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	วามรู้้�เกี่่�ยวกัับพััฒนาการเด็็กเป็็นรากฐานสำำ�คััญของการศึึกษาปฐมวััย ดัังนั้้�น หลัักสููตรไฮสโคป (HighScope Preschool
Curriculum) ฉบัับพิมพ์
ิ ครั้้
์ ง� ที่่� 4 ซึ่่ง� เป็็นส่่วนหนึ่่�งของชุุดหนัังสืือทั้้�งหมด 9 เล่่ม จึึงยัังคงตั้้ง� อยู่่�บนรากฐานของความรู้้�เกี่่ย� วกัับ
พััฒนาการเด็็ก นัักการศึึกษาที่่�ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับพัฒ
ั นาการเด็็กย่่อมตระหนัักและเห็็นคุุณค่่าของความสมดุุลระหว่่างความต่่อเนื่่อ� ง
และการเปลี่่�ยนแปลงของหนัังสืือเล่่มนี้้� ดัังนั้้�น หนัังสืือเล่่มนี้้�จึึงตั้้�งอยู่่�บนฐานความรู้้�ที่่�ได้้รัับการยอมรัับอย่่างกว้้างขวางของมููลนิิธิิ
ไฮสโคป (HighScope Educational Research Foundation) ซึ่่ง� องค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั ของหลัักสููตรยัังคงเหมืือนเดิิมไม่่เปลี่่ย� นแปลง
เนื่่�องจากได้้รัับการพิิสููจน์์แล้้วว่่าสามารถสร้้างคุุณประโยชน์์ให้้กัับเด็็ก ครอบครััว และสัังคมในระยะยาวได้้อย่่างแท้้จริิง ขณะ
เดีียวกััน หลัักสููตรฉบัับปรัับปรุุงนี้้�ก็็ได้้สะท้้อนให้้เห็็นถึึงฐานความรู้้�ที่่�เจริิญก้้าวหน้้ามากยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งรวมถึึงความรู้้�ที่่�ได้้จากงานวิิจััย
ด้้านพััฒนาการเด็็ก การเรีียนรู้้� และแนวทางการสอนที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ในช่่วงหลายทศวรรษที่่�ผ่า่ นมา การศึึกษาระดัับปฐมวััยได้้รับคว
ั ามสนใจและการสนัับสนุุนเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมาก ผลการศึึกษาจาก
โครงการพััฒนาเด็็กก่่อนวััยเรีียนด้้วยหลัักสููตรไฮสโคป ณ โรงเรีียนแพร์์รี่่� (Perry Preschool Project) ซึ่่ง� ต่่อมากลายเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของมููลนิิธิิไฮสโคป อาจมีีส่่วนสำำ�คััญที่่�ช่่วยให้้เกิิดการยอมรัับอย่่างกว้้างขวางว่่า ประสบการณ์์ระดัับปฐมวััยสามารถสร้้างความ
เปลี่่�ยนแปลงในชีีวิิตของแต่่ละคนได้้ การทดลองที่่�สำำ�คััญชิ้้�นนี้้�แสดงให้้เห็็นว่่า การศึึกษาปฐมวััยที่่�มีีคุุณภาพไม่่ใช่่เพีียงแค่่ส่่งผลดีี
ต่่อผลการเรีียนและผลประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจของผู้้�เรีียนเท่่านั้้�น แต่่ยัังเป็็นการลงทุุนที่่�คุ้้�มค่่าอย่่างยิ่่�งต่่อสัังคมโดยรวมอีีกด้้วย
ข้้อมููลจากโครงการดัังกล่่าวยัังเป็็นประโยชน์์กับทุ
ั กุ ฝ่่ายที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการพััฒนาเด็็กปฐมวััย แต่่สิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ที่่�พึงึ ระลึึกถึึงเสมอ
ก็็คืือ ศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็กแพร์์รี่่ไ� ม่่ใช่่สถานศึึกษาปฐมวััยทั่่�วๆ ไป แต่่ที่่นั่่� น� จััดการเรีียนรู้้�โดยใช้้หลัักสููตรที่่�ได้้รับั การตรวจสอบจนเป็็น
ที่่�ยอมรัับ นั่่�นคืือ เป็็นหลัักสููตรที่่�ได้้รับั การประเมิินและพิิสูจน์
ู ใ์ ห้้เห็็นถึึงประสิิทธิิผลมาแล้้ว ซึ่่ง� องค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั ของหลัักสููตรทั้้�งใน
อดีีตและปััจจุบัุ นั ประกอบด้้วย หลัักการเรีียนรู้้�ผ่า่ นการลงมืือปฏิิบัติั อิ ย่่างมีีชีวิี ตชี
ิ วี า (active learning) การพััฒนาเด็็กที่่�ครอบคลุุม
ทุุกด้้าน (whole - child goals) และกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่นำ� ำ�โดยเด็็กและครูู ผ่่านหลัักการที่่�มีชื่ี ่อ� เสีียงของหลัักสููตรคืือ การให้้เด็็ก
ได้้เรีียนรู้้�ผ่่านกระบวนการวางแผน - ลงมืือปฏิิบััติิ - ทบทวน (plan - do - review) ซึ่่�งเป็็นกลยุุทธ์์ที่่�ช่่วยส่่งเสริิมทัักษะด้้าน
การควบคุุมตนเอง (self - regulation) และการคิิดเชิิงบริิหาร (executive function) และเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการช่่วยให้้เด็็ก
ที่่�เรีียนจบจากศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กแพร์์รี่่�ประสบความสำำ�เร็็จในการเรีียน มีีงานทำำ� มีีรายได้้สููงกว่่า มีีบ้้านเป็็นของตนเอง พึ่่�งพา
สวััสดิิการน้้อยกว่่า และก่่ออาชญากรรมน้้อยกว่่า หลัักสููตรฉบัับปรัับปรุุงใหม่่เล่่มนี้้มี� คว
ี ามต่่อเนื่่�องจากหลัักสููตรฉบัับก่่อน โดยยััง
