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ค าน า 

 คู่มือปฏิบัติราชการเภล่มนม้ัันท าขึ้นเภพ่ือเภป็นถนวทางในการปฏิบัติราชการส าหรับครูผูวนูถลเภน็กหรือครูพม่
เภลม้ยงในศูนย์พัฒนาเภน็กเภล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายใหวเภป็นไปอย่างมมประสิทธิอาพถละประสิทธิผล
ตามมาตรฐานการัันการศึกษาปฐมวัย เภพราะคณะผูวบริหารมองเภห็นลึงความส าคัญของพัฒนาการของเภน็ก
ตั้งถต่ถรกเภกินลึง 5 ปี ซึ่งเภป็นช่วงระยะเภวลาทม่ส าคัญทม่สุนในการพัฒนานวานต่างๆ ลือเภป็นหนวาทม่หลักของพ่อถม่ 
ผูวปกครอง ผูวนูถลเภน็ก ตลอนันชุมชนทม่เภน็กอาศัยอยู่ ในการส่งเภสริมถละพัฒนาการทุกๆ นวานอย่างเภต็มทม่เภต็ม
ตามศักยอาพ การัันการศึกษาปฐมวัยัึงเภป็นอารกิัส าคัญของศูนย์พัฒนาเภน็กเภล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
ทับสวายทม่ัะตวองบริหารัันการถละน าเภนินงานพัฒนาเภน็กในทวองลิ่นชุมชนใหวเภป็นไปอย่างมมคุณอาพ ถละ
เภหมาะสมตามวัย ตลอนันเภป็นการถบ่งเภบาอาระของผูวปกครองถละเภป็นพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาในขั้นสูงต่อไป 

 ผูวัันท าหวังเภป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือปฏิบัติราชการเภล่มนม้ัะเภป็นประโยชน์ส าหรับการัันการศึกษาปฐมวัย 

ของศูนย์พัฒนาเภน็กเภล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ไนวอย่างมมคุณอาพถละเภป็นทม่ยอมรับของสาธารณชน
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 กองการศึกษา ศาสนา ถละวัฒนธรรม 

            ผูวั นัท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

เภรื่อง  หนวา 

บททม ่๑   
 ถนวคินพ้ืนฐานในการัันการศึกษาทั่วไป 1 
 หลักการการัันการศึกษาปฐมวัย 1 
 ถนวคินการัันการศึกษาปฐมวัย 1 
 พัฒนาการเภน็กปฐมวัย 3 
บททม ่๒ การันัการชัน้เภรมยน  
 การัันสอาพถวนลวอมัะตวองค านึงลึงสิ่งต่อไปนม้ ๕ 
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บททม ่๑  

ถนวคนิพืน้ฐานในการันัการศึกษาทัว่ไป 
 รัฐธรรมนูญถห่งราชอาณาัักรไทย พุทธศักราช 25๖๐ ก าหนนใหวรัฐตวองน าเภนินการใหวเภน็กทุกคนไนวรับ
การศึกษาเภป็นเภวลาสิบสองปี ตั้งถต่ก่อนวัยเภรมยนันับการศึกษาอาคบังคับอย่างมมคุณอาพโนยไม่เภก็บค่าใชวั่าย
รัฐตวองน าเภนินการใหวเภน็กเภล็กไนวรับการนูถลถละพัฒนาก่อนเภขวารับการศึกษา เภพ่ือพัฒนาร่างกาย ัิตใั วินัย 
อารมณ์ สังคม ถละสติปัญญาใหวสมกับวัย โนยส่งเภสริมถละสนับสนุนใหวองค์กรปกครองส่วนทวองลิ่น ถละ
อาคเภอกชนเภขวามมส่วนร่วมในการน าเภนินการนววย  
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไนวก าหนนใหวการัันการศึกษาปฐมวัยทม่ตวองพัฒนาเภน็ก
ตั้งถต่ถรกเภกิน – ๖ ปี ใหวมมการพัฒนาการนวานร่างกาย อารมณ์ ัิตใั สังคม ถละสติปัญญา ทม่เภหมาะสมกับวัย 
ความสามารลถละความถตกต่างระหว่างบุคคล เภป็นการเภตรมยมความพรวอมทม่ัะเภรมยนรูวถละสรวางรากฐานชมวิตใหว
พัฒนาเภน็กปฐมวัยไปสู่ความเภป็นมนุษย์ทม่สมบูรณ์ เภป็นคนนม มมวินัย อูมิใัในชาติ ถละมมความรับผินชอบต่อ
ตนเภอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ถละประเภทศชาติ ตามเภัตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญถห่งราชอาณาัักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ มาตรา ๕๔  
 
หลักการการัันการศึกษาปฐมวัย 
 เภน็กทุกคนมมสิทธิ์ทม่ัะไนวรับการอบรมเภลม้ยงนูถละส่งเภสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่านววยสิทธิเภน็ก  ตลอนัน
ไนรับการัันประสบการณ์การเภรมยนรูวอย่างเภหมาะสม  นววยปฏิสัมพันธ์ทม่นมระหว่างเภน็กกับพ่อถม่  เภน็กกับผูวสอน  
เภน็กกับผูวเภลม้ยงนูหรือผูวทม่เภกม่ยวขวองในการอบรมเภลม้ยงนู การพัฒนา ถละใหวการศึกษาถก่เภน็กปฐมวัย  เภพ่ือใหวเภน็กมม
โอกาสพัฒนาตนเภองตามล านับขั้นของพัฒนาการทุกนวานอย่างเภป็นองค์รวม มมคุณอาพ ถละเภต็มตามศักยอาพ
โนยมมหลักการนังนม้ 
 ๑. ส่งเภสริมกระบวนการเภรมยนรูวถละพัฒนาการทม่ครอบคลุมเภน็กปฐมวัยทุกคน  
 ๒. ยึนหลักการอบรมเภลม้ยงนูถละใหวการศึกษาทม่เภนวนเภน็กเภป็นส าคัญ โนยค านึงลึงความถตกต่างระหว่างบุคคล
ถละวิลมชมวิตของเภน็กตามบริบทของชุมชน สังคม ถละวัฒนธรรมไทย  
 ๓. ยึนพัฒนาการถละการพัฒนาเภน็กโนยองค์รวมผ่านการเภล่นอย่างมมความหมายถละมมกิักรรมทม่
หลากหลาย ไนวลงมือกระท าในสอาพถวนลวอมทม่เภอ้ือต่อการเภรมยนรูว เภหมาะสมกับวัย ถละมมการพักผ่อนทม่เภพมยงพอ 
 ๔. ัันประสบการณ์การเภรมยนรูวใหวเภน็กมมทักษะชมวิต ถละสามารลปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเภศรษฐกิั
พอเภพมยง เภป็นคนนม มมวินัย ถละมมความสุข  
 ๕. สรวางความรูว  ความเภขวาใัถละประสานความร่วมมือในการพัฒนาเภน็กระหว่างสลานศึกษากับพ่อถม่  
ครอบครัว ชุมชน ถละทุกฝ่ายทม่เภกม่ยวขวองกับการพัฒนาเภน็กปฐมวัย 
 
ถนวคนิการันัการศึกษาปฐมวยั 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พัฒนาขึ้นบนถนวคินหลักส าคัญเภกม่ยวกับพัฒนาการ
เภน็กปฐมวัย  โนยลือว่าการเภล่นของเภน็กเภป็นหัวใัส าคัญของการัันประสบการณ์การเภรมยนรูว  อายใตวการััน
สอาพถวนลวอมทม่เภอ้ือต่อการท างานของสมอง  ผ่านสื่อทม่ตวองเภอ้ือใหวเภน็กไนวเภรมยนรูวผ่านการเภล่นประสาทสัมผัส  
ทั้งหวา  โนยครูั าเภป็นตวองเภขวาใัถละยอมรับว่าสังคมถละวัฒนธรรมทม่ถวนลวอมตัวเภน็กมมอิทธิพลต่อการเภรมยนรูวถละ
การพัฒนาศักยอาพถละพัฒนาการของเภน็กถต่ละคน  ทั้งนม้  หลักสูตรฉบับนม้มมถนวคินในการัันการศึกษา
ปฐมวัย  นังนม้ 



 ๑. ถนวคินเภกม่ยวกับพัฒนาการเภน็ก  พัฒนาการของมนุษย์เภป็นกระบวนการเภปลม่ยนถปลงทม่เภกินขึ้นต่อเภนื่องใน
ตัวมนุษย์เภริ่มตั้งถต่ปฏิสนธิไปันตลอนชมวิต  พัฒนาการของเภน็กถต่ละคนัะมมล านับขั้นตอนลักษณะเภนมยวกัน ถต่
อัตราถละระยะเภวลาในการผ่านขั้นตอนต่างๆ อาัถตกต่างกันไนวขั้นตอนถรกๆ ัะเภป็นพ้ืนฐานส าหรับ
พัฒนาการขั้นต่อไป พัฒนาการนวานร่างกาย อารมณ์ ัิตใั สังคมถละสติปัญญา ถต่ละส่วนส่งผลกระทบซึ่งกัน
ถละกัน เภมื่อนวานหนึ่งกวาวหนวาอมกนวานหนึ่งัะกวาวหนวาตามนววยในท านองเภนมยวกันลวานวานหนึ่งนวานในผินปกติัะ
ท าใหวนวานอ่ืนๆผินปกติตามนววย ถนวคินเภกม่ยวกับทฤษฎมพัฒนาการนวานร่างกายอธิบายว่าการเภัริญเภติบโตถละ
พัฒนาการของเภน็กมมลักษณะต่อเภนื่องเภป็นล านับชั้น เภน็กัะพัฒนาลึงขั้นในัะตวองเภกินวุฒิอาวะของความสามารล
นวานนั้นก่อน ส าหรับทฤษฎมนวานอารมณ์ ัิตใั ถละสังคมอธิบายว่า การอบรมเภลม้ยงนูในวัยเภน็กส่งผลต่อ
บุคลิกอาพของเภน็ก เภมื่อเภติบโตเภป็นผูวใหญ่ ความรักถละความอบอุ่นเภป็นพ้ืนฐานของความเภชื่อมั่นในตนเภอง เภน็กทม่
ไนวรับความรักถละความอบอุ่นัะมมความไวววางใัในผูว อ่ืน เภห็นคุณค่าของตนเภอง ัะมมความเภชื่อมั่นใน
ความสามารลของตน ท างานร่วมกับผูวอ่ืนไนวนม ซึ่งเภป็นพ้ืนฐานส าคัญของความเภป็นประชาธิปไตยถละความคิน
ริเภริ่มสรวางสรรค์ถละทฤษฎมพัฒนาการนวานสติปัญญาอธิบายว่า เภน็กเภกินมาพรวอมวุฒิอาวะ ซึ่งัะพัฒนาขึ้นตาม
อายุ ประสบการณ์ รวมทั้งค่านิยมทางสังคมถละสิ่งถวนลวอมทม่เภน็กไนวรับ 
 ๒. ถนวคินเภกม่ยวกับการเภล่นของเภน็ก  การเภล่นเภป็นหัวใัส าคัญของการัันประสบการณ์การเภรมยนรูว การเภล่น
อย่างมมัุนมุ่งหมายเภป็นเภครื่องมือการเภรมยนรูวขั้นพ้ืนฐานทม่ลือเภป็นองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการเภรมยนรูวของ
เภน็ก ขณะทม่เภน็กเภล่นัะเภกินการเภรมยนรูวไปพรวอมๆกันนววย ัากการเภล่นเภน็กัะมมโอกาสเภคลื่อนไหวส่วนต่างๆของ
ร่างกาย ไนวใชวประสาทสัมผัสถละการรับรูวผ่อนคลายอารมณ์ ถละถสนงออกของตนเภอง เภรมยนรูวความรูวสึกของ
ผูวอ่ืน เภน็กัะรูวสึกสนุกสนาน เภพลินเภพลิน ไนวสังเภกต มมโอกาสท าการทนลอง คินสรวางสรรค์ คินถกวปัญหาถละ
ควนพบนววยตนเภอง การเภล่นช่วยใหวเภน็กเภรมยนรูวสิ่งถวนลวอม ถละช่วยใหวเภน็กมมพัฒนาการทางนวานร่างกาย อารมณ์ 
ัิตใั สังคมถละสติปัญญา  นังนั้นเภน็กควรมมโอกาสเภล่น ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สิ่งถวนลวอมรอบตัว ถละเภลือก
กิักรรมการเภล่นนววยตนเภอง 
 ๓. ถนวคินเภกม่ยวกับการท างานของสมอง  สมองเภป็นอวัยวะทม่มมความส าคัญทม่สุนในร่างกายของคนเภรา 
เภพราะการทม่มนุษย์สามารลเภรมยนรูวสิ่งต่างๆไนวนั้นตวองอาศัยสมองถละระบบประสาทเภป็นพ้ืนฐานการรับรูว รับ
ความรูวสึกัากประสาทสัมผัสทั้งหวา  การเภชื่อมโยงต่อกันของเภซลล์สมองส่วนมากเภกินขึ้นก่ อนอายุ ๕ ปี ถละ
ปฏิสัมพันธ์ถรกเภริ่มระหว่างเภน็กกับผูวใหญ่ มมผลโนยตรงต่อการสรวางเภซลล์สมองถละัุนเภชื่อมต่อ โนยในช่วง ๓ ปี
ถรกของชมวิต สมองเภัริญเภติบโตอย่างรวนเภร็วมาก มมการสรวางเภซลล์สมองถละัุนเภชื่อมต่อขึ้นมามากมาย มมการ
สรวางไขมันหรือมันสมองหุวมลวอมรอบเภสวนใยสมองนววย พอเภน็กอายุ ๓ ปี สมองัะมมขนานประมาณ ๘๐ % ของ
สมองผูวใหญ่ มมเภซลล์สมองนับหมื่นลวานเภซลล์ เภซลล์สมองถละัุนเภชื่อมต่อเภหล่านม้ยิ่งไนวรับการกระตุวนมากเภท่าใน 
การเภชื่อมต่อกันระหว่างเภซลล์สมองยิ่งมมมากข้ึนถละความสามารลทางการคินยิ่งมมมากข้ึนเภท่านั้น ลวาหากเภน็กขาน
การกระตุวนหรือส่งเภสริมัากสิ่งถวนลวอมทม่เภหมาะสม เภซลล์สมองถละัุนเภชื่อมต่อทม่สรวางขึ้นมาก็ัะหายไป เภน็กทม่
ไนวรับความเภครมยนอยู่ตลอนเภวลาัะท าใหวขานความสามารลทม่ัะเภรมยนรูว อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างๆของสมอง
เภัริญเภติบโตถละเภริ่มมมความสามารลในการท าหนวาทม่ในช่วงเภวลาต่างกัน ัึงอธิบายไนวว่าการเภรมยนรูวทักษะ
บางอย่างัะเภกินขึ้นไนวนมทม่สุนเภฉพาะในช่วงเภวลาหนึ่งทม่เภรมยกว่า “หนวาต่างของโอกาสการเภรมยนรูว” ซึ่งเภป็นช่วงทม่พ่อ
ถม่ ผูวเภลม้ยงนูถละครูสามารลช่วยใหวเภน็กเภรมยนรูวถละพัฒนาสิ่งนั้นๆ ไนวนมทม่สุน เภมื่อพวนช่วงนม้ไปถลววโอกาสนั้นัะฝึก
ยากหรือเภน็กอาัท าไม่ไนวเภลย เภช่น การเภชื่อมโยงวงัรประสาทของการมองเภห็นถละรับรูวอาพัะตวองไนวรับการ
กระตุวนท างานตั้งถต่ ๓ หรือ ๔ เภนือนถรกของชมวิตัึงัะมมพัฒนาการตามปกติ ช่วงเภวลาของการเภรมยนอาษา คือ 
อายุ ๓ – ๕ ปีถรกของชมวิต เภน็กัะพูนไนวชัน คล่องถละลูกตวอง โนยการพัฒนาัากการพูนเภป็นค าๆมาเภป็น
ประโยคถละเภล่าเภรื่องไนว เภป็นตวน 



 ๔. ถนวคินเภกม่ยวกับสื่อการเภรมยนรูว  สื่อการเภรมยนรูวท าใหวเภน็กเภกินการเภรมยนรูวตามัุนประสงค์ทม่วางไวว ท าใหวสิ่งทม่
เภป็นนามธรรมเภขวาใัยากกลายเภป็นรูปธรรมทม่เภน็กเภขวาใัถละเภรมยนรูวไนวง่าย รวนเภร็ว เภพลินเภพลิน เภกินการเภรมยนรูว
ถละควนพบนววยตนเภอง การใชวสื่อการเภรมยนรูวตวองปลอนอัยต่อตัวเภน็กถละเภหมาะสมกับวัย วุฒิอาวะ ความ
ถตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใั ถละความตวองการของเภน็กทม่หลากหลาย สื่อประกอบการัันกิักรรมเภพ่ือ
พัฒนาเภน็กปฐมวัยควรมมสื่อทั้งทม่เภป็นประเภอท ๒ มิติถละ/หรือ ๓ มิติ ทม่เภป็นสื่อของัริง สื่อธรรมชาติ สื่อทม่อยู่ใกลว
ตัวเภน็ก สื่อสะทวองวัฒนธรรม สื่ออูมิปัญญาทวองลิ่น สื่อเภพ่ือพัฒนาเภน็กในนวานต่างๆใหวครบทุกนวาน ทั้งนม้ สื่อตวอง
เภอ้ือใหวเภน็กเภรมยนรูวผ่านประสาทสัมผัสทั้งหวาโนยการัันการใชวสื่อส าหรับเภน็กปฐมวัยตวองเภริ่มตวนัากสื่อของัริง 
ของั าลอง อาพล่าย อาพโครงร่างถละสัญลักษณ์ตามล านับ 
 ๕. ถนวคินเภกม่ยวกับสังคมถละวัฒนธรรม  เภน็กเภมื่อเภกินมาัะเภป็นส่วนหนึ่งของสังคมถละวัฒนธรรม ซึ่งไม่
เภพมยงถต่ัะไนวรับอิทธิพลัากการปฏิบัติถบบนั้งเภนิมตามประเภพณม มรนก ถละความรูวของบรรพบุรุษ ถต่ยังไนวรับ
อิทธิพลัากประสบการณ์ ค่านิยมถละความเภชื่อของบุคคลในครอบครัว ถละชุมชนของถต่ละทม่นววย  บริบทของ
สังคมถละวัฒนธรรมทม่เภน็กอาศัยอยู่หรือถวนลวอมตัวเภน็กท าใหวเภน็กถต่ละคนถตกต่างกันไป ครูั าเภป็นตวองเภขวาใั
ถละยอมรับว่าสังคมถละวัฒนธรรมทม่ถวนลวอมตัวเภน็ก มมอิทธิพลต่อการเภรมยนรูว การพัฒนาศักยอาพถละ
พัฒนาการของเภน็กถต่ละคน ครูควรตวองเภรมยนรูวบริบททางสังคมถละวัฒนธรรมของเภน็กทม่ตนรับผินชอบ เภพ่ือช่วย
ใหวเภน็กไนวรับการพัฒนา เภกินการเภรมยนรูวถละอยู่ในกลุ่มคนทม่มาัากพ้ืนฐานเภหมือนหรือต่างัากตนไนวอย่างราบ
รานมมความสุข เภป็นการเภตรมยมเภน็กไปสูวสังคมในอนาคตกับการอยู่ร่วมกับผูวอ่ืน การท างานร่วมกับผูวอ่ืนทม่มมความ
หลากหลายทางความคิน ความเภชื่อถละวัฒนธรรมเภช่น ความคลวายคลึงถละความถตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
ไทยกับประเภทศเภพ่ือนบวานเภรื่องศาสนา ประเภทศ พม่า ลาว กัมพูชาก็ัะคลวายคลึงกับคนไทยในการท าบุญตัก
บาตร การสวนมนต์ไหววพระ การใหวความเภคารพพระสงฆ์ การท าบุญเภลม้ยงพระ การเภวมยนเภทมยนเภนื่องในวันส าคัญ
ทางศาสนา ประเภพณมเภขวาพรรษา ส าหรับประเภทศมาเภลเภซมย บรูไน อินโนนมเภซมย ประชากรส่วนใหญ่นับลือศาสนา
อิสลามัึงมมวัฒนธรรมถบบอิสลาม ประเภทศฟิลิปปินส์ไนวรับอิทธิพลัากคริสต์ศาสนา  ประเภทศสิงคโปร์ถละ
เภวมยนนามนับลือหลายศาสนา  โนยนับลือลัทธิธรรมเภนมยมถบบัมนเภป็นหลัก  เภป็นตวน 
 
พัฒนาการเภน็กปฐมวัย 
 พัฒนาการของเภน็กปฐมวัยนวานร่างกาย ัิตใั สังคม ถละสติปัญญาถสนงใหวเภห็นลึงการเภปลม่ยนถปลงทม่
เภกินข้ึนตามวุฒิอาวะถละสอาพถวนลวอมทม่เภน็กไนวรับ พัฒนาการเภน็กในถต่ละช่วงวัยอาัเภร็วหรือชวาถตกต่างกันไป 
ในเภน็กถต่ละคน มมรายละเภอมยน นังนม้ 
 ๑. พัฒนาการนวานร่างกาย เภป็นพัฒนาการทม่เภป็นผลมาัากการเภปลม่ยนถปลงในทางทม่นมขึ้นของร่างกายใน
นวานโครงสรวางของร่างกาย นวานความสามารลในการเภคลื่อนไหว ถละนวานการมมสุขอาพอนามัยทม่นม รวมลึงการ
ใชวสัมผัสรับรูว การใชวตาถละมือประสานกันในการท ากิักรรมต่างๆ เภน็กอายุ ๓ -  ๕ ปี มมการเภัริญเภติบโต
รวนเภร็วโนยเภฉพาะในเภรื่องน้ าหนักถละส่วนสูง กลวามเภนื้อใหญ่ัะมมความกวาวหนวามากกว่ากลวามเภนื้อเภล็ก สามารล
บังคับการเภคลื่อนไหวของร่างกายไนวนม มมความคล่องถคล่วว่องไวในการเภนิน วิ่ง กระโนน ควบคุมถละบังคับการ
ทรงตัวไนวนม ัึงชอบเภคลื่อนไหว ไม่หยุนนิ่ง พรวอมทม่ัะออกก าลังถละเภคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ ส่วนกลวามเภนื้อ
เภล็กถละความสัมพันธ์ระหว่างตาถละมือยังไม่สมบูรณ์ การสัมผัสหรือการใชวมือมมความละเภอมยนขึ้น ใชวมือหยิบ
ัับสิ่งของต่างๆ ไนวมากขึ้น ลวาเภน็กไม่เภครมยนหรือกังวลัะสามารลท ากิักรรมทม่พัฒนากลวามเภนื้อเภล็กไนวนมถละนาน
ขึ้น 
 ๒. พัฒนาการนวานอารมณ์ ัิตใั เภป็นความสามารลในการรูวสึกถละถสนงความรูวสึกของเภน็ก เภช่น พอใั  
ไม่พอใั รัก ชอบ สนใั ไม่ชอบ โนยทม่เภน็กรูวัักควบคุมการถสนงออกอย่างเภหมาะสมกับวัยถละสลานการณ์ 



เภผชิญกับเภหตุการณ์ต่างๆ ตลอนันการสรวางความรูวสึกทม่นมถละการนับลือตนเภอง เภน็กอายุ ๓ - ๕ ปี ัะถสนง
ความรูวสึกอย่างเภต็มทม่ไม่ปินบัง ซ่อนเภรวน เภช่น นมใั เภสมยใั โกรธถต่ัะเภกินเภพมยงชั่วครู่ถลววหายไปการทม่เภน็ก
เภปลม่ยนถปลงอารมณ์ง่ายเภพราะมมช่วงความสนใัระยะสั้น เภมื่อมมสิ่งในน่าสนใัก็ัะเภปลม่ยนความสนใัไปตามสิ่ง
นั้น เภน็กวันนม้มักหวานกลัวสิ่งต่างๆ เภช่น ความมืน หรือสัตว์ต่างๆ ความกลัวของเภน็กเภกินัากัินตนาการ ซึ่งเภน็ก
ว่าเภป็นเภรื่องัริงส าหรับตน เภพราะยังสับสนระหว่างเภรื่องปรุงถต่งถละเภรื่องัริง ความสามารลถสนงอารมณ์ไนว
สอนคลวองกับสลานการณ์อย่างเภหมาะสมกับวัย รวมลึงชื่นชมความสามารลถละผลงานของตนเภองถละผูวอ่ืน 
เภพราะยึนตัวเภองเภป็นศูนย์กลางนวอยลงถละตวองการความสนใััากผูวอื่นมากขึ้น 
 ๓. พัฒนาการนวานสังคม เภป็นความสามารลในการสรวางความสัมพันธ์ทางสังคมครั้งถรกในครอบครัว  
โนยมมปฏิสัมพันธ์กับพ่อถม่ถละพม่นวอง เภมื่อโตขึ้นตวองไปสลานศึกษา เภน็กเภริ่มเภรมยนรูวการตินต่อถละการมมสัมพันธ์
กับบุคคลนอกครอบครัว โนยเภฉพาะอย่างยิ่งเภน็กในวัยเภนมยวกัน เภน็กไนวเภรมยนรูวการปรับตัวใหวเภขวาสังคมกับเภน็กอ่ืน
พรวอมๆ กับรูวัักร่วมมือในการเภล่นกับกลุ่มเภพ่ือน เภัตคติถละพฤติกรรมทางสังคมของเภน็กัะก่อขึ้นในวัยนม้ถละ
ัะถฝงถน่นยากทม่ัะเภปลม่ยนถปลงในวัยต่อมา นังนั้น ัึงอาักล่าวไนวว่าพฤติกรรมทางสังคมของเภน็กวัยนม้  
มม ๒ ลักษณะ คือลักษณะถรกนั้น เภป็นความสัมพันธ์กับผูวใหญ่ถละลักษณะทม่สองเภป็นความสัมพันธ์กับเภน็กในวัย
ใกลวเภคมยงกัน 
 ๔. นวานสติปัญญา ความคินของเภน็กวัยนม้มมลักษณะยึนตนเภองเภป็นศูนย์กลาง ยังไม่สามารลเภขวาใัความรูวสึก
ของคนอ่ืน เภน็กมมความคินเภพมยงถต่ว่าทุกคนมองสิ่งต่างๆ รอบตัว ถละรูวสึกต่อสิ่งต่างๆ เภหมือนตนเภอง ความคิน
ของตนเภองเภป็นใหญ่ทม่สุน เภมื่ออายุ ๔ - ๕ ปี เภน็กสามารลโตวตอบหรือมมปฏิสัมพันธ์กับวัตลุสิ่งของทม่อยู่รอบตัวไนว 
สามารลั าสิ่งต่างๆ ทม่ไนวกระท าซ้ ากันบ่อยๆ ไนวนม เภรมยนรูวสิ่งต่างๆ ไนวนมขึ้น ถต่ยังอาศัยการรับรูวเภป็นส่วนใหญ่ 
ถกวปัญหาการลองผินลองลูกัากการรับรูวมากกว่าการใชวเภหตุผลความคินรวบยอนเภกม่ยวกับสิ่งต่างๆ ทม่อยู่รอบตัว
พัฒนาอย่างรวนเภร็วตามอายุทม่เภพ่ิมขึ้น  ในส่วนของพัฒนาการทางอาษา เภน็กวัยนม้เภป็นระยะเภวลาของการพัฒนา
อาษาอย่างรวนเภร็ว โนยมมการฝึกฝนการใชวอาษาัากการท ากิักรรมต่าง ๆ ในรูปของการพูนคุย การตอบ
ค าลาม การเภล่าเภรื่อง การเภล่านิทานถละการท ากิักรรมต่างๆ ทม่เภกม่ยวขวองกับการใชวอาษาในสลานศึกษา  
เภน็กปฐมวัยสามารลใชวอาษาถทนความคินของตนถละใชวอาษาในการตินต่อสัมพันธ์กับคนอ่ืนไนวค าพูนของเภน็ก
วัยนม้ อาััะท าใหวผูวใหญ่บางคนเภขวาใัว่าเภน็กรูวมากถลววถต่ทม่ัริงเภน็กยังไม่เภขวาใัความหมายของค าถละเภรื่องราว
ลึกซึ้งนัก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บททม ่๒ 

การันัการชัน้เภรมยน 

การัันการชั้นเภรมยน หมายลึง การัันสอาพถวนลวอมทั้งอายในถละอายนอกหวองเภรมยน เภพ่ือสนับสนุนใหว
เภน็กเภกินการเภรมยนรูวอย่างมมความสุข 

การันัสอาพถวนลวอมัะตวองค านงึลงึสิง่ตอ่ไปนม้ 
 1. ความสะอาน ความปลอนอัย 
 2. ความมมอิสระอย่างมมขอบเภขตในการเภล่น 
 3. ความสะนวกในการท ากิักรรม 
 4. ความพรวอมของอาคารสลานทม่ เภช่น หวองเภรมยน หวองน้ าหวองสววม สนามเภน็กเภล่น ฯลฯ 
 5. ความเภพมยงพอเภหมาะสมในเภรื่องขนาน น้ าหนัก ั านวน สมของสื่อถละเภครื่องเภล่น 
 6. บรรยากาศในการเภรมยนรูว การัันทม่เภล่นถละมุมประสบการณ์ต่างๆ 

ตวัอยา่งการก าหนนถนวทางการัันการชัน้เภรมยน 
 ัันบรรยากาศทั้งอายในถละอายนอกหวองเภรมยนทม่เภอ้ือต่อการเภรมยนรูวของเภน็กเภพ่ือส่งเภสริมใหวเภน็กไนวเภรมยนรูว
ตามธรรมชาติ สอนคลวองกับพัฒนาการของเภน็กถต่ละวัยเภรมยนรูวผ่านการเภล่นทม่น่าสนใั  สนุกสนาน โนยไนว
น าเภนินการพัฒนาถละปรับปรุง นังนม้ 

