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ค ำน ำ 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เวทีสานพลังสร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา" ส าหรับ
ห้องกิจกรรม ต่างบริบท “ระบบ...สร้างการดูแลเด็กโดยชุมชนท้องถิ่น” กิจกรรมมี ๒ ส่วน คือ                    
๑) เวที TED talk “ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย และ ๒) กิจกรรมห้องย่อย แยกเป็น ๒ ห้องย่อย 
ได้แก่ (๑) ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย” (๒) ห้อง
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยวัยโดยชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งความรู้ดังกล่าวเกิดขึ้น
สะท้อนให้เห็นรูปธรรม และแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย ตลอดจนการน าใช้
เครื่องมือและกลไกการจัดการพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบริบทของพื้นที่   

คู่มือเล่มน้ีจัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงในการพัฒนาระบบการดูแล
เด็กปฐมวัยวัยโดยชุมชนท้องถิ่น ส าหรับผู้มาเรียนรู้จาก อปท. เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่มีความ
สนใจพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ได้ท าความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน สามารถเทียบเคียงงาน
และกิจกรรมกับพื้นท่ีตนเอง รวมทั้งก าหนดสิ่งที่ต้องการน าไปพัฒนางานใหม่ หรือต่อยอดงานเดิม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชากรเด็กปฐมวัยในพื้นท่ีได้ 

 
ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ 

เมษายน ๒๕๖๒ 

 
 

 
 

 
 



 
 

สารบัญ 

 

   หน้า 
ค ำน ำ  ก 
สำรบัญ  ข 
ก ำหนดกำร  ๑ 
บทน ำ  ๑๖ 
แนวทำงกำรรับฟัง TED talk “ชุมชนท้องถิ่นเพื่อกำรดูแลเด็กปฐมวัย” ๒๐ 
แนวทำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติกำรดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อกำรดูแลเด็กปฐมวัย” ๒๔ 
แนวทำงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำระบบกำรดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น ๓๖ 
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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. 

วัน
ที่ 
๒๒

 เม
ษำ

ยน
 ๒
๕๖

๒ 

กิจกรรมเวที
กลำง 

รับ
ปร

ะท
ำอ
ำห
ำร
กล

ำง
วัน

 

ห้อ
งแ
ลก

เป
ลี่ย

น 

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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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.กำฬสินธุ์ 
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 
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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 “ปฏิบัติกำรดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
กำรดูแลเด็กปฐมวัย”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.เชียงใหม ่
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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วัน-เวลำ ก ำหนดกำร 

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 
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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.กำฬสินธุ ์
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.กำฬสินธุ ์
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.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 

 
  



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) 

กระบวนกำรในกำรฝึกอบรมแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรดแูล
เด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
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 ศูนยพ์ัฒนำ
ครอบครัว (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 แนวทำงกำรพฒันำงำนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อปท.)และ ทุนทำงสังคมในพื้นที ่

๑๗.๑๐-๑๘.๐๐ น. 
(๕๐ นำที) 

ปฏิบัติกำรที่ ๕ จัดท ำแผนปฏิบตัิกำรเพื่อกำรพัฒนำระบบกำร
ดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นและน 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 

๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น. 
(๑๕ นำที) 

กระบวนกำรในกำรฝึกอบรมแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรดแูล
เด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 



๑๕ 
 

วัน-เวลำ กิจกรรม 

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 ศูนยพ์ัฒนำ
ครอบครัว (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 แนวทำงกำรพฒันำงำนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อปท.)และ ทุนทำงสังคมในพื้นที ่

๑๗.๑๐-๑๘.๐๐ น. 
(๕๐ นำที) 

ปฏิบัติกำรที่ ๕ จัดท ำแผนปฏิบตัิกำรเพื่อกำรพัฒนำระบบกำร
ดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นน ำใช้ประกอบกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

 



๑๖ 
 

บทน ำ 

 
๑. แนวคิดหลักกำร 

การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น ยึดหลักการท างาน ๔ หลักการ คือ ๑) การใช้
พื้นที่เป็นฐานการพัฒนา (Area-based development) ๒) การค านึงถึงสุขภาพในทุกนโยบายของชุมชน
ท้องถิ่น( Heath in all policies) ๓) การสร้างการมีส่วนร่วมและ ๔) การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ การ
ขับเคลื่อนระบบการดูแลเด็กปฐมวัยฯ ยึดแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้ ๖ ชุดกิจกรรมหลัก ได้แก่    
(๑) การพัฒนาศักยภาพส าหรับเด็กปฐมวัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัย (๒) การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้หรือการดูแลเด็กปฐมวัย (๓) การพัฒนาบริการส าหรับการดูแล
เด็กปฐมวัย (๔) การจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือกันเพ่ือการดูแลเด็กปฐมวัย (๕) การพัฒนา
และน าใช้ข้อมูลในการส่งเสริมแก้ไขหรือจัดการปัญหาเด็กปฐมวัย และ (๖) การพัฒนากฎ กติกา ระเบียบที่
สนับสนุนการดูแลเด็กปฐมวัย ผ่านการท างานร่วมของ ๖ กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) รพ.สต. อาสาสมัครและทุนทางสังคม
ต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงภาคท้องที่ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จากการพัฒนาดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลกระทบในหลายด้าน  รวมทั้งก่อให้เกิดนวัตกรรมในหลายพ้ืนที่ โดยแต่ละพื้นที่มีแนวทางการด าเนินงานทั้ง
ที่เหมือนและแตกต่างกัน 