คงนำำ�เสนอหลัักการพื้้�นฐานของหลัักสููตรพร้้อมด้้วยคำำ�อธิิบายและตััวอย่่างประกอบที่่�ชัดั เจน เช่่นเดีียวกัับหนัังสืือประกอบหลัักสููตร
อีีก 8 เล่่ม (Epstein, 2012 a-h) ซึ่่�งมีีพื้้�นฐานมาจากหลัักการสำำ�คััญของหลัักสููตรฉบัับเดิิมด้้วยเช่่นกััน
แล้้วมีีอะไรที่่�เปลี่่�ยนไปในหลัักสููตรไฮสโคปฉบัับล่่าสุุดนี้้�บ้้าง? หลัักสููตรฉบัับใหม่่เล่่มนี้้�ต่่างจากเนื้้�อหาเดิิมตรงที่่�ได้้เพิ่่�มเติิม
รายละเอีียด ปรัับปรุุงให้้มีคว
ี ามทัันสมััย ตรงประเด็็น และมีีจุุดเด่่นอีีกหลายส่่วนที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อเด็็กและช่่วยให้้ครููสามารถ
ทำำ�งานได้้สะดวกและรู้้�สึึกอิ่่�มเอมมากยิ่่�งขึ้้�น
หลัักสููตรฉบัับปรัับปรุุงใหม่่นี้้�ได้้ปรัับปรุุงชุุดตัวบ่
ั ่งชี้้�พััฒนาการสำำ�คััญ (KDIs) ขึ้้�นใหม่่ให้้ครอบคลุุมพััฒนาการเด็็กทั้้�ง 8 ด้้าน
ได้้แก่่ กระบวนการเรีียนรู้้� (approach to learning) พััฒนาการด้้านสัังคมและอารมณ์์ (social and emotional development)
พััฒนาการด้้านร่่างกายและสุุขภาพ (physical development and health) ภาษา การรู้้�หนัังสืือ และการสื่่�อสาร (language,
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literacy and communication) คณิิตศาสตร์์ (mathematics) ศิิลปะสร้้างสรรค์์ (creative arts) วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
(science and technology) สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมรอบตััว (social studies) ตััวบ่่งชี้้�พััฒนาการสำำ�คััญเหล่่านี้้�ยัังสอดคล้้องกัับ
กรอบพััฒนาการเด็็กและการเรีียนรู้้�ระดัับปฐมวััยของเฮดสตาร์์ท (The Head Start Child Development and Early Learning
Framework) มาตรฐานการเรีียนรู้้�กลาง (the Common Core Standards) และมาตรฐานการเรีียนรู้้�ของแต่่ละรััฐในสหรััฐอเมริิกา
(state learning standards) ตััวบ่่งชี้้�พััฒนาการสำำ�คััญยัังช่่วยสนัับสนุุนครููในหลายๆ ด้้าน เช่่น ช่่วยให้้ครููสามารถมุ่่�งความสนใจ
ไปที่่�การสัังเกตและการทำำ�ความเข้้าใจการกระทำำ�ของเด็็ก ช่่วยให้้ครูมีู คว
ี ามคาดหวัังต่่อเด็็กอย่่างเหมาะสม รวมทั้้�งช่่วยให้้ครูสู ามารถ
สัังเกตเห็็นและส่่งเสริิมสมรรถนะที่่�เด็็กทำำ�ได้้มากขึ้้�น
หลัักสููตรไฮสโคปให้้ความสำำ�คััญกัับวิิธีีการเรีียนรู้้�ของเด็็ก ซึ่่�งรวมถึึงการคิิดริิเริ่่�ม (initiative) การวางแผน (planning) การ
มีีส่่วนร่่วม (engagement) การแก้้ปััญหา (problem solving) และการสะท้้อนความคิิด (reflection) ต่่างจากวิิธีีการสอนแบบ
อื่่น� ที่่�จะตระหนัักถึึงความสามารถในการคาดคะเนอนาคต (predictive power) ของพััฒนาการด้้านนี้้� ยิ่่ง� ไปกว่่านั้้�น หลัักสููตรไฮสโคป
ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับสมรรถนะที่่�เด็็กจำำ�เป็็นต้้องเตรีียมพร้้อมให้้สามารถประสบความสำำ�เร็็จในระดัับอนุุบาล 3 (kindergarten)
ไม่่ว่่าจะเป็็น ทัักษะด้้านภาษา การรู้้�หนัังสืือ และคณิิตศาสตร์์ วิิธีีการเหล่่านี้้�มีีส่่วนช่่วยลดช่่องว่่างของผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน
ระหว่่างเด็็กจากครอบครััวยากจนและฐานะดีี ซึ่่�งเริ่่�มมีีมาตั้้�งแต่่ระดัับก่่อนวััยเรีียน (preschool) ดัังนั้้�น เพื่่�อเป็็นการรัับผิิดชอบ
ต่่อเด็็กที่่�เปราะบางที่่�สุุดในประเทศ ภาครััฐจึึงควรส่่งเสริิมให้้สถานศึึกษาที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนจากรััฐเลืือกใช้้หลัักสููตรที่่�ได้้รัับการ
ตรวจสอบจนเป็็นที่่ย� อมรัับ (validated curriculum) เช่่น หลัักสููตรไฮสโคป ซึ่่ง� ได้้รับั การพิิสูจน์
ู แ์ ล้้วว่า่ มีีประสิิทธิิผลในการช่่วยเหลืือ
เด็็กเหล่่านั้้�นได้้จริิง
ส่่วนที่่�น่า่ ตื่่น� เต้้นและน่่าจะมีีประโยชน์์ที่่สุ� ดุ ของหลัักสููตรฉบัับปรัับปรุุงชุุดนี้้คืื� อ หนัังสืือประกอบหลัักสููตรทั้้�ง 8 เล่่ม (Epstein,
2012 a-h) ซึ่่ง� นำำ�เสนอรายละเอีียดเกี่่ย� วกัับสาระการเรีียนรู้้�ในรููปของตััวบ่ง่ ชี้้พั� ฒ
ั นาการสำำ�คัญ
ั (KDIs) ดัังที่่ก� ล่่าวไว้้ข้า้ งต้้น หนัังสืือเหล่่านี้้�
เป็็นเครื่่อ� งมืือแนะแนวทางให้้ครูสู ามารถทำำ�ภารกิิจที่่ย� ากแต่่สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ ซึ่่ง� แม้้แต่่ครูทีู่่ มี� ปี ระสบการณ์์สูงู ยัังพบว่่าเป็็นเรื่่อ� งยากที่่�จะ
สอนเด็็กแต่่ละคนให้้สอดคล้้องกัับพื้้�นที่่�รอยต่่อพััฒนาการของพวกเขา (zone of proximal development) ซึ่่�งหมายความว่่า
ครููจะต้้องให้้การส่่งเสริิมในรููปแบบและปริิมาณที่่�เหมาะสมเพื่่�อช่่วยให้้เด็็กพััฒนาได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ความหลากหลายของเด็็กใน
แต่่ละกลุ่่�มทำำ�ให้้ภารกิิจนี้้�น่่าหวั่่�นเกรงเป็็นพิิเศษ หนัังสืือประกอบเหล่่านี้้�จะช่่วยให้้ครููสามารถบอกได้้เบื้้�องต้้นว่่า เด็็กมีีพััฒนาการ
อยู่่�ในระดัับใดโดยการให้้ตััวอย่่างของพฤติิกรรมเด็็กที่่�อาจจะแสดงออกให้้เห็็นในช่่วงต้้น ช่่วงกลาง และช่่วงท้้ายของแต่่ละตััว
บ่่งชี้้พั� ฒ
ั นาการสำำ�คัญ
ั นอกจากนี้้� ครููจะได้้เห็็นตััวอย่่างที่่�อธิิบายไว้้ให้้เห็็นภาพอย่่างชััดเจนถึึงสิ่่ง� ที่่�ครูสู ามารถทำำ�ได้้เพื่่อ� สนัับสนุุนเด็็ก
ในแต่่ละระดัับ พร้้อมทั้้�งกิิจกรรมที่่�จะค่่อยๆ ต่่อยอดและท้้าทายเด็็กให้้พัฒ
ั นาความสามารถไปยัังระดัับที่่สู� งู ขึ้้น� ครููเองก็็ต้อ้ งการการ
สนัับสนุุนเพื่่อ� ต่่อยอดการเรีียนรู้้� (scaffolding) เช่่นเดีียวกัับเด็็กๆ เนื่่อ� งจากการสอนเด็็กปฐมวััยเป็็นงานที่่�มีคุี ณ
ุ ค่่าแต่่ก็ต้็ อ้ งแลกมา
ด้้วยความเหนื่่�อยล้้า การสนัับสนุุนเพื่่�อต่่อยอดการเรีียนรู้้� (scaffolding) เหล่่านี้้�จะช่่วยให้้ครููสามารถตอบสนองต่่อจุุดเด่่นและ
ความต้้องการของเด็็กแต่่ละคน และพร้้อมที่่�จะฉกฉวยโอกาสเมื่่�อเด็็กพร้้อมที่่�จะได้้รัับการสอน
หลัักสููตรไฮสโคปยัังคงให้้ความสำำ�คัญ
ั ทั้้�งกิิจกรรมที่่�เด็็กเป็็นผู้้�ริเิ ริ่่ม� และกิิจกรรมที่่�ครูเู ป็็นผู้้�ริเิ ริ่่ม� อย่่างไรก็็ตาม หลัักสููตรฉบัับ
ปรัับปรุุงนี้้�ตรงประเด็็นมากขึ้้น� ในแง่่ที่่ว่� า่ ครููปฐมวััยต้้องทำำ�กิจิ กรรมทุุกอย่่างอย่่างมีีเป้้าหมาย (intentional) สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�แบบ
ที่่�ครูเู ป็็นผู้้�นำำ�กิจิ กรรมนั้้�น ครููจะจััดกิจิ กรรมตามแผนการสอนที่่�กำำ�หนดไว้้ตามเป้้าหมายที่่�ครูเู ป็็นผู้้�กำำ�หนด ส่่วนในการเรีียนรู้้�แบบที่่�
เด็็กเป็็นผู้้�นำำ�กิจิ กรรม เด็็กจะได้้รับคว
ั ามรู้้�และทัักษะผ่่านการสร้้างปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์และการสำำ�รวจของพวกเขาเอง ไม่่ว่า่ จะเป็็นรููปแบบใด
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ครููจะต้้องมีีเป้้าหมาย ซึ่่�งจะช่่วยให้้ทั้้�งเด็็กและครููมีีส่่วนร่่วมอย่่างมีีชีีวิิตชีีวาทั้้�งทางด้้านกายและจิิตใจ หนัังสืือประกอบหลัักสููตร
ชุุดใหม่่นี้้ไ� ด้้ถ่า่ ยทอดรููปแบบการสอนอย่่างมีีจุดมุ่่�
ุ งหมาย (intentional teaching) ออกมาเป็็นการกระทำำ�ที่่เ� ห็็นภาพได้้อย่่างชััดเจน
หลัักสููตรฉบัับปรัับปรุุงนี้้�ยังั ชี้้แ� นะครููเกี่่ย� วกัับวิิธีกี ารใช้้รูปู แบบกิิจกรรมและสถานการณ์์ที่่ส่� ง่ เสริิมการเรีียนรู้้� ไม่่ว่า่ จะเป็็นใน
รููปของพื้้�นที่่�หรืือศููนย์์ กลุ่่�มใหญ่่หรืือกลุ่่�มย่่อย กิิจวัตั รประจํําวัันและช่่วงรอยต่่อของกิิจกรรม รวมทั้้�งกิิจกรรมกลางแจ้้ง บทเรีียนจาก
การศึึกษาขนาดใหญ่่ชี้้�ให้้เห็็นว่่า เด็็กปฐมวััยเสีียเวลามากเกิินไปกัับการรอเพื่่�อเปลี่่�ยนจากกิิจกรรมหนึ่่�งไปยัังอีีกกิิจกรรมหนึ่่�ง หรืือ
การเคลื่่อ� นไหวในระหว่่างกิิจกรรมกลุ่่�มใหญ่่ที่่ใ� ช้้เวลาเกิินไป เด็็กปฐมวััยทุุกคน ซึ่่ง� รวมถึึงเด็็กปฐมวััยในโครงการเฮดสตาร์์ท (Head
Start) และสถานศึึกษาปฐมวััยของรััฐไม่่ควรที่่�จะต้้องเสีียเวลาไปมากขนาดนี้้� การจััดการเรีียนการสอนระดัับปฐมวััยที่่�มีีอยู่่�ทำำ�ให้้
พวกเขาต้้องเสีียโอกาสในการเรีียนรู้้�มากเกิินไป หลัักสููตรไฮสโคปช่่วยให้้ครูใู ช้้ประโยชน์์จากทุุกส่่วนของสภาพแวดล้้อมและตาราง
กิิจวััตรประจํําวััน คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการจััดกิิจกรรมกลุ่่�มใหญ่่ที่่�มีีประสิิทธิิภาพน่่าจะเป็็นประโยชน์์อย่่างยิ่่�ง ถึึงแม้้ว่่ากิิจกรรมกลุ่่�ม
ย่่อยจะเป็็นรููปแบบการเรีียนรู้้�ที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพที่่�สุดุ แต่่กลัับเกิิดขึ้้น� ในห้้องเรีียนน้้อยมาก กิิจกรรมกลุ่่�มย่่อยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกิิจวัตั ร
