
การประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กปฐมวัย
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สมองส่วนหน้าสุดท างานร่วมกับสมองส่วน
อื่นๆท าให้เรา:
• มีสมาธิจดจ่อกับงานที่ท า ไม่วอกแวก
• ยั้งคิดก่อนท า ไม่หุนหันพลันแล่น      

ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมตนเองได้
• ก ากับตนเองได้ทั้งอารมณ์ ความคิด 

และการกระท า
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การคิดเชิงบริหาร (Executive Functions) คืออะไร 
EF คือการท าหน้าท่ีระดับสูงของสมองท่ีช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ ความคิด การกระท า 

เพื่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีมุ่งสู่เป้าหมาย (Goal directed behaviors)



องค์ประกอบของทักษะ EF
1. Working Memory (ความจ าขณะท างาน) คือการจ าข้อมูลต่างๆไว้ในใจและขบคิด

เก่ียวกับข้อมูลเหล่านั้น (ไม่ใช่แค่จ าได้) เพื่อท าความเข้าใจ เปรียบเทียบ เชื่อมโยง
ข้อมูลเก่ากับข้อมูลใหม่ update ข้อมูล จ าสิ่งที่เคยท าผิดพลาดได้และไม่ท าผิดซ้ า  
เริ่มพัฒนาปลายขวบปีแรก ต้องอาศัยการจดจ่อใส่ใจ (attention) 

2. Inhibit (การหยุดคิดก่อนท า) คือความสามารถในการยับยั้งอารมณ์ หยุดการกระท า 
หยุดความคิด เพื่อให้จดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่ท า การเอาชนะความต้องการความอยากจาก
ภายในหรือเอาชนะสิ่งล่อในจากภายนอก เพื่อเลือกท าสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญต่อ
ความส าเร็จ พัฒนาช่วงขวบปีที่ 3-3.5 ปี

3. Shift/Cognitive flexibility (การยืดหยุ่นของความคิด) คือ ความสามารถในการ
เปลี่ยนมุมมองความคิด คิดนอกกรอบ ไม่ยึดติดกับความคิดและการท าเดิมๆ 
แก้ปัญหาด้วยวิธีที่หลากหลาย เปลี่ยนความสนใจจดจ่อจากกิจกรรมหนึ่งไปยังอีก
กิจกรรมหนึ่งได้อย่างอิสระ (Shift พัฒนาช้ากว่า 4-4.5 ปี ต้องอาศัย WM และ 
Inhibit ที่ดี) 
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4. Emotional control (การควบคุมอารมณ)์ แสดงออกอย่างเหมาะสมเมื่อโกรธ ผิดหวัง 
เสียใจ ใช้เวลาไม่นานในการคืนอารมณ์สู่ภาวะปกติ ไม่หุนหันพลันแล่นโต้ตอบกลับทันที
โดยไม่คิด (4.5-6 ปี)

5. Plan/organize (การวางแผนจัดการ) ก าหนดเป้าหมาย จัดล าดับความส าคัญของงาน 
เริ่มต้นลงมือท าด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีคนบอก มองภาพรวมของงานไมต่ิดอยูกั่บปัญหา
รายละเอียดปลีกย่อย จนท าให้งานไม่ส าเร็จ (4.5-6 ปี)

เด็กโต

6. Initiate (การเริ่ม) เริ่มต้นลงมือท าด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีคนบอก คิดริเริ่ม คิดนอกกรอบ

7. Self monitoring  (การประเมินตนเอง) การเฝ้าตามดูและสะท้อนผลจากการกระท า
การตรวจสอบและประเมินตนเอง

8. Organize of material (การจัดการข้าวของ) บริเวณที่ท างาน บริเวณที่เล่น ของใช้
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องค์ประกอบของทักษะ EF (ต่อ)



Planning (การวางแผน)

Reasoning (การคิดเหตุผล)

Problem solving (การแก้ปัญหา)

Self monitoring (การเฝ้าตามดูและ
สะท้อนผลจากการกระท าของตนเอง)

