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ถอดบทเรียน 
ปัจจัยความส าเร็จในการจัดโปรแกรมพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
การศึกษา ปัจจัยความส าเร็จในการจัดโปรแกรมพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถอดบทเรียนการท าพันธกิจพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยของคริสตจักรที่ได้ท าพันธกิจนี้อยู่  แล้วน าความรู้นั้นมาถ่ายทอดให้แก่คริสตจักรอื่น ๆ ที่สนใจในการท าพันธกิจพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยต่อไป การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้น าคริสตจักร ศิษยาภิบาล ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนจากคริสตจักรดังนี้   

คริสตจักร รหัสโครงการ 
1. ครสิตจักรสัมพันธ์บ้านละอูบ CS 2 
2. ครสิตจักรสันตสิุข CS 3 
3. ครสิตจักรบ่อแก้ว CS 5 
4. ครสิตจักรบ้านแม่แลบ CS 7 
5. ครสิตจักรหนองบัว  CS 9 
6. ครสิตจักรห้วยน้ าขาว CS 10 
7. ครสิตจักรเบธาเนยี CS 11 
8. ครสิตจักรสบอมแฮด CS 16 
9. ครสิตจักรบ้านปงพัฒนา CS 17 

   

การพัฒนาเด็กปฐมวัยของแต่ละคริสตจักรเริ่มจากที่ผู้น าคริสตจักรมีนิมิตและเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็ก ว่าเราควร
เริ่มต้นการพัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เพื่อให้เด็กก าเนิดออกมามีชีวิตอย่างปลอดภัย มีการดูแลที่ถูกต้องจากพ่อแม่ผู้ปกครอง และ
ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ช่วงวัยนี้เป็นรากฐานของชีวิตที่มีคุณภาพและพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพต่อไป การท างานพัฒนาในช่วงเด็กปฐมวัยจึงเป็นการพัฒนาบนฐานความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่าง เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
คริสตจักร ซึ่งฐานความสัมพันธ์นี้ส่งผลดีทั้งต่อการพัฒนาชีวิตของเด็ก ทักษะความรู้ของผู้ปกครอง และสนองตอบต่อพระมหาบัญชา
ของพระเจ้าที่คริสตจักรจะน าความรอดไปสู่ครอบครัวของเด็กได้อย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น 

การสร้างนิมิตหรือความตระหนักให้แก่ผู้น าคริสตจักรในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้สามารถท าได้ใน 2 ทิศทาง คือ ทิศทาง
แรก คือ การถ่ายทอดความรู้เรื่องความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้แก่ผู้น าคริสตจักร ซึ่งทางคอมแพสช่ันได้ถ่ายทอดเรื่องนี้ผ่าน
ผู้ประสานงานคริสตจักรคู่สัญญา เจ้าหน้าท่ีฝ่ายฝึกอบรมและเจ้าหน้าท่ีพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ส่วนทิศทางที่สอง คือการสร้าง
ความตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของคริสตจักรที่จะต้องเป็นเกลือและแสงสว่างของชุมชน สามารถตอบสนองต่อปัญหาและพัฒนาชุมชน
ของตนเอง ตามน้ าพระทัยของพระเจ้าที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของชุมชนในด้านนี้ ได้แก่ 

1. ชุมชนยังมีอัตราการเสียชีวิตของบตุรและมารดาระหว่างตั้งครรภห์รอืในการคลอด ถึงขนาดที่ชุมชนบางแห่งมีการ
ก าหนดเขตป่าช้าส าหรับฝังร่างเดก็ท่ีมีอายุต่ ากว่า 1 ขวบที่เสียชีวิตไว ้
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2. พ่อแม่ ผู้ปกครองขาดความรู้ในการวางแผนครอบครัวและขาดความรู้ในการปฏิบัติตนเมื่อตั้งครรภ์อย่างถูกต้อง  
ไม่มีการฝากครรภ์ ไม่ฉีดวัคซีน ยังคงปฏิบัติตามความเชื่อและการด าเนินชีวิตที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา ฯลฯ   

3. พ่อแม่ ผู้ปกครองขาดการเอาใจใส่ในการเลี้ยงดูบุตร ปล่อยปละละเลย ท าให้เด็กขาดโอกาสได้รับในสิ่งที่ควรจะ
ได้รับทั้งความรัก การดูแลจากพ่อแม่ของตน หรือทางด้านการพัฒนาโดยรวม (ร่างกาย จิตวิญญาณ การเรียนรู้ 
และสังคมอารมณ์)   

