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 ในกำรดูแลเด็กอำยุ 3 เดือน - 3 ปี (Care) มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ 
สังคม และสติปัญญำ อย่ำงเป็นองค์รวม กำรส่งเสริมพัฒนำกำรอย่ำงรอบด้ำนในเด็กวัยนี้ จึงเป็นสิ่งส�ำคัญใน
กำรวำงรำกฐำนส�ำหรับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรทำงด้ำนสมองและร่ำงกำย รวมถึงสมรรถนะในกำรเรียนรู้ตลอด
ช่วงชีวิต ซึ่งเด็กในช่วงวัยนี้มีควำมต้องกำรในกำรดูแลอย่ำงใกล้ชิดเนื่องจำกพฤติกรรมทำงด้ำนพัฒนำกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว รวมถึงเด็กแต่ละคนจะมีพื้นอำรมณ์ท่ีแตกต่ำงกัน ท�ำให้พฤติกรรมท่ีแสดงออกมำ 
มีอย่ำงหลำกหลำย ท�ำให้ผู้ดูแลต้องเอำใจใส่ สังเกต ให้รู้จักเด็กแต่ละคน ซึ่งเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้ ได้ดีจำก
ปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ ผู้ปกครองท่ีใกล้ชิด เรียนรู้จำกประสำทสัมผัส ประสบกำรณ์ในกิจวัตรประจ�ำวันและ
กิจกรรมกำรเล่นท่ีเหมำะสมกับช่วงวัย รวมถึงกำรเฝ้ำระวัง ส่งเสริมสุขภำพและพัฒนำกำรให้เหมำะสมตำม
ล�ำดับขั้นตอนของกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของเด็กอย่ำงใกล้ชิด

 ในปี พ.ศ.2558 กระทรวงสำธำรณสุข ได้จัดท�ำโครงกำรเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ ซึ่งเป็นกำร 
มุง่เน้นให้พ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงคร/ูผู้เลีย้งดูเด็กสำมำรถเฝ้ำระวงัและส่งเสริมพฒันำกำรเด็กปฐมวยั ได้เหมำะ
สมตำมช่วงวัย กลุ่มเป้ำหมำยคือ เด็กอำยุแรกเกิด – 5 ปี โดยใช้คู่มือกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวยั (DSPM) เป็นแนวทำงในกำรปฏบัิติ ซึง่คู่มอื DSPM เป็นควำมร่วมมอืของกรมวิชำกำร ในสงักดักระทรวง
สำธำรณสุขร ่วมกับผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีควำมส�ำคัญย่ิง ซึ่งได ้แก่ ท ่ำนอำจำรย์.นพ.วัลลภ ไทยเหนือ  
พญ.ศิริพร กัญชนะ พญ.นิตยำ คชภักดี และ พญ.ศิริกุล อิศรำนุรักษ์ ทั้งนี้กระบวนกำรคัดกรองตำมช่วงวัยของ
คู่มือ DSPM จะท�ำให้ค้นพบเด็กที่สงสัยว่ำจะมีพัฒนำกำรล่ำช้ำตั้งแต่แรกเริ่ม คือ ช่วงอำยุ 9 เดือน 1 ปีครึ่ง  
2 ปีครึ่ง 3 ปีครึ่ง เพื่อจะได้แนะน�ำพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู ในกำรให้โอกำสเด็กได้เรียนรู้และฝึกกิจกรรมพัฒนำกำร 
พบว่ำได้ผลดีถึงร้อยละ 90

 ดังนั้นกำรน�ำสำระและแนวทำงปฏิบัติจำกคู่มือ DSPM มำใช้ในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยโดยให้ครู/ผู้ดูแล
เด็ก ร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองได้ปฏิบัติต่อเด็กและดูแลโดยกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ท่ีส�ำคัญผ่ำน
กระบวนกำรกิน กอด เล่น เล่ำ นอน เฝ้ำดูฟัน ซึ่งกำรใช้แนวทำงกำรอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนำกำรและ 
กำรเรียนรู้ของเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 3 ปี เป็นกำรเพิ่มคุณภำพงำนบริกำรของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ส�ำหรับเด็ก
ท่ัวไปจะท�ำให้เด็กมีควำมก้ำวหน้ำของพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง ส่วนเด็กท่ีขำดโอกำสจะได้รับกำรค้นพบและ 
ช่วยเหลอืต้ังแต่แรกเริ่มในช่วงท่ีสมองเติบโตอย่ำงรวดเร็วและปรบัแต่งได้ จงึเป็นกำรลดปัญหำเด็กท่ีมพีฒันำกำร
ล่ำช้ำและเพิ่มโอกำสให้เด็กได้พัฒนำเต็มศักยภำพ

 ประเทศไทยได้มีกำรก�ำหนดมำตรฐำนในกำรประเมินศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งโดยใช้ “มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ” ซึ่งทุกสังกัดจะใช้ร่วมกันในกำรพัฒนำคุณภำพศูนย์เด็กเล็กท่ัวประเทศ โดยตัวบ่งช้ีท่ี
ส�ำคัญคือ ตัวที่ 2 : กำรดูแล และกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และกำรเล่นเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย 
คู่มือนี้จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อครู/ผู้ดูแลเด็ก ที่จะน�ำไปปรับใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของสังคม วัฒนธรรม
ในแต่ละพื้นที่ต่อไป

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี
ที่ปรึกษา อฝส. กุมารสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ค�ำนิยม

  แนวทางการอบรมเลีย้งดู ส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรูข้องเด็กอายุต�า่
กว่า 3 ปี จัดท�าข้ึนเพือ่ให้คร/ูผู้ดูแลเด็กในสถานพฒันาเด็กปฐมวยั ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏบิติังานโดยได้จัดท�าภายใต้ทฤษฎแีละหลกัการในการส่งเสริมพฒันาเด็ก
ปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สมรรถนะ
เด็กปฐมวัยและคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) พร้อม
น�าตัวอย่างและรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวมผ่าน
แนวคิด กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน

 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
ส�านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก รองศาตราจารย์แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี  
หวงัเป็นอย่างย่ิงว่าแนวทางการอบรมเล้ียงดู ส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรูข้อง
เด็กอายุต�่ากว่า 3 ปี จะเป็นประโยชน์ในการปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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 สภำพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน
มกีำรเปลีย่นแปลงไปท�ำให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่
ไม่มีเวลำท่ีจะเลี้ยงดูบุตรหลำนด้วยตนเอง 
จึงน�ำบุตรหลำนไปฝำกเลี้ยงท่ีศูนย์เด็กเล็ก 
(Nursery/Day care) จำกข้อมูลส�ำนักงำน
สถิติแห่งชำติ ประจ�ำปี 2558 ได้ระบุจ�ำนวน
เด็กก ่อนวัยเรียนท่ีมีอำยุต�่ ำกว ่ ำ  5 ป ี
มีประมำณ 4 ล้ำนคน ซึ่งอยู่ในกำรดูแลของ 
ผู ้ปกครองและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
(ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) และจำกสถิติข้อมูล
ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชำติ ประจ�ำปี 2557 พบว่ำ

สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศ ท่ีสังกัดทุกกระทรวง/หน่วยงำนท่ัวประเทศ เช่น กระทรวงศึกษำธิกำร 
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงำน รวมถึงเอกชน 
มีจ�ำนวนมำกกว่ำ 40,000 แห่ง แต่ละแห่งมีกำรบริหำรจัดกำรภำยในท่ีแตกต่ำงกันข้ึนอยู่กับแนวทำงของ
หน่วยงำนและสังกัดนั้นๆ ท�ำให้คุณภำพกำรท�ำงำนรวมถึงคุณภำพของเด็กแตกต่ำงกันไปด้วย