ประจำำ�วัันของไฮสโคปมาโดยตลอด แต่่ในหลัักสููตรฉบัับปรัับปรุุงนี้้� กิิจกรรมกลุ่่�มย่่อยน่่าจะมีีประโยชน์์มากยิ่่�งขึ้้�น เพราะว่่าคุุณครูู
ได้้รัับการสนัับสนุุนเพื่่�อต่่อยอดการเรีียนรู้้�อย่่างเป็็นระบบผ่่านหนัังสืือประกอบหลัักสููตรทั้้�ง 8 เล่่ม
นอกจากหลัักสููตรที่่�ได้้รัับการตรวจสอบจนเป็็นที่่�ยอมรัับแล้้ว องค์์ประกอบสำำ�คััญของการจััดการเรีียนรู้้�ระดัับปฐมวััยที่่�
มีีประสิิทธิิภาพ คืือ ระบบการประเมิินที่่�สอดคล้้อง ตรงตามความเป็็นจริิง และเหมาะสมกัับพััฒนาการ แบบบัันทึึกการสัังเกต
พััฒนาการเด็็กของไฮสโคป [COR Advantage (Epstein et al, 2014)] จะช่่วยให้้คุุณครููสามารถติิดตามความก้้าวหน้้าของเด็็ก
สื่่อ� สารกัับครอบครััว รวมทั้้�งรวบรวมและรายงานข้้อมููลเพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับข้อ้ กำำ�หนด ครููที่่จ� ะสามารถใช้้หลัักสููตรที่่�มีรี ายละเอีียด
ครอบคลุุมได้้อย่่างถููกต้้องเหมาะสมต้้องเป็็นครููที่่�มีีความรู้้�และสอนอย่่างมีีจุดมุ่่�
ุ งหมาย ดัังนั้้�น มููลนิิธิิไฮสโคปจึึงได้้จััดอบรมพััฒนา
วิิชาชีีพครููอย่่างต่่อเนื่่�อง
ผู้้�เขีียนหลัักสููตรไฮสโคปฉบัับนี้้�ได้้ใช้้ประโยชน์์จากการสัังเกตและการทำำ�งานร่่วมกัับเด็็กและครููเป็็นประจำำ�ทุุกวััน พวกเขา
ได้้เข้้าไปสัังเกตการเรีียนการสอนทั้้�งที่่�โรงเรีียนสาธิิตปฐมวััยและสถานศึึกษาปฐมวััยทั่่�วประเทศและทั่่�วโลก ดัังนั้้�น หลัักสููตรไฮสโคป
เล่่มนี้้จึ� งึ สามารถตอบสนองและมีีความอ่่อนไหวต่่อความแตกต่่างทางภาษาและวััฒนธรรม สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ได้้กับั เด็็กที่่�มีี
ความต้้องการพิิเศษได้้เป็็นอย่่างดีี
ภาพประกอบที่่�ราวกัับมีีเวทมนต์์และตััวอย่่างที่่�สมจริิงจะช่่วยให้้ครููปฐมวััยผู้้�มีีประสบการณ์์ทุุกคนสามารถเข้้าใจได้้อย่่าง
ง่่ายดาย ผู้้�อ่่านจะรู้้�สึึกราวกัับว่่าได้้เข้้าไปอยู่่�ในสถานการณ์์ที่่�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�นจริิงและทราบซึ้้�งถึึงความปิิติยิิ ินดีีของครููที่่�กำำ�ลัังสอนเด็็ก
ปฐมวััย หลัักสููตรไฮสโคปซึ่่�งมีีพื้้�นฐานมาจากงานวิิจััยฉบัับปรัับปรุุงเล่่มนี้้�จะช่่วยนำำ�พาการเรีียนการสอนระดัับปฐมวััยให้้ก้้าวไปสู่่�
อนาคตที่่�สดใส เช่่นเดีียวกัับที่่�ไฮสโคป (HighScope) และโครงการพััฒนาเด็็กก่่อนวััยเรีียน ณ โรงเรีียนแพร์์รี่่� (Perry Preschool
Project) ช่่วยให้้การศึึกษาปฐมวััยได้้รัับความเอาใจใส่่และการสนัับสนุุนอย่่างในปััจจุุบััน
ดร.ซูู บรีีดแคมพ์์
ที่่�ปรึึกษาและนัักเขีียนด้้านการศึึกษาปฐมวััย
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คำำ�นำำ�จากไรซ์์ไทยแลนด์์

ไ

รซ์์ไทยแลนด์์ (RIECE Thailand) หรืือโครงการลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ด้้วยการศึึกษาปฐมวััยที่่�มีีคุุณภาพตััดสิินใจขอลิิขสิิทธิ์์�
	จากมููลนิิธิิไฮสโคป (HighScope Educational Research Foundation) ประเทศสหรััฐอเมริิกา เพื่่�อแปลหนัังสืือหลัักสููตร
ไฮสโคป (The HighScope Preschool Curriculum) ที่่�ท่่านถืืออยู่่�นี้้� เพราะเชื่่�อมั่่�นว่่าหลัักสููตรไฮสโคปเป็็นวิิธีีการจััดการเรีียนรู้้�
ระดัับปฐมวััยที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพสููง โดยจะเห็็นได้้จากผลการวิิจัยั ของนัักเศรษฐศาสตร์์รางวััลโนเบล ศาสตราจารย์์ เจมส์์ เจ. เฮกแมน
(Prof.James J. Heckman) แห่่ง University of Chicago (Heckman and et.al., 2010, 2013) ที่่�ศึกึ ษาผลกระทบของโครงการ
พััฒนาเด็็กปฐมวััยภายใต้้โครงการ Perry Preschool ซึ่่�งสอนเด็็กปฐมวััยอายุุ 3 ถึึง 4 ขวบ ในโรงเรีียนแห่่งหนึ่่�งในเมืืองอิิปซิิแลนติิ
รััฐมิิชิิแกน ประเทศสหรััฐอเมริิกา ในช่่วงปีี 1962 โดยใช้้หลัักสููตร HighScope Preschool Curriculum ผลการศึึกษาพบว่่า
อััตราส่่วนผลประโยชน์์ต่่อต้้นทุุน (benefit-to-cost ratio) ของโครงการฯ มีีค่่าประมาณ 7 ต่่อ 1 ถึึง 12 ต่่อ 1 กล่่าวคืือ การลงทุุน
1 บาท จะได้้ผลประโยชน์์ต่่อผู้้�เข้้าร่่วมโครงการฯ และสัังคมโดยรวมประมาณ 7 ถึึง 12 บาท ที่่�สำำ�คััญ งานวิิจััยชิ้้�นนี้้�มีีส่ว่ นช่่วยให้้
นัักการศึึกษา ผู้้�ปกครอง และผู้้�กำำ�หนดนโยบายได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการลงทุุนในเด็็กปฐมวััย ดัังที่่�ศาสตราจารย์์ เจมส์์ เจ.