4. สมาชิกของชุมชนยังมีความเชื่อเดิม ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของแม่และเด็ก 
5. ชุมชนห่างไกล หรือไม่มีบริการทางด้านสาธารณสุข 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ท าให้มีคริสตจักรมีภาระใจในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา และเริ่มตอบสนองด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือตามก าลังที่ตัวเองมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเองจากผู้น าคริสตจักร การระดมความช่วยเหลือจากสมาชิกคริสตจักร หรือ
ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น จนกระทั่งได้ร่วมงานกับคอมแพสช่ัน และเปิดโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยขึ้น 
จึงได้มีการช่วยเหลือเด็กที่เป็นระบบ โดยให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กทั้งแบบรายบุคคลที่บ้าน และการท ากิจกรรมกลุ่ม   

คริสตจักรที่เปดิโครงการพัฒนาเดก็ปฐมวัยร่วมกับคอมแพสชั่น จะได้รับการสนับสนนุความรู้และแนวทางการจัดกิจกรรม 
โดยในภาพรวมแล้ว คริสตจักรไดจ้ัดกิจกรรมเยีย่มบ้านอย่างน้อย 2 ช่ัวโมงต่อเดือนต่อครอบครัว เพื่อให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ การดูแล
ลูกหลังคลอด และสอนการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน 

 ส่วนกิจกรรมกลุ่มจะมีอย่างน้อยเดือนละครั้ง เช่น สอนภาษาไทยให้ผู้ดูแลที่อ่านเขียนไม่ได้ เพื่อสามารถอ่านฉลากยาหรือ
ค าแนะน าในการดูแลลูกได้ โครงการหนังสือเล่มแรกส่งเสริมนสิัยรักการอ่านตั้งแต่เด็ก อบรมเรื่องการต่อต้านยาเสพตดิให้คุณพ่อของ
เด็ก กิจกรรมสร้างอาหารในครัวเรอืน รวมทั้งสอนวิชาชีพเพื่อสร้างรายไดเ้สริม เช่น ทอผ้าชนเผา่ ท าเข็มขัดแฟช่ัน ท ากระเป๋าสาน 
ท าอาหารหรือขนมขาย เป็นต้น 

นอกจากน้ันทางคริสตจักรจะต้องวางแผนจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมายตนเองด้วยเช่นกัน โดย
ในภาพรวมแล้ว คริสตจักรได้มีการจัดกิจกรรมดังนี้  

 มีการประเมินพัฒนาการเด็กรายบคุคล โดยใช้อนามัย 55  

 มีการประเมินภาวะโภชนาการ 

 มีการตรวจสุขภาพเด็กและผู้ดูแล 

กลุ่มอายุ  
ของผู้รับผลประโยชน ์

การตรวจสุขภาพ 
)อย่างน้อยต่อปอ(  

ตั้งครรภ ์ ก่อนคลอด 4 ครั้งและหลังคลอด 1 ครั้ง 
0 - 12 เดือน  เด็ก 2 ครั้ง ผู้ดูแล 2 ครั้ง 
13 - 36 เดือน  เด็ก 2 ครั้ง 
36 เดือนขึ้นไป  เด็ก 1 ครั้ง 

 
 มารดาในโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีคลอดลูกต้องไดร้ับการตรวจสขุภาพหลังคลอดของตนและของเด็กทารกภายใน 48 

ช่ัวโมงหลังคลอด 
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 มีการวินิจฉัยภาวะทุพโภชนาการตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกและให้การช่วยเหลือถ้าเด็กมีปญัหาทุพโภชนาการ 
 ดูแลให้เด็กไดร้ับภมูิคุ้มกัน จดัหาวติามินเอและถ่ายพยาธติามนโยบายสุขภาพของประเทศ 
 ในพื้นที่การระบาดของไขม้าลาเรยีหรือมีความชุกของโรคที่เกิดจากแมลงนั้น ผู้รับผลประโยชน์ในโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

