
ซซูาน วีเบอร์  
เป็นผูอ้ านวยการของ Sophia’s Hearth 
Family Center เธอมปีระสบการณ์
หลากหลาย ทัง้ในฐานะครปูฐมวยัวอลดอรฟ์ 
ครโูรงเรยีนรฐับาล ฝา่ยวชิาการ ผูป้ระสาน 
งานการอบรมผูท้ างานเดก็ปฐมวยัในแนว 
วอลดอรฟ์ ทีม่หาวทิยาลยั Antioch นิวองิ
แลนด ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
นอกจากนี้ ซชูานยงัเป็นก าลงัส าคญัในการ
สนบัสนุนการท างานในระดบันานาชาตขิอง
การอบรมครปูฐมวยัวอลดอรฟ์ เธอไดส้ าเรจ็
การอบรมขัน้สงูที ่Pikler Institute ณ เมอืงบู
ดาเปสท ์ประเทศฮงัการ ีเธอประจ าอยู่ที ่
Sophia’s Hearth Family Center และเป็น
ผูบ้รรยายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลเดก็ปฐมวยั 
ทัง้ในการอบรมระดบัชาต ิและนานาชาต ิ
ปจัจบุนัซซูานเป็นผูอ้ านวยการของหลกัสตูร
การอบรมผูด้แูลเดก็ปฐมวยัวอลดอรฟ์  ใน
สองระดบัคอื ส าหรบัเดก็แรกเกดิถงึสาม
ขวบ และเดก็สามขวบถงึหกขวบ 

โยรินด์ สตอคมาร์  
เกดิทีเ่มอืงแฮมเบริค์ ประเทศเยอรมนี 
ซึง่เป็นทีท่ีเ่ธอเขา้รบัการศกึษาใน
โรงเรยีนสไตเนอร ์เธอศกึษายรูธิมี ่และ
ยรูธิมีเ่พื่อการบ าบดัทีเ่มอืงโดนารค์
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เธอท างานกบั
เดก็พเิศษอยู่สามปี และต่อมาอกี 35 ปี 
ในโรงเรยีนสไตเนอรท์ีเ่มอืงเนิรน์เบริค์ 
ประเทศเยอรมนี ทัง้ดว้ยศาสตรย์รูธิมี่
และยรูธิมีเ่พื่อการบ าบดั โดยเฉพาะ
อย่างยิง่กบัเดก็อนุบาลและประถม 
นอกจากนี้ เธอยงัมปีระสบการณ์กว่า 
25 ปี ในการสอนยรูธิมีส่ าหรบัผูใ้หญ่ 
ทัง้ในการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การ
สมัมนา ทัว่ทัง้ทวปียโุรป รวมทัง้ใน
ประเทศนิวซแีลนดแ์ละประเทศไทย 



วยัเยาวเ์หมอืนสายน ้ าไหล... 
ในฐานะพ่อแม่ หรอืผูด้แูลทีท่ างานใกลช้ดิกบัเดก็ปฐมวยั เคยไหมทีว่นัหนึ่งเรามองเดก็คนนัน้ 
แลว้ร าพงึร าพนักบัตวัเองว่า เวลาผ่านมาจนปา่นน้ีแลว้หรอื มอีะไรมากมายทีเ่ราตอ้งการท าให้
เดก็คนน้ี แต่เรายงัไม่เคยไดท้ า และเช่นเดยีวกนั มบีางอย่างทีเ่ราท าไปดว้ยความไม่รู้... ดว้ยวยั
สามปีแรกของชวีติถอืว่าเป็นช่วงเวลาทองของวยัเดก็  พฒันาการของเดก็เปลีย่นแปลงไปอย่าง
รวดเรว็ การเรยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจพฒันาการของวยันี้ เป็นกญุแจไขไปสูค่วามสขุภาวะทีด่ี
ต่อไปในอนาคต ซึง่การศกึษาวอลดอรฟ์ใหค้วามส าคญัต่อพฒันาการในช่วงนี้อย่างยิง่ 
 

ดลุยพฒัน์...วิวฒัน์ไปด้วยกนั 
เพื่อใหพ้่อแม่ ผูด้แูลเดก็ไดม้ทีีท่ีจ่ะเรยีนรูไ้ปดว้ยกนั ศนูยก์ารเรยีนดุลยพฒัน์ร่วมกบัคณะพยาบาล
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงึขอเชญิผูส้นใจ ครผููด้แูลเดก็เลก็เนิรส์เซอรี ่และผูป้กครอง ร่วม
เขา้สมัมนากบัวทิยากรผูเ้ป่ียมดว้ยประสบการณ์ในการท างานกบัเดก็เลก็ในศนูยค์รอบครวัโซเฟีย
ฮารท์ สหรฐัอเมรกิา คุณซซูาน วเีบอร ์(Susan Weber from Sophia's Hearth Family Center) 
 
