดูแลเมื่อเจ็บป่วย หรือเกิด
ภาวะฉุกเฉินท าอย่างไร มีใครบ้างเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างไรบ้าง 

 

๕) การจัดการอาหาร ใน 
ศพด. 

(๑) การจัดการอาหารใน ศพด. มเีปา้หมายเพือ่
อะไร และมีการด าเนนิการอย่างไรบ้าง  

(๒) มีใครบ้างท่ีเข้ามาร่วมด าเนนิการ อย่างไร
บ้าง 

 



๒๓ 
 

ประเด็น/หวัข้อ กรอบแนวทางการน าเสนอ เนื้อหา 
๖) การจัดสภาพแวดล้อมที่

เอื้อต่อการดูแลเด็ก 
(๑) แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การสร้างการเรียนรู้แก่เด็กท าอย่างไรบ้าง 
เช่น จัดสนามเด็กเล่น การจัดพื้นที่แปลง
เกษตร จัดมุมของเล่น มุมบทบาทสมมุติ 
เพดานระบบสุริยะจักรวาล ผนังติดรูปภาพ
อาหาร การล้างมือ และพื้นห้องเป็นรูป
แผนท่ี เป็นต้น 

(๒) แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
ส าหรับเด็กท าอย่างไรบ้าง เช่น มาตรการ
ความปลอดภัยใน ศพด. มีจุดล้างมือ จัด
จุดรับส่ง ระบบป้องกันบุคคลภายนอก 
การตรวจสอบสนามและของเล่น การ
จัดการขยะ การฝึกอบรมและซ้อมอัคคีภัย 
เป็นต้น 

 

๗) แนวทางการส่งเสริม
พัฒนาการเจริญเติบโต
และพัฒนาการตามวัย 

(๑) แ น ว ท า ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ก า ร
เจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยท า
อย่างไรบ้าง เช่น จัดท าหลักสูตร จัดท า
สมุดประจ าตัว บันทึกการเจริญเติบโต การ
จัดกิจกรรมออกก าลังกาย จัดท าระบบ
ช่วยเหลือกระตุ้นพัฒนาการในเด็กที่มี
พัฒนาล่าช้า จัดท าสื่อ ของเล่นโดยน าใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดระบบประเมินและ
ติดตามภาวะโภชนาการ การจัดการอาหาร
ในศพด. เป็นต้น 

 

๘) ผลที่เกิดขึ้น )ผลผลิต 
ผลลัพธ์) 

(๑) ผลผลิตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
งานของศพด. ในการดูแลเด็กปฐมวัยมี
อะไรบ้าง  

 

๙) ผลกระทบที่เกิดขึ้น (๑) ผลกระทบจากการพัฒนางานของศพด. 
ส่งผลต่อเด็กปฐมวัย ต่อครอบครัว และ
ชุมชนอย่างไรบ้าง 

 

บทบาท รพ.สต.+ ศพค.+ผู้น าชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) + อสม. 

๑)  บทบาทของ รพ.สต.ใน
การดูแลเด็กปฐมวัย 

 
 

(๑) ข้อมูลที่ รพ.สต.น ามาใช้ในการด าเนินงาน
มีอะไรบ้าง 

(๒) รูปธรรม งานเด่น หรือนวัตกรรมในการ
ดูแลเด็กปฐมวัยมีอะไรบ้าง 

(๓) แนวทางในการจัดบริการสุขภาพที่จ าเป็น
ส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างไร ๑) การจัด
คลินิ กบริ การสุ ขภาพเด็ กดี  ๒ )  การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น ๓) การสนับสนุน
บริการและส่งเสริมสุขภาพใน ศพด. ๔) 
การดูแลสุขภาพช่องปาก ๕) การบริการ
สุขภาพที่บ้านและในชุมชน  

(๔) มีการท างานเชื่อมประสานกับหน่วยงาน
ใดบ้ าง ในชุมชน อย่ างไรบ้ างผลผลิต
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนางานของ

 



๒๔ 
 

ประเด็น/หวัข้อ กรอบแนวทางการน าเสนอ เนื้อหา 
รพ.สต. ในการดูแลเด็กปฐมวัยมีอะไรบ้าง 

(๕) ผลกระทบจากการพัฒนางานของรพ.สต. 
ส่งผลต่อเด็กปฐมวัย ต่อครอบครัว และ
ชุมชนอย่างไรบ้าง 

๒) บทบาทของ อสม.ในการ
ดูแลเด็กปฐมวัย 

(๑) อสม.มีงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
เด็กอย่างไรบ้างและท างานเชื่อมประสาน
กับใครบ้าง อย่างไร 

(๒) มีการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการดูแลเด็ก
ปฐมวัย เรื่องอะไรบ้าง จากหน่วยงานใด 

 

๓) บทบาทของ ศพค.ในการ
ดูแลเด็กปฐมวัย 

(๑) ศพค.มีการด าเนินงานและกิจกรรมในการ
ดูแลเด็กปฐมวัย อะไรบ้างในพื้นที่ ในการ
ส่งเสริมทักษะประสบการณ์ เช่น ฝึกวินัย
เชิงบวก ธนาคารความดี ฝึกอบรมเด็ก
จมน้ า ฝึกซ้อมอัคคีภัย ถ่ายทอดประเพณี
วัฒนธรรมธรรมถิ่น สนับสนุนสวัสดิการที่
เอื้อต่อเด็ก กีฬาสัมพันธ์ ฝึกสอนอาชีพพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง การออกก าลังกาย เป็นต้น 

(๒) ศพค.มีการด าเนินงานและกิจกรรมในการ
ดูแลเด็กปฐมวัย อะไรบ้างในพื้นที่ ในการ
เฝ้าระวังความรุนแรงและเสริมครัวครัว
อบอุ่น  เช่น  เฝ้ าระวั งความรุนแรงใน
ครอบครัว จัดท าโครงการครอบครัวอบอุ่น 
จัดค่ายครอบครัว และโรงเรียนพ่อแม่ เป็น
ต้น  

(๓) มีการท างานเชื่อมประสานกับหน่วยงาน
ใดบ้างในชุมชน อย่างไรบ้าง  

(๔) ผลผลิตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
งานของศพค. ในการดูแลเด็กปฐมวัยมี
อะไรบ้าง  

(๕) ผลกระทบจากการพัฒนางานของศพค. 
ส่งผลต่อเด็กปฐมวัย ต่อครอบครัว และ
ชุมชนอย่างไรบ้าง 

 

๔) บทบาทของ ผู้น าชุมชน 
)ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 

(๑) ก า นั น  ผู้ ใ หญ่ บ้ า น มี ง านกิ จ ก ร รมที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กอย่างไรบ้างและ
ท างานเชื่อมประสานกับใครบ้าง อย่างไร 