 1. อายในหวองเภรมยน เภนวนความสะอาน สวยงาม ปลอนอัย อายในัะมมมุมประสบการณ์ พรวอมสื่ออุปกรณ ์
เภพ่ือใหวเภน็กไนวเภรมยนรูวัากการใชวสัมผัสทั้ง 5 มุมประสบการณ์ เภช่น มุมบวาน มุมหนังสือ มุมนนตรมเภป็นตวน 
นอกัากนม้ ทางโรงเภรมยนไนวัันท าหวองน้ าหวองสววมไววอายในหวองเภรมยน เภพ่ือความสะนวกถละความปลอนอัยของ
เภน็ก 

 2. อายนอกหวองเภรมยน ัันตกถต่งสอาพถวนลวอมอายนอกหวองเภรมยน นววยพันธุ์ไมวต่างๆ หนวาอาคารเภรมยน
ัันใหวมมสระน้ าเภพ่ือเภลม้ยงปลา ถละมมสวนหย่อมนวานหนวาเภพ่ือความสวยงาม ความเภพลินเภพลิน เภอ้ือต่อการ
พัฒนาการของเภน็กหลักส าคัญในการัันตวองยึนหลักการสะอาน ปลอนโปร่ง ร่มรื่น ทั้งอายในถละอายนอก
หวองเภรมยน ถละค านึงลึงความปลอนอัย เภป้าหมายการเภรมยน ความเภป็นระเภบมยบ สวยงาม ความเภป็นตัวของเภน็ก
เภอง ใหวเภน็กเภกินความรูวสึกอบอุ่น มั่นใั ถละมมความสุขซึ่งอาััันถบ่งพ้ืนทม่ใหวเภหมาะสมกับการประกอบกิักรรม
ตามถนวการัันประสบการณ์ไนวนังนม้ 

  ก. พ้ืนทม่ัันเภตรมยมเภครื่องอ านวยความสะนวกต่าง ๆ ใหวเภน็กถละครู เภช่น มุมถสนงผลงานของเภน็ก  
มุมไววเภครื่องใชวกระเภป๋า รองเภทวาเภน็ก มุมัันความรูวตามถผน (หน่วย) มุมถขวนผวาเภช็นมือ – ถกววน้ า มุมปิน
ประกาศ มุมเภก็บอุปกรณ ์มุมสุขสันต์วันเภกิน มุมเภก็บถฟ้มสะสมงานของเภน็ก 

  ข. พ้ืนทม่ปฏิบัติกิักรรมถละการเภคลื่อนไหว ซึ่งัะเภป็นทม่ว่างส าหรับเภน็ก อยู่รวมกลุ่มกันไนว เภช่น 
กิักรรมวงกลม กิักรรมเภคลื่อนไหวัังหวะ ถละอาัใชวเภป็นทม่นอนของเภน็กในเภวลากลางวันไนวนววย 

  ค. มุมต่างๆ ในกิักรรมหลักถละกิักรรมเภสรม เภช่น มุมสรวางสรรค์ เภกมการศึกษา มุมบวาน หรือมุม
บทบาทสมมุต ิมุมบล็อก มุมหนังสือ มุมอ่าน – เภขมยน มุมฟัง ถละเภล่นเภทป ถละมุมวิทยาศาสตร์ เภป็นตวน การััน



มุมต่างๆ เภหล่านม้ครูสามารลัันไนวตามความเภหมาะสมขึ้นอยู่กับสอาพหวองเภรมยน  เภนื้อหาตามถผนการััน
ประสบการณ์หรือัันตามความสนใัของเภน็ก ถละอย่างนวอยในถต่ละวันควรมมมุมทม่ัันใหวเภน็กอย่างนวอยทม่สุน  
4 มุม ถละมุมทม่ควรมมประั า คือ มุมบวาน มุมบล็อกถละมุมหนังสือ การัันมุมต่างๆ ควรัันชินกับถลบผนังใน
ถต่ละนวานเภพ่ือใหวเภหลือเภนื้อทม่ัันกิักรรมมากทม่สุน โนยใชวชั้นหรือฉากกั้นในถต่ละมุม มมอุปกรณ์ประกอบใหวเภน็ก
เภล่นนววยกันเภป็นกลุ่มเภน็กๆ นังตัวอย่างการัันมุมเภล่น นังนม้ 

   มุมบล็อก เภป็นมุมทม่เภน็กไนวเภล่นกับวัสนุรูปทรงต่างๆ ซึ่งท านววยไมว พลาสติก ผวา ฟองน้ า หรือ
กระนาษ โนยไม่มมใครตวองสอน เภน็กัะสรวางทุกสิ่งรอบๆ ตัวเภขาตามัินตนาการในโลกของเภน็กเภชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เภนิม ถละความคินสรวางสรรค์ตั้งถต่ขั้นพ้ืนฐานันลึงขั้นคินสรวางสรรค์สิ่งใหม่ๆ ไนว เภน็กัะเภริ่มการ
เภล่นขั้นส ารวัตัวบล็อกเภพมยงอันเภนมยว ทนลองขววาง โยน ผลักนัน เภหยมยบ ันลึงขั้นสุนทวาย อายุประมาณ 5 ขวบ
ขึ้นไป การเภล่นบล็อกัะเภริ่มทม่ัะเภป็นการสรวางสิ่งใหม่ๆ หรือถสนงลึงโครงสรวางทม่เภป็นัริง ครูผูวนูถลเภน็กควรััน
วางอุปกรณ์เภพ่ือช่วยเภสริมความคินสรวางสรรค์ระหว่างการเภล่น เภช่น กล่อง หลอนนวาย ขวนพลาสติก อิฐ หิน 
หุ่นั าลอง ไมวไผ่ เภศษผวา ยางยืน เภป็นตวน ครูผูวนูถลเภน็กควรมมขวอตกลงกับเภน็กทุกครั้งทม่เภล่นถลววใหวเภก็บเภขวาทม่ครู
ผูวนูถลเภน็กสามารลัันใหวเภน็กช่วยท าความสะอานบล็อกโนยัันถบ่งหนวาทม่ถละก าหนนเภวลา  ทม่ัะท างานนม้ใหว
ส าเภร็ัประมาณ 10 นาทม ถละหากท าไม่ส าเภร็ั เภพ่ิมเภวลาใหวอมกครั้งละ 5 นาทมันท าส าเภร็ั 

   วตัลปุระสงค์ ในการัันมุมบล็อก มมนังนม้ 
    1. ใหวเภน็กไนวเภล่นอย่างสนุกสนาน มมการวางถผนถละถกวปัญหานววยตนเภองหรือโนยกลุ่ม 
    2. ใหวเภน็กไนวใชวสรมระเภคลื่อนไหวอย่างอิสระ 
    3. ใหวเภน็กไนวพัฒนาการประสานสัมพันธ์ของกลวามเภนื้อใหญ่ ถละกลวามเภนื้อเภล็ก โนยการ
ท างาน ถละสรวางงานนววยบล็อก 
    4. ใหวเภน็กไนวเภล่นบทบาทสมมติ สลานการณ์ต่าง ๆ 
    5. ใหวเภน็กไนวเภรมยนรูวทม่ัะถบ่งปันความคิน ถละการท างานร่วมกันเภป็นกลุ่มในขณะทม่
ผลันเภปลม่ยนกันใชวบล็อก 
    6. เภพ่ือพัฒนาการยอมรับอย่างัริงใัในงานของคนอ่ืน 
    7. เภพ่ือพัฒนาการความคินรวบยอนทางนวาน คณิตศาสตร์การค านวณ เภช่น นวานใหญ่ เภล็ก 
มากกว่า นวอยกว่า เภท่ากัน รูปร่าง ขนาน ถละั านวน 
    8. พัฒนาความเภขวาใัเภรื่องนวานหรือเภหลม่ยมตรงขวามทม่เภหมือนกัน 
    9. เภพ่ือใชวเภป็นอุปกรณ์สรวางสรรค์ตามความคินของเภน็กตามทม่เภน็กมองเภห็น 
    10. เภพ่ือใหวเภน็กควนหาการเภคลื่อนทม่ถละความสมนุลัากสิ่งทม่เภขาสรวางขึ้นมา 

  มุมบล็อก สามารลัันท าไนวง่ายถละเภป็นประโยชน์กับเภน็กหลายประการ ถละควรใหวโอกาสเภน็กใน 
การถสนงผลงานต่อเภพ่ือนๆ 

   มุมบวาน เภป็นมุมทม่เภน็กเภล่นเภลมยนถบบชมวิตัริง ซึ่งมมประสบการณ์เภคยไนวพบเภห็นมา ถต่อาัไม่เภคย
ไนวทนลอง นังนั้น เภน็กอาััะมมความตวองการซ่อนเภรวนอยู่ ถละหากัันสลานการณ์ั าลองสนองความตวองการของ
เภน็ก ก็ัะท าใหวมมความสุข ครูผูวนูถลเภน็กอาััันบทบาท สมมติไววในมุมบวาน หรือัันไววใกลวๆ กัน เภน็กัะถสนง
บทบาทสมมติตามทม่เภน็กเภกินัินตนาการ เภน็กัะสรวางความสัมพันธ์ทางสังคม ัะพัฒนาอาษาพูนถกวปัญหาทม่เภกิน 



ถละใหวความร่วมมือในการเภล่นกับเภพ่ือน นังนั้น ควรัันเภสื้อผวาเภครื่องถต่งกายเภลมยนถบบผูวใหญ่ หรือชุนละครทม่มม
หนวากากหลายรูปถบบ ัันกระักเภครื่องถต่งหนวา เภครื่องครัว โต๊ะอาหาร ฯลฯ 

   วตัลปุระสงค์ ของการัันมุมบวาน คือ 
    1. เภพ่ือถสนงเภลมยนถบบชมวิตตามทม่ไนวพบเภห็นมา 
    2. เภพ่ือถสนงออกทางอารมณ์ ถละความรูวสึกโนยทม่รับการยอมรับัากผูวใหญ่ 
    3. เภพ่ือมมปฏิสัมพันธ์หลายบทบาท 
    4. เภพ่ือมมปฏิสัมพันธ์กับเภน็กถละผูวใหญ่ในสลานการณ์หลาย ๆ ไม่เภป็นทางการ 
    5. เภพ่ือพัฒนาอาษาพูนโนยถสนงออกทางสรวางสรรค์ 
    6. เภพ่ือเภลมยนบทบาทัากนิทาน อาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ 
    7. เภพ่ือใหวเภน็กเภกินความกลวาทม่ัะถสนงออกในเภชิงสรวางสรรค์ในขณะทม่ใส่หนวากาก 
    8. เภพ่ือพัฒนาเภทคนิคการถกวปัญหานววยตนเภอง 
    9. เภพ่ือสรวางความสัมพันธ์ทางสังคมใหวปรากฏชัน 
    10. เภพ่ือใหวเภน็กเภกินความสุขสนุกสนานในขณะทม่เภล่นกับเภพ่ือน 

   มุมหนังสือ เภป็นมุมสงบควรัันใหวอยู่ห่างัากมุมบวาน หรือมุมบล็อก ัันทม่นั่งหรือทม่นอนสบาย ๆ 
เภพ่ือใหวเภน็กมมสมาชิกถละใชวความคิน มมเภสื่อ ผวาปูรองนั่ง หมอนอิงเภพ่ือสรวางบรรยากาศ มมชั้นัันวางหนังสือใหวเภป็น
ระเภบมยบ สามารลเภลือกนูหนังสือไนวง่าย ัันหนังสือไววหลายประเภอท เภช่น หนังสือนิทาน หนังสืออาพ หนังสือ
การ์ตูน ถมกกาซมน ถละถคตตาลอค สวยงาม เภพ่ือัูงใัใหวเภน็กอยากัับตวองเภปินนู เภป็นการปูพ้ืนฐานนิสัยรักการ
อ่านใหวกับเภน็ก ควรเภล่านิทาน หรือเภล่าเภรื่องใหวเภน็กฟัง ถลววัันวางหนังสือไววเภพ่ือใหวเภน็กหยิบไปอ่านไนว ัันท า
โครงการหมุนเภวมยนหนังสือกันอ่าน โนยใหวเภน็กน าหนังสือมาัากบวานหรือยืมัากทม่โรงเภรมยนไปอ่านทม่พัก เภพ่ือใหว
คุณพ่อ – คุณถม่ มมส่วนร่วมในการอ่านหนังสือใหวลูกฟัง ซึ่งเภน็กสามารลัะฟังหนังสือเภรื่องเภนมยวกันหลายครั้ง
หากเภน็กชอบ นอกัากนั้นควรัันใหวมมมุมฟัง โนยมมเภครื่องเภล่นเภทป เภทป วิทยุ ถละหูฟัง เภป็นตวน อาััันโต๊ะรัก
การอ่าน ถละเภขมยนไววขวางๆ มุมหนังสือ โนยัันเภตรมยมอุปกรณ์ประกอบ เภช่น นินสอ ไมวบรรทัน สม เภทปกาว 
กรรไกร ทม่เภย็บกระนาษ กาว กระนาษ เภพ่ือใหวเภน็กหันสรวางหนังสือถละเภก็บไววอ่านอายในหวองเภรมยน ต่อไปอาย
หนวา หากมมั านวนหนังสือมากพออาัพัฒนาเภป็นหวองสมุนเภล็ก ๆ อายในหวองเภรมยน เภพ่ือใหวเภน็กไนวเภรมยนรูวการ
เภลือกใชวถละยืมหนังสือัากหวองสมุน ไนวเภรมยนรูวหลักเภกณฑ์ถละมารยาทในการใชวหวองสมุน 

   วตัลปุระสงค์ของมมุหนังสอื 
    1. ใหวเภน็กรักการอ่าน - เภขมยน 
    2. รูวัักใชววิธมถละนูถลรักษาหนังสือ 
    3. มมมารยาทถละสมาธิในการอ่านหนังสือ 
    4. มมความรับผินชอบถละรักษาระเภบมยบการใชวหนังสือ 
    5. เภรมยนรูวความหลากหลายของอาษาในอาษาของตนเภอง เภช่น ค ากลอน ค าโฆษณา 
ข่าวสารต่างๆ เภป็นตวน 

  ส าหรับมุมอ่ืนๆ อาััันไนวตามความตวองการเภรมยนรูวของเภน็กหรือัันใหวสอนคลวองกับถผนการสอน  
โนยตวองค านึงพัฒนาการตามวัยของเภน็ก ศักยอาพทม่ถตกต่างกัน ถละหลักการเภรมยนรูวโนยยึนหลักการการเภรมยน



การเภล่นใหวเภกินประสบการณ ์ใหวเภน็กคินควนคววาทนลองหาความัริงในลักษณะกลุ่ม หรือรายบุคคล เภน็ก ถละควร
มมกิักรรมร่วมกัน มมการยอมรับในศักนิ์ศรมถละความคินเภห็นของเภน็ก ถละอายใตวกฎเภกณฑ์ทม่ร่วมกันสรวางขึ้น 

ถนวทางปฏบิตัเิภพื่อปรบัพฤตกิรรมของเภน็กใหวมมวนิยัในหวองเภรมยน 
 1. ท าขวอตกลงในการปฏิบัติตนอายในหวองเภรมยน เภพ่ือเภน็กัะไนวทราบความคานหวังของพฤติกรรมเภน็ก  
โนยขวอตกลงตวองเภป็นการพิัารณารวมกันระหว่างครูผูวนูถลเภน็กถละเภน็ก  เภมื่อมมการท าผินขวอตกลง ก็มมการ
ทบทวนนววยวิธมการใหม่ เภพ่ือัะไนวไม่เภป็นการบ่น พูนซ้ าซากพร่ าเภพรื่อ ท าใหวเภกินความเภบื่อหน่าย ถละมมอารมณ์
อยากต่อตวาน 
 2. เภมื่อมมพฤติกรรมทม่เภป็นปัญหาเภกินขึ้น ศึกษาสาเภหตุใหวชันเภัน ถลววช่วยกันคินหาถนวทางในการถกวไข
ปัญหา มมวิลมทางในการถกวปัญหาหลากหลาย โนยมุ่งไปทม่ัุนหมายเภนมยวกัน คือ ถกวปัญหานั้นไนวเภพ่ือเภป็นถนวทาง
ในการใหวเภน็กคินถกวปัญหาไนวนววยตนเภองต่อไป พฤติกรรมทม่เภป็นปัญหาเภกินขึ้นไนวตลอนเภวลา ลวากิักรรมใน
หวองเภรมยนท าสิ่งทม่ซ้ าๆ ไม่น่าสนใั ต่ ากว่าความสามารลของเภน็ก หรือสูงกว่าความสามารลของเภน็กทม่ัะท าไนว
ส าเภร็ั เภน็กก็ัะหาทางออกไปท าอย่างอ่ืน ทม่ก่อใหวเภกินปัญหาพฤติกรรมตามมา นังนั้น ตวองศึกษาหาสาเภหตุของ
พฤติกรรมใหวพบก่อนัึงัะถกวปัญหาไนวตรงัุน 
 3. ครูผูวนูถลเภน็กตวองเภป็นถบบอย่างใหวกับเภน็ก มมขวอตกลงในการปฏิบัติอย่างไร ครูผูวนูถลเภน็กควรัะเภป็น
ตัวอย่างในเภรื่องเภหล่านั้นส าหรับเภน็กไนว 
 4. ครูผูวนูถลเภน็กตวองมมความสม่ าเภสมอในการปฏิบัติต่อเภน็กทุกคนโนยเภท่าเภทมยมกัน มมความยุติธรรมในการ
ตันสินปัญหาต่างๆ นววยเภหตุผลหลักการ 
 5. ใหวเภน็กรูวถผนงานในถต่ละวัน ถต่ละสัปนาห์ เภพ่ือเภน็กัะไนวมมความรูวสึกมั่นคง เภพราะไนวรูวว่าเภขาตวองท า
กิักรรมอะไรบวางในวันนั้น สัปนาห์นั้น ช่วยใหวไนวเภตรมยมตัวเภตรมยมใัในการท ากิักรรมไนวนม 
 6. เภมื่อมมพฤติกรรมต่างๆ เภกินขึ้นทม่เภรมยกรวองความสนใััากครูผูวนูถลเภน็กตลอนเภวลา ครูผูวนูถลเภน็กอาััะ
ตวองใชววิธมการเภมินเภฉยไม่สนใั ลวาครูผูวนูถลเภน็กทราบว่าพฤติกรรมนั้นไม่ไนวมมอันตรายในๆ เภน็กท าเภพ่ืออยากใหวครู
ผูวนูถลเภน็ก อยากใหวเภพ่ือนสนใั การไม่ใหวความสนใั บางครั้งก็ช่วยหยุนพฤติกรรมนั้นๆ ไนว ในท านองเภนมยวกัน
ลวามมพฤติกรรมอะไร ทม่ครูผูวนูถลเภน็กเภห็นว่าัะเภป็นอันตรายต่อเภน็ก ต่อบุคคลอ่ืน ก็ตวองเภขวาไปัันการทันทม หยุน
พฤติกรรมนั้น เภมื่อเภน็กสงบถลววัึงพูนคุยนววย สอบลามสาเภหตุถละช่วยกันคินหาถนวทางในการถกวปัญหานั้นๆ 
 7. สิ่งถวนลวอมทม่นม สอาพถวนลวอมอายในหวองทม่อบอุ่น เภต็มไปนววยความรักความเภขวาใั ความช่วยเภหลือ
เภกื้อกูลกัน ัะช่วยใหวเภน็กมมัิตทม่สงบ ท ากิักรรมต่างๆผ่านไปไนวนววยนม 
 8. มมมุมสงบใหวเภน็กไนวมมเภวลาไปนั่งสงบัิตสงบใั เภมื่อเภกินอารมณ์เภสมยไม่พอใั หรือเภป็นตวนเภหตุในการท า
ใหวเภกินความสับสนวุ่นวายในหวอง โนยมุมนม้ไม่ใช่มุมท าโทษ ถต่เภป็นมุมทม่เภน็กัะเภขวาไปนั่งท าใัใหวสงบ โนยไม่ใหว
ใครเภขวาไปรบกวนสมาธิอาััะท าเภป็นบวานหลังเภล็กๆ ในหวองเภรมยน เภน็กโมโหไม่พอใั ัะเภขวาไปนั่ง เภป็นทม่รูวกันใน
หวองว่าเภพ่ือนคนอ่ืนัะไม่เภขวาไปรบกวน พอเภน็กรูวสึกว่าสบายใัเภน็กก็ัะเภนินออกมาเภองถละเภขวาร่วมกิักรรมของ
หวองเภรมยนต่อไป 

 

 

 



บททม ่๓ 

บทบาทหนวาทมข่องครูถละการนูถลเภน็ก 

 เภน็กเภล็กเภป็นวัยทม่มมความซุกซน เภคลื่อนไหวตลอนเภวลา สติปัญญาถละความคินัะมมความเภป็นอิสระ 
ถปรเภปลม่ยนตามสิ่งถวนลวอมทม่พบเภห็นใกลวตัว ชอบลอกเภลมยนถบบตามความนึกคินของตน ัึงั าเภป็นอย่างยิ่งทม่
ัะตวองไนวรับการนูถลอย่างใกลวชิน ใหวมมการพัฒนาทั้งนวานร่างกาย ัิตใั อารมณ์ สังคม สติปัญญาถละลักษณะ
นิสัยนังนั้น ครู ซึ่งเภป็นผูวทม่อยู่ใกลวชินกับเภน็ก ถละมมอิทธิพลต่อการปรับเภปลม่ยนพฤติกรรม การพัฒนาการนวาน
ต่างๆ ของเภน็กมากทม่สุนในช่วงทม่เภน็กอยู่ในศูนย์ฯ ัะตวองเภป็นผูวทม่มมความรูวความสามารล รูวัักรับผินชอบ รักเภน็ก 
อุปนิสัยอ่อนโยน ัิตใัโอบอวอมอารมมมความยุติธรรม มมลักษณะเภป็นผูวน า เภพ่ือัะเภป็นผูวทม่ใหวการนูถลเภน็กอย่างมม
ประสิทธิอาพเภป็นถบบอย่างทม่นมของเภน็ก เภป็นการวางรากฐาน ความคิน สติปัญญา อารมณ์ สังคมลักษณะนิสัย 
เภสริมสรวางบุคลิกทม่นมใหวกับเภน็ก ซึ่งเภปรมยบเภสมือนการวางรากฐานของประเภทศ 

บทบาทของครู 

 ผูวทม่ท าหนวาทม่เภป็นครู มมบทบาทในการปฏิบัติหนวาทม่ นังนม้ 

 1. ปฏิบัติหนวาทม่ตามกิัวัตรของเภน็ก 
 ครูัะตวองท าหนวาทม่นูถลเภน็กถละปฏิบัติตามกิัวัตรประั าวันของเภน็ก เภพ่ือใหวเภน็กมมความเภัริญเภติบโต มม
พัฒนาการทุกนวานตามวัย ถละมมการเภรมยนรูวทม่เภหมาะสม 

 2. ส่งเภสริมพัฒนาการถละการเภรมยนรูวของเภน็กในลักษณะบูรณาการ 
 ครมูมหนวาทม่ส่งเภสริมพัฒนาการเภน็กในลักษณะบูรณาการเภชิงสรวางสรรค์ กล่าวคือใหวเภน็กไนวพัฒนานวานัิตใั 
อารมณ์ สังคม ถละัริยธรรมไปพรวอมกัน โนยใหวโอกาสเภน็กเภรมยนรูวัากสิ่งของถละผูวคนทม่อยู่รอบขวาง ซึ่งเภน็กัะ
เภรมยนรูวไนวโนยประสาทสัมผัสทั้งหวา การเภคลื่อนไหว การเภล่น ถละ การลงมือกระท า นังนั้น ครูัะตวองส่งเภสริมใหว
โอกาสเภน็กไนวพัฒนาอย่างเภต็มทม่ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์กับเภน็กนววยค าพูนถละกิริยาท่าทางทม่นุ่มนวล อ่อนโยน ถสนง
ความรักความอบอุ่น 

 3. สังเภกต เภฝ้าระวัง ถละบันทึกความเภัริญเภติบโต พฤติกรรม พัฒนาการนวานต่างๆ ของเภน็ก 
 ครูัะตวองเภป็นคนช่างสังเภกต เภฝ้าระวังปัญหาสุขอาพ พัฒนาการถละการเภรมยนรูวของเภน็ก  
ันบันทึกพฤติกรรมเภพ่ือัะไนวเภห็นความเภปลม่ยนถปลงทั้งปกติถละผินปกติทม่เภกินขึ้นกับเภน็ก  ซึ่งัะน าไปสู่การ
ควนหาสาเภหตุ เภพ่ือช่วยเภหลือถละถกวไขไนวทันท่วงทม 

 4. มมการปรับเภปลม่ยนพฤติกรรมทม่ไม่พึงประสงค์ของเภน็ก 
 ครูัะตวองเภป็นคนช่างสังเภกต มมความรูว ถละเภขวาใัพฤติกรรมทม่เภป็นปัญหา ถละไม่พึงประสงค์ของเภน็ก ซึ่ง
พฤติกรรมนั้น อาัเภกินัากการเภัริญเภติบโตถละพัฒนาการของเภน็ก รวมทั้งการปรับตัวของเภน็กต่อสิ่งถวนลวอม 
หากไม่ไนวรับการถกวไขตามถนวทางทม่เภหมาะสม อาัน าไปสู่ปัญหาทางพฤติกรรมของเภน็กในอนาคตถมวว่าเภน็กถต่
ละคนัะถตกต่างกันตามพันธุกรรมถละการอบรมเภลม้ยงนู ถต่ลวาเภขวาใัถละช่วยลนพฤติกรรมัะช่วยขัันปัญหาทม่
ัะตามมาไนวทันท่วงทม 

  



 5. ัันสิ่งถวนลวอมทม่ปลอนอัย ลูกสุขลักษณะ เภหมาะสมกับการพัฒนาเภน็กทุกนวาน 
 ครูั ะตวองนูถลัันสอาพถวนลวอมทั้งอายในอาคารถละอายนอกอาคารใหวสะอานลูกสุขลักษณะ ปลอนอัย 
ถละมมบรรยากาศเภหมาะสมกับพัฒนาการของเภน็ก 

 6. ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเภน็ก ครอบครัวถละชุมชน 
 ครูัะตวองเภป็นผูวประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเภน็กโนยเภป็นคนกลางในการสรวางความสัมพันธ์ทม่นม
ระหว่างเภน็กกับพ่อถม่ หรือผูวปกครองสมาชิกในครอบครัวถละบุคคลต่างๆ ในชุมชน เภพ่ือทราบลึงพฤติกรรม 
พัฒนาการการเภปลม่ยนถปลงของเภน็กไนวอย่างรวนเภร็วถละต่อเภนื่อง 

 7. รูวัักพัฒนาตนเภองในทางวิชาการถละวิชาชมพ 
 ครูั ะตวองใฝ่หาความรูวในการพัฒนาตนเภองอยู่เภสมอ นังนม้  
  7.1 การพัฒนานวานความรูวทางวิชาการถละทักษะอาชมพอย่างต่อเภนื่อง เภช่น การศึกษาหาความรูว 
การเภขวารับการอบรมเภพ่ิมเภติมอย่างสม่ าเภสมอ การตินตามความเภปลม่ยนถปลงนวานความรูวถละเภทคโนโลยมโนยอาศัย
สื่อทม่หลากหลาย รวมทั้งการรวมกลุ่มถลกเภปลม่ยนประสบการณ์ การศึกษานูงาน ศูนย์พัฒนาเภน็กเภล็ก/สลาน
พัฒนาเภน็กเภล็กทม่มมคุณอาพ การเภขวาร่วมเภป็นสมาชิกถละัันตั้งชมรมเภครือข่ายครู ซึ่งัะก่อใหวเภกินประโยชน์
โนยตรงถก่ครู   
  7.2 การพัฒนานวานบุคลิกอาพ ัะตวองเภป็นผูวทม่มมคุณลักษณะรักเภน็กอุปนิสัยอ่อนโยนมมกิริยาวาัานิ่ม
นวลอ่อนหวาน ใัเภย็น รูวัักปรับปรุงถละพัฒนาบุคลิกอาพของตนเภองอยู่เภสมอ 

หนวาทม่ของครู 

 ครูั ะอยู่ใกลวชินกับเภน็กตลอนทั้งวัน นังนั้น ัึงมมหนวาทม่ นังนม้ 
  1. อบรมเภลม้ยงนูเภน็ก ตั้งถต่รับเภน็กัากผูวปกครองันกระท่ังส่งคืนใหวผูวปกครอง 
  2. ัันกิักรรมประั าวัน เภพ่ือส่งเภสริมพัฒนาการ ถละเภตรมยมความพรวอมใหวกับเภน็ก ใหวมมสุขอาพ
สมบูรณ์ ถข็งถรง ถละไนวรับการพัฒนา ทั้งนวานร่างกาย ัิตใั อารมณ์ สังคม สติปัญญาถละลักษณะนิสัย โนย
ัันกิักรรมกลางถัวง ในร่ม ถละัันมุมกิักรรมต่างๆ เภช่น มุมหนังสือ มุมศิลปะ มุมนนตรม ฯลฯ 
  3. ปลูกัิตส านึกใหวเภน็กรักชาติ ศาสนา ถละพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
การรักษาสิ่งถวนลวอม ความมมระเภบมยบวินัยมมความรับผินชอบ ความมมน้ าใั ฯลฯ 
  4. นูถลความปลอนอัยถละรักษาความสะอานอายในถละอายนอกอาคารของศูนย์ฯ 
  5. ใหวเภน็กเภคารพธงชาติ ถละประกอบพิธมกรรมทางศาสนา 
  6. ส ารวัรายชื่อเภน็กทม่เภขวารับการเภลม้ยงนูประั าวัน เภยม่ยมเภยมยนผูวปกครองถละเภน็ก ในกรณมทม่เภน็กไม่มา
เภรมยนเภกิน 3 วันถละในกรณมทม่เภกินปัญหาอื่นๆ 
  7. ัันเภตรมยมสลานทม่เภรมยน ัันเภตรมยมอุปกรณ์การเภรมยนการสอนโนยเภนวนวัสนุทม่มมอยู่ถลววในทวองลิ่น ััน
อาหารเภสริม น้ านื่มน้ าใชว ัันท าบันทึกการสอน ถละบันทึกประั าตัวเภน็ก ตลอนันัันท าทะเภบมยนอุปกรณ์การ
เภรมยนการสอน 
  8. ัันท าบัญชมรายรับ-รายั่าย ตามโครงการัันหาอาหารเภสริม (นม) ส าหรับเภน็ก 



