รายงานการถอดบทเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลดอนกลาง จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม
21 มีนาคม 2555
เครือขายฮักแพง เบิ่งแญงคนสารคาม

คํานํา
การถอดบทเรียน เปนองคประกอบหนึ่งของการจัดการความรู โดยเปนกระบวนการดึงความรูที่ได
จากการปฏิบัติการที่สามารถชี้วัดการเปลี่ยนแปลงกอน
(Before) และหลัง (After) ได ซึ่งผูเขารวม
กระบวนการถอดบทเรียนสามารถเห็น รับรู เขาใจ วิเคราะหและเชื่อมโยงเหตุปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงนั้นๆ (Impact) ได นอกจากนี้ยังคนพบบทเรียนสําคัญที่เกิดขึ้นอีกดวย
ซึ่งเอกสารฉบับนี้เปนรายงานการถอดบทเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลดอนกลางจังหวัด
มหาสารคาม เพื่อ สกัดความรูที่อยูในตัวคนหรือองคกร เปนบทเรียนสําคัญ และสรุปสังเคราะหเปนชุด
ความรู จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและกําหนดเปนแนวทางการทํางานในอนาคตได

เครือขายประเด็นเด็กและเยาวชน
โครงการฮักแพง เบิ่งแญงคนสารคาม
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รายงานการถอดบทเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลดอนกลาง
วันที่ 17 กุมภาพันธ 2555
ณ องคการบริหารสวนตําบลดอนกลาง
************************
กําหนดการ
09.00 น. ลงทะเบียน
โดย ทีมงานของอบต.ดอนกลาง
09.30 น. ชี้แจง
วัตถุประสงคการถอดบทเรียน โดย ทีมงานของอบต.ดอนกลาง
09.45 น. ระดม
ความคาดหวัง โดย ทีมงานของฮักแพงฯ
10.00 น.
เรียนรูหลักการถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู โดย ทีมงานของฮักแพงฯ
11.00 น.
(
(
(

(

แบงกลุมยอยเพื่อถอดบทเรียนโดย ทีมงานของฮักแพงฯ
1) ทบทวนเปาหมายการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2) พิจารณาตัวชี้วัดความสําเร็จ
3) ประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
(4) ปจจัยที่สนับสนุนความสําเร็จและปจจัยที่เปนอุปสรรค
(6) บทเรียนสําคัญที่เกิดขึ้น
7) ทิศทางการดําเนินงาน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. กิจกรรมกลุมยอย (ตอ)
14.00 น. นําเสนอผลในกลุมใหญพรอมกับการถอดบทเรียนในแตละประเด็น
สรุปภาพรวมของการถอดบทเรียน
โดย ทีมงานของฮักแพงฯ
15.00 น. ปดกิจกรรมการถอดบทเรียน
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดอนกลาง
1. ประวัติการจัดตั้ง
1.1
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดอนกลาง
องคการบริหารสวนตําบลดอนกลาง ไดกอตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๔๙
องคการบริหารสวนตําบลดอนกลาง ไดจัดทําโครงการ ในป ๒๕๔๘ โดยผานการ
ประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล สงแบบสํารวจและรับฟงความคิดเห็นของพี่นองประชาชนภายใน
ตําบลดอนกลางทุกหลังคาเรือน โดยแบบตอบรับมีประชาชนใหความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 90 เปอรเซ็นต ในป ๒๕๔๙ ไดมีจํานวน นักเรียน ๗๒ คน และมีผูดูแลเด็ก จํานวน ๓ คน อาคาร
เรียน จํานวน ๒ หลัง พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดกอสราง อาคาร ๑ หลัง หองนักวิชาการศึกษา หองมาตรฐาน
หองสมุด หองสนามเด็กเลนในรม หองพยาบาล ปรับปรุง ภูมิทัศน สนามเด็กเลนกลางแจง หองสวย หอง
อาบ โรงอาหาร และไดจัดใหมีรถรับสงเด็ก ปจจุบัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดอน
กลาง มีบุคลากร นางเกษฎาพร ทรงแสงจันทร นักวิชาการศึกษา นางเพ็ญจิต กุลาศรี รักษาการหัวหนา
ศูนยฯผูดูแลเด็ก จํานวน ๙ คน ผูประกอบอาหาร จํานวน ๑ คน พนักงานทั่งไป จํานวน ๑ คนศูนย
1.2
ประวัติการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังจาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังจาน ไดกอตั้ง ป ๒๕๔๒ โดย เจาอาวาสวัดวังจาน พระครูสุทัศน วุฒิ
สาร นายเพชร ศรีเศรษฐา นายสุรวุฒิ ดวยสีดํา และไดรับการสนับสนุนชาวบานวังจาน หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ใชสถานที่ในวัดวังจาน มีนักเรียน จํานวน ๓๙ คน มีผูดูแลเด็ก จํานวน ๒ คน
พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดรับอนุญาตจัดตั้งเปนศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด จากกรมศาสนา
พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดถายโอนศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด พรอมงบประมาณ ใหกับองคการ
บริหารสวนตําบลดอนกลาง และไดเปลี่ยนชื่อเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังจาน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังจานไดจัดการบริหารศูนยฯใหไดมาตรฐานและไดขยายรับ
บริการเด็ก จาก อายุ ๓ - ๖ ป
ปจจุบัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับดูแลเด็ก จากชวงอายุ ๒ – ๖ ป จํานวน เด็กนักเรียน ๗๒
คน มีบุคลากร จํานวน ๕ คน มี นางรัตนสุดา ดรเขื่อนสม รักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวัง
จาน มีผูดูแลเด็ก จํานวน ๓ คน มีผูประกอบอาหาร จํานวน ๑ คน มีอาคารเรียน ๑ หลัง แบงออก
เปน หองเรียน 4 หอง หองครัว หองสวน หองอาบน้ํา หองวิชาการ หองสมุด
ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดอนกลาง ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนกลาง จํานวน ๒ ศูนย ดังนี้
1 . ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลดอนกลาง
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1.1
1.2
1.3
1.4