เฮกแมน ได้้สรุุปไว้้อย่่างน่่าสนใจว่่า การลงทุุนในเด็็กที่่�มีอี ายุุน้้อยกว่่าจะนำำ�ไปสู่่�อััตราผลตอบแทนที่่�สููงกว่่า
ไม่่เพีียงเท่่านั้้�น หลัักสููตรไฮสโคปยัังมุ่่�งพััฒนาหลัักสููตรปฐมวััยให้้มีปี ระสิิทธิิภาพโดยคำำ�นึงึ ถึึงความสอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์
พื้้�นฐาน 3 ข้้อ คืือ 1) กระบวนการพััฒนาหลัักสููตรจะต้้องอาศััยแนวคิิดที่่�ได้้มาจากทฤษฎีีว่่าด้้วยการสอนและการเรีียนรู้้�ที่่�มีีความ
สอดคล้้องกััน (a coherent theory) 2) หลัักการทางทฤษฎีีและแนวทางการปฏิิบัติั ิของหลัักสููตรจะต้้องสนัับสนุุนให้้เด็็กแต่่ละ
คนสามารถพััฒนาศัักยภาพของตนเองได้้อย่่างเต็็มที่่� โดยใช้้โอกาสที่่�เกิิดขึ้้�นเพื่่�อพััฒนาเด็็กตามหลัักการเรีียนรู้้�ผ่่านการลงมืือ
ปฏิิบััติิอย่่างมีีชีีวิิตชีีวา (active learning) และ 3) ครูู นัักวิิจััย และผู้้�บริิหารจะต้้องทำำ�งานร่่วมกัันในทุุกประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การพััฒนาหลัักสููตรเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า หลัักการทางทฤษฎีีและแนวทางการปฏิิบัติั ิ (theory and practice) ได้้รัับความสำำ�คััญอย่่าง
เท่่าเทีียม ดัังนั้้�น ไฮสโคปซึ่่�งสนัับสนุุนให้้เด็็กปฐมวััยเรีียนรู้้�ผ่่าน “การเรีียนรู้้�ผ่่านการลงมืือปฏิิบััติิอย่่างมีีชีีวิิตชีวี า และยึึดปรััชญาที่่�
ว่่าการเรีียนรู้้�เป็็นกระบวนการที่่� 1) ผู้้�เรีียนได้้พบเจอกัับแหล่่งความรู้้�และความคิิดอันั หลากหลาย 2) ผู้้�เรีียนได้้แก้้ปัญ
ั หาและค้้นพบ
สิ่่�งใหม่่ๆ 3) ส่่งผลทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนมีีพััฒนาการและเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงต่่อสัังคม 4) ในบางครั้้�งผู้้�เรีียนจะเรีียนรู้้�ได้้เมื่่�ออยู่่�เพีียงลำำ�พััง
แต่่บ่่อยครั้้�งที่่�ผู้้�เรีียนจะเรีียนรู้้�จากการร่่วมมืือกัับผู้้�อื่่�น และ 5) จุุดประกายความคิิดสร้้างสรรค์์แก่่ผู้้�เรีียน” จึึงเป็็นหลัักสููตรที่่�ไรซ์์ไทยแลนด์์เห็็นว่่ามีีความเหมาะสมที่่�จะนำำ�มาส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้สถานศึึกษาต่่างๆ นำำ�ไปใช้้
ปีี 2558 ไรซ์์ไทยแลนด์์จึึงได้้เริ่่�มนำ�ำ เอาหลัักสููตรไฮสโคปมาพััฒนาและนำำ�ไปทดลองใช้้ในศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กกว่่า 50 แห่่ง
ในจัังหวััดมหาสารคามและกาฬสิินธุ์์� และปััจจุุบัันเป็็นที่่�รู้้�จัักกัันในนาม หลัักสููตรไรซ์์ไทยแลนด์์ ทั้้�งยัังได้้ดำำ�เนิินการเก็็บข้้อมููลเด็็ก
ปฐมวััยที่่�เข้้าร่่วมโครงการฯ กว่่า 1,400 คน ต่่อเนื่่�องทุุกปีี และประเมิินผลของการนำำ�หลัักสููตรไฮสโคปตามแนวทางไรซ์์ไทยแลนด์์
ไปใช้้กับั เด็็กปฐมวััย โดยผลการประเมิินพบว่่า โครงการไรซ์์ไทยแลนด์์สามารถส่่งเสริิมพัฒ
ั นาการเด็็กปฐมวััยได้้อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทั้้�ง
ในด้้านการเคลื่่�อนไหวและด้้านการช่่วยเหลืือตััวเองและสัังคม (Chujan and Kilenthong, 2021) หลัักฐานชิ้้�นนี้้�นอกจากจะช่่วย
เพิ่่�มความเชื่่อ� มั่่น� ว่่าหลัักสููตรไฮสโคปเป็็นวิิธีกี ารจััดการเรีียนรู้้�ระดัับปฐมวััยที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพสููงแล้้ว ยัังช่่วยให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ หลัักสููตร
ไฮสโคปตามแนวทางไรซ์์ไทยแลนด์์สามารถใช้้ได้้จริิงในบริิบทของประเทศไทย
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ด้้วยตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการพััฒนาเด็็กปฐมวััยต่่อการพััฒนาประเทศในระยะยาว ในฐานะหน่่วยงานที่่ดู� แู ลโครงการ
ไรซ์์ไทยแลนด์์ สถาบัันวิิจัยั เพื่่อ� การประเมิินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย จึึงตััดสินิ ใจเผยแพร่่หนัังสืือ
เล่่มนี้้เ� พื่่อ� ถ่่ายทอดเนื้้�อหาที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ การพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาปฐมวััย เพราะเชื่่อ� ว่่าหนัังสืือเล่่มนี้้จ� ะช่่วยให้้แนวทาง
ในการจััดการเรีียนรู้้�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพแก่่นักั ศึึกษาสาขาการศึึกษาปฐมวััย ครูู อาจารย์์ บุุคลากรที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการจััดการศึึกษา
รวมถึึงหน่่วยงานที่่�มีอำี ำ�นาจรัับผิดช
ิ อบและกำำ�หนดนโยบายด้้านการศึึกษา เพราะหนัังสืือเล่่มนี้้จ� ะช่่วยให้้ผู้้�อ่า่ นเข้้าใจว่่าการสนัับสนุุน
เพื่่�อต่่อยอดการเรีียนรู้้�จากผู้้�ใหญ่่ (adult scaffolding) มีีความสำำ�คััญอย่่างไรต่่อพััฒนาการของเด็็กปฐมวััย นอกจากนั้้�น หลัักสููตร
ไฮสโคปเล่่มนี้้ยั� งั เป็็นหนัังสืือเล่่มสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับนักั ศึึกษาสาขาการศึึกษาปฐมวััย คณะการศึึกษาปฐมวััย มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
ซึ่่ง� เป็็นหน่่วยงานการศึึกษาที่่�จัดตั้้
ั ง� ขึ้้น� ในปีี 2562 เพื่่อ� พััฒนานัักศึึกษาสู่่�การเป็็นผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านการศึึกษาปฐมวััย ผ่่านการฝึึกปฏิิบัติั ิ
จริิงตามแนวทางของหลัักสููตรไฮสโคป
สุุดท้้ายนี้้� ผมขอขอบคุุณเด็็กปฐมวััยในโครงการไรซ์์ไทยแลนด์์ ผู้้�ปกครอง คุุณครูู นัักวิิจััยของสถาบัันวิิจััยเพื่่�อการประเมิิน
และออกแบบนโยบาย (RIPED) คณะการศึึกษาปฐมวััย มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย กองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา
กองทุุนพััฒนาสื่่อ� ปลอดภััยและสร้้างสรรค์์ หน่่วยงานและบุุคคลอีีกจำำ�นวนมากที่่�ให้้การสนัับสนุุนไรซ์์ไทยแลนด์์ไม่่ทางใดก็็ทางหนึ่่�ง
และที่่�สำำ�คััญ ผู้้�แปลทุุกท่่านที่่�ร่่วมกัันแปลและขััดเกลาเนื้้�อหาของหนัังสืือเล่่มนี้้�จนแล้้วเสร็็จ ผมหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า หนัังสืือเล่่มนี้้�
จะช่่วยให้้ผู้้�อ่่านได้้มองเห็็นศัักยภาพของเด็็กปฐมวััย ได้้เห็็นโอกาสที่่�จะสนัับสนุุน และพร้้อมที่่�จะให้้การสนัับสนุุนเพื่่�อต่่อยอดการ
เรีียนรู้้� (adult scaffolding) เพื่่�อให้้พวกเขาได้้พััฒนาความสามารถจนเต็็มศัักยภาพของตนเอง เติิบโตเป็็นผู้้�ใหญ่่ที่่� “คิิดเป็็น”
มีีวิิจารณญาณ และเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการสร้้างสัังคมที่่�เสมอภาคและเศรษฐกิิจที่่�ยั่่�งยืืนในอนาคต
รศ.ดร.วีีระชาติิ กิิเลนทอง
ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันวิิจััยเพื่่�อการประเมิินและออกแบบนโยบาย
คณบดีีคณะการศึึกษาปฐมวััย มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
หััวหน้้าโครงการไรซ์์ไทยแลนด์์
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ค

	รููปฐมวััยในสหรััฐอเมริิกาและทั่่�วโลกได้้นำำ�เอาหลัักสููตรไฮสโคปไปใช้้เป็็นแนวทางในการสร้้างปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ร่วมกั
่ บั เด็็กปฐมวััย
	นัับตั้้�งแต่่การจััดพิิมพ์์เล่่มหลัักสููตรไฮสโคปฉบัับแรกในปีี ค.ศ. 1971 เป็็นต้้นมา นัักวิิจััยของมููลนิิธิิไฮสโคป (HighScope
Educational Research Foundation) ได้้ปรัับปรุุงหลัักสููตรให้้ทัันสมััยมากยิ่่�งขึ้้�น ด้้วยการบููรณาการความเข้้าใจที่่�ลึึกซึ้้�งและ
ประสบการณ์์จากครููปฐมวััยและผู้้�เชี่่�ยวชาญ เข้้ากัับองค์์ความรู้้�ที่่�ได้้จากงานวิิจััย หลัักสููตรฉบัับนี้้�ยัังคงรัักษาความสมดุุลระหว่่าง
ความต่่อเนื่่�องและการเปลี่่�ยนแปลง ทีีมงานยัังยึึดหลัักการเรีียนรู้้�ผ่่านการลงมืือปฏิิบััติิอย่่างมีีชีีวิิตชีีวา (active learning) อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เพราะเป็็นหลัักการที่่�มีีงานวิิจััยระยะยาวรองรัับว่่า สามารถช่่วยส่่งเสริิมให้้เด็็กปฐมวััยประสบความสำำ�เร็็จทั้้�งในการเรีียน
และการดำำ�รงชีีวิิตส่่วนตััวในอนาคต ในขณะเดีียวกััน ทีีมงานได้้ปรัับปรุุงเนื้้�อหาบางส่่วนให้้สอดคล้้องกัับองค์์ความรู้้�ที่่�ทัันสมััยและ