  9. ัันท าบัญชมถสนงรายการอาหารกลางวันรายสัปนาห์ ตามโครงการัันหาอาหารกลางวันส าหรับ
เภน็ก 
  10. ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเภน็กเภล็ก ผูวปกครอง ัันบรรยากาศสิ่งถวนลวอมในบริเภวณศูนย์ฯ 
 
การนูถลเภน็กเภล็ก 

 เภน็กเภล็ก เภป็นวัยถห่งการเภรมยนรูว อยากรูว อยากทนลอง ถละมมการเภัริญเภติบโตอย่างรวนเภร็ว มมการ
พัฒนาการนวานต่างๆ สูงสุน ซึ่งมักมมโอกาสเภั็บป่วยถละเภกินอุบัติเภหตุไนวง่าย 
 การส่งเภสริมสุขอาพ 
  1. การเภัริญเภติบโตของเภน็กเภล็ก 
  การเภัริญเภติบโต (Growth) หมายลึง การเภปลม่ยนถปลงขนานของร่างกายถละอวัยวะ ซึ่งเภกินัากการ
เภพ่ิมั านวนถละขนานของเภซลถละส่วนหล่อเภลม้ยง ท าใหวรูปร่างเภปลม่ยน เภช่น มมขนานโตขึ้น สูงขึ้น สันส่วน
เภปลม่ยนถปลง การประเภมินการเภัริญเภติบโตท าไนวโนยชั่งน้ าหนัก ถละวันส่วนสูงของเภน็ก ถลววน ามาเภปรมยบเภทมยบ
กับมาตรฐานตามอายุในช่วง 2-6 ปี เภน็กตวองมมน้ าหนัก ถละส่วนสูงเภพ่ิมข้ึนทุกปี นังนม้ 
   อายุ 2 ปี น้ าหนักประมาณ 11 - 12 กิโลกรัม ส่วนสูงประมาณ 87 - 89 เภซนติเภมตร 
   อายุ 3 ปี น้ าหนักประมาณ 13 - 14.5 กิโลกรัม ส่วนสูงประมาณ 94 - 95 เภซนติเภมตร 
   อายุ 4 ปี น้ าหนักประมาณ 15 - 17 กิโลกรัม ส่วนสูงประมาณ 100 – 101 เภซนติเภมตร 
   อายุ 5 ปี น้ าหนักประมาณ 17 - 19.5 กิโลกรัม ส่วนสูงประมาณ 105 – 106 เภซนติเภมตร 
   อายุ 6 ปี น้ าหนักประมาณ 19 - 22 กิโลกรัม ส่วนสูงประมาณ 110 – 111 เภซนติเภมตร 
  2. การส่งเภสริมการเภัริญเภติบโตของเภน็ก 
  การส่งเภสริมสุขอาพเภน็ก มุ่งเภนวนทม่การป้องกัน มากกว่าการรักษาเภมื่อเภกินเภั็บป่วยถลวว นังนั้น  
การัันหาอาหารทม่มมคุณค่าครบ 5 หมู่ ถละการประเภมินการเภัริญเภติบโตของเภน็ก โนยการชั่งน้ าหนัก วันส่วนสูง 
ถละถปลผล โนยเภทมยบกับกราฟถสนงการเภัริญเภติบโตของเภน็ก อย่างนวอยทุก 3 เภนือน ัะช่วยใหวเภน็กไนวรับการ
นูถล ถละส่งเภสริมการเภัริญเภติบโตทม่นมไนวอย่างต่อเภนื่อง 
   ปริมาณอาหารใน 1 วัน ส าหรับเภน็กอายุ 1 - 5 ปี 

กลุม่อาหาร 
ปริมาณ 

หมายเภหต ุ
เภน็กอาย ุ1 – 2 ป ี เภน็กอาย ุ๓ – ๕ ป ี

นม  1-3 ถกวว 1-3 ถกวว นมสนหรือนมผง 

ไข่  

 

ครึ่งฟอง 1 ฟอง ไข่ไก่ หรือไข่เภป็น ควร
ปรุงสุก เภพ่ือใหวย่อยง่าย 

เภนื้อสัตว์ต่าง ๆถละล่ัว 2 ชวอนกินขวาว  4 ชวอนกินขวาว ควรหั่นชิ้นเภล็ก เภพ่ือ
สะนวกในการเภคม้ยวกิน



กลุม่อาหาร 
ปริมาณ 

หมายเภหต ุ
เภน็กอาย ุ1 – 2 ป ี เภน็กอาย ุ๓ – ๕ ป ี

เภมล็นถหวง 

 

อาหารทะเภลถละเภครื่อง
ในอย่างนวอยสัปนาห์ละ 
2 ครั้ง 

ขวาวสุกหรือก๋วยเภตม๋ยว 

หรือขนมัมนหรือ 

ขนมปัง 

4 ทัพพมครึ่ง  6 ทัพพม ขวาวหุงไม่เภช็นน้ า หรือนึ่ง 

ผักใบเภขมยว  1 ทัพพมครึ่ง 3 ทัพพม ควรเภป็นผักสมเภขมยวเภขวม 
หรือสมเภหลืองสวมถละผัก
อ่ืน ๆ นววยทุกมื้อ 

ผลไมวตามฤนูกาล  3 ส่วน 3 ส่วน ผลไมวสนตามฤนูกาล ลวาง
ใหวสะอานก่อนใหวเภน็ก 

น้ ามันัากพืชถละสัตว์  2-3 ชวอน 3 ชวอน น้ ามัน เภนยสน หรือ กะทิ 

 
  3. อาการผินปกติทม่พบบ่อย ในเภน็กเภล็ก 
  การเภั็บป่วยบ่อยๆ ท าใหวการเภัริญเภติบโตของเภน็กหยุนชะงัก หรือล่าชวาสูญเภสมยโอกาสในการพัฒนา
ตน ครู เภป็นบุคคลหนึ่งทม่นูถลเภน็กอย่างใกลวชินในช่วงเภวลาอยู่ศูนย์ฯ ควรมมความรูวเภบื้องตวน ก่อนส่งใหวผูวปกครอง 
หรือพาไปพบถพทย ์
   3.1 ไขว การมมไขวเภกินัากหลายสาเภหตุ ถต่การตินเภชื้อ เภป็นสาเภหตุทม่พบไนวมากทม่สุน ไนวถก่ ไขวหวัน 
คอ ถละ หูอักเภสบ ไขวออกผื่น เภป็นตวน  
   อาการของไขว ลวาคล าหนวาผากเภน็ก ัะรูวสึกไนวว่าตัวรวอนผินปกติ ถต่เภพ่ือใหวลูกตวอง ควรวัน
อุณหอูมิร่างกายนววยปรอทวันไขว การวันโนยใชวปรอทวันไขว ควรสะบันใหวปรอทอยู่ในต าถหน่งอุณหอูมิต่ ากว่า 
35 องศาเภซลเภซมยสก่อน ัึงใหวเภน็กหนมบไววทม่รักถรว นานอย่างนวอย 5 นาทม เภมื่อวันไขวไนวเภท่าใน ใหวบวกอมก 0.5 
องศาเภซลเภซมยส เภนื่องัากการวันไขวทางรักถรว อาัมมความคลานเภคลื่อนัากอากาศอายนอกไนว หรือลวาเภน็กโต ใหว
อมไววใตวลิ้น 
   การนูถลเภบื้องตวน ลวาอุณหอูมิร่างกายสูงกว่า 37.8 องศาเภซลเภซมยส ควรเภช็นตัวเภบื้องตวนโนยใหวใชว
น้ าธรรมนาหรือน้ าอุ่นเภล็กนวอยเภช็นตัว เภพ่ือใหวหลอนเภลือนขยายตัว ถละระบายความรวอนไนวเภร็วกว่าน้ าเภย็น วิธม
เภช็นตัว ท าโนยใชวผวาขนหนูชุบน้ าบินหมานๆ เภช็นบริเภวณซอกคอ รักถรว ขาหนมบ ท าหลายๆ ครั้งันไขวลน ถลววใส่



เภสื้อผวาทม่ไม่หนา กรณมทม่อุณหอูมิร่างกายสูงกว่า 38.5 องศาเภซลเภซมยส ควรเภช็นตัวเภบื้องตวนตามทม่กล่าวมาถลวว
ถัวงผูวปกครองรับกลับไปนูถลต่อทม่บวาน หรือพาพบถพทย ์
   3.2 ไอ อาการไอ เภป็นกลไกร่างกาย เภพ่ือขับสิ่งถปลกปลอมออกัากหลอนลม เภช่น เภสมหะ 
เภนื่องความเภั็บป่วย หรือปฏิกิริยาของร่างกาย ทม่มมต่อสิ่งระคายเภคืองในล าคอ 
   การนูถลเภบื้องตวน 
    3.2.1 กรณมทม่เภน็กเภป็นหวัน ควรใหวพักผ่อนมาก ๆ ถละใส่เภสื้อผวาทม่อบอุ่น 
    3.2.2 ใหวเภน็กนื่มน้ ามากๆ ไม่ใหวน้ าเภย็น เภพ่ือใหวเภสมหะไม่เภหนมยวถละขับออกไนวง่าย 
    3.2.3 หากมมน้ ามะนาวผสมน้ าผึ้งใหวเภน็กัิบ เภพ่ือช่วยลนอาการระคายเภคืองในคอ 
    3.2.4 หากเภน็กไอถบบมมเภสมหะมาก ใหววางเภน็กพานตักในท่าคว่ า ถละตบกลางหลังเภบาๆ 
เภพ่ือกระตุวนใหวเภสมหะออกมาไนวง่ายขึ้น 
    3.2.5 พาเภน็กออกรับอากาศบริสุทธิ์ หรือเภปินหนวาต่าง ใหวอากาศล่ายเภทสะนวก 
    3.2.6 ไม่ควรใหวเภน็กวิ่งเภล่นมากเภกินไป ัะท าใหวเภหนื่อยถละหายใัไม่ทัน 
   3.3 อาเภัมยน เภป็นอาการทม่เภกินัากการบมบรันตัวของกระเภพาะอาหาร ถละกลวามเภนื้อหนวาทวอง 
เภพ่ือขับสิ่งทม่อยู่ในกระเภพาะอาหารออกมาัากร่างกาย 
   การนูถลเภบื้องตวน 
    3.3.1 ใหวเภน็กนอนพักในหวองทม่มมอากาศล่ายเภทนม 
    3.3.2 ใหวนื่มน้ าบ่อยๆ ครั้งละนวอยๆ เภพ่ือป้องกันอาวะร่างกายขานน้ า 
    3.3.3 วันอุณหอูมิร่างกายว่ามมไขวร่วมนววยหรือไม่ 
    3.3.4 หลังอาเภัมยนใหวเภน็กถปรงฟัน หรือบววนปาก เภพ่ือก าัันกลิ่น ถละรสของอาเภัมยนทม่ัะ
กระตุวนใหวเภกินอาเภัมยนซ้ าไนว 
    3.3.5 เภมื่อเภน็กรูวสึกนมขึ้น ควรัันอาหารอ่อนๆ ย่อยง่ายใหวเภน็กรับประทานทมละนวอย 
หลมกเภลม่ยงอาหารทม่มมไขมัน 
    3.3.6 ถัวงผูวปกครองใหวพาไปพบถพทย์ เภพ่ือหาสาเภหตุ ถละใหวการรักษาต่อ 
   3.4 อาการชัก เภน็กทม่ชักัะมมอาการกระตุกทม่ถขนขา ใบหนวา ปากเภขมยว ซึ่งอาัมมสาเภหตุมาัาก
ไขวสูง โรคลมชัก การตินเภชื้อในสมอง หรืออุบัติเภหตุทม่กระทบกระเภทือนสมอง 
   การนูถลเภบื้องตวน 
    3.4.1 ัับเภน็กนอนตะถคง เภพ่ือใหวน้ าลาย ถละเภศษอาหารไหลออกนวานขวาง 
    3.4.2 ใชวผวาพันชวอนหรือผวาพันนิ้วงันปาก 
    3.4.3 ไม่ควรเภขย่าตัวเภน็ก ถละไม่อุวมมากอนขณะชัก 
    3.4.4 เภช็นตัวเภพ่ือลนไขว ลวามมไขวร่วมนววย 
    3.4.5 อาการชักัะหยุนเภองอายใน 15 นาทม หลังัากนั้นควรพาไปพบถพทย์ 
    3.4.6 ถัวงผูวปกครองใหวพาไปพบถพทย์ 



   3.5 ทวองร่วง คือ อาการล่ายอุััาระเภป็นน้ า หรือล่ายเภหลวมากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วัน ซึ่งัะท า
ใหวร่างกายขานน้ าถละเภกลือถร่ สาเภหตุส่วนใหญ่เภกินัากอาหารไม่ย่อยกินอาหารทม่มมใยอาหารมากเภกินไป หรือ
กินอาหารทม่ร่างกายไม่คุวนเภคย นอกัากนม้ยังเภกินัากร่างกายไนวรับเภชื้อถบคทมเภรมย หรือัากสาเภหตุอ่ืนๆ เภช่น ถพว
อาหาร ถพวยา เภป็นตวน 
   การนูถลเภบื้องตวน 
    3.5.1 ใหวเภน็กนื่มน้ าเภกลือถร่ เภพ่ือลนอาการขานน้ าถละเภกลือถร่ 
    3.5.2 ลวาเภน็กล่ายอุััาระเภป็นมูกเภลือน อาเภัมยนมาก ใหวพาพบถพทย์โนยเภร็ว 
    3.5.3 ถัวงผูวปกครอง 
    
   3.6 เภลือนก าเภนาไหล การนูถลเภบื้องตวนใหวเภน็กกวมหนวาไปขวางหนวา ใชวกระนาษช าระ หรือผวา
รองรับเภลือนทม่ไหลออกมาทางนวานหนวาัมูก หรือสั่งน้ ามูกเภบาๆเภพ่ือเภอาเภลือนออกใหวหมน ัากนั้นใชวลุงพลาสติก
หรือผวาห่อน้ าถข็งประคบบริเภวณตวนคอถละหนวาผาก ัะช่วยใหวหลอนเภลือนหนตัว เภลือนก าเภนาัะหยุนไหล ถต่ลวา
นานเภกิน 10 นาทม ถมวใหวการพยาบาลเภบื้องตวนนังกล่าวถลวว ควรรมบพาพบถพทย์ถละถัวงผูวปกครอง 
   3.7 หัวโน หวอเภลือน ฟกช้ า ทม่อาัเภกินไนวบ่อย ัากอุบัติเภหตุเภล็กๆ นวอยๆในศูนย์ฯ 
   การนูถลเภบื้องตวน 
    3.7.1 ระยะถรกใหวประคบนววยน้ าเภย็น โนยใชวลุงพลาสติกใส่น้ าถข็งประคบเภสวนเภลือน
บริเภวณนั้น ัะหนตัวท าใหวเภลือนหยุนไหล หวามนวนคลึง เภพราะัะท าใหวเภลือนออกใตวผิวหนัง 
    3.7.2 หลังการประคบเภย็นถลวว 24 ชั่วโมง เภริ่มประคบนววยน้ าอุ่น โนยใชวกระเภป๋าน้ ารวอน 
หรือขวนใส่น้ าอุ่นประคบ เภพ่ือใหวเภลือนลูกนูนกลับเภขวาเภสวนเภลือนโนยเภร็วอาการเภั็บป่วยเภล็กนวอยนังกล่าว หากครู 
สามารลใหวการปฐมพยาบาลไนวลูกตวองัะช่วยใหวเภน็กสามารลกลับมามมสุขอาพถข็งถรงไนวเภร็วขึ้น 
  4. การนูถลสุขอาพช่องปากเภน็กเภล็ก 
  สุขอาพช่องปากเภน็ก มมความสัมพันธ์โนยตรงกับสุขอาพทั่วไปของเภน็กถต่ปัััุบันพบว่า เภน็กช่วงอายุ 
3 - 5 ปี เภป็นโรคฟันผุเภกือบทุกคน บางคนฟันผุเภกือบหมนปาก ท าใหวเภน็กๆ ตวองทนทุกข์ทรมานัากการปวนฟัน 
หรือเภั็บป่วยเภรื้อรัง ซึ่งัะส่งผลเภสมยต่อสุขอาพร่างกายถละัิตใัเภน็ก โรคฟันผุในเภน็กเภล็กัะลนลง หากครูเภล็ก
ถละพ่อถม่เภน็ก ร่วมมือใหวการนูถล 
   4.1 ความส าคัญของฟันน้ านม ฟันน้ านม นอกัากมมหนวาทม่หลักในการ 
เภคม้ยวอาหารถลวว ยังมมความส าคัญอมกหลายประการ คือ 
    4.1.1 กระเภพาะอาหารไม่ตวองท างานหนัก เภพราะฟันช่วยเภคม้ยวอาหารใหวเภป็นชิ้นเภล็กๆ 
    4.1.2 กลวามเภนื้อใบหนวาถละขากรรไกรของเภน็กัะเภติบโตสมส่วนเภมื่อใชวฟันบนเภคม้ยวอาหาร
เภป็นประั า 
    4.1.3 ฟันถทวัะขึ้นไนวตรง ไม่ซวอนเภก เภพราะฟันน้ านมช่วยทม่ไววถละโยกหลุน เภมื่อฟันถทวใกลว
ขึ้น 



    4.1.4 เภน็กมมสุขอาพกายนม เภพราะไม่ตวองทนทุกข์ัากการเภั็บปวนถละเภั็บป่วย ัากการ
ถพร่กระัายของเภชื้อโรคฟันผุ 
    4.1.5 เภน็กมมสุขอาพัิตนม เภพราะเภน็กทม่มมฟันนม ัะยิ้มไนวอย่างมั่นใัไม่ตวองเภกรงว่าัะลูกลวอว่า
ฟันน า หรือฟันหลอ 
   4.2 ฟันผุ เภป็นโรคตินเภชื้อเภรื้อรังทม่เภกินัากเภชื้อโรคชนินหนึ่งทม่อยู่ในคราบัุลินทรมย์ ซึ่งเภกาะอยู่บน
ผิวฟัน เภชื้อัะย่อยสลายอาหารประเภอทถป้ง ถละน้ าตาล เภพ่ือใชวเภป็นพลังงาน ถละ ลักษณะโรคในระยะเภริ่มถรก
ัะเภป็นรอยขุ่นขาวทม่ผิวเภคลือบฟัน ไม่มมอาการใน ๆ การผุลุกลามไประยะหนึ่งัึงัะเภห็นเภป็นรอยน า ถละเภป็นรูผุ 
ถละหากลุกลามลึงโพรงประสาทฟันเภน็กัึงมมอาการปวนฟัน บางครั้งตวองลอนออก เภน็กัะไม่มมฟันเภคม้ยวอาหาร
ันกว่าฟันถทวัะขึ้น 
    
   4.3 การถปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 
    4.3.1 ประโยชน์ คือ ท าใหวฟันสะอาน ถละลนความเภสม่ยงต่อการเภป็นฟันผุ การถปรงฟัน 
ช่วยก าัันคราบัุลินทรมย์ซึ่งเภป็นสาเภหตุของฟันผุ ถละเภป็นการสรวางสุขนิสัยการถปรงฟันใหวเภน็ก เภมื่อมมการถปรง
ฟันเภป็นประั าทุกวัน เภน็กัะเภกินความเภคยชินยอมรับการถปรงฟัน ถละคุวนเภคยกับการมมปากถละฟันสะอาน  
ันเภป็นนิสัยเภมื่อเภติบโตเภป็นผูวใหญ่ 
    4.3.2 องค์ประกอบทม่ส าคัญ ของการถปรงฟันทม่ัะเภกินผลนมต่อเภน็กครูตวองเภอาใัใส่หลาย
เภรื่อง นังนม้ 
     1) ฝึกทักษะการถปรงฟันใหวเภน็ก โนยการวางขนถปรงตั้งฉากกับตัวฟันถละลูไปมาสั้นๆ 
ในถนวนอนคลวายลูพ้ืน ใหวเภน็กถปรงฟันทั้งนวานหนวาถละหลัง 
     2) ัันใหวเภน็กมมถปรงสมฟันเภป็นของตนเภองทุกคน ไม่ควรใชวปะปนกัน เภพราะัะท าใหวติน
เภชื้อโรคัากเภน็กทม่ป่วยไนว 
     3) ใชวถปรงสมฟันทม่มมคุณอาพ ควรใหวเภน็กเภปลม่ยนถปรงสมฟันเภมื่อขนถปรงบาน เภพราะอาั
บานเภหงือก ไม่ควรใชวถปรงนานเภกิน 3 เภนือน 
     4) ใชวยาสมฟันผสมฟลูออไรน์ เภพ่ือช่วยใหวผลึกฟันถข็งถรงมากขึ้น ฟันัะผุ ไนวยาก ถละ
ควรใชวยาสมฟันส าหรับเภน็กโนยเภฉพาะ 
     5) ัันเภก็บถปรงสมฟันของเภน็กไววทม่โปร่ง ไม่อับชื้น ปลอนต่อถมลงทม่เภป็นพาหะน าโรค ไม่
ควรเภก็บไววในลววยเภนมยวกัน เภพราะัะท าใหวเภกินการปนเภปื้อน 
     6) นูถลขณะทม่เภน็กถปรงฟัน ใหวเภน็กถปรงฟันไนวนานอย่างนวอย 2 นาทม 
     7) ัันสลานทม่ถปรงฟันใหวเภน็ก ถต่ลวาหากไม่มมทม่ถปรงฟันหรืออ่างลวางมือ ควรนูถล
บริเภวณไม่ใหวมมน้ าขังเภฉอะถฉะ 
   4.4 การัันอาหารว่างใหวเภน็ก อาหารเภกม่ยวขวองกับฟันผุอย่างยิ่ง ครูควรใหวความส าคัญในเภรื่อง 
ต่างๆนังนม ้



    4.4.1 เภลือกอาหารว่างทม่มมคุณค่า ถละหวานนวอยใหวเภน็ก ไนวถก่ นมรสัืน ผลไมว หรือขนมทม่
ไม่หวานััน ถละเภหนมยวตินฟัน 
    4.4.2 นูถลไม่ใหวเภน็กกินขนมระหว่างมื้อ หรือไม่ใหวกินขนมบ่อยๆ โนยเภฉพาะขนมกรุบ
กรอบทม่มมส่วนประกอบเภป็นถป้ง น้ าตาล เภกลือ ผงชูรส สมผสมอาหาร 
    4.4.3 ถนะน าผูวปกครองใหวเภลือกซื้ออาหารทม่มมประโยชน์ใหวเภน็กไม่ซื้อขนมกรุบกรอบ  ถละ
น้ าอันลมใหวเภน็กกิน 
   4.5 การตรวัฟันใหวเภน็ก การตรวัฟันใหวเภน็ก ัะท าใหวครูทราบว่า เภน็กมมสุขอาพช่องปากเภป็น
อย่างไร ัะไนวถกวไขถละถนะน าผูวปกครองเภน็กไนวลูกตวอง 
    4.5.1 ตรวัความสะอานช่องปาก ควรตรวัทุกวัน พรวอมการตรวัสุขอาพเภน็กอย่าง
สม่ าเภสมอ หรือตรวัหลังัากทม่เภน็กถปรงฟันถลววอย่างนวอยสัปนาห์ละ 1 ครั้ง โนยใหวเภน็กหันหนวาไปทม่มมถสงสว่าง 
ตรวัฟันบนใหวเภน็กเภงยหนวาขึ้น ฟันล่างใหวเภน็กกวมหนวาลงเภล็กนวอย 
    4.5.2 ตรวัฟันผุ ควรตรวัเภนือนละ 1 ครั้ง หากพบว่าเภริ่มมมฟันผุควรถนะน าผูวปกครอง 
พาเภน็กไปรักษาถต่เภนิ่น ๆ ครูมมส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยนูถลฟัน รวมลึงสุขอาพร่างกายทั่วไปนววย 
เภนื่องัากเภน็กมักัะเภชื่อฟังครู มากกว่าผูวปกครอง การอบรมสั่งสอน การฝึกทักษะ ตลอนันเภป็นถบบอย่าง
พฤติกรรมสุขอาพทม่นมใหวกับเภน็ก เภป็นสิ่งส าคัญทม่ัะช่วยใหวเภน็กมมสุขอาพกายนม ัิตใัถั่มใส ถละ ส่งเภสริมใหวมม
พัฒนาการสมวัยครบทุกนวาน  
  5. การัันสอาพถวนลวอมถละความปลอนอัย  ใหวเภอ้ือต่อการมมสุขอาพนม ถละความปลอนอัยของเภน็ก 
ถละครเูภองควรนูถลสิ่งถวนลวอมนวานต่างๆ ในศูนย์ฯ คือ 
  1. ัันสอาพถวนลวอมอายนอกอาคาร 
  สอาพถวนลวอมทม่นมมมผลต่อสุขอาพถละความปลอนอัยของเภน็ก ัึงควรมมการนูถลในเภรื่องต่างๆ นังนม้ 
   1.1 นูถลสอาพถวนลวอมรอบอาคารถละบริเภวณใหวสะอาน ถละร่มรื่นปลูกตวนไมวใหวร่มเภงา ถละ
ช่วยกรองฝุ่นละออง นูถลสวนหย่อมใหวสวยงามเภสมอนอกัากนม้ บริเภวณทม่เภป็นพื้นนิน ควรปลูกหญวาคลุมนิน เภพ่ือ
ป้องกันฝุ่นฟุ้งกระัายในช่วงฤนูถลวง 
   1.2 ท่อถละรางระบายน้ า หรือถหล่งน้ า เภช่น บ่อน้ า ในบริเภวณศูนย์พัฒนาเภน็กเภล็ก ควรมมฝาปิน 
หรือมมรั้วกั้น มิใหวเภน็กพลันตกไนว 
   1.3 บริเภวณทม่พักขยะ หรือทม่ทิ้งขยะอายนอกอาคาร ควรัันเภก็บใหวเภป็นสันส่วน อาชนะรองรับ
ขยะมมฝาปินมินชิน พวนัากถมลงถละสัตว์พาหะน าโรคต่างๆ 
  2. การัันสอาพถวนลวอมอายในอาคาร 
  เภน็กๆ ใชวเภวลาส่วนใหญ่อยู่ในอาคาร ครูัึงควรนูถลสิ่งถวนลวอมในอาคารใหวสะอานถละปลอนอัย
เภสมอ นังนม้ 
   2.1 หมั่นตรวัสอบสอาพอาคาร ประตู หนวาต่าง อุปกรณ์ โต๊ะ เภกวาอม้ใหวอยู่ในสอาพนม หากมม
ส่วนช ารุน ควรรมบถัวงใหวผูวรับผินชอบซ่อมถซมโนยเภร็ว เภพราะอาัเภป็นอันตรายกับเภน็ก 



   2.2 ัันวางสิ่งของ ของเภล่นเภน็ก ถละเภครื่องใชวสอยต่างๆ ใหวเภป็นระเภบมยบ ถละเภช็น ท าความ
สะอานสม่ าเภสมอ โนยใชวผวาเภปียก ไม่ถนะน าใหวใชวไมวขนไก่ปันฝุ่น เภนื่องัากท าใหวฝุ่นฟุ้งกระัาย 
   2.3 ไม่วางสิ่งของกมนขวางทางเภนินหรือประตูเภขวาออก เภพ่ือความสะนวกในการเภคลื่อนยวายเภน็กใน
กรณมเภกินเภหตุฉุกเภฉิน เภช่น ไฟไหมว ถก๊สรั่ว เภป็นตวน 
   2.4 ัันพื้นทม่ใชวสอยใหวเภป็นสันส่วนตามการใชวงาน เภช่น หวองรับประทานอาหาร หวองท ากิักรรม 
ถละหวองนอน หากใชวบริเภวณเภนมยวกัน ควรท าความสะอานทุกครั้งเภมื่อเภสร็ัสิ้นถต่ละกิักรรม 
   2.5 ท าความสะอานเภพนาน ฝาผนัง ถละพ้ืนหวองสม่ าเภสมอ โนยเภริ่มัากบนลงล่าง ถละถนะน า
ใหวใชวผวาเภปียกเภช็นถทนการปันฝุ่น ส าหรับพื้นหวองควรเภช็นลูทุกวัน ถละนูถลไม่ใหวพื้นเภปียก 
   2.6 ัันใหวมมการระบายอากาศ ถละถสงสว่างเภพมยงพอ โนยเภปินช่องระบายอากาศ หนวาต่าง ใหวมม
ถสงสว่างธรรมชาติเภขวาลึง ถละอากาศล่ายเภทไนวนม เภพ่ือลนการเภัริญเภติบโตของเภชื้อโรคในอากาศ ถละลนการใชว
ไฟฟ้า 
 
