โครงการ “มสด. ส่งยิ้มทั่วไทยให้ครูเล่าเรื่อง”
ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มอบชุดสื่อ “นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย” ชื่อชุด “ฉลาดรูภ้ าษาไทย”
หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการ
ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้กับบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
มหาวิทยาลัยฯได้จัดทํา “การส่งผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ผ่าน www.dusitcenter.org พบว่ามี
หลายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ความร่วมมือในการส่งผลงาน และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกห้ อ งเรี ย นได้ เ ป็ น อย่ า งดี รวมทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ฯร่ ว มกั บ โครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดทําโครงงาน “ประสบการณ์
จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี” โดยรวบรวมผลงานถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนม์มายุครบ 60 พรรษา เป็นโครงการเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และ
พัฒนาการใช้สื่อ eDLRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจึงได้จัดทํา โครงการ “มสด. ส่งยิ้มทั่วไทย ให้ครูเล่าเรื่อง”
โดยการคัดเลือกผลงานเรื่องเล่า พร้อมรูปภาพกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากทั่วประเทศผ่าน
www.dusitcenter.org เพื่อน้ อ มเกล้ า ถวายสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
หากผลงานเรื่องเล่าจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใด ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการตามโครงการ
“มสด. ส่งยิ้มทั่วไทย ให้ครูเล่าเรื่อง” จักได้รับชุดสื่อการเรียนการสอน “นวัตกรรมการสอนภาษาไทย
เด็กปฐมวัย” ชื่อชุด “ฉลาดรู้ภาษาไทย” จังหวัดละ 4 ชุด รวมจํานวนทั้งสิ้น 304 ชุดทั่วประเทศ
เพื่อเป็นไปตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้บุคลากรทางการ
ศึกษา มีคุณลักษณะ มองกว้าง คิดไกล ใฝ่ดี มีวินัยในตนเอง มีความใฝ่รู้มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน
2. เพื่อมอบเป็นของขวัญและกําลังใจ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีความใฝ่รู้มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
3. เพื่อสานต่อโครงการนําเสนอโครงงาน “ประสบการณ์จากเรื่องเล่าใต้ร่มพระบารมี” และ
ตอบแทนพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ตอบแทนสังคม

เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผลงานเรื่องเล่าของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ
จํานวน 3,000 เรื่อง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ผลงานเรื่องเล่าของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ เป็นองค์
ความรู้ที่ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อประกันคุณภาพภายใน
2. เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับชุดสื่อมีนิสัยรักการอ่าน และได้รับการเรียนรู้ที่
สมบูรณ์มากขึ้น
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับชุดสื่อสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สิ่งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะได้รับดังนี้
ชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ พร้อมใส่กล่อง คนละ 1 ชุด ขนาด 8 x 18.7 x 19 นิ้ว
ซึ่งประกอบด้วย
1.1. นิทานเล่มใหญ่เช้าวันหนึ่ง
1.2. นิทานเล่มใหญ่ครอบครัวนักเต้น
1.3. นิทานเล่มใหญ่ภูเขาพลอยในเมืองสายรุ้ง
1.4. นิทานเล่มใหญ่ซ่อนที่ไหนดี
1.5. นิทานเล่มใหญ่วันดีดีที่แสนสนุก
1.6. นิทานเล่มใหญ่ปิคนิกที่เมืองแชมพู
1.7. นิทานปกแข็งเช้าวันหนึ่ง
1.8. นิทานปกแข็งครอบครัวนักเต้น
1.9. นิทานปกแข็งภูเขาพลอยในเมืองสายรุ้ง
1.10. นิทานปกแข็งซ่อนที่ไหนดี
1.11. นิทานปกแข็งวันดีดีที่แสนสนุก
1.12. นิทานปกแข็งปิคนิกที่เมืองแชมพู
1.13. นิทานปกแข็งมือเล็กมือใหญ่
1.14. หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คสอนภาษาอย่างไรให้ลูกเก่ง
1.15. หนังสือคู่มือการสอนภาษา
1.16. หนังสือแบบฝึกภาษาพารู้จักตนเอง
1.17. หนังสือแบบฝึกภาษาพารู้จักโลกกว้าง
1.18. กลองเล็ก
1.19. หุ่นมือ
1.20. ซีดีเพลง
1.21. วีซีดีภาพประกอบเพลง
1.22. หนังสือแฟ้มผลงาน Portfolio สําหรับเด็ก