น่่าสนใจเกี่่�ยวกัับกระบวนการคิิด การเรีียนรู้้� และการปฏิิสััมพัันธ์์กัับสภาพแวดล้้อมรอบตััวของเด็็กปฐมวััย
นอกจากหนัังสืือเล่่มนี้้�แล้้ว ชุุดหลัักสููตรฉบัับปรัับปรุุงใหม่่ยัังประกอบด้้วยหนัังสืือประกอบอีีก 8 เล่่ม ทั้้�งนี้้�เพื่่�อรองรัับ
เนื้้�อหาที่่�เพิ่่�มเติิมจากฉบัับปรัับปรุุงในครั้้�งก่่อน หนัังสืือเล่่มนี้้นำ� ำ�เสนอองค์์ประกอบของการเรีียนรู้้�ผ่า่ นการลงมืือปฏิิบัติั อิ ย่่างมีีชีวิี ตชี
ิ วี า
รวมทั้้�งแนวทางการสอนและการประเมิินผล โดยในส่่วนของแนวทางการสอนนั้้�น ยัังคงเน้้นที่่�หลัักการสำำ�คััญที่่�ใช้้มาอย่่าง
ต่่อเนื่่อ� ง แต่่ปรัับปรุุงบางส่่วนให้้ทันั สมััยและสอดคล้้องกัับความต้้องการของครููและเด็็กในปััจจุบัุ นั ส่่วนเนื้้�อหาสาระของหลัักสููตร
หรืือตััวบ่ง่ ชี้้พั� ฒ
ั นาการสำำ�คัญ
ั (KDIs) ที่่�นำำ�เสนอไว้้ในหนัังสืือคู่่�มืือ KDI ทั้้�ง 8 เล่่ม (Epstein, 2012 a-h) ได้้รับั การปรัับปรุุงใหม่่ทั้้ง� หมด
เพื่่�อตอบสนองต่่อข้้อมููลใหม่่เกี่่�ยวกัับกระบวนการเรีียนรู้้�ของเด็็กปฐมวััย และวิิธีีการที่่�ผู้้�ใหญ่่ใช้้เพื่่�อส่่งเสริิมพััฒนาการของพวกเขา
ทีีมงานเป็็นหนี้้�บุุญคุุณต่่อผู้้�ที่่�อุุทิิศตนทั้้�งชีีวิิตเพื่่�อศึึกษาเกี่่�ยวกัับเด็็กปฐมวััย จนนำำ�มาซึ่่�งองค์์ความรู้้�ที่่�รวบรวมไว้้ในหลัักสููตรฉบัับ
ปรัับปรุุงใหม่่เล่่มนี้้� ทำำ�ให้้เป็็นหลัักสููตรมีีความทัันสมััย ในขณะเดีียวกััน ก็็ยัังคงสอดคล้้องกัับคุุณลัักษณะของเด็็กปฐมวััยทั่่�วโลก
ในฐานะที่่�เป็็นผู้้�ริิเริ่่�มการพััฒนาหลัักสููตรไฮสโคปภายใต้้โครงการพััฒนาเด็็กก่่อนวััยเรีียนด้้วยหลัักสููตรไฮสโคป ณ โรงเรีียน
แพร์์รี่่� (Perry Preschool Study) และจััดตั้้�งมููลนิิธิิไฮสโคปในเวลาต่่อมา ดร. เดวิิด พีี ไวคาร์์ต ผู้้�ล่่วงลัับไปแล้้ว มีีบทบาทสำำ�คััญ
ในการจััดพิิมพ์์หลัักสููตรฉบัับก่่อนๆ ผลงานที่่�เขาได้้ทำำ�เอาไว้้ยัังคงมีีบทบาทสำำ�คััญในการชี้้�แนะแนวทางที่่�ช่่วยส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
และพััฒนาการของเด็็กปฐมวััย และช่่วยพวกเขาให้้เติิบโตเป็็นผู้้�ใหญ่่ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จและสามารถดููแลครอบครััว ชุุมชน และ
สัังคมโดยรวม
	ผู้้�เขีียนขอขอบคุุณเพื่่อ� นร่่วมงานที่่�มูลู นิิธิไิ ฮสโคปทั้้�งในอดีีตและปััจจุบัุ นั ที่่�มีบี ทบาทสำำ�คัญ
ั ในกระบวนการปรัับปรุุงหลัักสููตร
ปฐมวััยซึ่่ง� ใช้้เวลายาวนานหลายปีี กลุ่่�มแรกและเป็็นกลุ่่�มที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุดคืื
ุ อผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านปฐมวััยและเจ้้าหน้้าที่่�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องที่่�ได้้ร่วม
่
กัันพััฒนาตััวบ่ง่ ชี้้พั� ฒ
ั นาการสำำ�คัญ
ั (KDIs) ซึ่่ง� เป็็นหััวใจของสาระการเรีียนรู้้�ในหลัักสููตรฉบัับใหม่่ ทีีมงานขอส่่งคำำ�ขอบคุุณไปยัังผู้้�ที่่�
ช่่วยปรัับปรุุงและตรวจแก้้ไขต้้นฉบัับเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า เราได้้หลัักสููตรที่่�เหมาะสมกัับทั้้�งเด็็กและผู้้�ใหญ่่ ซึ่่�งประกอบไปด้้วย เบ็็ธ
มาร์์แชลล์์, ซูู เกนสลีีย์,์ แชนนอน ล็็อกฮาร์์ท, พอลลี่่� นีีลล์์, เคย์์ รััช, จููลีี โฮเอลเชอร์์, เอมมิิลี่่� ทอมป์์สันั , และ แคเรน ซอเยอร์์ หลัักสููตร
ฉบัับนี้้�ได้้รัับประโยชน์์จากงานของ ฟิิลลิิส ไวคาร์์ต, ชาร์์ล โฮแมนน์์, และ แอนเดรีีย เดอบรุุนพาเร็็คกี้้� โดยเฉพาะลิินดา ฮอร์์น ซึ่่�งมีี
ส่่วนสำำ�คััญอย่่างมากในการช่่วยให้้ทีีมงานสามารถก้้าวผ่่านอุุปสรรคในการแก้้ไขต้้นฉบัับนัับครั้้�งไม่่ถ้้วนจนแล้้วเสร็็จ
นอกจากนี้้� เจ้้าหน้้าที่่�ในแผนกอื่่�นๆ ยัังได้้ให้้การสนัับสนุุนและให้้กำำ�ลัังใจแก่่ผู้้�เขีียนในการสร้้างผลงานที่่�ดีีที่่�สุดุ เท่่าที่่�จะ
เป็็นไปได้้ แลร์์รี่่� ชไวน์์ฮาร์์ท เป็็นคนแรกๆ ที่่�สนัับสนุุนให้้ปรัับปรุุงเนื้้�อหาของหลัักสููตรเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของ

PRE_

1 (update) 22-6-64.indd 25

6/22/2021 4:40:25 PM

XXVI

| หลักสูตรไฮสโคป

มาตรฐานการเรีียนรู้้�ทั้้�งในระดัับรััฐและระดัับชาติิ ส่่วน เคลย์์ เชาส์์ ไม่่เพีียงแต่่ดููแลกระบวนการผลิิต แต่่ยัังช่่วยให้้พวกเรามั่่�นใจ
ว่่าหลัักสููตรฉบัับนี้้�จะสร้้างประโยชน์์สููงสุุดแก่่คุุณครููที่่�จะนำำ�ไปใช้้จริิง เช่่นเดีียวกัับ เคที่่� วู๊๊�ดดาร์์ด ที่่�ช่่วยให้้เราสามารถสื่่�อสารกัับ
ผู้้�อ่่านได้้ว่่า หลัักสููตรมีีประสิิทธิิผลแค่่ไหน มีีโอกาสที่่�จะประสบความสำำ�เร็็จมากน้้อยเพีียงใด และสามารถประยุุกต์์ใช้้ในบริิบทที่่�
แตกต่่างกัันได้้อย่่างไร
นอกจากนี้้� มาริิจาต้้า แดเนีียล - เอ็็กโชลส์์ และนัักวิิจัยั ท่่านอื่่น� ๆ ยัังได้้ตั้้ง� คำำ�ถามอยู่่�เสมอว่่า “รู้้�ได้้อย่่างไรว่่า ...?” ซึ่่ง� ทำำ�ให้้เรา
ต้้องตระหนัักถึึงความสมดุุลระหว่่างหลัักการทางทฤษฎีีและแนวทางการปฏิิบัติั อิ ยู่่�เสมอ ซึ่่ง� เป็็นคุุณลัักษณะที่่�โดดเด่่นของไฮสโคป
หนัั ง สืือเล่่ มนี้้� ใ ห้้ คว ามสำำ�คัั ญ กัั บ การเรีี ย นรู้้�ผ่่ า นประสาทสัั มผัั ส (senses) ซึ่่� ง เป็็ น หลัั ก การสำำ�คัั ญ ของหลัั ก สูู ต รไฮสโคป
เจ้้าหน้้าที่่�กองบรรณาธิิการและการผลิิต ภายใต้้การนำำ�ของ แนนซี่่� บริิกแมน ได้้ช่ว่ ยสร้้างหนัังสืือที่่�จะช่่วยให้้นักั การศึึกษาสามารถ
ซึึมซับคำ
ั �พู
ำ ดู ไว้้ในความคิิดและความรู้้�สึึก โดยอาศััยรููปภาพที่่�น่า่ ประทัับใจจำำ�นวนมาก ทีีมงานขอขอบคุุณ เจนนิิเฟอร์์ เบิิร์ด์ , โจแอนน์์
แทงกอร่่า, และ มาเซลลา ไวเนอร์์ สำำ�หรัับการเป็็นบรรณาธิิการที่่�สุุดวิิเศษ และขอบคุุณ เควิิน แม็็คดอนเนลล์์ สำำ�หรัับการถ่่ายทำำ�
วิิดีีโอกิิจกรรมของเด็็กและผู้้�ใหญ่่ที่่�ช่่วยให้้เราได้้เห็็นและได้้ยิินสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นและสิ่่�งที่่�เป็็นไปได้้ ขอขอบคุุณ เคที่่� บรัักเนอร์์ ผู้้�มีีความ
สามารถทางเทคนิิคอย่่างล้้นหลาม ที่่�ทุ่่�มเทอย่่างมากจนทำำ�ให้้กระบวนการผลิิตเป็็นไปอย่่างราบรื่่น� และขอขอบคุุณช่่างภาพ บ๊๊อบ
ฟอแรน และเกร็็กกอรี่่� ฟ็็อกซ์์, ผู้้�ออกแบบหนัังสืือ จููดี้้� เซลิ้้�ง, และผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการผลิิต คาซููโกะ แซ็็คส์์
นอกจากนี้้� ยัังมีีผู้้�คนทั่่�วไปอีีกจำำ�นวนมากที่่�มีีบทบาทในการพััฒนาหลัักสููตรไฮสโคปฉบัับนี้้� โดยทีีมงานขอขอบคุุณ
ซูู บรีีดแคมพ์์ ที่่�สนใจในกระบวนการปรัับปรุุงหลัักสููตรอย่่างจริิงจััง และเขีียนคำำ�นำำ�ที่่�ลึึกซึ้้�ง วงการการศึึกษาปฐมวััยโชคดีีมากที่่�มีี
คนอย่่างเธอคอยย้ำำ��เตืือนพวกเราว่่า อะไรคืือสิ่่�งที่่�สำำ�คััญ ทีีมที่่�ปรึึกษาและผู้้�เชี่่�ยวชาญของไฮสโคปที่่�ช่่วยให้้ทีีมงานได้้แลกเปลี่่�ยน
ประสบการณ์์การทำำ�งานกัับคุุณครููที่่�ใช้้หลัักสููตรนี้้�อยู่่�ทุุกๆ วััน ซึ่่�งประกอบไปด้้วย คุุณครููและเจ้้าหน้้าที่่�ของฮาเซล พาร์์ค สตาร์์ท
ณ ฮาเซล พาร์์ค รััฐมิิชิิแกน, โรงเรีียนอนุุบาลแพร์์รี่่� ณ อิิปซิิแลนติิ รััฐมิิชิิแกน เรารู้้�สึึกซาบซึ้้�งกัับการได้้รัับเชิิญให้้เข้้าไปถ่่ายภาพ
ห้้องเรีียนในระหว่่างการเรีียนการสอน การได้้เรีียนรู้้�จากครูู ผู้้�ดููแลเด็็ก และผู้้�ปกครองว่่า สิ่่�งใดที่่�ลงมืือทำำ�แล้้วประสบความสำำ�เร็็จ
และสิ่่�งใดที่่�พวกเขาต้้องการการสนัับสนุุนเพิ่่�มเติิม ซึ่่�งมีีบทบาทสำำ�คััญอย่่างมากต่่อกระบวนการพััฒนาหลัักสููตรในครั้้�งนี้้� หนัังสืือ
เล่่มนี้้จั� ดทำ
ั �ขึ้้
ำ น� เพื่่อ� พวกคุุณ และหวัังว่่าหนัังสืือเล่่มนี้้จ� ะไม่่เพีียงเป็็นประโยชน์์ แต่่ยังั เป็็นแรงบัันดาลใจให้้กับคุ
ั ณ
ุ อีีกด้้วย เช่่นเดีียวกัับ
ที่่�ช่่วยเป็็นแรงผลัักดัันให้้กัับผู้้�เขีียนได้้จิินตนาการว่่า คุุณกำำ�ลัังวางแผน ลงมืือปฏิิบััติิ และทบทวนทุุกๆ วัันว่่า เด็็กๆ ได้้เรีียนรู้้�อะไร
บ้้าง และคุุณ (และอาจจะรวมถึึงเราด้้วย) มีีส่่วนสำำ�คััญแค่่ไหนต่่อพััฒนาการของพวกเขา
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