
        ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดด าเนินการมาตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน 
ประกอบด้วย 
1. โครงการปฐมวัยสาธิต ให้บริการเด็กอายุ 1 ปี 3 เดือน ถึง 3 ปี   
2. โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ เปิดให้บริการส าหรับเด็กอายุ 3ปี - 6ปี                  

 



          รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา  คชภักดี    
ผู้ก่อตั้งสถาบันฯ  ก าหนดให้ การจัดศูนย์สาธิตการรับ
เลี้ยงและพัฒนาความพร้อมเด็กปฐมวัย เป็น 1  ใน 5 
ภารกิจหลกั ของสถาบนัแหง่ชาตเิพือ่การพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์สาธิตส าหรับ
ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และ
ประยุกต์วิชาการ ทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เพื่อน าไปประเมนิ กระตุน้และสง่เสรมิพฒันาการของเด็ก 
 

        การกอ่ตัง้ศนูยพ์ฒันาเดก็ปฐมวยั 



        รองศาสตราจารย์ ดร. สายฤดี  วรกิจโภคาทร      
น าแนวคิดการสร้างทักษะนิสัยแห่งปัญญา (Mega  skills)  
ของ ดร.โดโรธี  ริช  มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ในการสร้างทักษะนิสัยแห่ง
ปัญญา ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยเพื่อให้
เด็กเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพ 
        พัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเล่น
แบบตา่งๆ  ที่ส่งเสรมิอายตนะ 6  (ตา หู จมูก กาย ลิ้น และใจ) 
เพื่อพัฒนาสมองเด็กเล็ก 

ที่มาของรปูแบบการจดัประสบการณป์ฐมวยัตน้แบบ 



     รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี ศึกษา
และออกแบบการประเมิน ต้นทุนชีวิต ซึ่งเป็นต้นทุนขั้น
พื้ น ฐ านที่ มี ผ ลต่ อพัฒนาการด้ า น จิ ต ใ จ  สั ง คม 
สติปัญญา ให้คนๆ หนึ่งสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้
อย่างเข้มแข็ง 

พลังตัวตน  

     พลังครอบครวั  

พลังสรา้งปญัญา  

     พลังเพือ่นและกจิกรรม 

 พลังชมุชน  

   ต้นทุนชีวิต มีติดตัวทุกคนตั้งแต่
เกิดมา ในระดับหนึ่ง และจะเพิ่มมาก
ขึ้ นตามการ เ ลี้ ย งดู ข องพ่อ แม่ 
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ดี  แ ล ะ ใ ก ล้ ชิ ด
ธรรมชาติ 

ที่มาของรปูแบบการจดัประสบการณป์ฐมวยัตน้แบบ 



         พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์  ให้มี
กระบวนการเรียนการสอนแบบ   “สอนใจ ผ่านกาย 
สร้างสรรค์ได้ด้วยมือครู” ยกระดับของจิตใจ โดยใช้
คุณสมบัติทางจิตใจ 10ประการ ตามแนวทางของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการเลี้ยงดู
พระราชโอรสและพระราชธิดา บนหลักการ  2 
ประการ คือ  1) ศรัทธา และ 2) เชื่อมั่นใน “สัจจะ” 
(สัจจะ : ความจริง) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ มุกสิกพันธ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร 



     “หลักสตูรพฒันาเดก็ปฐมวัย ตามแนวทางสมเด็จย่า” เกิดขึ้นที่หอแห่งแรงบันดาล
ใจ โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี  ใช้คุณธรรมประจ าใจ 10 
ประการ จากหอแห่งแรงบันดาลใจมาเป็นแกนหลักของหลักสูตร  มุ่งหวังให้เด็กๆ ทุก
คนสามารถช่วยตนเอง และรู้จักในการช่วยเหลือผู้อื่น 

อ้างอิงภาพ : https://www.innnews.co.th/breaking-news/news_22890/ 



 10 ค าดีดี จากห้องแห่งแรงบันดาลใจ ต้นแบบคิดดี ท าดีจากราชสกุลมหิดล 
“หอแห่งแรงบันดาลใจ” อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

* ถอดความหมาย 10 ค าดีดี โดยคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



         รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์  
ต่อยอดและพัฒนาหลักสูตรต้นแบบ  Educare และทักษะใน
ศตวรรษที ่21  ออกแบบพืน้ที ่Child  Space ที่เล่นภายในชุมชน 
ที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการพัฒนาเด็ก  Inclusive Classroom 
และ Open Space สร้างห้องเรียนที่สามารถยืดหยุ่น และขยาย
โอกาสให้กับเด็กๆ ที่มีความต้องการพิเศษ และเป็นพื้นที่
สร้างสรรค์ให้กับกลุ่มเด็กเปราะบาง พัฒนามาตรฐานการดูแล
เด็กใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
และสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับศูนย์เด็กเล็กในชุมชนได้ 