(๒) มีการก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลงเกี่ยวกับ
การดูแลเด็กปฐมวัย เรื่องอะไรบ้าง 

 

บทบาท อปท.+ ทุนทางสังคมในพื้นที่ 

๑) รูปธรรม งานกิจกรรม 
นวัตกรรม โครงการของ 
อปท. ในการดูแลเด็ก
ปฐมวัย 

(๑) รูปธรรมงาน โครงการ นวัตกรรม หรืองาน
เด่น ของ อปท. ในการดูแลเด็กปฐมวัย มี
อะไรบ้าง 

 

๒) การจัดการข้อมูลและน าใช้
ข้อมูล 

(๑) อปท.มีการจัดการข้อมูลเด็กปฐมวัยที่มีอยู่
ในพื้นที่อย่างไร มีแหล่งข้อมูลจากที่ใดบ้าง
และจัดระบบข้อมูลอย่างไร 

 



๒๕ 
 

ประเด็น/หวัข้อ กรอบแนวทางการน าเสนอ เนื้อหา 
(๒) มีกระบวนการ วิ เคราะห์  น า ใช้ ข้อมูล

อย่างไรบ้าง 
(๓) มีกระบวนการค้นหาทุนและศักยภาพของ

ชุมชน ในการจัดการพื้นที่เพื่อการดูแลเด็ก
ปฐมวัยอย่างไร 

๓) การสร้างความร่วมมือกบั
ทุนทางสังคมในพื้นที่ และ
นอกพ้ืนที ่

(๑) อปท.มีการสร้างความร่วมมือกับทุนทาง
สังคมในพื้นที่  อย่ างไรบ้าง  เช่น  การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการปัญญาและ
อารมณ์ การปรับสภาพแวดล้อมี่เอื้อต่อ
เด็ก การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย การ
ส่งเสริมการออม และจัดสวัสดิการแก่เด็ก
ปฐมวัย การส่งเสริมการจัดการอาหารและ
โภชนาการ การก าหนดกฎ กติกา นโยบาย
สาธารณะเพื่อดูแลเด็กปฐมวัย 

(๒) มีการเชื่อมประสานกับหน่วยงานนอกพ้ืนที่
อย่างไรบ้าง 

 

๔) ผลท่ีเกิดขึ้น )ผลผลิต 
ผลลัพธ์) 

(๑) ผลผลิตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
งานของอปท.และทุนทางสังคม ในการ
ดูแลเด็กปฐมวัยมีอะไรบ้าง 

 

๕) ผลกระทบที่เกิดขึน้  (๑) ผลกระทบจากการพัฒนางานของอปท. 
และการเชื่อมประสานทุนทางสังคมใน
พื้นที่ ส่งผลต่อเด็กปฐมวัย ต่อครอบครัว 
และชุมชนอย่างไรบ้าง 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

กระบวนการจัดการห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย” 

  
๑. แนวคิดหลักการ 

จากประสบการณ์การด าเนินงานของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัยในระยะที่ผ่านมา ท าให้
เกิดการพัฒนางานและกิจกรรมการด าเนินงานที่สะท้อนถึงศักยภาพชุมชน ซึ่งทุนทางสังคมในชุมชนล้วน
มีประสบการณ์การด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการหรือแก้ไขปัญหาการดูแลเด็กปฐมวัยมา
ระยะหน่ึง หากชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าความเข้าใจ ถึงศักยภาพของทุนทางสังคมที่มีอยู่ใน
พื้นที่ เกี่ยวกับปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้ทุน
ทางสังคมไดร้่วมปลูกฝังคนรุ่นใหม่ ไดก้ าหนดทิศทางอนาคตของชุมชนในการดูแลเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น  

 ดังน้ันจากศักยภาพที่มีดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดการแลกเปลี่ยนรู้ ปฏิบัติการของชุมชน
ท้องถิ่นทีม่ีรูปธรรมงานเกิดขึ้นจริง ผ่านการน าเสนอของ อปท.ต้นแบบ ๒๐ อปท. โดยคาดหวังว่าจะช่วย
ให้ผู้มาเรียนรู้ ได้แก่ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  จ านวน ๘๐๐ คน/รอบ วิเคราะห์เทียบเคียง
ความเหมือนความต่างกับพ้ืนที่ของตนเอง เป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะพัฒนาความรู้ของพื้นที่ และจะท า
ให้เห็นแนวทางการพัฒนาต่อยอดงานในพื้นที่ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑) คณะท างานได้ประสานพ้ืนที่คัดเลือกวิทยากรน าเสนอ ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการ
ดูแลเด็กปฐมวัย 

๒) ด าเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
๓) วิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ การด าเนินงานภายใต้บทบาท ศพด. รพ.สต. ศพค. ผู้น า

ท้องถิ่น อสม. และ อปท. ทุนทางสังคมอื่น ๆ เพื่อการดูแลเด็กปฐมวัยได้  
 
๓. วิธีด าเนินการ  

๑) ประสานพ้ืนที่ คัดเลือกวิทยากร  เพ่ือเตรียมตัว เตรียมเน้ือหา ในการน าเสนอ  
๒) วางแผนจัดฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒ วันในช่วงบ่าย ในห้องย่อยน้ี แบ่งเป็น ๒๐ ฐาน และ

แบ่งกลุ่มเข้าเรียนรู้ในห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย 
จ านวน ๖๐๐ คน ออกเป็นกลุ่ม ๆ ๓๐ คน เข้าเรียนรู้ ดังน้ี  

รอบที ่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
ทั้งสิ้นฐานละ ๒๕ นาที และเวียนฐานต่อไปเมื่อครบก าหนดเวลาจนครบ ๓ ฐาน จากน้ันเวียนไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานเพิ่มเติม ๑ ฐานๆ ใช้เวลา ๑๐ นาที )เมื่อครบก าหนดเวลา ๒๕ นาทีให้เวียนฐาน
จากฐานที่ ๑ ไปยังฐานที่ ๒ ไปฐานที่ ๓ และไปฐานที่ ๔ เรียนรู้ ๑๐ นาที หมุนเวียนไปจนครบ เปลี่ยนฐาน
ใช้เวลา ๕ นาที) 

รอบที่ ๒ เรียนรู้บทบาทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนย์พัฒนาครอบครัว ผู้น าชุมชน 
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เวลา ๑๕.๓๕-๑๖.๕๕ น. )๖๐ นาที) แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาท 
รพ.สต.+ ศพค.+ผู้น าชุมชน )ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) + อสม. มีพื้นที่ ศรร.๒๐ พื้นที่ ผู้มาเรียนรู้กลุ่มละ ๔๐ 
คน ฐานเข้มข้น รอบละ  ๒๕ นาที= ๒ รอบ ฐานเพิ่มเติม รอบละ ๑๐ นาที = ๑ รอบ โดยผู้เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จะได้เรียนรู้ฐานเข้มข้น ๒ ฐานๆ ใช้เวลาเรียนรู้รวมทั้งสิ้นฐานละ ๒๕ นาที และเวียนฐาน
ต่อไปเมื่อครบก าหนดเวลาจนครบ ๒ ฐาน จากน้ันเวียนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานเพิ่มเติม ๑ ฐานๆ ใช้
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เวลา ๑๐ นาที )เมื่อครบก าหนดเวลา 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
ทั้งสิ้นฐานละ ๒๕ นาที และเวียนฐานต่อไปเมื่อครบก าหนดเวลาจนครบ ๒ ฐาน จากน้ันเวียนไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานเพิ่มเติม ๑ ฐานๆ ใช้เวลา ๑๐ นาที )เมื่อครบก าหนดเวลา ๒๕ นาทีให้เวียนฐาน
จากฐานที่ ๑ ไปยังฐานที่ ๒ และไปฐานที่ ๓ เรียนรู้ ๑๐ นาที หมุนเวียนไปจนครบ เปลี่ยนฐานใช้เวลา ๕ 
นาที) 

 
วิทยากรฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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บทบาท ศพด.    
)๑) อบต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดย นางสาวชฎานนัท์ อนุลีจันทร์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

๔๐ คน 

)๒) อบต.บ้านไร่ อ.เมอืงราชบุร ีจ.ราชบุรี โดย พ.จ.อ.วีระเดช นิลวัฒน์ ต าแหน่ง 
ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านไร่     

๔๐ คน 

)๓) ทต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดย นางจันทร์ทิพย ์รัตนชัย ต าแหน่ง 
ครู คศ.๑ 

๔๐ คน 

)๔) อบต.สถาน อ.นาน้อย จ.นา่น โดย นางสุขจิต มหายศนันท ์ต าแหน่ง ครู
ช านาญการ  

๔๐ คน 

)๕) อบต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โดย นายสมยศ แสนโคก 
ต าแหน่งนายก อบต. 

๔๐ คน 

)๖) อบต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โดย นางสาวณัฐธิดา ค าภูอ่อน 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

๔๐ คน 

)๗) อบต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดย นางสาวศริิพร  เอมดี ต าแหน่ง  
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

๔๐ คน 

)๘) อบต.แก้งแก อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม โดย นายทองค า สิทธิโชค 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

๔๐ คน 

)๙) ทต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดย น.ส.ดวงพร พุ่มจ าปา ต าแหน่ง 
ครูค.ศ.1 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเดก็ 

๔๐ คน 

)๑๐) ทต.หนองนาค า อ.หนองนาค า จ.ขอนแก่น โดย นางพรทิพย์ อุเทน 
ต าแหน่ง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

๔๐ คน 

)๑๑) ทต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดย นายเหลอื โพธิ์ผา ต าแหน่ง 
รองนายกเทศมนตรีต าบลโคกลา่ม 

๔๐ คน 

)๑๒) อบต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี โดย นางสริินภา บุญเนาว์ 
ต าแหน่ง ครู คศ.๒ 

๔๐ คน 

)๑๓) ทต.ป่าก่อด า อ.แมล่าว จ.เชียงราย โดย นางอรทยั ขวัญชยั ต าแหน่ง ครู
ผู้ดูแลเด็ก 

๔๐ คน 

)๑๔) อบต.วังดิน อ.เมืองอุตรดติถ์ จ.อุตรดิตถ์ โดย นางปิยะนนัท์ โตแห้ว 
ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 

๔๐ คน 

)๑๕) ทต.แม่ยวม  อ.แมส่ะเรยีง จ.แม่ฮ่องสอน โดย นายสมเกยีรติ  มะขาม 
ต าแหน่ง รักษาการแทนผอ.กองการศึกษา 

๔๐ คน 
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)๑๖) ทต.ท่าม่วง  อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดย นางเรียมจิต ทิพอาจ ต าแหน่ง ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๔๐ คน 

)๑๗) ทต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉนิารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โดย นางสาวจนิดารัตน์ ไชยขนัธ์ 
ต าแหน่ง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

๔๐ คน 

)๑๘) ทต.ส่องดาวหนองแดง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โดย นายอูท่อง อุตหลุด 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

๔๐ คน 

)๑๙) อบต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดย นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์ 
ต าแหน่ง ครูช านาญการ  

๔๐ คน 

)๒๐) อบต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสมีา โดย นางจริิยา เทิดศักดิ์ศรี 
ต าแหน่ง ครู คศ.๑ 

๔๐ คน 

บทบาท รพ.สต.+ ศพค.+ผูน้ าชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) + อสม. 
)๑) อบต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดย นางสาวฉวีวรรณ พุ่มพวง 
ต าแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

๔๐ คน 

)๒) อบต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดย พ.จ.อ.วีระเดช นิลวัฒน์ ต าแหน่ง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 

๔๐ คน 

)๓) ทต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดย นายเอกสิทธ์ิ วงค์ธรหัส ต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

๔๐ คน 

)๔) อบต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน โดย นางสาวสุธารส ทาเสน ต าแหน่ง 
อาสาสมัครสาธารณสุข  

๔๐ คน 

)๕) อบต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โดย นายสมยศ แสนโคก 
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

๔๐ คน 

)๖) อบต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โดย นางวิไล แสนพรม ต าแหน่ง 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

๔๐ คน 

)๗) อบต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดย นางสาวศิริพร  เอมดี ต าแหน่ง  
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

๔๐ คน 

)๘) อบต.แก้งแก อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม โดย นายทองค า สิทธิโชค 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

๔๐ คน 

)๙) ทต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดย นางสุพัตรา หุน่ประเสรฐิ ต าแหน่ง 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

๔๐ คน 

)๑๐) ทต.หนองนาค า อ.หนองนาค า จ.ขอนแก่น โดย นายพนสั เหลาเวยีง 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 

๔๐ คน 

)๑๑) ทต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดย นายเหลอื โพธิ์ผา ต าแหน่ง 
รองนายกเทศมนตรีต าบลโคกลา่ม 

๔๐ คน 

)๑๒) อบต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพชืผล จ.อุบลราชธานี โดย นางวิไลลักษณ์ พิมพ์
พรม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

๔๐ คน 

)๑๓) ทต.ป่าก่อด า อ.แมล่าว จ.เชียงราย โดย นางแจ่มจนัทร์ ยะจอม ต าแหน่ง 
ผอ. รพ.สต. ป่าก่อด า 

๔๐ คน 

)๑๔) อบต.วังดิน อ.เมืองอุตรดติถ์ จ.อุตรดิตถ์ โดย นางสาวปรดีาภรณ์ เป้าแดง 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  

๔๐ คน 

)๑๕) ทต.แม่ยวม  อ.แมส่ะเรยีง จ.แม่ฮ่องสอน โดย นายสมเกยีรติ  มะขาม 
ต าแหน่ง รักษาการแทนผอ.กองการศึกษา 

๔๐ คน 

)๑๖) ทต.ท่าม่วง  อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดย นางมยุรา ไพรออ ต าแหน่ง 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

๔๐ คน 

)๑๗) ทต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉนิารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โดย นางสาวพิสมัย กุลเสนชัย ๔๐ คน 
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ต าแหน่ง อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่้าน 
)๑๘) ทต.ส่องดาวหนองแดง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โดย นายอูท่อง อุตหลุด 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

๔๐ คน 

)๑๙) อบต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดย นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์ 
ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

๔๐ คน 

)๒๐) อบต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสมีา โดย นางพงษ์พรรณ สาระอินทร์ 
ต าแหน่ง ผอ.รพ.สต.หนองแจ้งน้อย 

๔๐ คน 

บทบาท อปท.+ ทุนทางสงัคมในพืน้ที่ 
)๑) อบต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดย นางสาวชฎานันท์ อนุลีจันทร์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ  

๔๐ คน 

)๒) อบต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดย พ.จ.อ.วีระเดช นิลวัฒน์ ต าแหน่ง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 

๔๐ คน 

)๓) ทต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  โดย นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์ 
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลบ้านหลวง 

๔๐ คน 

)๔) อบต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน โดย นางจีรภา ด้วงโน ผอ. กองการศึกษา ๔๐ คน 

)๕) อบต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โดย นายสมยศ แสนโคก 
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  

๔๐ คน 

)๖) อบต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โดย นายพรพล ขันธุปัตน์ ต าแหน่ง 
นักพัฒนาชุมชน 

๔๐ คน 

)๗) อบต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดย นางสาวศิริพร  เอมดี ต าแหน่ง  
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

๔๐ คน 

)๘) อบต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดย นายทองค า สิทธิโชค 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา  

๔๐ คน 

)๙) ทต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดย นางสุพัตรา หุ่นประเสริฐ ต าแหน่ง 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

๔๐ คน 

)๑๐) ทต.หนองนาค า อ.หนองนาค า จ.ขอนแก่น โดย นายวรุตม์ หาญพละ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  

๔๐ คน 

)๑๑) ทต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดย นายเหลือ โพธิ์ผา ต าแหน่ง 
รองนายกเทศมนตรีต าบลโคกล่าม 

๔๐ คน 

)๑๒) อบต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดย นางสิรินภา บุญเนาว์ 
ต าแหน่ง ครู คศ.๒ 

๔๐ คน 

)๑๓) ทต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดย นางสาวรุ่งนภา อินต๊ะยศ ต าแหน่ง
ผู้ช่วยครู 

๔๐ คน 

)๑๔) อบต.วังดิน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์  โดย นางสุพรรษา ดอกพุฒ 
ต าแหน่ง แพทย์ประจ าต าบล 

๔๐ คน 

)๑๕) ทต.แม่ยวม  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดย นายสมเกียรติ  มะขาม 
ต าแหน่ง รักษาการแทนผอ.กองการศึกษา 

๔๐ คน 

)๑๖)ทต.ท่าม่วง  อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดย นายอ านาจ สุทธิประภา ต าแหน่ง 
ผู้ใหญ่บ้าน 

๔๐ คน 

)๑๗) ทต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  โดย นางเพ็ญศรี นิลโสม 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

๔๐ คน 

)๑๘) ทต.ส่องดาวหนองแดง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โดย นายอู่ทอง อุตหลุด 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

๔๐ คน 



๓๐ 
 

วิทยากรแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ จ านวนคนผู้มาเรียนรู้ 

)๑๙) อบต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  โดย นางเพ็ญศรี สร้อยมาตร์ 
ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

๔๐ คน 

)๒๐) อบต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โดย นางพงษ์พรรณ สาระอินทร์ 
ต าแหน่ง ผอ.รพ.สต.หนองแจ้งน้อย 

๔๐ คน 

 
 ๓) มอบหมายผู้ด าเนินรายการห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ที ่ ชื่อ-สกลุ ผู้ด าเนินรายการ ต าแหน่ง  เบอร์โทร 
๑.  นางนิษดา เมืองอินทร์ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ๐๘๐-๖๗๙๕๒๓๓   

 
๔) มอบหมายคณะท างานรับผิดชอบเวที TED talk  
ที ่ ชื่อ-สกุล อปท. เบอร์โทร 
๑.  นายปวัน พรหมตัน ศวภ.อีสานบน ๐๙๔-๖๑๒๕๕๕๕๙ 
๒.  นางสาวสมศรี พวงยี่โถ ศวภ.อีสานล่าง ๐๘๕-๔๑๘๓๓๔๘ 
๓.  นางสาวรัตน์ดาวรณณ คลังกลาง ศวช. ๐๘๑-๐๕๖๗๕๘๕ 

 
 ๕) จัดสถานที่ และอุปกรณ์ ในห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยฐานการเรียนรู้ ๒๐ ฐาน เป็นวงกลม  

ที ่ อุปกรณ์ จ านวน หมายเหตุ 
๑. โต๊ะ  ๒๐ ตัว จัดไว้ฐานละ ๑ ตัว 
๒. จัดเก้าอี้ส าหรับผู้มาร่วมฟัง ๖๐๐ ตัว จัดไว้ฐานละ ๓๐ ตัว 
๓. โฟมบอร์ดติดแผ่นภาพ  ๘๐ ชิ้น ส าหรับติดภาพ infographic  

 
๖) วิทยากรแต่ละพื้นที่เข้าจัดเตรียมฐานไดห้้องตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๓๐ น.  
๗) เม่ือเข้าประจ าฐานเรียนรู้ วิทยากรประจ ากลุ่มจะเริ่มน าเสนอตั้งแต่การแนะน าตนเอง และการ

น าเสนอนวัตกรรมหรืองงานเด่น ตามการสรุปบทเรียนระบบการดูแลเด็กปฐมวัยแต่ละพื้นที่ ก าหนดให้มี
ข้อมูลและความรู้ที่ผู้น าควรถ่ายทอดได้ ดังน้ี  