  3. การนูถลวัสนุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ถละของเภล่นเภน็ก 
  การัันวางวัสนุ อุปกรณ์ต่างๆ ไววอย่างเภป็นระบบัะช่วยเภสริมในเภรื่องสุขอาพ ถละความปลอนอัย
ใหวถก่เภน็ก นังนั้น ครคูวรน าเภนินการนูถลวัสนุอุปกรณ์ต่างๆ นังนม้ 
   3.1 ัันใหวมมถกววนื่มน้ า ประั าตัวเภน็กถต่ละคน ถละลวางท าความสะอานทุกครั้ง 
   3.2 ัันใหวมมทม่เภก็บถปรงสมฟันทม่ลูกสุขลักษณะ คือ ถยกเภก็บของเภน็กถต่ละคน ถละอยู่ในทม่อากาศ
ล่ายเภทนม 
   3.3 ท าความสะอานทม่นอน หมอน ผวาห่มเภน็ก อย่างนวอยสัปนาห์ละ 1 ครั้ง โนยครู หรือ ใหว
ผูวปกครองน ากลับไปซักทม่บวานทุกเภย็นวันศุกร์ 
   3.4 เภลือกของเภล่นเภน็กทม่ปลอนอัย ไนวถก่ พ้ืนผิวเภรมยบ ท าความสะอานง่าย เภคลือบสมทม่ปลอนอัย 
หลมกเภลม่ยงของเภล่นทม่เภปราะบาง ถตกง่าย ถหลมคม หรือมมชิ้นส่วนเภล็กๆ หลุนง่าย 
   3.5 ท าความสะอานของเภล่นต่าง ๆ อย่างนวอยสัปนาห์ละ 1 ครั้ง 
   3.6 ควรัันใหวมมของเภล่นเภน็กัากวัสนุธรรมชาติถละอูมิปัญญาทวองลิ่น เภช่น เภครื่องเภล่นไมว เภครื่อง
ัักสาน เภครื่องปั้นนินเภผา ฯลฯ 
   3.7 ควรหลมกเภลม่ยงการใชวอาชนะพลาสติกทม่ไม่ไนวมาตรฐาน เภพราะัะท าใหวเภกินการสะสมสารพิษ
เภป็นอันตรายต่อร่างกายไนว 
  4. การนูถลหวองน้ า หวองสววม 
  หวองน้ า หวองสววมทม่นมควรถยกัากกัน สะอาน ลูกสุขลักษณะตลอนันมมสุขอัณฑ์ทม่มมขนาน เภหมาะสม
กับเภน็ก เภพราะัะช่วยใหวเภน็กมมสุขนิสัยการขับล่ายทม่นม ถละปลอนอัยัากการลื่น พลันตก ถละการตินเภชื้อโรค
ต่างๆ ไนว ซ่ึงครคูวรนูถล นังนม้ 
   4.1 ท าความสะอาน พ้ืน ผนัง หวองน้ าทุกวัน ถละหมั่นเภช็นพื้นใหวถหวงอยู่เภสมอ 



   4.2 ัันใหวมมถสงสว่างถละการระบายอากาศเภพมยงพอัะช่วยลนกลิ่นความอับชื้น  ถละการ
เภัริญเภติบโตของเภชื้อโรค เภชื้อรา ไนวนม 
   4.3 กรณมใชวสุขอัณฑ์เภป็นขนานผูวใหญ่ ควรัันหาอุปกรณ์ช่วยเภสริมการใชวงานใหวเภน็กใชวไนวอย่าง
ปลอนอัย เภช่น มมราวัับขนานเภหมาะกับมือเภน็ก มมเภกวาอม้ หรือโต๊ะเภตม้ยๆ ใหวเภน็กกวาวขึ้นไปนั่ง โลสววม หรือใชวอ่าง 
ลวางมือไนวอย่างสะนวก 
   4.4 ัันใหวมมน้ าใชวเภพมยงพอ ถละมมสายฉมนน้ าหรือขันน้ า ส าหรับใชวในการท าความสะอานหลังการ
ขับล่าย 
   4.5 อายในหวองสววม หรือนวานหนวาหวองสววม ควรมมอ่างลวางมือพรวอมสบู่ผวาเภช็นมือ เภพ่ือฝึกใหวเภน็ก
ไนวท าความสะอานมือหลังการขับล่ายทุกครั้ง 
   4.6 เภก็บน้ ายาท าความสะอานหวองน้ า หวองสววม ใหวมินชิน พวนัากมือเภน็ก 
   4.7 อุปกรณ์ ถละถปรงขันหวองน้ า ควรเภก็บในทม่อากาศล่ายเภทสะนวก ถละน าผึ่งถนนเภป็นครั้ง
คราว เภพ่ือลนการสะสมเภชื้อโรค 
   4.8 ฝึกใหวเภน็กมมพฤติกรรมการใชวหวองน้ า หวองสววม ทม่ลูกวิธม ไนวถก่ รานน้ าหรือกน ชักโครกทุก
ครั้งหลังการใชวสววม ทิ้งกระนาษหรือเภศษขยะลงในลังขยะทม่ัันใหว ไม่ทิ้งสิ่งอื่นในลงในโลสววมเภน็นขาน 
  5. การัันการขยะถละน้ าเภสมย 
  ขยะถละน้ าเภสมยมมผลกระทบต่อสุขอาพ นังนั้น ัึงควรัันวางระบบในการนูถล สิ่งทม่ควรปฏิบัติ มมนังนม ้
   5.1 ัันใหวมมทม่รองรับขยะ ทม่มมสอาพนม มมฝาปินมินชิน วางตามัุนต่างๆ ในศูนย์ฯ อย่างเภพมยงพอ 
เภช่น อายในหวอง บริเภวณสนามเภน็กเภล่น หวองครัว ถละหวองสววม เภป็นตวน 
   5.2 ถยกอาชนะเภก็บขยะ อย่างนวอย 4 ประเภอท คือ  
    1) ขยะถหวงทั่วไป  
    2) ขยะทม่สามารลน ากลับไปใชวไนวใหม่  
    3) ขยะเภปียกทม่เภป็นเภศษอาหาร หรือขยะัากหวองครัว ถละ  
    4) ขยะอันตราย เภช่น ล่านไฟฉาย หลอนไฟ กระป๋องสารเภคมม น้ ายา ท าความสะอานหวองน้ า 
หวองสววม เภป็นตวน 
   5.3 รวบรวมขยะออกัากตัวอาคารทุกวัน เภพ่ือไม่ใหวมมขยะตกควางอายในอาคาร ถละน าไปรวม
ไววในทม่พักขยะนอกอาคาร ขยะทม่รอการน าไปก าัันตวองเภก็บอย่างมินชิน พวนัากการคุวยเภขม่ยของสัตว์ถละพาหะ
น าโรค 
   5.4 นูถลรางระบายน้ าัากหวองน้ า หวองสววม หวองครัว ใหวระบายไนวนมไม่มมขยะตกควาง อุนตัน 
หรือมมน้ านิ่งขัง ถละควรมมฝาปินท่อระบายน้ าใหวปลอนอัยัากการพลันตกของเภน็ก 
   5.5 น้ าทิ้งัากครัว หรือหวองอาหาร ซึ่งมมคราบไขมัน ควรปล่อยผ่านบ่อนักไขมันก่อนทิ้งลงท่อ
ระบายหรือถหล่งน้ าสาธารณะ 
  6. การควบคุมถละป้องกันถมลงถละพาหะน าโรค 



  เภน็กๆ อาัเภั็บป่วยัากเภชื้อโรคทม่มากับถมลงถละสัตว์พาหะน าโรคต่างๆ ไนว เภช่น ถมลงวัน ถมลงสาบ 
ท าใหวเภกินอาการอุััาระร่วง หรือ ยุง ท าใหวเภกินโรคไขวเภลือนออก ไขวสมองอักเภสบ เภป็นตวน การควบคุมถละ
ป้องกัน ควรท านังนม้ 
   6.1 ก าัันถหล่งทม่มมน้ าขัง เภพ่ือป้องกันการถพร่พันธุ์ยุง โนยท าลายอาชนะทม่มมน้ าขัง หรือถหล่ง
น้ านิ่ง อย่างนวอยสัปนาห์ละ 1 ครั้ง 
   6.2 นูถลสอาพถวนลวอมในศูนย์ฯใหวสะอานอยู่เภสมอ ป้องกันถมลงวัน ถมลงสาบ ถละหนู โนย
ัันเภก็บขยะอย่างลูกวิธม 
   6.3 ลวางท าความสะอานลังขยะถละบริเภวณทม่พักขยะเภพ่ือลนการสะสมของสิ่งสกปรกต่างๆ 
   6.4 ใหวเภน็กไนวนอนในมุวงลวน หรือลวาไม่มม ควรัันใหวหวองนอนมมถสงสว่างถละการระบายอากาศ
นม 
  7. การป้องกันอุบัติเภหตุ ถละอุบัติอัย 
  อุบัติเภหตุทม่อาัเภกินขึ้นไนวัากสิ่งถวนลวอมในศูนย์พัฒนาเภน็กเภล็ก มมไนวหลายประการ ตั้งถต่ อุบัติเภหตุ
ัากสนามเภน็กเภล่น สารเภคมม ถละไฟฟ้า 
   7.1 สนามเภน็กเภล่น เภป็นสิ่งหนึ่งทม่มมประโยชน์ต่อการพัฒนากลวามเภนื้อมันเภล็ก มันใหญ่ การ
ประสานงาน การตันสินใั ถละพัฒนาการ ถต่ขณะเภนมยวกันก็ก่อใหวเภกินอันตรายไนวง่าย ลวาไม่ไนวมาตรฐาน ถละ
ขานการนูถล 
    7.1.1 พ้ืนสนามเภน็กเภล่น ควรท านววยวัสนุทม่ปลอนอัย เภช่น ทราย ไมว วัตลุทม่ลนการกระถทก 
    7.1.2 ัันหาเภครื่องเภล่นสนามทม่ไนวรับการออกถบบทม่นม ถละตินตั้งอย่างลูกวิธม 
    7.1.3 บ ารุงรักษา ท าความสะอาน ถละตรวัสอบ อุปกรณ์เภครื่องเภล่นทุกวันใหวสะอาน 
ถละอยู่ในสอาพนมเภสมอ 
    7.1.4 ควรมมครู ขณะเภล่นในสนามเภน็กเภล่นในสันส่วนต่อเภน็กทม่ เภหมาะสม  
คือ 1 : 20 
   7.2 อุปกรณ์ เภครื่องใชวไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ หมั่นตรวัสอบใหวอยู่ในสอาพนม เภก็บสายไฟใหว
เภรมยบรวอย ปลั๊กไฟทม่อยู่ต่ ากว่า 1.5 เภมตร ควรหาฝาครอบปลั๊กไฟเภพ่ือป้องกันเภน็ก 
   7.3 ัันใหวมมตูวยาสามัญประั าบวานทม่มมยา ถละเภวชอัณฑ์ตามั าเภป็นถละตินตั้งใหวพวนมือเภน็ก 
ตรวัสอบวันหมนอายุของยา สม่ าเภสมอ 
   7.4 เภก็บสารเภคมมอันตราย ในทม่มินชิน พวนมือเภน็ก ถละอยู่บรรัุในอาชนะทม่มมฉลากชันเภัน 
อาชนะใส่สารเภคมมทม่ใชวหมนถลวว ควรเภก็บทิ้งอย่างลูกวิธม 
   7.5 ัันเภตรมยมเภครื่องนับเภพลิงทม่มมมาตรฐานไววประั าศูนย์พัฒนาเภน็กเภล็ก  ตินตั้งในทม่หยิบใชว
สะนวก อยู่ในสอาพพรวอมใชวงาน ถละมมผูวทม่สามารลใชวไนวลูกตวองหรือลวาไม่มมเภครื่องนับเภพลิง ควรมมอาชนะเภก็บน้ า 
รวมทั้งสายยาง ทม่พรวอมใชวเภมื่อเภกินเภพลิงไหมว 



   การัันสิ่งถวนลวอมในศูนย์ฯใหวสะอานถละปลอนอัย ส่วนใหญ่สามารลท าไนวโนยครูเภล็ก อย่างไรก็
ตาม บางเภรื่องทม่ครูเภล็กไม่สามารลน าเภนินการไนวเภอง ควรประสานความร่วมมือกับผูวบริหาร ถละผูวปกครองเภน็ก 
เภพ่ือน าเภนินการใหวเภกินความปลอนอัยกับเภน็กทุกคน รวมลึงครูเภองนววย 
 
  6. การนูถลใหวเภน็กไนวรับอาหารถละน้ าสะอาน ปลอนอัย 
 เภน็กเภป็นวัยทม่มมการเภัริญเภติบโตสูงสุนัึงตวองการอาหารทม่มมคุณค่าครบลววนสะอาน  ถละปลอนอัย ซึ่งมม
เภหตุผลทม่ส าคัญ คือ 
  1. อาหารใหวพลังงานถละสารอาหารถก่เภน็ก ส าหรับท ากิักรรมถละการเภัริญเภติบโต 
  2. อาหารช่วยนูถลรักษาสุขอาพเภน็ก โอชนาการทม่นมช่วยใหวเภน็กไม่เภป็นหวันถละโรคอุััาระร่วง 
  3. การรับประทานอาหารเภน็กควรใหวเภน็กรูวัักสัมพันธ์ใกลวชินกับบุคคลอ่ืน 
  4. การรับประทานอาหารท าใหวเภน็กไนวเภรมยนรูวโลก โนยการใชวประสาทสัมผัสทั้ง 5 
  5. เภน็กัะมมพัฒนาการ ทักษะ เภมื่อเภน็กรับประทานอาหารนววยตนเภอง 
  6. เภน็กัะมมพัฒนาการนวานอาษาถละทักษะทางสังคมทม่นม เภมื่อรับประทานอาหารร่วมกับ ผูวอื่น 
   อาหารทม่ปลอนอัย ถละเภหมาะสมทม่ัะัันใหวเภน็ก ัะตวองไม่เภป็นอาหารทม่ท าใหวส าลักง่าย ตวองไม่
ลื่นถละขนานเภล็ก เภช่น ไสวกรอกถผ่นบางกลมๆ องุ่น เภมล็นลั่วเภป็นตวน นอกัากนม้ลักษณะของ อาหาร พบว่า
ปัััุบันอาหาร มมสารปนเภปื้อนมากมายทม่ควรระวัง ตลอนันกระบวนการผลิต ันลึงการบริโอค อาหารทม่มมสาร
ปนเภปื้อน ถละไม่สะอาน สามารลท าใหวเภกินอันตรายกับเภน็กไนวมาก เภช่น 
  1. โรคทม่มมอาหารถละน้ าเภป็นสื่อ เภช่น โรคอุััาระร่วง บิน ไทฟอยน์ ซึ่งัะท าใหวเภกินอาการปวนทวอง
อย่างรุนถรง มมไขว อาเภัมยน ฯลฯ 
  2. โรคพยาธิต่างๆ ทม่ปนเภปื้อนมากับเภนื้อสัตว์ ถละผักทม่ไม่สะอาน ถละปรุงไม่สุก 
  3. โรคัากอาหารเภป็นพิษ เภช่น อาหารกระป๋องทม่หมนอายุ หรือช ารุนัะท าใหวมมอาการ ปวนทวอง 
ทวองร่วง ฯลฯ 
  4. พิษัากพืชถละสัตว์ัากธรรมชาติ เภช่น พิษัากเภห็น กลอย ฯลฯ 
  5. พิษัากสารเภคมม เภช่น สารตะกั่ว สารก าัันถมลง สมผสมอาหาร สารปรุงถต่งอาหาร ฯลฯ 

  นังนั้น เภพ่ือเภป็นการคุวมครองสุขอาพเภน็กในศูนย์พัฒนาเภน็กเภล็ก ัึงควรัันอาหารทม่สะอาน ปลอนอัย
ใหวเภน็ก โนยพิัารณาทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตอาหารถละเภนวนพฤติกรรมการรับประทานอาหารทม่ลูกตวอง  
ไนวถก่ การใชวชวอนกลาง ถละการลวางมือใหวสะอานก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง การนูถลใหวเภน็กไนวรับอาหาร
ถละน้ าทม่สะอาน ปลอนอัย สามารลท าไนวนังนม้ 
   1. การัันใหวมมน้ านื่มสะอานในถต่ละวัน เภน็กัะตวองไนวรับน้ านื่มทม่สะอาน ปลอนอัย อย่าง
เภพมยงพอ ซ่ึงคร ูสามารลัันหาน้ านื่มถละนูถลความสะอานในการนื่มน้ าใหวกับเภน็กไนวนังนม้ 
    1.1 น้ านื่มส าหรับเภน็ก ควรเภป็นน้ าทม่ผ่านการปรับปรุงคุณอาพถลวว เภช่น น้ าประปาทม่ตวมสุก 
หรือผ่านเภครื่องกรองทม่มมการนูถลรักษาสม่ าเภสมอ หรือน้ าบรรัุขวนทม่มมเภครื่องหมาย อย. 



    1.2 อาชนะทม่เภก็บน้ านื่ม ตวองมมฝาปินมินชิน มมทม่รินน้ าออกทางเภนมยว ไม่ใชวอาชนะ เภช่น ถกวว 
หรือขันน้ า ตักโนยตรง เภนื่องัากอาัท าใหวมมการปนเภปื้อนไนวง่าย มมการท าความสะอานอาชนะใส่น้ านื่ม
สม่ าเภสมอ 
    1.3 ัันใหวเภน็กถต่ละคนมมถกววน้ าประั าตัว ถละมมการท าความสะอานทุกครั้งหลังการใชวงาน 
   2. การัันสลานทม่เภตรมยมปรุงอาหารใหวสะอาน ปลอนอัยนอกัากอาหารทม่มมประโยชน์ทาง
โอชนาการทม่เภน็กัะตวองไนวรับอย่างครบลววนในถต่ละวัน คร ูัะตวองใหวความส าคัญในการัันสลานทม่ ส าหรับการ
เภตรมยม การปรุงอาหาร นังนม้ 
    2.1 สลานทม่เภตรมยมปรุงอาหาร ควรถยกเภป็นสันส่วน พ้ืนหวอง ถละฝาผนังท านววยวัสนุสมอ่อน 
ถละท าความสะอานง่าย 
    2.2 ัันใหวมมถสงสว่าง ถละการระบายอากาศนม ลนปัญหา กลิ่น ควัน ถละความรวอน ไม่ใหว
รบกวนบริเภวณใกลวเภคมยง 
    2.3 โต๊ะเภตรมยม ปรุงอาหาร สอาพนม สะอาน ถละสูงัากพ้ืนอย่างนวอย 60 เภซนติเภมตร เภพ่ือ
ป้องกันสิ่งสกปรกกระเภน็นปนเภปื้อนอาหาร 
    2.4 กรณม ทม่ศูนย์พัฒนาเภน็กเภล็กมมหวองครัวอยู่อายในบริเภวณศูนย์ฯ ตวองป้องกันอันตรายทม่
อาัเภกินข้ึนเภมื่อเภน็กเภขวาไปเภล่นในหวองครัว เภช่น มมอุปกรณ์ปินหัวถก๊สทม่ปลอนอัย เภกบ็มมนใหวมินชิน 
    2.5 กรณมทม่ ซื้ออาหารพรวอมบริโอค หรือัวางท าัากอายนอกศูนย์พัฒนาเภน็กเภล็ก ควรเภลือก
รวานทม่สะอาน ถละเภนวนใหวมมการปกปินอาหารทม่พรวอมบริโอคขณะขนส่ง 
   3. การเภลือก การปรุง การเภก็บอาหารใหวสะอาน ถละปลอนอัย อาหารทม่สะอาน ปลอนอัย ัะ
ช่วยใหวเภน็กสามารลไนวรับประโยชน์ัากการรับประทานอาหารถต่ละชนินไนวอย่างเภต็มทม่ ซึ่งครูัะตวองมมวิธมการใน
การเภลือกการปรุง ถละการเภก็บอาหาร นังนม้ 
    3.1 การเภลือกถละเภตรมยมอาหารสน 
     3.1.1 เภลือกอาหารทม่ใหม่ สน สะอาน มมสมตามธรรมชาติ เภช่น เภนื้อสัตว์ สมชมพู ผักสนใบ
มมรูพรุน เภล็กนวอย อาหารถหวงตวองไม่อับชื้น หรือมมกลิ่นเภหม็น 
     3.1.2 หลมกเภลม่ยงอาหารทม่เภัือปนสมสังเภคราะห์ หรือสมสนมาก ๆ 
     3.1.3 อาหารกระป๋อง ถละเภครื่องปรุงรส ควรอยู่ในสอาพนม มมเภครื่องหมาย อย. มม
ฉลากระบุวันผลิต วันหมนอายุ 
     3.1.4 การลวางผัก ผลไมว ส าหรับผักควรลอกออกเภป็นชิ้นๆ ถลววลวางใหวสะอานนววยน้ า
ไหลผ่าน ถละลวางทมละใบ เภพ่ือลวางสิ่งสกปรก ถละสารเภคมมตกควาง ผักถละผลไมวควรลวางก่อนปอกเภปลือก 
    3.2 การปรุงอาหาร 
     3.2.1 ปรุงอาหารโนยไม่ใชวผงชูรส หรือเภครื่องปรุงรส ถละสารปรุงถต่งสม 
     3.2.2 ปรุงอาหารใหวสุกอย่างทั่วลึง โนยเภฉพาะเภนื้อสัตว์ เภพ่ือท าลายเภชื้อโรคต่าง ๆ 
     3.2.3 ขณะปรุงอาหารควรงนการพูนคุย ทางทม่นมควรใชวผวาสะอานปินปาก ป้องกัน ไอ 
ัามลงอาหารขณะปรุง 



     3.2.4 การชิมอาหาร ควรใชวชวอนส าหรับชิม ไม่ใชวชวอนเภนมยวกับทม่ใชวท าอาหาร 
    3.3 การเภก็บรักษาอาหารการเภก็บรักษาอาหารทม่นม ควรท าทั้งก่อนถละหลังปรุงอาหาร เภพ่ือ
ลนปัญหาการปนเภปื้อนอาหาร สิ่งทม่ควรปฏิบัติ คือ 
     3.3.1 เภก็บอาหารในอุณหอูมิทม่เภหมาะสม เภก็บในอาชนะทม่สะอาน ถละเภหมาะสมตาม
ประเภอทของอาหาร เภช่น อาหารทม่มมส่วนประกอบของน้ าสวมสายชู ควรใส่อาชนะทม่ทนกรนไนวนม เภช่น ถกวว 
กระเภบื้อง สถตนเภลส เภป็นตวน 
     3.3.2 ปกปินอาหารทม่ปรุงสุก หรือพรวอมบริโอค นววยฝาชม หรือฝาอาชนะ ไม่ถนะน าใหว
ใชวผวา เภพราะสามารลสัมผัสตัวอาหารไนวง่าย 
     3.3.3 น้ านื่ม น้ าผลไมว ตวองสะอาน ถละเภก็บในอาชนะทม่สะอาน มมฝาปินมินชิน การท า
น้ าผลไมว ตวองใชวน้ าตวมสุกผสมเภท่านั้น 
     3.3.4 น้ าถข็งทม่ใชวส าหรับรับประทานควรเภก็บในอาชนะทม่สะอาน มมฝาปิน มมอุปกรณ์
ส าหรับตัก ถละไม่ถช่อาหารอ่ืนในปนในลังน้ าถข็ง 
   4. การเภลือก การลวาง ถละการเภก็บอุปกรณ ์ถละอาชนะใส่อาหาร 
   อุปกรณ์ถละอาชนะใส่อาหารเภป็นสิ่งทม่สัมผัสกับอาหารโนยตรง ัึงตวองใหวความส าคัญกับการ
เภลือก การลวาง ถละการเภก็บอุปกรณ์ต่างๆ นังนม้ 
    4.1 การเภลือก 
     4.1.1 เภลือกอาชนะใส่อาหาร ัาน ชาม ชวอน สวอม ทม่ท านววยวัสนุปลอนอัย เภช่น สถตน
เภลส อลูมิเภนมยม เภมลามมนคุณอาพนม สมอ่อน ตะเภกมยบไม่ตกถต่งสม 
     4.1.2 ัาน ชาม เภลือกใชวทม่พื้นผิวเภรมยบ เภพ่ือใหวท าความสะอานง่าย 
     4.1.3 เภขมยงทม่ใชวเภตรมยมอาหารตวองสอาพนม  ไม่ถตกรวาว  ถยกใชวเภขมยง 
อย่างนวอย 3 เภขมยงตามประเภอทของอาหาร คือ เภขมยงส าหรับเภนื้อสัตว์สน เภนื้อสัตว์สุก ถละผัก ผลไมว ตวองลวางใหว
สะอานทั้งก่อนถละหลังการใชวงาน เภก็บในทม่มมอากาศล่ายเภทไนวนม เภพ่ือลนการปนเภปื้อนเภชื้อโรคในอาหาร 
    4.2 การลวาง 
     4.2.1 ลวางอาชนะ อุปกรณ์ทม่ใชวใส่อาหาร ถละชวอน สวอม อย่างนวอย 3 ครั้ง หลังัาก
เภก็บเภศษอาหารออกถลวว นังนม้  
      ครั้งทม ่1 ลวางนววยน้ ายาลวางอาชนะ 
      ครั้งทม ่2, 3 ลวางนววยน้ าสะอาน หรือลวางนววยน้ าไหลผ่าน 
     4.2.2 อ่างลวางอาชนะ ควรควรอยู่สูงัากพ้ืนอย่างนวอย 60 เภซนติเภมตร ควรมมท่อ
ระบายน้ า ทม่นม ไม่มมน้ าขังหรือเภฉอะถฉะ ัาน ชาม ถละอุปกรณ์ต่างๆ ทม่ลวางสะอานถลวว คว่ าบนตะถกรง ทม่มม
อากาศล่ายเภทไนวนม ถละสูงัากพ้ืนอย่างนวอย 60 เภซนติเภมตร ผึ่งใหวถหวงไม่ควรใชวผวาเภช็นอาชนะทม่ลวางถลวว 
    4.3 การเภก็บ 
     4.3.1 ชวอน สวอม ตะเภกมยบ ใหววางเภอานวานนวามขึ้นบน ในตะกรวาทม่โปร่ง สะอาน หมั่น
นูถลตะกรวาใหวสะอานอยู่เภสมอ 



     4.3.2 ัาน ชามทม่ลวางสะอานถลวว ผึ่งใหวถหวง ัึงเภก็บใส่อาชนะทม่มมการปกปิน 
     4.3.3 เภครื่องครัว เภช่น หมวอ กระทะ ตะหลิว ควรถขวนทม่นวามใหวส่วนทม่ใส่อาหารหัน
เภขวาผนัง 
  7. สุขนิสัยส่วนบุคคลของผูวปรุง - เภสริฟอาหาร 
  ผูวปรุง หรือเภตรมยมอาหารควรมมสุขอาพ ถละสุขอนามัยส่วนบุคคลทม่นม ถละมมการถต่งกายสะอาน 
เภหมาะสม นังนม้ 
   1. ลวางมือนววยสบู่ ถละน้ าสะอาน ก่อนถละหลังการเภตรมยม ปรุงอาหาร ถละก่อน เภสริฟอาหาร
ใหวเภน็ก 
   2. ระหว่างเภตรมยม ถละปรุงอาหารไม่ควรพูนคุย ถละควรปินปากนววยผวาสะอานป้องกันการไอ 
ัาม ปนเภปื้อนอาหาร 
   3. ตันเภล็บสั้น รักษาใหวสะอานเภสมอ ถละไม่สวมเภครื่องประนับทม่มือ ถละนิ้ว 
   4. ไม่เภตรมยม ปรุงอาหารในขณะทม่ป่วย มมไขว เภั็บคอ มมถผลเภรื้อรังทม่มือ ถละนิ้ว หากมมบานถผล
ควรปินพลาสเภตอร์ใหวเภรมยบรวอย 
   5. ถต่งกายใหวสะอาน ลูกสุขลักษณะ เภพ่ือป้องกันการปนเภปื้อนในอาหาร นังนม้ 
    5.1 สวมเภสื้อมมถขน เภพ่ือป้องกันเภหงื่อไคล 
    5.2 สวมหมวกคลุมผม ถละผวากันเภปื้อน ควรใชวสมขาว เภพ่ือใหวเภห็นความสกปรกไนวง่าย
ป้องกันเภสวนผม ถละรังถคตกหล่นใส่อาหาร 
   6. ไม่ใชวมือสัมผัสอาหารทม่พรวอมบริโอคโนยตรง ตวองใชวอาชนะในการหยิบัับอาหารทม่สะอาน 
   7. ไม่ใชวปากเภป่าอาหารใหวเภย็น ก่อนใหวเภน็กรับประทาน เภพราะัะท าใหวน้ าลายปนเภปื้อนในอาหาร
ตินเภชื้อโรคไนวในกรณมทม่ศูนย์พัฒนาเภน็กเภล็กไม่ไนวเภตรมยม ปรุงอาหารทม่ศูนย์ฯ เภอง ครู ควรทม่ัะตรวัสอบ
รวานอาหารทม่ัะัวางเภหมาท าอาหารใหวเภน็กโนยใชวถนวทางเภนมยวกันนม้  เภพ่ือใหวไนวรวานทม่ท าอาหารสะอานถละ
ปลอนอัยส าหรับเภน็กมากทม่สุน 
  8. โอชนาการส าหรับเภน็ก 
  เภพ่ือใหวเภน็กไนวรับอาหารทม่มมประโยชน์ต่อร่างกาย ส่งผลต่อการเภัริญเภติบโตของเภน็กตามพัฒนาการ
ควรส่งเภสริมใหวเภน็กไนวรับสารอาหารครบ 5 หมู่ ไนวถก่  

หมูอ่าหาร อาหาร ประโยชน ์

หมู่ทม ่2 ขวาว ถป้ง  

 

ไนวถก่ ขวาวต่างๆ เภช่น ขวาวเภัวา ขวาว
เภหนมยว ถป้งต่างๆ เภช่น ถป้งขวาวเภัวา ถป้ง
มันส าปะหลังถละอาหารทม่ท าัากถป้ง 
เภช่นก๋วยเภตม๋ยว บะหมม่ ขนมัมน ขนมปัง 
หัวเภผือก มันต่างๆ 

ใหวพลังงานถละความอบอุ่นถก่ร่างกาย ท า
ใหวมมถรงเภคลื่อนไหวท างานไนว 

หมู่ทม่ 3 ผักใบเภขมยว ไนวถก่ ผักใบเภขมยวเภหลือง ถละผักเภป็นหัว บ ารุงสุขอาพทั่วไปใหวถข็งถรง บ ารุง



เภหลือง 

 

ต่างๆ เภช่น ผักบุวง คะนวา ต าลึง ฟักทอง 
กะหล่ าปลม มะเภขือต่างๆ  

 

สุขอาพของผิวหนัง นัยน์ตา เภหงือกถละฟัน
สรวางถละบ ารุงโลหิต ช่วยใหวร่างกายใชว
ประโยชน์ัากอาหารอ่ืนไนวเภต็มทม่ ถละมม
เภสวนใยเภป็นกากช่วยใหวการขับล่ายสะนวก 

หมู่ทม่ 4 ผลไมว
ต่างๆ  

 

ไนวถก่ ผลไมวสนต่างๆ เภช่น มะละกอ 
กลววย สวม มะม่วง ฝรั่ง สับปะรน 

 

ช่วยบ ารุงสุขอาพ ถละป้องกันโรคต่างๆ 
ช่วยใหวร่างกายสนชื่น บ ารุงสุขอาพของ
ผิวหนัง นัยน์ตา เภหงือกถละฟัน 

หมู่ทม่ 5 ไขมันัาก
สัตว์ถละพืช 

 

ไนวถก่ ไขมันัากสัตว์ เภช่น มันหม ูมันไก่ 
ไขมันัากพืช เภช่น น้ ามันลั่ว น้ ามันงา 
กะทิ 

 

อาหารหมู่นม้ใหวพลังงานสูง ถละใหวความ
อบอุ่นถก่ร่างกาย ท าใหวมมก าลังเภคลื่อนไหว
ท างานไนว เภป็นตัวช่วยละลายวิตามินหลาย
ชนินเภพื่อการนูนซึมถละน าไปใชวประโยชน์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บททม ่๔ 

การสง่เภสริมพฒันาการของเภนก็เภล็กตามหลักสตูรการศกึษาปฐมวยั พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ในช่วง 5 ปี ถรกของชมวิต เภป็นระยะทม่ส าคัญทม่สุน เภนื่องัากสมองของเภน็กมมการเภัริญเภติบโต ถละพัฒนา
อย่างรวนเภร็ว ซึ่งพ่อถม่ผูวปกครอง หรือผูวครูผูวนูถลเภน็ก ตวองตระหนักลึงความส าคัญของพัฒนาการ หรือการ
เภปลม่ยนถปลงต่างๆ ทม่เภกินขึ้นทั้งนวานร่างกาย อารมณ์ ัิตใั สังคม สติปัญญาถละลักษณะนิสัย โนยพัฒนาการ
ของเภน็กในถต่ละช่วงอายุอาัเภร็วหรือชวากว่าเภกณฑ์ทม่ก าหนนตามวุฒิอาวะ หรือความพรวอมของเภน็กซึ่งตวองมมการ
ส่งเภสริมใหวเภหมาะสมตามวุฒิอาวะหรือความพรวอมของเภน็กถต่ละคนตามช่วงอายุ โนยอาศัยความร่วมมือัากพ่อ
ถม่ ผูวปกครอง หรือครูผูวนูถลเภน็กทม่เภกม่ยวขวองกับเภน็กผ่านกิักรรมหรือกระบวนการต่างๆ ต่อไปนม้ 
 1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเภน็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี 
 ๓. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเภน็กอายุ ๓-๖ ปี 
 ๔. การก ากับ ตินตาม ประเภมินถละรายงาน 

 
๑ หลักสตูรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2560 
 ๑.๑ ปรชัญาการศกึษาปฐมวยั 
 การศึกษาปฐมวัยเภป็นการพัฒนาเภน็กตั้งถต่ถรกเภกินลึง ๖ ปี บริบูรณ์ อย่างเภป็นองค์รวม บนพ้ืนฐานการ
อบรมเภลม้ยงนู ถละส่งเภสริมกระบวนการเภรมยนรูวทม่สนองต่อธรรมชาติถละพัฒนาการตามวัยของเภน็กถต่ละคนใหว
เภต็มตามศักยอาพอายใตวบริบทสังคมถละวัฒนธรรมทม่เภน็กอาศัยอยู่ นววยความรัก ความเภอ้ืออาทร ถละความ
เภขวาใัของทุกคน เภพ่ือสรวางรากฐานคุณอาพชมวิตใหวเภน็กพัฒนาไปสู่ความเภป็นมนุษย์ทม่สมบูรณ์เภกินคุณค่าต่อ
ตนเภอง ครอบครัว สังคม ถละประเภทศชาติ 
 ๑.๒ วสิยัทัศน ์
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเภน็กทุกคนใหวไนวรับการพัฒนานวานร่างกาย อารมณ์ ัิตใั สังคม ถละ
สติปัญญาอย่างมมคุณอาพถละต่อเภนื่อง ไนวรับการัันประสบการณ์การเภรมยนรูวอย่างมมความสุขถละเภหมาะสมตาม
วัย มมทักษะชมวิตถละปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเภศรษฐกิัพอเภพมยง เภป็นคนนม มมวินัย ถละส านึกความเภป็นไทย 
โนยความร่วมมือระหว่างสลานศึกษา พ่อถม่ ครอบครัว ชุมชน ถละทุกฝ่ายทม่เภกม่ยวขวองกับการพัฒนาเภน็ก 
 ๑.๓ หลกัการ 
 เภน็กทุกคนมมสิทธิ์ทม่ัะไนวรับการอบรมเภลม้ยงนูถละส่งเภสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่านววยสิทธิเภน็ก  
ตลอนันไนรับการัันประสบการณ์การเภรมยนรูวอย่างเภหมาะสม  นววยปฏิสัมพันธ์ทม่นมระหว่างเภน็กกับพ่อถม่  เภน็ก
กับผูวสอน  เภน็กกับผูวเภลม้ยงนูหรือผูวทม่เภกม่ยวขวองในการอบรมเภลม้ ยงนู การพัฒนา ถละใหวการศึกษาถก่เภน็กปฐมวัย  
เภพ่ือใหวเภน็กมมโอกาสพัฒนาตนเภองตามล านับขั้นของพัฒนาการทุกนวาน  อย่างเภป็นองค์รวม มมคุณอาพ ถละเภต็ม
ตามศักยอาพโนยมมหลักการนังนม้ 
 ๑. ส่งเภสริมกระบวนการเภรมยนรูวถละพัฒนาการทม่ครอบคลุมเภน็กปฐมวัยทุกคน  



 ๒. ยึนหลักการอบรมเภลม้ยงนูถละใหวการศึกษาทม่เภนวนเภน็กเภป็นส าคัญ โนยค านึงลึงความถตกต่างระหว่าง
บุคคลถละวิลมชมวิตของเภน็กตามบริบทของชุมชน สังคม ถละวัฒนธรรมไทย  
 ๓. ยึนพัฒนาการถละการพัฒนาเภน็กโนยองค์รวมผ่านการเภล่นอย่างมมความหมายถละมมกิักรรมทม่
หลากหลาย ไนวลงมือกระท าในสอาพถวนลวอมทม่เภอ้ือต่อการเภรมยนรูว เภหมาะสมกับวัย ถละมมการพักผ่อนทม่เภพมยงพอ 
 ๔. ัันประสบการณ์การเภรมยนรูวใหวเภน็กมมทักษะชมวิต ถละสามารลปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเภศรษฐกิั
พอเภพมยง เภป็นคนนม มมวินัย ถละมมความสุข  
 ๕. สรวางความรูว  ความเภขวาใัถละประสานความร่วมมือในการพัฒนาเภน็กระหว่างสลานศึกษากับพ่อถม่  
ครอบครัว ชุมชน ถละทุกฝ่ายทม่เภกม่ยวขวองกับการพัฒนาเภน็กปฐมวัย 
 
๒. หลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั ส าหรบัเภน็กอายตุ่ ากวา่ ๓ ป ี
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี จัดขึ้นส่าหรับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู หรือผู้ที 
เกี ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก เพื อใช้เป็นแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล 
 ๒.๑ ันุหมาย 
 การพัฒนาเด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ที เหมาะสมกับวยั ความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดังน้ี 
  ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขภาพดี 
  ๒. สุขภาพจิตดีและมีความสุข 
  ๓. มีทักษะชีวิตและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื นได้อย่างมีความสุข 
  ๔.  มีทักษะการใช้ภาษาสื อสาร และสนใจเรียนรู้สิ งต่างๆ 
 
 ๒.๒ คุณลกัษณะทมพ่ึงประสงค์  
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี ก่าหนดคุณลักษณะที พึงประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาการด้านร่างกาย 
  ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี 
  ๒. ใช้อวัยวะของร่ายกายได้ประสานสัมพันธ์กัน 
 ๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
  ๓. มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
 ๓. พัฒนาการด้านสังคม 
  ๔. รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ งแวดล้อมรอบตัว 
  ๕. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
 ๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา 
  ๖. สื อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย 
  ๗. สนใจเรียนรู้สิ งต่างๆ รอบตัว 

 
 



 ๒.๓ การอบรมเภลมย้งนถูละการสง่เภสริมพฒันาการถละการเภรมยนรูวส าหรบัเภน็กอายตุ่ ากวา่ ๓ ป ี
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี แบ่งการอบรมเลี้ยงดูและการพัฒนาเด็ก
ออกเป็น ๒ ช่วงอายุ ประกอบด้วย ช่วงอายุแรกเกิด - ๒ ปี เป็นแนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิต 
ประจ่าวันโดยพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู และช่วงอายุ ๒ - ๓ ปี เป็นแนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้โดยพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู แต่ละช่วงอายุมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 ๒.๔ ชว่งอายถุรกเภกนิ - ๒ ป ี
 แนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ่าวันโดยพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู เน้นการอบรมเลี้ยงดูตาม
วิถีชีวิตประจ่าวัน และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ร่างกายตาม
ความสามารถ ด้านอารมณ์ จิตใจ ส่งเสริมการตอบสนองความต้องการของเด็กอย่างเหมาะสม ภายใต้
สภาพแวดล้อมที อบอุ่นและปลอดภัย ด้านสังคม ส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิด และด้าน
สติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กได้สังเกตสิ งต่างๆ รอบตัว เพื อสร้างความเข้าใจและใช้ภาษาเพื อการสื อสาร ส่งเสริม
การคิด และการแกป้ัญหาที เหมาะสมกับวัย 
 การอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ่าวันส่าหรับเด็กอายุแรกเกิด - ๒ ปี มีความส่าคัญอย่างยิ งต่อการ
วางรากฐานชีวิตของเด็ก ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจัดกิจกรรมในแต่ละวัน ควร
จัดให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถตามวัยของเด็ก โดยผ่านการอบรมเลี้ยงดู ตาม
วิถีชีวิตประจ่าวันและการเล่นตามธรรมชาติของเด็ก โดยมีแนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ่าวัน 
ดังนี้ 
 ๑. การฝึกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที ดี เป็นการสร้างเสริมสุขนิสัยที ดีในการรับประทานอาหาร 
การนอน การท่าความสะอาดร่างกาย การขับถ่าย ตลอดจนปลูกฝังลักษณะนิสัยที ดีในการดูแลสุขภาพอนามัย 
ความปลอดภัย และการแสดงมารยาทที สุภาพ นุ่มนวล แบบไทย 
 ๒. การเคลื อนไหวและการทรงตัว เป็นการส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อแขนกับขา มือกับนิ้วมือ และ
ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการเคลื อนไหวหรือออกก่าลังกายทุกส่วน โดยการจัดให้เด็กได้เคลื อนไหว ทั้ง
กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และตามความสามารถของวัย เช่น คว ่า คลาน ยืน เดิน เล่นนิ้วมือ เคลื อนไหว
ส่วนต่างๆ ของร่างกายตามเสียงดนตรี ปีนป่ายเครื องเล่นสนามเด็กเล็ก เล่นม้าโยก ลากจูงของเล่นมีล้อ ขี 
จักรยานทรงตัวของเด็กเล็กโดยใช้เท้าช่วยไถ เป็นต้น 
 ๓. การฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ - ตา เป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ 
ให้พร้อมที จะหยิบจับ ฝึกการท่างานอย่างสัมพันธ์กันระหว่างมือและตา รวมทั้งฝึกให้เด็กรู้จักคาดคะเน หรือกะ
ระยะทางของสิ งต่างๆ ที อยู่รอบตัวเทียบกับตัวเองในลักษณะใกล้กับไกล เช่น มองตามเครื องแขวนหรือโมบาย
ที มีเสียงและสี (ส่าหรับขวบปีแรกควรเป็นโมบายสีขาวด่า) ร้อยลูกปัดขนาดใหญ่ เล่นหยอดบล็อกรูปทรงลง
กล่อง ตอกหมุด โยนรับลูกบอล เล่นน้่า เล่นปั้นแป้ง ใช้สีเทียนแท่งใหญ่วาดเขียนขีดเขี ย เป็นต้น 
 ๔. การส่งเสริมด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการส่งเสริมการเลี้ยงดูในการตอบสนองความต้องการของ
เด็กด้านจิตใจ โดยการจัดสภาพแวดล้อมที ส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นและมีความสุข เช่น สบตา อุ้ม 
โอบกอด สัมผัส การเป็นแบบอย่างที ดีในด้านการแสดงออกทางอารมณ์ตอบสนองต่อความรู้สึกที เด็กแสดงออก
อย่างนุ่มนวล อ่อนโยน ปลูกฝังการชื นชมธรรมชาติรอบตัว เป็นต้น 
 ๕. การส่งเสริมทักษะทางสังคม เป็นการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู และ
บุคคลใกล้ชิด โดยการพูดคุยหยอกล้อหรือเล่นกับเด็ก เช่น เล่นจ๊ะเอ๋ เล่นจ้่าจี้ เล่นโยกเยก เล่นประกอบค่าร้อง 



เช่น จันทร์เจ้าเอ๋ย แมงมุม ตั้งไข่ล้ม หรือพาเด็กไปเดินเล่นนอกบ้าน พบปะเด็กอื นหรือผู้ใหญ่ภายใต้การดูแล
อย่างใกล้ชิด เช่น พาไปบ้านญาติ พาไปร่วมกิจกรรมที ศาสนสถาน เป็นต้น 
 ๖. การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เป็นการกระตุ้นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าในการมองเห็น 
การได้ยินเสียง การลิ้มรส การได้กลิ น และการสัมผัสจับต้องสิ งต่างๆ ที แตกต่างกันในด้านขนาด รูปร่าง สี 
น้่าหนัก และผิวสัมผัส เช่น การเล่นมองตนเองกับกระจกเงา การเล่นของเล่นที มีพ้ืนผิวแตกต่างกัน เป็นต้น 
 ๗. การส่งเสริมการส่ารวจสิ งต่างๆ รอบตัว เป็นการฝึกให้เด็กเรียนรู้ สิ งรอบตัวผ่านเหตุการณ์ และ
สื อที หลากหลายในโอกาสต่างๆ รู้จักส่ารวจ และทดลองสิ งที ไม่คุ้นเคย เช่น มองตามสิ งของ หันหาที มาของ
เสียง ค้นหาสิ งของที ปิดซ่อนจากสายตา กิจกรรมการทดลองง่ายๆ เป็นต้น 
 ๘. การส่งเสริมทักษะทางภาษา เป็นการฝึกให้เด็กได้เปล่งเสียง เลียนเสียงพูดของผู้คนเสียงสัตว์
ต่างๆ รู้จักชื อเรียกของตนเอง ชื ออวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ชื อพ่อแม่หรือผู้คนใกล้ชิดและชื อสิ งต่างๆ 
รอบตัว ตลอดจนฝึกให้เด็กรู้จักสื อความหมายด้วยค่าพูดและท่าทาง ชี้ชวนและสอนให้รู้จักชื อเรียกสิ งต่างๆ 
จากของจริง อ่านหนังสือนิทานภาพหรือร้องเพลงง่ายๆ ให้เด็กฟัง เป็นต้น 
 ๙. การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการฝึกให้เด็กได้แสดงออกทางความคิด
ตามจินตนาการของตนเอง เช่น ขีดเขียนวาดรูปอย่างอิสระ การเล่นบล็อกขนาดใหญ่ เล่นของเล่นสร้างสรรค์ 
พูดเล่าเรื องตามจินตนาการ เล่นสมมติ เป็นต้น 
 
 ๒.๕ ชว่งอาย ุ๒ - ๓ ป ี
 แนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ส่าหรับเด็กช่วงอายุ ๒-๓ ปี เน้นการ
จัดประสบการณ์ผ่านการเล่นตามธรรมชาติที เหมาะสมกับวัยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถตาม
วัยของเด็ก ทั้งนี้ เด็กในช่วงวัยนี้จะมีพัฒนาการเพิ มขึ้นมากกว่าในช่วงแรก เด็กมีการพึ งพาตนเอง แสดงความ
เป็นตัวของตัวเอง จึงจ่าเป็นต้องค่านึงถึงสาระการเรียนรู้ที ประกอบด้วย ประสบการณ์ส่าคัญและสาระที ควร
เรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับที สูงขึ้นไป 
 สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส่าหรับเด็กช่วงอายุ ๒-๓ ปี เป็นสื อกลางในการจัด
ประสบการณ์ เพื อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ งจ่าเป็น
ต่อการพัฒนาเด็ก ให้เป็นมนุษย์ที สมบูรณ์ โดยอาจจัดในรูปแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ หรือเลือกใช้
รูปแบบที เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย สาระการเรียนรู้ประกอบไปด้วย ๒ ส่วน คือ ประสบการณ์ส่าคัญ และสาระ
ที ควรเรียนรู้ ดังนี้ 
 ๑. ประสบการณ์ส่าคัญ ประสบการณ์ส่าคัญเป็นสิ งจ่าเป็นอย่างยิ งที จะต้องให้เด็กได้ลงมือท่าด้วย
ตนเอง เพื อพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะในระยะแรกเริ มชีวิต 
และช่วงระยะปฐมวัยมีความส่าคัญเป็นพิเศษ เนื องจากเป็นรากฐานของพัฒนาการก้าวต่อไปของชีวิตเด็กแต่ละ
คน ตลอดจนเป็นปัจจัยส่าคัญที ก่าหนดความสามารถ แรงจูงใจ ใฝ่เรียนรู้ และความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ตนเองของเด็ก ที จะส่งผลต่อเนื องจากช่วงวัยเด็กไปสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ประสบการณ์ส่าคัญจะเกี ยวข้องกับ
การจัดสภาพแวดล้อมทุกด้านที กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับสิ ง
ต่างๆ รอบตัวในวิถีชีวิตของเด็กและในสังคมภายนอก อันจะสั งสมเป็นทักษะพ้ืนฐานที จ่าเป็นต่อการเรียนรู้และ
สามารถพัฒนาต่อเนื องไปสู่ระดับที สูงขึ้น 



 ประสบการณ์ส่าคัญที ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของ
เด็กนั้น พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจ่าเป็นต้องสนับสนุนให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า 
การเคลื อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย การสร้างความรักความผูกพันกับคนใกล้ชิด การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและ
สิ งต่างๆ รอบตัว และการรู้จักใช้ภาษาสื อความหมาย ดังนั้น การฝึกทักษะต่างๆ ต้องให้เด็กมีประสบการณ์
ส่าคัญผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจ่าวัน และการเล่น ให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการเลียนแบบ ลองผิดลองถูก 
ส่ารวจ ทดลอง และลงมือกระท่าจริง การปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ งของ บุคคล และธรรมชาติรอบตัวเด็กตาม
บริบทของสภาพแวดล้อม จ่าเป็นต้องมีการจัดประสบการณ์ส่าคัญแบบองค์รวมที ยึดเด็กเป็นส่าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ประสบการณ์ส่าคัญที ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาทในการท่า
กิจวัตรประจ่าวันหรือท่ากิจกรรมต่างๆ การนอนหลับพักผ่อน การดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของ
ตนเอง 
   ประสบการณ์ส่าคัญที ควรส่งเสริม ประกอบด้วย การเคลื อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ตามจังหวะดนตรี การเล่นออกก่าลังกลางแจ้งอย่างอิสระ การเคลื อนไหวและการทรงตัว การประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อและระบบประสาท การเล่นเครื องเล่นสัมผัส การวาด การเขียนขีดเขี ย การปั้น การฉีก การตัด
ปะ การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ของใช้ส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
  ๑.๒ ประสบการณ์ส่าคัญที ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุน ให้เด็กได้
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกที เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส ได้พัฒนาความรู้สึกที ดีต่อ
ตนเอง และความเชื อมั นในตนเอง จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ่าวัน พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเป็น
บุคคลที มีส่วนส่าคัญอย่างยิ งในการท่าให้เด็กรู้สึกเป็นที รัก อบอุ่น มั นคง เกิดความรู้สึกปลอดภัยไว้วางใจ ซึ งจะ
ส่งผลให้เด็กเกิดความรู้สึกที ดีต่อตนเองและเรียนรู้ที จะสร้างความสัมพันธ์ที ดีกับผู้อื น 
   ประสบการณ์ส่าคัญที ควรส่งเสริม ประกอบด้วย การรับรู้อารมณ์หรือความรู้สึกของ
ตนเอง การแสดงอารมณ์ที เป็นสุข การควบคุมอารมณ์และการแสดงออก การเล่นอิสระ การเล่นบทบาทสมมติ 
การชื นชมธรรมชาติ การเพาะปลูกอย่างง่าย การเลี้ยงสัตว์ การฟังนิทาน การร้องเพลง การท่องค่าคล้องจอง 
การท่ากิจกรรมศิลปะต่างๆ ตามความสนใจ เป็นต้น 
  ๑.๓ ประสบการณ์ส่าคัญที ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจ่าวัน ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และปรับตัวอยู่ใน
สังคม เด็กควรมีโอกาสได้เล่น และท่ากิจกรรมร่วมกับผู้อื นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เด็กวัยเดียวกันหรือต่างวัย เพศ
เดียวกัน หรือต่างเพศอย่างสม ่าเสมอ 
   ประสบการณ์ส่าคัญที ควรส่งเสริม ประกอบด้วย การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ่าวัน
ตามวัย การเล่นอย่างอิสระ การเล่นรวมกลุ่มกับผู้อื น การแบ่งปันหรือการให้ การอดทนรอคอยตามวัย การใช้
ภาษา บอกความต้องการ การออกไปเล่นนอกบ้าน การไปสวนสาธารณะ การออกไปร่วมกิจกรรมในศาสน
สถาน เป็นต้น 
  ๑.๔ ประสบการณ์ส่าคัญที ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้
และเรียนรู้สิ งต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจ่าวันผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า และการเคลื อนไหว ได้พัฒนาการใช้
ภาษาสื อความหมายและความคิด รู้จักสังเกตคุณลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสี ขนาด รูปร่าง รูปทรง ผิวสัมผัส 
จดจ่าชื อเรียกสิ งต่างๆ รอบตัว 
   ประสบการณ์ส่าคัญที ควรส่งเสริม ประกอบด้วย การตอบค่าถามจากการคิด การ
เชื อมโยงจากประสบการณ์เดิม การเรียงล่าดับเหตุการณ์ การยืดหยุ่นความคิดตามวัย การจดจ่อใส่ใจ การ



สังเกตวัตถุหรือสิ งของที มีสีสันและรูปทรงที แตกต่างกัน การฟังเสียงต่างๆ รอบตัว การฟังนิทานหรือเรื องราว
สั้นๆ การพูดบอกความต้องการ เล่าเรื องรา การส่ารวจ และการทดลองอย่างง่ายๆ การคิดวางแผนที ไม่ซับซ้อน 
การคิดตัดสินใจหรือคิดแก้ปัญหาในเรื องที ง่ายๆ ด้วยตนเอง การแสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เป็น
ต้น 
 ๒. สาระที ควรเรียนรู้ สาระที จะให้เด็กอายุ ๒-๓ ปี เรียนรู้ควรเป็นเรื องที เกี ยวกับตนเองเป็นล่าดับ
แรก แล้วจึงขยายไปสู่เรื องที อยู่ใกล้ตัวเด็กเพื อน่าไปใช้ในการด่าเนินชีวิตประจ่าวัน เด็กควรได้รับการอบรม
เลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้เหมาะกับวัย ดังนี้ 
  ๒.๑ เรื องราวเกี ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี ยวกับชื อและเพศของตนเอง การเรียกชื อส่ วน
ต่างๆ ของใบหน้าและร่างกาย การดูแลตนเองเบื้องต้นโดยมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ การล้างมือ การขับถ่าย 
การรับประทานอาหาร การถอดและใส่เสื้อผ้า การรักษาความปลอดภัย และการนอนหลังพักผ่อน 
  ๒.๒ เรื องราวเกี ยวกับบุคคลและสถานที แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี ยวกับบุคคลภายใน
ครอบครัวและบุคคลภายนอกครอบครัว การรู้จักชื อเรียกหรือสรรพนามแทนตัวของญาติหรือผู้เลี้ยงดู วิธี
ปฏิบัติกับผู้อื นอย่างเหมาะสม การทักทายด้วยการไหว้ การเล่นกับพี น้องในบ้าน การไปเที ยวตลาดและสถานที 
ต่างๆ ในชุมชน การเล่นที สนามเด็กเล่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
  ๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี ยวกับการส่ารวจสิ งต่างๆ ในธรรมชาติรอบตัว เช่น 
สัตว์ พืช ดอกไม้ ใบไม้ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า การเล่นน้่า เล่นทราย การเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ที ไม่เป็น
อันตราย การเดินเล่นในสวน การเพาะปลูกอย่างง่าย 
  ๒.๔ สิ งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี ยวกับชื อของเล่นของใช้ที อยู่รอบตัว การเชื อมโยง
ลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างง่ายๆ ของสิ งต่างๆ ที อยู่ใกล้ตัวเด็ก เช่น สี รูปร่าง รูปทรง ขนาด ผิวสัมผัส 
 ๒.๖ การอบรมเภลมย้งนถูละการันัประสบการณ์ 
 การอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี เพื อให้เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถจัดในรูปของกิจกรรม
บูรณาการผ่านการเล่น การอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ควรค่านึงถึงสิ งส่าคัญต่อไปนี้ 
 ๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นส่าคัญ 
 ๒. ตระหนักและสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานที เด็กพึงได้รับ 
 ๓. ปฏิบัติตนต่อเด็กด้วยความรัก ความเข้าใจ และใช้เหตุผล 
 ๔. ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างสมดุลครบทุกด้าน 
 ๕. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม และวัฒนธรรมไทย 
 ๖. ใช้ภาษาที เหมาะสมกับความสามารถและการเรียนรู้ของเด็ก 
 ๗. สนับสนุนการเล่นตามธรรมชาติของเด็ก 
 ๘. จัดสภาพแวดล้อมที ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
 ๙. ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื องสม ่าเสมอ 
 ๑๐. ประสานความร่วมมือระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดู สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและชุมชน 
 
แนวทางการอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ ส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี มีแนวทางดังนี้ 
 ๑. ดูแลสุขภาพอนามัยและตอบสนองความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล 
 ๒. สร้างบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ และความมั นคงทางอารมณ์ให้กับเด็ก
ในวิถีชีวิตประจ่าวัน 



 ๓. จัดประสบการณ์ตรงให้เด็กได้เลือก ลงมือกระท่าและเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้งห้าและการ
เคลื อนไหวผ่านการเล่น 
 ๔. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที แวดล้อมและสิ งต่างๆ รอบตัวเด็กอย่าง
หลากหลาย 
 ๕. จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก วัสดุอุปกรณ์ เครื องใช้และของเล่นที สะอาด
หลากหลาย ปลอดภัย และเหมาะสมกับเด็ก เพื อส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้าน รวมถึงมีพ้ืนที ในการเล่นน้่า 
เล่นทราย 
 ๖. จัดหาสื อการเรียนรู้ที เป็นสื อธรรมชาติ เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก สื อที เอ้ือให้เกิด
การปฏิสัมพันธ์ หลีกเลี ยงการใช้สื อเทคโนโลยีเป็นพี เลี้ยงเด็ก 
 ๗. จัดรวบรวมข้อมูลและติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล
อย่างต่อเนื อง สม ่าเสมอ 
 ๘. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชนมีส่วนร่วมทั้ง
การวางแผน การสนับสนุนสื อ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการเด็ก 
 
 ๒.๗ การประเภมนิพฒันาการ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี ควรประเมินให้ครอบคลุมครบทุกช่วงอายุ เพราะช่วงวัย
นี้มีการเปลี ยนแปลงรวดเร็ว อีกทั้งมีความเสี ยงต่อสภาพความผิดปกติต่างๆ จึงจ่าเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตาม
ดูแลอย่างใกล้ชิด พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที เกี ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู ควรสังเกตพัฒนาการเด็ก โดยค่านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล หากพบความผิดปกติ ต้องรีบพาไปพบแพทย์หรือผู้ที มีความรู้ ความเชี ยวชาญ
เกี ยวกับพัฒนาการเด็ก เพื อหาทางแก้ไขหรือบ่าบัด ฟ้ืนฟูโดยเร็วที สุด หลักในการประเมินพัฒนาการมีดังนี้ 
 ๑. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน 
 ๒. ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม ่าเสมอต่อเนื อง 
 ๓. ประเมินด้วยวิธีการที หลากหลาย ซึ งวิธีการประเมินที เหมาะสมกับเด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี มีการ
สังเกตพฤติกรรมของเด็กในกิจกรรมต่างๆ และกิจวัตรประจ่าวัน การบันทึกพฤติกรรม การสนทนา การ
สัมภาษณ์เด็กและผู้ใกล้ชิด และการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็ก 
 ๔. บันทึกพัฒนาการลงในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เล่มสีชมพู) และใช้คู่มือการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือของหน่วยงานอื น 
 ๕. น่าผลที ได้จากการประเมินพัฒนาการไปพิจารณาจัดกิจกรรม เพื อเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้และมี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
 
 ๒.๘ การใชวหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ส าหรบัเภนก็อายุต่ ากวา่ ๓ ป ี
 พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที เกี ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจะน่าหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรที มุ่งเน้นการอบรมเลี้ยงดูและ
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ควรด่าเนินการดังนี้ 
 ๑. การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส่าหรับพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดู 
 พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูมีความเชื อและวิธีการในการอบรมเลี้ยงดูเด็กแตกต่างกันไปตามแนวความคิดและ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ นที ตนเองอยู่อาศัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี ฉบับนี้จะ



