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ความเป็นมา/ หลกัการและเหตุผล/ ความสาํคญัของปัญหา 

สงัคม การอบรมบ่มเพาะเด็กปฐมวยันันมีความสําคัญอย่างยิง ในการสร้างรากฐานของความเป็นมนุษย์ที

สมบูรณ์ในก้าวยา่งแรกของการเรยีนรู ้โลกในศตวรรษที 21 ต้องการทกัษะสําคญัเพอืการก้าวสู่วิถีสขุภาวะ รวมไปถึง

ทกัษะชวีติ ทกัษะทางสงัคม ทกัษะการเรยีนรูแ้ละสรา้งนวตักรรมใหม ่ทกัษะดา้นสอื สารสนเทศ และเทคโนโลย ีเด็กใน

ศตวรรษท ี21 จงึควรมทีกัษะทยีดืหยุน่และสามารถปรบัตวัได ้รเิรมิเรยีนรูไ้ดด้้วยตนเอง มคีวามรบัผดิชอบ ตลอดจนมี

ภาวะผูนํ้าและมคีวามรบัผิดชอบ  

สมองของมนุษยส์ามารถเรยีนรูไ้ด้ตลอดเวลา ต่อเนือง โดยไม่มขีีดจํากดั ดังนนัโอกาสจึงขนึอยู่กบัการกระตุ้น

ทกัษะต่างๆภายใต้การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้ออืต่อการเรยีนรูข้องเดก็  ปจัจยัส่งเสรมิการเรยีนรูป้ระกอบดว้ยพนัธกุรรม

และสภาพแวดล้อมเช่น อาหาร การออกกําลงักาย ดนตรแีละ ศิลปะ ความรกั ความท้าทายจากกิจกรรม และ

สงิแวดล้อมต่างๆ พฒันาการเป็นทักษะและความสามารถเฉพาะตามช่วงอายุดงันันเด็กจึงต้องได้รบัการส่งเสริม

พฒันาการ โดยการกระตุน้การทํางานของสมองตามช่วงจงัหวะของศกัยภาพการเรยีนรูใ้นแต่ละด้านอย่างเหมาะสม 

เด็กจงึจะไดป้ระโยชน์สูงสดุจากการฝึกฝนและเกดิกระบวนการเรยีนรู ้

ชว่งอายุ 2 ปีแรกเกิดจงึเป็นโอกาสทองของเดก็ทกุคนทคีวรจะได้รบัการกระตุ้นประสาทสมัผสัเพอืพฒันาสมอง

ใหส้รา้งเสน้ใยประสาทใหไ้ด้มากทสีุดและเพือใหเ้กิดการเรยีนรูไ้ด้เต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน ในทางตรงข้าม ถ้า

สมองไม่ได้รบัการกระตุน้ในชว่งนีกจ็ะเกดิชอ่งวา่งของใยประสาท สมองพฒันาไดไ้มเ่ตม็ท ีสง่ผลใหศ้กัยภาพการเรยีนรู้

ลดลงนันคอืเราเปลยีนโครงสรา้งของสมองได้ดว้ยการเรยีนรูผ้่านการกระตุน้การสรา้งวงจรในเซลล์สมองเป็นการโยงใย

ภายในเซลลต่์างๆของสมอง โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีแรกของชวีติเด็ก ถ้าสมองถูกกระตุ้นมาก (เกิดการเรยีนรู)้ สมองก็

จะจดัระเบียบใยประสาทเพมิการเชอืมต่อใหม่ๆขนึเป็นจํานวนมากนันคือเราเปลียนโครงสรา้งของสมองได้ด้วยการ

เรยีนรูผ้า่นการกระตุน้การสรา้งวงจรในเซลลส์มอง เป็นการโยงใยภายในเซลล์ต่างๆของสมอง โดยเฉพาะในช่วง 5 ปี

แรกของชวีติเด็ก ถา้สมองถูกกระตุ้นมาก (เกิดการเรยีนรู)้ สมองก็จะจดัระเบียบใยประสาทเพมิการเชือมต่อใหม่ๆขนึ

เป็นจาํนวนมาก 

ในการพฒันาของเด็กเลก็ในชว่งเรมิต้นวัย 2-7 ปี ถือว่ามคีวามสําคญัต่อการพฒันาในด้านต่างๆ ทงัทศิทาง

ดา้นทศันคต ิ  การพฒันาการทางอารมณ์ และการพฒันาดา้นทกัษะการรบัรูท้างด้านสมองระบบประสาทต่างๆ  ซงึการ

จดักระบวนการการเรยีนรูใ้นวยันีจงึถอืวา่มคีวามสาํคญั การรบัรูข้องเดก็แบ่งออกเป็นชว่งวยั สามระยะคือ  

1. ชว่งอายุ 2 ปี เนืองจากเด็กวยันีต้องการการเรยีนรูใ้นสงิแวดลอ้มรอบๆตวั ผ่านประสาทสมัผสัทงั 5 ด้าน 

จากพอ่ แม่ คนรอบขา้งและสงิแวดลอ้ม 

2. ช่วงอายุ 3-4 ปี เด็กวัยนีเริมจากการขีดเขียเส้นอย่างไม่เป็นระเบียบซึงในช่วงวัยนีจะเริมมีการสร้าง

จนิตนาการของตนเองได้ เรมิรูจ้กัการลงมอืทาํและทดลองทาํดว้ยตวัเอง 

3. ชว่งอายุ 5-7 ปี เรมิมกีารจดัระดบัของสญัญาลกัษณ์กบัสภาพแวดลอ้ม  โดยใชส้ญัลกัษณ์ อนัเกดิจากความ

เขา้ใจทเีกิดขนึจากความสมัพนัธ์ การรูจ้กัสงิทเีป็นตวัแทน รูจ้กัคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึน  เรมิเรยีนรูภ้าษาพูด

และเขา้ใจความหมาย  ชอบลองผดิลองถูก  สามารถแยกแยะสงิของได ้ แต่ไม่สามารถบอกคุณสมบตัไิด ้

ดงันันการพฒันาการตามช่วงวยั นีจะเห็นได้ว่ากระบวนการจดัการเรยีนรูข้องครู – พเีลียง ผู้ปกครองบิดา

มารดา  จงึมบีทบาทสาํคญัในการยกระดับการพฒันาศกัยภาพของเด็ก ซึงนอกจากทเีด็กจะได้รบัการพฒันาในด้าน

ต่างๆแลว้เป็นมคีวามสมัพนัธต่์อการพฒันาการต่อการเจรญิเตบิโตของเด็กในอนาคตดว้ย 

ในด้านสขุภาวะทางกายของเด็ก ภาวะโภชนาการเกนิและภาวะขาดสารอาหารในเดก็ไทย เป็นปญัหาสําคัญที

ควรให้ความสําคัญและทุกคนจะต้องร่วมมือกันเพือแก้ปญัหาทีเกิดขึนอย่างจริงจัง  ปี 2557 องค์การอาหารและ

การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization, FAO) ระบุว่า ประเทศไทยมสีถานการณ์ปญัหา
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ในด้านภาวะโภชนาการรุนแรง โดยจดัใหอ้ยู่ในกลุ่ม B : Child Micronutrient Deficiency หรอืกลุ่มทีเด็กได้รบั

สารอาหารไม่เพียงพอ สาเหตุสําคัญทีทําใหเ้ด็กไทยวยัเรยีน ผอม เตีย อว้น เพราะพฤติกรรมทางโภชนาการและ

สุขภาพทไีม่พงึประสงค์ การกินอาหารไม่ครบ 3 มอื กินผกั ผลไมน้้อยลง การบรโิภคขนมกรุบกรอบและนําอดัลม

เพมิขนึ และกจิกรรมทางกายและการออกกําลงักายน้อยลง ลว้นเป็นปจัจยัทสีง่ผลกระทบต่อสขุภาพของเด็กไทยส่งผล

ใหเ้ด็กไทยมปีญัหาภาวะทพุโภชนาการทงัขาดและเกิน ผลกระทบของการได้รบัสารอาหารไมเ่พยีงพอจะสง่ผลใหเ้ด็กมี

การเจรญิเตบิโตและพฒันาการดา้นรา่งกายและสติปญัญาทชีา้ไมเ่ต็มตามศกัยภาพทคีวรจะเป็น 

เด็กไทยมรีะดบัเชาวน์ปญัญาลดลงเรอืยๆ การสาํรวจในรอบ 12 ปี (พ.ศ. 2540-2552) พบค่าเฉลียที 88-91 

ซงึตํากวา่เกณฑ์ทอีงค์การอนามยัโลกกําหนดไวท้ ี90-110 เช่นเดียวกบัพฒันาการสมวยัในเดก็อายตํุากว่า 5 ปี ทลีดลง

จากรอ้ยละ72 ในปี 2557 เหลอืรอ้ยละ 67 ในปี 2560 อนัสะท้อนถึงภาวะขาดสารอาหารและโภชนาการทีทําใหเ้ด็กมี

พฒันาการทางกายและสตปิญัญาตํา  

นอกจากนี จากการสํารวจอัตราการมีกิ จกรรมทางกาย โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวทิยาลยัมหดิล รว่มกบักระทรวงสาธารณสขุ และ สสส. ในปี 2555 พบว่าวยัเด็กเป็นวยัทมีกีิจกรรมทางกายอย่าง

เพยีงพอน้อยทสีดุ โดยมสีาเหตุหลักมาจากการพฤติกรรมแน่นิง (Sedentary Behavior) โดยใช้เวลาส่วนใหญ่กับ

หน้าจออปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ ทาํใหค้าดการณ์ว่าในอกี 3 ปีข้างหน้า จะมีเด็กไทยถึง 1 ใน 5 ทอียู่ในภาวะอว้น 

อนัจะสง่ผลใหง้บประมาณสาธารณสขุของประเทศต้องจ่ายใหก้ับโรคกลุ่มนีกว่ารอ้ยละ 2-8 หรอืประมาณสองแสนลา้น

บาทต่อปี 

ดงันันศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จึงเป็นสถานทีทเีด็กๆ จะได้รบัการพฒันาด้านร่างกาย จิตใจ สมอง การเรยีนรู ้

บุคลกิภาพ รวมทงัการปลกูฝงัการเป็นพลเมอืงเด็ก ใหเ้กดิทกัษะชีวติทสีอดคลอ้งกบัทกัษะแห่งศตวรรษท ี21 โดยใช้

การออกแบบกระบวนการกจิกรรมทางกายและมกีารใชส้อือยา่งสรา้งสรรค์ นําไปสูก่ารเติบโตอย่างมสีุขภาวะดีครบทุก

ดา้นและเป็นพลเมอืงดขีองสงัคม โดยเน้นพฒันาการและการสรา้งคุณสมบติัพึงประสงค์ทีเหมาะสมกบัเด็กปฐมวัย 