 กำรด�ำเนินงำนในศูนย์พัฒนำเด็กปฐมวัย ผู้ท่ีมีบทบำทส�ำคัญท่ีสุดคือ ครู/ผู้ดูแลเด็ก  
เป็นช่วงเวลำที่ผู้ปกครองน�ำมำฝำกเลี้ยงประมำณ 6-8 ชั่วโมง หำกได้รับกำรอบรมเลี้ยง
ดูจะช่วยส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กและกำรเรียนรู้ท่ีดีจะเป็นส่วนท่ีส�ำคัญในกำรส่งเสริม
พัฒนำกำรทำงร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ และเนื่องจำกอำยุของเด็กที่เข้ำรับ
บริกำรในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย มีอำยุแรกรับที่น้อยลง คือ ต�่ำกว่ำ 3 ปี กำรดูแลเด็ก
กลุม่นี้จ�ำเป็นต้องดูแลอย่ำงใกล้ชดิ คร/ูผู้ดูแลเด็กต้องมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจวิธีกำอบรม
เลี้ยงดูเด็กเนื่องจำกเด็กยังไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองหรือสื่อสำรควำมต้องกำร
ได้มำกเท่ำกับเด็กโต

 กรมอนำมัย จึงได้จัดท�ำแนวทำงกำรอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนำกำรและกำร
เรียนรูข้องเด็กอำยุต�ำ่กว่ำ 3 ปี เพือ่ให้คร/ูผู้ดูแลเด็กใช้เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริม
พัฒนำกำรผ่ำนกำรดูแลและจดัประสบกำรณ์เรียนรูท่ี้เหมำะสมกับพัฒนำกำร ผลลพัธ์
ที่ส�ำคัญที่มุ่งหวังคือ เด็กมีพัฒนำกำรสมวัยและเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ

	 1.1	กรอบแนวคิดการดูแลเด็กในบริบททีแ่วดล้อมตัวเด็ก
 ทฤษฎีของบรอนเฟนเบนเนอร์ (Bronfenbrenne’s ecological systems theory) ได้เสนอแนวคิดใน
กำรเข้ำใจควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงพฤติกรรมของมนุษย์กบัสิ่งแวดล้อมได้ระบุถึง 4 ระบบในสภำพแวดล้อมรอบตัว
เด็ก คือ
 ระบบจุลภาค เป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับตัวเด็กที่สุดและให้ประสบกำรณ์โดยตรงต่อเด็ก เช่น ครอบครัว 
เพื่อน สนำมเด็กเล่น ห้องเรียน ระบบบริกำรสุขภำพ เป็นต้น
 ระบบปฎิสัมพันธ์ เป็นระบบสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงระบบจุลภำคต่ำงๆ ให้มีปฎิสัมพันธ์กัน เช่น ครอบครัว
กับโรงเรียน ครอบครัวกับระบบบริกำรสุขภำพ เพื่อนกับห้องเรียน เป็นต้น
 ระบบภายนอก เป็นสิง่แวดล้อมภำยนอกซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเด็ก เช่น เพื่อนบ้ำน เทคโนโลยีสื่อสำร  
สถำนที่ท�ำงำน สถำนะภำพของบิดำมำรดำ เป็นต้น
 ระบบมหภาค คือ ระบบใหญ่ท่ีสุดของสังคมซึ่งเป็นท่ีรวมทุกระบบท่ีกล่ำวมำนั้นมีควำมเกี่ยวเนื่องกัน 
เป็นวัฒนธรรมใหญ่และวัฒนธรรมย่อยของสังคม ที่ประกอบไปด้วย บทบำท มำตรฐำนของ สังคมและหน้ำที่  
เกิดทัศนคติและจำรีต ท่ีมีผลต่อกำรสืบทอดจำกคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งจำกทฤษฏีจะเห็นได้วำ่ปัจจัยท่ี
แวดล้อมเด็ก ล้วนแต่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน กำรที่เด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต่ำงกันท�ำให้เด็กมีพัฒนำกำรที่
แตกต่ำงกันไปทั้งในด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสังคม

 จำกกรอบแนวคิดดังกล่ำวจะเหน็ได้ว่ำเด็กในช่วงต�ำ่กว่ำ 3 ปี พ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมถึงคร/ูผู้ดูแลเด็ก จะต้องให้
ควำมสนใจกับสิ่งแวดล้อมท่ีใกล้ชิดกับตัวเด็กท่ีสุดและให้ประสบกำรณ์โดยตรงต่อเด็ก คือในส่วนของระบบ
จุลภำค ซึ่งได้แก่ ครอบครัว ศูนย์บริกำรรับเลี้ยงเด็ก/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และระบบบริกำรสุขภำพ ดังนั้น
เนื้อหำในเล่มนี้จึงเป็นกำรเชื่อมโยงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวเด็กผ่ำนระบบที่ใกล้ตัวเด็กมำกที่สุด เพื่อให้
ผู้ท่ีใกล้ชดิเด็กมแีนวทำงกำรอบรมเลีย้งดู มแีนวปฏบัิติกำรในกำรดูแลและจดัประสบกำรณ์กำรเรียนรูเ้พือ่พฒันำ
เด็กอำยุต�่ำกว่ำ 3 ปี รวมถึงแนวทำงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำนของสถำนพัฒนำ 
เด็กปฐมวัย สำมำรถอบรมเลี้ยงดู และจัดประสบกำรณ์ส�ำคัญตำมวัยได้อย่ำงเหมำะสมและเป็นไปอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ

 รูปที่ 1 : Bronfenbrener’s ecological system theory
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1.2	ความเข้าใจเกีย่วกับตัวเด็ก 
	 •	ธรรมชาติของเด็กปฐมวัย
 เด็กปฐมวัย เป็นเด็กที่อยู่ในช่วงวัยตั้งแต่แรกปฏิสนธิจนถึงอำยุ 8 ปี ธรรมชำติของเด็กปฐมวัยนั้นเป็นสิ่งที่
มีและติดตัวเด็กมำต้ังแต่ปฏิสนธิเป็นทำรก เมื่อพิจำรณำตำมธรรมชำติของเด็ก ซึ่งมีพัฒนำกำรด้ำน
กำรเจริญเติบโต วฒิุภำวะ กำรเรียนรู ้และควำมต้องกำรต่ำงๆ ท้ังนีข้ึ้นอยู่กับช่วงอำยุและพฒันำกำรตำมธรรมชำติ
ของเด็ก ช่วงวัยนี้เป็นช่วงระยะท่ีส�ำคัญท่ีสุดของพัฒนำกำรทุกด้ำนท้ังทำงร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ จิตใจ 
สงัคม และบคุลกิภำพ ซึง่ในแนวทำงกำรอบรมเลีย้งดู ส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรูข้องเด็กอำยุต�ำ่กว่ำ 3 ปี 
จะกล่ำวถึงเด็กใน 2 ช่วงวัย คือ

 1) วัยทารก หมำยถึง เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 1 ปี โดยเด็กที่
มีช่วงอำยุหนึ่งเดือนแรกเป็นช่วงวัยท่ีส�ำคัญในกำรวำงรำกฐำน
ส�ำคัญของชีวิต เป็นระยะที่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกที่สุด คือจำก
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลยจนเริ่มท่ีจะสื่อสำรควำมต้องกำรของ
ตัวเองได้ รวมถึงกำรเจริญเติบโตและควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อ
มัดใหญ่ และมัดเล็ก เช่น ชันคอ คว�่ำ คืบ คลำน เกำะยืน  
ก้ำวเดินได้ด้วยตนเอง

 กำรเรียนรู้ธรรมชำติของตัวเด็กจะท�ำให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือครู/ผู้ดูแลเล็กเข้ำใจเด็กมำกข้ึน เด็กปฐมวัย
เป็นวัยท่ีจะก้ำวเข้ำสู่กำรพัฒนำของชีวิต เด็กจะเริ่มพัฒนำลักษณะควำมเป็นตัวของตัวเอง ให้ควำมสนใจ 
ในสิ่งรอบตัว ดังนั้น ผู้ปกครองหรือผู้ท่ีท�ำหน้ำท่ีดูแลเด็กวัยนี้ จึงควรเข้ำใจ และยอมรับถึงลักษณะเฉพำะ 
ของแต่ละวัย เพื่อให้กำรสนับสนุนและดูแลเด็กวัยนี้ได้อย่ำงเหมำะสม