จะไดร้ับแจกมุ้งชุบยากันแมลง 

คริสตจักรกลุ่มตัวอย่างนี้ มีระยะเวลาการท างานการพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่เปิดโครงการมาจนถึงปัจจุบัน ประมาณ 7-8 ปอ     
พบว่า ผลที่เกดิขึ้นหลังจากการพัฒนาตามโปรแกรม พ่อแม่ ผู้ปกครองมีการดูแลตัวเองตอนขณะตั้งครรภ์ที่เหมาะสมมากขึ้น และหยุด
อัตราการเสียชีวิตของทารกและมารดาจากการตั้งครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนด้านการดูแลทารกแรกเกิดจนถึงเติบโตเป็นเด็กเล็ก 
(0 – 3 ปอ) เมื่อพ่อแม่ให้ความส าคัญและมีความรู้ในการเลี้ยงดูบุตรมากขึ้น ก็ส่งผลต่อพัฒนาการของลูกที่พัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย  
รวมทั้งส่งผลให้ชุมชนเปิดใจยอมรับคริสตจักรมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

จากผลของความส าเร็จตามเป้าหมายดังท่ีกล่าวมาข้างต้น พบว่ามีปจัจัยหลักๆ ที่เป็นองค์ประกอบในการท างาน ที่คริสตจักร
ต้องให้ความส าคญั และเป็นรากฐานของความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก ่

1. ผู้น าคริสตจักร คณะกรรมการต้องมีนิมิตและภาระใจ และมีส่วนร่วมในการวางแนวทางการท างาน มีส่วนร่วมใน
การประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นผู้ที่ให้ก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่
คนท างาน และเป็นผู้ที่ติดตามและประเมินผลการท างาน 

2. เจ้าหน้าที่ บุคลากรของคริสตจักรที่มาท างานนี้จะต้องเป็นคนที่มีภาระใจในการช่วยเหลือแม่และเด็ก ต้องมีความ
ตั้งใจ ทุ่มเท รักการเรียนรู้ มีทักษะในการปรับประยุกต์บทเรียนให้เป็นภาษาง่ายๆ หรือกิจกรรมง่ายที่สอดคล้องกับ
การตอบสนองต่อปัญหา และสามารถท่ีจะใช้เครื่องมือในการพัฒนา เช่น หลักสูตร แบบส ารวจ แบบประเมิน และ
รายงานต่างๆ ได้ ส่วนทางด้านความรู้หลักๆ ที่เจ้าหน้าท่ีควรเรียนรู้นั้น ได้แก่ 

 การพัฒนาเด็กปฐมวยั (ความส าคญั & และหลักการพัฒนาเบื้องต้น) 
 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 การประเมินเด็ก (การประเมินการเจรญิเติบโตและการประเมินพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ) 
 การเรยีนรู้และการสอนผู้ใหญ ่
 การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
 โรคที่พบบ่อยในเด็ก และวิธีป้องกันรักษาเบื้องต้น 

3. การประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่น หรือการสร้างการมีส่วนร่วมในการท าพันธกิจ ทั้ งจากคนในคริสตจักร  
ผู้ปกครอง และคนในชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่นที่ควรเข้าไปประสานงานด้วย คือทางด้านอนามัย รพสต. หรือ
โรงพยาบาล เพื่อขอความสนับสนุนทั้งในด้านความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ หรือ การช่วยเหลือด้านสุขภาพอย่าง
ทันท่วงที  

4. เน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับผู้ปกครอง ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดสี่งผลให้ผู้ปกครองเปิดใจรับการ
เรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น และถ้าเจ้าหน้าที่มีความสามารถที่จะปรับประยุกตค์วามรู้ใหเ้ป็นเรื่องง่ายที่ถ่ายทอดได้ใน
ชีวิตประจ าวัน ก็จะเกิดการเรยีนรูท้ี่เป็นธรรมชาติ   

5. การวางแผนการสอน และรูปแบบกิจกรรมพัฒนา การวางแผนการสอน หรือรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ควรเป็น
การสอนแบบไม่เป็นทางการ มีสื่อการสอนเพื่อเพ่ิมความเข้าใจ และเจ้าหน้าที่ควรแสดงตัวอย่างให้ดู เดิมผูเ้รียน
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ส่วนใหญ่จะเป็นแม่ แต่หนุนใจใหพ้่อมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน เพราะจะได้ช่วยในการพัฒนาบุตรหลาน
ของตนเองด้วย    