      ค าถามทีเ่ราจะหาค าตอบรว่มกนั 
- บทบาทของผูใ้หญ่ทีส่มัพนัธก์บัเดก็ในช่วงวยัแรกเกดิถงึสามขวบเปลีย่นแปลงไปอย่างไร ? 
- กจิกรรมทีผู่ใ้หญ่หรอืผูด้แูลท ากบัเดก็นัน้สามารถตอบสนองสภาวะความตอ้งการในแต่ละช่วง  
  พฒันาการของเดก็อย่างไร ? 
- สาระส าคญัของกจิกรรมส าหรบักลุ่มผูใ้หญ่กบัเดก็ (Parent-child group or Play group) 

 

 ดุลยพฒัน์สามารถเขา้ไดส้องทางคอื  
1. ดา้นหน้าหมูบ่า้นพมิานธานี การเคหะ ถนนกลางเมอืง ถา้มาจากสีแ่ยกโนนตุ่น สงัเกต Familymart ดา้นซา้ยมอื  
เขา้มาในถนนสายหลกัของหมูบ่า้นจนเหน็ป้ายซอย 21 ใหเ้ลีย้วซา้ยเขา้มาประมาณ 300 เมตร จนถงึบา้นเลขที ่ 
9/2149 จะเหน็ป้ายดุลพฒัน์ดา้นซา้ย 
2. ดา้นถนนเลยีบทางรถไฟ ทางเขา้อยู่ใตส้ะพานขา้มถนนมติรภาพ เขา้มาทางถนนเลยีบทางรถไฟสายตะวนัออก  
เฉยีงเหนือ (ทางค่อนขา้งขรุขระ) ทางรถไฟจะอยู่ดา้นซา้ย เขา้มาประมาณ 1 กโิลเมตร จะเหน็ป้ายดุลยพฒัน์ดา้นขวา 

ตารางเวลา วนัจนัทรท่ี์ 5—วนัศกุรท่ี์ 9 มกราคม 2558 

วนั/เวลา จนัทร ์5 ม.ค องัคาร 6 ม.ค. พธุ 7 ม.ค. พฤหสั 8 ม.ค. ศกุร ์9 ม.ค. 
9-9.30 กล่าวตอ้นรบัและ

รอ้งเพลงร่วมกนั 

บทกลอนรบัอรุณ และทบทวนวนัทีผ่่านมา 

9.30 –10.30 กระบวนการแห่ง
ชวีติอนัเป็น
พืน้ฐานแรก 

บรูณาการสภาวะ
ส านึกในตนของ
เดก็เลก็ 

การเปลีย่นผ่านและ
จุดวกิฤตในการ
ตระหนกัรูถ้งึตวัตนใน
ปีแรกๆของชวีติ 

บทบาทของ
ผูด้แูลทีต่อ้ง
แปรเปลีย่นไป
ตามความ
เหมาะสม 

ท างานกบั
ประสาทการ
รบัรูข้องเดก็ 
  

10.30=11.00 อาหารว่างเช้า 

11.00-12.00 
  

พฒันาโปรแกรม
เรือ่งสาระส าคญั
ในการท ากลุ่ม
พ่อแมเ่ดก็ 

พฒันาโปรแกรมใน
เรือ่งการจดัวาง
ก าหนดการของ
กจิกรรมในกลุ่มพอ่
แมเ่ดก็ 

พฒันาโปรแกรมใน
เรือ่งของการ
สรา้งสรรคก์ลุ่มเนิรส์ 
เซอรีส่ าหรบัเดก็อายุ
ต ่ากว่าสามขวบ, การ
จดัจงัหวะชวีติสาม
แบบ, ท่าทขีองผูใ้หญ่ 

 พฒันา
โปรแกรมต่อใน
เรือ่งขนาดของ
กลุ่มและ
สดัส่วนของเดก็ 

 ถาม/ตอบ 
  

12.00-13.00  อาหารกลางวนั 

1.00-2.30 การเคลือ่นไหวยรูธิมโีดยครโูยรนิด ์สตอรค์มาร ์และงานหตัถกรรม 
(ผูเ้ขา้ร่วมจะถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มและสลบักนัท ากจิกรรมในชว่งนี้) 

 

2.30-3.00 อาหารว่างบ่าย 
3.00-3.45 รบัชมภาพสไลดห์รอืวดีโีอของเดก็แรกเกดิถงึสามขวบ สรุปจบสมัมนา 

3.45-4.00 อ าลา 

ผูส้นใจสามารถ Download ใบสมคัรไดท้ี ่https://www.facebook.com/DulyapatSchool 
สง่ใบสมคัรและลงทะเบยีนที ่email: dulyapat@live.com   

ตดิต่อขอรายละเอยีดเพิม่เตมิโทร. 086 3020129 

 

https://www.facebook.com/DulyapatSchool