กระบวนการเรียนรู้ห้องนี้ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนา
ความรู้ของพื้นที่ โดยการบูรณาการความรู้ที่ได้เป็นแนวทางการพัฒนาด าเนินการในพื้นที่ของตนเอง ร่วมกับ
การเรียนรู้การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น บทบาท ศพด. ศพค. 
รพ.สต. อปท.และทุนทางสังคมอื่น จากพื้นที่ ศรร.การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีประสบการณ์และ
มีรูปธรรมการท างานที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการเทียบเคียงการด าเนินงานกับพื้นที่ของตนเองเป็นแนวทางหน่ึง
ในการที่จะพัฒนาความรู้ของพื้นท่ีในการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น และจะท าให้เห็น
แนวทางการพัฒนาต่อยอดงานในพื้นที่ได้ 
 
๒. วัตถุประสงค์ เพ่ือใหผู้้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๑) ได้ทบทวน และวิเคราะห์งานหรือกิจกรรมการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
ในพื้นที่ตนเองผ่าน การฟังเวที TED talk โดยชุมชนท้องถิ่น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของ
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย” และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยวัย 
 ๒) เพ่ือให้ อปท. เครือข่ายท่ีเข้าร่วมเรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นได้หา
ข้อสรุปและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
 
๓. วิธีด ำเนนิกำร 

แบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรม ดังน้ี 
๑) ผู้มาเรียนรู้รับฟัง TED talk “ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย” จากเหล่า speaker ที่มี

ประสบการณ์และอยากแบ่งปันเรื่องราวการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นที่มีคุณค่า และบันทึกสรุปสิ่งที่
ได้เรียนรู้จากการฟัง TED talk ลงในคู่มือ (ภาพที่ ๒)  

๒) ผู้มาเรียนรู้รับฟังวิทยากรน าเสนอปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย ซักถาม 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลเด็กปฐมวัย รอบที่ ๑ บทบาทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) รอบที่ ๒ 



๑๗ 
 

บทบาทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ศูนย์พัฒนาครอบครัว(ศพค.) และผู้น าชุมชน และ
รอบที่ ๓ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้อง (ภาพที่ ๓)  

๓) ผู้มำเรียนรู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำระบบกำรดูแลเด็กปฐมวัยวัยโดยชุมชน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย ๕ ปฏิบัติการ ดังน้ี ปฏิบัติการที่ ๑ แนวทางพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ปฏิบัติการที่ ๒ แนวทางพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ปฏิบัติการที่ ๓ 
แนวทางพัฒนาการด าเนินงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ปฏิบัติการที่ ๔ แนวทาง
พัฒนาการด าเนินงานของ อปท.และทุนทางสังคมในพื้นที่ ปฏิบัติการที่ ๕ แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น (ภาพที่ ๔) 

 
๔. ผลผลิตและผลลพัธ์ 
 ๑) ได้ร่วมเรียนรู้ วิเคราะห์เทียบเคียงการด าเนินงานกับพื้นที่ตนเอง เพื่อสะท้อนให้เห็นรูปแบบการ
ด าเนินงาน ความแตกต่างของกลไกการจัดการพื้นที่และน าสู่จินตนาการการต่อยอดงานตัวเองต่อไปได้ 
 ๒) อปท. เครือข่ายท่ีเข้าร่วมเรียนรู้ไดข้้อสรุปและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา
ระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
 

 

 
 

ภำพที่ ๑ ภาพรวมกิจกรรมห้อง กิจกรรม ต่างบริบท “ระบบ...สร้างการดูแลเด็กโดยชุมชนท้องถิ่น 



๑๘ 
 

 

 
 

 

ภำพที่ ๒ กิจกรรมเวที TED talk “ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย”  
 

 

 
 

ภำพที่ ๓ กิจกรรมห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของชุมชนเพ่ือการดูแลเด็กปฐมวัย”    

ผูม้ำร่วมเรียนรู้    คน 

ห้องกิ กรรม ต่ำงบริบท  ระบบ  สร้ำงกำรดูแลเด็กโดยชุมชนท้องถิ่น 

แบ่งกลุ่มเรียนรู้ กลุ่มละ ๔  คน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
รอบที่ ๑

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
รอบที่ ๒

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
รอบที่ ๓

ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รอบที่ ๑  
ฐำนเข้มข้น รอบละ  ๒  นำที   ๓ รอบ  
ฐำนเพ่ิมเติม  รอบละ ๑  นำที   ๑ รอบ