	 •	จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก	
 จติวิทยำ เป็นศำสตร์แขนงหนึ่งท่ีศกึษำเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนษุย์ จดุมุง่หมำยของจติวิทยำท่ีส�ำคัญ คือ 
เพือ่ช่วยให้เกิดควำมเข้ำใจในพฤติกรรมต่ำงๆของบคุคลได้ง่ำยข้ึน และสำมำรถน�ำเอำควำมรูท่ี้ได้รบัไปใช้ให้เกดิ
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ ในแนวทำงกำรอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กอำยุ 
ต�่ำกว่ำ 3 ปี จะกล่ำวถึงจิตวิทยำพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย และลักษณะพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย เพื่อให้ 
ครู/ผู้ดูแลเด็กเข้ำใจพฤติกรรมของเด็กแต่ละช่วงวัยมำกขึ้น

 - พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
 พัฒนำกำรของเด็กปฐมวัยทุกคนเปลี่ยนแปลงไปตำมแบบแผนเดียวกันคือ

  1. ล�าดับข้ันของพฒันาการ มกีำรเปลีย่นแปลงไปตำมข้ันตอนอย่ำง
ต่อเนื่องและมทิีศทำงก้ำวหน้ำ และไม่มกีำรหยุดนิ่งอยู่กบัท่ี พฒันำกำรใน
ข้ันต้นจะเป็นพื้นฐำนของพัฒนำกำรในข้ันต่อไปท่ีซับซ้อนย่ิงข้ึน เช่น 
ควำมสำมำรถในกำรวำดรูป เด็กเล็กจะสำมำรถใช้กล้ำมเนื้อแขนและมือ
ในกำรเคลื่อนไหวลำกเส้นโยงไปมำอย่ำงไม่มีทิศทำง สำมำรถบังคับ
กล้ำมเนื้อนิ้วได ้มำกข้ึน ควบคุมกำรลำกเส้นอย่ำงมีทิศทำงตำม 
ควำมต้องกำร และสำมำรถวำดรูปคล้ำยของจริงได้ในที่สุด

 2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณ เป็นกำรเปลี่ยนแปลงท่ีสังเกตได้
ชดัเจน สำมำรถวดัได้โดยเฉพำะกำรเพิ่มขนำดของรปูร่ำงและอวยัวะส่วนต่ำงๆ 
ของร่ำงกำย เมื่อเด็กอำยุมำกข้ึนและได้รับสำรอำหำรท่ีเพียงพอตำมควำม
ต้องกำรของร่ำงกำย ขนำดของร่ำงกำยก็จะขยำยใหญ่ข้ึน ส่วนสงูและน�ำ้หนกั
กเ็พิ่มข้ึน รวมท้ังกำรแสดงออกถึงขีดควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ ก็เพิ่มข้ึนด้วย 
เช่นกำรเรียนรู้ศัพท์มำกขึ้น ควำมจ�ำเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ เพิ่มขึ้นเป็นต้น ในช่วง
ปฐมวัยนี้ กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงร่ำงกำยเป็นไปอย่ำงสม�่ำเสมอ เกิดจำก
กำรเจริญเติบโตของกระดูกและกล้ำมเนื้อ ท�ำให้เด็กมีรูปร่ำงผอมและสูงขึ้น

 2) วัยเตาะแตะ หรือวัยเด็กเล็ก หมำยถึง เด็กท่ีมีช่วงอำยุ 
คำบเกี่ยว 1-3 ปี ตำมพัฒนำกำรเด็กจะเริ่มหัดเดินเมื่ออำยุประมำณ 
1 ขวบ ลักษณะกำรเริ่มหัดเดิน เด็กจะเดินไม่มั่นคงจึงเรียกเด็กที่เพิ่ง
หัดเดินว่ำเป็น เด็กวัยเตำะแตะ เมื่ออำยุประมำณ 1 ขวบครึ่ง 2 ขวบ 
จนถึง 3 ขวบ เด็กมีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย สำมำรถเดินได้ด้วย
ตนเอง ไม่ต้องเอำมือไปจับโต๊ะ เก้ำอี้ หรือ ผนังก�ำแพงในกำรเดิน 
โดยไม่ต้องช่วยเหลือ เป็นวัยท่ีมีควำมเป็นตัวของตัวเอง ช่วยเหลือ
ตนเอง เป็นระยะที่เด็กเริ่มมีควำมอิสระ ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและสังคม  
ชอบเดินไปเดินมำอย่ำงอิสระ จึงเป็นช่วงส�ำคัญท่ีต้องคอยดูแล 
ควำมปลอดภัยของเด็กอย่ำงใกล้ชิด

 3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพ เป็นกำรเปลี่ยนแปลง 
ท่ีสลับซับซ้อนเกี่ยวข้องกับกลไกในกำรท�ำงำนภำยในร่ำงกำยท่ี 
ก่อให้เกิดควำมสำมำรถใหม่ๆ เช่น ก่อนท่ีจะใช้ค�ำพูดสื่อควำม
หมำยคล้ำยผู้ใหญ่ได้จะต้องผ่ำนกระบวนกำรหลำยข้ันตอนเก่ียว
กบักำรใช้ภำษำ เช่น กำรฟัง กำรเปล่งเสยีง กำรแยกควำมแตกต่ำง
ของเสียง กำรเลียนเสียง กำรเรียนรู้ควำมหมำยและอื่นๆ มำเป็น
ล�ำดับ

 4. ความสัมพันธ์ของพัฒนาการแต่ละด้าน พัฒนำกำรของเด็กเกิดจำก 
กำรเปลี่ยนแปลงหลำยด้ำนผสมผสำนกัน พัฒนำกำรทุกด้ำนท้ังด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีควำมส�ำคัญเสมอภำคและเกี่ยวข้องสัมพันธ ์
กันหมด กำรเปลี่ยนแปลงของพัฒนำกำรด้ำนหนึ่งย่อมส่งผลให้พัฒนำกำร 
ด้ำนอื่นเปลี่ยนแปลงไปด้วย ท้ังในทำงบวกและทำงลบ เช่น เด็กท่ีมีร่ำงกำย 
แข็งแรงสมบูรณ์มกัเคลือ่นไหวคล่องแคล่ว สำมำรถช่วยเหลอืตนเองได้ มอีำรมณ์
แจ่มใส รู้จักควบคุมอำรมณ์ เข้ำกับผู้อื่นได้ดี และมีควำมสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว 
ในทำงตรงกนัข้ำมเด็กท่ีมสีขุภำพไม่ดี มกัประสบปัญญำด้ำนกำรเจริญเติบโตของ
ร่ำงกำยล่ำช้ำ หรือหยุดชะงักชั่วขณะหนึ่ง อำรมณ์หงุดหงิด มีอำกำรเศร้ำซึม 
ปรับตัวเข้ำกับผู้อื่นได้ยำก และขำดสมำธิในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ
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	 	•	ลักษณะพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย	
 1. การเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย หมำยถึง กำรเจริญเติบโตท่ีเกี่ยวกับร่ำงกำยท้ังหมด เด็กวัยนี้มี 
ส่วนสูงและน�้ำหนักเพ่ิมข้ึนอย่ำงรวดเรว็ แต่จะขยำยออกทำงส่วนสูงมำกกว่ำด้ำนข้ำง กล้ำมเนื้อและกระดูก 
จะเริ่มแข็งแรงข้ึน แต่กล้ำมเนื้อท่ีเก่ียวกับกำรเคลื่อนไหวยังเจริญไม่เต็มท่ีกำรประสำนงำนของอวัยวะต่ำงๆ  
ยังไม่ดีพอ ดังนี้

 5.	ลักษณะเด่นของพัฒนาการ แต่ละช่วงของกำร
เปลีย่นแปลงตำมข้ันตอนของพฒันำกำร ลกัษณะบำงอย่ำง
อำจพัฒนำเร็วกว่ำลักษณะอื่นและสังเกตเห็นเด่นชัดได้ 
เป็นพฤติกรรมท่ีเกดิข้ึนเป็นปกติ เมือ่เด็กอำยุมำกข้ึนก็จะ
พฒันำไปตำมวฒิุภำวะและจำกมวลประสบกำรณ์ท้ังหลำย
ที่ได้รับ