ส่วนรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาควรจัดให้ตรงกับความต้องการของผูเ้รียน และเหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่ เช่น การสอนเรื่องอาหารที่เป็นประโยชน์ส าหรบัแม่ตั้งครรภห์รือทารก ก็ควรคิดถึงอาหารที่สามารถหาได้ใน
ชุมชน หรือเรื่องการฝึกอาชีพ ก็ควรเป็นอาชีพท่ีผู้ปกครองสามารถท าได้ หาวัสดุในท้องถิ่นได้ หรือมตี้นทุนอยู่แล้ว  
แต่ต่อยอดเพิม่มูลค่าให้มากข้ึน 

การแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามสภาพการเรียนรู้ พบว่าในกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่คริสตจักรท าพันธกิจด้วย มี
สภาพการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีทั้งการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน ระดับความเข้าใจที่แตกต่างกัน สภาพการอ่านออก
เขียนได้ที่แตกต่างกัน หรือมีอายุแตกต่างกัน ซึ่งควรมีการจัดกลุ่มผู้เรียนให้มีสภาพการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้
เขาสามารถเข้าใจบทเรียนได้พร้อม ๆ กัน     

สถานท่ีในการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่วนหน่ึงมีการน าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ปกครอง
เด็กที่บ้าน หรือที่เรียกว่าการท างานแบบ Home Based แต่ส่วนหนึ่งคือการสอนแบบกลุ่ม ซึ่งมักจะสอนที่
คริสตจักร โดยวิถีชีวิตของผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เมื่อมาเข้ากลุ่มมักจะน าลูกๆ มาด้วย จึงควรจัดสถานที่ให้
เหมาะสมทั้งต่อผู้เรียน และเด็กที่ติดตามมา 

 ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่หนุนใจให้คริสตจักรที่ ต้องการท าพันธกิจพัฒนาเด็กปฐมวัย
น าไปใช้ในการสร้างความพร้อมของตนเองก่อนท าพันธกิจนี้ แต่ในขณะเดียวกัน จากการศึกษาก็พบว่ามีปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ขัดขวาง
ในการท างานด้วยเช่นกัน ซึ่งได้แก่ 

1. มุมมองความคาดหวังของผู้ปกครองเด็กที่จะได้รับการสงเคราะห์มากกว่าการพัฒนา พ่อแม่ ผู้ปกครองหลายพื้นที่
ตอ้งการการช่วยเหลือทางด้านวัตถุ เงิน หรือการช่วยเหลือท่ีเห็นเป็นรูปธรรมได้เลย จึงมักจะไม่สนใจเรื่องการเรียน 
การรับความรู้ หรือการต้องปรับพฤติกรรมของตนเองตามที่บทเรียนสอน ท าให้ผู้ปกครองไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
และขาดความต่อเนื่องในการรับความรู้  ซึ่งปัญหานี้คริสตจักรควรใช้การอธิบายท าความเข้าใจให้ผู้ปกครอง
ตระหนักถึงความยั่งยืนในการพัฒนาที่จะส่งผลประโยชน์ต่อชีวิตของเขาและบุตรหลาน แต่ในบางเรื่องที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้การสงเคราะห์ เช่น มีปัญหาขาดอาหาร การรักษาพยาบาล ฯ ก็ควรให้การช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสมและทันท่วงทีด้วยเช่นกัน  

2. การไม่ต้องการให้พูดเรื่องความเชื่อของคริสเตียน หรือการยึดติดอยู่กับความเช่ือดั้งเดิม โดยเฉพาะในช่วงแรกของ
การท าพันธกิจในชุมชนที่ไม่เป็นคริสเตียน พ่อแม่ผู้ปกครองจะยังไม่เปิดรับการช่วยเหลือจากคริสตจักร เพราะกลัว
ว่าจะท าผิดกฏความเชื่อเดิมของเขา หรือกลัวว่าเมื่อเช่ือพระเจ้าแล้ว คนอื่น ๆ ในชุมชนจะไม่ยอมรับ ซึ่งคริสตจักร
จะต้องทุ่มเทกับการอธิษฐาน พร้อมหาวิธีสร้างความสัมพันธ์อันดี จนเกิดความไว้วางใจระหว่างกัน แล้วให้การ
พัฒนาอย่างจริงใจและต่อเนื่อง เพราะเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง ผลของการพัฒนาท่ีคริสตจักรได้ท าไว้จะเกิดผล 
จนเป็นท่ีเข้าใจและยอมรับจากชุมชนมากขึ้น   