• Shift (4-4.5 ปี)
– ความคิดยืดหยุ่น คิดหลากหลาย คิดนอกกรอบ
– การเปล่ียนความคิดเม่ือเงื่อนไขเปล่ียนไป

• Inhibit  (3-3.5 ปี)
– ยับยั้งอารมณ์ ความคิด การกระท า 
– มีสมาธิไม่วอกแวกไปกับส่ิงที่มาล่อใจ
– อดทนรอคอยได้ อดใจได้ ยั้งใจได้  

• Working memory (1 ปี)
– ความจ าที่ใช้ขณะท างาน 
– ต้องอาศัยความจดจ่อใส่ใจ
– จ าเป้าหมายไว้และมุ่งม่ันจนส าเร็จ 5

Emotional control / Effortful
(การควบคุมอารมณ์ ไม่หุนหันพลันแล่น 
มานะพยายาม)

(Fluid intelligence)

Initiation

(5-6 ปี)
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ล าดับการพัฒนาทักษะสมองด้านการบริหาร



เมื่อไรเราต้องใช้ EF ??
• เราใช้ EFในสถานการณ์ใหม่ท่ีไม่คุ้นเคยเช่น เม่ือเปล่ียนโรงเรียน เปล่ียนท่ีท างาน

ใหม่ มีเพื่อนใหม่ เรียนรู้ส่ิงใหม่ เม่ือเร่ิมท าในส่ิงท่ีไม่เคยท ามาก่อน เม่ือเจอปัญหา
ท่ีไม่คาดคิด เม่ือส่ิงท่ีท าไม่เป็นไปตามท่ีคาดหมาย เม่ือต้องอดทนต่อส่ิงยั่วยุเพื่อ
ท างานให้ส าเร็จ เม่ือวิธีการเดิมใช้ไม่ได้ผล  

• ในบริบทเหล่าน้ี EF ช่วยให้เราก ากับตนเองเพื่อบริหารจัดการงานจนส าเร็จได้ 
(Gilbert & Burgess, 2008)

Habitual behavior (no need EF)

Change of situation (need EF)
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EF กับการก ากับตนเอง (Self-regulation)
• EF และ Self-regulation (SR) มีความสัมพันธ์กับความพร้อมและความส าเร็จ

ทางการเรียนของเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย เด็กที่มีความบกพร่องของ EF หรือมีปัญหาในการก ากับตนเองมีโอกาส
ที่จะเรียนส าเร็จน้อยกว่าเด็กที่มี EF/SR ดีกว่า 

• เด็กที่มี EF/SR ดีจะชอบไปโรงเรียนและมีทักษะทางสังคมที่ดี คือเป็นที่ยอมรับของ
เพื่อนๆ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน รู้จักแบ่งปันอยาก
ช่วยเหลือผู้อ่ืน

• เด็กที่มี EF/SR ดีมักจะไม่มีปัญหาด้านอารมณ์ ไม่มีปัญหาพฤติกรรมทั้งแบบ
แสดงออกและแบบเก็บกด (ปัญหาพฤติกรรมแบบแสดงออกเช่น ก้าวร้าว ใช้ความ
รุนแรง ก่อความวุ่นวาย ก่อความความไม่สงบ ส่วนปัญหาพฤติกรรมแบบเก็บกด 
เช่น แยกตัวจากสังคม วิตกกังวล ซึมเศร้า เป็นต้น)

• EF อย่างง่าย (3 ด้าน) เป็นพื้นฐานของการคิดเชิงบริหารข้ันสูงข้ึนไป
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“Marshmallow Study”



Casey et al, 2011
9

รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล 



เด็กท่ีรู้จักชะลอความต้องการความอยาก อดใจไม่ท าตามใจต้องการได้ 
รู้จักอดเปร้ียวไว้กินหวาน สัมพันธ์กับการประสบความส าเร็จในการเรียนทุกระดับ 

มีอาชีพการงานท่ีดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีชีวิตครอบครัวท่ีราบร่ืน
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(Adele Diamond; 2014)

What is Executive Function?