รอบที่ ๒ ๓ 
ฐำนเข้มข้น รอบละ  ๒  นำที   ๒ รอบ  
ฐำนเพ่ิมเติม  รอบละ ๑  นำที   ๑ รอบ

๒๕ นาที
๒๕ นาที

  
๒๕ นาที

๑  นาที

  

 

๑  นาที

๒๕ นาที ๒๕ นาที

 ๑  นาที
 

 

๑  นาที

๑  นาที
๑  นาที

  

 
 

 



๑๙ 
 

 

 
 

ภำพที่ ๔ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
 
 



๒๐ 
 

แนวทางการรับฟัง TED talk “ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย” 
 
๑. แนวคิดหลักการ 

TED talk คือ การพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการสื่อสารข้อความที่มีคุณค่า จุดประกาย
ความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นในตัวคนท างาน เผยแพร่แนวความคิดดี ๆ และท าให้สังคมเปิดรับ
ความคิดใหม่ๆ ได้เข้าใจและแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเสรี อาจน าไปสู่การไตร่ตรองความคิดของตนเองและ
ของผู้อื่นด้วยเหตุผล ดังน้ันผู้มาร่วมฟังครั้งนี้จะได้เข้าถึงพื้นที่มกีารพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย และ
ได้สัมผัสถึงศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เกิดการไหลเวียนของพลังบวกจากวิทยากรเวที TED talk ได้เกิด
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง เกิดแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นในการท างานดูแลเด็กปฐมวัยใน
ชุมชนของตนเอง  

 
๒. วัตถุประสงค์ เพ่ือที่จะ 

๑) ได้เกิดแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ น าสู่จินตนาการต่อยอดงานของตนเองได้  
๒) น าข้อมูลจากการได้ฟัง สรุปเป็นรูปแบบกลวิธีสร้างพลังบวกให้กับตนเอง น าไปสร้างกลไก

ส่งเสริมพลังให้กับคนท างานในพื้นที่ตนเองได้   
 

๓. วิธีด าเนินการ 
๑) เข้ารับฟังการพูด TED talk เป็นเวลา ๓๐ นาที จากวิทยาการ ๖ คน ในวันแรก และ ๕ คนใน

วันท่ี ๒ ของการประชุม  
๒) จดบันทึก สรุปประเด็นที่สนใจและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการรับฟัง TED talk (ตารางที่ ๑) 
๓) หาเวลาซักถามในประเด็นที่สนใจ หลังจากวิทยากรน าเสนอบนเวทีเสร็จแล้ว   

 
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
 ๑) เกิดแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ จากการรับฟัง TED Talk 
 ๒) มีก าลังใจท่ีจะท างานพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยต่อไป    

๒) ได้วลี ถ้อยค า แนวทางการสร้างก าลังใจให้กับเพื่อนร่วมงานในพ้ืนที่ของตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ตารางที่ ๑ แนวทางการจดบันทึกสรุปสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้เวที TED talk  
ประเด็น/หวัข้อ กรอบแนวทางส าหรบัวิทยากร เนื้อหาการน าเสนอ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากฟัง TED talk 

๑) นโยบายการดูแลเด็ก
แรกเกิดถึงปฐมวัย  

๑) แนวคิดของการสร้างการเรียนรู้ด้วยการเลน่
ของเด็กปฐมวัยมอีะไรบ้าง 
๒) แนวทางในการสร้างการเรียนรู้ด้วยการเลน่ท า
ได้อย่างไร มีใครบ้างมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน มี
บทบาทอย่างไร 
๓) จุดเนน้ในการสร้างการเรียนรู้ด้วยการเล่นมี
อะไรบ้าง 
๔) ประโยชน์ที่เกิดขึน้กับใครบ้าง อย่างไร 
๕) ผลดีต่อเด็กปฐมวยัและชุมชนท้องถิ่นมี
อะไรบ้าง 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
๒) การจัดการ
สิ่งแวดล้อม และสือ่
สร้างสรรค์ในการจัด
การศึกษา 
 

๑) ความส าคัญของการจัดสภาพ แวดล้อมในการ
ดูแลเด็กปฐมวัย 
๒) แนวทางในการจัดสภาพแวด ล้อมที่เอือ้ต่อการ
ดูแลเด็กปฐมวัยท าได้อย่างไร 
๓) จุดเนน้ในการจดัสภาพแวดล้อมมีทีเ่อื้อต่อเด็ก
ปฐมวัยมอีะไรบ้าง 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
๓) บทบาทของกองทุน
หลักประกันสุขภาพกับ
การดูแลสุขภาพเด็ก 
 

๑) แนวคิดของการสร้างการเรียนรู้ด้วยการเลน่
ของเด็กปฐมวัยมอีะไรบ้าง 
๒) แนวทางในการสร้างการเรียนรู้ด้วยการเลน่ท า
ได้อย่างไร มีใครบ้างมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน มี
บทบาทอย่างไร 
๓) จุดเนน้ในการสร้างการเรียนรู้ด้วยการเล่นมี
อะไรบ้าง 
๔) ประโยชน์ที่เกิดขึน้กับใครบ้าง อย่างไร 
 ๕) ผลดีต่อเด็กปฐมวัยและชุมชนท้องถิ่นมี
อะไรบ้าง 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
๔) การส่งเสรมิการ ๑) การส่งเสรมิการเรียนรู้โดยใชว้ัฒนธรรม .......................................................... .......................................................... 



๒๒ 
 

ประเด็น/หวัข้อ กรอบแนวทางส าหรบัวิทยากร เนื้อหาการน าเสนอ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากฟัง TED talk 
เรียนรู้โดยใช้ภูมปิัญญา
ท้องถ่ิน  

ท้องถ่ิน ท าได้อย่างไรบ้าง 
๒) ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนนิการที่เปน็คนหลัก 
คนร่วม และคนสนับสนุนเปน็ใครบ้าง 
๓) ผลดีและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นมอีะไรบ้าง 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
๕) การสร้างการเรียนรู้
ด้วยวิถีวัฒนธรรมภูไท 

๑) วิธีการสร้างการเรียนรู้ด้วยวฒันรรมภูไท ท า
อย่างไร มีจดุเดน่อย่างไรบ้าง 
๒) การท าแล้วเกดิประโยชน์อะไรบ้าง เกิดกบัใคร 
๓) ผลดีท่ีเกิดกับเด็กปฐมวัยและชุมชนท้องถิ่น
เป็นอย่างไร 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
๖) การสร้างการมีส่วน
ร่วมกบั อปท.กบัทุน
ทางสังคมเพื่อการดูแล
เด็ก 

๑) การสร้างการมสี่วนรว่มกบั อปท.และทุนทาง
สังคมในพื้นที่มีกลยุทธ์อะไรบ้าง 
๒) แนวทางในการสร้างการมีสว่นร่วมท าได้
อย่างไร 
๓) ผลดีท่ีเกิดกับเด็กปฐมวัยและชุมชนท้องถิ่น
เป็นอย่างไร 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
๗) การส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกนัโรค 

๑) ความส าคัญของการส่งเสรมิสุขภาพและ
ป้องกนัโรคในเด็กปฐมวัยมีอะไรบ้าง 
๒) แนวทางในการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรค 
ท าได้อย่างไร 
๓) จุดเนน้ในการสง่เสริมสุขภาพและป้องกนัโรคมี
อะไรบ้าง 
๔) ประโยชน์ที่เกิดขึน้กับใครบ้าง อย่างไร 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
๘) ศพด.คุณภาพปลอด
โรคปลอดภยั 

๑) การสร้างศพด. ใหม้ีคุณภาพปลอดโรค
ปลอดภัย ท าได้อย่างไร 
๒) ใครบ้างมีส่วนส าคญัในการท าให้เกิดศพด. ให้มี
คุณภาพปลอดโรคปลอดภยั 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 



๒๓ 
 

ประเด็น/หวัข้อ กรอบแนวทางส าหรบัวิทยากร เนื้อหาการน าเสนอ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากฟัง TED talk 
๓) ประโยชน์ที่เกิดขึน้จากการสร้าง ศพด.คุณภาพ
ปลอดโรคปลอดภัยเกดิกับใครบ้าง อย่างไร  
๔) เด็กปฐมวัยและผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องในการดูแล
เด็กได้รบัผลดอีะไรบ้าง 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
๙) หลักสูตรการจัดการ
ขยะท้องถิ่น  

๑) ที่มาหรือแนวคดิในการสร้างหลักสูตรการ
จัดการขยะท้องถิ่นเปน็อย่างไร 
๒) วิธีการด าเนินงานและการจดักิจกรรมท า
อะไรบ้าง และมีความสัมพันธ์กับการดูแลเด็ก
ปฐมวัยอย่างไรบ้าง 
๓) ผ ู้ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการด าเนินงานมีใคร
บ้าง มีบทบาทอะไรบ้าง 
๔) การจัดหลักสูตรเกิดประโยชน์กับใครบ้าง 
อย่างไร 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
๑๐) การสร้างการเรียนรู้
โดยการลงมือท า  
 

๑) การส่งเสรมิการเรียนรู้โดยการลงมือท าจรงิ มี
แนวคิดอย่างไร 
๒) แนวทางในการด าเนินงานท าได้อย่างไรบ้าง 
๓) ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนนิการที่เปน็คนหลัก 
คนร่วม และคนสนับสนุนเปน็ใครบ้าง 
๔) ผลดีและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นเกดิกับใครบ้าง 
อย่างไร 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
๑๑) การจัดการอาหาร
ส าหรบัเด็ก ใน ศพด.  

๑) แนวคิดการจดัการอาหารเพือ่เด็กปฐมวัย มี
แนวคิดอย่างไร 
๒) แนวทางในการด าเนินงานเพื่อการจัดการ
อาหารเพื่อเด็กปฐมวัย ท าได้อยา่งไรบ้าง 
๓) ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนนิการที่เปน็คนหลัก 
คนร่วม และคนสนับสนุนเปน็ใครบ้าง 
๔) ผลดีและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นเกดิกับใครบ้าง 
อย่างไร 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 



๒๔ 
 

แนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
“ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย” 

 

๑. แนวคิดหลักการ   
 การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ในระยะที่ผ่านมาได้เกิด
กระบวนการพัฒนาศักยภาพ และแนวทางการด าเนินงานในหลายกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อน
และพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นบนฐานของการพัฒนาโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ๖ กลุ่มงานและกิจกรรมการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่กับชุดกิจกรรม
หลัก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) และทุนทางสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 จากประสบการณ์ในการพัฒนาดังกล่าวได้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบในหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กปฐมวัย รวมทั้งก่อให้เกิดนวัตกรรมในหลายพื้นที่ โดยแนวทางการด าเนินงานเพื่อการพัฒนามีทั้ง
ส่วนที่เหมือนและแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ที่มีประสบการณ์และมี
รูปธรรมการท างานที่เกิดขึ้นจริงและเทียบเคียงกับพื้นที่ของตนเอง เป็นแนวทางหน่ึงในการที่จะพัฒนา
ความรู้ของพื้นที่ และจะท าให้เห็นแนวทางการพัฒนาต่อยอดงานในพื้นที่ได้ ซึ่งงานและกิจกรรมของการ
แลกเปลี่ยน “ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย” ในครั้งน้ี ประกอบด้วย บทบาท 
ศพด. บทบาท รพ.สต. ศพค. ผู้น าชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) และอสม. บทบาท อปท. และทุนทางสังคม
ในพื้นที ่เป็นต้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ เพ่ือที่จะ 
๑) เรียนรู้บทบาทการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และทุนทางสังคมอื่นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการดูแล
เด็กปฐมวัยของพื้นที่  

๒) เรียนรู้ประสบการณ์กับพ้ืนที่ ศรร. ในการท างานด้านการดูแลเด็กปฐมวัย และท าการสอบทาน 
เทียบเคียงการด าเนินงานกับพ้ืนที่ตนเอง  

๓) น าข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปให้เห็นรูปแบบการด าเนินงาน ความแตกต่างของกลไก
การจัดการ น าไปต่อยอดงานการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ตนเอง  

 
๓. วิธีด าเนนิการ 

๑) รับฟังค าชี้แจง การอธิบายขั้นตอนกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้ด าเนินรายการ 
ระยะเวลา ๕ นาที 
 ๒) แยกเข้ากลุ่ม ๆ ๓๐ คน เข้าเรียนรู้ ๓ รอบ แต่ละรอบ จะต้องเข้าเรียนรู้ ฐานเข้มข้น ๔ ฐาน และ
เรียนรู้ฐานเพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ฐาน  
 ๒) ฟังการน าเสนอของวิทยากร ซักถาม แลกเปลี่ยน ในเวลาที่ก าหนด  
 ๓) จดบันทึก สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้แต่ละฐาน วิเคราะห์เทียบเคียงงานในพื้นที่ตนเองและความคิดต่อ
ยอดงานที่จะท าต่อไปลงในคู่มือเล่มน้ี (ตารางที่ ๒ และ ๓)  
 

๔. ผลผลิตและผลลัพธ ์
ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เรียนรู้บทบาท ศพด. รพ.สต. ศพค. ผู้น าชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 

อสม. อปท. และทุนทางสังคมในพื้นที่ และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในพื้นที่ของตน รวมถึงสิ่งที่ต้อง
น าไปสู่การพัฒนาต่อยอด ซึ่งจะช่วยให้สามารถออกแบบแนวทางการด าเนินงานและพัฒนาระบบการ
ดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 



๒๐ 
 

ตารางที่ ๒ โจทย์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย” 
ประเด็นการเรียนรู ้ โจทย์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เนื้อหา สิ่งที่ได้เรียนรู ้

๑. บทบาทศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) 

๑. ทีมา แนวคิด หรือหลักในการด าเนนิงานของ ศพด.
เพื่อการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างไร 
๒. เป้าหมายหลักในการด าเนินเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย
ของ ศพด.อย่างไร 
๓. ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ ศพด.น ามาใช้ในการ
ด าเนินงานอย่างไร 
๔. บทบาทที่ส าคัญของ ศพด. ในการการด าเนินงาน
และกิจกรรมในการดูแลเด็กปฐมวัยใน ศพด.อย่างไร 
ได้แก่ ๑) การสร้างการเรียนรู้ ๒)การจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการดูแลเด็ก  ๓)ส่งเสรมิพัฒนาการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ  
๔. การพัฒนากระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการ
ด าเนินงาน (คนท า วิธีท า เทคนคิ) เพื่อพัฒนารปูแบบ 
กระบวนการท างานร่วมกันในการดูแลเด็กปฐมวัยของ 
ศพด. การท างานร่วมกบัองค์กรหลักในชุมชน อย่างไร 
๕. ผลผลิตและผลลัพธ์จากการด าเนินงานที่เป็น
รูปธรรมที่เกดิจากการด าเนินงานการดูแลเด็กปฐมวยั
ของ ศพด.อย่างไร 
๖. ประโยชน์และส่งผลกระทบตอ่เด็กปฐมวัยจากการ
ด าเนินงานของ ศพด. (เช่น เด็กและเยาวชน วัยท างาน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรือ้รัง เปน็ต้น) อย่างไร 
๗. กิจกรรมด าเนินการส่งผลกระทบต่อด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกจิ ด้านสภาวะแวดลอ้ม ด้าน
สุขภาพ ด้านการเมอืงการปกครองอย่างไร 
๗. อื่นๆ.............. 
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๒. บทบาทโรงพยาบาล
ส่งเสริมสขุภาพต าบล 