เป็นแนวทางให้พ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูใช้ในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็ก ซึ งมีข้อแนะน่า 
ดังนี้ 
  ๑.๑ ศึกษาปรัชญาการศึกษา หลักการ จุดหมาย เพื อท่าความเข้าใจกับแนวทางการพัฒนา
เด็กอย่างมีคุณภาพ 
  ๑.๒  ศึกษาคุณลักษณะที พึงประสงค์เพื อใช้เป็นแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมกับวัย ในกรณีการอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุแรกเกิด-๒ ปี ให้ใช้แนวปฏิบัติการ
อบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ่าวันเป็นกรอบการพัฒนาเด็ก และหากมีการอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุ ๒-๓ ปี ให้ใช้
แนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ 
  ๑.๓ ติดตามประเมินพัฒนาการทุกด้านของเด็ก โดยการสังเกตและบันทึกการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการตามช่วงอายุที ก่าหนด รวมถึงการเฝ้าระวังปัญหาพัฒนาการที ล่าช้าหรือความผิดปกติที อาจเกิด
ขึ้นกับเด็ก หากพบว่าเด็กมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ ควรปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที สาธารณสุขเพื อช่วยเหลือ
เด็กต่อไป 
  ๑.๔ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการเร็วช้าต่างกัน พ่อ
แม่หรือผู้เลี้ยงดูหลีกเลี ยงการเปรียบเทียบเด็ก หรือเลือกปฏิบัติต่อเด็กเฉพาะคน แต่ควรจัดกิจกรรม เพื อ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านที บกพร่องหรือด้านที เด็กขาดโอกาสในการพัฒนา 
 ๒. การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส่าหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 เด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี ควรได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัว แต่เนื องจาก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที เปลี ยนแปลงไปท่าให้ต้องออกไปท่างานนอกบ้าน ประกอบกับครอบครัวส่วนใหญ่
มักจะเป็นครอบครัวเดี ยว พ่อแม่จึงน่าเด็กไปรับการเลี้ยงดูในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนั้น สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแต่ละแห่งควรด่าเนินการจัดท่าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยวางแผนหรือก่าหนดแนวทางการ
อบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ เพื อให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตรงตาม
ปรัชญาและหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควรด่าเนินการจัดท่าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ 
ครอบครัว บุคลากรทางสาธารณสุข ผู้เลี้ยงดูหรือผู้สอน คณะกรรมการที มีส่วนเกี ยวข้อง และชุมชน เพื อพัฒนา
เด็กให้บรรลุคุณลักษณะที พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  ๒.๑ การจัดท่าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  หลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควรออกแบบและจัดท่าบนพ้ืนฐานของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย โดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก่าหนดคุณลักษณะที พึงประสงค์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ทั้งนี้ กระบวนการจัดท่าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีดังนี้ 
   ๒.๑.๑ ศึกษาท่าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และคู่มือหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ส่าหรับเด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี รวมทั้งรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เช่น วิธีการอบรมเลี้ยงดู ความต้องการ
ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง วัฒนธรรมความเชื อของท้องถิ น และความพร้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   ๒.๑.๒ จัดท่าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยการก่าหนดปรัชญาการศึกษา 
วิสัยทัศน์ ภารกิจหรือพันธกิจ คุณลักษณะที พึงประสงค์ และก่าหนดสาระการเรียนรู้ในแต่ละช่วงอายุอย่าง
กว้างๆ ให้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ผ่านประสบการณ์ส่าคัญที เด็กใช้ในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสาระที ควรรู้ซึ งอาจต่างกันตามบริบทหรือสภาพแวดล้อมของเด็ก การจัดประสบการณ์ 
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สื อและแหล่งเรียนรู้ และการประเมินพัฒนาการ โดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
อาจก่าหนดหัวข้ออื นๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจ่าเป็นของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละแห่ง 



   ๒.๑.๓ การประเมิน เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
แบ่งออกเป็นการประเมินก่อนน่าหลักสูตรไปใช้ เป็นการประเมินเพื อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร หลังจาก
ที ได้จัดท่าแล้ว โดยอาศัยความคิดเห็นจากผู้ ใช้หลักสูตร ผู้มีส่วนร่วมในการท่าหลักสูตร ผู้ เชี ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ การประเมินระหว่างการด่าเนินการใช้หลักสูตรเป็นการประเมินเพื อตรวจสอบว่า
หลักสูตรสามารถน่าไปใช้ได้ดีเพียงใด ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื องใด และการประเมินหลังการใช้หลักสูตร
เป็นการประเมินเพื อตรวจสอบหลักสูตรทั้งระบบ หลังจากที ใช้หลักสูตรครบแต่ละช่วงอายุเพื อสรุปผลว่า
หลักสูตรที จัดท่าควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 
 
 ๒.๙ การันัการศึกษาระนบัปฐมวยั (เภน็กอายตุ่ ากวา่ ๓ ปี) ส าหรับกลุ่มเภปา้หมายเภฉพาะ 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยส่าหรับเด็กที มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็ก
ที มีความสามารถพิเศษ สามารถปรับคุณลักษณะที พึงประสงค์ให้เหมาะสมกับศักยภาพของเด็กแต่ละประเภท 
โดยเฉพาะเด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี มีความเสี ยงต่อสภาพความผิดปกติ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูต้องเฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิด หากพบความผิดปกติต้องช่วยเหลือ บ่าบัด ฟ้ืนฟูโดยเร็วที สุด โดยพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูสามารถน่าเด็กไป
รับบริการในการส่งเสริมพัฒนาการจากหน่วยงานที เกี ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล ศูนย์บริการทางสาธารณสุข 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ มูลนิธิต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือเด็กที มีความต้องการพิเศษ รวมถึงเข้า
รับการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะทางหรือโรงเรียนเรียนรวม 
 ๒.๑๐ การเภชือ่มต่อการพฒันาเภน็กปฐมวยั 
 การเชื อมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการเชื อมต่อการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูกับ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือเป็นการเชื อมต่อสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุแรกเกิด -๓ ปี กับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (อายุ ๓-๖ ปี) การเชื อมต่อการพัฒนาเด็กมีส่วนส่าคัญเนื องจากการพัฒนาต้องมีความต่อเนื อง เด็ก
จ่าเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัว เพราะพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ยังไม่เอ้ือต่อการยอมรับการเปลี ยนแปลงที 
เกิดข้ึน การปรับตัวของเด็กในรอยเชื อมต่อการพัฒนา จ่าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน การช่วยเหลือจากพ่อแม่ 
ผู้เลี้ยงดู ผู้สอน และบุคลากรอื นที เกี ยวข้อง โดยควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. บทบาทพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู 
  พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็ก มีบทบาทส่าคัญในการเชื อมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
  ๑.๑ ต้องมีความพร้อมในการให้ข้อมูลพื้นฐานของเด็ก โดยให้รายละเอียดตามผลการบันทึกใน
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือของหน่วยงานอื น 
  ๑.๒ เป็นแบบอย่างที ดีของเด็กในการใช้ชีวิตครอบครัวอย่างอบอุ่น มั นคง มีการสื อสาร
ทางบวก ระหว่างสมาชิกในครอบครัว มีการปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และการช่วยเหลือซึ งกัน
และกัน มีการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆ และมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด่าเนินชีวิต 
  ๑.๓ ต้องพิจารณาเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานการเลี้ยง
ดูเด็กอายุต ่ากว่า ๓ ปี 
  ๑.๔ ตระหนักถึงความส่าคัญที จะร่วมมือกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
  ๑.๕ ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามค่าแนะน่าของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เลี้ยงดูเด็กด้วยการให้
ความรัก ความอบอุ่น ความเอ้ืออาทร ความปลอดภัย และส่งเสริมให้เด็กมีอิสระในการท่าสิ งต่างๆ ด้วยตนเอง 
ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการและความคิดริเริ มสร้างสรรค์ 



  ๑.๖ ประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการพัฒนาเด็กไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
  ๑.๗ สร้างความคุ้นเคยระหว่างเด็กกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนที จะให้เด็กรับการอบรม
เลี้ยงดู ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 นอกจากนี้ พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจะสามารถเตรียมให้เด็กออกสู่โลกกว้างได้อย่างมั นใจ เป็นคนดี คน
เก่ง และมีความสุขได้ ดังนี้ 
 ๑) ส่งเสริมให้เด็กฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ่าวัน เช่น การบอกชื อตนเอง การบอก
ความต้องการของตนเอง การแต่งกาย การรับประทานอาหาร 
 ๒) ส่งเสริมให้เด็กเชื อมั นในตนเอง ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กได้ท่าอะไรด้วยตนเอง แม้จะสกปรก
เลอะบ้าง ไม่ถูกใจพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูก็ตาม ควรหลีกเลี ยงการบังคับ ขู่เข็ญ หรือต่อล้อต่อเถียง ท่าโทษรุนแรง 
แต่ใช้วิธีอบรมสั งสอนด้วยความเข้าใจ สนใจ ชมเชย เมื อเด็กท่าสิ งที ควร และช่วยเหลือเมื อเด็กต้องการ 
 ๓) ส่งเสริมให้เด็กรู้จักฟัง เรียบเรียงความคิด ฝึกการใช้ภาษาด้วยการถามให้เด็กแสดงความคิดเห็น 
พูดถึงเรื องราวหรือแสดงท่าทางตามที เด็กเข้าใจ หลังจากที เด็กได้พบกับเหตุการณ์ต่างๆ หรือจากที พ่อแม่หรือผู้
เลี้ยงดูเด็กเล่านิทานให้ฟัง 
 ๔) ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้สึกที ดีต่อตนเอง ด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ด้วยความรักและ
เข้าใจ ซึ งจะท่าให้เด็กมีโอกาสโต้ตอบ สร้างความคุ้นเคย ท่าให้เกิดความรักความผูกพันและรู้สึกได้รับความรัก 
 ๕) ส่งเสริมให้เด็กรู้สึกสนุก มีความสุขกับการกระท่าสิ งที สร้างสรรค์ ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กได้
เรียนรู้ เล่น และฝึกท่าสิ งต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที เป็นมิตรและปลอดภัย 
 ๖) ส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้ที มีความเป็นมิตร และเป็นที ยอมรับในสังคมได้ง่ายด้วยการยิ้มแย้มสัมผัส
เด็กอย่างอ่อนโยน คอยสังเกตการณ์แสดงออกของเด็ก สนใจที จะตอบค่าถามและเล่าเรื องต่างๆ ที เหมาะสมกับ
เด็ก เพื อให้เด็กเรียนรู้ภาษาได้เร็วและมีก่าลังใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 ๗) ส่งเสริมให้เด็กมีจิตใจมั นคงไม่สับสน ด้วยการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเมตตา เป็น
แบบอย่างที ดีงามในการใช้เหตุผลอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ฝึกให้เป็นคน รู้ จักคิด มีน้่าใจและคุณธรรม 
หลีกเลี ยงการท่าโทษรุนแรงหรือละเลยทอดทิ้งเด็ก ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพอยู่กับเด็ก ให้ความสนใจต่อกัน 
ปฏิบัติต่อกันด้วยความรักความเข้าใจ 
 ๘) ส่งเสริมให้เป็นเด็กใฝ่รู้ กล้าแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะด้วย
การให้ความสนใจในสิ งที เด็กก่าลังท่า ตอบค่าถามของเด็ก ฝึกให้เด็กสังเกต สิ งต่างๆ รอบตัว ให้โอกาสที จะ
แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองอย่างเต็มที  เปิดโอกาสให้ลองผิดลองถูกในโอกาสที ไม่เสียหายและเป็น
อันตราย 
 ๙) ส่งเสริมให้เด็กเกิดแรงจูงใจที จะท่าสิ งที ดีๆ ด้วยการให้ความสนใจ ชมเชยหรือให้รางวัลตาม
สมควรทันทีที เด็กมีพฤติกรรมที พึงปรารถนา เช่น ไหว้ผู้ใหญ่ เล่นกับน้อง ช่วยหยิบของ พูดเพราะ รับฟังและ
ปฏิบัติตามค่าแนะน่า 
 ๑๐) ส่งเสริมการใช้ภาษาของเด็ก ด้วยการพูดคุยกับเด็กด้วยภาษาที ฟังเข้าใจง่ายและชัดเจนด้วย
ท่าทางที เป็นมิตร อาจใช้การเล่านิทาน อ่านหนังสือให้ฟัง เล่าเหตุการณ์ที เกิดขึ้นให้ฟัง 
 ๑๑) เตรียมเด็กเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เมื อเด็กอายุ ๓ ปี ก็พร้อมที จะเข้าสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยหรือไปรับบริการจากสถานที ที รับเลี้ยงเด็กปฐมวัย เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูสามารถ
ช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กที จะไปเรียนรู้โลกกว้าง ได้ด้วยการสร้างทัศนคติที ดีต่อสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ด้วยการเล่าเรื องเกี ยวกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ฟัง พาไปรู้จักกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้เด็กๆ ไปอยู่ใน



สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนที จะเข้าเรียน ไปเล่นเครื องเล่น โดยไม่ขู่เด็กว่าถ้าท่าตัวไม่ดีจะทิ้งเด็กไว้ที สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ ควรสร้างทัศนคติที ดีต่อผู้เลี้ยงด้วยการพูดคุยกับเด็ก ถ้าเป็นไปได้ควรท่า
ความคุ้นเคยรู้จักกับผู้เลี้ยงดูก่อนพาเด็กไปดูการจัดกิจกรรมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๒. บทบาทบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  บุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคน มีความส่าคัญในการช่วยเหลือการปรับตัวของเด็กใน
ระยะเชื อมต่อนี้ โดยมีบทบาท ดังนี้ 
  ๒.๑ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของเด็ก ซึ งเป็นข้อมูลเกี ยวกับการเจริญเติบโตทางร่างกาย ข้อมูล
ด้านพัฒนาการเด็ก ข้อมูลสุขภาพและประวัติการเจ็บป่วย ตลอดจนข้อมูลพ้ืนฐานส่วนตัวของเด็ก และ
ครอบครัว 
  ๒.๒ บุคลากรทุกคนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องตระหนักในเรื องการกลัวการพลัดพรากว่า
เป็นเรื องปกติ นอกจากนี้ต้องสร้างบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ มีความเมตตาต่อเด็ก
และช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความไว้วางใจผู้อื น อันเป็นพื้นฐานส่าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
  ๒.๓ บุคลากรทุกคนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีการปฏิบัติต่อเด็กอย่างอ่อนโยน เช่น 
สัมผัส โอบกอด สบตา ใช้ค่าพูดที ไพเราะ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที ดีให้กับเด็ก เช่น ใช้ภาษาที สร้างสรรค์ มี
กิริยามารยาทสุภาพ ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ ์
  ๒.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเกิดความคุ้นเคยกับสิ งแวดล้อมใหม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กคนใหม่ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้โอกาสเด็กได้ท่ากิจกรรมด้วยตนเอง จัดเตรียมของเล่นและสื อเพื อการเล่นสิ งใหม่ๆ 
ทดลองสิ งใหม่ๆ ในที ปลอดภัยตามล่าพังบ้าง แต่สามารถสังเกตเห็นเด็กได้ ในระยะแรกอาจยินยอมให้เด็กน่า
สิ งของที เด็กรักจากบ้านมาได้ 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. หลกัสตูรการศึกษาปฐมวยัส าหรับเภน็กอาย ุ๓ - ๖ ป ี
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส่าหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรม
เลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัย
และความสามารถของแต่ละบุคคล 
  
 ๓.๑ ันุหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งเด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมในการ
เรียนรู้ต่อไป จึงก่าหนดจุดหมายเพื อให้เกิดกับเด็กเมื อจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 
 ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที ดี 
 ๒. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที ดีงาม 
 ๓. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื นได้
อย่างมีความสุข 
 ๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 
 ๓.๒ มาตรฐานคณุลักษณะทมพ่ึงประสงค์ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก่าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที พึงประสงค์จ่านวน ๑๒ มาตรฐาน 
ประกอบด้วย 
 ๑. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที  ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที ดี 
  มาตรฐานที  ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ   
  ประสานสัมพันธ์กัน 
 ๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที  ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
  มาตรฐานที  ๔ ชื นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื อนไหว 
  มาตรฐานที  ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที ดีงาม 
 ๓. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที  ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาตรฐานที  ๗ รักธรรมชาติ สิ งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
  มาตรฐานที  ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที ดีของ   
  สังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐานคือ 
  มาตรฐานที  ๙ ใช้ภาษาสื อสารได้เหมาะสมกับวัย 
  มาตรฐานที  ๑๐ มีความสามารถในการคิดที เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที  ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
  มาตรฐานที  ๑๒ มีเจตคติที ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้  
  ได้เหมาะสมกับวัย 
 
 



 ๓.๓ ตวับง่ชม ้
 ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กที มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที พึง
ประสงค ์
 
 ๓.๔ สอาพทม่พงึประสงค์ 
 สภาพที พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที คาดหวังให้เด็กเกิด บนพ้ืนฐาน
พัฒนาการตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ เพื อน่าไปใช้ในการก่าหนดสาระการ
เรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ และประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีรายละเอียดของมาตรฐาน คุณลักษณะที พึง
ประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที พึงประสงค์ ดังนี้ 
มาตรฐานที  ๑ รา่งการเจรญิเตบิโตตามวยัและมสีขุนสิยัที ดี 

ตวับ่งชี ้
สภาพที พงึประสงค์ 

อาย ุ๓-๔ ป ี อาย ุ๔-๕ ป ี อาย ุ๕-๖ ป ี
๑.๑ น้า่หนัก
และ 
สว่นสงู 
ตามเกณฑ ์

๑.๑.๑ 
น้่าหนักและ
ส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของ
กรมอนามัย 

๑.๑.๑ 
น้่าหนักและ
ส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของ
กรมอนามัย 

๑.๑.๑ 
น้่าหนักและ
ส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของ
กรมอนามัย 

๑.๒ มสีุขภาพ
อนามยั 
      สขุนสิยัที 
ด ี

๑.๒.๑ ยอม
รับประทาน
อาหารที มี
ประโยชน์และ
ดื มน้่าที 
สะอาดเมื อมีผู้
ชี้แนะ 

๑.๒.๑ 
รับประทาน
อาหารที มี
ประโยชน์และ
ดื มน้่าสะอาด
ด้วยตนเอง 

๑.๒.๑ 
รับประทาน
อาหารที มี
ประโยชน์ได้
หลายชนิด
และดื มน้่า
สะอาดได้ด้วย
ตนเอง 

๑.๒.๒ ล้างมือ
ก่อน  
รับประทาน
อาหารและ
หลังจากใช้
ห้องน้่า   ห้อง
ส้วมเมื อมีผู้
ชี้แนะ 

๑.๒.๒ ล้างมือ       
ก่อน 
รับประทาน
อาหารและ
หลังจากใช้
ห้องน้่าห้อง
ส้วมด้วย
ตนเอง 

๑.๒.๒ ล้างมือ 
ก่อน
รับประทาน
อาหารและ
หลังจากใช้
ห้องน้่าห้อง
ส้วมด้วย
ตนเอง 

ตวับ่งชี ้ สภาพที พงึประสงค์ 



อาย ุ๓-๔ ป ี อาย ุ๔-๕ ป ี อาย ุ๕-๖ ป ี
 ๑.๒.๓ นอน

พักผ่อนเป็น
เวลา 

๑.๒.๓ นอน
พักผ่อนเป็น
เวลา 

๑.๒.๓ นอน
พักผ่อนเป็น
เวลา 

๑.๒.๔ ออก
ก่าลังกายเป็น
เวลา 

๑.๒.๔ ออก
ก่าลังกายเป็น
เวลา 

๑.๒.๔ ออก
ก่าลังกายเป็น
เวลา 

๑.๓ รกัษา
ความ 
      ปลอดภยั
ของ 
      ตนเอง
และผู้อื น 

๑.๓.๑ เล่น
และท่า  
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื อ
มีผู้ชี้แนะ 

๑.๓.๑ เล่น
และท่า  
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเอง 

๑.๓.๑ เล่น 
ท่ากิจกรรม
และปฏิบัติต่อ
ผู้อื นอย่าง
ปลอดภัย 

 
 
 
 
มาตรฐานที  ๒ กล้ามเนื้อใหญแ่ละกลา้มเนือ้เลก็แขง็แรง ใชไ้ด้อยา่งคล่องแคลว่ และประสาทสมัพนัธก์นั 

ตวับ่งชี ้
สภาพที พงึประสงค์ 

อาย ุ๓-๔ ป ี อาย ุ๔-๕ ป ี อาย ุ๕-๖ ป ี
๒.๑ 
เคลื อนไหว 
      รา่งกาย
อยา่ง 
      
คล่องแคลว่ 
      ประสาน
สมัพนัธ ์
      และทรง
ตวัได ้

๒.๑.๑ เดิน
ตามแนวที 
ก่าหนดได้ 

๒.๑.๑ เดินต่อ
เท้าไป
ข้างหน้าเป็น
เส้นตรงได้โดย
ไม่ต้องกาง
แขน 

๒.๑.๑ เดินต่อ
เท้าถอยหลัง
เป็นเส้นตรงได้
โดยไม่ต้องกาง
แขน 

๒.๑.๒ 
กระโดดสอง
ขาข้ึนลงอยู่
กับที ได้ 

๒.๑.๒ 
กระโดดขา
เดียวอยู่กับที 
ได้โดยไม่เสีย 
การทรงตัว 

๒.๑.๒ 
กระโดดขา
เดียวไป
ข้างหน้าได้
อย่างต่อเนื อง
โดยไม่เสียการ
ทรงตัว 



๒.๑.๓ วิ งแล้ว
หยุดได้ 

๒.๑.๓ วิ ง
หลบหลีกสิ ง
กีดขวางได้ 

๒.๑.๓ วิ ง
หลบหลีกสิ ง
กีดขวางได้
อย่าง
คล่องแคล่ว 

๒.๑.๔ รับลูก
บอลโดยใช้มือ
และล่าตัวช่วย 

๒.๑.๔ รับลูก
บอลโดยใช้มือ
ทั้งสองข้าง 

๒.๑.๔ รับลูก
บอลที กระ
ตอบขึ้นจาก
พ้ืนได้ 

๒.๒ ใชม้ือ-ตา 
      ประสาน
สมัพนัธ ์
      กนั 

๒.๒.๑ ใช้
กรรไกรตัด
กระดาษขาด
จากกันได้โดย
ใช้มือเดียว 

๒.๒.๑ ใช้
กรรไกรตัด
กระดาษตาม
แนวเส้นตรง
ได้ 

๒.๒.๑ ใช้
กรรไกรตัด
กระดาษตาม
แนวเส้นโค้งได้ 

๒.๒.๒ เขียน
รูปวงกลมตาม
แบบได้ 

๒.๒.๒ เขียน
รูปสี เหลี ยม
ตามแบบได้
อย่างมีมุม
ชัดเจน 

๒.๒.๒ เขียน
รูปสามเหลี ยม
ตามแบบได้
อย่างมีมุม
ชัดเจน 

๒.๒.๓ ร้อย
วัสดุที มีรู
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๑ 
ชม. ได้ 

๒.๒.๓ ร้อย
วัสดุที มีรู
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 
๐.๕ ชม. ได ้

๒.๒.๓ ร้อย
วัสดุที มีรู
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 
๐.๒๕ ชม. ได้ 

 
มาตรฐานที  ๓ มสีุขภาพจติดแีละมคีวามสขุ 

ตวับ่งชี ้
สภาพที พงึประสงค์ 

อาย ุ๓-๔ ป ี อาย ุ๔-๕ ป ี อาย ุ๕-๖ ป ี
๓.๑ 
แสดงออก 
      ทาง
อารมณ์ได ้
      อย่าง

๓.๑.๑ แสดง
อารมณ์ 
ความรู้สึกได้
เหมาะสมกับ
บาง

๓.๑.๑ แสดง
อารมณ์
ความรู้สึกได้
ตาม 
สถานการณ์ 

๓.๑.๑ แสดง
อารมณ์ 
ความรู้สึกได้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์



ตวับ่งชี ้
สภาพที พงึประสงค์ 

อาย ุ๓-๔ ป ี อาย ุ๔-๕ ป ี อาย ุ๕-๖ ป ี
เหมาะสม สถานการณ์ อย่าง

เหมาะสม 
๓.๒ มี
ความรูส้ึกที ด ี
      ต่อ
ตนเองและ 
      ผูอ้ื น 

๓.๒.๑ กล้า
พูดกล้า
แสดงออก 

๓.๒.๑ กล้า
พูดกล้า
แสดงออก
อย่าง
เหมาะสมบาง
สถานการณ์ 

๓.๒.๑ กล้า
พูดกล้า
แสดงออก
อย่าง
เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

๓.๒.๒ แสดง
ความพอใจใน
ผลงานตนเอง 

๓.๒.๒ แสดง
ความพอใจใน
ผลงานและ
ความสามารถ
ของตนเอง 

๓.๒.๒ แสดง
ความพอใจใน
ผลงานและ
ความสามารถ
ของตนเอง
และผู้อื น 

 
มาตรฐานที  ๔ ชื นชมและแสดงออกทางศลิปะ ดนตร ีและการเคลื อนไหว 

ตวับ่งชี ้
สภาพที พงึประสงค์ 

อาย ุ๓-๔ ป ี อาย ุ๔-๕ ป ี อาย ุ๕-๖ ป ี
๔.๑ สนใจ มี
ความสุข 
      และ
แสดงออก 
      ผา่นงาน
ศลิปะ 
      ดนตร ี
และ 
      การ
เคลื อนไหว 

๔.๑.๑ สนใจ 
มีความสุข 
และแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ 
มีความสุข 
และแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ 

๔.๑.๑ สนใจ 
มีความสุข 
และแสดงออก
ผ่านงานศิลปะ 

๔.๑.๒ สนใจ 
มีความสุข 
และแสดงออก
ผ่านเสียงเพลง 
ดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ 
มีความสุข 
และแสดงออก
ผ่านเสียงเพลง 
ดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ 
มีความสุข 
และแสดงออก
ผ่านเสียงเพลง 
ดนตรี 

๔.๑.๓ สนใจ 
มีความสุข 
และแสดง
ท่าทาง/

๔.๑.๓ สนใจ 
มีความสุข 
และแสดง
ท่าทาง/

๔.๑.๓ สนใจ 
มีความสุข 
และแสดง
ท่าทาง/



เคลื อนไหว 
ประกอบเพลง 
จังหวะ และ
ดนตรี 

เคลื อนไหว 
ประกอบเพลง 
จังหวะ และ
ดนตรี 

เคลื อนไหว 
ประกอบเพลง 
จังหวะ และ
ดนตรี 

  
มาตรฐานที  ๕ มีคณุธรรม จรยิธรรม และมจีติใจที ดงีาม 

ตวับ่งชี ้
สภาพที พงึประสงค์ 

อาย ุ๓-๔ ป ี อาย ุ๔-๕ ป ี อาย ุ๕-๖ ป ี
๕.๑ ซื อสตัย์
สจุรติ 

๕.๑.๑ บอก
หรือชี้ได้ว่าสิ ง
ใดเป็นของ
ตนเองและสิ ง
ใดเป็นของ
ผู้อื น 

๕.๑.๑ ขอ
อนุญาตหรือ
รอคอยเมื อ
ต้องการ
สิ งของของ
ผู้อื นเมื อมีผู้
ชี้แนะ 

๕.๑.๑ ขอ
อนุญาตหรือ
รอคอยเมื อ
ต้องการ
สิ งของของ
ผู้อื นด้วย
ตนเอง 

๕.๒ มีความ
เมตตา 
      กรุณา มี
น้า่ใจ 
      และ
ชว่ยเหลือ 
      แบ่งปนั 

๕.๒.๑ แสดง
ความรัก 
เพื อนและมี
เมตตา  สัตว์
เลี้ยง 

๕.๒.๑ แสดง
ความรักเพื อน
และมีเมตตา 
สัตว์เลี้ยง 

๕.๒.๑ แสดง
ความรัก 
เพื อนและมี
เมตตา สัตว์
เลี้ยง 

 
 

 

ตวับ่งชี ้
สภาพที พงึประสงค์ 

อาย ุ๓-๔ ป ี อาย ุ๔-๕ ป ี อาย ุ๕-๖ ป ี
๕.๓ มี
ความเหน็อก 
      เหน็ใจ
ผู้อื น 

๕.๓.๑ แสดงสี
หน้าหรือ
ท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อื น 

๕.๓.๑ แสดงสี
หน้าและ
ท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อื น 

๕.๓.๑ แสดงสี
หน้าและ
ท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อื น
อย่าง
สอดคล้องกับ



สถานการณ์ 
๕.๔ มีความ
รับผดิชอบ 

๕.๔.๑ ท่างาน
ที ได้รับ
มอบหมายจน
ส่าเร็จ เมื อมี
ผู้ช่วยเหลือ 

๕.๔.๑ ท่างาน
ที ได้รับ
มอบหมายจน
ส่าเร็จ เมื อมีผู้
ชี้แนะ 

๕.๔.๑ ท่างาน
ที ได้รับ
มอบหมายจน
ส่าเร็จด้วย
ตนเอง 

 
มาตรฐานที  ๖ มีทกัษะชวีติและปฏบิตัตินตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ตวับ่งชี ้
สภาพที พงึประสงค์ 

อาย ุ๓-๔ ป ี อาย ุ๔-๕ ป ี อาย ุ๕-๖ ป ี
๖.๑ 
ชว่ยเหลือ
ตนเอง 
      ในการ
ปฏบิตั ิ
      กจิวตัร
ประจา่วนั 