จํานวนเด็ก ๒๑๕ คน
มีบุคลากรผูดูแลเด็กจํานวน ๑๑ คน
มีจํานวนหองดูแลเด็ก จํานวน ๑๑ หอง
ชั้นเรียนมีจํานวน ๔ ชั้นเรียน
o เตรียมอนุบาล ๑
o อนุบาล ๑
o อนุบาล ๒
o อนุบาล ๓
2. . ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดวังจาน ไดรับถายโอนมา จากกรมศาสนา
2.1
จํานวน เด็ก ๗๒ คน
2.2
มีบุคลากรผูดูแลเด็ก จํานวน ๔ คน
2.3
มีจํานวนหองดูแลเด็ก จํานวน ๔ หอง
2.4
ชั้นเรียนมีจํานวน ๔ ชั้นเรียน
o เตรียมอนุบาล ๑
o อนุบาล ๑
o อนุบาล ๒
o อนุบาล ๓
2.วิสัยทัศนดานการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กองคการบริหารสวนตําบลดอนกลาง เด็กเล็กมีมารยาท สุขภาพ
สมบูรณ เพิ่มพูนสติปญญา
3.พันธกิจดานการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กองคการบริหารสวนตําบลดอนกลาง
1.
พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ชุมชนและภาคีการพัฒนาในดานการศึกษา มีสวน
รวม
2.
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกผังจิตสํานึกใหเด็กรักในเอกลักษณและคานิยมความเปนไทย
3.
สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.
จัดใหมีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและไดมาตรฐาน เพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู
5.
สงเสริมใหเด็กมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
6.
สงเสริมทักษะทางดานภาษา กระบวนการคิด และแกไขปญหา
7.
สงเสริมเด็กเล็กทุกคนมีพัฒนาการอยางสมดุล ทั้งทางรางการ สติปญญา อารมณ และสังคม
รวมทั้งมี รักในประเพณี วัฒนธรรมไทย พรอมจะเติมโตขึ้นเปนผูใหญที่มีคุณภาพ
8.
มุงสูความเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดมาตรฐาน เด็กมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง ตาม
นโยบายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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4.เปาหมาย

1.
เด็กทุกคนมีรางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
2.
เด็กทุกคนสามารถใชภาษาสื่อสารกับผูอื่นไดอยางเหมาะสมกับวัย
3.
เด็กทุกคนมีความพรอมที่จะเรียนรู
4.
เด็กทุกคนสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
5.
เด็กทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย มีมารยาทที่ดี รักธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
6.
เด็กทุกคนไดแสดงออกตามศักยภาพดานศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวรางการตามจิตนาการ
7.
เด็กทุกคนไดเขารวมกิจกรรมที่หลายหลายเหมาะสมกับวัยอยางมีความสุข

ผูเขารวมประชุม
จํานวน 23 คน ประกอบดวย คณะผูบริหาร ครูผูดูแลเด็ก ตัวแทนผูปกครอง และคณะวิทยากร จาก
ทีมงานฮักแพงเบิ่งแญงคนสารคาม
รายงานผลการถอดบทเรียน
รายงานผลการถอดบทเรียนจะประกอบดวยการทําความเขาใจตอหลักการถอดบทเรียน และ
รายละเอียดของการถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานกับกลุมเปาหมาย ซึ่งรายละเอียดเปนดังนี้
1. เรียนรูหลักการถอดบทเรียน
1.1 ชี้แจงวัตถุประสงคการถอดบทเรียน โดยนายก อบต.ดอนกลาง นายวิบูลย ดอนอินทร และ ทีม
วิทยากร ไดอธิบายถึงจุดมุงหมายของการถอดบทเรียนนั้นขึ้นอยูกับความตองการของเจาของโครงการหรือ
ผูเขารวมวามีความมุงหวังอยูระดับใด ระดับการสรุปบทเรียน หรือระดับการถอดบทเรียน หรือถึงขั้น
ถอดรหัสความสําเร็จ ซึ่งเปนการประมวลผลลัพธที่เกิดขึ้นในมิติตาง ๆ จากทัศนะ มุมมองอันหลากหลาย
เพื่อใหได “ความรู ” (บทเรียน) จากประสบการณจริงอันจะเปนประโยชนนําไปสูการพัฒนา ปรับปรุงงาน
และสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของกลุม สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับงานนั้น เพื่อการพัฒนาขีด
ความสามารถและศักยภาพใหสูงขึ้น
1.2 เปาหมายของการถอดบทเรียน กระบวนการถอดบทเรียนที่ดีนั้นจะสามารถยกระดับความ
เขาใจและสรางการเรียนรูของผูเขารวมไดเปนลําดับ โดยแบงระดับขั้นการเรียนรูออกเปน 4 ระดับดวยกัน
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ซึ่งหากกระบวนการถอดบทเรียนสามารถสรางการเรียนรูไดจริง ผูเขารวมกระบวนการจะสามารถเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับตางๆ ไดแก ขั้นที่ 1 ผูเขารวมตองเห็นและแยกแยะความแตกตางของความรูของ
ตนเองกอนและหลังการปฏิบัติการหนึ่งๆ ได ขั้นที่ 2 ผูเขารวมตองเขาใจและสามารถวิเคราะหเหตุ ปจจัยที่
สงผลตอความแตกตางนั้นๆ ของตนเองได ขั้นที่ 3 ผูเขารวมสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเหตุ
ปจจัย ความรู และ บริบทตางๆ ขณะที่ปฏิบัติการนั้นๆ ได ขั้นที่ 4 ผูเขารวมสามารถเขาถึงหลักการเรียนรู
และนําไปบูรณาการจัดกระบวนการไดอยางสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณหนึ่งๆ ได
1.3 หลักการถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู การถอดบทเรียน เปนองคประกอบหนึ่งของการจัดการ
ความรู โดยเปนกระบวนการดึงความรูที่ไดจากการปฏิบัติการที่สามารถชี้วัดการเปลี่ยนแปลงกอน (Before)
และหลัง (After) ได ซึ่งผูเขารวมกระบวนการถอดบทเรียนสามารถเห็น รับรู เขาใจ วิเคราะหและเชื่อมโยง
เหตุปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ( Impact) ได นอกจากนี้ยังคนพบบทเรียนสําคัญที่เกิดขึ้น
อีกดวย ซึ่งสามารถอธิบายไดตามแผนผังขางลาง
การถอดบทเรียนที่ดีจะสามารถสกัดความรูที่อยูในตัวคนหรือองคกร เปนบทเรียนสําคัญ เพื่อสรุป
สังเคราะหเปนชุดความรู จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและกําหนดเปนแนวทางการทํางานในอนาคตได

ปจจัยที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง

กอน
(Befor

หลัง

(After)
ความแตกตางและ
การเปลี่ยนแปลง
บทเรียน
สําคัญ

ผลกระทบ
(Impact)
แผนผังแสดงกรอบการถอดบทเรียน
2. รายละเอียดเนื้อหาการถอดบทเรียน
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2.1 ระดมความเขาใจตอการถอดบทเรียน โดยการ แจกบัตรคําและปากกาเคมีใหผูเขารวมประชุม
และตั้ง คําถาม “การถอดบทเรียนในความเขาใจของทานคือ อะไร” คําตอบที่ผูเขารวมเขาใจเปนดังนี้ การ
ถอดบทเรียนในความเขาใจของเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังจานและเจาหนาที่ศูนยพัฒนา อบต .ดอน
กลาง คือ ความโดดเดน การแลกเปลี่ยนและสงเสริม การปรับปรุง-แกไข การระลึกถึงสิ่งเกาๆ ความ
ตองการใหเปน เอาสิ่งที่มีอยูแลวขึ้นมา สิ่งที่ดีมาสอนลูกหลาน การพัฒนาเด็ก การตองการถอด อยากรู
2.2 ระดมความดาดหวัง จากการถอดบทเรียนครั้งนี้ ไดแก
2.2.1 ความคาดหวังตอ ครู มีความเขาใจเรื่องการถอดบทเรียน ปรับเปลี่ยนขอบกพรอง
เพื่อศักยภาพวิชาชีพ พัฒนาตัวเอง มีเทคนิคการสอน มีความรู มีประสาบการณ ไดเรียนรู ไดแนวทางการ
ทํางาน มีการเปลี่ยนแปลง
2.2.2 ความคาดหวังตอลูกหลาน มีความรู มีพัฒนาการสมวัย ไดเรียนรู เด็กมีความสุข และ
เปนคนดี
2.2.3 ความคาดหวังตอการพัฒนา เครือขาย มีเครือขายผูปกครองในการดูแลเด็ก และมี
เครือขายครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2.3 ทบทวนเปาหมายการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2.3.1 แบงผูเขารวมประชุม เปน 3 กลุม ไดแก กลุมผูปกครอง กลุมเจาหนาที่ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและกลุมผูบริหาร
2.3.2 แจกบัตรคําและปากกาเคมีใหผูเขารวมประชุม
2.3.3 คําถาม “ทําไมตองมีศูนยเด็กเล็ก”
2.3.4 จากการระดม พบวาเปาหมายการพัฒนาศูนยเด็กเล็กที่เปนที่รับรูของผูเขารวมถอด
บทเรียน สามารถแยกออกเปน 3 กลุมดังนี้ การพัฒนาทักษะพื้นฐาน การพัฒนาทักษะชีวิต และ การพัฒนา
ทักษะทางดานสังคม ดังแสดงในแผนผัง
ทักษะดานชีวิต
(ปญญา)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต. ดอนกลาง

ทักษะการเตรีย
ความ
(พื้นฐาน)