งบประมาณ
ชุดสื่อการเรียนการสอน “นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย” ชุด “ฉลาดรู้ภาษาไทย”
จังหวัดละ 4 ชุด รวมทั้งสิ้น 304 ชุดทั่วประเทศ คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,750,000 บาท (หนึ่งล้าน
เจ็ ด แสนห้ า หมื่ น บาทถ้ ว น) โดยใช้ ง บประมาณจาก โครงการความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ระยะเวลาดําเนินการ
1 กุมภาพันธ์ 2556 - 30 กรกฎาคม 2556
การดําเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ
หลักเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
- ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. รวบรวมผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ
หลักเกณฑ์การส่งผลงาน ดังนี้
- รูปแบบการส่งผลงานโดยส่งผ่าน www.dusitcenter.org เท่านั้น
- เรื่องเล่าไม่ต่ํากว่า ครึ่งหน้ากระดาษ A4
หรือไม่น้อยกว่า 2,000 ตัวอักษร
(โดยไม่นับรวมประวัติส่วนตัว)
- มีภาพประกอบเรื่องเล่า จํานวน 9 ภาพ (ขนาดภาพ 800 × 600 พิกเซล)
* 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถส่งผลงาน ได้มากกว่า 1 เรื่อง
3. คณะกรรมการพิจารณาผลงานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่ อคัดเลื อ กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ ก
ที่เหมาะสมในการรับชุดสื่อการเรียนรู้ “นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย” ชุด “ฉลาดรู้
ภาษาไทย” จังหวัดละ 4 ชุด โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อ 1 จังหวัด
*ดังนี้
- ชุดที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง
- ชุดที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่งผลงานมีคุณภาพ เหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างแก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ
- ชุดที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสื่อการเรียนการสอน
- ชุ ด ที่ 4 ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ที่ ส่ ง ผลงานเข้ า ร่ ว มโครงการ “ประสบการณ์
จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี”
*หมายเหตุ การคัดเลือกเพื่อมอบรางวัลชุดสื่อฯ ตามเกณฑ์ตัดสินของคณะกรรมการ
โครงการ
4. ติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อแจ้งข่าว และมอบชุดสื่อการเรียนรู้ “นวัตกรรมการสอน
ภาษาไทยเด็กปฐมวัย” ชื่อชุด “ฉลาดรู้ภาษาไทย” รวม 76 จังหวัด จังหวัดละ 4 ชุด รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 304 ชุด ทั่วประเทศ

ปฏิทินการดําเนินโครงการ
ลําดับ
รายการ
วัน/เดือน/ปี
หมายเหตุ
1 รับสมัครและส่งผลงาน 14 ก.พ. – 31 สมัครและส่งผลงาน ผ่านเว็บไซต์ www.dusitcenter.org
พ.ค. 56
2
คณะกรรมการ
1 – 30
พิจารณาผลงาน
มิ.ย. 56
3
ประกาศผล
1 ก.ค. 56 **ประกาศผลผ่านเว็บไซต์ www.dusitcenter.org และ
ทางโครงการจะแจ้ ง ผลไปยั ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
เพื่อดําเนินการในลําดับต่อไป
**หมายเหตุ กรุณาติดตามการประกาศรายชื่อ ศพด. เพื่อยืนยันความประสงค์ในการรับชุดสื่อฯ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สํ า นั ก งานประสานงานโครงการ รมป. ติ ด ต่ อ คุ ณ น้ํ า หวาน โทรศั พ ท์ 02-244-5925-26
สามารถดูรายละเอียดและคู่มือการส่งผลงานได้ที่ www.dusitcenter.org
ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
1. ผลงานเรื่องเล่าของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อประกันคุณภาพภายใน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับชุดสื่อ มีนิสัยรักการอ่าน และ
ได้รับการเรียนรู้ที่สมบูรณ์มากขึ้น
3. ร้อยละ 90 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับชุดสื่อสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. เด็ ก ปฐมวั ย ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ที่ ไ ด้ รั บ ชุ ด สื่ อ มี นิ สั ย รั ก การอ่ า น และมี ก ารเรี ย นรู้
ที่สมบูรณ์มากขึ้น
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับชุดสื่อสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักงานประสานงานโครงการความร่วมมือ รมป. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ที่ปรึกษาโครงการ
รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี

