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คำานำา

 วิามิรู้เกี�ยวิกับัพัื่ฒนาการเด็้กเป็นรากฐานสำาคั้ญของการศึกษาปฐมิวัิย ดั้งนั�น หลักสูตีรไฮสโค้ป (HighScope Preschool  

 Curriculum) ฉบัับัพิื่มิพ์ื่ค้รั�งที� 4 ซึ�งเป็นส่วินหนึ�งของชุื่ด้หนังส่อทั�งหมิด้ 9 เล่มิ จึังยังค้งตัี�งอยูบ่ันรากฐานของค้วิามิรู้เกี�ยวิกับั 

พัื่ฒนาการเด็้ก นักการศึกษาที�ให้ค้วิามิสำาคั้ญกับัพัื่ฒนาการเด็้กยอ่มิตีระหนักและเห็นคุ้ณค่้าของค้วิามิสมิดุ้ลระหว่ิางค้วิามิต่ีอเน่�อง 

และการเปลี�ยนแปลงของหนังส่อเล่มินี�  ดั้งนั�น หนังส่อเล่มินี�จึังตัี�งอยู่บันฐานค้วิามิรู้ที�ได้้รับัการยอมิรับัอย่างกว้ิางขวิางของมูิลนิธิิ์ 

ไฮสโค้ป (HighScope Educational Research Foundation) ซึ�งองค์้ประกอบัสำาคั้ญของหลักสูตีรยังค้งเหม่ิอนเดิ้มิไม่ิเปลี�ยนแปลง  

เน่�องจัากได้้รับัการพื่ิสูจัน์แล้วิว่ิาสามิารถสร้างคุ้ณประโยชื่น์ให้กับัเด็้ก ค้รอบัค้รัวิ และสังค้มิในระยะยาวิได้้อย่างแท้จัริง ขณะ

เดี้ยวิกัน หลักสูตีรฉบัับัปรับัปรุงนี�ก็ได้้สะท้อนให้เห็นถึงฐานค้วิามิรู้ที�เจัริญก้าวิหน้ามิากยิ�งขึ�น ซึ�งรวิมิถึงค้วิามิรู้ที�ได้้จัากงานวิิจััย

ด้้านพัื่ฒนาการเด็้ก การเรียนรู้ และแนวิทางการสอนที�มีิประสิทธิิ์ภาพื่

ในช่ื่วิงหลายทศวิรรษที�ผ่านมิา การศึกษาระดั้บัปฐมิวัิยได้้รับัค้วิามิสนใจัและการสนับัสนุนเพิื่�มิขึ�นอย่างมิาก ผลการศึกษาจัาก 

โค้รงการพัื่ฒนาเด็้กก่อนวัิยเรียนด้้วิยหลักสูตีรไฮสโค้ป ณ โรงเรียนแพื่ร์รี� (Perry Preschool Project) ซึ�งต่ีอมิากลายเป็นส่วินหนึ�ง 

ของมูิลนิธิิ์ไฮสโค้ป อาจัมีิส่วินสำาคั้ญที�ช่ื่วิยให้เกิด้การยอมิรับัอย่างกว้ิางขวิางว่ิา ประสบัการณ์ระดั้บัปฐมิวัิยสามิารถสร้างค้วิามิ 

เปลี�ยนแปลงในชื่ีวิิตีของแต่ีละค้นได้้ การทด้ลองที�สำาคั้ญชิื่�นนี�แสด้งให้เห็นว่ิา การศึกษาปฐมิวัิยที�มีิคุ้ณภาพื่ไม่ิใช่ื่เพีื่ยงแค่้ส่งผลดี้ 

ต่ีอผลการเรียนและผลประโยชื่น์ทางเศรษฐกิจัของผู้เรียนเท่านั�น แต่ียังเป็นการลงทุนที�คุ้้มิค่้าอย่างยิ�งต่ีอสังค้มิโด้ยรวิมิอีกด้้วิย

ข้อมูิลจัากโค้รงการดั้งกล่าวิยงัเป็นประโยชื่น์กบััทุกฝ่ายที�เกี�ยวิข้องกับัการพัื่ฒนาเด็้กปฐมิวัิย แต่ีสิ�งสำาคั้ญที�พื่งึระลึกถึงเสมิอ 

ก็ค่้อ  ศูนย์พัื่ฒนาเด็้กเล็กแพื่ร์รี�ไม่ิใช่ื่สถานศึกษาปฐมิวัิยทั�วิๆ ไป แตีที่�นั�นจััด้การเรียนรู้โด้ยใช้ื่หลักสูตีรที�ได้้รับัการตีรวิจัสอบัจันเปน็ 

ที�ยอมิรับั นั�นค่้อ เป็นหลักสูตีรที�ได้้รับัการประเมิินและพิื่สูจัน์ให้เห็นถึงประสิทธิิ์ผลมิาแล้วิ ซึ�งองค์้ประกอบัสำาคั้ญของหลักสูตีรทั�งใน 

อดี้ตีและปัจัจุับัันประกอบัด้้วิย หลักการเรียนรู้ผ่านการลงม่ิอปฏิบััติีอย่างมีิชีื่วิิตีชีื่วิา (active learning) การพื่ฒันาเด็้กที�ค้รอบัค้ลุมิ 

ทุกด้้าน (whole - child goals)  และกจิักรรมิการเรียนรู้ที�นำาโด้ยเด็้กและค้ร ู ผ่านหลกัการที�มิชีื่่�อเสยีงของหลกัสตูีรค้อ่ การใหเ้ด้ก็ 

ได้้เรียนรู้ผ่านกระบัวินการวิางแผน - ลงมิ่อปฏิบััตีิ - ทบัทวิน (plan - do - review)  ซึ�งเป็นกลยุทธิ์์ที�ชื่่วิยส่งเสริมิทักษะด้้าน 

การค้วิบัคุ้มิตีนเอง (self - regulation)  และการค้ิด้เชื่ิงบัริหาร (executive function)  และเป็นส่วินสำาคั้ญในการช่ื่วิยให้เด็้ก 

ที�เรียนจับัจัากศูนย์พัื่ฒนาเด็้กเล็กแพื่ร์รี�ประสบัค้วิามิสำาเร็จัในการเรียน มีิงานทำา มีิรายได้้สูงกว่ิา มีิบ้ัานเป็นของตีนเอง พึื่�งพื่า 

สวัิสดิ้การน้อยกว่ิา และกอ่อาชื่ญากรรมินอ้ยกว่ิา หลักสูตีรฉบัับัปรับัปรุงใหม่ิเล่มินี�มีิค้วิามิตี่อเน่�องจัากหลักสูตีรฉบัับัก่อน  โด้ยยัง 

ค้งนำาเสนอหลักการพ่ื่�นฐานของหลักสูตีรพื่ร้อมิด้้วิยค้ำาอธิิ์บัายและตัีวิอย่างประกอบัที�ชัื่ด้เจัน เช่ื่นเดี้ยวิกับัหนังส่อประกอบัหลักสูตีร 

อีก 8 เล่มิ (Epstein, 2012 a-h) ซึ�งมีิพ่ื่�นฐานมิาจัากหลักการสำาคั้ญของหลักสูตีรฉบัับัเดิ้มิด้้วิยเช่ื่นกัน

แล้วิมีิอะไรที�เปลี�ยนไปในหลักสูตีรไฮสโค้ปฉบัับัล่าสุด้นี�บ้ัาง? หลักสูตีรฉบัับัใหม่ิเล่มินี�ต่ีางจัากเน่�อหาเดิ้มิตีรงที�ได้้เพิื่�มิเติีมิ 

รายละเอียด้ ปรับัปรุงให้มีิค้วิามิทันสมัิย ตีรงประเด็้น และมีิจุัด้เด่้นอีกหลายส่วินที�จัะเป็นประโยชื่น์ต่ีอเด็้กและช่ื่วิยให้ค้รูสามิารถ 

ทำางานได้้สะด้วิกและรู้สึกอิ�มิเอมิมิากยิ�งขึ�น

หลักสูตีรฉบัับัปรับัปรุงใหม่ินี�ได้้ปรับัปรุงชุื่ด้ตัีวิบ่ังชีื่�พัื่ฒนาการสำาคั้ญ (KDIs) ขึ�นใหม่ิให้ค้รอบัค้ลุมิพัื่ฒนาการเด็้กทั�ง 8 ด้้าน  

ได้้แก่ กระบัวินการเรียนรู้ (approach to learning) พัื่ฒนาการด้้านสังค้มิและอารมิณ์ (social and emotional development)  

พัื่ฒนาการด้้านร่างกายและสุขภาพื่ (physical development and health) ภาษา การรู้หนังส่อ และการส่�อสาร (language,  

ค
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literacy and communication) ค้ณิตีศาสตีร์ (mathematics) ศิลปะสร้างสรรค์้ (creative arts) วิิทยาศาสตีร์และเทค้โนโลยี  

(science and technology) สังค้มิและสิ�งแวิด้ล้อมิรอบัตัีวิ (social studies) ตัีวิบ่ังชีื่�พัื่ฒนาการสำาคั้ญเหล่านี�ยังสอด้ค้ล้องกับั 

กรอบัพัื่ฒนาการเด็้กและการเรียนรู้ระดั้บัปฐมิวัิยของเฮด้สตีาร์ท (The Head Start Child Development and Early Learning  

Framework) มิาตีรฐานการเรียนรู้กลาง (the Common Core Standards) และมิาตีรฐานการเรียนรู้ของแต่ีละรัฐในสหรัฐอเมิริกา  

(state learning standards) ตัีวิบ่ังชีื่�พัื่ฒนาการสำาคั้ญยังช่ื่วิยสนับัสนุนค้รูในหลายๆ ด้้าน เช่ื่น ช่ื่วิยให้ค้รูสามิารถมุ่ิงค้วิามิสนใจั 

ไปที�การสังเกตีและการทำาค้วิามิเข้าใจัการกระทำาของเด็้ก ช่ื่วิยให้ค้รูมีิค้วิามิค้าด้หวัิงต่ีอเด็้กอย่างเหมิาะสมิ รวิมิทั�งช่ื่วิยให้ค้รูสามิารถ 

สังเกตีเห็นและส่งเสริมิสมิรรถนะที�เด็้กทำาได้้มิากขึ�น

หลักสูตีรไฮสโค้ปให้ค้วิามิสำาคั้ญกับัวิิธีิ์การเรียนรู้ของเด็้ก ซึ�งรวิมิถึงการคิ้ด้ริเริ�มิ (initiative) การวิางแผน (planning) การ 

มีิส่วินร่วิมิ (engagement) การแก้ปัญหา (problem solving) และการสะท้อนค้วิามิคิ้ด้ (reflection) ต่ีางจัากวิิธีิ์การสอนแบับั 

อ่�นที�จัะตีระหนกัถึงค้วิามิสามิารถในการค้าด้ค้ะเนอนาค้ตี (predictive power) ของพื่ฒันาการด้้านนี� ยิ�งไปกว่ิานั�น หลักสูตีรไฮสโค้ป 

ยังให้ค้วิามิสำาคั้ญกับัสมิรรถนะที�เด็้กจัำาเป็นต้ีองเตีรียมิพื่ร้อมิให้สามิารถประสบัค้วิามิสำาเร็จัในระด้ับัอนุบัาล 3 (kindergarten)  

ไม่ิว่ิาจัะเป็น ทักษะด้้านภาษา การรู้หนังส่อ และค้ณิตีศาสตีร์ วิิธีิ์การเหล่านี�มีิส่วินชื่่วิยลด้ช่ื่องว่ิางของผลสัมิฤทธิิ์�ทางการเรียน  

ระหวิ่างเด้็กจัากค้รอบัค้รัวิยากจันและฐานะด้ี ซึ�งเริ�มิมิีมิาตีั�งแตี่ระด้ับัก่อนวิัยเรียน (preschool) ด้ังนั�น เพื่่�อเป็นการรับัผิด้ชื่อบั 

ต่ีอเด็้กที�เปราะบัางที�สุด้ในประเทศ ภาค้รัฐจึังค้วิรส่งเสริมิให้สถานศึกษาที�ได้้รับัการสนับัสนุนจัากรัฐเล่อกใช้ื่หลักสูตีรที�ได้้รับัการ 

ตีรวิจัสอบัจันเป็นที�ยอมิรับั (validated curriculum) เช่ื่น หลักสูตีรไฮสโค้ป ซึ�งได้้รับัการพิื่สูจัน์แล้วิว่ิามีิประสิทธิิ์ผลในการช่ื่วิยเหล่อ 

เด็้กเหล่านั�นได้้จัริง

ส่วินที�น่าต่ี�นเต้ีนและน่าจัะมีิประโยชื่น์ที�สุด้ของหลกัสูตีรฉบัับัปรับัปรุงชุื่ด้นี�ค่้อ หนังส่อประกอบัหลักสูตีรทั�ง 8 เล่มิ (Epstein,  

2012 a-h) ซึ�งนำาเสนอรายละเอียด้เกี�ยวิกับัสาระการเรียนรู้ในรูปของตัีวิบ่ังชีื่�พัื่ฒนาการสำาคั้ญ (KDIs) ดั้งที�กล่าวิไว้ิข้างต้ีน หนังส่อเหล่านี� 

เป็นเค้ร่�องม่ิอแนะแนวิทางให้ค้รูสามิารถทำาภารกิจัที�ยากแต่ีสำาคั้ญที�สดุ้ ซึ�งแม้ิแต่ีค้รูที�มิปีระสบัการณ์สงูยงัพื่บัว่ิาเป็นเร่�องยากที�จัะ 

สอนเด็้กแต่ีละค้นให้สอด้ค้ล้องกับัพ่ื่�นที�รอยต่ีอพัื่ฒนาการของพื่วิกเขา (zone of proximal development)  ซึ�งหมิายค้วิามิว่ิา  

ค้รูจัะต้ีองให้การส่งเสริมิในรูปแบับัและปริมิาณที�เหมิาะสมิเพ่ื่�อช่ื่วิยให้เด็้กพัื่ฒนาได้้อย่างต่ีอเน่�อง ค้วิามิหลากหลายของเด็้กใน 

แต่ีละกลุ่มิทำาให้ภารกิจันี�น่าหวัิ�นเกรงเป็นพิื่เศษ หนังส่อประกอบัเหล่านี�จัะช่ื่วิยให้ค้รูสามิารถบัอกได้้เบ่ั�องต้ีนว่ิา เด็้กมีิพัื่ฒนาการ 

อยู่ในระดั้บัใด้โด้ยการให้ตัีวิอย่างของพื่ฤติีกรรมิเด็้กที�อาจัจัะแสด้งออกให้เห็นในช่ื่วิงต้ีน ช่ื่วิงกลาง และช่ื่วิงท้ายของแต่ีละตัีวิ 

บ่ังชีื่�พัื่ฒนาการสำาคั้ญ นอกจัากนี� ค้รูจัะได้้เห็นตัีวิอยา่งที�อธิิ์บัายไว้ิให้เห็นภาพื่อยา่งชัื่ด้เจันถึงสิ�งที�ค้รูสามิารถทำาได้้เพ่ื่�อสนับัสนุนเด็้ก 

ในแต่ีละระดั้บั พื่ร้อมิทั�งกิจักรรมิที�จัะค่้อยๆ ต่ีอยอด้และท้าทายเด็้กให้พัื่ฒนาค้วิามิสามิารถไปยงัระดั้บัที�สูงขึ�น ค้รูเองก็ต้ีองการการ 

สนับัสนุนเพ่ื่�อต่ีอยอด้การเรียนรู้ (scaffolding) เช่ื่นเดี้ยวิกับัเด็้กๆ เน่�องจัากการสอนเด็้กปฐมิวัิยเป็นงานที�มีิคุ้ณค่้าแต่ีก็ต้ีองแลกมิา 

ด้้วิยค้วิามิเหน่�อยล้า การสนับัสนุนเพ่ื่�อตี่อยอด้การเรียนรู้ (scaffolding) เหล่านี�จัะชื่่วิยให้ค้รูสามิารถตีอบัสนองตี่อจุัด้เด้่นและ 

ค้วิามิต้ีองการของเด็้กแต่ีละค้น และพื่ร้อมิที�จัะฉกฉวิยโอกาสเม่ิ�อเด็้กพื่ร้อมิที�จัะได้้รับัการสอน

หลักสูตีรไฮสโค้ปยังค้งให้ค้วิามิสำาคั้ญทั�งกิจักรรมิที�เด็้กเป็นผู้ริเริ�มิและกิจักรรมิที�ค้รูเป็นผู้ริเริ�มิ อย่างไรก็ตีามิ หลักสูตีรฉบัับั 

ปรับัปรุงนี�ตีรงประเด็้นมิากขึ�นในแง่ที�วิา่ ค้รูปฐมิวัิยต้ีองทำากิจักรรมิทุกอยา่งอยา่งมีิเป้าหมิาย (intentional) สำาหรับัการเรียนรู้แบับั 

ที�ค้รูเป็นผู้นำากิจักรรมินั�น ค้รูจัะจััด้กิจักรรมิตีามิแผนการสอนที�กำาหนด้ไว้ิตีามิเป้าหมิายที�ค้รูเป็นผู้กำาหนด้ ส่วินในการเรียนรู้แบับัที� 

เด็้กเป็นผู้นำากิจักรรมิ เด็้กจัะได้้รับัค้วิามิรู้และทักษะผ่านการสร้างปฏิสัมิพัื่นธ์ิ์และการสำารวิจัของพื่วิกเขาเอง  ไม่ิว่ิาจัะเป็นรูปแบับัใด้  
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ค้รูจัะต้ีองมีิเป้าหมิาย ซึ�งจัะช่ื่วิยให้ทั�งเด็้กและค้รูมีิส่วินร่วิมิอย่างมีิชีื่วิิตีชีื่วิาทั�งทางด้้านกายและจิัตีใจั  หนังส่อประกอบัหลักสูตีร 

ชุื่ด้ใหม่ินี�ได้้ถ่ายทอด้รูปแบับัการสอนอยา่งมีิจุัด้มุ่ิงหมิาย (intentional teaching) ออกมิาเปน็การกระทำาที�เห็นภาพื่ได้้อยา่งชัื่ด้เจัน

หลักสูตีรฉบัับัปรบััปรงุนี�ยงัชีื่�แนะค้รเูกี�ยวิกับัวิิธีิ์การใช้ื่รูปแบับักจิักรรมิและสถานการณที์�ส่งเสรมิิการเรียนรู้ ไม่ิว่ิาจัะเปน็ใน 

รูปของพ่ื่�นที�หร่อศูนย ์กลุ่มิใหญ่หร่อกลุ่มิย่อย กิจัวัิตีรประจัำาวัินและช่ื่วิงรอยต่ีอของกิจักรรมิ รวิมิทั�งกิจักรรมิกลางแจ้ัง บัทเรียนจัาก 

การศึกษาขนาด้ใหญ่ชีื่�ให้เห็นว่ิา เด็้กปฐมิวัิยเสียเวิลามิากเกินไปกับัการรอเพ่ื่�อเปลี�ยนจัากกิจักรรมิหนึ�งไปยังอีกกิจักรรมิหนึ�ง หร่อ 

การเค้ล่�อนไหวิในระหวิา่งกิจักรรมิกลุ่มิใหญที่�ใช้ื่เวิลาเกินไป เด้ก็ปฐมิวัิยทุกค้น ซึ�งรวิมิถึงเด็้กปฐมิวัิยในโค้รงการเฮด้สตีารท์ (Head  

Start) และสถานศึกษาปฐมิวัิยของรัฐไม่ิค้วิรที�จัะต้ีองเสียเวิลาไปมิากขนาด้นี�  การจััด้การเรียนการสอนระดั้บัปฐมิวัิยที�มีิอยู่ทำาให้ 

พื่วิกเขาต้ีองเสียโอกาสในการเรียนรู้มิากเกินไป หลักสูตีรไฮสโค้ปช่ื่วิยให้ค้รูใช้ื่ประโยชื่น์จัากทุกส่วินของสภาพื่แวิด้ล้อมิและตีาราง 

กิจัวัิตีรประจัำาวัิน ค้ำาแนะนำาสำาหรับัการจััด้กิจักรรมิกลุ่มิใหญ่ที�มีิประสิทธิิ์ภาพื่น่าจัะเป็นประโยชื่น์อย่างยิ�ง ถึงแม้ิว่ิากิจักรรมิกลุ่มิ 

ยอ่ยจัะเป็นรูปแบับัการเรียนรู้ที�มีิประสิทธิิ์ภาพื่ที�สุด้ แต่ีกลับัเกิด้ขึ�นในห้องเรียนน้อยมิาก กิจักรรมิกลุ่มิย่อยเป็นส่วินหนึ�งของกิจัวัิตีร 

ประจัำาวัินของไฮสโค้ปมิาโด้ยตีลอด้ แต่ีในหลักสูตีรฉบัับัปรับัปรุงนี� กิจักรรมิกลุ่มิย่อยน่าจัะมีิประโยชื่น์มิากยิ�งขึ�น เพื่ราะว่ิาคุ้ณค้รู 

ได้้รับัการสนับัสนุนเพ่ื่�อต่ีอยอด้การเรียนรู้อย่างเป็นระบับัผ่านหนังส่อประกอบัหลักสูตีรทั�ง 8 เล่มิ

นอกจัากหลักสูตีรที�ได้้รับัการตีรวิจัสอบัจันเป็นที�ยอมิรับัแล้วิ องค์้ประกอบัสำาคั้ญของการจััด้การเรียนรู้ระด้ับัปฐมิวิัยที� 

มีิประสิทธิิ์ภาพื่ ค่้อ ระบับัการประเมิินที�สอด้ค้ล้อง ตีรงตีามิค้วิามิเป็นจัริง และเหมิาะสมิกับัพัื่ฒนาการ แบับับัันทึกการสังเกตี 

พัื่ฒนาการเด็้กของไฮสโค้ป [COR Advantage (Epstein et al, 2014)] จัะช่ื่วิยให้คุ้ณค้รูสามิารถติีด้ตีามิค้วิามิก้าวิหน้าของเด็้ก  

ส่�อสารกบััค้รอบัค้รวัิ รวิมิทั�งรวิบัรวิมิและรายงานขอ้มูิลเพ่ื่�อใหส้อด้ค้ลอ้งกับัข้อกำาหนด้ ค้รูที�จัะสามิารถใช้ื่หลักสูตีรที�มีิรายละเอยีด้ 

ค้รอบัค้ลุมิได้้อย่างถูกต้ีองเหมิาะสมิต้ีองเป็นค้รูที�มีิค้วิามิรู้และสอนอย่างมีิจุัด้มุ่ิงหมิาย ดั้งนั�น มูิลนิธิิ์ไฮสโค้ปจึังได้้จััด้อบัรมิพัื่ฒนา 

วิิชื่าชีื่พื่ค้รูอย่างต่ีอเน่�อง

ผู้เขียนหลักสูตีรไฮสโค้ปฉบัับันี�ได้้ใช้ื่ประโยชื่น์จัากการสังเกตีและการทำางานร่วิมิกับัเด็้กและค้รูเป็นประจัำาทุกวัิน พื่วิกเขา 

ได้้เข้าไปสังเกตีการเรียนการสอนทั�งที�โรงเรียนสาธิิ์ตีปฐมิวิยัและสถานศึกษาปฐมิวัิยทั�วิประเทศและทั�วิโลก  ดั้งนั�น หลักสูตีรไฮสโค้ป 

เล่มินี�จึังสามิารถตีอบัสนองและมิคี้วิามิอ่อนไหวิต่ีอค้วิามิแตีกต่ีางทางภาษาและวัิฒนธิ์รรมิ สามิารถนำาไปประยุกต์ีใช้ื่ได้้กับัเด็้กที�มีิ 

ค้วิามิต้ีองการพิื่เศษได้้เป็นอย่างดี้

ภาพื่ประกอบัที�ราวิกับัมีิเวิทมินต์ีและตัีวิอย่างที�สมิจัริงจัะช่ื่วิยให้ค้รูปฐมิวัิยผู้มีิประสบัการณ์ทุกค้นสามิารถเข้าใจัได้้อย่าง 

ง่ายด้าย ผู้อ่านจัะรู้สึกราวิกับัว่ิาได้้เข้าไปอยูใ่นสถานการณ์ที�กำาลังเกิด้ขึ�นจัริงและทราบัซึ�งถึงค้วิามิปิติียินดี้ของค้รูที�กำาลังสอนเด็้ก 

ปฐมิวิัย หลักสูตีรไฮสโค้ปซึ�งมีิพ่ื่�นฐานมิาจัากงานวิิจััยฉบัับัปรับัปรุงเล่มินี�จัะชื่่วิยนำาพื่าการเรียนการสอนระด้ับัปฐมิวิัยให้ก้าวิไปสู่ 

อนาค้ตีที�สด้ใส เช่ื่นเดี้ยวิกับัที�ไฮสโค้ป (HighScope) และโค้รงการพัื่ฒนาเด็้กก่อนวัิยเรียน ณ โรงเรียนแพื่ร์รี� (Perry Preschool  

Project) ช่ื่วิยให้การศึกษาปฐมิวัิยได้้รับัค้วิามิเอาใจัใส่และการสนับัสนุนอย่างในปัจัจุับััน  

ดร.ซู บรีดแคมพ์

ท่ีปรึกษาแลัะนักเขียนด้านการศึกษาปฐมวัย
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คำานำาจำากไรซ์ไทยแลันด์

 รซ์ไทยแลนด์้ (RIECE Thailand) หร่อโค้รงการลด้ค้วิามิเหล่�อมิลำ�าด้้วิยการศึกษาปฐมิวัิยที�มิีคุ้ณภาพื่ตัีด้สินใจัขอลิขสิทธิิ์� 

 จัากมูิลนิธิิ์ไฮสโค้ป (HighScope Educational Research Foundation) ประเทศสหรัฐอเมิริกา เพ่ื่�อแปลหนังส่อหลักสูตีร 

ไฮสโค้ป (The HighScope Preschool Curriculum) ที�ท่านถ่ออยู่นี� เพื่ราะเช่ื่�อมัิ�นว่ิาหลักสูตีรไฮสโค้ปเป็นวิิธีิ์การจััด้การเรียนรู้ 

ระดั้บัปฐมิวัิยที�มีิประสิทธิิ์ภาพื่สูง โด้ยจัะเห็นได้้จัากผลการวิิจััยของนักเศรษฐศาสตีร์รางวัิลโนเบัล ศาสตีราจัารย์ เจัมิส์ เจั. เฮกแมิน  

(Prof.James J. Heckman) แห่ง University of Chicago (Heckman and et.al., 2010, 2013) ที�ศึกษาผลกระทบัของโค้รงการ 

พัื่ฒนาเด็้กปฐมิวัิยภายใต้ีโค้รงการ Perry Preschool ซึ�งสอนเด็้กปฐมิวัิยอายุ 3 ถึง 4 ขวิบั ในโรงเรียนแห่งหนึ�งในเม่ิองอิปซิแลนติี  

รัฐมิิชิื่แกน ประเทศสหรัฐอเมิริกา ในช่ื่วิงปี 1962 โด้ยใช้ื่หลักสูตีร HighScope Preschool Curriculum ผลการศึกษาพื่บัว่ิา  

อัตีราส่วินผลประโยชื่น์ต่ีอต้ีนทุน (benefit-to-cost ratio) ของโค้รงการฯ มีิค่้าประมิาณ 7 ต่ีอ 1 ถึง 12 ต่ีอ 1 กล่าวิค่้อ การลงทุน  

1 บัาท จัะได้้ผลประโยชื่น์ต่ีอผู้เข้าร่วิมิโค้รงการฯ และสังค้มิโด้ยรวิมิประมิาณ 7 ถึง 12 บัาท ที�สำาคั้ญ งานวิิจััยชิื่�นนี�มีิส่วินช่ื่วิยให้ 

นักการศึกษา ผู้ปกค้รอง และผู้กำาหนด้นโยบัายได้้ตีระหนักถึงค้วิามิสำาคั้ญของการลงทุนในเด็้กปฐมิวัิย ดั้งที�ศาสตีราจัารย ์เจัมิส์ เจั.  

เฮกแมิน ได้้สรุปไว้ิอย่างน่าสนใจัว่ิา การลงทุุนในเด็็กทุ่�ม่ีอายุุน้อยุกว่่าจะนำาไปสู่่่อัตราผลตอบแทุนทุ่�สู่่งกว่่า

ไม่ิเพีื่ยงเท่านั�น หลักสูตีรไฮสโค้ปยงัมุ่ิงพัื่ฒนาหลักสูตีรปฐมิวิยัให้มีิประสิทธิิ์ภาพื่โด้ยค้ำานึงถึงค้วิามิสอด้ค้ลอ้งกับัหลกัเกณฑ์ 

พ่ื่�นฐาน 3 ข้อ ค่้อ 1) กระบัวินการพัื่ฒนาหลักสูตีรจัะต้ีองอาศัยแนวิคิ้ด้ที�ได้้มิาจัากทฤษฎีีว่ิาด้้วิยการสอนและการเรียนรู้ที�มีิค้วิามิ 

สอด้ค้ล้องกัน (a coherent theory) 2) หลักการทางทฤษฎีีและแนวิทางการปฏิบััติีของหลักสูตีรจัะต้ีองสนับัสนุนให้เด็้กแต่ีละ 

ค้นสามิารถพื่ัฒนาศักยภาพื่ของตีนเองได้้อย่างเต็ีมิที� โด้ยใช้ื่โอกาสที�เกิด้ขึ�นเพ่ื่�อพื่ัฒนาเด้็กตีามิหลักการเรียนรู้ผ่านการลงม่ิอ 

ปฏิบััติีอย่างมีิชีื่วิิตีชีื่วิา (active learning) และ 3) ค้รู นักวิิจััย และผู้บัริหารจัะต้ีองทำางานร่วิมิกันในทุกประเด็้นที�เกี�ยวิข้องกับั 

การพัื่ฒนาหลักสูตีรเพ่ื่�อให้มัิ�นใจัว่ิา หลักการทางทฤษฎีีและแนวิทางการปฏิบััติี (theory and practice) ได้้รับัค้วิามิสำาคั้ญอย่าง 

เท่าเทียมิ ดั้งนั�น ไฮสโค้ปซึ�งสนับัสนุนให้เด็้กปฐมิวัิยเรียนรู้ผ่าน “การเรียนรู้ผ่านการลงม่ิอปฏิบััติีอย่างมีิชีื่วิิตีชีื่วิา และยึด้ปรัชื่ญาที� 

ว่ิาการเรียนรู้เป็นกระบัวินการที� 1) ผู้เรียนได้้พื่บัเจัอกบััแหลง่ค้วิามิรู้และค้วิามิค้ดิ้อันหลากหลาย 2) ผู้เรียนได้้แกปั้ญหาและค้้นพื่บั 

สิ�งใหม่ิๆ 3) ส่งผลทำาให้ผู้เรียนมีิพัื่ฒนาการและเกิด้การเปลี�ยนแปลงต่ีอสังค้มิ 4) ในบัางค้รั�งผู้เรียนจัะเรียนรู้ได้้เม่ิ�ออยู่เพีื่ยงลำาพัื่ง  

แต่ีบ่ัอยค้รั�งที�ผู้เรียนจัะเรียนรู้จัากการร่วิมิม่ิอกับัผู้อ่�น และ 5) จุัด้ประกายค้วิามิคิ้ด้สร้างสรรค์้แก่ผู้เรียน” จึังเป็นหลักสูตีรที�ไรซ์- 

ไทยแลนด์้เห็นว่ิามีิค้วิามิเหมิาะสมิที�จัะนำามิาส่งเสริมิและสนับัสนุนให้สถานศึกษาต่ีางๆ นำาไปใช้ื่

ปี 2558 ไรซ์ไทยแลนด์้จึังได้้เริ�มินำาเอาหลักสูตีรไฮสโค้ปมิาพัื่ฒนาและนำาไปทด้ลองใช้ื่ในศูนย์พัื่ฒนาเด็้กเล็กกว่ิา 50 แห่ง  

ในจัังหวัิด้มิหาสารค้ามิและกาฬสินธ์ุิ์ และปัจัจุับัันเป็นที�รู้จัักกันในนามิ หลักสูตีรไรซ์ไทยแลนด์้ ทั�งยังได้้ด้ำาเนินการเก็บัข้อมูิลเด็้ก 

ปฐมิวัิยที�เข้าร่วิมิโค้รงการฯ กว่ิา 1,400 ค้น ต่ีอเน่�องทุกปี และประเมิินผลของการนำาหลักสูตีรไฮสโค้ปตีามิแนวิทางไรซ์ไทยแลนด์้ 

ไปใช้ื่กับัเด็้กปฐมิวัิย โด้ยผลการประเมิินพื่บัว่ิา โค้รงการไรซ์ไทยแลนด์้สามิารถส่งเสริมิพัื่ฒนาการเด็้กปฐมิวัิยได้้อย่างมีินัยสำาคั้ญทั�ง 

ในด้้านการเค้ล่�อนไหวิและด้้านการช่ื่วิยเหล่อตัีวิเองและสังค้มิ (Chujan and Kilenthong, 2021) หลักฐานชิื่�นนี�นอกจัากจัะช่ื่วิย 

เพิื่�มิค้วิามิเช่ื่�อมัิ�นว่ิาหลักสูตีรไฮสโค้ปเป็นวิิธีิ์การจััด้การเรียนรู้ระดั้บัปฐมิวัิยที�มีิประสิทธิิ์ภาพื่สูงแล้วิ ยงัช่ื่วิยให้มัิ�นใจัได้้ว่ิา หลักสูตีร 

ไฮสโค้ปตีามิแนวิทางไรซ์ไทยแลนด์้สามิารถใช้ื่ได้้จัริงในบัริบัทของประเทศไทย 

ไ
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 ด้้วิยตีระหนักถึงค้วิามิสำาคั้ญของการพัื่ฒนาเด็้กปฐมิวัิยต่ีอการพัื่ฒนาประเทศในระยะยาวิ ในฐานะหน่วิยงานที�ดู้แลโค้รงการ 

ไรซ์ไทยแลนด์้ สถาบัันวิิจััยเพ่ื่�อการประเมิินและออกแบับันโยบัาย (RIPED) มิหาวิิทยาลัยหอการค้้าไทย จึังตัีด้สินใจัเผยแพื่ร่หนังส่อ 

เล่มินี�เพ่ื่�อถ่ายทอด้เน่�อหาที�จัะเป็นประโยชื่น์ต่ีอการพัื่ฒนาคุ้ณภาพื่การศึกษาปฐมิวัิย เพื่ราะเช่ื่�อว่ิาหนังส่อเล่มินี�จัะช่ื่วิยให้แนวิทาง 

ในการจััด้การเรียนรู้อยา่งมีิประสิทธิิ์ภาพื่แก่นกัศึกษาสาขาการศึกษาปฐมิวัิย ค้รู อาจัารย์ บุัค้ลากรที�เกี�ยวิข้องกับัการจััด้การศึกษา  

รวิมิถึงหน่วิยงานที�มีิอำานาจัรับัผิด้ชื่อบัและกำาหนด้นโยบัายด้้านการศึกษา เพื่ราะหนังส่อเล่มินี�จัะช่ื่วิยให้ผู้อ่านเข้าใจัว่ิาการสนับัสนุน 

เพ่ื่�อต่ีอยอด้การเรียนรู้จัากผู้ใหญ่ (adult scaffolding) มีิค้วิามิสำาคั้ญอย่างไรต่ีอพัื่ฒนาการของเด็้กปฐมิวัิย นอกจัากนั�น หลักสูตีร 

ไฮสโค้ปเล่มินี�ยงัเป็นหนังส่อเล่มิสำาคั้ญสำาหรับันักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมิวัิย ค้ณะการศึกษาปฐมิวัิย มิหาวิิทยาลัยหอการค้้าไทย  

ซึ�งเป็นหน่วิยงานการศึกษาที�จััด้ตัี�งขึ�นในปี 2562 เพ่ื่�อพัื่ฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้เชีื่�ยวิชื่าญด้้านการศึกษาปฐมิวัิย ผ่านการฝึกปฏิบััติี 

จัริงตีามิแนวิทางของหลักสูตีรไฮสโค้ป 

สุด้ท้ายนี� ผมิขอขอบัคุ้ณเด็้กปฐมิวัิยในโค้รงการไรซ์ไทยแลนด์้ ผู้ปกค้รอง คุ้ณค้รู นักวิิจััยของสถาบัันวิิจััยเพ่ื่�อการประเมิิน 

และออกแบับันโยบัาย (RIPED) ค้ณะการศึกษาปฐมิวัิย มิหาวิิทยาลัยหอการค้้าไทย กองทุนเพ่ื่�อค้วิามิเสมิอภาค้ทางการศึกษา  

กองทุนพัื่ฒนาส่�อปลอด้ภัยและสร้างสรรค์้ หน่วิยงานและบุัค้ค้ลอีกจัำานวินมิากที�ให้การสนับัสนุนไรซ์ไทยแลนด์้ไม่ิทางใด้ก็ทางหนึ�ง  

และที�สำาคั้ญ ผู้แปลทุกท่านที�ร่วิมิกันแปลและขัด้เกลาเน่�อหาของหนังส่อเล่มินี�จันแล้วิเสร็จั ผมิหวัิงเป็นอย่างยิ�งว่ิา หนังส่อเล่มินี� 

จัะช่ื่วิยให้ผู้อ่านได้้มิองเห็นศักยภาพื่ของเด็้กปฐมิวัิย ได้้เห็นโอกาสที�จัะสนับัสนุน และพื่ร้อมิที�จัะให้การสนับัสนุนเพ่ื่�อต่ีอยอด้การ 

เรียนรู้ (adult scaffolding) เพ่ื่�อให้พื่วิกเขาได้้พัื่ฒนาค้วิามิสามิารถจันเต็ีมิศักยภาพื่ของตีนเอง เติีบัโตีเป็นผู้ใหญ่ที� “คิิด็เป็น”  

มีิวิิจัารณญาณ และเป็นส่วินหนึ�งของการสร้างสังค้มิที�เสมิอภาค้และเศรษฐกิจัที�ยั�งย่นในอนาค้ตี

รศ.ดร.วีระชาติ กิเลันทอง

ผู้อำานวยการสูถาบันวิจัำยเพ่่อการประเมินแลัะออกแบบนโยบาย

คณบดีคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลััยหอการค้าไทย

หัวหน้าโครงการไรซ์ไทยแลันด์
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กิตติกรรมประกาศ

 รูปฐมิวัิยในสหรัฐอเมิริกาและทั�วิโลกได้้นำาเอาหลกัสูตีรไฮสโค้ปไปใช้ื่เป็นแนวิทางในการสรา้งปฏิสัมิพัื่นธ์ิ์ร่วิมิกับัเด็้กปฐมิวัิย  

 นับัตัี�งแต่ีการจััด้พิื่มิพ์ื่เล่มิหลักสูตีรไฮสโค้ปฉบัับัแรกในปี ค้.ศ. 1971 เป็นต้ีนมิา นักวิิจััยของมูิลนิธิิ์ไฮสโค้ป (HighScope  

Educational Research Foundation) ได้้ปรับัปรุงหลักสูตีรให้ทันสมัิยมิากยิ�งขึ�น ด้้วิยการบูัรณาการค้วิามิเข้าใจัที�ลึกซึ�งและ 

ประสบัการณ์จัากค้รูปฐมิวัิยและผู้เชีื่�ยวิชื่าญ เข้ากับัองค์้ค้วิามิรู้ที�ได้้จัากงานวิิจััย หลักสูตีรฉบัับันี�ยังค้งรักษาค้วิามิสมิดุ้ลระหว่ิาง 

ค้วิามิต่ีอเน่�องและการเปลี�ยนแปลง ทีมิงานยังยดึ้หลักการเรียนรู้ผ่านการลงม่ิอปฏิบััติีอย่างมีิชีื่วิิตีชีื่วิา (active learning) อย่าง 

ต่ีอเน่�อง เพื่ราะเป็นหลักการที�มีิงานวิิจััยระยะยาวิรองรับัว่ิา สามิารถช่ื่วิยส่งเสริมิให้เด็้กปฐมิวัิยประสบัค้วิามิสำาเร็จัทั�งในการเรียน 

และการด้ำารงชีื่วิิตีส่วินตัีวิในอนาค้ตี ในขณะเดี้ยวิกัน ทีมิงานได้้ปรับัปรุงเน่�อหาบัางส่วินให้สอด้ค้ล้องกับัองค์้ค้วิามิรู้ที�ทันสมัิยและ 

น่าสนใจัเกี�ยวิกับักระบัวินการคิ้ด้ การเรียนรู้ และการปฏิสัมิพัื่นธ์ิ์กับัสภาพื่แวิด้ล้อมิรอบัตัีวิของเด็้กปฐมิวัิย 

นอกจัากหนังส่อเล่มินี�แล้วิ ชุื่ด้หลักสูตีรฉบัับัปรับัปรุงใหม่ิยังประกอบัด้้วิยหนังส่อประกอบัอีก 8 เล่มิ ทั�งนี�เพ่ื่�อรองรับั 

เน่�อหาที�เพิื่�มิเติีมิจัากฉบัับัปรับัปรุงในค้รั�งก่อน  หนังส่อเล่มินี�นำาเสนอองค้ป์ระกอบัของการเรียนรู้ผ่านการลงม่ิอปฏิบััติีอย่างมีิชีื่วิิตีชีื่วิา  

รวิมิทั�งแนวิทางการสอนและการประเมิินผล โด้ยในส่วินของแนวิทางการสอนนั�น ยังค้งเน้นที�หลักการสำาคั้ญที�ใช้ื่มิาอย่าง 

ต่ีอเน่�อง แต่ีปรับัปรุงบัางส่วินให้ทันสมัิยและสอด้ค้ล้องกับัค้วิามิต้ีองการของค้รูและเด็้กในปัจัจุับััน  ส่วินเน่�อหาสาระของหลักสูตีร 

หร่อตัีวิบ่ังชีื่�พัื่ฒนาการสำาคั้ญ (KDIs) ที�นำาเสนอไว้ิในหนังส่อคู่้ม่ิอ KDI ทั�ง 8 เล่มิ (Epstein, 2012 a-h) ได้้รับัการปรับัปรงุใหม่ิทั�งหมิด้ 

เพ่ื่�อตีอบัสนองต่ีอข้อมูิลใหม่ิเกี�ยวิกับักระบัวินการเรียนรู้ของเด็้กปฐมิวัิย และวิิธีิ์การที�ผู้ใหญ่ใช้ื่เพ่ื่�อส่งเสริมิพัื่ฒนาการของพื่วิกเขา   

ทีมิงานเป็นหนี�บุัญคุ้ณต่ีอผู้ที�อุทิศตีนทั�งชีื่วิิตีเพ่ื่�อศึกษาเกี�ยวิกับัเด็้กปฐมิวัิย จันนำามิาซึ�งองค์้ค้วิามิรู้ที�รวิบัรวิมิไว้ิในหลักสูตีรฉบัับั 

ปรับัปรุงใหม่ิเล่มินี�  ทำาให้เป็นหลักสูตีรมีิค้วิามิทันสมัิย ในขณะเดี้ยวิกัน ก็ยังค้งสอด้ค้ล้องกับัคุ้ณลักษณะของเด็้กปฐมิวัิยทั�วิโลก

ในฐานะที�เป็นผู้ริเริ�มิการพัื่ฒนาหลักสูตีรไฮสโค้ปภายใต้ีโค้รงการพัื่ฒนาเด็้กก่อนวัิยเรียนด้้วิยหลักสูตีรไฮสโค้ป ณ โรงเรียน 

แพื่ร์รี� (Perry Preschool Study) และจััด้ตัี�งมูิลนิธิิ์ไฮสโค้ปในเวิลาต่ีอมิา ด้ร. เด้วิิด้ พีื่ ไวิค้าร์ตี ผู้ล่วิงลับัไปแล้วิ มีิบัทบัาทสำาคั้ญ 

ในการจััด้พื่ิมิพ์ื่หลักสูตีรฉบัับัก่อนๆ ผลงานที�เขาได้้ทำาเอาไว้ิยังค้งมีิบัทบัาทสำาคั้ญในการชีื่�แนะแนวิทางที�ช่ื่วิยส่งเสริมิการเรียนรู้ 

และพัื่ฒนาการของเด็้กปฐมิวัิย และช่ื่วิยพื่วิกเขาให้เติีบัโตีเป็นผู้ใหญ่ที�ประสบัค้วิามิสำาเร็จัและสามิารถดู้แลค้รอบัค้รัวิ ชุื่มิชื่น และ 

สังค้มิโด้ยรวิมิ

 ผู้เขียนขอขอบัคุ้ณเพ่ื่�อนร่วิมิงานที�มูิลนิธิิ์ไฮสโค้ปทั�งในอดี้ตีและปัจัจุับััน ที�มีิบัทบัาทสำาคั้ญในกระบัวินการปรับัปรุงหลักสูตีร 

ปฐมิวัิยซึ�งใช้ื่เวิลายาวินานหลายปี  กลุ่มิแรกและเป็นกลุ่มิที�สำาคั้ญที�สุด้ค่้อผู้เชีื่�ยวิชื่าญด้้านปฐมิวัิยและเจ้ัาหน้าที�ที�เกี�ยวิข้องที�ได้้ร่วิมิ 

กันพัื่ฒนาตัีวิบ่ังชีื่�พัื่ฒนาการสำาคั้ญ (KDIs) ซึ�งเป็นหัวิใจัของสาระการเรียนรู้ในหลักสูตีรฉบัับัใหม่ิ  ทีมิงานขอส่งค้ำาขอบัคุ้ณไปยงัผู้ที� 

ช่ื่วิยปรับัปรุงและตีรวิจัแก้ไขต้ีนฉบัับัเพ่ื่�อให้แน่ใจัว่ิา เราได้้หลักสูตีรที�เหมิาะสมิกับัทั�งเด็้กและผู้ใหญ่ ซึ�งประกอบัไปด้้วิย เบ็ัธิ์  

มิาร์แชื่ลล์, ซู เกนสลีย,์ แชื่นนอน ล็อกฮาร์ท, พื่อลลี� นีลล์, เค้ย์ รัชื่, จูัลี โฮเอลเชื่อร์, เอมิมิิลี� ทอมิป์สัน, และ แค้เรน ซอเยอร์ หลักสูตีร 

ฉบัับันี�ได้้รับัประโยชื่น์จัากงานของ ฟิิลลิส ไวิค้าร์ตี, ชื่าร์ล โฮแมินน์, และ แอนเด้รีย เด้อบัรุนพื่าเร็ค้กี� โด้ยเฉพื่าะลินด้า ฮอร์น ซึ�งมีิ 

ส่วินสำาคั้ญอย่างมิากในการช่ื่วิยให้ทีมิงานสามิารถก้าวิผ่านอุปสรรค้ในการแก้ไขต้ีนฉบัับันับัค้รั�งไม่ิถ้วินจันแล้วิเสร็จั

 นอกจัากนี�  เจ้ัาหน้าที�ในแผนกอ่�นๆ ยังได้้ให้การสนับัสนุนและให้กำาลังใจัแก่ผู้เขียนในการสร้างผลงานที�ดี้ที�สุด้เท่าที�จัะ 

เป็นไปได้้ แลร์รี� ชื่ไวิน์ฮาร์ท เป็นค้นแรกๆ ที�สนับัสนุนให้ปรับัปรุงเน่�อหาของหลักสูตีรเพ่ื่�อให้สอด้ค้ล้องกับัการเปลี�ยนแปลงของ 