ทักษะการอยู
รวมกับคนอื่น
(ทางสังคม)
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แผนผังแสดงเปาหมายการพัฒนาเด็กเล็ก
องคประกอบ หรือตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กเล็กตามเปาหมายการพัฒนาเด็กเล็ก เปนดังนี้
เปาหมายการพัฒนาทักษะการเตรียมความพรอม มีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก
การเตรียม
ความรูดานการศึกษา การพัฒนาสมองและสติปญญา และมีการพัฒนาการทั้งสมองและรางกาย สมวัย (การ
เจริญตามชวงวัย) เปนตน
เปาหมายการพัฒนา ทักษะดานชีวิต องคประกอบที่สําคัญ ไดแก ทักษะการชวยเหลื อ
ตัวเอง พัฒนาการ ทางดานอารมณ การเรียนรูกับ สิ่งแวดลอม รอบตัว และการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
เปนตน
เปาหมายการพัฒนา ทักษะดาน การอยูรวมกับคนอื่น และ ความสัมพันธกับ สังคม
องคประกอบที่สําคัญ ไดแก การเห็นอกเห็นใจ การชวยเหลือคนอื่น การแบงปน การควบคุมอารมณตนเอง
เปนตน
ผลกระทบ จากการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผลกระทบที่สําคัญ นอกจากการ
พัฒนาเด็กเล็กตามวัยแลวยังเปนการ แบงเบาภาระการดูแลจากผูปกครอง และชุมชนดวย รายละเอียด ดัง
แผนผังขางลาง
แบงเบา
ภาระ
ผูปกคร

(ผลกระทบ)

(2.) ทักษะการชวย
(1.)เตรียมความรู

1. ทักษะพื้นฐาน
2. ทักษะชีวิต (2.) พัฒนาการอยู
รวมกับผูอื่น (การปรับตัว)
(1.)มีการพัฒนา การ2.1 ทักษะตนเอง
สมวัย
2.2 ทักษะทางสังคม
3. ทักษะทางดานสมอง ความรู
ทักษะ

(3.) พัฒนา
สมองและ
สติปญญา

เหลือตนเอง

(การศึกษา)

พื้นฐาน
การ
เตรียม

(2.)ปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะ
ดาน

(3.) มีความรู

ทักษะการ
อยูรวมกับ
คนอื่น

แผนผังแสดงเปาหมายและองคประกอบของการพัฒนาเด็กเล็ก
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2.4 พิจารณาตัวชี้วัดความสําเร็จและประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
2.4.1 แบงผูเขารวมประชุมออก เปน 5 กลุม ตามพัฒนาการแตละชวงวัยของเด็กเล็ก ไดแก
กลุม 1 เด็กวัย 2-3 ขวบ กลุม 2 เด็กวัย 3-4 ขวบ กลุม 3 เด็กวัย 5 ขวบ กลุม 4 เด็กวัย 6 ขวบ และ กลุม 5 กลุม
ผูบริหาร
2.4.2 แจกกระดาษและปากกาเคมีใหแตละกลุม
2.4.3 คําถาม “คิดวาอะไรคือความสําเร็จในวันนี้ พรอมกับใหคะแนนความสําเร็จ
”
จากนั้นแตละกลุมออกมานําเสนอ
พัฒนาการตาม
ชวงวัย
1. พัฒนาการเด็ก
วัย 2-3 ขวบ

2. พัฒนาการเด็ก
วัย 4 ขวบ

3. พัฒนาการเด็ก
วัย 5 ขวบ

คะแนน
ความสําเร็จ
ความสําเร็จ
90%
o ดานรางกาย ชวยเหลือตัวเองในการเขาหองน้ําได แตงตัว รับประทาน
อาหารไดดวยตัวเอง
o ดานอารมณ แสดงความรูสึกออกได
o ดานสังคม เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได รูจักการเขาแถวรับของจาก
คุณครู
o ดานสติปญญา บอกความตองการของตัวเองได
80 %
o ดานสติปญญา พูดคําคลองจองได รองเพลงสั้นๆได สนทนาตอบโต
นับเลข 1-10 ไทยและอังกฤษได
o ดานรางกายสมบูรณ ขับถายเปนเวลา วิ่งและหยุดได ประสาน
สัมพันธกลามเนื้อมือและตา
o ดานสังคม เลนกับเพื่อนได ชวยเหลือตัวเอง ทิ้งขยะถูกที่ รับประทาน
อาหารดวยตัวเอง ทําตามกฎระเบียบ
o ดานอารมณจิตใจ มีความสุข สนุกสนานสมวัย
65%
o สามารถอานออกเขียนได
o สามารถชวยเหลือตัวเองและผูอื่น
o สามารถอยูรวมกับผูอื่นได เชน การทํางานเปนกลุม การแบงปน การ
รอคอย
o ปฏิบัติตามกติกาขอตกลงไดชัดเจน
o สามารถบอกความตองการของตัวเองได
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o สามรถถายทอดความรูจากประสบการณของตัวเองไดเอง เชน การเลา
เรื่องที่ตัวเองชอบ/พบเจอมา สิ่งที่ตัวเองอยากทํา
o สามรถเกิดจินตนาการ ความคิดสรางสรรค เรียงลําดับเหตุการณ
พัฒนาการตาม
คะแนน
ความสําเร็จ
ชวงวัย
ความสําเร็จ
4. พัฒนาการเด็ก
90%
o ดานรางกาย มีการทรงตัวดี วิ่งเร็วไดโดยไมเสียการทรงตัว
วัย 6 ขวบ
มีพัฒนาการทางกลามเนื้อ ขึ้น-ลงบันไดโดยไมจับราว และโยน-รับลูก
บอลได
o ดานอารมณ ชื่นชมความสามารถของตัวเองและผูอื่นแสดงอารมณได
เหมาะสมกับสถานการณ
o ดานสังคม เปนผูนํา/ผูตามได ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
ชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันได เชน อาบน้ํา ใสเสื้อผา
o ดานสติปญญา สามารถถายทอดประสบการณตัวเองได เรียงลําดับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นกอน-หลังได เชื่อมโยงความสัมพันธเรื่องตางได
5. กลุมผูบริหาร

65%

o
o
o
o
o

ผูปกครองใหความรวมมือและสนับสนุน
บุคลากรมีประสบการเปนมืออาชีพ
โภชนาการครบ 5หมู
สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียน การอยูอาศัย
จัดทําแผนการศึกษาตอเนื่อง

2.5 ประเมินปจจัยที่สนับสนุนความสําเร็จและปจจัยอะไรที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน
2.5.1 แจกกระดาษบรูฟและปากกาเคมีใหแตละกลุม
2.5.2 คําถาม มีปจจัยและอุปสรรคอะไรที่สงผลตอการดําเนินงาน
ผลการระดมความคิดเห็น โดยแบงรายละเอียดออกเปนชวงวัยทั้งหมด 4 ชวง 5 กลุม
ดวยกัน ผลเปนดังนี้
พัฒนาการชวงวัย
ปจจัยความสําเร็จ
ปจจัยอุปสรรค
1. พัฒนาการเด็ก o ตัวเด็ก เชื่อฟงคุณครู และมีความพรอมที่ o ขาดการสานตอกิจกรรมเด็กของ
วัย 2-3 ขวบ
จะรับความรู
ผูปกครอง
o ครู มีความอดทน มีความรู จบครู ไดรับ o สื่อการสอนบางอยางไมเพียงพอตอเด็ก
การอบรมเพิ่มเติมมีความรักความเขาใจ o เด็กบางคนขาดเรียนบอย
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ในพัฒนาการเด็ก

o พัฒนาการเด็กแตละคนไมเทากัน

o ผูปกครองใหความรวมมือใหการ
สนับสนุน
พัฒนาการชวงวัย

2. พัฒนาการเด็ก
วัย 4 ขวบ

3. พัฒนาการเด็ก
วัย 5 ขวบ

ปจจัยความสําเร็จ
o ผูบริหารมีวิสัยทัศนไกลและพรอมให
ความสนับสนุนสภาพแวดลอม
สภาพแวดลอมที่อํานวยในการเรียนรู
o ผูบริหาร มีนโยบายดานการศึกษา
สําหรับเด็ก
o ผูปกครอง ใหความรวมมือในการเตรียม
ความพรอม
o ครู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความรู
จบเฉพาะดาน เขาใจเด็ก และมี
ประสบการณ
o สื่อการเรียนการสอน เหมาะสมกับวัย
o สภาพแวดลอม ภายในมีการจัดมุม
o ความพรอมของเด็ก มีการตัวมาตั้งแต 2
ขวบ
o สื่อการเรียนการสอน ตรงตามความตรง
การในการใช และมีคุณภาพ
o สภาพแวดลอม อบอุน ปลอดภัย สะอาด
o บรรยากาศในหองเรียน เหมือนบาน มี
มุมประสบการณ
o ความพรอมของตัวครู ทุกดาน
บุคลิกภาพ แตงกายดูดีสะอาด
ปฏิสัมพันธ ดูแลเหมือนแม สุภาพ
ออนโยน รักในหนาที่ มีความศรัทธาใน
อาชีพ
o ผูบริหาร มีวิสัยทัศนเห็นความสําคัญ
ของเด็กและการศึกษา
o ผูปกครอง มีการสงเสริมเขาใจใหความ

ปจจัยอุปสรรค

o งบประมาณ สนับสนุนครู ไมเพียงพอ
เชนการศึกษาแหลงเรียนรู การอบรม
o เด็กมีความแตกตางกัน
o ครูบางคนยังขาดความรูเฉพาะดาน
(เด็กพิเศษ)

เด็กบางคนขาดความพรอม
สื่อการสอนบางอยางขาด
ผูปกครองบางคนมีความเขาใจผิดๆ
หนาที่ของครูที่นอกเหนือจากการสอน
(งานเยอะบางครั้งไมเต็มที่)
o งบประมาณชา ไมเพียงพอ

o
o
o
o
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4. พัฒนาการเด็ก
วัย 6 ขวบ

ชวยเหลือสนับสนุน
o ตัวเด็กไดรับเตรียมความพรอมตั้งแตเด็ก
2 ขวบ

พัฒนาการชวงวัย

ปจจัยความสําเร็จ
o สถานที่สิ่งแวดลอม หองเรียนที่
เหมาะสม เปนสันสวน สะอาด
อากาศถายเท

o เด็กขาดเรียนบอย
o ความพรอมของเด็กดานสติปญญา
ปจจัยอุปสรรค

o สื่อวัสดุ /อุปกรณ มีสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม ใชไดจริง
o ครูผูสอน มีจํานวนครูเหมาะสมกับ
เด็ก 1:20 คน

5. กลุมผูบริหาร

o นโยบายผูบริหาร ที่ใหการ
สนับสนุนอยางตอเนื่องและเห็น
ความสําคัญของการศึกษา
o ผูปกครองเห็นความสําคัญใน
การศึกษา ใหความรวมมือ
o ผูปกครองเห็นความสําคัญในการศึกษา
และใหความรวมมือ
o
o
o
o
o

o

o งบประมาณ ลาชา
o ขาดวิทยากรมืออาชีพ/ขาดการตอเนื่อง
o ขาดการประชุมผูบริหาร/ผูปกครอง/ครู
บุคลากรมีความรูและประสบการณ
เพื่อการจัดการศึกษา
มีงบประมาณที่ใชซื้อสื่อ การเรียนการ
o ขาดการรวมมือกับสถานศึกษาใกลเคียง
สอน
ในการจัดการศึกษา
โภชนาการครบ 5 หมู
สิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียน การอยูอาศัย o บุคลิกภาพของครูขาดการ
ประสานงาน/ความรวมมือ/เครือขายครู
จัดทําแผนการศึกษาตอเนื่อง
เด็กปฐมวัย
สงเสริมบุคลากรใหมีความรูและทักษะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางครู+ผูปกครอง
ครูมีจิตสํานึกที่ดีตอเด็ก และวิชาชีพ

จากการระดมปจจัยที่เปนอุปสรรคจะเห็นไดวามีหลายขอ ที่สงผลตอการดําเนินงาน ผูเขารวม
ประชุมจึงใหคะแนนและลําดับความสําคัญของอุปสรรคการดําเนินงาน ซึ่งสามารถเรียงลําดับของปญหา
อุปสรรคการดําเนินงานเปน ดังนี้
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ปญหาลําดับที่ 1 คือ ขาดการประสานงาน และสรางความรวมมือกับผูปกครองของเด็ก ในการ
สรางการเรียนรูที่ตอเนื่องระหวางโรงเรียนและครอบครัวเด็ก
ปญหาลําดับที่ 2 คือ การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะของครู และ เหตุผลของภาระของครูมีมาก และ
ยังขาดบุคลิกภาพความเปนครูที่เปนแบบอยางของเด็กๆ ได
ปญหาลําดับที่ 3 คือ ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ที่มีไมเพียงพอ การจัดซื้อสื่อการเรียนรู ไม
สอดคลองกับวัยของเด็ก
ปญหาลําดับที่ 4 คือ ความไม พรอมของเด็ก เชน เด็กขาดเรียน ความแตกตางของเด็ก ความไม
เขาใจตอครู พัฒนาการของเด็กไมเทากัน มีความหลากหลาย
ปญหาลําดับที่ 5 คือ ผูบริหาร/นโยบาย /งบประมาณ เชน งบประมาณลาชา บุคลากรไมเพียง/
เฉพาะดาน การจัดการซื้อสื่อไมสอดคลองกับเด็ก ขาดการประสานความรวมมือระหวาง ผูบริหาร/ครู/
ผูปกครอง

2.6 กําหนดทิศทางการดําเนินงาน
2.6.1 แจกกระดาษและปากกาเคมีใหแตละกลุม
2.6.2 ใหแตละกลุมชวยกันระดม เมื่อเห็นปจจัยปญหาแลวคิดวา เพราะอะไร จึงเปนแบบนั้น...
(ตามขอที่ 2.5) ใชเวลาในการระดมกลุมละ 5 นาที จากนั้นใหเวียนกระดาษคําตอบจนเสร็จหมดทุกกลุม
2.6.3 เมื่อแตละกลุมไดกระดาษคําตอบของตัวเองใหชวยกันดูวาขอใดที่ระดมเปนแนวทางการ
ทํางานขั้นตอไป จากนั้นใหแตละกลุมออกมานําเสนอ
ผลการระดมกลุมยอยพบวา
กลุมที่ 1 การพัฒนาครู (บุคลิกภาพและทักษะ) ทิศทางการเนินงาน คือ การเปนแบบอยางแกเด็ก
เชน แตงกายเรียบรอย พูดไพเราะ คุณตองควบคุมอารมณ ของตัวเองได ใหความรักความอบอุนแกเด็ก
แสวงหาความรู/ขอมูลขาวสารเพิ่มเติม และเพิ่มทักษะการเรียนการสอนใหครู เชน การฝกอบรม เปนตน
กลุมที่ 2 แผนการพัฒนาสื่อการเรียนการ สอน มีการเตรียมแผนการสอน/สื่อการเรียนการสอน
กอน เขียนแผนการเรียนใหเหมาะสมกับเด็ก+ทองถิ่น พัฒนาสื่อตรงกับความตองการของเด็กและ
สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก ผลิตสื่อเองโดยใชภูมิปญญามีอยูในทองถิ่น
กลุมที่ 3 แผนการพัฒนาผูบริหาร นโยบาย งบประมาณ ตองมีวิสัยทัศนในดานการศึกษาที่
กวางไกลเขาใจครูในการจัดการเรียนการสอน จัดงบประมาณใหเพียงพอ
กลุมที่ 4 การพัฒนาความพรอมของเด็ก ใหเด็กไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมให
เหมาะสมกับวัย ความพรอมดานสติปญญาเทาเทียมกัน เตรียมความพรอมสิ่งแวดลอมที่ดีสําหรับเด็ก
กลุมที่ 5 การพัฒนาความรวมมือกับผูปกครอง มีสวนรวมในการประชุมประชาคม มีสวนรวมใน
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การบริหารจัดการเรียนการสอน เชน ผูปกครองมีสวนรวมในการเรียนการสอนและผลิตสื่อพื้นบานในการ
สอนเด็ก เวทีสรางความเขาใจผูปกครอง+ครู ผูปกครองกับครูรวมกันหาแนวทางแกไขสําหรับเด็กมีปญหา
ครูสรางเครือขายผูปกครอง+ครู ผูปกครองประสานรับตอเด็กจากครู

15