๖.๑.๑ แต่งตัว
โดยมีผู้
ช่วยเหลือ 

๖.๑.๑ แต่งตัว
ด้วยตนเอง 

๖.๑.๑ แต่งตัว
ด้วยตนเองได้
อย่าง
คล่องแคล่ว 

๖.๑.๒ 
รับประทาน
อาหารด้วย
ตนเอง 

๖.๑.๒ 
รับประทาน
อาหารด้วย
ตนเอง 

๖.๑.๑ 
รับประทาน
อาหารด้วย
ตนเองอย่าง
ถูกวิธี 

๖.๑.๓ ใช้
ห้องน้่าห้อง
ส้วม โดยมีผู้
ช่วยเหลือ 

๖.๑.๓ ใช้
ห้องน้่าห้อง
ส้วมด้วย
ตนเอง 

๖.๑.๓ ใช้และ
ท่าความ
สะอาดหลังใช้
ห้องน้่าห้อง
ส้วม ด้วย
ตนเอง 

๖.๒ มวีนิยัใน
ตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บ
ของเล่นของ
ใช้เข้าที เมื อมี 
ผู้ชี้แนะ 

๖.๒.๑ เก็บ
ของเล่นของ
ใช้เข้าที ด้วย
ตนเอง 

๖.๒.๑ เก็บ
ของเล่นของ
ใช้เข้าที อย่าง
เรียบร้อยด้วย
ตนเอง 

๖.๒.๒ เข้า
แถวตามล่าดับ
ก่อนหลังได้

๖.๒.๒ เข้า
แถวตามล่าดับ
ก่อนหลังได้

๖.๒.๒ เข้า
แถวตามล่าดับ
ก่อนหลังได้



เมื อมีผู้ชี้แนะ ด้วยตนเอง ด้วยตนเอง 
๖.๓ ประหยดั
และ 
      พอเพยีง 

๖.๓.๑ ใช้
สิ งของ
เครื องใช้อย่าง
ประหยัดและ
พอเพียง เมื อ
มี 
ผู้ชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใช้
สิ งของ
เครื องใช้อย่าง
ประหยัดและ
พอเพียง เมื อ
มี 
ผู้ชี้แนะ 

๖.๓.๑ ใช้
สิ งของ
เครื องใช้อย่าง
ประหยัดและ
พอเพียง ด้วย
ตนเอง 

 
 
 
มาตรฐานที  ๗ รกัธรรมชาต ิสิ งแวดลอ้ม และความเป็นไทย 

ตวับ่งชี ้
สภาพที พงึประสงค์ 

อาย ุ๓-๔ ป ี อาย ุ๔-๕ ป ี อาย ุ๕-๖ ป ี
๗.๑ ดแูล
รักษา 
      
ธรรมชาตแิละ 
      
สิ งแวดลอ้ม 

๗.๑.๑ มีสว่น
ร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม 
เมื อมี 
ผู้ชี้แนะ 

๗.๑.๑ มีสว่น
ร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม 
เมื อมี 
ผู้ชี้แนะ 

๗.๑.๑ ดูแล
รักษา 
ธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม
ด้วยตนเอง 

๗.๑.๒ ทิ้งขยะ
ได้ถูกที  

๗.๑.๒ ทิ้งขยะ
ได้ถูกที  

๗.๑.๒ ทิ้งขยะ
ได้ถูกที  

๗.๒ มี
มารยาทตาม 
      
วฒันธรรมไทย  
      และรกั
ความเป็น 
      ไทย 

๗.๒.๑ ปฏิบัติ
ตนตาม
มารยาทไทย
ได้เมื อมี 
ผู้ชี้แนะ 

๗.๒.๑ ปฏิบัติ
ตนตาม
มารยาทไทย
ได้ด้วยตนเอง 

๗.๒.๑ ปฏิบัติ
ตนตาม
มารยาทไทย
ได้ตาม
กาลเทศะ 

๗.๒.๒ กล่าว
ค่าขอบคุณ
และขอโทษ
เมื อมีผู้ชี้แนะ 

๗.๒.๒ กล่าว
ค่าขอบคุณ
และขอโทษ
ด้วยตนเอง 

๗.๒.๒ กล่าว
ค่าขอบคุณ
และขอโทษ
ด้วยตนเอง 

๗.๒.๓ หยุด
ยืนเมื อได้ยิน

๗.๒.๓ ยืนตรง
เมื อได้ยิน

๗.๒.๓ ยืนตรง
และร่วมร้อง



เพลงชาติไทย
และเพลง
สรรเสริญ 
พระบารมี 

เพลงชาติไทย
และเพลง
สรรเสริญ 
พระบารมี 

เพลงชาติไทย
และเพลง
สรรเสริญ 
พระบารมี 

 
 
มาตรฐานที  ๘ อยูร่ว่มกบัผูอ้ื นได้อยา่งมคีวามสขุและปฏบิตัตินเปน็สมาชกิที ดขีองสังคมในระบอบ 
                  ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัรยิ์ทรงเปน็ประมุข 

ตวับ่งชี ้
สภาพที พงึประสงค์ 

อาย ุ๓-๔ ป ี อาย ุ๔-๕ ป ี อาย ุ๕-๖ ป ี
๘.๑ ยอมรบั
ความ 
      เหมือน
และความ 
      แตกตา่ง
ระหวา่ง 
      บคุคล 

๘.๑.๑ เล่น
และท่า
กิจกรรม
ร่วมกับเด็กที 
แตกต่างไป
จากตน 

๘.๑.๑ เล่น
และท่า
กิจกรรม
ร่วมกับเด็กที 
แตกต่างไป
จากตน 

๘.๑.๑ เล่น
และท่า
กิจกรรม
ร่วมกับเด็กที 
แตกต่างไป
จากตน 

๘.๒ มี
ปฏสิมัพนัธ์ที ดี 
      กบัผู้อื น 

๘.๒.๑ เล่น
ร่วมกับเพื อน 

๘.๒.๑ เล่น
หรือท่างาน
ร่วมกับเพื อน
เป็นกลุ่ม 

๘.๒.๑ เล่น
หรือท่างาน
ร่วมมือกับ
เพื อนอย่างมี
เป้าหมาย 

๘.๒.๒ ยิ้มหรือ
ทักทายผู้ใหญ่
และบุคคลที 
คุ้นเคย เมื อมีผู้
ชี้แนะ 

๘.๒.๒ ยิ้ม 
ทักทายหรือ
พูดคุยกับ
ผู้ใหญ่และ
บุคคลที คุ้นเคย
ได้ด้วยตนเอง 

๘.๒.๒ ยิ้ม 
ทักทายและ
พูดคุยกับ
ผู้ใหญ่และ
บุคคลที คุ้นเคย
ได้เหมาะสม
กับ
สถานการณ์ 

๘.๓ ปฏบิตัิ
ตน 
      เบื้องตน้

๘.๓.๑ ปฏิบัติ
ตามข้อตกลง
เมื อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๑ มีสว่น
ร่วมสร้าง
ข้อตกลงและ

๘.๓.๑ มีสว่น
ร่วมสร้าง
ข้อตกลงและ



ตวับ่งชี ้
สภาพที พงึประสงค์ 

อาย ุ๓-๔ ป ี อาย ุ๔-๕ ป ี อาย ุ๕-๖ ป ี
ในการ 
      เปน็
สมาชกิที ด ี
      ของ
สงัคม 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเมื อมี      
ผู้ชี้แนะ 

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้วย
ตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้น่า
และผู้ตามเมื อ
มี    ผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๒ ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้น่า
และผู้ตามได้
ด้วยตนเอง 

๘.๓.๒ ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้น่า
และผู้ตามได้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

๘.๓.๓ ยอมรับ
การ
ประนีประนอม
แก้ไขปัญหา
เมื อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๓.๓ 
ประนีประนอม
แก้ไขปัญหา
โดยปราศจาก
การใช้ความ
รุนแรง เมื อมีผู้
ชี้แนะ 

๘.๓.๓ 
ประนีประนอม
แก้ไขปัญหา
โดยปราศจาก
การใช้ความ
รุนแรงด้วย
ตนเอง 

 
มาตรฐานที  ๙ ใชภ้าษาสื อสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 

ตวับ่งชี ้
สภาพที พงึประสงค์ 

อาย ุ๓-๔ ป ี อาย ุ๔-๕ ป ี อาย ุ๕-๖ ป ี
๙.๑ สนทนา
โตต้อบ 
      และเลา่
เรื องให ้
      ผูอ้ื น
เขา้ใจ 

๙.๑.๑ ฟัง
ผู้อื นพูดจนจบ
และพูด
โต้ตอบ
เกี ยวกับเรื อง
ที ฟัง 

๙.๑.๑ ฟัง
ผู้อื นพูดจนจบ
และสนทนา
โต้ตอบ
สอดคล้องกับ
เรื องที ฟัง 

๙.๑.๑ ฟัง
ผู้อื นพูดจนจบ
และสนทนา
โต้ตอบอย่าง
ต่อเนื อง
เชื อมโยงกับ
เรื องที ฟัง 

๙.๑.๒ เล่า
เรื องด้วย
ประโยคสั้นๆ 

๙.๑.๒ เล่า
เรื องเป็น
ประโยคอย่าง
ต่อเนื อง 

๙.๑.๒ เล่า
เป็นเรื องราว
ต่อเนื องได้ 

๙.๒ อ่าน ๙.๒.๑ อ่าน ๙.๒.๑ อ่าน ๙.๒.๑ อ่าน



เขยีนภาพ 
      และ
สญัลักษณ์ได ้

ภาพ และพูด
ข้อความด้วย
ภาษาของตน 

ภาพ 
สัญลักษณ์ ค่า 
พร้อมทั้งชี้
หรือกวาดตา
มองข้อความ
ตามบรรทัด 

ภาพ
สัญลักษณ์ ค่า 
ด้วยการชี้หรือ
กวาดตามอง 
จุดเริ มต้นและ
จุดจบของ
ข้อความ 

๙.๒.๒ เขียน
ขีดเขี ย อย่างมี
ทิศทาง 

๙.๒.๒ เขียน
คล้ายตัวอักษร 

๙.๒.๒ เขียน
ชื อของตนเอง
ตามแบบ 
เขียนข้อความ
ด้วยวิธีที คิด
ขึ้นเอง 

 
 
 
 
มาตรฐานที  ๑๐ มีความสามารถในการคดิที เปน็พืน้ฐานในการเรยีนรู้ 

ตวับ่งชี ้
สภาพที พงึประสงค์ 

อาย ุ๓-๔ ป ี อาย ุ๔-๕ ป ี อาย ุ๕-๖ ป ี
๑๐.๑ มี
ความสามารถ 
        ในการ
คิด 
        รวบ
ยอด 

๑๐.๑.๑ บอก
ลักษณะของ
สิ งต่างๆ จาก
การสังเกตโดย
ใช้ประสาท
สัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอก
ลักษณะ และ
ส่วนประกอบ
ของสิ งต่างๆ 
จากการ
สังเกตโดยใช้
ประสาท
สัมผัส 

๑๐.๑.๑ บอก
ลักษณะ
ส่วนประกอบ 
การ
เปลี ยนแปลง
หรือ
ความสัมพันธ์
ของสิ งต่างๆ 
จากการ
สังเกตโดยใช้
ประสาท
สัมผัส 

๑๐.๑.๒ จับคู่ ๑๐.๑.๒ จับคู่ ๑๐.๑.๒ จับคู่



หรือ
เปรียบเทียบ
สิ งต่างๆ โดย
ใช้ลักษณะ
หรือหน้าที 
การใช้งาน
เพียงลักษณะ
เดียว 

และ
เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
หรือความ
เหมือนของสิ ง
ต่างๆ โดยใช้
ลักษณะที 
สังเกตพบ
เพียงลักษณะ
เดียว 

และ
เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
และความ
เหมือนของสิ ง
ต่างๆ โดยใช้
ลักษณะที 
สังเกตพบสอง
ลักษณะขึ้นไป 

๑๐.๑.๓ คัด
แยก      สิ ง
ต่างๆ ตาม
ลักษณะหรือ
หน้าที การใช้
งาน 

๑๐.๑.๓ 
จ่าแนกและ
จัดกลุ่มสิ ง
ต่างๆ โดยใช้
อย่างน้อยหนึ ง
ลักษณะเป็น
เกณฑ์ 

๑๐.๑.๓ 
จ่าแนกและ
จัดกลุ่มสิ ง
ต่างๆ โดยใช้
ตั้งแต่สอง
ลักษณะขึ้นไป
เป็นเกณฑ์ 

๑๐.๑.๔ 
เรียงล่าดับ
สิ งของหรือ
เหตุการณ์
อย่างน้อย ๓ 
ล่าดับ 

๑๐.๑.๔ 
เรียงล่าดับ
สิ งของหรือ
เหตุการณ์ 
อย่างน้อย ๔ 
ล่าดับ 

๑๐.๑.๔ 
เรียงล่าดับ
สิ งของและ
เหตุการณ์
อย่างน้อย ๕  
ล่าดับ 

๑๐.๒ มี
ความสามารถ 
        ในการ
คิดเชงิ 
        เหตผุล 

๑๐.๒.๑ ระบุ
ที เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือ
การกระท่า
เมื อมีผู้ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ ระบุ
สาเหตุหรือผล
ที เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือ
การกระท่า
เมื อมีผู้ชี้แนะ 

๑๐.๒.๑ 
อธิบาย
เชื อมโยง
สาเหตุและผล
ที เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือ
การกระท่า
ด้วยตนเอง 

๑๐.๒.๒ คาด
เดา หรือ

๑๐.๒.๒ คาด
เดา หรือ

๑๐.๒.๒ 
คาดคะเนสิ งที 



คาดคะเนสิ งที 
อาจจะเกิดข้ึน 

คาดคะเน สิ ง
ที อาจจะ
เกิดข้ึน หรือมี
ส่วนร่วมใน
การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

อาจจะเกิดข้ึน 
และมีส่วนร่วม
ในการลง
ความเห็นจาก
ข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 

๑๐.๓ มี
ความสามารถ 
        ในการ
คิดแก ้
        ปญัหา
และ 
        
ตัดสนิใจ 

๑๐.๓.๑ 
ตัดสินใจใน
เรื องง่ายๆ 

๑๐.๓.๑ 
ตัดสินใจใน
เรื องง่ายๆ 
และเริ มเรียนรู้
ผลที เกิดขึ้น 

๑๐.๓.๑ 
ตัดสินใจใน
เรื องง่ายๆ 
และยอมรับ
ผลที เกิดข้ึน 

 

ตวับ่งชี ้
สภาพที พงึประสงค์ 

อาย ุ๓-๔ ป ี อาย ุ๔-๕ ป ี อาย ุ๕-๖ ป ี
 ๑๐.๓.๒ 

แก้ปัญหาโดย
ลองผิดลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุ
ปัญหา และ
แก้ปัญหาโดย
ลองผิดลองถูก 

๑๐.๓.๒ ระบุ
ปัญหาสร้าง
ทางเลือกและ
เลือกวิธี
แก้ปัญหา 

 
มาตรฐานที  ๑๑ มจีนิตนาการและความคดิสรา้งสรรค์ 

ตวับ่งชี ้
สภาพที พงึประสงค์ 

อาย ุ๓-๔ ป ี อาย ุ๔-๕ ป ี อาย ุ๕-๖ ป ี
๑๑.๑ ทา่งาน
ศลิปะ 
ความ
จนิตนาการ
และความคดิ
สรา้งสรรค ์

๑๑.๑.๑ สร้าง
ผลงานศิลปะ
เพื อสื อสาร
ความคิด 
ความรู้สึกของ
ตนเอง 

๑๑.๑.๑ สร้าง
ผลงานศิลปะ
เพื อสื อสาร
ความคิด 
ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมี

๑๑.๑.๑ สร้าง
ผลงานศิลปะ
เพื อสื อสาร
ความคิด 
ความรู้สึกของ
ตนเองโดยมี



การดัดแปลง 
และแปลก
ใหม่จากเดิม
หรือมี
รายละเอียด
เพิ มข้ึน 

การดัดแปลง
แปลกใหม่จาก
เดิม และมี
รายละเอียด
เพิ มข้ึน 

๑๑.๒ แสดง
ท่าทาง/
เคลื อนไหว
ตาม
จนิตนาการ
อยา่ง
สรา้งสรรค ์

๑๑.๒.๑ 
เคลื อนไหว
ท่าทางเพื อ
สื อสาร
ความคดิ 
ความรู้สึกของ
ตนเอง 

๑๑.๒.๑ 
เคลื อนไหว
ท่าทางเพื อ
สื อสาร
ความคิด 
ความรู้สึกของ
ตนเองอย่าง
หลากหลาย
หรือแปลก
ใหม่ 

๑๑.๒.๑ 
เคลื อนไหว
ท่าทางเพื อ
สื อสาร
ความคิด 
ความรู้สึกของ
ตนเองอย่าง
หลากหลาย
และแปลก
ใหม่ 

 
มาตรฐานที  ๑๒ มีเจตคติที ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสม 
                    กบัวยั 

ตวับ่งชี ้
สภาพที พงึประสงค์ 

อาย ุ๓-๔ ป ี อาย ุ๔-๕ ป ี อาย ุ๕-๖ ป ี
๑๒.๑ มเีจต
คตทิี ดตี่อ 
        การ
เรยีนรู ้

๑๒.๑.๑ 
สนใจฟังหรือ
อ่านหนังสือ
ด้วยตนเอง 

๑๒.๑.๑ 
สนใจซักถาม
เกี ยวกับ
สัญลักษณ์
หรือ
ตัวหนังสือที 
พบเห็น 

๑๒.๑.๑ 
สนใจหยิบ
หนังสือมา
อ่านและเขียน
สื อความคิด
ด้วยตนเอง
เป็นประจ่า
อย่างต่อเนื อง 

๑๒.๑.๒ 
กระตือรือร้น
ในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

๑๒.๑.๒ 
กระตือรือร้น 
ในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

๑๒.๑.๒ 
กระตือรือร้น
ในการร่วม
กิจกรรมตั้งแต่



ตวับ่งชี ้
สภาพที พงึประสงค์ 

อาย ุ๓-๔ ป ี อาย ุ๔-๕ ป ี อาย ุ๕-๖ ป ี
ต้นจนจบ 

๑๒.๒ มี
ความสามารถ 
        ในการ
แสวงหา 
        ความรู ้

๑๒.๒.๑ 
ค้นหาค่าตอบ
ของข้อสงสัย
ต่างๆ ตาม
วิธีการที มีผู้
ชี้แนะ 

๑๒.๒.๑ 
ค้นหาค่าตอบ
ของข้อสงสัย
ต่างๆ ตาม
วิธีการของ
ตนเอง 

๑๒.๒.๑ 
ค้นหาค่าตอบ
ของข้อสงสัย
ต่างๆ โดยใช้
วิธีการที 
หลากหลาย
ด้วยตนเอง 

๑๒.๒.๒ ใช้
ประโยค
ค่าถามว่า 
“ใคร” 
“อะไร” ใน
การค้นหา 

๑๒.๒.๒ ใช้
ประโยค
ค่าถามว่า “ที 
ไหน” 
“ท่าไม” ใน
การค้นหา
ค่าตอบ 

๑๒.๒.๒ ใช้
ประโยค
ค่าถามว่า 
“เมื อไร” 
“อย่างไร” ใน
การค้นหา
ค่าตอบ 

๓.๕ การันัเภวลาเภรมยน 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก่าหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ๑-๓ ปี
การศึกษาโดยประมาณ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที เริ มเข้าสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเวลาเรียน
ส่าหรับเด็กปฐมวัยจะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วันต่อ ๑ ปีการศึกษา 
ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ชั วโมง โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

๓.๖ สาระการเภรมยนรูว 
 สาระการเรียนรู้ เป็นสื อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพื อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ทุกด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที ก่าหนด ประกอบด้วย ประสบการณ์ส่าคัญ และสาระที ควร
เรียนรู้ ดังนี้ 
 ๑. ประสบการณส์ าคัญ ประสบการณ์ส าคัญเภป็นถนวทางส าหรับผูวสอนน าไปใชวในการออกถบบการััน
ประสบการณ์ใหวเภน็กปฐมวัยเภรมยนรูว ลงมือปฏิบัติ ถละไนวรับการส่งเภสริมพัฒนาการครอบคลุมทุกนวาน นังนม้ 
  ๑.๑ ประสบการณ์สา่คญัที สง่เสรมิพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท ใน
การท่ากิจวัตรประจ่าวันหรือท่ากิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย 
และการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

ด้านรา่งกาย ประสบการณส์า่คัญ 



๑.๑.๑ การใช้
กลา้มเนือ้ใหญ ่

(๑) การเคลื อนไหวอยู่กับที  
(๒) การเคลื อนไหวเคลื อนที  
(๓) การเคลื อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
(๔) การเคลื อนไหวที ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้ 
     กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะ 
(๕) การเล่นเครื องเล่นสนามอย่างอิสระ 

๑.๑.๒ การใช้
กลา้มเนือ้เลก็ 

(๑) การเล่นเครื องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก 
(๒) การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
(๓) การปั้น 
(๔) การประดิษฐ์สิ งต่างๆ ด้วย เศษวัสดุ 

ด้านรา่งกาย ประสบการณส์า่คัญ 
 (๕) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และ 

     การร้อยวัสดุ 
๑.๑.๓ การรักษา
สขุภาพ 
         อนามยัสว่นตน 

(๑) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที ดีในกิจวัตร
ประจ่าวัน 

๑.๑.๔ การรักษา
ความ 
         ปลอดภยั 

(๑) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ่าวัน 
(๒) การฟังนิทาน เรื องราว เหตุการณ์ เกี ยวกับการป้องกัน 
     และรักษาความปลอดภัย 
(๓) การเล่นเครื องเล่นอย่างปลอดภัย 
(๔) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

๑.๑.๕ การตระหนกัรู้
เกี ยวกับ 
         รา่งกายตนเอง 

(๑) การเคลื อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และ
พ้ืนที  
(๒) การเคลื อนไหวข้ามสิ งกีดขวาง 

   
  ๑.๒ ประสบการณ์ส่าคัญที ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะ ที เป็น 
อัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อื น ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
สุนทรียภาพ ความรู้สึกที ดีต่อตนเอง และความเชื อมั นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

ด้านอารมณ ์ ประสบการณส์า่คัญ 
๑.๒.๑ สนุทรยีภาพ 
ดนตร ี

(๑) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ 
     เสียงดนตร ี
(๒) การเล่นเครื องดนตรีประกอบจังหวะ 



ด้านอารมณ ์ ประสบการณส์า่คัญ 
(๓) การเคลื อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(๔) การเล่นบทบาทสมมติ 
(๕) การท่ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
(๖) การสร้างสรรค์สิ งสวยงาม 

๑.๒.๒ การเลน่ (๑) การเล่นอิสระ 
(๒) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
(๓) การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
(๔) การเล่นนอกห้องเรียน 

๑.๒.๓ คณุธรรม 
จรยิธรรม 

(๑) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที นับถือ 
(๒) การฟังนิทานเกี ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
(๓) การร่วมสนทนาและแลกเปลี ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

๑.๒.๔ การแสดงออก
ทาง 
         อารมณ ์

(๑) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื น 
(๒) การเล่นบทบาทสมมติ 
(๓) การเคลื อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(๔) การร้องเพลง 
(๕) การท่างานศิลปะ 

๑.๒.๕ การมีอตั
ลักษณเ์ฉพาะ 
         ตนและเชื อวา่
ตนเองม ี
         ความสามารถ 

(๑) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง 

๑.๒.๖ การเหน็อกเห็น
ใจผู้อื น 

(๑) การแสดงความยินดีเมื อผู้อื นมีความสุข เห็นใจเมื อผู้อื น
เศร้า 
     หรือเสียใจและการช่วยเหลือปลอบโยนเมื อผู้อื นได้รับ
บาดเจ็บ 

 
  ๑.๓ ประสบการณ์ส่าคัญที ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น 
การเล่น การท่างานกับผู้อื น การปฏิบัติกิจวัตรประจ่าวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 

ด้านสงัคม ประสบการณส์า่คัญ 
๑.๓.๑ การปฏบิตัิ
กิจวตัร 

(๑) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ่าวัน 
(๒) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ



ด้านสงัคม ประสบการณส์า่คัญ 
         ประจ่าวนั พอเพียง 
๑.๓.๒ การดแูลรักษา 
         ธรรมชาติและ 
         สิ งแวดล้อม 

(๑) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ งแวดล้อมทั้ง
ภายในและ 
     ภายนอกห้องเรียน 
(๒) การใช้วัสดุและสิ งของเครื องใช้อย่างคุ้มค่า 
(๓) การท่างานศิลปะที น่าวัสดุหรือสิ งของเครื องใช้ที ใช้แล้ว 
มาใช้ซ้่า 
     หรือแปรรูปแล้วน่ากลับมาใช้ใหม่ 
(๔) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
(๕) การเลี้ยงสัตว์ 
(๖) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที เกี ยวกับธรรมชาติและ 
     สิ งแวดล้อมในชีวิตประจ่าวัน 

๑.๓.๓ การปฏบิตัติาม 
         วฒันธรรม
ท้องถิ นและ 
         ความเปน็ไทย 

(๑) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคน
ไทย 
(๒) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ นที อาศัยและ
ประเพณีไทย 
(๓) การประกอบอาหารไทย 
(๔) การศึกษานอกสถานที  
(๕) การละเล่นพ้ืนบ้านของไทย 

๑.๓.๔ การมปีฏสิมัพนัธ ์ 
         มวีนิยั มสีว่นรว่ม 
         และบทบาท
สมาชกิ 
         ของสงัคม 

(๑) การร่วมก่าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
(๒) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที ดีของห้องเรียน 
(๓) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
(๔) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
(๕) การร่วมกิจกรรมวันส่าคัญ 

๑.๓.๕ การเลน่และ
ท่างาน 
         แบบรว่มมือรว่ม
ใจ 

(๑) การร่วมสนทนาและแลกเปลี ยนความคิดเห็น 
(๒) การเล่นและท่างานร่วมกับผู้อื น 
(๓) การท่าศิลปะแบบร่วมมือ 
 

๑.๓.๖ การแก้ปญัหา 
         ความขดัแยง้ 

(๑) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
(๒) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

๑.๓.๗ การยอมรบัใน
ความ 

(๑) การเล่นหรือท่ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื อน 



ด้านสงัคม ประสบการณส์า่คัญ 
         เหมือนและ
ความ 
         แตกตา่งระหว่าง
บุคคล 

 
  ๑.๔ ประสบการณ์ส่าคัญที ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้
และเรียนรู้สิ งต่างๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ งแวดล้อม บุคคลและสื อต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที 
หลากหลาย เพื อเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิง
เหตุผล และการคิดรวบยอดเกี ยวกับสิ งต่างๆ รอบตัวและมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที เป็นพ้ืนฐานของ
การเรียนรู้ในระดับที สูงขึ้นต่อไป 

การพฒันาด้าน
สตปิัญญา 

ประสบการณส์า่คัญ 

๑.๔.๑ การใชภ้าษา 
 
 
 
 
 

(๑) การฟังเสียงต่างๆ ในสิ งแวดล้อม 
(๒) การฟังและปฏิบัติตามค่าแนะน่า 
(๓) การฟังเพลง นิทาน ค่าคล้องจอง บทร้อยกรองหรือ
เรื องราว 
     ต่างๆ 
(๔) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
(๕) การพูดกับผู้อื นเกี ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือ
พูดเล่า 
     เรื องราวเกี ยวกับตนเอง 
(๖) การพูดอธิบายเกี ยวกับสิ งของ เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ 
     ของสิ งต่างๆ 
(๗) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระท่า
ต่างๆ 
(๘) การรอจังหวะที เหมาะสมในการพูด 
(๙) การพูดเรียงล่าดับค่าเพื อใช้ในการสื อสาร 
(๑๐) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/
รูปแบบ 
(๑๑) การอ่านอย่างอิสระตามล่าพัง การอ่านร่วมกัน การ
อ่านโดย 

 



การพฒันาด้าน
สตปิัญญา 

ประสบการณส์า่คัญ 

       มีผูช้ี้แนะ 
(๑๒) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที ถูกต้อง 
(๑๓) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร ค่า และข้อความ 
(๑๔) การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัด
จากซ้าย 
       ไปขวา และจากบนลงล่าง 
(๑๕) การสังเกตตัวอักษรในชื อของตน หรือค่าคุ้นเคย 
(๑๖) การสังเกตตัวอักษรที ประกอบเป็นค่าผ่านการอ่าน
หรือเขียน 
       ของผู้ใหญ่ 
(๑๗) การคาดเดาค่า วลี หรือประโยค ที มีโครงสร้างซ้่าๆ 
กัน จาก 
       นิทาน เพลง ค่าคล้องจอง 
(๑๘) การเล่นเกมภาษา 
(๑๙) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที ถูกต้อง 
(๒๐) การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
(๒๑) การเขียนค่าที มีความหมายกับตัวเด็ก/ค่าคุ้นเคย 
(๒๒) การคิดสะกดค่าและเขียนเพื อสื อความหมายด้วย
ตนเองอย่าง 
       อิสระ 



การพฒันาด้าน
สตปิัญญา 

ประสบการณส์า่คัญ 

๑.๔.๒ การคดิรวบ
ยอด 
         การคดิเชิง
เหตผุล 
         การตดัสนิใจ
และ 
         แก้ปญัหา 

(๑) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี ยนแปลง 
และ 
     ความสัมพันธ์ของสิ งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม 
(๒) การสังเกตสิ งต่างๆ และสถานที จากมุมมองที ต่างกัน 
(๓) การบอกและแสดงต่าแหน่ง ทิศทาง และระยะทาง
ของสิ งต่างๆ 
     ด้วยการกระท่า ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 
(๔) การเล่นกับสื อต่างๆ ที เป็นทรงกลม ทรงสี เหลี ยมมุม
ฉาก  
     ทรงกระบอก กรวย 
(๕) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ่าแนกสิ งต่างๆ ตาม
ลักษณะ 
     และรูปร่าง รูปทรง 
(๖) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการ
แยก 
     ชิ้นส่วน 
(๗) การท่าซ้่า การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 
(๘) การนับและแสดงจ่านวนของสิ งต่างๆ ใน
ชีวิตประจ่าวัน 
(๙) การเปรียบเทียบและเรียงล่าดับจ่านวนของสิ งต่างๆ 
(๑๐) การรวมและการแยกสิ งต่างๆ 
(๑๑) การบอกและแสดงอันดับที ของสิ งต่างๆ 
(๑๒) การชั ง ตวง วัดสิ งต่างๆ โดยใช้เครื องมือและหน่วยที 
ไม่ใช่ 
       หนว่ยมาตรฐาน 
(๑๓) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงล่าดับ สิ ง
ต่างๆ ตาม 
       ลักษณะความยาว/ความสูง น้่าหนัก ปริมาตร 
(๑๔) การบอกและเรียงล่าดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา 