 

ที่มาของรปูแบบการจดัประสบการณป์ฐมวยัตน้แบบ 





1.พัฒนาการมนษุย์  Human Development    
2.พัฒนาการทางสมอง  Brain Development    
3.ทฤษฎีการเรยีนรู ้ Learning Theories 
4.นีโอฮวิแมนนสิต์  Neo-Humanist    
5.จิตวทิยาเชิงบวก  Positive Psychology 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา   นพมณีจ ารัสเลิศ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

คณะท างานนวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 



การเรียนรู้ของหนู  ตอนอยู่ที่ศูนย์ฯ 

กิจกรรมการเรียนรู้      สู่ศตวรรษที่ 21  
รวบรวมเบ็ดเสร็จ   เป็นแบบแผนใหม่ 
เร่ิมด้วย “Denver”    “Mega” บวกเข้าไป 
“ต้นทุนชีวิต”ก็ต้องใช้  “Rick Management”ก็ต้องมี 
ฝึกฝนที่ใจ   ผ่านกายของหนู 
ให้เรียนและรู ้   จากความรู้สึก 
รู้ค่าแห่งตน   ในแบบลุ่มลึก 
ด้วยกิจกรรมที่ฝึก   เพื่อความยั่งยืน 

 



วิถีประจ า ที่หนทู าทกุวนั 



รูปแบบการจดัประสบการณป์ฐมวยัตน้แบบ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 



มีวิจารณญาณ รู้เท่าทันอันตราย 



นางนันทิยา  สรงอุบล (ครูแจง) 

นาฏยวิถี  ลีลานาฏศิลป์  



ศิลปะสร้างสรรค์ โดยผู้เช่ียวชาญด้านศิลปะเด็กปฐมวัย 
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นางสาวอัมพุชินี  นิรันด์ (แม่ปุ้ม) 

นายฉัตรฐากูร  กบิลสิงห์ (พ่อตร)ี 



วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 
พัฒนากล้ามเนื้อ สมดุลร่างกายและทักษะว่ายน้ า 

นายวิศรุต สุภาธนศักดิ์ (ครูเอ็กซ์) 

นายวัฒนชัย  หาทรัพย์ (ครูทอม) 



ประเมินสมรรถนะทางกายของเด็กปฐมวัย 
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วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 



อ้างอิงรูปภาพ : https://old.mahidol.ac.th/en/accommodation-transport.html 

https://old.mahidol.ac.th/en/accommodation-transport.html
https://old.mahidol.ac.th/en/accommodation-transport.html
https://old.mahidol.ac.th/en/accommodation-transport.html
https://old.mahidol.ac.th/en/accommodation-transport.html
https://old.mahidol.ac.th/en/accommodation-transport.html


“สวนผกั” เรียนรูก้ารปลกูผกัและซือ้ผกัดดีมีปีระโยชน์ 
@ แปลงผักปลอดสารพิษ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



เรียนรู้สมุนไพร ในรั้ว ม.มหิดล 
 “สิรีรุกขชาติ” 



ดุริยบันเทิง สุนทรียศาสตร์ 
@ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 



  กิจกรรมเทีย่วใกลบ้า้น อาชีพใกลต้ัวหนู 

24 



ทัศนาใหรู้ ้ดูให้เหน็กบัตา @ หอภาพยนตร์ 
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อาชีพนี้มีที่มา : สัตวแพทย์  
สพ.ญ.เยาวลักษณ์ เตียงลัดดาวงศ์ 
สพ.ญ. พนิดา  บุตรรัตน์ 



อาชีพนี้มีที่มา : ต ารวจ ณ สถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑล 

28 

พ.ต.ท.สุทธิเกียรติ โพธิสุทธิ์ สว.สส.สภ.พุทธมณฑล  



 วิทยาศาสตร์น่ารู้    
 โดย... (คุณยาย) คมคาย   บุญค าภา     



หมูโสร่ง  
 โดย... (คุณแม่) ณัฐฐิชา  กาญจนเสถียร   

ช็อคบอล 
 โดย... (คุณแม)่ นิภา  ตีรมาโนช  

วุ้นกะทิ 
 โดย...(คุณแม่) ดลลชา  บุญโพธิ์แก้ว 

  

ขนมต้ม 
 โดย... (คุณยาย) ภัสวัลย์ ทิพย์สุมณฑา  



 น้ าสมุนไพร 
 โดย... (คุณแม่) ชฎามาศ   พรหมค า  

น้ าโกโก ้
 โดย...(คุณแม่) พริษฐ์รัตน์  ปาลชยธรณ ์
  

ข้าวเหนียวมะม่วง 
 โดย... (คุณยาย) นิภา   วรพจนพ์ิศุทธ์ิ 
             (คุณแม่) เอมอร   วรพจน์พิศุทธิ ์
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