รอบที่ ๑ วิทยากรประจ ากลุ่มน าเสนอบทบาท ศพด. ควรถ่ายทอดอย่างน้อยใน ๙ ประเด็น 
ได้แก่ ๑) รูปธรรม งานกิจกรรม นวัตกรรมของ ศพด. ในการดูแลเด็กปฐมวัย ๒.) การสร้างการเรียนรู้ ๓) การ
จัดการข้อมูลเด็ก ๔) การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ๕) การจัดการอาหารใน ศพด. ๖) การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลเด็ก ๗) แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย  ๘) 
ผลที่เกิดขึ้น )ผลผลิต ผลลัพธ์) และ ๙) ผลที่เกิดขึ้น )ผลผลิต ผลลัพธ์) ซึ่งก าหนดเวลาการน าเสนอรวม ๒๐ 
นาที เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้แสดงความคิดเห็น ซักถาม ตอบค าถาม ๕ นาที จากน้ันท าการสรุป 
กล่าวขอบคุณ และเวียนฐานต่อไป 

รอบที่ ๒ วิทยากรประจ ากลุ่มน าเสนอบทบาท รพ.สต.+ ศพค.+ผู้น าชุมชน )ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) + 
อสม. ก าหนดให้มีข้อมูลและความรู้ที่วิทยากรควรถ่ายทอดได้ อย่างน้อยใน ๔ บทบาท ได้แก่ ๑) บทบาท
ของ รพ.สต.ในการดูแลเด็กปฐมวัย ๒) บทบาทของ อสม.ในการดูแลเด็กปฐมวัย ๓) บทบาทของ ศพค.ในการ
ดูแลเด็กปฐมวัย และ ๔) บทบาทของ ผู้น าชุมชน )ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) ซึ่งก าหนดเวลาการน าเสนอรวม ๒๐ 
นาที เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้แสดงความคิดเห็น ซักถาม ตอบค าถาม ๕ นาที จากน้ันท าการสรุป 
กล่าวขอบคุณ และเวียนฐานต่อไป  

รอบที่ ๓ วิทยากรประจ ากลุ่มย่อย น าเสนอต้ังแต่การแนะน าตนเอง และการน าเสนอบทบาท อปท.+ 
ทุนทางสังคมในพื้นที่ ก าหนดให้มีข้อมูลและความรู้ที่วิทยากรควรถ่ายทอดได้ อย่างน้อยใน ๕ ประเด็น 
ได้แก่ ๑) รูปธรรม งานกิจกรรม นวัตกรรม โครงการของ อปท. ในการดูแลเด็กปฐมวัย ๒) การจัดการข้อมูลและ
น าใช้ข้อมูล ๓) การสร้างความร่วมมือกับทุนทางสังคมในพื้นที ่และนอกพื้นที ่๔) ผลท่ีเกิดขึ้น )ผลผลิต ผลลัพธ์) 



๓๑ 
 

และ ๕) ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งก าหนดเวลาการน าเสนอรวม ๒๐ นาที เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้แสดง
ความคิดเห็น ซักถาม ตอบค าถาม ๕ นาที จากน้ันท าการสรุป กล่าวขอบคุณ และเวียนฐานต่อไป 

ในช่วงของการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์ ผู้ร่วมเรียนรู้ควรแนะน า
ตนเอง ได้แก่ ชื่อ ต าแหน่ง หรือบทบาทในการท างานในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้ง
แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานเชิงเทคนิควิธีการที่พื้นที่ได้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมหรืองานเด่นเพื่อสร้างการเรียนรู้ของพื้นที่ว่ามีความเหมือนหรือความ
แตกต่างจากพื้นที่ที่น าเสนออย่างไร ซักถามประเด็นที่ยังสงสัย หรือให้ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

๘) เม่ือครบก าหนดเวลา ๒๕ นาทีให้เวียนฐานจากฐานที่ ๑ ไปยังฐานที่ ๒ ฐานที่ ๒ ไปฐานที่ ๓ วน
ตามเข็มนาฬิกา และรอบสุดท้ายเป็นรอบเพิ่มเติม สามารถไปฐานที่สนใจได้ และวนจนครบในเวลา ๒๑๐ 
นาท ี

 
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์  

๑) เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรกับผู้มาเเรียนรู้จากเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น
น่าอยู่ได้เรียนรู้การปฏิบัติดีดีของชุมชนถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย จาก ศรร. ๒๐ พื้นที ่

๒) เกิดการวิเคราะห์เทียบเคียงการด าเนินงานกับพื้นที่ตนเอง สรุปรูปแบบการด าเนินงาน ความ
แตกต่างของกลไกการจัดการพื้นที่และน าสู่จินตนาการการต่อยอดงานตัวเอง 

๓) วิทยากรประจ าฐานน าเสนอและแลกเปลี่ยนรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ  
 

 
 

 

 
ภาพที่ ๓ การจัดกิจกรรมห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็ก

ปฐมวัย” 
 



๓๒ 

 

ส่วนที่ ๓ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ 
การดูแลเด็กปฐมวยัโดยชุมชนท้องถิ่น 

 
๑. แนวคิดหลักการ  
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่เรียกกันว่า Workshop เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติ ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติเฉพาะด้านของบุคคล อันจะน าไปสู่
การยกมาตรฐานการท างานให้สูงขึ้น ท าให้บุคคลมีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงานและองค์การ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การประชุมครั้งนี้ ก าหนดกิจกรรมฝึกปฏิบัติไว้ ๕ ปฏิบัติการ ได้แก่ ปฏิบัติการ
ที ่๑ แนวทางพัฒนาการด าเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ปฏิบัติการที่ ๒ แนวทางพัฒนาการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ปฏิบัติการที่ ๓ แนวทางพัฒนาการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ปฏิบัติการที่ ๔ แนวทางพัฒนาการด าเนินงานของอปท.
และทุนทางสังคมในพื้นที่ ได้อย่างครอบคลุมทั้งในส่วนของการจัดระบบหลัก และปฏิบัติการที่ ๕ แนว
ทางการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น  การประชุมใน
ครั้งน้ีจะมีทั้งการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติควบคู่กัน คาดหวังว่าผู้มาเรียนรู้  ได้แก่ เครือข่ายร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ๒๐๐ อปท. ต าแหน่ง ปลัด/นักวิชาการศึกษา/ผอ.กองการศึกษา และครู ศพด. อปท.ละ 
๒ คน จะสามารถปฏิบัติการทั้ง ๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะน าไปปฏิบัติได้ ในการปฏิบัติงาน
จริง 
 
๒. วัตถุประสงค์   

๑) คณะท างานมีแนวทางการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดย
ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒) เพ่ือให้พื้นที่ได้เตรียมข้อมูลมาประกอบการเรียนรู้ ทั้ง ๕ ปฏิบัติการ   
 
๓. วิธีด าเนินการ  

๑) การเข้าฝึกอบรม แบ่งกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมเป็น ๓๐ กลุ่ม แต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย ตัวแทน อปท.
ที่มีความเข้มแข็งทั้งหมด ๒๐๐ อปท. แบ่งเข้าร่วมฝึกอบวันละ ๑๐๐ อปท. โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ ๔-๕ 
อปท.ๆ ละ ๒ คน ได้แก่ ผู้อ านวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม หัวหน้า ศพด. หรือครู ศพด.  

๒)  กระบวนการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี ้ 
 (๑) การบรรยายแนวคิดและแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

(ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 (๒) ชี้แจงกระบวนการฝึกอบรมแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชน
ท้องถิ่นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย รองผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบ

สุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

     (๓) จัดกระบวนการฝึก ๕ ปฏิบัติการ  
ปฏิบัติการที่ ๑ เน้นการข้อมูลสถานการณ์เด็กปฐมวัยในพื้นที่ ทบทวนสถานะการ

ด าเนินการตามชุดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา (ใช้เวลา ๔๐ นาที)  
ปฏิบัติการที่ ๒ เน้นการทบทวนสถานะการด าเนินการตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์

พัฒนาครอบครัว (ใช้เวลา ๔๐นาที)  



๓๓ 

 

ปฏิบัติการที่ ๓ เน้นการทบทวนสถานะการด าเนินการตามชุดกิจกรรมการพัฒนาระบบ
บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของพื้นที่ (ใช้เวลา ๔๐นาที)  

ปฏิบัติการที่ ๔ เน้นทบทวนสถานการณ์ด าเนินการเพื่อพัฒนาการด าเนินงานของอปท.
และทุนทางสังคมในพื้นที่ (ใช้เวลา ๔๐ นาที)  

ปฏิบัติการที่ ๕ เน้นการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย
โดยชุมชนท้องถิ่นและน าใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ใช้เวลา ๕๐ นาที)  

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์  
๑) คณะท างานเป็นพี่เลี้ยง ให้ค าชี้แนะแก่ผู้มาเรียนรู้ในการฝึก ๕ ปฏิบัติการ  
๒) พื้นที่เตรียมข้อมูลส าหรับใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ    

 
  



๓๔ 

 

กระบวนการจัดการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวยัโดยชุมชนท้องถิ่น 

 
๑. แนวคิดหลักการ  
 การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย ที่เน้นการฝึกปฏิบัติส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติเฉพาะด้านของผู้มาเรียนรู้ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการครั้งน้ี ก าหนดฝึก ๕ ปฏิบัติการ ได้แก่ ปฏิบัติการที่ ๑ แนวทางพัฒนาการด าเนินงานของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ปฏิบัติการที่ ๒ แนวทางพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) 
ปฏิบัติการที่  ๓ แนวทางพัฒนาการด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
ปฏิบัติการที่ ๔ แนวทางพัฒนาการด าเนินงานของอปท.และทุนทางสังคมในพื้นที่ ได้อย่างครอบคลุมทั้ง
ในส่วนของการจัดระบบหลัก และปฏิบัติการที่ ๕ แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบ
การดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น  การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งน้ี คาดหวังว่าคระท างาน 
จะสามารถจัดกระบวนการฝึกทั้ง ๕ ปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะน าไปปฏิบัติได้ ใน
การปฏิบัติงานจริง 
 
๒. วัตถุประสงค์   

๑) คณะท างานสามารถจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒) พี่เลี้ยงประจ ากลุ่มสามารถให้ค าปรึกษาแก่ผู้มาเรียนรู้ ได้เรียนรู้กิจกรรมและทบทวนสถานะ 
สถานการณ์ กิจกรรม ของศพด. ทบทวนข้อมูล เพ่ือให้เห็นสถานการณ์  
 
๓. วิธีด าเนินการ  
 ๑)  ประสานพื้นที่ให้น าข้อมูลเด็กปฐมวัยมาด้วย เพื่อใช้ฝึกปฏิบัติการ  

๒) การเข้าประชุมเชิงปฏิบัติ แบ่งกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมเป็น ๓๐ กลุ่ม แต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย 
ตัวแทน อปท.ที่มีความเข้มแข็งทั้งหมด ๒๐๐ อปท. แบ่งเข้าร่วมฝึกอบวันละ ๑๐๐ อปท. โดยแบ่งเป็น
กลุ่มละ ๔-๕ อปท.ๆ ละ ๒ คน ได้แก่ ผู้อ านวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม หัวหน้า ศพด. หรือครู 
ศพด.  

๓) จัดผู้เข้าประชุมได้รับฟังบรรยายแนวคิดและแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดย
ชุมชนท้องถิ่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา นันทบุตร และค าชี้แจงกระบวนการฝึกอบรมแนว
ทางการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ บุญ
สวัสดิ์กุลชัย  

๔) พี่เลี้ยงประจ ากลุ่ม แนะน าผู้เข้าประชุมท าปฏิบัติการที่ ๑- ๕ ตามเวลาที่ก าหนดให้ หากผู้เข้า
ประชุมมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้  

๕) ก าหนดผู้ด าเนินรายการ  
ที ่ ชื่อ-สกลุ ผู้ด าเนินรายการ หน่วยงาน  เบอร์โทร 

๑. นายสามารถ เมืองไชย ศวภ.เหนือบน ๐๘๐-๖๗๙๕๒๓๓   
 
 ๖) มอบหมายนักวิชาการเป็นพี่เลี้ยงประจ ากลุ่ม  
ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน เบอร์โทร 
๑.  นางนิตยา พันธ์งาม ศวช.  ๐๘๓-๑๔๑๔๙๑๕ 
๒.  นางสาวสมศรี พวงยี่โถ ศวภ.อีสานล่าง ๐๘๕-๔๑๘๓๓๔๘ 



๓๕ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน เบอร์โทร 
๓.  นายสรพงษ์ พาลีบุตร   ศวภ.กลาง ๐๙๒-๕๒๗๓๖๑๗ 
๔.  นางนุชรี วังชัย อบต.มะเกลือใหม่ ๐๙๕-๕๙๐๕๑๐๑ 
๕.  นายไวพจน์ บรรจง อบต.มะเกลือใหม่ ๐๘๙-๘๔๗๘๗๔๑ 
๖.  นายวนัส พรหมบุตร ทต.สนม ๐๙๗-๓๓๔๓๗๙๑ 
๗.  นายกัมปนาท พรชัยอังกูร ทต.สนม ๐๘๕-๖๕๘๑๒๐๙ 
๘.  จ่าเอกธณภัทร  ปะตะสังค ์ ทต.นาป่าแซง ๐๘๑-๓๘๙๗๔๖๔ 
๙.  นางสาวอัศชรีพร  ทองเลิศ ทต.นาป่าแซง ๐๘๕-๖๕๘๑๒๐๙ 
๑๐.  นายอดิเรก โคตรปัดทุม อบต.ขุนทอง ๐๘๖-๙๐๔๔๐๑๔ 
๑๑.  ว่าที่ร้อยตรีสริิพงษ์ ชูชื่นบุญ อบต.บักได ๐๘๖-๔๖๕๑๙๖๘ 
๑๒.  นางวณิษฐา ธงไชย อบต.ศรีฐาน ๐๘๖-๘๗๔๙๕๔๓ 
๑๓.  นางสาวกรรณภ์ิรมย์  พรมศร ี อบต.ศรีณรงค์ ๐๘๕-๖๕๘๑๒๐๙ 
๑๔.  นางสาวชไมพร นนท์ปานกุล อบต.หนองจอก ๐๖๑-๕๖๕๙๘๕๒ 
๑๕.  นางสาวสุธิดา คงวิจิตร ทต.เจ็ดเสมียน ๐๙๒-๒๕๗๙๐๕๓ 
๑๖.  นายศรายุทธ อ่อนเอี่ยม ทต.เจ็ดเสมียน ๐๘๗-๙๘๘๗๐๖๙ 
๑๗.  นางสาวชไมพร ทะนันชัย ทต.ป่าก่อด า ๐๘๓๖๒๖๑๒๖๒ 
๑๘.  นางประภาวี แก้วเขือน ทต.ป่าก่อด า ๐๙๓๑๓๘๙๙๙๕ 
๑๙.  นางจีรภา ด้วงโน อบต.สถาน ๐๘๖๑๑๔ ๘๑๒๑ 
๒๐.  นางสาวโศจริัตน์ แก้วศร ี อบต.สถาน ๐๖๔๓๓๙๒๐๒๓ 
๒๑.  นางแก้ว  พุทธวงค ทต.แม่ยวม ๐๙๘๕๓๔๕๗๙๐ 
๒๒.  นางสาว สลุาวัลย์ มะขาม ทต.แม่ยวม ๐๙๙๑๒๐๔๒๔๙ 

 
 ๗) จัดสถานที่ และอุปกรณ์ ในห้องฝึกอบรม   
ที ่ อุปกรณ์ จ านวน หมายเหตุ 
๑. โต๊ะยาว ๓๐ ตัว จัดไว้โต๊ะ ๑ ตัว/ ๘ คน 
๒. เก้าอี้ ๒๐๐ ตัว ส าหรับผู้เข้าประชุม 
๓. ไมโครโฟน ๒ ตัว ส าหรับวิทยากร  
๔ โปรเจคเตอร์ ๑ เครื่อง  
๕ กระดาษบรูฟ ๑ แผ่น  
๖ ปากกาเคมี ๒ ด้าม/อปท.  

 
 
 
 
  



๓๖ 

 

 

 
 

 
ภาพที ่๔ การจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
 



๓๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

ภาคผนวก ก 
แบบส ารวจการเตรียมความพร้อมในการน าเสนอของวิทยากร 

ห้องระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
“เวทีสรุปบทเรียนการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น” 

วันที่ ๒๒– ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

องค์การบรหิารส่วนต าบล.................อ าเภอ.............. จังหวดั.................. 
รายการ สิ่งของอุปกรณ์จัดแสดงประกอบการน าเสนอ รายละเอียด จ านวน 

๑. อุปกรณ์ ของสาธิต ๑....................... 
๒...................... 
๓...................... 

 

๒. อุปกรณ์จัดแสดง ๑....................... 
๒...................... 
๓...................... 

 

๓. โปสเตอร์พร้อมขาต้ัง ๑....................... 
๒...................... 
๓...................... 

 

๔. แผ่นพับ ๑....................... 
๒...................... 
๓...................... 

 

๕. รูปภาพ ๑....................... 
๒...................... 
๓...................... 

 

๖. สื่อ (ระบุประเภท) ๑....................... 
๒...................... 
๓...................... 

 

๗. อื่นๆ ๑....................... 
๒...................... 
๓...................... 

 

หมายเหต ุ: ขอให้แต่ละอปท.เตรียม ไมโครโฟน และเครือ่งเสยีง (ล าโพงสนาม) มาด้วย      



๓๙ 
 

ภาคผนวก ข 
แบบส ารวจการออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายพ้ืนที่ 

ห้องระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
“เวทีสรุปบทเรียนการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น” 

วันที่ ๒๒– ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 
พื้นที่/ทุนทางสงัคม วิทยากร หัวข้อเนือ้หา(เรือ่งเด่น) ส่ือ DIY 

(สาธติวิธีการ 
กระบวนการ) 

การเล่น การ
แสดง 

อุปกรณ ์

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๕ - ๑๗.๕๕ น. 
รอบที่ ๑ บทบาทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการดูแลเด็กปฐมวยั 
ตัวอย่าง 
อบต.ยางขี้นก 
อ าเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

ช่ือ-สกุล นางเพ็ญ
ศรี สมมาตร ์
ต าแหน่ง นักวิชาการ
กองการศึกษา 
เบอร์โทร ๐๐๐-
๑๒๓๔๕๖๗๘ 

กา รส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
(๑) การจัดท าหลักสูตรภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

(๒)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามวิถีท้องถิ่น เช่นดนตรี
พื้นบ้านอีสาน การท าของ
เล่นพื้นบ้าน การพูดพญา
อีสาน การร ากลอนและการ
สอนสรภัญญะ การเรียนรู้
ป ร ะ เ พณี ก า ร ฟ้ อ น น ก
กาบบัว  การท าบุญคูณ
ลาน/สู่ขวัญข้าว การท าบุญ
ข าฮะและการท าบุญเลี้ยงผี
ปู่ตา ประเพณีการแทงลาย

๑) เครื่องดนตรี
พื้นบ้าน 

สื่อการสอน พับนก
กาบบัว 

เต้นระบ านก
กาบบัว 

๑.อุปกรณ์ท า
นกกาบบวั เช่น 
กระดา กรรไก 
เป็นตน้ 
๒.อปุกรณ์ชดุ
แสดงเต้นร า
กาบบัว ได้แก่ 
ชุดร า เปน็ต้น 
 



๔๐ 
 

พื้นที่/ทุนทางสงัคม วิทยากร หัวข้อเนือ้หา(เรือ่งเด่น) ส่ือ DIY 
(สาธติวิธีการ 
กระบวนการ) 

การเล่น การ
แสดง 

อุปกรณ ์

หยวกกล้วย/ การท าต้น
ปราสาทผึ้ง  

(๓) จัดศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินปรับปรุงภูมิทัศน์ใน 
ศพด.เพื่อการเรียนรู้  

๑.อปท........ 
อ าเภอ...... 
จังหวัด....... 

ช่ือ-สกุล..... 
ต าแหน่ง.... 
เบอร์โทร.... 

     

๒.อปท........ 
อ าเภอ...... 
จังหวัด....... 

ช่ือ-สกุล..... 
ต าแหน่ง.... 
เบอร์โทร.... 

     

รอบที่ ๒ บทบาทของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ  ศูนย์พัฒนาครอบครัว และผู้น าชุมชน 
๑.อปท........ 
อ าเภอ...... 
จังหวัด....... 

