
1

เพื่อใหครอบครัวและผูนําชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
เด็กและเยาวชนและแสดงบทบาทในการพัฒนาครอบครัวของตนใหเปน
ครอบครัวที่อบอุน
เพื่อพัฒนาครอบครัวใหมีทักษะในการอบรมเลี้ยงดูและสรางเสริมพัฒนาการเด็ก
เพื่อศึกษาพัฒนาการทางสติปญญาและความฉลาดทางอารมณของเด็กวัยเรียนใน
ชุมชนตึกแดง
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กวัยเรียนในชุมชนตึกแดง
เพื่อจัดตั้งชมรม“ใกลใจลูก”
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เด็กวัยเรียนซึ่งมีระหวางอายุ6-12 ปและผูปกครองเด็ก
ที่อาศัยอยูในชุมชนตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร โครงการยอย

โครงการศึกษาระดับสติปญญา
และความฉลาดทางอารมณใน
เด็กวัยเรียนชุมชนตึกแดง

โครงการ“โรงเรียนพอแม”

โครงการ“ชีวิตสดใส
สําหรับเด็กวัยเรียน” ระหวางเดือนเมษายน- กรกฎาคม2550

เพื่อประเมินระดับสติปญญาและความฉลาดทางอารมณ

ของเด็กวัยเรียนในชุมชนตึกแดง

1.กําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูเขารวมโครงการ
2.กําหนดการประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการใชเครื่องมือสําหรับสํารวจและ
ประเมินระดับสติปญญาและความฉลาดทางอารมณ
3.ประเมินระดับสติปญญาและความฉลาดทางอารมณของเด็กวัยเรียน
ในชุมชนตึกแดงโดยทีมวิจัย
4.การวิเคราะหขอมูล
5.สรุปผลการศึกษาและนําผลการวิเคราะหขอมูลมาใชในการพัฒนา
โครงการ“โรงเรียนพอแม” และโครงการ“ชีวิตสดใสสําหรับเด็กวัยเรียน”ตอไป
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รอยละ กิจกรรมที่1 “ลูกรักเติบโตสมวัย”
เพื่อใหพอแมมีความรูความเขาใจเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกวัยเรียน

กิจกรรมที่2 “เขาใจลูกวัยเรียน”
เพื่อใหพอแมตระหนักถึงความตองการดานจิตใจและแนวทางการเลี้ยงลูกวัยเรียนที่
เหมาะสม

กิจกรรมที่3 “เสริมสรางความรับผิดชอบใหลูกวัยเรียน”
เพื่อใหพอแมมีความรูความเขาใจในแนวทางการเสริมสรางความรับผิดชอบใหแก
ลูกวัยเรียน

กิจกรรมที่4 “ชวยพอแมแกปญหา”
เพื่อใหพอแมมีความเขาใจปญหาและแนวทางการชวยเหลือลูกที่มีปญหา
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กิจกรรมที่1
“ลูกรักเติบโตสมวัย”

หลังการฝกอบรมพอแมผูปกครองจะมี

ความสามารถและทักษะดังนี้

I บอกพัฒนาการของเด็ก
วัยเรียนในดาน

ตางๆได
II ระบถึงพฤติกรรมแล

ะความตองการ

ของเด็กวัยเรียนได
III วิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหา

ในเด็กวัยเรียนได
IV สามารถบอกแนวทางใน

การสงเสริม

พัฒนาการของบุตรวัยเรีย
นได

กิจกรรมที่2
“เขาใจลูกวัยเรียน”

ความรักความอบอุนของพอแมและ

เลี้ยงดูที่เหมาะสมเชน

การเสริมสรางความรับผิดชอ
บใหลูก

การสงเสริมใหลูกมีทักษะ
ตาม

ความถนัดความสนใจข
องลูก

การเปนแบบอยางที่ดีให
ลูก

จะเปนแนวทางสําคัญให
ลูกเติบโตอยางมี

ความสุขและพรอมที่จะเขาสูวัยรุน

กิจกรรมที่3
“เสริมสรางความรับผิดชอบ

ใหลูกวัยเรียน”
การสรางเสริมใหลูกมีควา

มรับผิดชอบ

พอแมผูปกครองจะตองสรางโ
อกาสใหเด็ก

ไดมีการตัดสินใจเลือกบนพื้
นฐานที่พอแม

ไดกลั่นกรองแลววากิจกรรมเ
หลานั้น

เหมาะสมกับวัยของเด็ก
อันจะกอใหเด็กมีความสาม

ารถในการ

ตัดสินใจที่ดีมีความเชื่อมั่นและนับถื
อ

ตนเอง
นําไปสูการเปนบุคคลที่มีความรับผิด

ชอบ

ในที่สุด

กิจกรรมที่4
“ชวยพอแมแกปญหา”

การแลกเปลี่ยนประสบการณ

แนวคิดและวิธีการในกา
รเขาใจและ

การชวยเหลือลูกระหวางพอแมจะ

ชวยลดความคับของใจและเกิด

กําลังใจในการชวยเหลือลู
ก

มารดาของเด็กวัยเรียนที่เขารวมโครงการทั้งหมดจํานวน23 คน
ความรูความเขาใจการเจริญเติบโตพัฒนาการการสรางความรับผิดชอบ
ในเด็กวัยเรียนมีทักษะในการแกไขปญหาใหกับลูกที่มีปญหาเพิ่มมากขึ้น
จากรอยละ67.8 เปนรอยละ69.6
ความพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้
ตองการใหมีกิจกรรมเชนนี้อยางตอเนื่องและมีกิจกรรมดีๆใหกับเด็ก

ผลลัพธสําคัญ:ผูปกครองรวมกันจัดตั้งชมรมใกลใจลูก
คณะกรรมการดําเนินการของชมรมจํานวน11 คน
ตั้งใจรวมกันแกปญหาเด็กวัยเรียนในชุมชน
พัฒนาเด็กในชุมชนใหมีศักยภาพและเปนคนดี

ของสังคมตอไป

กิจกรรมที่1 “ตัวฉันเอง”
เพื่อใหเด็กวัยเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
เด็กวัยเรียน

กิจกรรมที่2 “หนูทําได”
เพื่อใหเด็กวัยเรียนตระหนักถึงความสามารถของตนในการสรางสรรคสิ่งตางๆ

กิจกรรมที่3 “คุณธรรมนําชีวิต”
เพื่อใหเด็กวัยเรียนเรียนรูเกี่ยวกับคุณธรรมที่จําเปนสําหรับคุณลักษณะที่
พึงประสงคของคนไทย

กิจกรรมที่4 “รวมดวยชวยกัน”
เพื่อใหเด็กวัยเรียนไดเรียนรูปญหาของเพื่อนๆและหาแนวทางการชวยเหลือกันเอง

กิจกรรมที่1
“ตัวฉันเอง”

การรูจักและเขาใจพัฒ
นาการ

เด็กวัยเรียนอยางถองแท
จะชวยให

ตัวเด็กมีพัฒนาการที่ถูกตองสมวัย

กิจกรรมที่2
“หนูทําได”

เด็กวัยเรียนเปนวัยที่ตองการความรั
ก

ความอบอุนและการเอาใจ
ใสมีความ

ออนไหวกับความรูสึกสําเร็
จหรือลมเหลว

โดยเฉพาะอยางยิ่งอารม
ณโกรธ

ที่เด็กวัยนี้ตองรูจักที่จะตอ
งควบคุม

อารมณของตนเองเพื่อปองกั
นการเกิดผล

เสียที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง
ได

กิจกรรมที่3
“คุณธรรมนําชีวิต”

เด็กในวัยนี้นอกจากจะตองมีก
ารพัฒนา

ทางดานสติปญญาและดานความฉลาด

ทางอารมณแลวยังตองปลูกฝ
งในเรื่อง

ของคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับเด็กดวย

เพราะจะเปนสวนหนึ่งที่ทํ
าใหเด็กนั้น

เติบโตเปนผูใหญที่รูจักใหรูจัก
อภัยเห็น

อกเห็นใจผูอื่นซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทําให

เด็กอยูกับสังคมตอไปได
อยางมีความสุข
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กิจกรรมที่4
“รวมดวยชวยกัน”