ไดแ้ก่ 1) อารมณ์ (ควบคมุอารมณ์ได้ ไม่ใช้ความรุนแรง มีความเมตตา 2) ความสัมพนัธ์ – ความรู้จกัผกูพนั 

การสร้างความสัมพนัธ์กบัผู้อืน 3) สติปัญญา – ทกัษะในการแก้ปัญหา พึงตนเอง 4) วินัย – มีความรบัผิดชอบ 

รู้จกัถกูผิด 5) รู้จกัแบง่ปัน ช่วยเหลือผู้อืน6) ความฉลาดรูท้างสขุภาพ**ดงันันการออกแบบกระบวนกิจกรรมทาง

กายและการเรยีนรูแ้ละพนืทสีรา้งสรรค์เพอืการเรยีนรูจ้งึมคีวามสาํคญัต่อการพฒันาสขุภาวะทดีีในทกุมติิของเดก็เลก็ 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มูลนิธิพระโสภณคุณาธาร (เนียม สุวโจ) วดัภูติบรรพต ตําบลชะแล้ อําเภอสงิหนคร  

จงัหวดัสงขลา   ก่อตังมาตงัแต่ ปี 2547 ปจัจุบนัมเีด็กเลก็จํานวน  50  คน แบ่งเป็นระดบัอนุบาล1 *28 คน ระดับ

อนุบาล 2 * 22 คน  รวม 50 คน  ทผี่านมาศูนย์ฯพยายามพฒันาวธิีการสง่เสรมิพฒันาการทางกลไกการเคลือนไหว 

(Motor Development) กจิกรรมทางกายทเีหมาะสมในชว่งวยัแก่เดก็   เหน็วา่จะต้องเป็นกจิกรรมทีได้รบัการออกแบบ

ใหส้ง่เสรมิพฒันาการดา้นการเคลอืนไหวพนืฐาน (Fundamental Movement)กลา้มเนือทเีหมาะสมแก่เด็ก อย่างมีสว่น

รว่มจากผูป้กครองบดิามารดาของเด็กโดยเฉพาะในวยัแรกเกดิถึง 5 ปี  

กจิกรรมทางกายทเีหมาะสมในชว่งวยันีจงึต้องเป็นกจิกรรมทไีด้รบัการออกแบบใหส้ง่เสรมิพฒันาการด้านการ

เคลอืนไหวพนืฐาน (Fundamental Movement) ของเด็กเลก็ ได้แก่ กิจกรรมการเดิน การทรงตัว การวิง กระโด ปีน

ป่ าย ขว้างปา ฯลฯ ทงันีการใชร้่างกายเป็นสอืในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของเด็ก มผีลต่อพฒันาการของระบบ

กลา้มเนือโครงรา่ง พฒันาการเคลือนไหว รวมทงัพฒันาการประสานสมัพนัธ์ของระบบอวัยวะต่างๆ ทชี่วยในการทรง

ตวั ขณะเคลอืนไหวไปตามอปุกรณ์ทอีอกแบบไว ้ทาํใหเ้ด็กเกิดการเรยีนรูใ้นความสามารถของตน สรา้งความมนัใจและ

ความรูจ้กัตนเอง (Self Esteem) ซึงจะสง่ผลต่อพฒันาการดา้นบุคลกิภาพของตวัเดก็เองในอนาคต 
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สถานการณ์ 

- เด็กพฒันาการกลา้มเนือแขน ขา  

- ความสูงเปรยีบเทยีบกบั นําหนกั ตํากว่าเกณฑ์  

- ทกัษะการทรงตวักระโดดขนึลงอยูก่บัท ีกระโดดขาเดียว 

- การใชท้กัษะความสามารถรบัลกูบอลดว้ยมอืและลําตัว เตะลูกบอลได้ เดินขนึบนัไดสลบัเทา้ได้ ถีบ

จกัรยาน 3 ลอ้ได ้

- ผูป้กครอง บดิามารดาเด็กขาดความรูเ้ขา้ใจกจิกรรมทางกายทเีหมาะสมแก่เดก็ 

- เครืองเล่นและอุปกรณ์ส่งเสรมิกิจกรรมทางกายชนิดภายนอกอาคาร มีจํานวนน้อยไม่มีความ

หลากหลาย   

- การเชอืมโยงกจิกรรมจากภูมปิญัญาทอ้งถิน เพอืออกแบบกิจกรรมพฒันาการทางกายแก่เด็กอยู่ใน

ระดบัตํา 

- สภาพแวดล้อมทางกายภาพ อาคาร สถานทีและการใชป้ระโยชน์ทีดิน มีความเหมาะสมเพือการ

ออกแบบกจิกรรมทางกายแก่เด็ก 

 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง บิดามารดาของเด็กในการออกแบบ

กระบวนการกจิกรรมทางกายทเีหมาะสมในช่วงวยัพรอ้มทงัจดัสภาพแวดลอ้มในศูนย์พฒันาเด็กเล็กใหเ้หมาะสมกับ 

กจิกรรมเพอืการเรยีนรู ้ดว้ยเหตุนีศูนย์พฒันาเดก็เลก็ มลูนิธพิระโสภณคุณาธาร (เนียม สุวโจ) วดัภูติบรรพต ตําบลชะ

แล ้อาํเภอสงิหนคร  จงัหวดัสงขลา   ไดเ้ลง็เหน็ความสาํคัญของโอกาสในการพฒันาเด็กด้วยการเรยีนรูผ้่านกิจกรรม