3. ความเคยชินตามวิถีชีวิตเดิม หรือการท าตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น พ่อแม่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะด าเนินชีวิตตามวิถี
ชีวิตที่ตนเองหรือคนอื่น ๆ ในชุมชนปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมา ซึ่งบางอย่างก็เป็นเรื่องที่ดี แต่บางอย่างกลับ
ตั้งครรภ์ เพราะจะท าให้คลอดยาก หรือเมื่อเด็กคลอดออกมาแล้ว ก็ให้กินข้าวสักนิดหน่อยได้เลย ซึ่งคริสตจักร
จะต้องใช้เวลาในการปรับทัศนคติ และถ่ายทอดความรู้ใหม่ท่ีถูกต้องต่อไป 
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4. การขาดการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ปัจจัยอุปสรรคนี้ส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มคริสตจักรของพี่น้องชนเผ่า  
ซึ่งมีความรู้สึกเกรงใจที่จะติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ หรือมีปัญหาเรื่องการสื่อสารที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ท าให้
ขาดการประสานความร่วมมือกันท างาน และส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน  

5. เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย หรือความไม่สมบูรณ์ของเดก็ตามมา เช่น ความเช่ือว่าห้ามกินเนื้อสัตว์(โปรตีน) ในขณะ 
ดังนั้น  จากปัจจัยความส าเร็จและปัจจัยอุปสรรคดังกล่าว  คริสตจักรที่มีนิมิตภาระใจในการท าพันธกิจพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้  เพื่อเตรียมความพร้อมของตนเอง  ทั้งในด้านการสร้างความตระหนักของ
ผู้น า  การวางแผนงาน  การสรรหาเจ้าหน้าที่  การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่  การออกแบบและจัดกิจกรรม  การ
สร้างการมีส่วนร่วมทั้งจากภายในคริสตจักร  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งเรื่องของการ
ติดตามและประเมินผล  ให้เกิดผล  และเป็นพรแก่เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนต่อไป   

สรุป องค์ประกอบในการเตรียมความพร้อมการท าพันธกิจเด็กปฐมวัย 

ผู้น าคริสตจักร เจ้าหน้าที ่ การประสานงานกับ 
หน่วยงานอ่ืนๆ 

ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครอง 

แผนกิจกรรม / เครื่องมือ
ในการพัฒนา /และสถานที ่

 เห็นความส าคัญในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย   

 รู้สภาพปัญหาและ 
Need ในการพัฒนา
อย่างชัดเจน 

 สามารถวางแผนงานท่ี
ตอบสนองต่อปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

 สามารถระดม
ทรัพยากรมาใช้ในการ
ด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

 มีภาระใจในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

 มีทักษะความรู้ในเรื่อง
เด็กปฐมวัย 

 มีทักษะความรู้ในการ
ออกแบบกิจกรรม 

 มีทักษะความรู้ในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ผู้ใหญ ่

 มีทักษะความรู้ในการให้
ค าปรึกษา 

 มีทักษะในการใช้
เครื่องมือในการพัฒนา 
(หลักสูตร แบบส ารวจ  
แบบประเมิน แบบ
รายงาน ฯลฯ) 

 มีทักษะความรู้ในการ
ติดตามงานและรายงาน
ผล 

 ประสานงานกับองค์กร
ที่เกีย่วข้องในชุมชน 
เช่น รพสต. อบต. ศูนย์
เด็กเล็ก  โรงเรยีน และ
สถานีต ารวจ 

 ประสานกับองค์กร
เอกชนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
คอมแพสช่ัน องค์กร
คริสตจักร NGOs  
อื่น ๆ 

 ทราบความต้องการ
ของผู้ปกครองและ
วิเคราะหร์ากปญัหา
ของแต่ละปัญหา
อย่างชัดเจน เพื่อหา
แนวทางการแก้ไขได้
ถูกต้อง 

 ท าความเข้าใจใน
เป้าหมายการพัฒนา
กับผู้ปกครองอย่าง
ชัดเจน 

 สร้างความสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน
ระหว่างผู้ปกครอง
กับคริสตจักร 

 ออกแบบแผน
กิจกรรมทีต่รงตาม
ความต้องการพัฒนา 

 ออกแบบรูปแบบ
กิจกรรมใหต้รงกับ
สภาพการเรียนรู้ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 รู้จักและสามารถ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ให้เหมาะสมกับบริบท
ของตนเอง 

 จัดเตรียมสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมต่อการ
เรียนรู ้

 

           ทีมวิจัย   
           มูลนธิิดรุณาทร 
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