๑. การด าเนินงานของรพ.สต.มทีีมา แนวคิด หรือหลัก
ในการด าเนินงานเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างไร 

……………………………………….. 
……………………………………….. 

……………………………………….. 
……………………………………….. 



๒๑ 
 

ประเด็นการเรียนรู ้ โจทย์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เนื้อหา สิ่งที่ได้เรียนรู ้
ผู้น าชุมชน และ
อาสาสมัครสาธารณสขุ
ประจ าหมู่บ้าน 

๒. เป้าหมายหลักในการดูแลเดก็ปฐมวัยของ รพ.สต.
อย่างไร เชน่ สร้างการเรียนรู้ การจัดการข้อมูลเด็ก การ
ดูแลเมือ่เจบ็ป่วย การส่งเสรมิการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ การจัดสภาวะแวดลอ้มที่เอือ้ต่อเด็ก การเฝ้า
ระวังความรุนแรง การจัดสวสัดกิาร การส่งเสรมิและ
ป้องกนัโรค สามารเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษา 
เป็นตน้ 
๓. ข้อมูลและหล่งข้อมูลที่ รพ.สต.น ามาใช้ในการ
ด าเนินงานเพื่อดูแลเด้กปฐมวัยอย่างไร 
๔. บทบาทที่ส าคัญของ รพ.สต. ในการด าเนนิงานและ
กิจกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของรพ.สต.อย่างไร ได้แก่ 
๑)การพัฒนาทักษะผู้ดแูล ๒)การจัดการข้อมูล ๓) การ
ส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค ผู้ด าเนินการหลัก 
ผู้ด าเนินการร่วมและผู้สนบัสนนุการด าเนินงาน 
ลักษณะะงานที่ด าเนนิการ เด็กปฐมวัยที่ได้รบั
ผลประโยชน์  
๕. การจัดการข้อมูลทีม่ีอยู่ในพื้นที่ การพัฒนา
กระบวนการ แลกเปลี่ยนขั้นตอน และวิธีการด าเนินงาน 
(คนท า วิธีท า เทคนิค) เพื่อพัฒนารูปแบบ กระบวนการ
ท างานร่วมกันในการดแูลเด็กปฐมวัย การสร้างความ
ร่วมมอืในทุกภาคอย่างไร 
๖. ผลท่ีเกิดจากการด าเนินงานการดูแลเด็กปฐมวัยของ 
รพ.สต. งานและกิจกรรมที่ด าเนินการและเกิดผล
ประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยอย่างไร  
๗. ผลกระทบของการด าเนนิงานของ รพ.สต.ในการ
ดูแลเด็กปฐมวัยอย่างไร 
๘. การด าเนินงานของ รพ.สต.ในการดูแลเด็กปฐมวยัมี
ประโยชน์และส่งผลกระทบต่อเด็กปฐมวัยอย่างไร (เช่น 
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๒๒ 
 

ประเด็นการเรียนรู ้ โจทย์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เนื้อหา สิ่งที่ได้เรียนรู ้
เด็กและเยาวชน วัยท างาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง เป็นต้น) 
๘. อื่นๆ.............. 

……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 

……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 

ศูนย์พัฒนาครอบครวั ๑. ทีมา แนวคิด หรือหลักในการด าเนนิงานเพื่อการ
ดูแลเด็กปฐมวัยของ ศพค.อย่างไร 
๒. เป้าหมายหลักในการด าเนินงานเพื่อดูแลเด็กปฐมวัย
ของ ศพค.อย่างไร 
๓. ข้อมูลท่ี ศพค.น ามาใช้ในการด าเนินงานอย่างไร 
๔. การด าเนินงานและกิจกรรมในการดูแลเด็กปฐมวยั
ของศพค. อย่างไร ได้แก่ ๑)ส่งเสริมทักษะประสบการณ์ 
๒)เฝ้าระวังความรุนแรงและเสรมิครัวครัวอบอุน่ 
ผู้ด าเนินการหลัก ผู้ด าเนินการรว่มและผู้สนบัสนนุการ
ด าเนินงาน 
๕. การจัดการข้อมูลท่ีมีอยู่ในพื้นทีอ่ย่างไร 
๖. การพัฒนากระบวนการ แลกเปลี่ยนขั้นตอน และ
วิธีการด าเนนิงาน (คนท า วิธีท า เทคนิค) เพื่อพัฒนา
รูปแบบ กระบวนการท างานรว่มกันในการดูแลเด็ก
ปฐมวัยอย่างไร 
๗. ผลท่ีเกิดจากการด าเนนิงานการดูแลเด็กปฐมวัยของ 
ศพค.อย่างไร 
๘. ประโยชน์และส่งผลกระทบต่อเด็กปฐมวัยจากการ
ด าเนินงานของ ศพค.ในการดูแลเด็กปฐมวยัอย่างไร 
๙. อื่นๆ.............. 
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๓. บทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
และทุนทางสังคมท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑. การด าเนินงานของอปท.มีทมีา แนวคิด หรือหลักใน
การด าเนนิงานเพือ่การดูแลเด็กปฐมวัยอย่างไร 
๒. เป้าหมายหลักในการดูแลเดก็ปฐมวัยของ อปท.อ
ย่างไร 
๓. ข้อมูลท่ีอปท.น ามาใช้ในการด าเนินงาน การค้นหา
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๒๓ 
 