Goal directed 
behaviors
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ความรู้พื้นฐาน
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน

สมรรถนะขีดความสามารถ 
วิธีการจัดการกับปญัหาที่ซบัซอ้น

คุณลักษณะของบุคคลในการรับมือกบั
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning. 
World Economic Forum@ March 2016 12

EF กับทักษะในศตวรรษที่ 21
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29%

11-17%
3.5%

7%

วิวัฒนาการของสมองส่วนหน้า
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Human and chimp have 
protracted development of  
prefrontal cortex (PFC)
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พัฒนาการของสมองส่วนหน้าใช้เวลานาน สัมพันธ์กับทักษะด้าน EF 

GRAPHIC: LAWSON PARKER. SOURCES: CHARLES NELSON, HARVARD MEDICAL SCHOOL; PAT LEVITT, CHILDREN’S 
HOSPITAL, LOS ANGELES. SYNAPSE DRAWINGS BASED ON GOLGI STAIN PREPARATIONS (1939-1967) BY J. L. CONEL

National Geographic, Jan 2015
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EF

3-6 years

10-25 years
Aging 

http://developingchild.harvard.edu/key_concepts/executive_function/



ช่วงเวลาวิกฤตของการพัฒนา EFs คือวัยเด็ก

•EFs ใช้เวลายาวนานในการพัฒนา ตั้งแต่ขวบปีแรกจนวัย
ผู้ใหญ่

•การใช้ทักษะ EF เป็นสิ่งท่ี ยาก ต้องฝึกฝนต่อเน่ืองค่อยเป็นค่อย

ไป  ไม่ได้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการ  ลงมือ
ท าเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง
•ช่วงเวลาวิกฤตในการฝึกฝนทักษะด้าน EF คือวัยเด็กเล็ก เป็นการสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่ากว่าการมาตามแก้ไขปัญหา
ในภายหลัง
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Lose it Use it
เซลล์ประสาทที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน เซลล์ประสาทที่ใช้งานบ่อยๆ

ถ้าเด็กไม่ได้รับการฝึกฝนใช้งานสมองส่วนหน้าจะเกิดอะไรข้ึน???

การฝึกฝนทักษะด้านการคิดเชิงบริหารเป็นการสร้างเครือข่ายใยประสาท
ระหว่าง PFC กับสมองส่วนอ่ืนๆซึ่งจะช่วยพัฒนาด้านการรู้คิดของเด็ก
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• EF เป็นพื้นฐานส าคัญของการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

• EF ท าให้เด็กมีพฤติกรรมมุ่งสู่เป้าหมาย ไม่หลงทาง 
• EF ท าให้ไม่เด็กยอมแพ้ต่ออุปสรรค ล้มแล้วลุกได้ 

สู้ต่อได้ รู้จักเปล่ียนวิกฤติเป็นโอกาส
• EF ท าให้เด็กให้รู้จักคิดยืดหยุ่น เปล่ียนความคิดได้ 

ไม่ยึดติดความคิดเดียว รู้จักคิดนอกกรอบ
แก้ปัญหาด้วยวิธีท่ีหลากหลาย

• EF กับการตัดสินใจถูกผิด การคาดการณ์ผลของการกระท า
• EFs สัมพันธ์กับความพร้อมและความส าเร็จทางการเรียน

ในทุกระดับช้ันต้ังแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย 

(Diamond,2012; 2014; Nora & Volkowa,2011; Goldstien & Volkowa,2011; Crews,2009; Feil,2010)
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EF

Emo

Control

Shift

Cog Flex

Plan/

Organize

Working 
Memory

Inhibit

อยู่ไม่น่ิง ยุกยิก กระสับกระส่าย 
สมาธิสั้น วอกแวกง่าย

หุนหันพลันแล่น ท าโดยไม่คิด
ไม่รู้ตัวว่าก าลังรบกวนผู้อื่น

ปรับตัวยาก
หงุดหงิดอารมณ์เสียเมื่อสิ่งท่ี
เคยท าเปลี่ยนไปจากเดิม
ใช้เวลานานในการปรับตัว

ระเบิดอารมณ์โกรธรุนแรง
โกรธฉุนเฉียวด้วยเร่ืองเล็กน้อย

เสียใจนานกว่าจะคืนอารมณ์เป็นปกติ

สั่งงานสองอย่าง จ าได้เพียง
ค าสั่งแรกหรือค าสั่งสุดท้าย

ท าผิดเร่ืองเดิมซ้ าๆแม้เคยสอน
หรือแนะน าไปแล้ว 

ต้องคอยเตือนให้เร่ิมท างาน
ติดกับปัญหาเล็กน้อยจนลืมภาพรวมของงาน  
ท างานไม่เสร็จ
ท้ิงของเกลื่อนกลาด ต้องคอยตามเก็บ
ท าของหายบ่อย หาข้าวของไม่เจอ 
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ปัญหาพฤติกรรมที่เป็นความบกพร่องของ EF

ปัญหาด้านการคิดยืดหยุ่นปัญหาด้านการก ากับตนเอง

ปัญหาด้านการรู้คิด 
18



Similarities and differences in executive 
functioning between ASD, ADHD and combined gr.
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Francesco Craig, et al (2016)



EF เก่ียวข้องกับพัฒนาการทั่วไปอย่างไร
• EF แตกต่างจาก IQ และ EQ

• EF มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการท่ัวไปของเด็ก (5 ด้าน ใน DSPM) 

• EF มีความส าคัญในทุกช่วงชีวิต พัฒนาการด้านการคิดไม่ได้หยุดอยู่แค่ช่วง
ปฐมวัย การคิดท่ีซับซ้อนเป็นนามธรรมพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในวัยเรียนและวัยรุ่น 

• EF ส าคัญต่อการมีสุขภาพจิตท่ีดี การมีความพร้อมและความส าเร็จทางการเรียน 

ระบบสุขภาพ                ระบบการศึกษา

การสร้างคนท่ีมีคุณภาพ

20
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รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล  

• เด็กท่ีมีพัฒนาการท่ัวไปล่าช้า จะมีความล่าช้าของพัฒนาการด้าน EF ด้วย
• เด็กท่ีมีพัฒนาการท่ัวไปดีตามวัย ไม่ได้หมายความว่าจะมีพัฒนาการด้าน EF ดีด้วย
• เด็กแต่ละคนมีทักษะ EF มากน้อยต่างกันเด็กบางคนบกพร่องเพียงบางด้าน การ

ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ EFs ท่ีดีตามวัยจะช่วยลดปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการเรียน  
ปัญหาสังคม ความก้าวร้าวใช้ความรุนแรง ติดบุหร่ี สุรา ยาเสพติด การพนัน ฯลฯ



สถานการณ์เด็กไทย
• เด็กไทยอายุ 3-5 ปีมีพัฒนาการ

ทั่วไปต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 30% 

• ผลส ารวจ IQ ของเด็กนักเรียน
ชั้นป.1 ทั่วประเทศ 23,641 คน ใน
ปี 2559 เด็กไทย 1 ใน 3 หรือร้อย
ละ 32.5 มี IQ ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน

• คะแนนสอบ PISA 2015 ไทยเป็น
อันดับที่ 55 ของโลก รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล  



พัฒนาการ EF ในเด็กวัย 0-5 ปี ได้ถูกบรรจุอยู่ในคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  DSPM ฉบับปรับปรุงล่าสุด 

รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล  
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Methods of Assessing EF
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ครูผู้ประเมิน

• ครูผู้ประเมินเป็นครูท่ีเคยสอนหรือเคยดูแลเด็กท่ีถูกประเมินมาแล้วอย่างน้อย
ไม่ต่ ากว่า 3 เดือน เป็นผู้ท่ีรู้จักพฤติกรรมของเด็กท่ีถูกประเมินเป็นอย่างดี 

