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ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจังหวดัสตลู ไดจ้ัดท ำโครงกำรกำรขบัเคลื่อนกำรพฒันำที่ยั่งยืน ดำ้นกำรศึกษำ SDG 4 

จงัหวดัสตลู ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ว่ำดว้ยเป้ำหมำยกำรพฒันำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 

SDGs ) เป็นวำระกำรพฒันำภำยหลงัปี 2015 ระยะ 15 ปี ( ค.ศ. 2016-2030) ท่ีผูน้  ำประเทศสมำชิกสหประชำชำติ จ ำนวน 

193 ประเทศ ไดร้ว่มกนัลงนำมรบัรองพนัธะสญัญำทำงกำรเมืองระดบัผูน้  ำในเอกสำร “Transforming Our World: The 

2030 Agenda for Sustainable Development” เพื่อก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลก 15 ปีขำ้งหนำ้ เพื่อ

ยืนยนัเจตนำรมณร์ว่มกนัท่ีจะผลกัดนัและขบัเคลือ่นกำรแกไ้ขปัญหำควำมยำกจนในทกุมิติและทกุรูปแบบ โดยมีเปำ้หมำย

หลกั 17 ขอ้ ครอบคลมุ        3 เสำหลกัดำ้นกำรพฒันำที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม กระทรวงศกึษำธิกำร 

ไดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นหนว่ยงำนรบัผิดชอบหลักในเปำ้หมำยที่ 4 สรำ้งหลกัประกนัวำ่ทกุคนมีกำรศึกษำที่มีคณุภำพอย่ำง

ครอบคลมุและเทำ่เทียมและสนบัสนนุโอกำสในกำรเรยีนรูต้ลอดชีวิต ซึง่ประกอบดว้ย 10 เป้ำประสงค์ ทัง้นี ้ส  ำนกันโยบำย

และยทุธศำสตร ์ส  ำนกังำนปลดักระทรวงศึกษำธิกำร ไดค้ดัเลือกจงัหวดัน ำรอ่ง 6 จงัหวดั ได้แก่ เชียงรำย อดุรธำนี ลพบุร ี

ปรำจีนบรุ ีปัตตำนี และสตลู 

ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดัสตลู ไดด้  ำเนินกำรขบัเคลือ่นเปำ้ประสงคท์ี่ 4.2 สรำ้งหลกัประกนัว่ำเด็กหญิงและ

เด็กชำยทุกคนเขำ้ถึงกำรพฒันำ กำรดูแล และกำรจัดกำรศึกษำระดบัก่อนประถมศึกษำส ำหรบัเด็กปฐมวยัที่มีคุณภำพ 

ภำยในปี 2573 เพื่อใหเ้ด็กเหลำ่นัน้มีควำมพรอ้มส ำหรบักำรศึกษำระดบัประถมศึกษำ   โดยไดจ้ดัโครงกำรกำรขบัเคลื่อน

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ด้ำนกำรศึกษำ SDG 4 จังหวัดสตูล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 3 หลักสูตร  ดังนี ้             

1.หลกัสตูรพฒันำศกัยภำพครูที่ไม่มีวฒุิทำงกำรศึกษำปฐมวยั จ ำนวน 2 รุน่ 2. หลกัสตูรเฝำ้ระวงัและสง่เสริมพฒันำกำร

เด็กปฐมวยั (Developmental Surveillance and Promotion Manual : DSPM) จ ำนวน 1 รุน่ และ 3.หลกัสตูรอบรม

เชิงปฏิบตัิกำรดำ้นควำมปลอดภยัเบือ้งตน้ส ำหรบัเด็กปฐมวยั (Primary safety for early childhood จ ำนวน 1 รุน่ 

เอกสำรฉบับนีจ้ัดท ำขึน้เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ยั่ งยืน    ด้ำน

กำรศกึษำ SDG 4 จงัหวดัสตลู ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ขอขอบคณุผูบ้รหิำร และบคุลำกรทกุทำ่นท่ีใหค้วำมรว่มมือ

ในกำรจดัท ำเอกสำรฉบบันี ้ส  ำเรจ็ลลุว่งดว้ยดี  

 

กลุม่นโยบำยและแผน 

 ส ำนกังำนศกึษำธิกำรจงัหวดัสตลู 
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ความเป็นมา 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs ) เป็นวาระการพัฒนา

ภายหลังปี 2015 ระยะ 15 ปี ( ค.ศ. 2016-2030) ที่ผู้น าประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จ านวน 193 ประเทศ 

ได้ร่วมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู้น าในเอกสาร “Transforming Our World: The 

2030 Agenda for Sustainable Development” เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 15 ปี

ข้างหน้า เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติและทุก

รูปแบบ โดยมีเป้าหมายหลัก 17 ข้อ ประกอบด้วย 

1. ขจัดความยากจน  ในทั่วโลก ผู้คนมากกว่า 800 ล้านคน ยังคงอยู่ได้ด้วยเงินน้อยกว่า 1.25    
ดอลลาห์ต่อวัน หลายคนยังขาดการเข้าถึงอาหาร น้ าดื่มที่สะอาดและสุขอนามัยที่เพียงพอ การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในประเทศ เช่น จีนและอินเดีย ได้ช่วยยกระดับประชากรออกจากความยากจน แต่ความ
เติบโตในเรื่องดังกล่าวก็ยังไม่มีความสม่ าเสมอเท่าใดนัก ประชากรผู้หญิงมีสัดส่วนที่อยู่ในความยากจนมากกว่า
ผู้ชาย เนื่องจากการเข้าถึงที่ไม่เท่ากันในเรื่องค่าแรงงาน การศึกษาและทรัพย์สิน  

SDGs มีเป้าหมายที่จะขจัดความยากจนในทุกรูปแบบให้แล้วเสร็จภายในปี 2573 ซึ่งเป้าหมาย
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในการเข้าถึงทรัพยากร
และการบริการขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพภูมิอากาศ 

 
2. ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน การเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและผลผลิตทางการเกษตรที่เพ่ิมข้ึนในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา ท าให้ได้เห็นสัดส่วน
ของประชากรที่ขาดแคลนอาหารลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง ประเทศก าลังพัฒนาจ านวนมากท่ีเคยได้รับความทุกข์จาก
ความอดอยากและความหิวโหย ซึ่งในขณะนี้ ประเทศเหล่านั้นสามารถให้ความช่วยเหลือทางโภชนาการแก่
ผู้ด้อยโอกาสได้เป็นจ านวนมาก มีความคืบหน้าอย่างมากในเรื่องการก าจัดความหิวโดยในภาคกลางและเอเชีย
ตะวันออก ละตินอเมริกา และประเทศกลุ่มแคริบเบียน 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะขจัดความหิวโหยและความอดอยากทุกรูปแบบ 
ให้แล้วเสร็จภายในปี 2573 เพ่ือให้แน่ใจว่าทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้ด้อยโอกาสจ านวนมาก ได้รับ
การเข้าถึงอาหารที่เพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการตลอดทั้งปี เป้าหมายนี้ยังเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และก าลังการผลิตของเกษตรกรรมขนาดเล็ก ที่ช่วยให้

ส่วนท่ี 1 
 

บทน า 



 

 หน้า 2 

เข้าถึงแหล่งที่ดินท ากิน เทคโนโลยีและการตลาดอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ความร่วมมือระหว่างประเทศก็เป็น
สิ่งส าคัญที่สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เรา
จะสามารถยุติความอดอยากและความหิวโหยได้ภายในปี 2573 โดยด าเนินการร่วมกับเป้าหมายอ่ืนๆ  ที่
ก าหนดไว้ 

 
3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ

นับตั้งแต่การสร้างเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ซึ่งประสบผลส าเร็จอย่างมีคุณค่าในหน้าประวัติศาสตร์ 
จากการลดการเสียชีวิตของเด็ก การปรับปรุงสุขภาพของมารดาและการต่อสู้กับเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ มาลาเรีย
และโรคอ่ืนๆ ตั้งแต่ปี 2533 สามารถป้องกันการเสียชีวิตของเด็กท่ัวโลก โดยลดลงกว่า 50 % และการเสียชีวิต
ของมารดาก็สามารถลดลงได้ 45% ในทั่วโลก ภาวะการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ที่เกิดขึ้นใหม่ สามารถลดลงได้ 
30% ในระหว่างปี 2543 ถึงปี 2556 และมากกว่า 6,200,000 ชีวิตได้รับป้องกันจากโรคมาลาเรีย 

การเสียชีวิตเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการป้องกันและการรักษา การศึกษา แคมเปญการสร้าง
ภูมิคุ้มกันของโรคและการดูแลสุขภาพเพศและระบบสืบพันธุ์ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความมุ่งมั่นที่จะ
ยุติการระบาดของโรคเอดส์ วัณโรคมาลาเรียและโรคติดต่ออ่ืนๆ ภายในปี 2573 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้บรรลุ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและจัดให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพส าหรับทุก
คน การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนก็เป็นส่วนส าคัญของกระบวนการนี้เช่นเดียวกับการเข้าถึงยาในราคา
ที่เหมาะสม 

 
4. การศึกษาที่เท่าเทียม รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุก

คนตั้งแต่ปี 2543 มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายเรื่องของผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา อัตราการลงทะเบียนเรียนรวมในประเทศก าลังพัฒนาเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 91 ในปี 2558 และ
จ านวนของเด็กทั่วโลกที่ไม่ได้รับการศึกษาลดลงได้เกือบครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ อัตราผู้ที่มีความสามารถในการ
อ่านออกเขียนได้ยังเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก และเด็กผู้หญิงได้ไปโรงเรียนมากขึ้นกว่าเดิม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ความส าเร็จอันยอดเยี่ยม 

การประสบความส าเร็จครอบคลุมถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งตอกย้ าความเชื่ อที่พิสูจน์แล้วว่า
การศึกษาเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายนี้ท าให้แน่ใจว่า
เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทุกคนจะได้รับส าเร็จศึกษาฟรีในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพในราคาที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน และขจัดความไม่เสมอภาค
ทางเพศและความเหลื่อมล้ า ด้วยความมุ่งหมายที่จะประสบผลส าเร็จในการเข้าถึงหลักสากลเพ่ือการศึกษาที่
สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ 
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5. ความเท่าเทียมทางเพศ บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง ตั้งแต่ปี 
2543 UNDP ร่วมกับ พันธมิตรของ UN และประชาคมโลกให้ความเสมอภาคทางเพศเป็นศูนย์กลางในการ
ท างาน และพวกเราได้เห็นความส าเร็จอันน่าประทับใจ มีผู้หญิงจ านวนมากขึ้นที่ได้เรียนในโรงเรียน เมื่อเทียบ
กับ 15 ปีที่ผ่านมา และในภูมิภาคส่วนใหญ่ ก็มีความเท่าเทียมกันทางเพศในการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ในขณะนี้ ผู้หญิงสามารถท างานนอกบ้านและได้รับค่าแรงจากงาน ที่ไม่ใช่ท าการเกษตรได้ถึง 41% เมื่อเทียบปี 
2533 ซึ่งมีเพียง 35% 

SDGs มีจุดหมายที่จะสร้างความส าเร็จเหล่านี้เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและ
เด็กผู้หญิงในทุกที่ แต่ในบางภูมิภาคยังคงมีความไม่เท่าเทียมกันในเบื้องต้นส าหรับการเข้าถึงค่าจ้าง และยังคงมี
ช่องว่างที่มีนัยส าคัญระหว่างชายและหญิงในตลาดแรงงาน ความรุนแรงทางเพศและการละเมิดทางเพศ การใช้
แรงงานที่ผิดกฎหมาย และการแบ่งแยกชนชั้นของประชาชนยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่ในเรื่องนี้ 

 
6. การจัดการน  าและสุขาภิบาล รับรองการมีน้ าใช้ การจัดการน้ าและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน ปัญหาการ

ขาดแคลนน้ าส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลกมากกว่า 40 % สิ่งที่น่าตกใจคือคาดว่าจะมีการเพ่ิมขึ้นของ
อุณหภูมิโลกที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แม้ว่าประชาชน 2,100 ล้านคน ได้รับการเข้าถึง
การสุขาภิบาลน้ าที่ดีขึ้นตั้งแต่ปี 2533 แต่การขาดแคลนอุปกรณ์ส าหรับน้ าดื่มที่ปลอดภัยยังคงเป็นปัญหาหลักที่
ส่งผลกระทบต่อทุกทวีป 

ภายในปี 2573 การท าให้มีน้ าดื่มที่ปลอดภัยและราคาเหมาะสม จ าเป็นต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เหมาะสม โดยจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขอนามัยและส่งเสริมสุขอนามัยในทุกระดับ 
ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้องกับน้ า เช่น ป่าไม้ ภูเขาและแม่น้ า พื้นที่ชุ่มน้ าเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องดูแล 
ถ้าหากเราจะลดการขาดแคลนน้ า นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ยังเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะส่งเสริมให้มี
การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนเทคโนโลยีการบ าบัดน้ าในประเทศที่ก าลังพัฒนา 

 
7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย 

ระหว่างปี 2533 ถึงปี 2553 จ านวนประชากรมีการเข้าถึงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 1,700 ล้านคนทั่วโลกและยังคงเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีการเรียกร้องถึงพลังงานราคาถูก เศรษฐกิจทั่วโลกพ่ึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและการ
เพ่ิมขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งนั่นคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงต่อระบบภูมิอากาศ การ
เปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลถึงทุกทวีปทั่วโลก 

ภายในปี 2573 มีเป้าหมายที่จะท าให้เกิดการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสมในทุกที่ ซึ่งหมายถึงการลงทุนใน
แหล่งพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและพลังงานความร้อน การน ามาตรฐานการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในอาคารและอุตสาหกรรมส าหรับความหลากหลายของเทคโนโลยียัง
สามารถลดการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกได้ 14% ซึ่งหมายถึงการลดการใช้งานโรงไฟฟ้าขนาดกลาง ประมาณ 1,300 
แห่ง การขยายโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้มีแหล่งที่มาของพลังงานสะอาดในประเทศที่ก าลัง
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พัฒนา เป็นเป้าหมายส าคัญที่ทั้งการขยายโครงสร้างและการพัฒนาเทคโนโลยีสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโต
และช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้ 

 
8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง

ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่ามากกว่า 25 ปีที่ผ่านมา จ านวนคนงานที่ประสบปัญหาความยากจน
ได้ลดลงอย่างมาก แม้จะมีผลกระทบที่ยาวนานของวิกฤตเศรษฐกิจจากปี 2551/2552 ในประเทศที่ก าลัง
พัฒนา ชนชั้นกลางถือเป็น 34% ของการจ้างงานทั้งหมด โดยตัวเลขนี้เพ่ิมขึ้นกว่าสามเท่าจากปี 2534 ถึง 
2558 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดย
บรรลุเป้าหมายการผลิตในระดับที่สูงขึ้นและผลิตผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการและการสร้างงานซึ่งเป็นกุญแจส าคัญในเรื่องนี้ เช่นเดียวกับมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่จะก าจัด
การบังคับใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ ด้วยเป้าหมายเหล่านี้ ภายในปี 2573 เราต้องการให้เกิดการจ้างงาน
เต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ และการท างานที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิงและผู้ชายทุกคน 

 
9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื นฐาน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็เป็นกุญแจส าคัญในการหาทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้กับความท้าทายทาง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดให้มีชิ้นงานใหม่และส่งเสริมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและการลงทุนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เหล่านี้เป็นวิธีที่ส าคัญที่จะช่วย
สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและนวัตกรรมเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนา 17 ข้อ ที่อยู่ในวาระ
การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วิธีการแบบบูรณาการเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดความคืบหน้า
ไปยังเป้าหมายอื่นๆ 

 
10. ลดความเหลื่อมล  า ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ จากรายงานที่ว่าความไม่

เท่าเทียมของรายได้มีอัตราเพ่ิมขึ้น 10% ของคนร่ ารวยที่สุด มีรายได้เป็น 40% ของรายได้รวมทั่วโลก ผู้ที่
ยากจนที่สุด 10% ท าได้รายได้เพียง 2 – 7% ของรายได้รวมทั่วโลก ในประเทศก าลังพัฒนา ความไม่เท่าเทียม
เพ่ิมข้ึน 11 % ตามการเจริญเติบโตของประชากร 

ความไม่เท่าเทียมด้านรายได้เป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการการแก้ไข ซึ่งปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบของตลาดการเงินและสถาบันด้านการเงิน การส่งเสริมการ
ช่วยเหลือด้านการพัฒนา และการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติไปยังภูมิภาคที่มีความจ าเป็นมากท่ีสุด การอ านวย
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ความสะดวกในการอพยพย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและการเคลื่อนย้ายของผู้คนก็เป็นสิ่งส าคัญในการแก้ไขปัญหาการ
แบ่งเขตแดน 

 
11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย 

ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืนการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองในประเทศที่ก าลัง
พัฒนา ควบคู่ไปกับการเพ่ิมขึ้นในการย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง ซึ่งน าไปสู่ความเจริญในเมืองขนาดใหญ่ ในปี 
2553 มี 10 เมืองใหญ่ที่มีพลเมืองจ านวน 10 ล้านคนหรือมากกว่านั้น ในปี 2557 มีเมืองขนาดใหญ่ถึง 28 
เมือง ผู้อยู่อาศัยรวม 453,000,000 คน 

ความยากจนมักจะกระจุกตัวอยู่ในเมือง รัฐบาลระดับชาติและระดับท้องถิ่นต้องพยายามจัดการเพ่ือ
รองรับการเพ่ิมข้ึนของประชากรในพ้ืนที่เหล่านั้น การท าให้เมืองปลอดภัยและยั่งยืน หมายถึง การท าให้เข้าถึงที่
อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสมและพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแออัด นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนเรื่องการขนส่งสาธารณะ การสร้างพ้ืนที่สาธารณะสีเขียวและการปรับปรุงการวางผังเมืองและการจัดการ
ในลักษณะแบบมีส่วนร่วม 

 
12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนการที่จะบรรลุ

เป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นต้องลดรอยเท้าทางนิเวศลงอย่างเร่งด่วน โดยการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตและการบริโภคสินค้าและทรัพยากร การเกษตรกรรมเป็นผู้ใช้น้ ารายใหญ่ที่สุดในโลก และ
ในขณะนี้มีการจัดการน้ าให้ถึง 70% ของผู้ใช้น้ าทั้งหมด 

การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการก าจัดขยะที่เป็นพิษและ
มลพิษเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายนี้ การส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม 
ธุรกิจและผู้บริโภคเป็นสิ่งส าคัญเท่าเทียมกับการสนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาเพ่ือก้าวเข้าสู่แผนการบริโภคที่
ยั่งยืนภายในปี 2573 

 
13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพ่ือรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบไม่มีประเทศใดในโลกที่ไม่เห็นผลกระทบอันรุนแรงของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงเพ่ิมขึ้น และตอนนี้เพ่ิมขึ้นจากปี 2533 มากกว่า 
50% นอกจากนี้ ภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยาวนานกับระบบสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ตามมาอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าหากไม่เริ่มด าเนินการในตอนนี้ 

การสร้างความเข้มแข็ง ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของภูมิภาคท่ีมีความเสี่ยง เช่น 
ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล และประเทศที่เป็นเกาะ จ าเป็นต้องร่วมมือกันเพ่ือพยายามสร้างความตระหนักรู้
และบูรณาการ มาตรการ เข้าไปในนโยบายและกลยุทธ์ระดับชาติ ซึ่งยังคงมีความเป็นไปได้ด้วยเจตจ านงทาง
การเมืองและความหลากหลายของมาตรการทางเทคโนโลยีที่สามารถจ ากัดการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของ
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โลกได้ถึงสององศาเซลเซียสซึ่งจ ากัดได้มากกว่าก่อนยุคอุตสาหกรรม สิ่งนี้จ าเป็นต้องด าเนินการร่วมกันอย่าง
เร่งด่วน 

 
14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก

มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้คนกว่าสามพันล้านคนใช้ชีวิตขึ้นอยู่กับความ
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง แต่ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่า 30% ของปลาทะเลของโลกได้ถูก
ใช้ไปเกินขนาด ซึ่งต่ ากว่าระดับท่ีพวกเขาสามารถผลิตผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้ได้ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สร้างกรอบการท างานเพ่ือการจัดการอย่างยั่งยืนและปกป้อง
ระบบนิเวศทางชายฝั่งและทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก ตลอดจนจัดการปัญหาผลกระทบของ
การเป็นกรดของมหาสมุทร เสริมสร้างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรทะเลผ่านกฎหมาย
ระหว่างประเทศซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับมหาสมุทร 

 
15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบ

นิเวศทางบกอย่างยั่งยืนในปัจจุบันนี้เราจะเห็นความเสื่อมโทรมของที่ดินแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และการ
สูญเสียที่ดินท ากิน 30 – 35 ครั้ง ภัยแล้งและการแปรสภาพเป็นทะเลทรายก็ยังคงเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี รวม
จ านวนการสูญเสียถึง 12 ล้านเฮกเตอร์ และส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ยากจนทั่วโลก จาก 8,300 สายพันธุ์สัตว์ที่
เป็นที่รู้จัก มีจ านวน 8% ที่ก าลังจะสูญพันธุ์และอีก 22% มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์และฟ้ืนฟูประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 
อาทิ ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ า พ้ืนที่กึ่งแห้งแล้ง และภูเขา ภายในปี 2563 การส่งเสริมการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและ
แก้ไขการตัดไม้ท าลายป่าก็เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ควรต้อง
ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือที่จะลดการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันของเรา 

 
16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนา

อย่างยั่งยืน สันติภาพ ความม่ันคง สิทธิมนุษยชนและการปกครองที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรม
เป็นการรวมกันที่ส าคัญเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เราอาศัยอยู่ในโลกที่ถูกแบ่งแยกมากข้ึน บางภูมิภาคได้รับสิทธิ์ใน
ความสงบ การรักษาความปลอดภัย ความเจริญ อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ในขณะที่ภูมิภาคอ่ืนตกอยู่ในวงจรของ
ความขัดแย้งและความรุนแรงที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้และควรจะต้อง
ได้รับการแก้ไข 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะลดความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมท างานร่วมกับ
รัฐบาลและชุมชนเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความไม่มั่นคงอย่างยั่งยืน การส่งเสริม การ
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ปกครองด้วยกฎหมายและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เป็นกุญแจส าคัญในกระบวนการนี้เช่นเดียวกับการลด
อาวุธผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศก าลังพัฒนาในสถาบันการปกครองทั่วโลก 

 
17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน ในโลกยุคปัจจุบันมีการเชื่อมต่อกันมากขึ้นกว่าเดิม การพัฒนาในการเข้าถึงเทคโนโลยีและ

ความรู้เป็นสิ่งส าคัญในการแบ่งปันความคิดและสนับสนุนนวัตกรรม การประสานงานด้านนโยบายจะช่วยให้

ประเทศก าลังพัฒนาสามารถจัดการหนี้ได้ เช่นเดียวกับการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้

ประสบผลในการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายนี้มุ่งมั่นที่จะเพ่ิมความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนา (North-

South) และความร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนา (South-South) โดยการสนับสนุนแผนระดับชาติเพ่ือ

การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาเพ่ิมอัตราการส่งออก ซึ่ง

นี่คือส่วนประกอบทั้งหมดที่จะช่วยให้ประสบผลส าเร็จในหลักเกณฑ์สากลและระบบการค้าที่เสมอภาค ซึ่งเป็น

สิ่งที่ยุติธรรม เปิดกว้างและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

ทั้ง 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง

เป็นการสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลส าเร็จภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 

Development Goals: MDGs) (ค.ศ. 2000-2015) 

การด าเนินการในส่วนของประเทศไทยนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เป็นกรรมการ และมี

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะภายใต้ กพย. ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน 2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และ 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

และมีการแต่งตั้งคณะท างานต่าง ๆ ภายใต้คณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะ ทั้งนี้ กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวง

ต่าง ๆ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละเป้าหมาย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ) ได้รับ

มอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ

อย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 10 เป้าประสงค ์
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เป้าประสงค์ที่  4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่ายน าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี

ประสิทธิผล ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแลและ

การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมี

ความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 4.3 ให้หญิงและชายทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษารวมถึง

มหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี2573 

เป้าประสงค์ที่ 4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและ

อาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ที่  4.5 ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่

เปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมืองและเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม 

ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนที่สูง ทั้งหญิงและชาย

สามารถอ่านออก เขียนได้และค านวณได้ ภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนฯ ภายในปี 

2573  

เป้าประสงค์ที่ 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้ พิการ 

และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุม  และมี

ประสิทธิผลส าหรับทุกคน 

เป้าประสงค์ที่ 4.B ขยายจ านวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะ

ประเทศท่ีพัฒนาน้อยที่สุด ฯ  

เป้าประสงค์ที่ 4.C เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนาฯ 

โดยมี 2 เป้าประสงค์ที่ถูกจัดล าดับให้อยู่ในเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีส าคัญ 30 ล าดับแรก 

ได้แก่  

เป้าประสงค์ที่  4.1  สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี

ประสิทธิผลภายในปี 2573 
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เป้าประสงค์ที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และ

การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมี

ความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง

ครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG 4) ทั้งนี้ กพย. ให้ความส าคัญกับ

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ต้องเริ่มต้นจากการด าเนินการในระดับพ้ืนที่ (Localizing SDGs) 

โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์และสังเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายร่วม

ระดับโลก ให้เป็นเป้าหมายระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ และขับเคลื่อนและด าเนินการตามประเด็น บริบท 

ความพร้อมของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนจากระดับพืน้ที่ 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการโครงการจัดท า

ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่า

ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา SDG 4 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ด าเนินการสร้างการรับรู้ 

ความเข้าใจในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการภาค 18 

ภาค ส านักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา สป. โครงการประสานงานการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

(SDGs Move) และวิสาหกิจเพ่ือสังคมด้านการศึกษา และได้คัดเลือกจังหวัดน าร่องเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพ้ืนที่ (SDG 4 Lab) จ านวน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี 

ลพบุรี ปราจีนบุรี สตูล และปัตตานี ซึ่งได้ก าหนดจัดแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน

การศึกษา ระดับพ้ืนที่ 6 จังหวัดน าร่อง และขับเคลื่อนตามแผนดังกล่าวในระดับพ้ืนที่อย่างเข้มข้น ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้จังหวัดน าร่องมีข้อมูลสถานการณ์ แผน การขับเคลื่อน โครงการที่สอดคล้อง

กับบริบทพ้ืนที่ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ตลอดจนให้มีกลไก การประเมินผล

ระดับพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG 4) ซึ่งมีความส าคัญ

อย่างยิ่งต่อการก าหนดนโยบาย มาตรการ และการด าเนินการระดับพ้ืนที่ที่ค านึงถึงความเหมาะสมและบริบท

ความจ าเป็นของแต่ละพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง โดยอาศัยหน่วยงานในระดับจังหวัดเป็นฐานในการ

ด าเนินการในแต่ละพ้ืนที่ 
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เป้าประสงค์ที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และ

การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี  2573 เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมี

ความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
 

 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : DSPM ใช้ส าหรับประเมินพัฒนาการเด็ก ในช่วง

อายุน้อยกว่า 2 ปี คือ เด็กที่คลินิกสุขภาพเด็กดี (Well Child Clinic) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนช่วงอายุ

มากกว่า 2 ปี ใช้ส าหรับเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ทั้งนี้เจ้าหน้าสาธารณสุข ที่หน่วยบริการ

ตั้งแต่ปฐมภูมิ (รพ.สต/รพช./รพท./รพศ.) จะประเมินพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย ;DSPM ในช่องวิธีประเมิน 

• กรณีมีพัฒนาการสมวัย แนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ตามช่วงวิธี

ฝึกทักษะ ในช่วงอายุต่อไป 

• กรณีมีพัฒนาการไม่สมวัย แนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกทักษะเด็กเรื่องนั้นบ่อยๆ เป็นเวลา 

1 เดือน แล้วนัดให้มาพบผู้ประเมิน 

หลังจาก 1 เดือน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่หน่วยบริการตั้งแต่ปฐมภูมิ (รพ.สต/รพช./รพท./รพศ.) 