การพฒันาด้าน
สตปิัญญา 

ประสบการณส์า่คัญ 

(๑๕) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ่าวัน 
(๑๖) การอธิบายเชื อมโยงสาเหตุและผลที เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือ 
       การกระท่า 
(๑๗) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ งที อาจจะเกิดขึ้น
อย่างมี 
       เหตุผล 
(๑๘) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 
(๑๙) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 

๑.๔.๓ จนิตนาการ
และ 
         ความคดิ
สรา้งสรรค ์

(๑) การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านสื อ วัสดุ 
ของเล่น 
     และชิ้นงาน 
(๒) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การ
เคลื อนไหว 
     และศิลปะ 
(๓) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที  



การพฒันาด้าน
สตปิัญญา 

ประสบการณส์า่คัญ 

     หลากหลาย 
๑.๔.๔ เจตคตทิี ดตี่อ
การ 
         เรยีนรูแ้ละการ 
         แสวงหา
ความรู ้

(๑) การส่ารวจสิ งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
(๒) การตั้งค่าถามในเรื องที สนใจ 
(๓) การสืบเสาะหาความรู้เพื อค้นหาค่าตอบของข้อสงสัย
ต่างๆ 
(๔) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและน่าเสนอข้อมูล
จากการ 
     สืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอย่าง
ง่าย 

  
 ๒. สาระทม่ควรเภรมยนรูว 
  สาระที ควรเรียนรู้ เป็นเรื องราวรอบตัวเด็กที น่ามาเป็นสื อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิด
แนวคิดหลังจากน่าสาระที ควรรู้นั้นๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื อให้บรรลุจุดหมายที ก่าหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่เน้น
การท่องจ่าเนื้อหา ผู้สอนสามารถก่าหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจ
ของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส่าคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้ โดยค่านึงถึงประสบการณ์
และสิ งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 
  ๒.๑ เรื องราวที เกี ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้ชื อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา  อวัยวะต่างๆ วิธี
ระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที ดี การรับประทานอาหารที เป็นประโยชน์ การระมัดระวัง
ความปลอดภัยของตนเองจากผู้อื นและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื นอย่างปลอดภัย การรู้จักประวัติ
ความเป็นมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิ
ของตนเองและผู้อื น การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื น การก่ากับตนเอง 
การเล่นและท่าสิ งต่างๆ ด้วยตนเองตามล่าพังหรือกับผู้อื น การตระหนักรู้เกี ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก
อย่างเหมาะสม การแสดงมารยาทที ดี การมีคุณธรรมจริยธรรม 
  ๒.๒ เรื องราวเกี ยวกับบุคคลและสถานที แวดล้อมเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี ยวกับครอบครัว
สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที เด็กต้องเกี ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ่าวัน สถานที 
ส่าคัญ วันส่าคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณ์ส่าคัญของชาติไทยและ
การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ นและความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ นอื นๆ 
  ๒.๓  ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี ยวกับชื อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี ยนแปลง
และความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี ยวกับดิน น้่า ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ 
แรงและพลังงานในชีวิตประจ่าวันที แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ งแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ 
  ๒.๔ สิ งต่างๆ รอบตัวเด็ก  เด็กควรเรียนรู้ เกี ยวกับการใช้ภาษาเพื อสื อความหมายใน
ชีวิตประจ่าวัน ความรู้พ้ืนฐานเกี ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง 
รูปทรง ปริมาตร น้่าหนัก จ่านวน ส่วนประกอบ การเปลี ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ งต่างๆ รอบตัว เวลา 



เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สิ งของเครื องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการ
สื อสารต่างๆ ที ใช้อยู่ในชีวิตประจ่าวันอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ งแวดล้อม 
 
 
๓.๗ การันัประสบการณ ์
 การจัดประสบการณ์ส่าหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการ บูรณาการ
ผ่านการเล่น การลงมือกระท่าจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม 
รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่จัดเป็นรายวิชา โดยมีหลักการ 
และแนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 
 ๑. หลักการจัดประสบการณ์ 
  ๑.๑ จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื อพัฒนาเด็กโดยองค์รวม 
อย่างสมดุลและต่อเนื อง 
  ๑.๒ เน้นเด็กเป็นส่าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
บริบทของสังคมที เด็กอาศัยอยู่ 
  ๑.๓  จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความส่าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของ
เด็ก 
  ๑.๔ จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื อง และเป็นส่วนหนึ งของการจัด
ประสบการณ์ พร้อมทั้งน่าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื อง 
  ๑.๕ ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที เกี ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
 ๒. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
  ๒.๑ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการท่างานของสมอง ที เหมาะ
กับอายุ วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพื อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  ๒.๒ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระท่า เรียนรู้ผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื อนไหว ส่ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
  ๒.๓ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระการเรียนรู้ 
  ๒.๔ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ มคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระท่าและน่าเสนอความคิด 
โดยผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอ่านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
  ๒.๕ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื น กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ในบรรยากาศที อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การท่ากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆ กัน 
  ๒.๖ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื อและแหล่งการเรียนรู้ที หลากหลายและอยู่ใน
วิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที แวดล้อมเด็ก 
  ๒.๗ จัดประสบการณ์ที ส่งเสริมลักษณะนิสัยที ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ่าวัน ตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการมีวินัยให้เป็นส่วนหนึ งของ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื อง 
  ๒.๘ จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที เกิดขึ้นในสภาพจริง 
โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
  ๒.๙ จัดท่าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคล น่ามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน 



  ๒.๑๐ จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการวางแผนการ
สนับสนุนสื อ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 
 
 
 ๓. การจัดกิจกรรมประจ่าวัน 
 กิจกรรมส่าหรับเด็กอายุ ๓ ปี - ๖ ปีบริบูรณ์ สามารถน่ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ่าวันได้หลาย
รูปแบบ เป็นการช่วยให้ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์ทราบว่าแต่ละวันจะท่ากิจกรรมอะไร เมื อใด และอย่างไร 
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมประจ่าวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการน่าไปใช้ของแต่ละ
หน่วยงานและสภาพชุมชน ที ส่าคัญผู้สอนต้องค่านึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน การจัด
กิจกรรมประจ่าวันมีหลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจ่าวัน ดังนี้ 
  ๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจ่าวัน 
   ๑. ก่าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่
ละวัน แต่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น 
    วัย ๓-๔ ปี มีความสนใจประมาณ ๘-๑๒ นาท ี
    วัย ๔-๕ ปี มีความสนใจประมาณ ๑๒-๑๕ นาท ี  
    วัย ๕-๖ ปี มีความสนใจประมาณ ๑๕-๒๐ นาท ี
   ๒. กิจกรรมที ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื องนาน
เกินกว่า ๒๐ นาท ี
   ๓. กิจกรรมที เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพื อช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา 
คิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ ๔๐-๖๐ นาท ี
   ๔. กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที ใช้
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที เด็กเป็นผู้ริเริ ม
และผู้สอน หรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้ริเริ ม และกิจกรรมที ใช้ก่าลังและไม่ใช้ก่าลัง จัดให้ครบทุกประเภท ทั้งนี้ 
กิจกรรมที ต้องออกก่าลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที ไม่ต้องออกก่าลังมากนัก เพื อเด็กจะได้ไม่เหนื อยเกินไป 
  ๓.๒ ขอบข่ายของกิจกรรมประจ่าวัน 
  การเลือกกิจกรรมที จะน่ามาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมในการน่าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที ส่าคัญผู้สอนต้องค่านึงถึงการจัดกิจกรรมให้
ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 
   ๓.๒.๑ การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว การยืดหยุ่น 
ความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ และจังหวะการเคลื อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้
เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคลื อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตร ี
   ๓.๒.๒ การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก 
กล้ามเนื้อมือ-นิ้วมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตามือได้อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์กัน โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื องเล่นสัมผัส เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเอง
ในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 
   ๓.๒.๓ การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการปลูกฝังให้
เด็กมีความรู้สึกที ดีต่อตนเองและผู้อื น มีความเชื อมั น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื อสัตย์ ประหยัด 
เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที นับถือโดยจัดกิจกรรม



ต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดย
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื อง 
   ๓.๒.๔ การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที ดี แสดงออกอย่าง
เหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท่ากิจวัตรประจ่าวัน มีนิสัยรักการ
ท่างาน ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื น โดยรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากคนแปลกหน้า ให้เด็ก
ได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ่าวันอย่างสม ่าเสมอ รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ท่าความสะอาด
ร่างกาย เล่นและท่างานร่วมกับผู้อื น ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที เมื อเล่นหรือ
ท่างานเสร็จ 
   ๓.๒.๕ การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ความคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนา
อภิปรายแลกเปลี ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานที  เล่นเกมการศึกษา ฝึกการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ่าวัน ฝึกออกแบบและสร้างขึ้นงาน และท่ากิจกรรมทั้งเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และ
รายบุคคล 
   ๓.๒.๖ การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาสื อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด 
ความรู้ความเข้าใจในสิ งต่างๆ ที เด็กมีประสบการณ์โดยสามารถตั้งค่าถามในสิ งที สงสัยใคร่รู้ จัดกิจกรรมทาง
ภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง 
พูด อ่าน เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างที ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องค่านึงถึง
หลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที เหมาะสมกับเด็กเป็นส่าคัญ 
   ๓.๒.๗ การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมี
ความคิดริเริ มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ งต่างๆ โดยจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรี การเคลื อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ งต่างๆ อย่างอิสระ เล่นบทบาท
สมมติ เล่นน้่า เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง 
 
๓.๘ การประเภมนิพฒันาการ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ ๓-๖ ปี เป็นการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื อง และเป็นส่วนหนึ งของกิจกรรมปกติที จัดให้เด็ก
ในแต่ละวัน ผลที ได้จากการสังเกตพัฒนาการเด็กต้องน่ามาจัดท่าสารนิทัศน์หรือจัดท่าข้อมูลหลักฐานหรือ
เอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวมผลงานส่าหรับเด็กเป็นรายบุคคลที สามารถบอกเรื องราวหรือ
ประสบการณ์ที เด็กได้รับว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ทั้งนี้ ให้น่าข้อมูลผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กมาพิจารณา ปรับปรุงวางแผนการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตาม
จุดหมายของหลักสูตรอย่างต่อเนื อง การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้ 
 ๑.  วางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 
 ๒. ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
 ๓. ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม ่าเสมอต่อเนื องตลอดปี 
 ๔. ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจ่าวันด้วยเครื องมือและวิธีการที   
 หลากหลาย ไม่ควรใช้แบบทดสอบ 
 ๕. สรุปผลการประเมิน จัดท่าข้อมูลและน่าผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก 



 ส่าหรับวิธีการประเมินที เหมาะสมและควรใช้กับเด็กอายุ ๓-๖ ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึก
พฤติกรรมการสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กที เก็บอย่างมีระบบ 
 
 
 
๔. การก ากบั ตินตาม ประเภมนิถละรายงาน 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยมีหลักการส่าคัญในการให้สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
กระจายอ่านาจการศึกษาลงไปยังท้องถิ นโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ งเป็น
ผู้จัดการศึกษาในระดับนี้ ดังนั้น เพื อให้ผลผลิตทางการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐาน คุณลักษณะที พึง
ประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม จ่าเป็นต้องมีระบบการก่ากับ ติดตาม ประเมิน
และรายงานที มีประสิทธิภาพ เพื อให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายที มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เห็น
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน วางแผน และ
ด่าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง 
 การก่ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นส่วนหนึ งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา กระบวนการนิเทศ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที ต้องด่าเนินการอย่างต่อเนื อง 
เพื อน่าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สร้างความมั นใจให้ผู้เกี ยวข้อง โดยต้องมีการ
ด่าเนินการที เป็นระบบเครือข่ายครอบคลุมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ในรูปแบบของคณะกรรมการ 
ที มาจากบุคคลทุกระดับและทุกอาชีพ การก่ากับ ติดตาม และประเมินผลต้องมีการรายงานผลจากทุกระดับให้
ทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชนทั วไปทราบ เพื อน่าข้อมูลจากรายงานผลมาจัดท่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บททม ่๕ 

การประเภมนิถละรายงานผล 

ความหมายของการประเภมินถละรายงานผลพัฒนาการของเภน็กเภล็ก 
 การประเภมินผล (Assessment) โนยทั่วๆ ไป หมายลึง กระบวนการพิัารณาตันสินคุณอาพ หรือ 
คุณลักษณะของพฤติกรรม หรือประมาณพฤติกรรมว่าเภป็นไปตามัุนมุ่งหมายทม่ก าหนนหรือไม่ โนยมมการเภก็บ
รวบรวมขวอมูล ถละ สรุปผลเภปรมยบเภทมยบกับเภกณฑ์ทม่ก าหนน 

 การประเภมินพัฒนาการของเภน็กเภล็ก หมายลึง กระบวนการศึกษาขวอมูลคุณลักษณะหรือความสามารลใน
นวานต่างๆ ของเภน็กเภล็ก ในถต่ละช่วงวัยโนยใชวเภครื่องมือถละวิธมการทม่เภหมาะสมในการเภก็บรวบรวมขวอมูลถละ
สรุปผลเภปรมยบเภทมยบกับเภกณฑ์ปกติของพัฒนาการเภน็กตามวัย 

 การรายงานพัฒนาการเภน็กเภล็ก หมายลึง การน าเภสนอผลการประเภมินคุณลักษณะ หรือความสามารลใน
นวานต่างๆ ของเภน็กเภล็กตามสอาพความเภป็นัริงทม่ปรากฏ โนยมมผลสรุปัากการเภปรมยบเภทมยบเภกณฑ์ปกติของ
พัฒนาการเภน็กตามวัยในรูปของรายงานทม่เภป็นรูปธรรมชันเภัน ถละเภขวาใัง่าย 

ความส าคัญของการประเภมินถละรายงานผลพัฒนาการของเภน็กเภล็ก 
 โนยเภฉพาะอย่างยิ่งผูวทม่มมส่วนเภกม่ยวขวองกับการอบรมเภลม้ยงนูถละพัฒนาการเภน็กลือว่าเภป็นหนวาทม่ส าคัญทม่ตวอง
ท าการประเภมินถละรายงานพัฒนาการเภน็กทม่อยู่ในความรับผินชอบเภป็นระยะๆ  อย่างต่อเภนื่อง สม่ าเภสมอ 
เภนื่องัากความส าคัญนังต่อไปนม้ 
 1. สามารลเภขวาใัธรรมชาติถละความถตกต่างระหว่างบุคคลของเภน็ก 
 2. ท าใหวทราบขวอมูลระนับพัฒนาการถละความพรวอมของเภน็กถต่ละคน เภมื่อน ามาเภปรมยบเภทมยบกับเภกณฑ์
พัฒนาการเภน็กตามวัย ัะท าใหวรูวว่าระนับความสามารลถละปัญหานวานต่างๆของเภน็กัะตวองไนวรับการส่งเภสริม
หรือปรับปรุงถกวไขอย่างไร 
 3. ท าใหวการวางถผนถละตันสินใัเภกม่ยวกับการัันการเภรมยนการสอนเภกินประโยชน์สูงสุนต่อเภน็ก  ซึ่งการ
ัันกิักรรมต่างๆ ตวองส่งเภสริมใหวเภน็กมมความสามารลมากขึ้นถละคลม่คลายปัญหาต่างๆ ใหวลนลง 
 4. ท าใหวพ่อถม่ ผูวปกครองถละผูวทม่เภกม่ยวขวองกับเภน็ก ไนวรับรูวความสามารลถละการเภปลม่ยนถปลงทม่เภกิน
ขึ้นกับเภน็ก ช่วยใหวสามารลก าหนนทิศทางการพัฒนาเภน็กไนวเภหมาะสมต่อไป 

ขั้นตอนการประเภมินพัฒนาการ 
 1. ศึกษาถละท าความเภขวาใัพัฒนาการของเภน็กในถต่ละช่วงวัยทุกนวานทั้งร่างกาย  อารมณ์-ัิตใั สังคม
ถละสติปัญญาัึงัะสามารลประเภมินพัฒนาการไนวอย่างลูกตวองถละตรงกับความเภป็นัริง 

 2. วางถผนเภลือกใชววิธมการถละเภครื่องมือทม่เภหมาะสมส าหรับใชวบันทึกถละประเภมินพัฒนาการเภพ่ือไนวผล
ของพัฒนาการลูกตวองตามตวองการ 

 3. น าเภนินการประเภมินถละบันทึกพัฒนาการ ซึ่งก่อนการประเภมิน ตวองศึกษาวิธมการใชวเภครื่องมืออย่าง
ละเภอมยนถละปฏิบัติตามอย่างเภคร่งครัน 



 4. ประเภมินถละสรุป ซึ่งตวองนูัากผลการประเภมินหลาย ๆ ครั้ง 
 5. รายงานผล ซึ่งตวองพิัารณาว่า ัะตวองส่งผลการประเภมินใหวกับใครบวาง เภพ่ืออะไร ถละตวองใชวรูปถบบ
ในในการรายงาน เภพ่ือผลทม่ไนวัะเภกินประโยชน์อย่างถทวัริง 
 6. ใหวผูวปกครองมมส่วนร่วมในการประเภมิน ท าใหวผูวปกครองรูวสึกลึงความส าคัญของตน ถละตวองการทม่ัะมม
ส่วนร่วมในการพัฒนาเภน็กของตน ตลอนันสามารลน าความคินเภห็นัากผูวปกครองมาเภป็นพ้ืนฐานในการััน
กิักรรมใหวเภหมาะสมส าหรับการพัฒนาเภน็กต่อไป 

การก าหนนถนวทางในการประเภมินพัฒนาการ 
 การประเภมินพัฒนาการ ซึ่งลือเภป็นกระบวนการต่อเภนื่อง ทม่ตวองน ามารวบรวมเภพ่ือรายงานผลพัฒนาการใน
สมุนรายงานประั าตัวเภน็กทุกอาคเภรมยน ถละรายงานใหวผูวปกครองทราบอย่างชันเภันถละต่อเภนื่อง ควรมม
ช่วงเภวลาในการน าเภนินการต่อไปนม้ 
 1. ก่อนเภรมยน ัันท าขวอมูลของเภน็กเภป็นรายบุคคลโนยใหวผูวปกครอง กรอกขวอมูล ถละสัมอาษณ์ผูวปกครอง 
เภช่น ขวอมูลทั่วไป ประวัติสุขอาพ ลักษณะนิสัย 
 2. ระหว่างเภรมยน ัันท าเภครื่องมือประเภมินพัฒนาการเภน็กตามสลานการณ์ัริงนววยวิชาการหลากหลายทม่
เภหมาะสมกับตัวเภน็ก ใชววิชาการรวบรวมขวอมูลัากหลายๆ นวาน มมการันบันทึกอย่างเภป็นระบบ เภมื่อน าขวอมูลทม่
ไนวมาัันประสบการณ ์เภพ่ือพัฒนาเภน็กใหวสอนคลวองกับความสามารล หรือศักยอาพของเภน็กถต่ละคน 
 3. หลังเภรมยน ขวอมูลทม่ไนวัากการรวบรวมัะตวองน ามาประเภมินพัฒนาการ สรุป ถละเภขมยนรายงานผล
พัฒนาการลงในสมุนรายงานประั าตัวทุกอาคเภรมยน 

การประเภมินพัฒนาการ 
 คือ การประเภมินพัฒนาการทางนวานร่างกาย อารมณ์ ัิตใั สังคม ถละสติปัญญาของเภน็กโนยลือเภป็น
กระบวนการต่อเภนื่อง ถละเภป็นส่วนหนึ่งของกิักรรมปกติทม่ัันใหวเภน็กในถต่ละวัน ควรยึนหลักนังนม้ 
 1. ประเภมินพัฒนาการของเภน็กครบลววนทุกนวานถละน าผลมาพัฒนาเภน็ก 
 2. ประเภมินเภป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเภสมอต่อเภนื่องตลอนปี 
 3. สอาพการประเภมินควรมมลักษณะเภช่นเภนมยวกับการปฏิบัติกิักรรมประั าวัน 
 4. ประเภมินอย่างเภป็นระบบ มมการวางถผน เภลือกใชวเภครื่องมือถละันบันทึก 
 5. ประเภมินตามสอาพัริงนววยวิธมการหลากหลายเภหมาะกับเภน็กรวมทั้งใชวถหล่งขวอมูลหลายๆ นวาน 

 เภน็กทม่มมพัฒนาการทุกนวานตามวัยอย่างสมนุล ัะเภป็นเภน็กทม่มมความพรวอมทม่ัะเภรมยนรูวสิ่งรอบตัวไนวอย่าง
ราบรื่น มั่นคง ถละเภป็นรากฐานทม่ส าคัญต่อการเภรมยนรูวในขั้นทม่สูงขึ้นต่อไป การประเภมินถละรายงานพัฒนาการ
เภน็กโนยรวม ในทุก ๆ นวานย่อมสะทวอนใหวเภห็นลึง พฤติกรรมความสามารลของเภน็กทุก ๆ ส่วนทม่ประกอบเภป็นตัว
เภน็ก ไนวถก่ 
  1. การประเภมินพัฒนาการนวานร่างกาย 
   1.1 โครงสรวางสันส่วนถละขนานของร่างกาย 
   1.2 ความสามารลในการเภคลื่อนไหวกลวามเภนื้อใหญ่ 
   1.3 ความสามารลในการเภคลื่อนไหวกลวามเภนื้อเภล็กถละการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
   1.4 อาวะสุขอาพโนยรวม 



  2. การประเภมินพัฒนาการนวานอารมณ์-ัิตใั 
   2.1 พฤติกรรมการถสนงออกทางอารมณ์ถละความรูวสึกต่างๆ 
   2.2 ความสามารลในการรับรูว / ยอมรับความรูวสึกทม่นมต่อตนเภอง 
   2.3 ความสามารลในการควบคุมอารมณ ์
   2.4 ความสามารลในการรับรูว / ยอมรับความรูวสึกของผูวอื่น 

  3. การประเภมินพัฒนาการนวานสังคม 
   3.1 ความสามารลในการปรับตัวถละสรวางสัมพันธ์กับผูวอ่ืน 
   3.2 ความสามารลในการช่วยเภหลือตนเภอง 
   3.3 ความสามารลในการท างานร่วมกับผูวอ่ืน 

  4. การประเภมินพัฒนาการนวานสติปัญญา 
   4.1 ความสามารลในการรับรูวถละเภรมยนรูวสิ่งรอบตัว 
   4.2 ความสามารลในการใชวอาษาถละความั า 
   4.3 ความสามารลในการใชวความคินถละเภหตุผล 
   4.4 ความสามารลในการใชวความคินสรวางสรรค์ 

ตัวอย่าง ตารางการประเภมินพัฒนาการของเภน็กเภล็ก 

รายการประเภมิน 
ระนับพัฒนาการ 

หมายเภหตุ 
ปฏิบัติไนว ปฏิบัติไนวบางครั้ง การส่งเภสริม 

1. พัฒนาการนวานร่างกาย 
    ๑.๑ 
    ๑.๒ 
    ๑.๓ 

    

๒. พัฒนาการนวานอารมณ์ ถละัิตใั 
    ๒.๑ 
    ๒.๒ 
    ๒.๓ 

    

๓. พัฒนาการนวานสังคม 
    ๓.๑ 
    ๓.๒ 
    ๓.๓ 

    

๔. พัฒนาการนวานสติปัญญา 
    ๔.๑ 
    ๔.๒ 
    ๔.๓ 

    

 



 สิ่งทม่ควรค านึงถละยึนลือปฏิบัติเภพื่อใหวเภกินประโยชน์ในการส่งเภสริมพัฒนาการเภน็ก คือ 
1. ตวองประเภมินพัฒนาการใหวครบทุกนวานครอบคลุมทั้งนวานร่างกายอารมณ์ัิตใั สังคมถละสติปัญญา 
2. ประเภมินรายพฤติกรรมของเภน็กถต่ละคน ตวองกระท าอย่างสม่ าเภสมอหลายๆ ครั้งก่อนสรุปผล 
3. ลือเภป็นส่วนหนึ่งของกิักรรมตามปกติตามตารางกิักรรมประั าวันในสอาพถวนลวอม ทม่ปกติ 
4. เภลือกวิธมการถละเภครื่องมือในการประเภมิน ใหวเภหมาะสมกับวัตลุประสงค์ของเภรื่องทม่ัะประเภมิน วิธมทม่ง่ายถละ
นิยมปฏิบัติ คือ การสังเภกต ถละบันทึกรายละเภอมยนพฤติกรรมเภป็นรายบุคคลอย่างต่อเภนื่อง 

วิธมการประเภมินพัฒนาการ 
 ครูผูวนูถลหรือผูวทม่เภกม่ยวขวองกับเภน็ก สามารลประเภมินพัฒนาการของเภน็กไนวตลอนเภวลา นับตั้งถต่เภริ่มรับเภน็ก
ตอนเภชวา ันกระทั่ง ผูวปกครองมารับกลับบวาน การเภลือกวิธมการในการประเภมิน อาัใชววิธมในวิธมหนึ่ง หรือ 
ผสมผสาน ขึ้นอยู่กับวัตลุประสงค์ของเภรื่องทม่ประเภมิน วิธมการประเภมินพัฒนาการของเภน็กเภล็ก เภช่น 
1. การสังเภกตถละบันทึกพฤติกรรม เภป็นวิธมทม่นิยมใชวกันอย่างกววางขวาง ใชวการสังเภกต ถละเภฝ้าคอยนูพฤติกรรม
เภน็กพรวอมันบันทึกพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างตรงไปตรงมา อาัมมการสรวางสลานการณ์เภพ่ือเภรวา หรือกระตุวน
พฤติกรรมบางอย่างตามวัตลุประสงค์ของผูวประเภมิน 
2. การสนทนา พูนคุย สัมอาษณ์ เภพ่ือประเภมินความสามารลในการใชวอาษาถละถสนงความคินเภห็นตาม
ความรูวสึกนึกคินของเภน็กอย่างอิสระ 
3. การรวบรวมผลงาน โนยเภก็บรวบรวมผลงานทุกนวานของเภน็กไววในถฟ้มสะสมงาน ซึ่งถสนงลึงความกวาวหนวา
ของพฤติกรรมเภน็กเภป็นรายบุคคล 
4. การท าถผนอาพสังคมมิติท าใหวทราบความสัมพันธ์ในกลุ่มเภพ่ือนของเภน็ก สะทวอนความสัมพันธ์ทางสังคม 
สามารลน าไปสู่การถกวไขปัญหาทางสังคมของเภน็กไนว 
5. การประเภมินการเภัริญเภติบโตถละอาวะสุขอาพ การชั่งน้ าหนัก วันส่วนสูง ควรกระท าเภป็นประั าอย่างนวอย
เภนือนละครั้ง  

เภกณฑ์การประเภมิน คือ การน า ผลการประเภมินมาสรุปถละัันระนับพัฒนาการ นังนม้ 
 1. ระนับปฏิบัติไนว หมายลึง สามารลถสนงพฤติกรรมไนวคล่อง หรือเภชื่อมั่น 
 2. ระนับปฏิบัติไนวบางครั้ง หมายลึง สามารลถสนงพฤติกรรมไนว ถต่บางครั้งไม่คล่องหรือไม่ม่ันคง 
 3. ระนับควรส่งเภสริม หมายลึง ถสนงพฤติกรรมไนวไม่ชันเภัน 

สรุปผลการประเภมิน ถละการรายงานผล 
 การประเภมินพัฒนาการของเภน็กเภล็ก เภป็นกระบวนการศึกษาขวอมูลคุณลักษณะ หรือความสามารลในนวาน
ต่าง ๆ ของเภน็ก ตามสอาพความเภป็นัริง มมการสรุปผลโนยการเภปรมยบเภทมยบกับเภกณฑ์ปกติของพัฒนาการเภน็ก
ตามวัย ในรูปถบบรายงานทม่เภป็นรูปธรรม ชันเภัน เภขวาใัง่าย เภพ่ือใหวสามารลใชวประโยชน์ัากการประเภมิน
นังกล่าวไนวอย่างเภต็มทม่ส าหรับผูวทม่เภกม่ยวขวอง คือ 
1. ตัวเภน็ก การประเภมินผล ถละการรายงานผล ัะบอกลึงพัฒนาการ หรือศักยอาพของเภน็กถต่ละคน ซึ่งมมความ
ถตกต่างกัน 



2. ผูวปกครอง ไนวรับทราบพัฒนาการหรือพฤติกรรมของเภน็กเภพ่ือเภป็นถนวทางในการส่งเภสริม สนับสนุน หรือ
ปรับปรุงถกวไขใหวเภหมาะสมต่อไป 
3. ครูผูวนูถลเภน็กเภล็ก / ผูวบริหาร สามารลเภก็บรวบรวมขวอมูลทม่เภกม่ยวกับเภน็กถต่ละคน เภพ่ือใชวในการปรับปรุง ถละ
ัันหลักสูตรใหวเภหมาะสม สอนคลวองกับพัฒนาการถละความตวองการของเภน็ก โนยค านึงลึงความถตกต่าง 
ระหว่างบุคคลของเภน็กถต่ละคนหรือหากพบความผินปกติของพัฒนาการเภน็กตวองหาทางถกวไข บ าบัน หรือฟ้ืนฟู
โนยเภร็วทม่สุน 

 

 

 

 