ค
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XXVI | หลักสูตรไฮสโคป

มิาตีรฐานการเรียนรู้ทั�งในระดั้บัรัฐและระดั้บัชื่าติี  ส่วิน เค้ลย์ เชื่าส์ ไม่ิเพีื่ยงแต่ีดู้แลกระบัวินการผลิตี แต่ียังช่ื่วิยให้พื่วิกเรามัิ�นใจั 

ว่ิาหลักสูตีรฉบัับันี�จัะสร้างประโยชื่น์สูงสุด้แก่คุ้ณค้รูที�จัะนำาไปใช้ื่จัริง เช่ื่นเดี้ยวิกับั เค้ที� วูิ�ด้ด้าร์ด้ ที�ช่ื่วิยให้เราสามิารถส่�อสารกับั 

ผู้อ่านได้้ว่ิา หลักสูตีรมีิประสิทธิิ์ผลแค่้ไหน มีิโอกาสที�จัะประสบัค้วิามิสำาเร็จัมิากน้อยเพีื่ยงใด้ และสามิารถประยุกต์ีใช้ื่ในบัริบัทที� 

แตีกต่ีางกันได้้อย่างไร 

นอกจัากนี� มิาริจัาต้ีา แด้เนียล - เอ็กโชื่ลส์ และนักวิิจััยท่านอ่�นๆ ยงัได้้ตัี�งค้ำาถามิอยูเ่สมิอว่ิา “รู้ได้้อยา่งไรว่ิา ...?” ซึ�งทำาให้เรา 

ต้ีองตีระหนักถึงค้วิามิสมิดุ้ลระหว่ิางหลักการทางทฤษฎีีและแนวิทางการปฏิบััติีอยูเ่สมิอ ซึ�งเป็นคุ้ณลักษณะที�โด้ด้เด่้นของไฮสโค้ป 

หนังส่อเล่มินี�ให้ค้วิามิสำาคั้ญกับัการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมิผัส (senses) ซึ�งเป็นหลักการสำาคั้ญของหลักสูตีรไฮสโค้ป  

เจ้ัาหน้าที�กองบัรรณาธิิ์การและการผลิตี ภายใต้ีการนำาของ แนนซี� บัริกแมิน ได้้ช่ื่วิยสร้างหนังส่อที�จัะช่ื่วิยให้นักการศึกษาสามิารถ 

ซึมิซับัค้ำาพูื่ด้ไว้ิในค้วิามิคิ้ด้และค้วิามิรู้สึก โด้ยอาศัยรูปภาพื่ที�น่าประทับัใจัจัำานวินมิาก ทีมิงานขอขอบัคุ้ณ เจันนิเฟิอร์ เบิัร์ด้, โจัแอนน์  

แทงกอร่า, และ มิาเซลลา ไวิเนอร์ สำาหรับัการเป็นบัรรณาธิิ์การที�สุด้วิิเศษ และขอบัคุ้ณ เค้วิิน แม็ิค้ด้อนเนลล์ สำาหรับัการถ่ายทำา 

วิิดี้โอกิจักรรมิของเด็้กและผู้ใหญ่ที�ช่ื่วิยให้เราได้้เห็นและได้้ยินสิ�งที�เกิด้ขึ�นและสิ�งที�เป็นไปได้้ ขอขอบัคุ้ณ เค้ที� บัรักเนอร์ ผู้มีิค้วิามิ 

สามิารถทางเทค้นคิ้อยา่งล้นหลามิ ที�ทุ่มิเทอยา่งมิากจันทำาให้กระบัวินการผลติีเป็นไปอยา่งราบัร่�น  และขอขอบัค้ณุช่ื่างภาพื่ บั�อบั  

ฟิอแรน และเกร็กกอรี� ฟ็ิอกซ์, ผู้ออกแบับัหนังส่อ จูัดี้� เซลิ�ง, และผู้เชีื่�ยวิชื่าญด้้านการผลิตี ค้าซูโกะ แซ็ค้ส์

 นอกจัากนี� ยังมีิผู้ค้นทั�วิไปอีกจัำานวินมิากที�มีิบัทบัาทในการพัื่ฒนาหลักสูตีรไฮสโค้ปฉบัับันี� โด้ยทีมิงานขอขอบัคุ้ณ  

ซู บัรีด้แค้มิพ์ื่ ที�สนใจัในกระบัวินการปรับัปรุงหลักสูตีรอย่างจัริงจััง และเขียนค้ำานำาที�ลึกซึ�ง วิงการการศึกษาปฐมิวัิยโชื่ค้ดี้มิากที�มีิ 

ค้นอย่างเธิ์อค้อยยำ�าเต่ีอนพื่วิกเราว่ิา อะไรค่้อสิ�งที�สำาคั้ญ ทีมิที�ปรึกษาและผู้เชีื่�ยวิชื่าญของไฮสโค้ปที�ช่ื่วิยให้ทีมิงานได้้แลกเปลี�ยน 

ประสบัการณ์การทำางานกับัคุ้ณค้รูที�ใช้ื่หลักสูตีรนี�อยู่ทุกๆ วัิน ซึ�งประกอบัไปด้้วิย คุ้ณค้รูและเจ้ัาหน้าที�ของฮาเซล พื่าร์ค้ สตีาร์ท  

ณ ฮาเซล พื่าร์ค้ รัฐมิิชิื่แกน, โรงเรียนอนุบัาลแพื่ร์รี� ณ อิปซิแลนติี รัฐมิิชิื่แกน เรารู้สึกซาบัซึ�งกับัการได้้รับัเชิื่ญให้เข้าไปถ่ายภาพื่ 

ห้องเรียนในระหว่ิางการเรียนการสอน การได้้เรียนรู้จัากค้รู ผู้ดู้แลเด็้ก และผู้ปกค้รองว่ิา สิ�งใด้ที�ลงม่ิอทำาแล้วิประสบัค้วิามิสำาเร็จั  

และสิ�งใด้ที�พื่วิกเขาต้ีองการการสนับัสนุนเพิื่�มิเติีมิ ซึ�งมีิบัทบัาทสำาคั้ญอย่างมิากต่ีอกระบัวินการพัื่ฒนาหลักสูตีรในค้รั�งนี� หนังส่อ 

เล่มินี�จััด้ทำาขึ�นเพ่ื่�อพื่วิกคุ้ณ และหวัิงว่ิาหนังส่อเล่มินี�จัะไม่ิเพีื่ยงเป็นประโยชื่น์ แต่ียังเป็นแรงบัันด้าลใจัให้กับัคุ้ณอีกด้้วิย เช่ื่นเดี้ยวิกับั 

ที�ช่ื่วิยเป็นแรงผลักดั้นให้กับัผู้เขียนได้้จิันตีนาการว่ิา คุ้ณกำาลังวิางแผน ลงม่ิอปฏิบััติี และทบัทวินทุกๆ วัินว่ิา เด็้กๆ ได้้เรียนรู้อะไร 

บ้ัาง และคุ้ณ (และอาจัจัะรวิมิถึงเราด้้วิย) มีิส่วินสำาคั้ญแค่้ไหนต่ีอพัื่ฒนาการของพื่วิกเขา
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