 6. ความคาดหวังของพัฒนาการ พัฒนำกำรมนุษย์เกิดข้ึนอย่ำง
ต่อเนื่อง มีล�ำดับข้ันตอนและได้ถูกก�ำหนดไว้อย่ำงแน่นอน จึงสำมำรถ
ท�ำนำย  คำดหวงัควำมสำมำรถและพฤติกรรมตำมข้ันพฒันำกำรในแต่ละ
ช่วงวัยของเด็กอย่ำงคร่ำวๆ ได้ ทั้งนี้ เมื่อเด็กได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำกำร
ทุกด้ำนอย่ำงเหมำะสมตำมวฒิุภำวะและควำมพร้อม พฒันำกำรก็สำมำรถ
ด�ำเนินไปด้วยดีสมวัย หำกมีอุปสรรคหรือควำมผิดปกติเกิดขึ้นในช่วงใด
ของพัฒนำกำร ย่อมส่งผลต่อแบบแผนพัฒนำกำรขั้นต่อไปให้หยุดชะงัก
เบี่ยงเบนไปจำกเกณฑ์ปกติและอำจส่งผลระยะยำวไปจนตลอดชีวิตได้

 7. ความเสือ่มของพฒันาการ กำรเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดเวลำ มท้ัีงกำรเปลีย่นแปลงคุณลกัษณะหรือควำมสำมำรถใหม่ๆและ
ควำมเสื่อมหรือกำรสูญเสียคุณลักษณะหรือควำมสำมำรถเดิมบำงอย่ำง 
เช่น เด็กสญูเสยีฟันน�ำ้นมก่อนจงึเกดิฟันแท้เข้ำมำแทนท่ี เด็กจะพดูเสยีง
อ้อแอ้ท่ีฟังไม่รูเ้รื่องก่อนจงึจะพดูชัดเจนข้ึนมำในช่วงบ้ันปลำยของชวีิตกำร
เสื่อมมีมำกกว่ำกำรพัฒนำ

 1.1 น�้าหนักและส่วนสูง ทำรกแรกเกิดจะมีน�้ำหนักตัวเฉลี่ยประมำณ 3,000 
กรัม ซึ่งจะเพิ่มข้ึนอย่ำงรวดเร็วในช่วงปีแรก โดยมีน�้ำหนักตัวเป็น 2 เท่ำของ
น�้ำหนักแรกเกิดเมื่ออำยุ 5 เดือน และประมำณ 3 เท่ำของแรกเกิดเมื่ออำยุ 1 ปี 
หลังจำกนั้น น�้ำหนักตัวจะเพิ่มเพียงเฉลี่ยปีละ 2-3 กิโลกรัม ส�ำหรับควำมยำวของ
เด็กแรกเกิด โดยเฉลี่ยประมำณ 50 เซนติเมตร และที่อำยุ 1 ปี เพิ่มเป็น 1.5 เท่ำ
ของส่วนสูงแรกเกิดหรือประมำณ 75 เซนติเมตร ควำมสูงและน�้ำหนักจะข้ึนอยู่
กบัอำหำรและกำรเลีย้งดูท่ีเหมำะสมกับพฒันำกำรของเด็ก เช่น กำรออกก�ำลงักำย 
กำรพักผ่อนและกำรรับประทำนอำหำรที่เป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำย

 1.2 สดัส่วนของร่างกาย สดัส่วนของร่ำงกำยจะเปลีย่นแปลงไปคล้ำยคลงึกบัผู้ใหญ่มำกข้ึน ลกัษณะหน้ำตำ
แบบทำรกจะเริ่มหำยไป ศีรษะที่โตประมำณ ¼ ของส่วนสูง เมื่อแรกเกิดจะพัฒนำอย่ำงช้ำๆ ในขณะที่ส่วนอื่นๆ 
ของร่ำงกำยจะพัฒนำเร็ว ศีรษะจะเริ่มได้สัดส่วนกับล�ำตัวที่ยำวและกว้ำงขึ้น

 1.3 กระดูกและฟัน กระดูกจะเพิ่มควำมแข็งแรงข้ึน พัฒนำกำรทำงกระดูก
ของเด็กผู้หญงิดีกว่ำเด็กผู้ชำยและประสำทสมัผัสท�ำหน้ำท่ีได้ดีข้ึน ส่วนฟันน�ำ้นม
นั้น เริ่มทยอยขึ้นมำในช่องปำก  เมื่อเด็กมีอำยุประมำณ 6 เดือน จนถึงอำยุ 
2 ปีครึ่ง จึงมีฟันน�้ำนมข้ึนครบ 20 ซี่ ถ้ำไม่มีปัญหำฟันผุในช่วงอำยุ 6-12 ปี 
ฟันน�้ำนมจะค่อยๆ ทยอยหลุดและมีฟันแท้ขึ้นมำแทนที่ กำรมีฟันน�้ำนมอยู่ครบ
วำระและโยกหลุดตำมธรรมชำติจะท�ำให้เด็กมีระบบกำรบดเคี้ยวที่ดี เด็กจึงควร
ได้รบักำรดูแลสขุภำพฟัน เพือ่ให้ฟันแท้ท่ีจะข้ึนมำแทนท่ีฟันน�ำ้นมอยู่ในต�ำแหน่ง
ที่ถูกต้อง

 1.4 การใช้กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว ระบบกำรใช้กล้ำมเนื้อแขนและขำ 
สำมำรถเคลื่อนไหวส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยได้ตำมควำมต้องกำรในอิริยำบถต่ำงๆ 
มีควำมคล่องแคล่วในกำรเคลื่อนไหว เด็กผู้ชำยจะมีกล้ำมเนื้อใหญ่และแข็งแรง
กว่ำเด็กผู้หญิง เช่น กำรกระโดดสูง กระโดดขำเดียว กำรใช้มือหยิบอำหำร และ
กำรตัดกระดำษ

 2. พัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรแสดงออกทำงอำรมณ์
และควำมรู้สึก จะพัฒนำจำกกำรรับรู้ควำมรู้สึกทั่วไป ไปสู่ควำมรู้สึกที่ละเอียดลึกซึ้ง เด็กวัยนี้ มักมีควำมกลัว
อย่ำงสุดขีด อิจฉำอย่ำงไม่มีเหตุผล โมโหร้ำย กำรที่เด็กมีอำรมณ์เช่นนี้ อำจจะเป็นเพรำะเด็กมีประสบกำรณ์
มำกขึ้น เด็กเคยได้รับแต่ควำมรักควำมเอำใจใส่จำกพ่อแม่และผู้ที่ใกล้ชิด เมื่อต้องพบกับคนนอกบ้ำน ซึ่งไม่
สำมำรถเอำใจใส่เด็กได้เท่ำคนในบ้ำน เด็กจะรู้สึกขัดใจ เด็กแต่ละคนมีอำรมณ์ไม่เหมือนกันท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับ

2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี1 ปี
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สขุภำพ กำรอบรมเลีย้งดูจำกพ่อแม่และสภำพแวดล้อมทำงสงัคม เช่น เด็กท่ีเติบโต
ข้ึนจำกสภำพแวดล้อมสงบเงียบได้รับควำมรักเอำใจใส่ และกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรสม�ำ่เสมอ พ่อแม่มอีำรมณ์คงเส้นคงวำเด็กก็จะเติบโตข้ึนเป็นคนท่ีมอีำรมณ์
มั่นคงกว่ำ เด็กที่มีสภำพแวดล้อมที่ตรงกันข้ำมกัน เป็นต้น

 3. พฒันาการทางด้านสงัคม ค�าว่า สงัคม หมำยถึง กำรติดต่อสมัพนัธ์กำรผูกพนั
และกำรมีชีวิตอยู่ร่วมกัน ดังนั้นพัฒนำกำรทำงสังคม หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลง
ควำมสำมำรถในกำรติดต่อและสร้ำงสัมพันธ์กับผู้อื่นจะพัฒนำจำกควำมผูกพัน
ใกล้ชิด พึ่งพำพ่อแม่หรือคนในครอบครัว ไปสู่กำรพึ่งตนเอง และกำรปรับตัวอยู่ร่วม
กับผู้อ่ืนในสังคม เด็กปฐมวัยหรือวัยก่อนเข้ำเรียนได้เรียนรู้เข้ำใจ และใช้ภำษำได้

ดีข้ึนพ่อแม่และผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดตลอดจนครผูู้ดูแลเด็กได้อบรมสัง่สอนเพือ่ให้เด็ก
เข้ำใจถึงวัฒนธรรมค่ำนิยมและศีลธรรมทีละน้อยโดยเริ่มจำกสิ่งท่ีง่ำย เช่น 
กำรพดูจำสภุำพ กำรเคำรพกรำบไหว้ฯลฯ เพือ่ให้เด็กเติบโตเป็นสมำชิกท่ีดีของ
สังคม

 4. พัฒนาการทางด้านสติปัญญา หมายถึง กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถ
ทำงกำรรู ้คิด ซึ่งจะพัฒนำจำกกำรรับรู ้ด ้วยประสำทสัมผัสและกำรรู ้คิด
เชิงรูปธรรม ไปสู่ควำมเข้ำใจในกำรใช้สัญลักษณ์ แล้วจึงรู้จักคิดเป็นนำมธรรม 
รวมท้ังควำมคิดท่ียึดตนเองเป็นศูนย์กลำง ไปสู่กำรใช้ควำมคิดท่ีมีเหตุผล 
ควำมสำมำรถตำมพัฒนำกำรทำงด้ำนสติปัญญำของเด็กปฐมวัยแต่ละคน 
จะเร็วหรือช้ำกว่ำปกติได้และมีควำมแตกต่ำงกัน คือ

 4.1 ความแตกต่างภายในบุคคล ธรรมชำติได้ก�ำหนดให้พัฒนำกำรของระบบและส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำย
ภำยในตัวเด็กแต่ละคน มอีตัรำกำรเจริญเติบโตไม่เท่ำกันในช่วงอำยุหนึ่งๆ ของบคุคลนัน้เช่นกนั ในช่วงวยัทำรก 
พัฒนำกำรทำงร่ำงกำยเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ต่อมำในช่วงปฐมวัย พัฒนำกำรของสมองอยู่ในอัตรำสูงกว่ำ 
กำรเจริญเติบโตของอวัยวะอื่นๆ เป็นต้น
 4.2 ความแตกต่างระหว่างบุคคล แม้ว่ำเด็กทุกคนจะมีแบบแผนของพัฒนำกำรเหมือนกันและพัฒนำไป 
ในทิศทำงเดียวกัน แต่ควำมสำมำรถท่ีจะพัฒนำให้ไปถึงจุดเดียวกันเมื่ออำยุเท่ำกัน อำจแตกต่ำงกันได้ ท้ังนี้
เนื่องมำจำกระดับวุฒิภำวะที่ถูกก�ำหนดโดยพันธุกรรม และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกสภำพแวดล้อม ซึ่งจะเป็น
ตัวกระตุ้นหรือขัดขวำงศักยภำพ

 5. พัฒนาการทางภาษา เด็กวัยน้ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำได้ เด็กจะเรียนรู้ศัพท์และจดจ�ำเพิ่มข้ึนอย่ำงรวดเร็ว โดย
เฉลี่ย 1 ขวบ รู้ศัพท์ประมำณ 1,000 ค�ำ และจะเพิ่มเป็นเท่ำตัว 
เด็กสำมำรถใช้ค�ำวลีและประโยคในกำรแสดงบทบำทตำม
แบบอย่ำง เมือ่อำยุมำกกว่ำ 3 ปีข้ึนไป จงึเป็นโอกำสเหมำะท่ีควร
จะได้สนับสนุนและส่งเสริมเด็กให้มำกที่สุด

 จะเหน็ได้ว่ำ เด็กช่วงวยันี้มพีฒันำกำรทำงร่ำงกำยท่ีก�ำลงัเจริญเติบโตและสภำวะอำรมณ์ท่ีมกีำรเปลีย่นแปลง
ขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อม สังคมรอบตัวเด็ก มีกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลำ กำรเข้ำใจจิตวิทยำพัฒนำกำรเด็ก 
จะท�ำให้คร/ูผู้ดูแลเด็ก เข้ำใจเด็กและให้กำรอบรมเลีย้งดูรวมถึงจดักจิกรรมส่งเสริมพฒันำกำรและกำรเรียนรู้ ได้
อย่ำงเหมำะสม

 •	พ้ืนฐานอารมณ์เด็ก
 เด็กแต่ละคนมีควำมแตกต่ำงกันตำมพื้นฐำนอำรมณ์ท่ีติดตัวมำต้ังแต่เกิด ซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐำนท่ีถูก
ก�ำหนดโดยปัจจยัทำงชวีภำพจำกพนัธุกรรม และอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได้ตำมปัจจยัสิ่งแวดล้อมท่ีเด็กนัน้เติบโต
มำ เช่น กำรเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือครู/ผู้ดูแลเด็ก สภำพชุมชน เป็นต้น ลักษณะพื้นทำงอำรมณ์ของเด็ก จะส่ง
ผลต่อพัฒนำกำรในด้ำนต่ำงๆ รวมถึงพัฒนำกำรทำงด้ำนจิตใจ โดยจ�ำแนกลักษณะพื้นฐำนอำรมณ์ของเด็กได้ 
3 ประเภท ดังนี้

 3.1 เด็กเลี้ยงง่าย เด็กในกลุ่มนี้จะมีลักษณะ กำรกิน กำรนอน กำรขับถ่ำย 
สม�ำ่เสมอเป็นเวลำปรบัตัวง่ำยไม่ค่อยร้องงอแง สนใจและเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ ได้เร็ว 
ส่วนใหญ่จะอำรมณ์ดีมีท่ำทำง ที่เป็นมิตรพบได้ร้อยละ 40
 3.2 เด็กเลี้ยงยาก เด็กกลุ ่มนี้จะมีกำรกิน กำรนอน กำรขับถ่ำยท่ี 
ไม่สม�่ำเสมอ ปรับตัวยำก มักจะหลีกเลี่ยงถอยห่ำงเมื่อมีสถำนกำรณ์หรือ 
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ อำจจะร้องไห้งอแง อำรมณ์ส่วนใหญ่จะหงดุหงิดง่ำยมท่ีำทำง
ที่เป็นมิตร พบได้ร้อยละ 10
 3.3 เด็กปรับตัวช้า เด็กกลุ่มนี้จะปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมได้ช้ำ มีลักษณะ
ขี้อำย มีแนวโน้มที่ถอยห่ำงเมื่อมีสถำนกำรณ์หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ อำรมณ์

ส่วนใหญ่จะหงุดหงิดง่ำย มีท่ำทำงที่เป็นมิตร พบได้ร้อยละ 15 
 จำกพื้นฐำนอำรมณ์ของเด็กทั้ง 3 ลักษณะ ครู/ผู้ดูแลเด็ก ควรสังเกตควำมจ�ำเป็นที่จะต้องมีควำมเข้ำใจ
ในเรื่องพื้นฐำนอำรมณ์ เพื่อช่วยให้ครูเข้ำใจเด็ก สำมำรถปรับตัวและสร้ำงสัมพันธภำพกับเด็กได้ เพื่อให ้
กำรดูแลเด็กหรือพัฒนำควำมสำมำรถของเด็กได้อย่ำงเหมำะสมตำมศักยภำพสูงสุดของเด็ก