ประเมินพัฒนาการเด็กซ้ า ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ;DSPM  ในช่องวิธีประเมินโดย

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของทักษะที่ไม่ผ่าน และทักษะอ่ืนๆตามช่วงอายุ 

• หากเด็กผ่านทักษะที่เคยล่าช้าและทักษะอ่ืนๆตามช่วงอายุ แสดงว่ามีพัฒนาการสมวัย ให้

เฝ้าระวังพัฒนาการตามวัยต่อเนื่องตามปกติ 

• หากเด็กผ่านทักษะที่เคยล่าช้า แต่พบทักษะอ่ืนมีพัฒนาการไม่สมวัยผู้ประเมินแนะน าให้พ่อ

แม่ ผู้ปกครอง ฝึกพัฒนาเด็กในเรื่องนั้นบ่อยๆ เป็นเวลา 1 เดือนแล้วนัดให้มาพบผู้ประเมิน 

• หากเด็กยังไม่ผ่านทักษะที่เคยล่าช้า ให้ส่งต่อไปยังหน่วยบริการทุติยภูมิ ที่มีแพทย์ หรือกุมาร

แพทย์(รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช) ที่มีคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 

 

ส่วนท่ี 2 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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หน่วยบริการทุติยภูมิ ที่มีแพทย์ หรือกุมารแพทย์ (รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช) ที่มีคลินิกกระตุ้น

พัฒนาการ ใช้คู่มือประเมินเพ่ือช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ(TEDA4I) โดยบุคลากรที่ผ่านการ

อบรม โดยใช้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการของสถานบริการเป็นระยะเวลา 3 เดือน 

 

หลังจาก 3 เดือน สถานบริการที่มีคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ ประเมินพัฒนาการซ้ าด้วยคู่มือประเมิน

เพ่ือช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) โดยบุคลากรที่ผ่านการอบรม 

   • กรณีเด็กพัฒนาการสมวัย ให้ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ในระบบปกติ 

• กรณีเด็กมีพัฒนาการไม่สมวัย หรือมีปัญหาซ้ าซ้อน ส่งต่อหน่วยบริการทุติยภูมิ ที่มีแพทย์ 

หรือกุมารแพทย์(รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช) 

 

ส าหรับเด็กท่ีมีพัฒนาการไม่สมวัย หน่วยบริการที่มีแพทย์ กุมารแพทย์ หรือหน่วยบริการตาม Service 

Plan ของแต่ละเขตบริการสุขภาพ ประเมินพัฒนาการด้วยคู่มือประเมินและแก้ไข /ฟื้นฟูพัฒนาการเด็กวัยแรก

เกิด – 5 ปี ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข (TDSI III) หากยังพบปัญหาอยู่ให้แก้ไขหรือส่งต่อ และหรือ CPG ราย

โรค ให้การดูแลรักษาแก้ไขตามรายโรคและติดตามเป็นระยะ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและครอบครัว 

 

นิยามศัพท์:    

เด็กปฐมวัย    หมายถึง เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

Gross motor (GM)   หมายถึง พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 

Fine Motor (FM)   หมายถึง พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา 

Receptive Language (RL)  หมายถึง พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา 

 Expressive Language (EL)  หมายถึง พัฒนาการด้านการใช้ภาษา 

Personal and Social (PS)  หมายถึง พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม 

   

EF : Executive Functions of the Brain ทักษะที่เป็นแกนหลัก 3 อย่างในวัยเด็กปฐมวัย หมายถึง 

การท างานขั้นสูงของสมองที่ช่วยให้น าเอาความรู้ไปวิเคราะห์สังเคราะห์ และตัดสินใจในการปฏิบัติ ซึ่งเป็น

ความสามารถของสมองที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็วในช่วงปฐมวัย และเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่น าไปสู่คว ามส าเร็จใน

การด าเนินชีวิตในสังคมการศึกษา และการท างาน ซึ่งในช่วงปฐมวัยประกอบด้วยทักษะส าคัญ 3 อย่าง ดังนี้ 

  1. ทักษะความจ าที่น ามาใช้งาน     : Working Memory 

  2. ทักษะการยับยั้งชั่งใจและควบคุมตนเอง  : Inhibitory Control/Self-Regulation 

  3. ทักษะการคิดอย่างยืดหยุ่น    : Cognitive Flexibility 
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ผู้ใช้ต้องท าความเข้าใจปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันจึงจะท าให้ผลการประเมินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ

และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่  

1. ขั นตอนการเตรียมความพร้อม  

1.1 การเตรียมตัวผู้ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ : ศึกษาทบทวนความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย ความส าคัญของการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการของ เด็กในประเทศไทย สถานการณ์ของเด็ก

และภูมิหลังครอบครัวในเขตความรับผิดชอบ จ าเป็นจะต้องศึกษาเอกสารคู่มือเฝ้าระวังฯ ตั้งแต่ ค าน า ความน า 

แผนภูมิ ค าอธิบายแผนภูมิ แนวทางการใช้คู่มือฯ 4 ขั้นตอน การใช้ทักษะ วิธีการเฝ้าระวัง วิธีการประเมิน 

เกณฑ์การตัดสิน และรายละเอียดของอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์ และควรเตรียมค าพูดที่จะใช้ในข้อค าถาม  ไว้

ล่วงหน้า ในกรณีที่ต้องใช้ค าสั่ง เพ่ือความรวดเร็ว ทดลองท าหรือฝึกก่ อนการประเมินจริง เพ่ือให้เกิด

ความคุ้นเคยและมีความมั่นใจก่อนปฏิบัติจริง ซึ่งรวมถึงแนวทางการแนะน าส่ง เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดย

พ่อแม่ ผู้ปกครองด้วย  

1.2 การเตรียมอุปกรณ์ - จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ให้ครบตามหมวดหมู่และเรียง

ตามล าดับการใช้ก่อนหลัง - อุปกรณ์เปิดใช้ครั้งละ 1 ชุด ใช้เสร็จแล้วเก็บทันที แล้วจึงเปิดชุดใหม่ เพ่ือความ

สะดวกในการจัดเก็บและให้เด็กมีสมาธิหรือสนใจในอุปกรณ์เฉพาะที่ต้องการ  จะใช้ประเมินเท่านั้น - เมื่อ

ประเมินเด็กในท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่าง ผู้ประเมินสามารถดัดแปลงใช้วัสดุในท้องถิ่นที่มี ทดแทนได้อย่าง

เหมาะสมในการประเมินเด็ก - ต้องท าความสะอาดอุปกรณ์และตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์หลัง

น าไปใช้ทุกครั้ง  

1.3 การเตรียมสถานที่ส าหรับประเมินพัฒนาการเด็ก:ควรเป็นห้องหรือมุมที่เป็นสัดส่วน ไม่คับ

แคบเกินไป อากาศถ่ายเทสะดวก เพ่ือให้เด็กรู้สึกสุขสบาย ไม่หงุดหงิด และให้ความร่วมมือในการประเมิน ไม่มี

สิ่งอ่ืนที่กระตุ้นหรือเร้าความสนใจของเด็ก เช่น โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ รูปหรือวัตถุที่มีสีสันฉูดฉาด ควร

เป็นห้องที่ไม่มีเสียงดังรบกวน หรือ มีคนอ่ืนผ่านไปมา พ้ืนห้องสะอาด ปลอดภัย ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งของที่ไม่จ าเป็น

อยู่ในห้อง อุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องต้องมีความปลอดภัย ไม่แหลมคม ไม่มีเหลี่ยมหรือมุมที่อาจก่อให้เกิด 

อันตราย ควรมีการจัดเบาะ โต๊ะ หรือ เก้าอ้ีต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินในแต่ละช่วงวัยให้เหมาะสม  

1.4 การเตรียมเด็ก : เด็กต้องไม่ป่วยทางกาย ไม่หิว ไม่ง่วง อ่ิมเกินไป หรือหงุดหงิด งอแง 

เนื่องจากจะท าให้เด็กไม่ให้ความร่วมมือในการประเมินพาเด็กเข้าห้องน้ า ขับถ่ายให้เรียบร้อยก่อนการประเมิน 

เพ่ือไม่ให้ขาดความต่อเนื่องในการประเมินให้เด็กเล่น พูดคุย ท าความคุ้นเคยกับผู้ประเมิน และอุปกรณ์บางส่วน 

2. ขั นตอนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ประเมินกับเด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครอง : เด็กแต่ละวัยจะมี
พัฒนาการทางร่างกาย ความคิดและอารมณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น  ผู้ประเมินควรสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก
ก่อนที่จะท าการประเมินพัฒนาการ โดยแบ่งตามช่วงอายุได้ดังนี้  คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) 7 การใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
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ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  8 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental 
Surveillance and Promotion Manual (DSPM)  

2.1 ช่วงวัยแรกเกิด – 9 เดือน  
2.1.1 ผู้ประเมินยิ้มแย้มแจ่มใส พูดคุย ทักทายกับพ่อแม่ ผู้ปกครองก่อน แล้วจึงพูดคุย 

เล่นเสียงกับเด็กด้วยน้ าเสียงนุ่มนวล  
2.1.2 ถ้าเด็กร้องไห้ ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองอุ้มปลอบให้เด็กสงบจึงเริ่มประเมิน  
2.1.3 ช่วงอายุ 6-9 เดือน เด็กเริ่มมีความกังวล เมื่อพบคนแปลกหน้า ควรให้เวลากับเด็ก

ท าความคุ้นเคยก่อนประเมิน  
2.2 ช่วงอายุ10 เดือน – 2 ปี  

2.2.1 ผู้ประเมินควรเริ่มด้วยการพูดคุยกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก เพ่ือให้เวลาเด็กปรับตัวคุ้นเคยกับผู้ประเมิน และได้สังเกตพฤติกรรมเด็ก  

2.2.2 เมื่อเด็กเริ่มสนใจและคุ้นเคยกับผู้ประเมินให้พูดคุยกับเด็กด้วยน้ าเสียงนุ่มนวลและ
น าอุปกรณ์ประเมินพัฒนาการบางส่วนชวนให้เด็กเล่นหรืออาจสาธิตให้เด็กดู  

2.2.3 หากเด็กร้องไห้ไม่ให้ความร่วมมือ ผู้ประเมินควรเปลี่ยนไปประเมินข้อทักษะที่ใช้
การสังเกตหรือสอบถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ก่อนแล้วจึงกลับมาท า เมื่อเด็กพร้อม  

2.3 ช่วงอายุ3 – 5 ปี 2.3.1 ช่วงวัยนี้เด็กสามารถสื่อสารโต้ตอบและท าตามค าสั่งได้ดี ดังนั้นผู้
ประเมินสามารถท่ีจะพูดคุยกับเด็กได้โดยตรง  

2.3.2 การพูดคุยกับเด็กควรใช้น้ าเสียงนุ่มนวล ระดับเสียงปกติ แต่เมื่อเด็กเริ่มคุ้นเคยกับ
ผู้ประเมินแล้วควรปรับสีหน้าและน้ าเสียงให้ดูน่าสนใจ เช่น พูดเสียงสูง ต่ าเพ่ือเร้าความสนใจ หรือท าสีหน้าดีใจ 
ตื่นเต้น ให้ชัดเจนขึ้น เพ่ือให้เด็กมีความสนใจในกิจกรรมที่จะเริ่มประเมิน โดยค าพูดที่เหมาะสมในการสร้าง
สัมพันธภาพกับเด็กวัยนี้ ได้แก่ การชวนคุยทั่ว ๆ ไป หรือการชม เช่น - ผมเปียหนูสวยจังเลย ใครเป็นคนถักให้
หนูคะ - วันนี้ใครเป็นคนมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ - วันนี้หนูกินข้าวกับอะไรเอ่ย เป็นต้น  

2.3.3 เมื่อเด็กให้ความร่วมมือในการประเมินหรือสามารถเริ่มประเมินได้ ควรพูดชมเชย
เด็กทุกครั้ง  

2.4 ผู้ประเมินแนะน าตัวเอง “ชื่อ ....เป็น .... วันนี้ประเมินพัฒนาการน้อง .... ระยะเวลาที่ใช้
ทั้งหมด ประมาณ 10-20 นาที จะท าโดยสังเกตถามจากผู้ปกครอง และให้เด็กเล่นของเล่นหรืออุปกรณ์ที่เตรียม
มาให้เด็กเล่นในขณะที่ก าลังประเมินเด็ก ผู้ปกครองอยู่กับเด็กได้ตลอดเวลา แต่ไม่ต้องช่วยเด็กท ากิจกรรม บอก 
แนะน า หรือท าแทนเด็ก เพราะจะท าให้ผลการประเมินไม่ตรงกับความเป็นจริง ถ้าเด็กและผู้ปกครองพร้อมแล้ว
เราจะเริ่มกันเลยนะคะ”  

3. ขั นตอนการประเมิน คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยฉบับนี้อธิบายข้อประเมิน 
DSPMให้ชัดเจน รวมจ านวน 42 ข้อ ประกอบด้วย  
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3.1 วิธีการประเมินให้ชัดเจน (เป็นข้อซ้ ากับข้อที่อธิบายเนื้อหาส่งเสริม EF : Executive 
Function) จ านวน 20 ข้อ) จ านวน 32 ข้อ  

3.2 วิธีส่งเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะ EF (Executive Function) ( ) จ านวน 30 ข้อ 
4. ขั นตอนสรุป : เมื่อประเมินพัฒนาการเด็กเสร็จแล้วทุกครั้ง ผู้ประเมินจะต้องสรุปผลการประเมิน

และให้ข้อมูลแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก ดังนี้  
4.1 กรณีประเมินแล้วพบว่าสมวัย ให้แนะน าพ่อแม่ ผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วง

อายุต่อไปตามคู่มือฯ  
4.2 กรณีที่เด็กประเมินแล้วพบว่าไม่สมวัย ผู้ประเมินให้ค าแนะน าพ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริม

พัฒนาการเด็กตามคู่มือฯ ในข้อทักษะที่เด็กไม่ผ่านการประเมินบ่อย ๆ หลังจากนั้นอีก 1 เดือน กลับมาประเมิน
ซ้ า  

4.3 กรณีประเมินซ้ า หลังจากการกระตุ้นแล้วยังไม่สมวัย ต้องให้ข้อมูลแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง
เด็กในการส่งต่อ เพ่ือตรวจและวินิจฉัยเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล (รพช./รพท./ รพศ./รพ.จิตเวช) พร้อมใบส่งตัว 

กุญแจสู่ความส าเร็จ 
1) รักลูกแสดงออกอย่างสม่ าเสมอในการดูแลเด็กทุก ๆ วันตั้งแต่การกิน นอน เล่น ออกก าลัง

กาย และเรียนรู้ที่เหมาะสมถูกสุขอนามัยและปลอดภัย  
2) ไม่เปรียบเทียบกันระหว่างเด็ก เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  
3) การเรียนรู้ของเด็กเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่อง  
4) เด็กเรียนรู้ผ่านการฟัง การดู การจับต้อง การเล่น การท าตามแบบอย่าง และลองท า พ่อ

แม่ ผู้ปกครองจึงควรคุยกับลูกตั้งแต่วัยทารก เล่น เล่าเรื่องสิ่งที่ก าลังท ากับเด็ก  เล่านิทาน อ่านหนังสือให้ฟัง ชี้
ชวนดูสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ดูรูป การมีกิจกรรมศิลปะและดนตรี กิจกรรมในบ้าน และประสบการณ์ตรงอ่ืน ๆ  

5) พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องฟังเด็ก ส่งเสริมให้เด็กถามและสังเกต ชี้ชวนกันสนทนาและให้เด็กมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  

6) ไม่ใช้วิธีบังคับฝืนใจ ไม่กดดันหรือเร่งรัดเด็ก ไม่ก้าวร้าวหรือท าร้ายเด็กทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ และวาจา  

7) เด็กต้องได้รับโอกาสฝึกการมีวินัยในตนเอง เช่น การกิน การนอนเป็นเวลา การเก็บของ
เล่น การทิ้งขยะในที่ทิ้งขยะ การล้างมือ การไม่แย่งของคนอ่ืน การไม่ทุบตีท าร้าย คนอ่ืน เป็นต้น  

8) โทรทัศน์หรือสื่อท านองเดียวกันอาจขัดขวางพัฒนาการรอบด้านของเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี 
และรบกวนการนอนหลับของเด็ก  

9) พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องเป็นตัวอย่างพฤติกรรมที่ดีส าหรับเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกท า 
และควรชี้แจงเมื่อเด็กท าผิดพลาด เปลี่ยนเป็นให้ก าลังใจ เมื่อเด็กพยายาม ท าสิ่งที่พึงปรารถนา และชมเชย เมื่อ
เด็กท าได้ เด็กจะค่อยๆ รู้จักใช้เหตุผลและรักษาค าพูดตามแบบท่ีพ่อแม่ปฏิบัติ  
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ข้อควรค านึงในการฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  การฝึกทักษะเด็กมีเป้าหมายส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้ก้าวหน้าเป็นไปตามวัย สามารถใช้ในชีวิตจริงและในสภาพแวดล้อมจริง โดยควรค านึงถึงสิ่ง
ต่อไปนี ้ 

1) ค าพูดที่ใช้ควรง่าย สั้น ชัดเจน และคงเส้นคงวา  
2) ให้เวลาเด็กปฏิบัติตาม 3-5 วินาที ถ้าเด็กยังไม่ได้ท าให้พูดซ้ า (ข้อความเหมือนเดิม) พร้อม

ให้การช่วยเหลือเด็กท าจนเสร็จ  
3) ให้ความช่วยเหลือเด็กเท่าที่จ าเป็นลดการช่วยเหลือลงเมื่อเด็กท าได้ ซึ่งอาจช่วยเหลือโดย  

(1) ทางกาย : จับมือท า แตะข้อศอกกระตุ้น  
(2) ทางวาจา : บอกให้เด็กลองท าดู หากจ าเป็นอาจจะบอกให้เด็กทราบวิธี ทีละข้ัน  
(3) ทางท่าทาง : ชี้ ผงกศีรษะ ส่ายหน้า ขัดขวางไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ เช่น เมื่อ

บอกให้เด็กชี้แปรงสีฟัน แต่เด็กจะชี้แก้วน้ า ให้ใช้มือปิดแก้วน้ า เพ่ือให้เด็กรู้ ว่าจะต้องชี้แปรงสีฟัน 10 คู่มือเฝ้า
ระวังและส่ งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual 
(DSPM) การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) 11 เมื่อเด็กเกิดการเรียนรู้แล้ว 
ให้เปลี่ยนข้อความแบบต่าง ๆ แต่มีความหมายเหมือนกัน เพ่ือให้เด็กรู้จักสิ่งที่แตกต่างกัน การให้แรงเสริมควร
ให้ทันทีเมื่อเด็กท าได้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเพ่ือให้เด็กท าได้หรือเด็กท าได้เอง เช่น ชมเชย ยิ้ม ปรบมือ 
สัมผัส ให้ขนม แต่ควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้  

- แรงเสริมควรเหมาะสมกับวัย เป็นสิ่งที่เด็กชอบแต่ละคนไม่เหมือนกัน  
- ควรให้แรงเสริมบ่อย ๆ เมื่อต้องการให้เกิดทักษะหรือพฤติกรรมใหม่  
- การลดแรงเสริมลงเมื่อเด็กท าได้ สังเกตว่าเด็กมีความพอใจรู้สึกดีในสิ่งที่ตนท าได้ จึง

ไม่จ าเป็นต้องอาศัยแรงเสริมจากภายนอก  
- การให้รางวัล เช่น การแสดงความเอาใจใส่ ยิ้ม กอด ตบมือให้หรือให้ของ เมื่อเด็ก

ตั้งใจท าหรือท าส าเร็จจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กในระยะยาว ต่างกับ  การให้สินบนและการขู่เข็ญ
บังคับให้ท า 

 

ความปลอดภัยเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย (Primary safety for early childhood) 

ความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย สถานการณ์การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตของเด็กปฐมวัยด้วยอุบัติเหตุมี

แนวโน้มสูงขึ้นแต่ กลับได้รับความสนใจและกล่าวถึงน้อยมากนับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง (Theerawit, 

2009) ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกต่างหันมาให้ความส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน โดยถือว่าความปลอดภัย

มิใช่แค่เรื่องของความอยู่รอดปลอดภัยของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น แต่หมายรวมถึง  หลักประกันภัยและ

อุบัติเหตุในชีวิตรวมทั้งทรัพย์สินของทุกคนที่อยู่รอบข้าง (Nakornthap and Masathienrong, 2014) สถิติ
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การเกิดอุบัติเหตุจนถึงเสียชีวิตของเด็กวัยอนุบาลระหว่างปี 2545 – 2557 พบว่า สาเหตุการตายอันดับหนึ่ง 

คือ การบาดเจ็บและการได้รับสารพิษ อันดับ 2 คือ การ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ถูกรถชนมากขึ้น การเดิน

ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ที่มีความเป็น เมือง (Palittaponkanpim, 2016) ด้วยเด็กในวัยนี้ยังไม่สามารถ

ตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยได้ กระบวนการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็กวัยนี้ยังไม่ได้พัฒนาไป

ถึงขั้นการเข้าใจ ความสัมพันธ์ของความเป็นเหตุเป็นผล ยังอยู่ในโลกของจินตนาการ (Athey, 1995) เด็กคิด

อย่าง เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นและสิ่งที่สัมผัส มีความสนใจได้เพียงมุมมองเดียวและความสนใจอยู่ใน  

ช่วงเวลาจ ากัด (Ginsburg & Opper, 1969) จึงท าให้เด็กวัยนี้บาดเจ็บได้ง่าย ผู้ปกครองจึงต้องดูแล  อย่าง

ใกล้ชิด  

มาตรการหลักในการป้องกันการเสียชีวิตและการบาดเจ็บที่ได้รับการยอมรับอย่าง กว้างขวางว่าเป็น

วิธีการที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย เช่น การใช้ตัวล็อคประตูเพ่ือ

ป้องกันเด็กเปิด และเพ่ิมการควบคุมดูแลให้มากขึ้น 2) การสอนเด็กให้ ป้องกันตนเอง และ 3) การปฏิบัติตาม

มาตรการความปลอดภัยที่ไม่ท าให้เด็กและผู้ปกครองรู้สึกถูก บังคับ เช่น การคาดเข็มขัดนิรภัย (Mobley & 

Evashevski, 2000) อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยน สภาพแวดล้อมและมาตรการความปลอดภัยยังอาจเกิดการ

ผิดพลาดได้ซึ่งน าไปสู่อุบัติเหตุในที่สุด เป้าหมายสูงสุดของการเรียนเรื่องความปลอดภัย คือ ท าให้เด็กปฐมวัย

เกิดการลงมือปฏิบัติ การเรียน การสอนจึงต้องเน้นให้เกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองมากข้ึน  

การเรียนรู้เรื่องความปลอดภัย  

แนวความคิดเรื่องความปลอดภัยของ Florio (1979) สอดคล้องกับ Willard (1940) ที่ กล่าวว่า ความ

ปลอดภัยสามารถสอนได้ เพราะความปลอดภัยเป็นกุญแจส าคัญของการมีสุขภาวะที่ดี หากละเลยความส าคัญ

เรื่องความปลอดภัยอาจท าให้ไปไม่ถึงเป้าหมายในชีวิตที่ตั้งไว้ได้ เด็กสามารถเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยผ่านการ

ด าเนินชีวิตประจ าวันที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ความจริง มีทัศนคติที่ดีต่อความปลอดภัย และลักษณะนิสัยที่ถูกต้อง 

รวมทั้งการกระตุ้นและฝึกฝนจนเกิดเป็น อุปนิสัยหรือทักษะที่ต้องปฏิบัติเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย 

หลักการสร้างการเรียนรู้เรื่อง ความปลอดภัยให้กับเด็กมีดังนี้  

1. กฎของความพร้อม เด็กไม่สามารถเข้าใจความรู้ เจตคติ อุปนิสัยเรื่องความปลอดภัยเพ่ือ น าไป

ประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยใดๆ ตั้งแต่เริ่มต้นเรียน ครูมีหน้าที่ชักจูงให้เด็กเห็นคุณค่า  ของความ

ปลอดภัยผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยเน้นความปลอดภัยเป็น “สิ่งที่ต้องท า” การสร้างเจตคติที่ดี 

ความคิดเชิงบวก และการพัฒนาอุปนิสัยที่ถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยที่  สามารถน าไปใช้ได้จริงใน

ชีวิตประจ าวันเพื่อการมีชีวิตที่มีความสุขและประสบความส าเร็จ  
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2. กฎการตอบสนองอย่างมีเงื่อนไข การตอบสนองใด ๆ ล้วนเกิดจากการได้รับการกระตุ้น  ครูผู้สอน

เรื่องความปลอดภัยต้องหาวิธีการหรือสิ่งกระตุ้นที่น่าสนใจเพ่ือสร้างความสนใจเกี่ยวกับ พฤติกรรมความ

ปลอดภัยที่ถูกต้องให้กับเด็กในชั้นเรียน ประสบการณ์การตอบสนองอย่างมีเงื่อนไข อย่างมีความหมายและช่วย

สร้างความสนใจให้เด็กพัฒนาเจตคติและพฤติกรรมความปลอดภัยแม้ว่าจะได้รับการกระตุ้นเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ  

3. กฎของการใช้ “การตอบสนองหรือการแสดงออกที่ถูกต้องเกิดจากการได้รับการกระตุ้น  อย่าง

สม่ าเสมอ เนื่องจากความปลอดภัยเป็นเรื่องของวิถีการด ารงชีวิต เจตคติและอุปนิสัยไม่ใช่สิ่งที่ ครูจะหยิบยื่น

ให้แก่เด็ก แต่เป็นสิ่งที่เด็กต้องพัฒนาขึ้นจากตัวเด็กเอง โดยเริ่มต้นจากสิ่งง่าย ๆ ที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันแล้ว

ท าให้เกิดความต่อเนื่องในระยะเวลานานเท่าที่จะสามารถนานได้ การ ท าซ้ าจะช่วยให้พฤติกรรมที่ต้องการให้

เกิดฝังอยู่ในตัวเด็ก  

4. กฎการไม่ใช้ ความต่อเนื่อง ความเข้มข้น ความคงทน และความเชื่อมั่นของการแสดง  พฤติกรรม

ความปลอดภัยจะลดลงเมื่อไม่ได้ใช้ตรงกันข้ามอุปนิสัยความปลอดภัยที่ไม่ดีจะฝังแน่นเมื่อ ใช้บ่อย และความ

ต่อเนื่องของพฤติกรรมไม่ดีอาจเป็นผลน าไปสู่อุปนิสัยที่ผิดและน าไปสู่อันตรายต่อ สุขภาพ  

5. กฎของผลลัพธ์ผลลัพธ์จากการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัยที่น่าพึงพอใจท าให้บุคคลนั้น

มีแนวโน้มจะแสดงพฤติกรรมนั้นซ้ าและนานขึ้นในสถานการณ์เดียวกันที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต ความเจ็บปวด

หรือการบาดเจ็บที่ได้รับจากการกระตุ้นจะเป็นสาเหตุที่ขัดขวางการท าซ้ าใน สถานการณ์เดียวกันที่อาจเกิดขึ้น

ในอนาคต  

ทักษะความปลอดภัยท่ีเด็กต้องรู้  

เด็กควรได้รับการเตรียมตัวให้รู้จักกับสถานการณ์ที่อันตราย เพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้ เมื่อต้อง

เผชิญหน้ากับสถานการณ์อันตรายเหล่านั้น เด็กต้องได้รับการสอนให้สังเกต เข้าใจ เชื่อฟังและ ปฏิบัติตามกฎ

และข้อปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอเพ่ือความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น หากครูกระตุ้นให้ เด็กได้เห็นถึงคุณค่าและ

เคารพกฎ เด็กย่อมมีแนวโน้มในการป้องกันอุบัติเหตุของตนเองและผู้อ่ืน  (Florio & Stanfford, 1969) เด็ก

ปฐมวัยจ าเป็นต้องป้องกันตนเองจากอันตรายที่ส าคัญ คือ 1) อันตรายจากผู้อ่ืน เช่น การลักพาตัว และ 2) 

อันตรายจากตนเอง เช่น การใช้ถนน การกิน การ สัมผัส และการเล่น เป็นต้น  

ทักษะความปลอดภัยโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) การหลีกเลี่ยงจากอันตราย และการ

ข่มขู่ 2) การแสดงพฤติกรรมเพ่ือหลีกหนีจากสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย และ 3) การสื่อสาร กับครูหรือ

ผู้ปกครองเกี่ยวกับสถานการณ์อันตรายเพ่ือหาทางแก้ไข (Himle et al. 2004) เด็กต้อง ได้รับความรู้และ

สามารถแสดงทักษะความปลอดภัย ได้แก่ หลีกเลี่ยง หลีกหนี และบอกเล่า ได้ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมผ่านการ

ฝึกฝน การเลียนแบบ และการกระตุ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ เด็กสามารถแสดงทักษะความปลอดภัยได้ 
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ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้รับจากการฝึกฝนนั้นจะปรากฏให้เห็นได้ใน อนาคตเมื่อเด็กตกอยู่ในอันตรายที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง 

(Miltenberger, 2008) ทักษะที่เด็กปฐมวัย สามารถน ามาใช้ คือ ทักษะการป้องกันตนเองและการหลบหลีก 

การสอนทักษะการป้องกันและการ หลบหลีกเป็นทักษะการคิดปกป้องตนเอง โดยทักษะการปกป้องตนเอง 

ประกอบด้วย 1) มีความรู้ เกี่ยวกับปัญหาหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต เช่น เข้าใจความหมายหรือค าจ ากัด

ความของ เหตุการณ์อันตราย 2) มีความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ และลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น 3) สามารถ 

ป้องกันตนเองในสถานการณ์ที่มีแนวโน้มว่ารุนแรงขึ้น 4) สามารถรับมือกับสถานการณ์อันตรายด้วย การ

หลีกเลี่ยง และ5) ขอความช่วยเหลือด้วยการบอกหรือเล่าช่วงเวลาถูกข่มขู่หรือตกเป็นเหยื่อ  ความรุนแรงกับ

ผู้ใหญ่ได้ (Barth, 1992)  

การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับสถานการณ์อันตรายเป็นทักษะความปลอดภัยแรกที่เด็กควรท าเมื่อตก

อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อันตราย ซึ่งเด็ก ๆ จะต้องหยุดไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง เช่น ไม่เผชิญหน้ากับมือปืน ไม่เปิด

ประตูกั้นสระว่ายน้ า หรือไม่หยิบปืนมาเล่น เป็นต้น หากอันตรายมี สาเหตุมาจากผู้อื่น เช่น การท าร้ายร่างกาย 

เด็กๆ จะต้องไม่แสดงพฤติกรรมที่ถูกร้องขอ และกล่าว ปฏิเสธค าขอนั้น การหลีกหนีจากสถานการณ์อันตราย 

หมายถึง การใช้ร่างกายของตนเองเพ่ือหนี จากอันตรายด้วยการวิ่งหนี โดยทั่วไปในสถานการณ์อันตรายต่าง ๆ 

เด็กเล็กมักใช้เวลานานเพ่ือ ตอบสนองต่อสถานการณ์นั้น หรือไม่แสดงการหลีกหนีจากสถานการณ์อันตรายเลย 

จึงเป็นสาเหตุให้ เด็กส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากอันตราย เช่น เมื่อต้องเผชิญหน้ากับมือปืน สิ่งที่ต้องท าคือวิ่ง

หนีจาก สถานการณ์นั้นเพ่ือไปหาผู้ใหญ่ หรือครู และเด็กจะไม่ได้รับอันตรายจากสถานการณ์นั้น หลังจาก  เด็ก

สามารถหนีออกมาจากสถานการณ์นั้นได้แล้ว ตัวเด็กอาจไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงจากอันตรายนั้น แต่เด็กคนอ่ืน 

ๆ อาจตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายนั้น การบอกเล่าสถานการณ์อันตรายกับพ่อแม่  หรือผู้ใหญ่ท าให้สามารถ

แก้ปัญหาในสถานการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นได้ การบอกเล่าสถานการณ์  อันตรายจึงเป็นอีกหนึ่งทักษะความ

ปลอดภัย  

ทักษะความปลอดภัยที่กล่าวมาข้างต้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ความ ปลอดภัยอ่ืน ๆ 

เช่น การไม่หยิบยา หรือสารพิษ การไม่เปิดประตูสระว่ายน้ า หรือการไม่เล่นกับไม้ ขีดไฟ การสัมผัสที่ไม่

เหมาะสม การท าร้ายร่างกาย และอันตรายที่อาจพบเจอในชีวิตประจ าวัน กล่าวโดยสรุปได้ว่า ทักษะความ

ปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย คือ การแสดงออกของเด็กถึงการปฏิบัติ ตนที่เหมาะสมในการป้องกันตนเองจาก

อันตราย ประกอบด้วย 1) การมีความรู้เรื่องความปลอดภัย ผ่านการบอกสาเหตุของอันตรายและการบอก

ลักษณะของอันตราย 2) การป้องกันตนเองจาก อันตรายด้วยการแสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยงจากอันตราย และ 

3) การสื่อสารกับผู้ใหญ่เมื่อเห็น พฤติกรรมอันตราย (Thygerson, 1986; Florio & Stanfford, 1969; Barth, 

1992; Miltenberger, 2008)  
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ความปลอดภัยท่ีเด็กปฐมวัยต้องรู้  

เนื้อหาความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 6 เรื่อง ดังนี้ (Florio & Stanfford, 1969; 

Yost, 1972; Office of Physical Education Development Health and Recreation, Department of 

Physical Education, 2002)  

1) ความปลอดภัยในโรงเรียน ได้แก่ การใช้บันได อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องเรียน และ การใช้ตู้น้ าด่ืม  

2) การป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ อันตรายจากไม้ขีดไฟ อันตรายจากเทียนและโคมไฟ การ ซ้อมดับเพลิง 

และการสื่อสารกับผู้ใหญ่ทันทีเมื่อเกิดไฟไหม้  

3) ความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับโรงเรียน ได้แก่ การใช้ถนน การปฏิบัติตาม กฎจราจร การ

ข้ามถนน บุคคลที่เด็กต้องปฏิบัติตามค าแนะน า การเดินทางเท้า การโดยสารรถ ประจ าทาง และการเลือกเล่น

ในสถานที่ที่ปลอดภัย  

4) ความปลอดภัยในบ้าน ได้แก่ การเก็บของเล่นและสิ่งของต่างๆ ให้เข้าที่ การไม่จับ  หรือสัมผัสยา 

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด ยาฆ่าแมลง หรือสารพิษต่างๆ การใช้และระมัดระวัง กรรไกร การใช้อุปกรณ์และ

เครื่องใช้ การใช้และดูแลอุปกรณ์ท าสวนเบื้องต้น และการป้องกัน อันตรายจากพืชและสัตว์  

5) ความปลอดภัยนอกบ้าน ได้แก่ แหล่งน้ า คนแปลกหน้า การระมัดระวังเมื่อเล่นกับ สัตว์ อันตราย

จากการเล่นใกล้เตา กองไฟ และเตาผิง  

6) ความปลอดภัยจากสนามเด็กเล่น ได้แก่ ของเล่นที่ปลอดภัย วิธีการใช้ของเล่น และ  การใช้สนาม

เด็กเล่น  

มาตรฐานความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย  

ตัวอย่างมาตรฐานการเรียนรู้เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัยของ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ได้แก่รัฐนิวยอร์ค รัฐเซาท์แคโรไลนา รัฐแคลิฟอร์เนีย ดังนี้  1) รัฐนิวยอร์ค New York state 

council on children and families (2009) ได้เสนอแนวปฏิบัติ ส าหรับเด็กปฐมวัยประจ ารัฐ ประกอบด้วย

มาตรฐานด้านสุขภาวะทางกาย สุขภาพ และพัฒนาการ ทางร่างกายประกอบด้วย 4 หมวด คือ พัฒนาการทาง

ร่างกาย สมรรถภาพทางกาย ทักษะที่จ าเป็น ในชีวิตประจ าวัน และความปลอดภัย โดยการตระหนักถึงความ

ปลอดภัยของเด็ก คือ ก้าวแรกของชีวิตในการดูแลสุขภาวะทางกาย การเรียนในแต่ละวันเด็กจะได้เรียนเกี่ยวกับ

การหลีกเลี่ยงวัตถุ อันตราย สถานการณ์อันตราย และความส าคัญของการอยู่ร่วมกันในบ้าน โรงเรียน และ

ชุมชน ความสามารถในการปฏิบัติตามกฏกติกา เรียนรู้การขอความช่วยเหลือเมื่อใดและอย่างไร มี รายละเอียด 

ดังนี้  
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1.1) สื่อสารกับเพ่ือนหรือผู้ใหญ่เมื่อเห็นพฤติกรรมอันตราย  

1.2) เขา้ใจและคาดคะเนผลลัพธ์จากการไม่ท าตามกฎ  

1.3) ระบุสัญลักษณ์อันตรายจากป้ายในห้องเรียนและในบ้าน  

1.4) คว่ ากรรไกรและดินสอลงเพ่ือหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ  

1.5) มองซ้าย-ขวาก่อนข้ามถนน และรู้ว่าต้องข้ามถนนพร้อมผู้ใหญ่  

1.6) เข้าใจสัญลักษณ์ที่หมายถึงอันตราย สารพิษ และหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบริเวณ ที่อันตราย  

1.7) ไม่รับประทานยาด้วยตนเอง ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ และรู้จัก ประโยชน์ของยา  

1.8) ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยพื้นฐานโดยอาศัยการช่วยเหลือ เช่น ขึ้นรถ ประจ าทาง ปั่น

จักรยาน การเล่นสนามเด็กเล่น การข้ามถนน และการระวังคนแปลกหน้า  

1.9) สวมหมวกนิรภัยก่อนปั่นจักรยานหรือเครื่องเล่นที่มีล้อ  

2) รั ฐ เซ าท์ แ ค โร ไล น า  South Carolina Department of Education Columbia (2 0 0 9 ) 

กระทรวงศึกษาธิการรัฐเซาท์แคโรไลนาเสนอมาตรฐานการเรียนรู้ส าหรับการสอนสุขศึกษาและ ความปลอดภัย

ส าหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนสามารถเข้าใจมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริมสุขภาพและการ

ดูแลสุขภาพ 2) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน  วัฒนธรรม สื่อ เทคโนโลยี และปัจจัย

อ่ืนๆที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ 3) ผู้เรียนสามารถแสดง ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์ 

และบริการที่ส่งเสริมสุขภาพ 4) ผู้เรียน สามารถแสดงความสามารถในการทักษะการสื่อสารกับตนเองเพ่ือ

ส่งเสริมสุขภาพและหลีกเลี่ยง หรือลดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ 5) ผู้เรียนสามารถแสดงทักษะในการ

ตัดสินใจในการส่งเสริม สุขภาพ 6) ผู้เรียนสามารถสามารถแสดงทักษะการตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพ 

และ 7) ผู้เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ หลีกเลี่ยงและลดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ  โดย

กล่าวถึงการป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัย มีรายละเอียด ดังนี้  

2.1) บอกวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนในบ้าน  

2.2) บอกวิธีการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้  

2.3) บอกวิธีการปฏิบัติตัวที่ปลอดภัยเมื่ออยู่กับคนแปลกหน้า  

2.4) อธิบายสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น มีดบาด เลือกก าเดาไหล เป็นต้น  

2.5) บอกสถานการณ์ท่ีต้องแสดงการป้องกันความปลอดภัยของตนเอง  

2.6) อธิบายกฎความปลอดภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ที่บ้านและโรงเรียน  

2.7) แสดงวิธีการโทรศัพท์เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

2.8) สาธิตวิธีการใช้ทางเท้าอย่างปลอดภัย และการเป็นผู้โดยสารในรถยนต์และ รถประจ าทาง  
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3) รัฐแคลิฟอร์เนีย  

California Department of Education (2009) กระทรวงศึกษาธิการรัฐแคลิฟอร์ เนี ย  เสนอ

มาตรฐานเนื้อหาสุขศึกษาส าหรับโรงเรียนเทศบาลตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ประกอบด้วย เนื้อหา

ด้านโภชนาการและการออกก าลังกาย ด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ด้านการป้องกันอุบัติเหตุและความ

ปลอดภัย สิ่งเสพติด ด้านสุขภาพจิตใจ อารมณ์ และสังคม และ สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน ซึ่งเนื้อหาในแต่

ละด้านกล่าวถึงมโนทัศน์ส าคัญ การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การสื่อสาร กับ

ตนเอง การตัดสินใจ พฤติกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ โดยให้รายละเอียดของมาตรฐาน

ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ และความปลอดภัย ดังนี้  

3.1) บอกข้อปฏิบัติของความปลอดภัยในบ้าน โรงเรียน และชุมชน  

3.2) อธิบายลักษณะสถานการณ์ฉุกเฉิน  

3.3) อธิบายวิธีการที่ปลอดภัยเมื่อโดยสารประจ าทาง และการเดินทางเท้า  

3.4) บอกข้อปฏิบัติที่ปลอดภัยในการข้ามถนน ปั่นจักรยานและการเล่น  

3.5) เข้าใจสิ่งที่อาจเป็นพิษและอันตรายต่อร่างกาย  

3.6) บอกลักษณะของคนแปลกหน้า และวิธีการหลีกเลี่ยงจากคนแปลกหน้า  

3.7) บอกลักษณะและอันตรายของอาวุธได้  

3.8) อธิบายความส าคัญของการบอกผู้ใหญ่เมื่อพบเห็นบุคคลที่พบอาวุธ  

3.9) บอกชื่อบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือได้เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

3.10) แสดงวิธีการสื่อสารกับผู้ใหญ่เมื่อพบเห็นบุคคลพกพาอาวุธ  

3.11) แสดงวิธีการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

3.12) แสดงวิธีการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ หรือโทรแจ้ง 911  

3.13) แสดงวิธีการรับโทรศัพท์ด้วยวิธีการที่ปลอดภัย  

3.14) แสดงบทบาทสมมติเม่ือมีคนแปลกหน้าบุกเข้ามาในบ้าน รถ ถูกจู่โจมบน ถนน  

3.15) ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเล่นที่ปลอดภัย  

3.16) แสดงวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัย  

 

4) รัฐมิชิแกน  

Michigan Department of Education (2006) กระทรวงศึกษาธิการรัฐมิชิแกนเสนอ มาตรฐานที่

คาดหวังการสอนสุขศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยประกอบด้วย มาตรฐานด้านโภชนาการและ การออกก าลังกาย 

สิ่งเสพติด ความปลอดภัย ด้านสังคมและอารมณ์ สุขภาพอนามัยและสมรรถนะทางกาย โดยมาตรฐานแต่ละ
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ด้านมีรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับมโนทัศน์หลักของมาตรฐาน การเข้าถึงข้อมูล พฤติกรรมสุขภาพ ทักษะทาง

สังคม และแนวทางการสนับสนุน โดยรายละเอียด มาตรฐานด้านความปลอดภัย ดังนี้  

4.1) อธิบายกฎในการรับมือและหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายในบ้าน  

4.2) บอกวิธีการที่ปลอดภัยในการใช้ยา  

4.3) บอกพฤติกรรมการใช้ทางเท้าท่ีอันตรายและปลอดภัย  

4.4) ระบุวัตถุและอาวุธที่อันตราย  

4.5) บอกเล่าสถานการณ์ที่เป็นอันตรายที่ควรบอกผู้ใหญ่  

4.6) สาธิตวิธีการโทรศัพท์แจ้ง 911 และอธิบายว่าเมื่อใดควรโทรศัพท์  

4.7) สาธิตการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่  

4.8) สาธิตวิธีการใช้ทางเท้าที่ปลอดภัย  

4.9) แสดงวิธีการเพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีไม่ปลอดภัย  

4.10) แสดงวิธีการหลีกเลี่ยงในสถานการณ์การลักพาตัว  

มาตรฐานการเรียนรู้เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัยของประเทศ สหรัฐอเมริกา 

แสดงให้เห็นการให้ความส าคัญของทักษะความปลอดภัยที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับเด็ก ปฐมวัย การสอนเรื่อง

ความปลอดภัยเป็นขบวนการทางการศึกษาให้เด็กได้มีการพัฒนาพฤติกรรมทั้ง  ในด้านความรู้ เจตคติ และ

ทักษะการกระท านิสัย เพ่ือให้มีสวัสดิภาพ หรือความปลอดภัยเกิดขึ้น การให้การศึกษาเป็นมาตรการที่ส าคัญ

อย่างหนึ่งในการป้องกันอุบัติภัย สิ่งส าคัญและจ าเป็นมาก คือ การวางแผนการจัดการและด าเนินการเรียนการ

สอนให้เหมาะสม โดยก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ให้ เด็กได้พัฒนาทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ 

  

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย  

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยสามารถจัดได้หลากห ลายวิธีซึ่ ง Somprayoon and 

Wattanaburanon (2010) น าเสนอกิจกรรมการสอนที่นิยมใช้ในการจัดการเรียนรู้ความ ปลอดภัยโดยทั่วไป 

ไว้ดังนี้  

1) การบรรยาย การใช้วิธีสอนแบบบรรยายให้ได้ผลดีนั้นควรจะพูดให้สั้นและเข้าใจง่าย  ยกตัวอย่าง

และใช้ท่าทางประกอบบ้างตามสมควรจะช่วยให้น่าสนใจมากข้ึน  

2) การอภิปราย การจัดให้เด็กมีการอภิปรายประกอบบทเรียนจะเป็นการช่วยให้เด็กมี  โอกาสแสดง

ความคิดเห็นต่างๆเพ่ือเป็นการพัฒนาความคิด ได้แลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ ซักถามหรือตอบปัญหา

ซึ่งกันและกัน  
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3) การรายงาน แบ่งเป็นการรายงานรายบุคคลและการรายงานหมู่  

4) การส ารวจ ครูอาจใช้กิจกรรมส ารวจเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ  ปัญหา

สุขภาพของสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนหรือภายในชุมชนได้  

5) การศึกษานอกสถานที่ การพาเด็กออกไปศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ เด็กได้พบ

กับโลกแห่งความเป็นจริง การศึกษานอกสถานที่จะได้รับผลสมตามความมุ่งหมายยิ่งขึ้น ถ้าหากครูและเด็กได้

เตรียมงานร่วมกันไว้ให้พร้อมก่อนเป็นการล่วงหน้า  

6) การเชิญวิทยากร การเชิญวิทยากรมาบรรยายประกอบบทเรียนบางบท นับว่าเป็น  กิจกรรมการ

สอนที่ได้ประโยชน์มากอย่างหนึ่ง วิทยากรจัดได้ว่าเป็นอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ดีอย่างหนึ่ง  

7) การสาธิต การสาธิตเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยท าให้บทเรียนที่เข้าใจยากและไม่น่าสนใจ กลายเป็น

บทเรียนที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

8) การค้นคว้าทดลอง การค้นคว้าทดลองจะช่วยท าให้เด็กสามารถค้นหาค าตอบได้ด้วย ตนเองและ

เรียนรู้ด้วยความเข้าใจเพราะเป็นการเรียนรู้โดยการกระท า รวมทั้งยังเป็นการสร้างเสริม ทัศนคติในการค้นคว้า

ทดลอง และสร้างเสริมแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กอีกด้วย การใช้  วิธีสอนแบบค้นคว้าทดลองมี

ประโยชน์ต่อเด็กอย่างมาก  

9) การเล่าเรื่อง เรื่องที่ครูใช้เล่าประกอบการสอน อาจเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ เรื่องสั้น จากชีวิต

จริง เรื่องที่เล่าควรจะมีแนวทางที่อาจเป็นไปได้จริงเพ่ือให้เด็กสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ ระหว่างเรื่องนั้น ๆ 

กับความต้องการหรือปัญหาสุขภาพของเขาเอง นอกจากนี้การเล่าเรื่องยังอาจ ช่วยให้บทเรียนที่เข้าใจยากเป็น

บทเรียนที่เข้าใจง่าย  

10) การแสดงละคร การสอนแบบนี้ช่วยให้เด็กแสดงละครจะช่วยให้เด็กได้มองตัวเองหรือ  ส ารวจ

ตัวเองตามบทละครนั้น ๆ บางครั้งบทละครยังช่วยให้เด็กเห็นข้อเท็จจริงและเกิดทัศนคติ  ทางด้านความ

ปลอดภัยขึ้นได้ โดยปกติครูมักจะใช้การแสดงละครสุขศึกษาประกอบการสอน บทเรียนที่เพ่ิงสอนจบใหม่ ๆ 

หรือจัดขึ้นเป็นกิจกรรมส่งเสริมบทเรียน เพื่อให้เด็กเข้าใจและซาบซึ้งใน บทเรียนได้ดียิ่งขึ้นหรือบางครั้งก็อาจใช้

เป็นการประเมินผลบทเรียนได้ด้วย  

11) การแสดงบทบาทสมมติ จุดมุ่งหมายของการแสดงบทบาทสมมติ ได้แก่ การสอนให้เด็ก คิดโดยใช้

เชาวน์ปัญญา ตระหนักถึงปัญหา รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์หาทางเลือก เพ่ือให้สามารถแก้ไข ปัญหาสุขภาพได้อย่าง

ฉลาด ครูจะต้องเป็นผู้ก าหนดสถานการณ์ให้แก่ผู้แสดงเอง โดยครูอาจก าหนด สถานการณ์ และแนวทางการ

แสดงเอาไว้ แต่ผู้แสดงก็ยังมีโอกาสสอดแทรกหรือตอบโต้ใน สถานการณ์ตามบทได้อย่างอิสระเต็มที่ ครูอาจน า

บทบาทสมมุติไปใช้สอนกับเนื้อหาวิชาอ่ืนได้ ทั้งหมด แต่เนื้อหานั้นจะต้องเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและมี

ทางเป็นไปได้ รวมทั้งเป็นปัญหาที่ ยุ่งยาก และต้องการที่จะแก้ไขด้วย บทบาทสมมติจึงต้องอาศัยจินตนาการ

ของผู้แสดงและกลุ่มด้วย เสมอ  
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12) การสร้างสถานการณ์จ าลอง เพ่ือน ามาใช้แทนสถานการณ์จริง โดยมุ่งให้เด็กเกิดการ เปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมทั้งทางด้านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติมากท่ีสุด ทั้งนี้เพราะสถานการณ์ จ าลองสามารถถ่ายทอด

สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับสภาพหรือสถานการณ์จริงในชีวิตได้มากและดีกว่าวิธีอ่ืนๆ นอกจากนี้สถานการณ์จ าลองยัง

ช่วยตอบสนองต่อเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมให้แก่เด็กได้อย่างรวดเร็ว ฉับไวและประทับใจอย่างยิ่ง และการ

สร้างสถานการณ์จ าลองยังสามารถใช้สถานการณ์ จ าลองนี้ เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้จากพฤติกรรมที่เด็ก

ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้อีกด้วย  

13) การระดมสมอง เป็นการประชุมเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นอย่างหลากหลาย และหาข้อสรุปเพ่ือ

น าไปใช้ปฏิบัติในการด าเนินการต่าง ๆ  

14) การเล่มเกมการศึกษาครูจะต้องให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสร่วมเล่นพร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือและ

ความสัมพันธ์อันด ี 

15) การใช้ภาพยนตร์หรือภาพสไลด์ และฟิล์มสตริป ประกอบการสอนนั้นมักจะได้ผลดี เสมอและใช้

ประกอบการสอนได้เกือบทุกบทเรียน ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะและเนื้อเรื่องที่อยู่ใน  อุปกรณ์รวมทั้งความ

สะดวกและความเหมาะสมอื่น ๆ ด้วย  

วิธีการสอนทั้ง 15 ประการดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า วิธีการที่เหมาะสมกับการสอนเรื่องความปลอดภัย

ส าหรับเด็กปฐมวัยมีด้วยกันหลายวิธี อาทิ การอภิปราย การสาธิต การเล่าเรื่อง การเล่น บทบาทสมมติ การใช้

สถานการณ์จ าลอง เกมการศึกษา ภาพยนตร์ และวิธีการที่ส าคัญ คือ การแสดง ละคร 

  

การสอนเรื่องความปลอดภัยโดยใช้เทคนิคละคร  

วิธีการสอนหรือกิจกรรมการสอนที่นิยมใช้ในการจัดการเรียนรู้ความปลอดภัยโดยทั่วไปมีหลากหลาย

วิธี และการใช้เทคนิคละครเป็นการสอนวิธีหนึ่งที่ให้เด็กได้แสดงซึ่งช่วยให้เด็กได้มองตัวเองหรือส ารวจตัวเอง

ตามบทบาทของตัวละครนั้นๆ บางครั้งเทคนิคละครยังช่วยให้เด็กเห็น ข้อเท็จจริงและเกิดทัศนคติทางด้านความ

ปลอดภัยขึ้นได้ ร่วมกับการใช้สถานการณ์จ าลอง (Stimulation) เพ่ือน ามาใช้แทนสถานการณ์จริง ที่มุ่งให้เด็ก

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้ง ทางด้านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติมากที่สุด ทั้งนี้เพราะสถานการณ์

จ าลองสามารถถ่ายทอดสิ่ง ต่างๆที่เกี่ยวกับสภาพหรือสถานการณ์จริงในชีวิตได้มากและดีกว่าวิธีอ่ืนๆ 

นอกจากนี้สถานการณ์ จ าลองยังช่วยตอบสนองต่อเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมให้แก่เด็กได้อย่างรวดเร็ว    

ฉับไวและประทับใจอย่างยิ่ง และการสร้างสถานการณ์จ าลองยังสามารถใช้สถานการณจ าลองนี้ เพ่ือ 

ประเมินผลการเรียนรู้จากพฤติกรรมที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้อีกด้วย O’Toole, Stinson, and Moore 

(2009) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างละครกับการศึกษามีลักษณะไม่ชัดเจน แต่มีอยู่คู่กัน มาอย่างยาวนานทั้ง

การศึกษาในระบบและนอกระบบ ละครช่วยให้เด็กเข้าสู่เรื่องราวที่เด็กสามารถ สร้างสรรค์สัญลักษณ์ ภาพ เล่า



 

 หน้า 25 

เรื่องตามล าดับเหตุการณ์ ทบทวนเรื่องราวผ่านการเล่าเรื่อง การ สะท้อนการเรียนรู้ และความเป็นไปได้ของ

เรื่องราวเหล่านั้น  

Khaemmanee (2012) กล่าวว่า วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร คือกระบวนการที่ครูใช้ใน การช่วยให้

เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการให้เด็กแสดงละคร ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต้องการ ให้เด็กได้เรียนรู้ตาม

เนื้อหาและบทละครที่ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง ท าให้เรื่องราวนั้นมีชีวิต ขึ้นมา และสามารถท าให้ผู้

แสดงและผู้ชมเกิดความเข้าใจและจดจ าเรื่องนัน้ได้นาน  

1) วัตถุประสงค์ของวิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้เด็กได้เห็นภาพ ของเรื่องราวที่

ต้องการเรียนรู้ ประจักษ์ชัดด้วยตาตนเอง ท าให้เรื่องราวนั้นชีวิตขึ้นมา จึงช่วยให้เด็ก เกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจน 

และจดจ าได้นาน  

2) องค์ประกอบส าคัญท่ีขาดไม่ได้ของวิธีสอน ดังนี้  

2.1) มีบทละคร คือ เรื่องทีม่ีเนื้อหาและบทพูดหรือบทแสดงก าหนดไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นจนจบ  

2.2) มีการแสดงตามบทที่ก าหนด และมีการชมและสังเกตการแสดง  

2.3) มีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเนื้อหาการแสดง การแสดงของผู้รับ บทบาทต่างๆ  

2.4) มีการสรุปการเรียนรู้ของเด็กที่ได้จากการแสดงและการชมละคร  

3) ขั้นตอนส าคัญท่ีขาดไม่ได้ของการสอนโดยใช้การแสดงละคร  

3.1) ครูหรือเด็กก าหนดปัญหาและสมมติฐานในการแสดง  

3.2) ครูให้ความรู้ที่จ าเป็นต่อการแสดง ให้ขั้นตอนและรายละเอียดในการแสดงแก่ เด็ก โดยใช้

วิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม  

3.3) เด็กลงมือแสดงโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นตามขั้นตอนที่ก าหนดและบันทึก ข้อมูลการแสดง  

3.4) เด็กวิเคราะห์และสรุปผลการแสดง  

3.5) ครูและเด็กอภิปรายผลการแสดง และสรุปการเรียนรู้  

Duatepe (2004) กล่าวว่า เทคนิคละครช่วยพัฒนาทักษะการสืบสอบ กระตุ้นให้เกิด ความเข้าใจ และ

ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนั้นเทคนิคละครยังช่วยเพ่ิมทักษะการแสดง เช่น การพัฒนาตัวละคร พัฒนา

เรื่องราวและสามารถใช้เชื่อมโยงกันเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เด็กก าลังเรียน ครูต้องเลือกเทคนิคที่เหมาะสม

ส าหรับหัวเรื่องนั้นและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน อีกประการหนึ่ง การใช้เทคนิคละครที่เหมาะสมช่วยสร้าง

โอกาสในการเรียนรู้โดยปราศจากความกังวล (Lobman & Lundquist, 2007) เทคนิคละครจ านวนมากที่

สามารถน ามามาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน เช่น เก้าอ้ีร้อน (Hot seating) ครูเข้ามาสวมบทบาท (Teacher in 

role) ภาพนิ่ง (Still images) บทบาท ผู้ เชี่ยวชาญ (Mantle of Expert) ละครใบ้ (mime) และอีกหลาก    

หลายเทคนิค ( Avdi & Hatzigeorgiou, 2007) วัตถุประสงค์ของเทคนิคเหล่านี้คือ เพ่ือช่วยให้เด็กได้พูดหรือ

แสดงออก มากกว่าสิ่งที่เนื้อหาก าหนดให้พูดหรือท า (Kambouri & Michelides, 2014) เทคนิคละครช่วยน า 
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เด็กเข้าสู่เนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้ จากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นว่าการน าเทคนิคละครเข้ามาใช้ในการ เรียนการสอน

ช่วยให้การสอนประสบความส าเร็จ แต่เทคนิคที่น ามาใช้นั้นต้องมีความหมาะสมกับ อายุและประสบการณ์ของ

เด็ก (Avdi & Hatzigeorgiou, 2007) เทคนิคที่เหมาะสมกับการสอน ความปลอดภัย มี 3 เทคนิค ดังนี้  

1. เทคนิคครูสวมบทบาท เทคนิคละครที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ถูกน ามาใช้ในห้องเรียน เพราะการเข้า

มาสวมบทบาทของครูเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง ท าให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับครูที่สวมบทบาทตัวละครในเรื่อง

นั้น ครูสามารถใช้เทคนิคนี้ควบคุมการด าเนินของเรื่อง การพัฒนาเนื้อเรื่อง และการใช้ค าถามเพ่ือสร้างตัวเลือก

ให้กับเด็ก เทคนิคนี้สามารถน าไปใช้ได้กับเด็กทุกอายุและช่วงชั้น แต่จะมีประสิทธิภาพเมื่อน าไปใช้กับเด็กเล็กที่

สามารถรับบทเป็นตัวละครต่าง ๆ ได้ดี (Meighan, 2011) อีกประการหนึ่งเทคนิคครูสวมบทบาทช่วยสร้าง

สภาพการเรียนรู้ที่มีความหมาย และช่วยท าให้ความสนใจของเด็กยาวนานกว่าการให้ค าบรรยายเพียงอย่าง

เดียว (Ting, 2013) โดยครู จ าเป็นต้องอธิบายกับเด็กๆ ก่อนว่าว่าตนเองก าลังจะเล่นเป็นตัวละครตัวหนึ่งใน

ละคร โดยบทบาท ของตัวละครที่ครูเลือกนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ครูก าหนดไว้ ดังนี้  

1.1) เพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น พ่อค้าขายของแปลกๆ หรือสินค้าเวทมนตร์ใน ตลาด  

1.2) เพ่ือควบคุมการแสดง เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ ไปยังที่ เกิดเหตุ เพ่ือถามค าถาม  กับ

ผู้เห็นเหตุการณ์  

1.3) เพ่ือชวนให้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น ผู้น าชุมชนที่เรียกประชุมชาวบ้านด่วน  

1.4) เพ่ือสร้างทางเลือกและความคลุมเครือ เช่น เด็กวัยรุ่นที่ต้องการเดินทางไปหา เพ่ือนในเมือง  

1.5) เพ่ือกระตุ้นจินตนาการ เช่น อะราดิน ที่เด็กๆ สามารถถามเรื่องถ้ าเวทมนตร์  

1.6) เพ่ือช่วยให้บรรลุข้อตกลง เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ค้นพบสิ่งที่เกิดขึ้นที่เด็ก สามารถเป็น

ผู้เห็นเหตุการณ์  

1.7) เพ่ือช่วยให้ค าแนะน า เช่น คนหลงป่าที่ต้องการหาทางออก ที่เด็ก ๆ สามารถ  ช่วยเสนอ

ตัวเลือกได้  

1.8) เพ่ือขอค าแนะน า เช่น แจ็คผู้ฆ่ายักษ์ท่ีต้องการค าแนะน าว่าตนควรรับเมล็ด ถั่วหรือไม่  

สิ่งที่ต้องค านึงถึง คือ วัตถุประสงค์ของการสอน บทบาทของตัวละครที่ครูและเด็กแสดง และสร้างขึ้นมี

ความสัมพันธ์อย่างหลากหลายและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะเรื่องความ ปลอดภัย  

2. เทคนิคภาพนิ่ง เป็นเทคนิคที่ช่วยท าให้เกิดความชัดเจน เน้นช่วงเวลา สถานการณ์ ความคิด มโน

ทัศน์ หรือประเด็นส าคัญ โดยเด็กจะเป็นผู้สร้างภาพนิ่งนั้นขึ้นมา ผ่านการใช้ร่างกาย ถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองคิด

ผ่านท่าทาง บอกเล่าเรื่องราว สามารถใช้แสดงได้ทั้งคนเดียว หรือกลุ่ม ขณะที่แสดงภาพนิ่งเด็ก ๆ อาจถูกบอก

ให้หยุดเพ่ืออธิบายสิ่งที่ตนเองหรือกลุ่มแสดง ซึ่งภาพนิ่ง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการใช้หยุดการการแสดง

ละครในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือพูดคุยหรือ เปลี่ยนแปลง เทคนิคนี้ท าให้เด็กมีโอกาสคิดไตร่ตรอง ส ารวจ และ

ตรวจสอบตัวอย่างจากเพ่ือน เทคนิคนี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้เป็นตัวเชื่อมการเล่นบทบาทสมมติ การ
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ตรวจสอบและ ส ารวจในเทคนิคภาพนิ่งเป็นวิธีการที่มีคุณค่าเพ่ือดึงความคิดและขยายความเข้าใจสิ่งที่ก าลัง

เกิดขึ้น ในสถานการณ์นั้นของเด็ก และเทคนิคนี้ท าให้เกิดภาพความเข้าใจที่ถูกต้องส าหรับเด็ก เทคนิคนี้ 

สามารถใช้เพื่อช่วยให้เด็กได้พัฒนาความเข้าใจในภาพกว้างของหัวเรื่องหรือกระบวนการ การพัฒนา ทักษะและ

ความเข้าใจ (Mcgregor & Precious, 2014)  

3. เทคนิคเก้าอ้ีร้อน เป็นเทคนิคที่เด็กเป็นผู้แสดงด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ถามค าถามหรือ สัมภาษณ์

ตัวละครที่แสดงบทบาทนั้น โดยเด็กคนหนึ่งจะได้ไปนั่งบน “เก้าอ้ีร้อน” และถูกถาม ค าถามโดยตัวละครที่เหลือ

ในห้อง ซึ่งตอบค าถามนั้นต้องเป็นค าตอบที่มาจากมุมมองของตัวละครตัว นั้น ซึ่งเทคนิคนี้สามารถใช้เพ่ือพัฒนา

บทบาทในละคร เรื่องเล่าหลังการแสดง ตัวละครที่ถูกถาม  ค าถามอาจมีคนเดียว เป็นคู่ หรือ กลุ่มเล็ก ๆ 

เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ครูและเด็กที่สวมบทบาทเป็นตัว ละครตัวใดตัวหนึ่งจะถูกถามค าถามเกี่ยวกับตัวละคร 

สิ่งของ หรือสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ครูและเด็กที่มานั่ง บนเก้าอ้ีสามารถสะท้อนเหตุการณ์ส าคัญหรือประสบการณ์จาก

มุมมองของตัวละครนั้น คนที่มานั่ง ใน “เก้าอ้ีร้อน”จะได้รับความสนใจผ่านการถามค าถามจากคนอ่ืน ๆ ให้

ห้องเรียน โดยเด็กคนอ่ืน ๆ จะถามคนที่มานั่งใน “เก้าอ้ีร้อน” ในฐานะตัวละครนั้น ซึ่งเด็กที่ถูกถามค าถามจะ

ตอบในฐานะตัว ละครตัวนั้น เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ช่วยพัฒนาวิธีการคิดของเด็กเพ่ือเรียนรู้เนื้อหาความ

ปลอดภัยผ่าน มุมมองที่หลากหลาย เทคนิคนี้เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนเพราะเริ่มต้นจากค าถามที่เด็ก

จะต้อง ถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องความปลอดภัยเหตุการณ์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น เทคนิคนี้ท าให้เนื้อหาที่เรียนมี ชีวิต

และแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของความปลอดภัยในชีวิตประจ าวันในปัจจุบันหรือในอดีต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 หน้า 28 

 

 

 

การจัดท าโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา SDG 4 จังหวัดสตูล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ด าเนินการตามกิจกรรม  ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพื นที่ (SDG 4) 

จังหวัดสตูล ประกอบด้วย (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน/ข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัดตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนด้านการศึกษา (2) ปัญหา อุปสรรคและความท้าทายด้านการศึกษาในระดับจังหวัด ผ่านกรอบมุมมองของ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (3) การก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ส าคัญของเป้าหมายการ

พัฒนาการยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพ้ืนที่จังหวัด 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น : พ.ศ.2563 ระยะกลาง : พ.ศ.2564 

– 2568 และระยะยาว : พ.ศ.2570 - 2573 (4) เสนอโครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาการที่ยั่งยืนด้าน

การศึกษาระดับพ้ืนที่ (SDG4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการของพ้ืนที่

และตอบสนองต่อเป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายหลักท่ี 4 ได้อย่างน้อย 1 เป้าหมายจาก 10 เป้าหมาย 

ขั นการวางแผน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา (SDG 4) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดท าแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา

ระดับพ้ืนที่ (SDG 4) จังหวัดสตูล ในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสตูล 

ขั นปฏิบัติ 

1.  จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ ส าหรับจัดท าแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน

การศึกษาระดับพ้ืนที่ (SDG 4) จังหวัดสตูล 

2.  จัดเตรียมสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมเลค เทอเรส รีสอร์ท อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

3.  มอบหมายหน้าที่ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

4.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับ

พ้ืนที่ (SDG 4) จังหวัดสตูล  เมื่อวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมเลค เทอเรส รีสอร์ท 

อ าเภอละงู จังหวัดสตูล กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผน หน่วยงานทางการศึกษา

ส่วนท่ี 3 
 

วิธีการด าเนินการ 
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ในจังหวัดสตูล จ านวน 40 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมเลค เทอเรส รีสอร์ท อ าเภอละงู จังหวัดสตูล วิทยากร

ทั้งสิ้น 1 คน  

1) แบ่งกลุ่ม  

- ก าหนดเป้าหมาย เพ่ือการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านการศึกษา (SDG 4)  

- ก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย การขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่

ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG 4)  

- ก าหนดกิจกรรมเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่

ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG 4) 

2) น าเสนอผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT Analysis) 

ผลการด าเนินการ 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดให้ด าเนินการ เป้าหมายที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและ

เด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแลและการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มี

คุณภาพ ภายใน ปี 2573  เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

2. การด าเนินโครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพื นที่ (SDG 4) 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานโครงการ ก าหนดกรอบแนวทางการ

ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมายและปฏิทินการด าเนินโครงการ 

ขั นการวางแผน 

จัดเตรียมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนขับเคลื่อน SDG 4 จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 23 

– 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมเลค เทอเรส รีสอร์ท อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

ขั นปฏิบัติ 

1.  จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ ส าหรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนขับเคลื่อน SDG 4 

จังหวัดสตูล 

2.  จัดเตรียมสถานที่จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมเลค เทอเรส รีสอร์ท อ าเภอละงู 

จังหวัดสตูล 

3.  มอบหมายหน้าที่ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

4.  จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนขับเคลื่อน SDG 4 จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 23 – 

24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมเลค เทอเรส รีสอร์ท อ าเภอละงู จังหวัดสตูล  กลุ่มเป้าหมาย คือ 
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บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จ านวน 20 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมเลค เทอเรส       

รีสอร์ท อ าเภอละงู จังหวัดสตูล วิทยากรทั้งสิ้น 1 คน  

1) แบ่งกลุ่ม  

- วิเคราะห์เป้าหมายหลักที่  4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง

ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ านวน 10 เป้าหมาย 

- ก าหนดทิศทางการศึกษาจังหวัดสตูล เพ่ือจัดท าแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพื้นท่ี (SDG 4) จังหวัดสตูล 

2) น าเสนอผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT Analysis) 

ผลการด าเนินการ 

จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนขับเคลื่อนการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพื้นที่ 

(SDG4) จังหวัดสตูล ให้ด าเนินกิจกรรมการจัดให้เด็ก 0 – 6 ปี เข้าถึงบริการและเตรียมความพร้อมอย่าง

เหมาะสมกับวัยเต็มตามศักยภาพ  

  3. พัฒนาศักยภาพครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย การศึกษาระดับปฐมวัย เป็นการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานที่มีความส าคัญต่อชีวิตในอนาคตของเด็กมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน

ร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ให้เจริญเติบโตถึงขีดสูงสุดของศักยภาพ และเป็น

การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเรียนรู้และชีวิต และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี เป็น

ระยะที่มีพัฒนาการทุกด้านเจริญเติบโตในอัตราที่สูงที่สุดและเร็วที่สุดของชีวิต โดยเฉพาะระบบประสาทและ

สมองเจริญเติบโตถึง ร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ปกติ เด็ก 0 -6 ปี เป็นวัยที่มีความส าคัญมาก ประสบการณ์และ

สิ่งแวดล้อมที่เด็กได้รับในช่วงนี้ มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างพ้ืนฐานความพร้อมของชีวิตมากกว่าระยะอ่ืน การ

เตรียมความพร้อมให้กับเด็กวัยนี้ จึงมีความส าคัญมาก การจัดการศึกษาในช่วงระดับปฐมวัยเป็นการจัด

การศึกษาที่บ่งชี้อนาคตของชาติ ซึ่งนอกจากเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กทุกๆ ด้านแล้ว ยังเป็นการ

สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนของเด็ก ท าให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง มีผลท าให้การเรียนการสอนในระดับ

ประถมศึกษามีสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดอัตราการซ้ าชั้น ซึ่งรัฐบาลเองก็ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กปฐมวัย

ว่าเป็นวัยที่เหมาะสมในการวางรากฐานและเสริมสร้างทรัพยากรของมนุษย์ให้มีคุณภาพเพ่ือเป็นก าลังส าคัญใน

การพัฒนาประเทศ 

ขั นการวางแผน 

1.  ส ารวจความต้องการฝึกอบรมปฏิบัติการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน

ทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัดสตูล 
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2.  จัดเตรียมการประชุมโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา SDG 4 จังหวัดสตูล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรม“พัฒนาศักยภาพครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย” จ านวน 2 รุ่น 

รุ่นละ 2 วัน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2563 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 

2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 

ขั นปฏิบัติ 

1.  จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ ส าหรับฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูที่ไม่มีวุฒิทาง

การศึกษาปฐมวัย 

2.  จัดเตรียมสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัด

สตูล อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 

3.  มอบหมายหน้าที่ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

4.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย จ านวน 2 รุ่น 

ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้ารับการ

อบรม  จ านวน 93 คน และรุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 68 คน ณ 

ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล วิทยากรทั้งสิ้น 1 คน  

1) วิทยากรบรรยายภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้

เบื้องต้น 

2) แบ่งกลุ่ม จ านวน 5 กลุ่ม ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าสื่อ 

3) วิทยากรตอบข้อซักถาม และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้ารับการอบรม  

ผลการด าเนินการ 

1.  ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้รับความรู้ 

2.  ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนไดฝ้ึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าสื่อ 

4. หลักสูตรเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and 

Promotion Manual :DSPM) เพ่ือให้เด็กอายุ 3-5 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยงานทางการศึกษาที่พ่อแม่เอาไป

ฝากเลี้ยง ผู้ดูแลเด็กได้รับค่าตอบแทนต่ า และภาษาที่ 2 ไม่ได้รับการเอาใจใส่ ที่น่าเป็นห่วง ยิ่งกว่าคือยังมีเด็ก

อีกหลายคนไม่มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในหน่วยงานทางการศึกษา โดยเฉพาะเด็กที่ถูกพ่อแม่ทิ้งให้ปู่ ย่า ตา ยาย 

เลี้ยงดูอย่างขาดความรู้ สอดคล้องกับหลักฐานที่ระบุว่าพัฒนาการ ล่าช้าส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจาก

ความเครียดรุนแรง (Toxic Stress) ที่เกิดจากการที่เด็กถูกทอดทิ้งหรือท าร้ายร่างกาย การลงทุนของท้องถิ่น

และรัฐบาลเพ่ือป้องกันแก้ไขสาเหตุ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการพิสูจน์
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แล้วว่ามีผลดีต่อการสร้างคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมาก การฝึกสอนให้เด็กมีความรู้ 

(what you know) อย่างเดียวไม่พอ เด็กต้องมีความเฉลียวฉลาด (Executive Function) ด้วย EF = The 

ability to use what you know การประเมินพัฒนาการเด็กด้วยกระบวนการ DSPM นี้ มีการฝึกทักษะ EF 

เพ่ือให้เด็กรู้จักรอและให้เกียรติผู้ อ่ืน มีและใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม และปรับการท างานให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ การใช้ภาษาที่ 2 ทั้งที่บ้านและหน่วยงานทางการศึกษาเป็นการกระตุ้นการท างาน

ของสมองอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เด็กประสบความส าเร็จในการเรียน เป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ ท างานเพ่ือ

ส่วนรวมร่วมกับผู้อ่ืน ได้อย่างดี มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญให้ประเทศชาติ 

ขั นการวางแผน 

1.  ส ารวจความต้องการฝึกอบรมปฏิบัติการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน

ทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัดสตูล 

2.  จัดเตรียมการประชุมโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา SDG 4 จังหวัดสตูล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental 

Surveillance and Promotion Manual : DSPM) ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ สตารินทร์  รีสอร์ท อ าเภอ

เมือง จังหวัดสตูล 

3.  เชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และสาธารณสุขจังหวัดสตูล  

4.  ประสานงานวิทยากรเพ่ือแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และค่าเป้าหมายในการจัดท าหลักสูตรเฝ้า

ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual : 

DSPM) 

ขั นปฏิบัติ 

1.  จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ ส าหรับฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตรเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual : DSPM) 

2.  จัดเตรียมสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สตารินทร์  รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 

3.  มอบหมายหน้าที่ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

4.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental 

Surveillance and Promotion Manual : DSPM) ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ สตารินทร์  รีสอร์ท อ าเภอ

เมือง จังหวัดสตูล โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 54 คน วิทยากรทั้งสิ้น 10 คน และนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

ในช่วงอายุ 36 เดือน จ านวน 3 คน และช่วงอายุ 60 เดือน จ านวน 3 คน 
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1) วิทยากรบรรยายภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and 

Promotion Manual : DSPM) 

2) วิทยากรแบ่งกลุ่ม จ านวน 5 กลุ่ม โดยมีวิทยากรประจ ากลุ่ม ๆ ละ 2 คน ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในแต่ละช่วงวัย จ านวน 4 ชั่วโมง 

3) วิทยากรตอบข้อซักถาม และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 1 ชั่วโมง 

ผลการด าเนินการ 

1.  ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

(Developmental Surveillance and Promotion Manual : DSPM) 

2.  ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยเครื่องมือ

ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

3.  ผู้เข้ารับการอบรมจากทุกโรงเรียนได้รับชุดประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนละ 1 ชุด รวม 

40 ชุด 

4.  ผู้เข้ารับการอบรม ได้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความคาดหวังของ

ผู้รับบริการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลหลักสูตรเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

(Developmental Surveillance and Promotion Manual : DSPM) โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจผ่าน Digital Platform ของ Google Form 

https://docs.google.com/forms/d/1VpJ4bGkM0FPr9MiTMRZJLO_cOGblBwJUt3jhsV7wrBQ/edit?

ts=5fc45cc9&gxids=7628 โดยแบ่งแบบประเมินความพึงพอใจ เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

2) ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 

3) ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการด้านต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1VpJ4bGkM0FPr9MiTMRZJLO_cOGblBwJUt3jhsV7wrBQ/edit?ts=5fc45cc9&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/1VpJ4bGkM0FPr9MiTMRZJLO_cOGblBwJUt3jhsV7wrBQ/edit?ts=5fc45cc9&gxids=7628
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ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความคาดหวังของผู้รับบริการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลหลักสูตรเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

(Developmental Surveillance and Promotion Manual : DSPM) 
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5. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเบื องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย (Primary safety 

for early childhood) ความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย สถานการณ์การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตของเด็ก

ปฐมวัยด้วยอุบัติเหตุมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ กลับได้รับความสนใจและกล่าวถึงน้อยมากนับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง

อย่างยิ่ง (Theerawit, 2009) ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกต่างหันมาให้ความส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน โดย

ถือว่าความปลอดภัยมิใช่แค่เรื่องของความอยู่รอดปลอดภัยของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น แต่หมายรวมถึง 

หลักประกันภั ยและอุบั ติ เหตุ ในชีวิตรวมทั้ งทรัพย์สินของทุกคนที่ อยู่ รอบข้าง (Nakornthap and 

Masathienrong, 2014) สถิติการเกิดอุบัติเหตุจนถึงเสียชีวิตของเด็กวัยอนุบาลระหว่างปี 2545 – 2557 พบว่า 

สาเหตุการตายอันดับหนึ่ง คือ การบาดเจ็บและการได้รับสารพิษ อันดับ 2 คือ การ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

จราจร ถูกรถชนมากขึ้น การเดินถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ที่มีความเป็น เมือง (Palittaponkanpim, 

2016) ด้วยเด็กในวัยนี้ยังไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยได้ กระบวนการพัฒนาทาง

สติปัญญาของเด็กวัยนี้ยังไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นการเข้าใจ ความสัมพันธ์ของความเป็นเหตุเป็นผล ยังอยู่ในโลก

ของจินตนาการ (Athey, 1995) เด็กคิดอย่าง เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นและสิ่งที่สัมผัส มีความสนใจได้

เพียงมุมมองเดียวและความสนใจอยู่ใน ช่วงเวลาจ ากัด (Ginsburg & Opper, 1969) จึงท าให้เด็กวัยนี้บาดเจ็บ

ได้ง่าย ผู้ปกครองจึงต้องดูแล อย่างใกล้ชิด 

ขั นการวางแผน 

1.  ส ารวจความต้องการฝึกอบรมปฏิบัติการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน

ทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัดสตูล 

2.  จัดเตรียมการประชุมโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา SDG 4 จังหวัดสตูล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย 

(Primary safety for early childhood)  ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ สตารินทร์  รีสอร์ท อ าเภอเมือง 

จังหวัดสตูล 

3.  เชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรจังหวัดสตูล   

4.  ประสานงานวิทยากรเพ่ือแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และค่าเป้าหมายในการจัดท าหลักสูตร

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย (Primary safety for early 

childhood) 

ขั นปฏิบัติ 

1.  จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ ส าหรับฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตรหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน

ความปลอดภัยเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย (Primary safety for early childhood) 

2.  จัดเตรียมสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สตารินทร์  รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
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3.  มอบหมายหน้าที่ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

4.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเบื้องต้นส าหรับเด็ก

ปฐมวัย (Primary safety for early childhood) ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ สตารินทร์  รีสอร์ท อ าเภอ

เมือง จังหวัดสตูล โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 60 คน วิทยากรทั้งสิ้น 10 คน  

1) วิทยากรบรรยายภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย (Primary 

safety for early childhood) 

2) วิทยากรแบ่งกลุ่ม จ านวน 5 กลุ่ม โดยมีวิทยากรประจ ากลุ่ม ๆ ละ 2 คน ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 4 ชั่วโมง 

 - กรอบแนวคิดความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน 

 - สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนที่ปลอดภัย 

 - การบริหารจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน 

 - การศึกษาด้านการลดความเสี่ยงและการรู้รับปรับตัวจากภัยพิบัติ 

 - การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินในสถานศึกษา 

    - การจัดการแหล่งเสี่ยง 

    - การการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR/AED/วัตถุติดคอ/เด็กติดในรถ/ไฟไหม้/ไฟฟ้าลัดวงจร) 

 - การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินในสถานศึกษา 

    - การจัดการแหล่งเสี่ยง 

    - การการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR/AED/วัตถุติดคอ/เด็กติดในรถ/ไฟไหม้/ไฟฟ้าลัดวงจร) 

3) วิทยากรตอบข้อซักถาม และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 1 ชั่วโมง 

ผลการด าเนินการ 

1.  ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับการด้านความปลอดภัยเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย  

2.  ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย 

3.  ผู้เข้ารับการอบรม ได้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจและความคาดหวังของ

ผู้รับบริการหลักสูตรด้านความปลอดภัยเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย (Primary safety for early childhood) 

วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ สตารินทร์ รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล) โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจผ่าน Digital Platform ของ Google Form 

https://docs.google.com/forms/d/1ca5CHMW_jH1lnLT2jDij2Ep8X0EH1tboMyTl2YqvS6U/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ca5CHMW_jH1lnLT2jDij2Ep8X0EH1tboMyTl2YqvS6U/edit
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 โดยแบ่งแบบประเมินความพึงพอใจ เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

2) ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 

3) ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการด้านต่าง ๆ 

 

ตัวอย่างแบบส ารวจความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจและความคาดหวังของผู้รับบริการหลักสูตรด้านความ

ปลอดภัยเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย (Primary safety for early childhood) วันที่ 24 กันยายน 2563  

ณ สตารินทร์ รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้จัดท าโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา 

SDG 4 จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าฐานข้อมูล
และระบบติดตามประเมินผลระดับพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4 จ านวน 900,000 บาท 

 
กิจกรรมที่ 1 การจัดท าแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพ้ืนที่ 

(SDG 4) จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมเลค เทอเรส รีสอร์ท อ าเภอ
ละงู จังหวัดสตูล กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผน หน่ วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดสตูล จ านวน 40 คน โดยได้ก าหนดการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษา SDG 4 เป้าหมายที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การ
ดูแลและการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายใน ปี 2573  เพ่ือให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 4 
 

ผลการด าเนินงาน 
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กิจกรรมที่ 2 การด าเนินโครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพ้ืนที่ 
(SDG 4) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมเลค 
เทอเรส รีสอร์ท อ าเภอละงู จังหวัดสตูล กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย จ านวน 20 คน จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนขับเคลื่อนการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน
การศึกษาระดับพ้ืนที่ (SDG4) จังหวัดสตูล ให้ด าเนินกิจกรรมการจัดให้เด็ก 0 – 6 ปี เข้าถึงบริการและเตรียม
ความพร้อมอย่างเหมาะสมกับวัย เต็มตามศักยภาพ เสนอให้ด าเนินการในกิจกรรม  ดังนี้ 

 
ที ่ กิจกรรม ตัวชี วัด 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัย

เบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านความปลอดภัยเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย 

2  อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับ
โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการสอน
แบบใหม่ 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม
การสอนแบบใหม่ 

3  - การส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้ DSPM 
- อบรมผู้เกี่ยวข้องในการใช้สื่อเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับอบรมการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กโดยใช้ DSPM 
- เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 
4 ด้าน เหมาะสมตามวัย 

4 จัดอบรม สัมมนา พ่อ แม่ ผู้ปกครองในการ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม 

5  วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

ร้อยละ 80 ของผู้บริหารและครูปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาการท าวิจัย 

6 สร้างเครือข่ายสานฝันการจัดการศึกษา
ปฐมวัย จ.สตูล 

ร้อยละ 80 ของครูปฐมวัยได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน การสร้างเครือข่าย และประสานงาน
แบบมีส่วนร่วม 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้จัดท าแบบส ารวจออนไลน์ จ านวน 4 หลักสูตร เพ่ือส ารวจความสมัคร
ใจในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร มีผู้สมัครใจในการเข้ารับการฝึกอบรม  ดังนี้ 

หลักสูตร จ านวน (คน) 
1.อบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย 
(Primary safety for early childhood) 

60 

2.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการ
สอนแบบใหม่ 

175 

3.อบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(Developmental Surveillance and Promotion Manual :DSPM) 

84 
 

4.อบรมผู้เกี่ยวข้องในการใช้สื่อเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 282 
 

ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ 2563 สามารถจัดอบรมได้ 3 หลักสูตร ดังนี้  
1. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย จ านวน 2 รุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อ

เนื่องมาจากปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน 93 
คน และรุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 68 คน ณ ห้องประชุมศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล  
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2. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental 
Surveillance and Promotion Manual :DSPM)  จ านวน 1 รุ่น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ  
สตารินทร์ รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล มีผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน 84 คน ได้เชิญวิทยากรจากศูนย์
อนามัยที่ 12 ยะลา และจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  

 
ทั้งนี้  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้มอบสื่อชุดประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย จ านวน 40 ชุด 

ให้กับโรงเรียนที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 40 โรงเรียน 
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3. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย (Primary safety for 
early childhood) จ านวน 1 รุ่น ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ สตารินทร์ รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล มี
ผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน 60 คน ได้เชิญวิทยากรจากมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรจังหวัดสตูล จ านวน 10 คน 
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ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา SDG 4 

จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563 หลักสูตรเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

(Developmental Surveillance and Promotion Manual : DSPM) จ านวน 54 คน มีความพึงพอใจใน

ภาพรวมของการจัดกิจกรรม ร้อยละ 86.16 และมีความไม่พึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม ร้อยละ 0 

จากการด าเนินการโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา SDG 4 จังหวัดสตูล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรเฝ้าระวัง

และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual : DSPM) 

และหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย (Primary safety for early 

childhood)  เชื่อได้ว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประสบความส าเร็จในการด าเนินการในโครงการ

ดังกล่าว โดยมีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการด าเนินการ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 

- ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล การจัดกิจกรรมทุกอย่างมีความเหมาะสม 

- ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ควรใช้ เวลาในการจัดหลักสูตรเฝ้าระวังและส่งเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย อย่างน้อย 12 ชั่วโมง เพ่ือให้วิทยากรได้ให้ความรู้และสอนปฏิบัติการใช้เครื่องมือ

ประเมินพฒันาการเด็กปฐมวัยได้อย่างละเอียดเพ่ิมขึ้น 

- ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ควรมีการสอนการท าแผนภัยพิบัติในโรงเรียน 

ความต้องการ/ความคาดหวังต่อการด าเนินงานในครั งต่อไป 

- ขอให้วางเอกสารในการประกอบการอบรม ให้สามารถดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา เพ่ือน าไป

พัฒนาในโรงเรียนต่อไป 

- ขอให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดโครงการที่ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
 

 

ส่วนท่ี 5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 



 

 หน้า 52 
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