ทางกาย   ให้เด็กเกิดการเรียนรูผ่้านการละเล่น พร้อมพฒันาทางกายภาพของอาคารสถานทีศูนย์เด็กฯ สร้าง

สภาพแวดลอ้มสรา้งสรรค์ทไีด้รบัการจดัการใหเ้หมาะสมกบัการพฒันาเด็กอนัจะนําไปสู่พฒันาการทดีีของเด็กในศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ต่อไป 
 

7. วตัถปุระสงค์ของโครงการและตวัชีวดั 
 

วตัถปุระสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย1ปี ตวัชีวดัผลลพัธ ์

1. เพอืใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก

มูลนิธิพระโสภณคุ ณาธาร 

(เนียมสุวโจ)บูรณาการแผน

ปฎิบัติการกิจกรรมทางกาย

เด็ ก เ ล็ ก ใน ระย ะย าวและ

ต่อเนือง 

ผูบ้รหิาร

ศูนยฯ์,ครูพี

เลยีง

,ผูป้กครอง ,

ผูนํ้าชุมชน 

ก า ร จั ด ทํ า

แผนระยะ3 

ปีของศูนยฯ์ 

1. มแีผนงานระยะยาวทรีะบุ จํานวน

รูปแบบโครงการ กิ จกรรมและ

งบประมาณทีวางแผนเกียวกับ

กจิกรรมทางกายของ ศพดฯ และมี

อตัราทเีติบโตทางปรมิาณกิจกรรม

และ งบประมาณในแต่ละปี 

2. เพือสร้างสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพพืนทศีูนย์พฒันา

เด็กเล็กมูลนิธิพระโสภณคุณา

ธาร (เนียมสุวโจ)ใหเ้หมาะสม

กับกิจกรรมทางกายแก่เด็ก

เลก็ 

ก า ย ภ า พ ข อ ง

พืนที  อาคารที

ส ถ า น ที ที ใ ช้

ประโยชน์ รวมทงั

อุ ป ก ร ณ์ ก า ร

เรยีนรู ้

รอ้ยละ90 1. มกีิจกรรมทางกายทีถูกออกแบบ

ตามสภาพแวดล้อมของพืนท ี

อาคาร  

2. เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเลก็รอ้ยละ 

70 มพีฒันาการทีดีและมคีวามสุข

ในการทํากิจกรรมในศูนยฯ์  

3. เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเลก็รอ้ยละ 
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50 มีความเข้าใจและมีแนวโน้ม

ปรบัพฤตกิรรมเพมิการบรโิภคผกั 

ผลไม้ และอาหารสุขภาวะ และมี

กจิกรรมทางกายเพมิขนึ 

3. เพือพฒันาศักยภาพ การ

จัดการความรู้ด้านกิจกรรม

ทางกายแก่ผูม้สี่วนได้สว่นเสยี

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กมูลนิธิ

พระโสภณคุณาธาร (เนียมสุว

โจ)และแกนนําในชมุชน 

ผู้บร ิห าร ศู นย์ฯ

, ค รู พี เ ลี ย ง

,ผูป้กครอง ,ผูนํ้า

ชมุชน 

รอ้ยละ70 

 

 

 

 

 

1. ผู้ บ ร ิ ห า ร ศู น ย์ ฯ ,ค รู พี เ ลี ย ง

,ผู้ป ก ค รอ ง  ,ผู้ นํ า ชุ มช น    ที

เกียวข้องกับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ได้รบัการพฒันาทักษะในการจัด

กระบวนการกจิกรรมทางกาย 

4. เพอืสรา้งการมส่ีวนรว่มของ

ผูป้กครองและคนในชุมชนกับ

กิจกรรมทางกายของ ศูนย์

พัฒนา เด็ ก เ ล็กมู ล นิ ธิพระ

โสภณคุณาธาร (เนียมสุวโจ)    

ผู้ปกครอง ,ผู้นํา

ชุ ม ช น แ ก น นํ า

กลุ่ ม อง ค์ ก ร ใ น

พนืท,ีผูห้น่วยงาน

องค์กรนอกพนืท ี

รอ้ยละ 70 1. ประเภทและจํานวนกิจกรรม

ทางกายจากการออกแบบของแกนนํา

ชุมชนจาก ภู มิป ั ญญาท้อ งถิน  มา

ประยุกต์ใช้ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กเกิด

การร่วมแลกเปลยีนเรยีนรู ้ 

2. เสริมพลังและแรงบันดาลใจ

ซงึกนัและกนั ในกลุ่มผูส้ว่นได้ส่วนเสยี

ในศูนย์พฒันาเดก็เลก็ ใหม้คีวามเขา้ใจ

ในการใชส้อืเพอืการเรยีนรูสุ้ขภาวะ 

5. เพือสร้างการมีส่วนร่วม

พฒันาระบบบรกิารสุขภาพที

เกียวขอ้งกบักิจกรรมทางกาย

ของเดก็ จากองค์กรเครอืข่าย

ทงัในและนอกพืนทีตําบลชะ

แล้  ( ร พ ส ต .  ร ร . ป ร ะ ถ ม 

เทศบาล กลุ่มองค์กรในและ

นอกพนืท ี) 

ผู้บรหิาร. รพสต

ชะแล้ ผอ . กอง

การศกึษา ทต.ชะ

แล้ แกนนํากลุ่ม

องค์กรในพนืท ี,ผู้

หน่วยงานองค์กร

น อ ก พื น ที , . 

ผูป้กครอง 

รอ้ยละ 85 1. จํานวนผูบ้รหิาร. รพสตชะแล ้ผอ.

กองการศกึษา ทต.ชะแล ้ปกนนํา

กลุ่มองค์กรในพืนท ี,ผูห้น่วยงาน

องค์กรนอกพนืท,ี. ผูป้กครองและ

แกนนําชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมใน

การพฒันาพนืทีเรยีนรูข้องเด็กใน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จํานวน  20. 

คน 

2. ผลสะทอ้นจากผู้บรหิาร. รพสตชะ

แล้ ผอ.กองการศึกษา ทต.ชะแล ้

แกนนํากลุ่มองค์กรในพืนที ,ผู้

ห น่วยงาน องค์กรนอกพืนที ,. 

ผู้ป กครองและแกนนําชุมชน

เกียวกับพฤติก รรมของเด็กที

เปลี ยน แปลงเ มือ ได้ เ ข้ า ร่ว ม

กระบวนการกจิกรรมทางกาย และ

พนืทสีรา้งสรรค์ในศูนย์พฒันาเด็ก

เลก็ 

3. ผู้บร ิหาร. รพสตชะแล้ ผอ.กอง
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การศึกษา ทต.ชะแล้ ปแกนนํา

กลุ่มองค์กรในพืนท ี,ผูห้น่วยงาน

องค์กรนอกพนืท,ี. ผูป้กครองและ

แก น นํ า ชุ ม ชน  เข้ า ร่ ว ม ก า ร

ออกแบบจดักระบวนการกิจกรรม

ทางกายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 4 ครงั 

 

8. กลุ่มเป้าหมายและพืนทีดาํเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. กลุ่มเป้ าหมายทไีด้รบัประโยชน์หลกั ได้แก่  เดก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จํานวน50 คน  
2. กลุ่มเป้ าหมายรอง ได้แก่ พอ่แม่ผูป้กครอง ชุมชน และองค์กรทอ้งถิน 

2.1 พอ่แม่ผูป้กครองจํานวน80 คน 
2.2 ตวัแทนชุมชน  จํานวน......................8.......... คน 
2.3 องค์กรทอ้งถนิ  จํานวน .....................3............ องค์กร ไดแ้ก ่

(1)รองนายกเทศมนตรตีําบลชะแล ้
(2)กํานนัตําบลชะแล ้
(3)ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท ี5  

 
 
พืนทีดําเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ มูลนิธิพระโสภณคณุาธาร (เนียม สวุโจ) วดัภติูบรรพต  

หมู่บา้น บา้นเขาผ ี หมู่ท ี 5 ถนน - ซอย - 

ตําบล/แขวง ชะแล ้ อาํเภอ/เขต สงิหนคร   จงัหวดั สงขลา 

 
 

9.  ระยะเวลาดําเนินงาน 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

12 เดอืน โดยเรมิตงัแต่

เดอืน  

 ถงึเดอืน  
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10.กิจกรรมการดาํเนินงาน /แผนการดาํเนินงาน 
 

ชือกิจกรรม ผลทีคาดว่าจะเกิดขึน 

วตัถปุระสงค์ข้อที 1เพือส่งเสริมและพฒันาทกัษะให้ครศูนูยพ์ฒันาเดก็เล็ก ในการจดักระบวนการเรียนรูผ้่านสือกิจกรรมทางกายและพืนทีสร้างสรรค์แก่เดก็ในศนูย์ฯ 

1. ประชุมแกนนําครูและพีเลียง รวมทงัตัวแทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน เพอืแต่งตงั  คณะทํางานและวาง

แผนการดําเนินงานรว่มกนั 3 เดือนครงั รวม 4 ครงั/ปี  

1.1 ประชมุแกนนําครแูละพเีลยีง รวมทงัตวัแทนผูป้กครอง ผูแ้ทนชมุชน เพอืแต่งตงั  คณะทํางานและวาง

แผนการดําเนินงานร่วมกนั 

1.2 คณะทาํงานมกีารประชมุอย่างน้อย 3 เดือนครงั รวม 4 ครงั/ปี เพอืติดตามความกา้วหน้าของงานและ

ร่วมกนัแกป้ญัหาในกจิกรรมทไีม่เป็นไปตามแผน และประชุมสรุปผลการดําเนินงาน โดยมีการจดัทํา

ผลการดําเนินโครงการ และบนัทึกภาพกิจกรรมตามความเหมาะสมตลอดจนประเมินผลผลิตและ

ผลลพัธโ์ครงการ  

1.3 ประสานกบัเทศบาลตําบลชะแล ้และเครอืขา่ยผูป้กครองในการจดักิจกรรมและพนืทสีรา้งสรรค์ในศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ 

- ไดค้ณะทาํงานซงึมคีวามเขา้ใจในการดาํเนินงานและแบ่งบทบาท

หน้าทใีนการดําเนินงาน จํานวน 10คน 

- มรีายงานการประชมุทกุครงัและภาพถ่ายกจิกรรมตามความ

เหมาะสม 

 

2. คณะทาํงานสาํรวจขอ้มูลสถานการณ์การจดัการกจิกรรมทางกายและพนืทสีรา้งสรรค์ในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็

รวมทงัประเมนิพฤติกรรมและพฒันาการเดก็เลก็ (ตามแบบประเมนิทุกเดือน)เพอืนําขอ้มลูมาวเิคราะห์ถงึ

ความเปลยีนแปลงทเีกดิขนึกบัเดก็สภาพแวดลอ้ม และคร-ูพเีลยีง 

-มขีอ้มูลสถานการณ์การจดัการกจิกรรมทางกายและพนืทสีรา้งสรรค์ใน

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 1 ชดุ 

-มกีารประเมนิพฤตกิรรมและพฒันาการของเด็ก จากการจดักจิกรรม

โครงการ 

3. เขา้รว่มการพฒันาศกัยภาพครแูละพเีลยีง ใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะในการจดัการกจิกรรมการเรยีนรูผ้า่น

กจิกรรมทางกายและสอืสรา้งสรรค์และพนืทสีรา้งสรรคไ์ด้แก่ 

3.1.เรอืงการเล่นเพือพฒันาเดก็ เพอืใหเ้ขา้ใจบทบาท หน้าทขีองผูดู้แลการเลน่ โดยมเีนือหาการอบรม

ประกอบดว้ย 1)ธรรมชาตกิารเล่นของเดก็ และประโยชน์ คุณค่า ความสาํคญัของการเล่น 2)การประยกุต์

ทรพัยากรในการพฒันาเดก็ 3)การปรบัสภาพแวดลอ้มในการเล่นของเด็ก 4)บทบาทของผูอ้าํนวยความ

สะดวกในการเล่น หรอืผูดู้แลเดก็ 

3.2.อุปกรณ์สรา้งสรรคท์างกายเพอืเดก็ปฐมวยั เพอืใหเ้ขา้ใจอทิธพิลสอืและอปุกรณ์กบัเดก็ การเลอืก

- มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกียวกับการจดัการกิจกรรมการเรยีนรูผ้่านสอื

สรา้งสรรค์และพืนทีสรา้งสรรค์เพือพัฒนาทักษะชีวิตและความเป็น

พลเมอืงตนืรู ้

- มคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในด้านกระบวนการใชส้อืและพนืทสีรา้งสรรค์

เพอืสง่เสรมิโภชนาการและการสง่เสรมิกจิกรรมทางกายในเดก็ปฐมวยั 
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ชือกิจกรรม ผลทีคาดว่าจะเกิดขึน 

อปุกรณ์และสอืและสรา้งอปุกรณ์สอืเพอืเดก็ปฐมวยั 

3.3 อบรมปฏิบตักิารพฒันาเด็กปฐมวยัดว้ยอปุกรณ์ประกอบกจิกรรมทางกาย  ศลิปะและสอืสรา้งสรรค์ (ผล

จากการเขา้รว่มคอื ผูเ้ขา้อบรมสามารถเลอืก  อปุกรณ์ประกอบกจิกรรมทางกาย  สอื และหนงัสอืได้

เหมาะสมช่วงวยัเดก็ และมคีวามรู ้ความสามารถในการเลอืก-สรา้งอปุกรณ์ทางกาย เลอืกสอืและหนังสอื

เด็กได)้ 

3.4 การประยกุต์ใชศ้ิลปะ ศลิปินพนืบา้น สอืชุมชน ภมูปิญัญาทอ้งถิน ศลิปวฒันธรรมทอ้งถนิ เพอืสรา้ง

กระบวนการเรยีนรูแ้ละความภูมใิจในอตัลกัษณ์ของทอ้งถิน 

3.5ความรูด้า้นโภชนาการสาํหรบัเดก็ปฐมวยั และการประยกุต์ใชส้อืและกิจกรรมสรา้งสรรคเ์พอืส่งเสรมิการ

เรยีนรู ้และพฒันาพฤติกรรมโภชนาการของเดก็ปฐมวยั 

3.6ความรูด้า้นการการจดักระบวนการและพนืทเีพอืสง่เสรมิกจิกรรมทางกายทสีรา้งการเรยีนรูเ้พอื

พฒันาการของเดก็ปฐมวยั  

วตัถปุระสงค์ข้อท2ี.เพอืส่งเสริมให้เดก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มพีฒันาการทีดีในทุกมิติ ผ่านการจดักระบวนการเรยีนรูผ้่านสือ กิจกรรมและพืนทีสร้างสรรค์ 

4. การสรา้งพนืทกีารเลน่และพนืทกีิจกรรมทางกายเพอืพฒันาการเรยีนรูแ้ละจินตนาการโดยใช้วสัดุทีมอียู่ใน

ทอ้งถนิ เชน่ กะบะเล่นทรายและนํา  บ่อเลียงปลาพนืถิน    แปลงผกั Food for Bee Food For Man (ทํา

คา้งถวั หรอืผกัตระกูลแตงกวา) แปลงเลยีงองุ (ชนัโรง)  

 

- เกิดพนืทีเล่นและกิจกรรมทางกายในศูนย์พฒันาเด็กเล็กเพอืสง่เสรมิ

การเรยีนรู ้พฒันาการดา้นรา่งกายและพฒันาทกัษะชวีิต 

- เกิดการเปลียนแปลงของเด็ก ทีนําไปสู่การเป็นเด็กทีมีสุขภาวะ

คุณสมบตัพิงึประสงค์ ตามเกณฑ์ทรีว่มกนักําหนด/หรอืมาตรฐาน 

5. ผลติอปุกรณ์และสอืสรา้งสรรค์สาํหรบัเด็ก ทเีหมาะต่อการเรยีนรูแ้ละสรา้งจินตนาการของเด็ก รวมทงัสรา้ง

ความฉลาดรูท้างสขุภาพเพอืเกดิแนวโน้มพฤติกรรมสขุภาวะในดา้นการบรโิภคอาหารและกจิกรรมทางกาย 

- มอีปุกรณ์ทมีาจากภูมปิญัญาทเีหมาะสมกบักจิกรรมทางกายแก่เดก็  

- มอีปุกรณ์และสือและรปูแบบกิจกรรมเพอืการเรยีนรู ้ 

- เด็กมคีวามสนใจ ความสขุ เกดิจนิตนาการ และเกดิการเรยีนรู้

เพมิขนึ   

- เด็กเกดิความเขา้ใจในเรอืงประโยชน์และโทษของการบรโิภคอาหาร 

- เกิดการเปลยีนแปลงของเดก็ ทมีสีขุภาวะทดีี นําไปสูก่ารเป็น
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ชือกิจกรรม ผลทีคาดว่าจะเกิดขึน 

พลเมอืงเดก็ทมีคีุณสมบตัพิงึประสงค์ *** 

6. จดัพนืทกีารเล่น การอา่นในศูนย์พฒันาเดก็เลก็ : มอีปุกรณ์การเล่น  หนงัสอืและกจิกรรมการอา่นที

เหมาะสมกบัพฒันาการตามวยัและสรา้งความฉลาดรูท้างสขุภาพ 

- มพีนืทแีละกจิกรรมสง่เสรมิกจิกรรมทางกายและสง่เสรมิการอา่น

สําหรบัการอา่นหนังสอืเดก็ปฐมวยั  

- เด็กมคีวามสนใจ ความสขุ เกดิจนิตนาการ และเกดิการเรยีนรู้

เพมิขนึ   

- เกิดการเปลยีนแปลงของเดก็ ทนํีาไปสูก่ารเป็นพลเมอืงเดก็ทมีี

คุณสมบตัิพงึประสงค์ *** 

7. จดัพนืทใีนการทาํกิจกรรมศิลปวฒันธรรมและสอืสรา้งสรรคซ์ึงมุง่เน้นใหเ้กดิการกระตุน้ใหเ้ดก็ เกิดการ

จนิตนาการ เกดิความอยากรู ้อยากลงมอืทําอยากทดลอง โดยคํานึงถงึความเหมาะสมกบัวยั 2-5 ปีเช่น 

กจิกรรมจากการประยกุต์ใชภู้มปิญัญาวฒันธรรมทอ้งถนิ การฝึกราํโนราครูจากภูมปิญัญา การปนัดนิ

เหนียว ศลิปะจากธรรมชาตกิจิกรรมประดษิฐต์วัหนงัตะลงุกจิกรรมประกอบจงัหวะการประยุกต์ทา่ราํโนรา

บคิ  การละเล่นแบบไทย ฯลฯ 

 

- มรีูปแบบกิจกรรมจากการประยุกต์ใช้ภูมิปญัญาวัฒนธรรมทอ้งถิน 

ศลิปะสรา้งสรรคเ์พอืการเรยีนรูจ้นิตนาการและพฒันาการ  

- เด็กๆในศูนย์เดก็เลก็มคีวามสนใจ ความสนุก และเกิดการเรยีนรู ้

- เกิดการเปลียนแปลงของเด็ก ทีนําไปสู่การเป็นพลเมืองเด็กทีมี

คุณสมบติัพงึประสงค์ *** 

วตัถปุระสงค์ข้อที 3 เพือสรา้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในการร่วมพฒันาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ให้เป็นพืนทีในการการเรียนรูร้่วมกนัของเดก็และชมุชน 

8. คณะทํางานโครงการจดัประชุม เพือนําเสนอสถานการณ์เรืองการจัดการกิจกรรมทางกายและสือ

สรา้งสรรค์และพนืทสีรา้งสรรค์ในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ทมีผีลต่อการเรยีนรูแ้ละพฒันาเด็กเลก็ และรบัฟงัเสียง

สะทอ้นจากผูป้กครองดา้นพฤตกิรรมของเด็กทเีปลยีนแปลง เพือสรา้งการมีสว่นร่วมในผู้ปกครอง ชุมชน 

และองค์กรทอ้งถินในการดําเนินกิจกรรม และตดิตามพฤตกิรรมของเด็กในขณะอยูท่บีา้น 

-มผีูเ้ขา้รว่มประชมุ จํานวน10. คน แบ่งเป็น คร ูจาํนวน..4... คน และ 

ผูป้กครองจํานวน.....6...... คน  

- ได้แลกเปลยีนขอ้มูลพฤตกิรรมของเดก็ในศนูย์พฒันาเด็กเลก็ทงัใน

ชว่งเวลาทอียูบ่า้นและช่วงเวลาทอียู่ทศีูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
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11. กรณีทีมีการสนับสนุนทรพัยากรจากหน่วยงานอืน 

ใหร้ะบุการสนบัสนุนทรพัยากรจากหน่วยงานอนื ทงัในรูปแบบงบประมาณ หรอืการสนบัสนุนรูปแบบอนื     

 
ลําดบัท ี ชอืหน่วยงาน งบประมาณ (บาท) สนับสนุนรปูแบบอนื(ถ้ามีใหร้ะบุ) 

1. เครอืขา่ยผูป้กครอง 

 

  

2. สํานักธรรมนูญสขุภาพตําบลชะแล ้

 

- การประสานงานเครอืข่าย

ภายนอกเพอืสนบัสนุน

งบประมาณหรอือุปกรณ์ 

3. กลุ่มชะแล้รกัษ์ชนัโรงและผงึหลวง 

 

 สนบัสนุนเมลด็ภณัฑ์พชืผกั และ

รงัชนัโรงเพือการเรยีนรู ้

 

12.  วิธีรายงานผลลพัธข์องโครงการ 

(ทุกโครงการจะตอ้งนําเสนอรายงานความกา้วหน้าและรายงานปิดโครงการให้คณะทาํงานรบัทราบและรบัรองรายงานฯ ก่อน

นําส่ง สสส.) 

ตวัชีวดัผลลพัธ ์
(ยกมาจากตวัชวีดัผลลพัธ์ทรีะบใุนหวัขอ้ท ี2) 

ข้อมูลอะไรบ้างทีจะเก็บ วิธีเกบ็ข้อมูล 

1. ครพูเีลยีงศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เขา้

รว่มการพฒันาทกัษะในการจดั

กระบวนการเรยีนรูผ้า่นสอื 

กจิกรรมและพนืทสีรา้งสรรค์

จํานวน ................. ครงั 

ประเดน็ทคีรพูเีลยีงได้รบัการพฒันาทกัษะ บนัทกึการประชมุ 

2. ประเภทและจํานวนสอืและ

กจิกรรมทคีรพูเีลยีงในศูนย์

พฒันาเดก็เลก็มาประยุกต์ใชใ้น

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  

1. ประเภทสอืและกจิกรรมทคีรูพเีลยีง

จดัทําในศูนย์หลงัจากการอบรม 

2. จํานวนสอืและกจิกรรมทคีรพูเีลยีง

จดัทําในศูนย์หลงัจากการอบรม 

1. ภาพถ่าย 

2. การบนัทกึสรปุกจิกรรม 

3. เกิดกิจกรรมสือสร้างสรรค์ และ

สภาพแวดล้อมหรือพืนทีทีเอือ

ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ อั น มี ผ ล ต่ อ

พฒันาการในทุกดา้นของเด็กเลก็

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 

.......................  กจิกรรม 

1. กจิกรรมทดีาํเนินการในศนูย์พฒันา

เด็กเลก็ 

2. จํานวนพนืทสีรา้งสรรค์ทเีออืต่อการ

เรยีนรูข้องเดก็ 

1. ภาพถ่าย 

2. การบนัทกึขอ้มูล สรปุ

บนัทกึกิจกรรม 

4. เด็กในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็รอ้ยละ 

70 มีพัฒนาการทีดีและมี

ความสุขในการทํากิจกรรมใน

ศูนยฯ์  

5. เด็กในศูนย์พฒันาเดก็เลก็รอ้ยละ 

50 มคีวามเขา้ใจและมแีนวโน้ม

1. ความสนใจของเดก็เลก็ในการทาํ

กจิกรรมในศูนย์ฯ 

2. พฤตกิรรมของเด็กในด้านต่างๆ เช่น 

อารมณ์ การรบัประทานอาหาร  การ 

 

 

1. การสงัเกตและบนัทกึขอ้มูล 

2. การใชแ้บบบนัทกึขอ้มลู 

3. การสอบถามจากผูป้กครอง 
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ปรบัพฤตกิรรมเพมิการบรโิภค

ผกั ผลไม ้และอาหารสขุภาวะ 

และมกีิจกรรมทางกายเพมิขนึ 

 

6. จํานวนกิจกรรมทผีู้ปกครองและ

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาพืนทีเรียนรู้ของเด็กใน

ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก 

............................ กจิกรรม 

7. เกิดเครอืขา่ยผูป้กครองในชุมชน

เพอืชว่ยประเมินพฒันาการด้าน

ร่างกาย และสติปญัญา รวมทงั

การเปลียนแปลงพฤติกรรมด้าน

สุขภาพของเด็กในศูนย์พฒันา

เด็กเลก็ 

1. จํานวนผูป้กครองและชุมชนในการรว่ม

ทาํกจิกรรมในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

2. จํานวนกจิกรรมทผีู้ปกครองและชมุชน

ใหค้วามรว่มมอื 

3.ผูป้กครองและชุมชนใหค้วามรว่มมอืใน

ดา้นใดบา้ง 

1. ภาพถ่าย 

2. ใบลงเทยีนกจิกรรม 

3. บนัทกึสรุปกจิกรรม 

ข้อมูลทีจะเกบ็คอืขอ้มูลสาํคญัทจีะบอกว่าโครงการบรรลุผลลพัธ์ เช่น จาํนวนแกนนํา บทบาทแกนนํา กฎ/ระเบียบ/กตกิา 

พฤตกิรรมทเีปลยีนไป เป็นตน้ 

วิธีเกบ็ข้อมูล เช่น การสมัภาษณ์ การสงัเกตการณ์ การประชุมกลุ่ม ภาพถา่ย  คลปิวดิโีอ  การสาํรวจ  การสรุปบทเรยีน เรอืง

เล่า ฯลฯ 

 

13.  องคก์รภาคีทีร่วมดาํเนินงาน 

ระบุรายชอืองค์กรภาคทีรี่วมดาํเนินโครงการหรอืหน่วยงานสนับสนุนทมีบีทบาทในการร่วมคดิร่วมดาํเนิน หรอืเป็นทปีรกึษา 

หรอืใหก้ารสนับสนุนอนื ต่อโครงการนี 

 

ลาํดบัที ชือหน่วยงาน บทบาทหน้าที 

1. เทศบาลตําบลชะแล ้  

2. วดัภูตบรรพต  

3. สํานักธรรมนูญสขุภาพตาํบลชะแล้  

4. อสม.หมู่ท ี5  

5. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท ี5  

 

 

 

 

 