	 •	ความผูกพันทางอารมณ์เด็ก
 ควำมผูกพนัทำงอำรมณ์ มลีกัษณะเฉพำะเป็นควำมผูกพนัของเด็กต่อผู้เลีย้งดูท่ีเด็กสำมำรถรบัรูว่้ำเป็นใคร
ท่ีสำมำรถปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยได้ ท�ำหน้ำท่ีเป็นฐำนแห่งควำมมั่นคงทำงจิตใจ เด็กท่ีมีควำมผูกพัน 
ทำงอำรมณ์กับพ่อแม่ท่ีดีจะท�ำให้กล้ำท่ีจะเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ ไม่เกิดควำมเครียดหรือกังวลเพรำะเช่ือว่ำพ่อแม่  
จะท�ำให้ปลอดภยั ซึง่ควำมรูส้กึผูกพนัดังกล่ำวสำมำรถเกดิข้ึนได้กบัคร/ูผู้ดูแลเด็กเช่นเดียวกับพ่อแม่ ซึง่ควำม
ผูกพันทำงอำรมณ์ดังกล่ำวจะเกิดข้ึนจำกกำรเลี้ยงดูด้วยควำมรัก ควำมเข้ำใจ เอำใจใส่ และไวต่อสัญญำณ 
ท่ีเด็กบอกอย่ำงทันทีและสม�่ำเสมอ ตรงข้ำมเด็กท่ีไม่มีควำมรู้สึกผูกพันกับใคร จะมีกำรแสดงพฤติกรรมท่ี 
ไม่เหมำะสมและมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมก้ำวร้ำว โดยสำมำรถแบ่งรูปแบบควำมผูกพันทำงอำรมณ์ 
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ตอนท่ี 2

 แบบท่ี 1 แบบมั่นใจ เป็นรูปแบบท่ีแม่ลูกมีกำรเชื่อมต่อควำมสัมพันธ ์
ต่อกัน แม่สำมำรถรับรู้ควำมรู้สึก ควำมต้องกำรของลูกได้ ไม่ว่ำแม่จะไปไหน
ลูกยังคงมีควำมมั่นคงภำยในจิตใจ กำรเลี้ยงท่ีจะช่วยส่งเสริมลักษณะ
ควำมสัมพันธ์แบบมั่นใจ เช่น กำรเล่นด้วยกัน กำรเล่นนิทำนให้ฟัง นอนด้วย
กนักบัลกูตลอด รบัรูค้วำมต้องกำรของลกู โดยสำมำรถสงัเกตได้จำกกำรท่ีเด็ก
รู้สึกเช่ือใจและไว้ใจแม่ เมื่อแม่ไม่อยู่ ลูกอำจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือกังวล
เล็กน้อยแต่มีควำมเช่ือว่ำแม่จะกลับมำ และเมื่อแม่กลับมำเด็กจะตอบรับ
กำรกลับมำของแม่ด้วยกำรย้ิมดีใจเข้ำไปกอด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำมีควำม
สัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน

 ดังนัน้รปูแบบกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีสดุระหว่ำง คร/ูผู้ดูแลเด็ก ช่วงอำยุ 0-2 ปี คือรปูแบบควำมสมัพนัธ์
แบบมั่นใจ หรือรู้สึกปลอดภัย ซึ่งสำมำรถสร้ำงกับเด็กได้โดยครู/ผู้ดูแลต้องเข้ำใจควำมต้องกำรของเด็ก 
ตอบสนองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่ำงเหมำะสม ปฏิบัติเสมือนเป็นพ่อแม่ของเด็ก เช่น เด็กร้องไห้เพรำะคิดถึงพ่อแม่ เรำ
ต้องเข้ำไปแสดงควำมเข้ำใจ เช่น ครรููว่้ำหนเูสยีใจท่ีไม่ได้อยู่กบัพ่อแม่เด๋ียวครจูะให้หนนูัง่ตรงนี้ ถ้ำพร้อมท่ีจะไป
เล่นกับครูแล้วเดินมำหำครูนะคะ (พร้อมให้กำรสัมผัสอย่ำงนุ่มนวล) ซึ่งพฤติกรรมนี้จะท�ำให้เด็กรู้ว่ำครูเข้ำใจ
เขำ และพร้อมจะอยู่กับเขำ

 จำกแนวคิดควำมเข้ำใจเก่ียวกบัตัวเด็กในส่วนท่ี 1 นี้จะเป็นองค์ประกอบส�ำคัญท่ีจะท�ำให้คร/ูผู้ดูแลเด็กเข้ำใจ
และยอมรบัในพฤติกรรมท่ีเด็กแต่ละคนแสดงออกมำได้ ท�ำให้กำรดูแลและจดัประสบกำรณ์ส�ำคัญต่ำงๆ ในเด็ก
เป็นไปตำมควำมเหมำะสมของเด็กแต่ละบุคคลต่อไป

 แบบท่ี 2 แบบวิตกกังวล-เด๋ียวดีเด๋ียวร้าย เป็นรูปแบบท่ีแม่ปฏิบัติหรือ
มีพฤติกรรมไม่สม�่ำเสมอกับลูก เช่น เอำใจลูก ตำมใจ เมื่อตนเองรู้สึกดี หรือ
ดุ ไม่ตำมใจ เข้มงวด ในเวลำที่ตนเองรู้สึกไม่สบำยใจ โดยสำมำรถสังเกตได้
จำกกำรที่เด็กจะติดแม่ไม่ยอมให้ไปไหนจะร้องไห้ เมื่อโตขึ้นเด็กที่ทีถูกเลี้ยงดู
ในลักษณะแบบนี้มีแนวโน้มท่ีจะมีควำมไม่มั่นคงทำงใจ โหยหำควำมรัก ข้ีหึง 
ติดแฟน 

 แบบท่ี 3 แบบวิตกกังวล-หลีกเลี่ยง เป็นรูปแบบท่ีแม่เลี้ยงลูกแบบรักลูก 
แต่ไม่สำมำรถรบัรูค้วำมรูส้กึของลกู เพิกเฉย นิ่ง พยำยำมไม่ให้ควำมสนใจแต่
ปฏิกิริยำของลูกใช้เหตุผลต่ำงๆ อธิบำยให้ลูกฟังโดยไม่ได้เข้ำใจควำมรู้สึก
ของลูก แนวโน้มของเด็กเมื่อโตเป็นผู้ ใหญ่ก็จะไม่สนใจควำมรู ้สึกของ
คนรอบข้ำง เย็นชำ

 แบบที่ 4 แบบไม่มีระเบียบ แบบหวาดผวา เป็นรูปแบบที่แม่เลี้ยงลูกโดยใช้
อำรมณ์รุนแรง คือ ไม่รักลูกและท�ำร้ำยลูกทั้งทำงกำย วำจำ 

✔

✘

✘

✘
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ตอนท่ี 2

 ครผูู้ดแูลเดก็ หรือผูบ้ริหำรสถำนพฒันำเดก็ปฐมวยัจ�ำเป็นต้องเข้ำใจหลกักำรเบือ้งต้นของกำรอบรมเลีย้งดู
ส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ เพื่อท่ีจะสำมำรถน�ำไปปรับใช้ในกำรอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนำกำรและ 
กำรเรียนรู้ของเด็กได้อย่ำงเหมำะสม ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ได้ก�ำหนดแนวทำง 
กำรอบรมเลี้ยงดูและกำรจัดประสบกำรณ์ ส�ำหรับเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 3 ปี ดังนี้

แนวทำงกำรอบรมเล้ียงดู ส่งเสริมพัฒนำกำรและ
กำรเรียนรู้ของเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 3 ปี

	 2.1	 หลักการและจุดหมายของการส่งเสริมพัฒนาการผ่านการอบรมเลี้ยงดูและการ 
จัดประสบการณ์เรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับเด็กต�่ากว่า	3	ปี
 • หลักการ
 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ได้ระบุว่ำ “เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับกำรอบรมเลี้ยงดู
และส่งเสริมพฒันำกำร ตำมอนสุญัญำว่ำด้วยสทิธิเด็กตลอดจนได้รบักำรจดัประสบกำรณ์กำรเรียนรูอ้ย่ำงเหมำะ
สม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรอบรมเลี้ยงดู กำรพัฒนำ 
และให้กำรศึกษำแก่เด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กมีโอกำสพัฒนำตนเองตำมล�ำดับข้ันของพัฒนำกำรทุกด้ำน 
อย่ำงเป็นองค์รวมมีคุณภำพ และเต็มศักยภำพ” โดยก�ำหนดหลักกำร ดังนี้
 1. ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน
 2. ยึดหลกักำรอบรมเลีย้งดูและให้กำรศกึษำท่ีเน้นเด็กเป็นส�ำคัญ โดยค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบคุคล 
และวิถีชีวิตของเด็กตำมบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
 3. ยึดพฒันำกำรและพฒันำเด็กโดยองค์รวม ผ่ำนกำรเล่นอย่ำงมคีวำมหมำยและมกิีจกรรม ท่ีหลำกหลำย 
ได้ลงมือกระท�ำในสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ เหมำะสมกับวัย และมีกำรพักผ่อนเพียงพอ
 4. จดัประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้เด็กมทัีกษะชวีิต และสำมำรถปฏบิติัตนตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอ
เพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีควำมสุข
 5. สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำเด็กระหว่ำงสถำนศึกษำกับพ่อแม่
ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย

  • จุดหมาย
 กำรพัฒนำเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 3 ปี มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญำที่เหมำะสมกับวัย ควำมสำมำรถ ควำมสนใจ และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ดังนี้
 1. ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัย แข็งแรง และมีสุขภำพดี
 2. สุขภำพจิตดีและมีควำมสุข
 3. มีทักษะชีวิตและสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
 4. มีทักษะกำรใช้ภำษำสื่อสำร และสนใจเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ

 • คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กต�่ากว่า 3 ปี
 ในปี 2560 มีกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันตำมบันทึกข้อตกลงของ 4 กระทรวงท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
เด็กปฐมวัย ได้แก่ กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงมหำดไทย กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง 
ของมนุษย์ และกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่ งได ้ก�ำหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์ของเด็กปฐมวัยไว ้  
4 คุณลักษณะ (4H) คือ

 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 เนื้อหำในตอนที่ 2 จะเป็นกำรรวบรวม
หลักกำรกำรดูแลเด็กและแนวคิดในกำรสร้ำงสุขภำพอนำมัย รวมถึงกำรติดตำมกำรเจริญเติบโต พัฒนำกำร
และกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อเป็นแนวทำงหนึ่งที่ส�ำคัญในกำรดูแลเด็ก 

1. ดูแลสุขภำพอนำมัยและตอบสนองควำมต้องกำรของเด็กเป็นรำยบุคคล
2. สร้ำงบรรยำกำศของควำมรัก ควำมอบอุ่น ควำมไว้วำงใจ และควำมมั่นคงทำงอำรมณ์ให้กับเด็กในวิถี 
 ชีวิตประจ�ำวัน
3. จดัประสบกำรณ์ตรงให้เด็กได้เลอืกลงมอืกระท�ำและเรียนรูจ้ำกประสำทสมัผัสท้ังห้ำและกำรเคลือ่นไหว 
 ผ่ำนกำรเล่น
4. จัดประสบกำรณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่แวดล้อมและสิ่งต่ำงๆ รอบตัวเด็กอย่ำงหลำกหลำย
5. จัดสภำพแวดล้อมท้ังภำยในและภำยนอก วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้และของเล่นท่ีสะอำดหลำกหลำย 
 ปลอดภัย และเหมำะสมกับเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กรอบด้ำน รวมถึงมีพื้นท่ีในกำรเล่นน�้ำ 
 เล่นทรำย
6. จดัหำสือ่กำรเรียนรูท่ี้เป็นสือ่ธรรมชำติ เหมำะสมกบัวยัและพฒันำกำรของเด็ก สือ่ท่ีเอือ้ให้เกิดปฏสิมัพนัธ์  
 หลีกเลี่ยงกำรใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
7. จัดรวบรวมข้อมูลและติดตำมกำรเจริญเติบโต พัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กเป็นรำยบุคคลอย่ำง 
 ต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
8. จัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และชุมชน มีส่วนร่วมท้ัง 
 กำรวำงแผน กำรสนับสนุนสื่อ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม และกำรพัฒนำกำรเด็ก

1. Head : เก่ง

2. Heart : ดี มีวินัย

3. Hand : ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะ

4. Health : แข็งแรง
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 เพื่อให้ครู/ผู้ดูแลเด็กมองเห็นควำมเช่ือมโยง ในกำรก�ำหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์กับคุณลักษณะตำม
วัยแต่ละช่วงอำยุดังกล่ำว  จึงน�ำเสนอในรูปตำรำงต่อไปนี้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ช่วงอายุ คุณลักษณะตามวัย *

1. 
Head : 

เก่ง

พัฒนาการด้านสติปัญญา
- สื่อควำมหมำยและใช้ภำษำได้
 เหมำะสมกับวัย
- รับรู้และเข้ำใจควำมหมำยของ
 ภำษำได้ตำมวัย
-  แสดงออกและ/หรือพูดเพื่อ
 สื่อควำมหมำยได้
-  สนใจเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ รอบตัว
-  เรียนรู้ผ่ำนกำรเลียนแบบ
-  ส�ำรวจโดยใช้ประสำทสัมผัส

แรกเกิด -
2 เดือน

- ท�ำเสียงในล�ำคอ (เสียง “อู” หรือ “อำ” หรือ “อือ”) 
 อย่ำงชัดเจน
- จ้องมองสิ่งของที่เคลื่อนไหได้ เช่น โมบำย

2 - 4 
เดือน

- ท�ำเสียงสูงๆ ต�่ำๆ เพื่อแสดงควำมรู้สึก
- กรอกตำมองตำมสิ่งของหรือสิ่งที่มีเสียง

4 - 6 
เดือน

- เลียนแบบกำรเล่นท�ำเสียงได้

6-9 เดือน - เลียนเสียงพูดคุย เช่น หม�่ำๆ

9 เดือน -
1 ปี

- เด็กรู้จักกำรปฏิเสธด้วยกำรแสดงท่ำทำง 
- เลียนเสียงค�ำพูดที่คุ้นเคยได้อย่ำงน้อย 1 เสียง
- แสดงควำมต้องกำร โดยท�ำท่ำทำงหรือเปล่งเสียง

9 เดือน - 
1 ปี

- ใช้นิ้วส�ำรวจสิ่งของหรือพื้นที่ที่มีช่องหรือมีรู

1 ปี -
1 ปี 6 
เดือน

- พูดค�ำพยำงค์เดียว (ค�ำโดด) ได้ 2 ค�ำ เช่น กิน นม 
 ข้ำว ไป
- ตอบชื่อวัตถุได้ถูกต้อง

1 ปี 
6 เดือน - 

2 ปี

- พูดเลียนค�ำที่เด่น หรือค�ำสุดท้ำยของค�ำพูดผู้เลี้ยงดู
- พูดเป็นค�ำๆ ได้ 4 ค�ำ เรียกชื่อสิ่งของ หรือทักทำย 
 (ต้องเป็นค�ำอื่นที่ไม่ใช่ค�ำว่ำพ่อแม่ ชื่อของคนคุ้นเคย 
 หรือชื่อของสัตว์เลี้ยงในบ้ำน) เช่น สวัสดี โต๊ะ แมว 
 แก้ว ข้ำว

2-3 ปี - พูดตอบรับและปฏิเสธได้
- พูดติดต่อกัน 2 ค�ำขึ้นไปอย่ำงมีควำมหมำย เช่น ตุ๊กตำ
 นั่ง นอน กิน (ครูจับตุ๊กตำท�ำกิริยำต่ำงๆ เพื่อให้เด็กบอก
 ลักษณะได้)
- พูดติดต่อกัน 3 - 4 ค�ำได้ เช่น บอกควำมต้องกำร 
 บอกปฏิเสธ แสดงควำมคิดเห็น

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ช่วงอายุ คุณลักษณะตามวัย *

2. 
Heart : 
ดี มีวินัย

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
- มีควำมสุขและแสดงออก
 ทำงอำรมณ์ได้เหมำะสม
 กับวัย
- ร่ำเริงแจ่มใส
- แสดงออกทำงอำรมณ์
 ได้อย่ำงเหมำะสม
- สนใจและมีควำมสุขกับ
 ธรรมชำติสิ่งสวยงำม
 ดนตรี และจังหวะ
 กำรเคลื่อนไหว

เด็กแรก
เกิด – 
2 เดือน

- อำรมณ์ดี ยิ้มแย้ม หัวเรำะง่ำย แววตำมีควำมสุข
- ตอบสนองต่อธรรมชำติ เสียงเพลงจังหวะดนตรี 
 และสิ่งสวยงำมต่ำงๆอย่ำงเพลิดเพลิน