เด็กวัยนี้เปนชวง“การเตรียมตัว” เพื่อเขา

สูวัยรุนและวัยผูใหญที่สามารถจะ

รับผิดชอบตนเองไดสังคมขอ
งเด็กในวัยนี้

จะเริ่มอยูกับกลุมอยูกับเพื่อนในวัย

เดียวกันและเพศเดียวกันเด็กจะเริ่ม

เรียนรูการอยูรวมกันกับ
ผูอื่นมารยาท

ทางสังคมสามารถคิดและตัดสินใจ
บาง

เรื่องดวยตนเอง
การแกไขปญหาจึงเปนสิ่งสํ

าคัญที่

จะตองมีการสอนและแนะนํา
ใหเด็กมี

หลักการคิดอยางถูกตอง
เหมาะสม

สรางความรูสึกรับผิดชอบตอ
ตนเอง
พัฒนาทักษะความคิดสรางสรรค
ในการคิดออกแบบผลงาน
การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนใน
การฝกทักษะการเขียนการจด
บันทึก
เกิดตัวอยางในพฤติกรรมดีๆที่เด็ก
ทําทั้งที่บานและโรงเรียน
ประเมินตนเองเกี่ยวกับการทํา
ความดีและขอบกพรอง
ของตนเองในแตละวัน

1.
2.
3.

4.
5.

1. ทําใหนักศึกษามีความรูและไดศึกษาชุมชนอยางใกลชิดมากขึ้น

พัฒนาทักษะการบริหารจัดการโครงการ

การทํางานเปนทีมและการสรางทีมงานและการทํางานรวมกับชุมชน

ทําใหเกิดความรักที่จะทํากิจกรรมและพัฒนาคนในชุมชนตอไป
โดยเฉพาะในกลุมเด็กที่จะตองเติบโตขึ้นไปเปนผูใหญที่ดีในวันขางหนา
ในการสรางความรักความอบอุนใหเกิดขึ้นในครอบครัว
และชุมชนจะเปนสวนหนึ่งที่จะชวยพัฒนาให
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.
3.
4.

1.ประเมินผลสรุปโครงการเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการ
สรางเสริมสุขภาพของคณะกรรมการดําเนินงานเด็กวัยเรียนพอแม
ผูปกครองผูนําชุมชนอสส. และเจาหนาที่ในศูนยบริการสาธารณสุข3
บางซื่อ
จัดประชุมเพื่อเผยแพรโครงการเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ชุมชนและผูที่เกี่ยวของ

2.

1.เกิดชมรม“ใกลใจลูก” ขึ้นในชุมชนและมีสมาชิกเขารวมดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง

มีการติดตามประเมินผลทุก3 เดือน6 เดือนและสามารถสงตอกิจกรรม
เพื่อใหนักศึกษารุนนองจะไดพัฒนาโครงการอื่นๆ ในชุมชนเพิ่มเติม
ในประเด็นที่ยังมีปญหาที่จะตองการแกไขในโอกาสตอไป

2.
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1. วันเวลาในการจัดกิจกรรมเปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูเขารวมโครงการไม
สามารถเขารวมโครงการไดตามจํานวนที่กําหนดเนื่องจากมีกิจกรรมอื่นที่
จัดขึ้นโดยคณะกรรมชุมชนทางคณะผูจัดทําโครงการไมทราบลวงหนา

กลุมเปาหมายที่เปนผูใหญสวนมากมีเวลาวางเฉพาะวันอาทิตยทําให
ไมสะดวกในการใชสถานที่ประชุมกลุมเนื่องจากมีกิจกรรมในการเรียน
การสอนของการจัดการศึกษานอกโรงเรียนทําใหตองเลี่ยงวันและเวลา
ใหกระชับ

2.

ตองการการสนับสนุนดานงบประมาณในการดําเนินการตอไปโดย
ชุมชนจากสสส. และองคกรทองถิ่น

ดานวิชาการและการสรางเครือขายจากสถาบันการศึกษาพยาบาล

1.
2.

ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)

ผศ.ดร.สุลีทองวิเชียร
ผศ.ดร. อาภาพรเผาวัฒนา
อ.ดร.ปาหนันพิชยภิญโย

นายชินเรืองหิรัญ
และชาวชุมชนตึกแดงบางซื่อ
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