ประเด็นการเรียนรู ้ โจทย์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เนื้อหา สิ่งที่ได้เรียนรู ้
ข้อมูล เกบ็รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและน าใช้
ข้อมูลเพือ่พัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างไร 
๔. บทบาทของ อปท. ในการด าเนินงานและกิจกรรม
การดูแลเด็กปฐมวัย  ได้แก่ การจัดเสวัสดิการดูแล ศูนย์
พักพิง การดูแลเมื่อเจบ็ป่วยและฉุกเฉิน การเฝ้าระวัง
ความรุนแรงและเสรมิครอบครวัอบอุ่น ผู้ด าเนนิการ
หลัก ผู้ด าเนนิการร่วมและผู้สนบัสนนุการด าเนินงาน
อย่างไร 
๕. วิธีการท างานประสาน ๔ องค์กรหลักในชุมชนและ
การบูรณาการงานพัฒนาเข้ากับงานประจ าอย่างไร 
๖. การจัดการข้อมูลที่มีอยู่ในพืน้ที่ของ อปท. การ
พัฒนากระบวนการ แลกเปลีย่นขั้นตอน และวิธีการ
ด าเนินงาน (คนท า วิธีท า เทคนคิ) เพื่อพัฒนารปูแบบ 
กระบวนการท างานร่วมกันในการดูแลเด็กปฐมวัย
อย่างไร 
๗. ผลท่ีเกิดจากการด าเนนิงานการดูแลเด็กปฐมวัยของ 
อปท.อย่างไร 
๘. อื่นๆ.............. 
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……………………………………….. 
……………………………………….. 

 

  



๒๔ 
 

ตารางที่ ๓ เรียนรู้และเทียบเคียงการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นจากพื้น ศรร.การพัฒนาพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย 
ค ำชี้แจง ให้บันทึกรายละเอียดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์พื้นที่ที่มีการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย และเทียบเคียงการด าเนินงานกับพื้นที่
ตนเอง 

ประเด็นการเรียนรู ้ พื้นที่น าเสนอ 
รายละเอียดกิจกรรม 
ของพืน้ที่น าเสนอ 

การด าเนินงานใน 
พื้นที่ตนเอง 

(ขีด  เพียงชอ่งเดยีว) 

เทียบเคียงการด าเนนิงานกับ 
พื้นที่เรียนรู้กับพื้นที่ตนเอง สิ่งที่ต้องการพัฒนาเพิ่ม 

(ระบ)ุ 
มี ไม่มี ก าลัง

ด าเนินการ 
ความเหมือน 

(ระบ)ุ 
ความแตกต่าง 

(ระบ)ุ 
๑) บทบาทศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

…………….... 
…………….... 
…………….... 

       

  
…………….... 
…………….... 
…………….... 

       

  
…………….... 
…………….... 
…………….... 

       

  
…………….... 
…………….... 
…………….... 

       

๒) บทบาท
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสขุภาพ
ต าบล ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว  
ผู้น าชุมชน  

…………….... 
…………….... 
…………….... 

       



๒๕ 
 

ประเด็นการเรียนรู ้ พื้นที่น าเสนอ 
รายละเอียดกิจกรรม 
ของพืน้ที่น าเสนอ 

การด าเนินงานใน 
พื้นที่ตนเอง 

(ขีด  เพียงชอ่งเดยีว) 

เทียบเคียงการด าเนนิงานกับ 
พื้นที่เรียนรู้กับพื้นที่ตนเอง สิ่งที่ต้องการพัฒนาเพิ่ม 

(ระบ)ุ 
มี ไม่มี ก าลัง

ด าเนินการ 
ความเหมือน 

(ระบ)ุ 
ความแตกต่าง 

(ระบ)ุ 
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 
  

…………….... 
…………….... 
…………….... 

       

  
…………….... 
…………….... 
…………….... 

       

๓) บทบาทของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ
ทุนทางสังคมที่
เกี่ยวข้อง 

…………….... 
…………….... 
…………….... 