ช่ือ-สกุล..... 
ต าแหน่ง.... 
เบอร์โทร.... 

     

๒.อปท........ 
อ าเภอ...... 
จังหวัด....... 

ช่ือ-สกุล..... 
ต าแหน่ง.... 
เบอร์โทร.... 

     

รอบที่ ๓ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุนทางสังคมที่เกีย่วข้อง  
๑.อปท........ 
อ าเภอ...... 
จังหวัด....... 

ช่ือ-สกุล..... 
ต าแหน่ง.... 
เบอร์โทร.... 

     

๒.อปท........ 
อ าเภอ...... 
จังหวัด....... 

ช่ือ-สกุล..... 
ต าแหน่ง.... 
เบอร์โทร.... 

 
 
 
 
 

    



๔๑ 
 

พื้นที่/ทุนทางสงัคม วิทยากร หัวข้อเนือ้หา(เรือ่งเด่น) ส่ือ DIY 
(สาธติวิธีการ 
กระบวนการ) 

การเล่น การ
แสดง 

อุปกรณ ์

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๕ - ๑๗.๕๕ น. 
รอบที่ ๑ บทบาทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการดูแลเด็กปฐมวยั 
๑.อปท........ 
อ าเภอ...... 
จังหวัด....... 

ช่ือ-สกุล..... 
ต าแหน่ง.... 
เบอร์โทร.... 

     

๒.อปท........ 
อ าเภอ...... 
จังหวัด....... 

ช่ือ-สกุล..... 
ต าแหน่ง.... 
เบอร์โทร.... 

     

รอบที่ ๒ บทบาทของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ  ศูนย์พัฒนาครอบครัว และผู้น าชุมชน 
๑.อปท........ 
อ าเภอ...... 
จังหวัด....... 

ช่ือ-สกุล..... 
ต าแหน่ง.... 
เบอร์โทร.... 

     

๒.อปท........ 
อ าเภอ...... 
จังหวัด....... 

ช่ือ-สกุล..... 
ต าแหน่ง.... 
เบอร์โทร.... 

     

รอบที่ ๓ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุนทางสังคมที่เกีย่วข้อง 
๑.อปท........ 
อ าเภอ...... 
จังหวัด....... 

ช่ือ-สกุล..... 
ต าแหน่ง.... 
เบอร์โทร.... 

     

๒.อปท........ 
อ าเภอ...... 
จังหวัด....... 

ช่ือ-สกุล..... 
ต าแหน่ง.... 
เบอร์โทร.... 

     

 
 

 
 



๔๒ 
 

ภาคผนวก ค 
รายชื่อคณะท างานกลาง หน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์ 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ส านักสนับสนุนสขุภาวะชุมชน 
(ส านกั ๓)  

๑.  นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อ านวยการ ๐๘๑-๘๑๑ ๖๓๖๖ 
๒.  นางสาวนิสา รตันดิลก ณ ภูเก็ต นักวิชาการ ๐๘๑-๔๙๙๕๐๓๑ 
๓.  นางสาวณัฐกานต์ เลก็เจริญ นักวิชาการ ๐๘๑-๔๙๙ ๕๐๓๑ 
๔.  นางสาวเกศริน  อินทองหลาง นักวิชาการ ๐๘๑-๘๖๒ ๒๘๓๘ 
๕.  นายศุภศิริ สริิโยธิน นักวิชาการ ๐๘๓-๖๐๐๙๓๕๓ 
๖.  นางสาวศุภรัตน์ สุชาติพงศ์ นักวิชาการ ๐๖๑-๓๙๒๖๖๖๑ 
๗.  นางสาวดลฌา วงษาจันทร ์ นักวิชาการ  ๐๘๑-๔๙๖๓๕๕๓  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสขุภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๘.  รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อ านวยการศวช. ๐๘๙-๗๑๑ ๕๗๕๒ 
๙.  ผศ.ดร.พีรพงษ์ บุญสวสัดิ์กุลชัย รองผู้อ านวยการ

ศวช. 
๐๘๑-๓๙๒ ๐๐๑๖ 

๑๐.  นางพรรณิภา ไชยรัตน ์ 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 

ศูนย์สนับสนุนวชิาการและการจัดการเครือข่ายภาคกลาง 
๑๖.  นายสรพงค์ พาลีบุตร นักวิชาการ ๐๙๒-๕๒๗๓๖๑๗ 
๑๗.  นางสาวขจี  ศรโีมรา นักวิชาการ ๐๘๖-๖๑๗๗๙๙๒ 

ศูนย์สนับสนุนวชิาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคเหนือบน 
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 

ศูนย์สนับสนุนวชิาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคเหนือล่าง 
๒๔.  นางสาวนิลราวรรณ จินดาค า นักวิชาการ ๐๙๓-๒๓๖๐๕๒๘ 
๒๕.  นางสาวอนุชิดา นุชประหาร นักวิชาการ ๐๙๓-๕๗๙๓๓๔๕ 

ศูนย์สนับสนุนวชิาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
๒๖.  นายจิรชัย  วงค์วัฒนบุตร นักวิชาการ ๐๙๘-๗๘๐๕๒๕๙ 
๒๗.  นางสาววรรณิษา ภูมินอก นักวิชาการ ๐๙๖-๕๘๐๑๐๘๐ 
๒๘.  นายภูมิภัทร กล่อมวิภาวัฒน ์ นักวิชาการ ๐๖๒-๕๗๓๑๒๕๘ 
๒๙.  นายวุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว นักวิชาการ  
๓๐.  นายปรัสณพงษ์ ..... นักวิชาการ  

 

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B66896832925&hl=th&authuser=0


๔๓ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
ศูนย์สนับสนุนวชิาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

๓๑.  นางธัญญา แสงอุบล  ผอ.ศูนย์ฯ ๐๘๑-๗๑๘-๔๒๒๐ 
๓๒.  นางศิริกัญญา แสนรัมย์  นักวิชาการ ๐๘๙-๒๘๕๖๐๐๐ 
๓๓.  นางพวงผกา อยู่ดีรัมย์ นักวิชาการ ๐๙๙-๖๔๐๙๐๕๙ 

ศูนย์สนับสนุนวชิาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง  
๓๔.  นางสาววโรชา ศรีเจริญ นักวิชาการ ๐๘๑-๔๘๙๒๓๐๘ 
๓๕.   นักวิชาการ  
๓๖.     

ศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็นการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ 
๓๗.  นางสาวชยานันท์ แก้วเกิด นักวิชาการ ๐๙๘-๙๒๔๕๑๙๗ 
๓๘.  นางสาวมัญณณิชา ชมชื่น  นักวิชาการ ๐๙๕-๖๑๒๓๖๔๙ 
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