• เนื่องจากข้อค าถามส่วนใหญ่เกี่ยวกับพฤติกรรมในชั้นเรียนของเด็กและ
ความถ่ีของพฤติกรรมท่ีครูสังเกตุเห็นในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา ดังนั้นครูท่ีไม่
คุ้นเคยกับเด็กหรือไม่รู้จักเด็กท่ีถูกประเมินดีพอจะไม่สามารถประเมิน
พฤติกรรมเด็กได้ตรงกับความเป็นจริง

• บุคคลากรทางสาธารณสุขที่ท างานกับครูท่ีสอนเด็กหรือครูการศึกษาพิเศษ
ควรท าความเข้าใจการใช้แบบประเมินเพื่อสามารถอธิบายให้ครูเข้าใจก่อน
การประเมิน 

26
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ภูมิภาค จ านวน
ภาคเหนือ 364

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 412

ภาคตะวันออก 313

ภาคตะวันตก 283

ภาคกลาง* 555

ภาคใต้ 321

กทม.และปริมณฑล 717

รวมท้ังหมด 2,965

การหาค่าเกณฑ์มาตรฐานแบบประเมิน 
MU.EF ฉบับภาษาไทย

สนับสนุนทุนวิจัยโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ปีงบประมาณ 2557-2559

*ไม่รวม กทม.และปริมณฑล
#เก็บข้อมูลในปี 2558-2559

รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล และคณะฯ 
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ตัวอย่างข้อค าถามด้าน Inhibit

รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล และคณะฯ  
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กราฟเทียบคะแนนดิบเป็นคะแนน T 
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✔
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3 11มุ่งมั่น                     ส าเร็จ

26                  14                11                   19                  16               86

รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล และคณะฯ  



• เด็กกับผู้เลี้ยงดูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและมีการสื่อสารทีด่ีต่อกัน 

เด็กมีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย ไว้วางใจพ่อแม่

• ดูแลเด็กใหม้ีพัฒนาการทั่วไปตามวัย   

• ดูแลให้เด็กได้รับอาหาร นอนหลับพักผ่อนและออกก าลัง
กายอย่างเพียงพอ 

หลักพ้ืนฐานในการพัฒนา EFs ในเด็กเล็ก

31
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ลักษณะของผู้ที่สามารถสร้าง EF ให้เด็กได้ส าเร็จ
 เป็นผู้ท่ีมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก ใส่ใจในความรู้สึกของเด็ก

 เป็นผู้ท่ีช่วยให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ได้

 ให้เวลากับเด็กอย่างเพียงพอ ท ากิจกรรมร่วมกับเด็กให้มากท่ีสุด

 เป็นผู้ท่ีคอยหาส่ิงท้าทายเพื่อฝึกให้เด็กใช้ EF ท่ียากข้ึนทีละน้อย

 เป็นผู้ท่ีสร้างโอกาสให้เด็กได้ใช้ EF ของเค้าเอง

โดยค่อยๆลดการช่วยเหลือทีละน้อย

รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล 



ครู พ่อแม่จะช่วยให้เด็กมี EF ดีได้อย่างไร

รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล 

• ครูและพ่อแม่มีบทบาทเป็นน่ังร้าน (scaffolding) คอย
ช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก โดยท าให้ดู คอย
กระตุ้นเตือนให้ข้อมูลป้อนกลับ ช่วยย่อยงานให้เป็นก้อน
เล็กลงเพื่อให้เด็กท าส าเร็จได้ง่ายข้ึน ฯลฯ เป้าหมายคือให้
เด็กท างานเสร็จด้วยตนเอง โดยครูและพ่อแม่ค่อยๆลด
ความช่วยเหลือลง เพื่อให้เด็กใช้ทักษะ EF ของตนเอง
เพิ่มข้ึนทีละน้อย 

• ครูและพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ EF ให้เด็กเห็น เช่น
หากผู้ใหญ่หงุดหงิด ก็ต้องหยุดก่อน ต้องควบคุมอารมณ์ ไม่
โต้ตอบกลับด้วยอารมณ์โกรธ ควรพูดอธิบายความรู้สึกให้
เด็กทราบและช่วยกันคิดหาทางแก้ปัญหา



ฝึกให้เด็กจดจ่อกับงาน ไม่วอกแวกขณะท ากิจกรรม 
ส่งเสริมเด็กให้ท าจนเสร็จ

34

การช่วยท างานบ้าน เป็นการฝึก EF ลูก

สอนเด็กให้พึ่งตนเองได้ตามวัย
ไม่ต้องมีคนคอยท าให้ทุกอย่าง

การอ่านช่วยส่งเสริม EF

การเล่นอิสระช่วยส่งเสริม EF
รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล 
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เลือกของเล่นหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมความจ า ฝึกการคิด

รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล 



กิจกรรมที่ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กช่วยส่งเสริม EF

36

Cameron et al. (2012) Fine Motor Skills and Executive Function Both Contribute to 
Kindergarten Achievement. Child Development, 83(4), 1229-1244.

รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล 

เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้จากการ
ลงมือท า ได้คิดแก้ปัญหา ฝึก
ท างานที่ยากให้ส าเร็จ
เพ่ิมความยากให้ท้าทายมากขึ้น

ให้เด็กมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมในบ้าน
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ความเครียด กลัว เหงา เศร้า วิตกกังวล

สอนลูกด้วยวินัยเชิงลบ 
การบังคับ การดุด่า ลงโทษ โดยไม่อธิบาย
เหตุผล การท าร้ายด้วยวาจา การใช้ความ
รุนแรงยิ่งกระตุ้นให้เด็กด้ือก้าวร้าว

รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล 

สิ่งที่ยับยั้งการพัฒนา EF ของเด็ก

ปล่อยให้ลูกอยู่กับเทคโนโลยี
ดิจิตอลมีเดียมากเกินไป



การเลี้ยงดูที่ขาดวินัย 

38

ตามใจลูกมากเกินไป ลูกท าผิดไม่เคยลงโทษ

เอาแต่ใจ อยากได้อะไรหาให้ทันที ไม่เคยฝึกให้ลูกรอ

รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล 



บทบาทของพยาบาลกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
• ควรตระหนักว่าเด็กมีพัฒนาการด้านการคิดและการก ากับตนเองที่ต้องให้ความสนใจ

ควบคู่ไปกับการประเมินพัฒนาการทั่วไป ทักษะการคิดเชิงบริหารและการก ากับตนเอง
ไปสู่เป้าหมาย พัฒนาต่อเนื่องจนถึงวัยผู้ใหญ่ไม่ได้หยุดแค่ 6 ปี

• ท าความเข้าใจพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารและการก ากับตนเองของเด็กเล็ก เพื่อ
น าไปถ่ายทอดให้ความรู้กับพ่อแม่ ครู ของเด็กที่มารับบริการ

• เด็กมีพัฒนาการทั่วไปล่าช้าอาจส่งผลต่อการพัฒนา EF เช่น การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ภาษา การช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือโดยการกระตุ้นพัฒนาการร่วมกับส่งเสริม EF

• ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการท างานร่วมกัน ครู พ่อแม่ ในการพัฒนาเด็กเล็ก โดยน า
ข้อมูลพัฒนาการทั่วไปของเด็กจากการประเมินด้วยเครื่องมือ DSPM และเครื่องมือคัด
กรองโรคทางพัฒนาการอ่ืนๆมาบูรณาการกับข้อมูลที่ครูประเมินพัฒนาการด้านการคิด
เชิงบริหาร(MU.EF) เพื่อวางแผนการสอนและการปรับพฤติกรรมเด็กที่มีปัญหาแต่
เนิ่นๆ
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