       

  
…………….... 
…………….... 
…………….... 

       

  
…………….... 
…………….... 
…………….... 

       



๒๖ 
 

แนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวยัโดยชุมชนท้องถิ่น 

 
๑. แนวคิดหลักการ  
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ ส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติเฉพาะด้านของบุคคล อันจะน าไปสู่การยกมาตรฐานการ
ท างานให้สูงขึ้น ท าให้บุคคลมีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงานและองค์การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ การประชุมครั้งนี้ ก าหนดกิจกรรมฝึกปฏิบัติไว้ ๕ ปฏิบัติการ ได้แก่ ปฏิบัติการที่ ๑ แนวทางพัฒนาการ
ด าเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ปฏิบัติการที่ ๒ แนวทางพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ปฏิบัติการที่ ๓ แนวทางพัฒนาการด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) ปฏิบัติการที่ ๔ แนวทางพัฒนาการด าเนินงานของอปท.และทุนทางสังคมในพื้นที่ ได้
อย่างครอบคลุมทั้งในส่วนของการจัดระบบหลัก และปฏิบัติการที่ ๕ แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น  การประชุมในครั้งน้ีจะมีทั้งการให้ความรู้และ
การฝึกปฏิบัติควบคู่กัน คาดหวังว่าผู้ เข้ามาเรียนรู้  จะความสามารถปฏิบัติการทั้ง ๕ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะน าไปปฏิบัติได้ ในการปฏิบัติงานจริง 
 
๒. วัตถุประสงค์  เพื่อที่จะ 

๑) เรียนรู้แนวคิดหลักการการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และทุนทางสังคมในพื้นที่  

๒) ทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยของพื้นที่ตนเองจากแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์สรุปสถานนะการด าเนินงานของ ศพด. รพ.สต. อปท. และทุนทางสังคมในพื้นที่
ตนเอง  

๓) เรียนรู้แนวคิดหลักการการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดย
ชุมชนท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนการปฏิบัติของ ศพด. ศพค.                    
รพ.สต. อปท. และทุนทางสังคมในพื้นที่ และน าไปใช้ร่วมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้  
 
๓. วิธีด าเนินการ  

๑) ผู้มาเรียนรู้ที่เป็นตัวแทนจากอปท. ได้แก่ ผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวหน้า ศพด. หรือครู 
ศพด. เข้าห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยแยกเข้ากลุ่มย่อย กลุ่มละ ๔-๕ อปท.  

๒) รับฟังการชี้แจงกระบวนการฝึกอบรมแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชน
ท้องถิ่น  

๓) ด าเนินกิจกรรม ฝึกอบรมใน ๕ ปฏิบัติการ ตามคู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการ ห้องกิจกรรม 
ต่างบริบท “ระบบ...สร้างการดูแลเด็กโดยชุมชนท้องถิ่น” 

(๑) ปฏิบัติการที่ ๑ ทบทวนงานและกิจกรรมในพื้นที่ (๔๐ นาที) อ่านคู่มือการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และบันทึกข้อมูลในตารางต่อไปน้ี  

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑ ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ (หน้า ๙)  
ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๒ ทบทวนสถานการณ์ด าเนินการตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์

พัฒนาเด้กเล็ก (ศพด.) ของพื้นที่ (หน้า ๑๓)  
(๒) อ่านคู่มือปฏิบัติการที่ ๒ แนวทางการพัฒนางานของ ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพด.) และ

ผู้น าชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) และลงบันทึกข้อมูลในตารางปฏิบัติการที่ ๒.๑ ทบทวนสถานะการ
ด าเนินการตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ของพื้นที่ (หน้า ๓๓) ใช้เวลา ๔๐ 
นาท ี



๒๗ 
 

(๓) อ่านคู่มือปฏิบัติการที่ ๓ แนวทางการพัฒนางานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และลงบันทึกข้อมูลในตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ ทบทวน
สถานะการด าเนินการตามชุดกิจกรรมการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
(รพสต.) ของพื้นท่ี (หน้า ๕๒) หากมีข้อสงสัยสามารถซักถามพ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่มได้  

(๔) อ่านคู่มือปฏิบัติการที่ ๔ แนวทางการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ
ทุนทางสังคมในพื้นที่ และลงบันทึกข้อมูลในตารางปฏิบัติการที่ ๔.๑ ทบทวนสถานะการด าเนินการเพื่อ
พัฒนาการด าเนินงานของ อปท.และทุนทางสังคมในพื้นที่ หากมีข้อสงสัยสามารถซักถามพี่เลี้ยงประจ า
กลุ่มได้ (ใช้เวลา ๔๐ นาที)  

(๕) อ่านคู่มือปฏิบัติการที่ ๕ การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก
ปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นและน าใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และลงบันทึกในตารางที่ ๕.๑ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น (หน้า ๗๘) หากมีข้อ
สงสัยสามารถซักถามพ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่มได้ (ใช้เวลา ๕๐ นาที)  
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