2-4 เดือน - ผูกพันกับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูใกล้ชิด
- ยิ้มทักทำยเมื่อเห็นหน้ำคนคุ้นเคย

4-6 เดือน - แสดงอำรมณ์ที่หลำกหลำยผ่ำนกำรส่งเสียง

6-9 เดือน - แสดงอำรมณ์ตำมควำมรู้สึก
- แสดงอำกำรกลัวคนแปลกหน้ำ

9 เดือน -
1 ปี

- แสดงควำมสนใจติดผู้เลี้ยงดูตนเองมำกกว่ำคนอื่น
- แสดงควำมต้องกำรของตนเองมำกขึ้น

1 ปี -
1 ปี 6 
เดือน

- แสดงควำมชอบไม่ชอบส่วนตัวอย่ำงชัดเจน

1 ปี 
6 เดือน -

2 ปี

- แสดงควำมรักต่อผู้อื่น
- แสดงควำมกังวลเมื่อแยกจำกคนใกล้ชิด

2-3 ปี - แสดงควำมภำคภูมิใจเมื่อท�ำสิ่งต่ำงๆ ได้ส�ำเร็จ
- ชอบพูดค�ำว่ำ “ไม่” แม้จะเป็นสิ่งที่ต้องกำร

3.
Hand : 
ใฝ่เรียนรู้ 
มีทักษะ

พัฒนาการด้านสังคม
- รับรู้และสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับ
 บุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
- ปรับตัวเข้ำกับสิ่งแวดล้อม
 ใกล้ตัว
- เล่น และร่วมท�ำกิจกรรมกับ
 ผู้อื่นได้ ตำมวัย
- ช่วยเหลือตนเองได้เหมำะสม
 กับวัย
- ท�ำกิจวัตรประจ�ำวันด้วยตนเอง
 ได้ตำมวัย

แรกเกิด -
2 เดือน

- สะดุ้งหรือเคลื่อนไหวร่ำงกำยเมื่อได้ยินเสียงพูดระดับปกติ
- มองหน้ำผู้พูดคุย ได้นำน 5 วินำที
- มองจ้องหน้ำได้นำน 1 - 2 วินำที
- ยิ้มตอบหรือส่งเสียงตอบได้เมื่อพ่อแม่ผู้ปกครอง
 หรือผู้ประเมินยิ้มและพูดคุยด้วย

2-4 เดือน - หันตำมเสียงได้
- ยิ้มทักคนที่คุ้นเคย

4-6 เดือน - หันตำมเสียงเรียก
- สนใจฟังคนพูดและสำมำรถมองไปที่
 ของเล่นที่ผู้ทดสอบเล่นกับเด็ก

* คุณลกัษณะตามวยั อ้างองิตามคู่มอืเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั (DSPM) หรือสามารถเพิ่มเติมข้อมลูได้จากสมรรถนะ
เด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 0-3 ปี ของส�านักเลขาธิการสภาการศึกษา

* คุณลกัษณะตามวยั อ้างองิตามคู่มอืเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั (DSPM) หรือสามารถเพิ่มเติมข้อมลูได้จากสมรรถนะ
เด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 0-3 ปี ของส�านักเลขาธิการสภาการศึกษา
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ช่วงอายุ คุณลักษณะตามวัย *

6-9 เดือน - เด็กหันตำมเสียงเรียกชื่อ
- เด็กเล่นจ๊ะเอ๋ได้และมองหำหน้ำของผู้เล่นได้ถูกทิศทำง

9 เดือน -
1ปี

- ท่ำทำงประกอบ
- โบกมือหรือตบมือตำมค�ำสั่ง
- ใช้นิ้วหยิบอำหำรกินได้
- เล่นสิ่งของตำมประโยชน์ของสิ่งของได้ เช่น หยิบอำหำร
 กินได้ ดื่มน�้ำจำกแก้วให้ควำมร่วมมือในกำรแต่งตัว

1ปี -
1 ปี 6 
เดือน

- เลือกวัตถุตำมค�ำสั่งได้ถูกต้อง 2 ชนิด
- เลียนแบบท่ำทำงกำรท�ำงำนบ้ำน
- ท�ำตำมค�ำสั่งง่ำยๆ โดยไม่มีท่ำทำงประกอบ
- เล่นกำรใช้สิ่งของตำมหน้ำที่ได้มำกขึ้นด้วยควำมสัมพันธ์
 ของ 2 สิ่งขึ้นไป

1 ปี 6 
เดือน
- 2 ปี      

- เลือกวัตถุตำมค�ำสั่งได้ถูกต้อง 3 ชนิด
- ชี้อวัยวะได้ 1 ส่วน
- สนใจและมองตำมสิ่งที่ผู้ใหญ่ชี้ที่อยู่ไกลออกไปประมำณ 
 3 เมตร
- ดื่มน�้ำจำกถ้วยโดยไม่หก
- เลือกวัตถุตำมค�ำสั่ง (ตัวเลือก4 ชนิด)
- ใช้ช้อนตักอำหำรกินเองได้
- เริ่มช่วยเหลือตนเองในกำรแปรงฟันล้ำงมือ โดยมีผู้ใหญ่ 
 ดูแล

2-3 ปี - ชี้อวัยวะ 7 ส่วน เช่น ตำ หู จมูก ปำก คิ้ว แก้ม คำง
- ล้ำงและเช็ดมือได้เอง
- สนใจฟังนิทำนได้นำน 5 นำที
- วำงวัตถุไว้ “ข้ำงบน” และ“ข้ำงใต้” ตำมค�ำสั่งได้
- ร้องเพลงได้บำงค�ำหรือร้องเพลงคลอตำมท�ำนอง
- เด็กรู้จักรอให้ถึงรอบของตนเองในกำรเล่นโดยมีผู้ใหญ่
 คอยบอก
- น�ำวัตถุ 2 ชนิด ในห้องมำให้ได้ตำมค�ำสั่ง
- ใส่กำงเกงได้เอง
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4. 
Health : 
แข็งแรง

ด้านร่างกาย
- ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัย
 และมีสุขภำพดี
- ใช้อวัยวะของร่ำงกำยได้
 ประสำนสัมพันธ์กัน
- ใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ได้
 เหมำะสมกับวัย
- ใช้กล้ำมเนื้อเล็กและ
 ประสำนสัมพันธ์ มือ-ตำ 
 ได้เหมำะสมกับวัย

เด็กแรก
เกิด – 
3 ปี

- มีน�้ำหนักส่วนสูงและเส้นรอบศีรษะตำมเกณฑ์อำยุ
- มีร่ำงกำยแข็งแรง (มีภูมิต้ำนทำนโรคไม่ป่วยบ่อย 
 ขับถ่ำยเป็นเวลำ นอน ฟันไม่ผุ และพักผ่อนเหมำะสม
 กับวัย)

แรกเกิด -
2 เดือน

- ท่ำนอนคว�่ำยกศีรษะและหันไปข้ำงใดข้ำงหนึ่งได้
- มองตำมถึงกึ่งกลำงล�ำตัว
- ท่ำนอนคว�่ำ ยกศีรษะตั้งขึ้นได้ 45 องศำ นำน 3 วินำที
- มองตำมผ่ำนกึ่งกลำงล�ำตัว

4-6 เดือน - ยันตัวขึ้นจำกท่ำนอนคว�่ำโดยเหยียดแขนตรง
 ทั้งสองข้ำงได้
- เอื้อมมือหยิบ และถือวัตถุไว้ขณะอยู่ในท่ำนอนหงำย

6-9 เดือน - นั่งได้มั่นคง และเอี้ยวตัวใช้มือเล่นได้อย่ำงอิสระ 
- ยืนเกำะ เครื่องเรือนสูงระดับอกได้
- จ้องมองไปที่หนังสือพร้อมกับผู้ใหญ่นำน 2 - 3 วินำที 
- ลุกขึ้นนั่งได้จำกท่ำนอน

9 เดือน -
1 ปี

- ยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกำะเครื่องเรือนสูงระดับอก
- หยิบก้อนไม้จำกพื้นและถือไว้มือละชิ้น
- ใช้นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วอื่นๆ หยิบของขึ้นจำกพื้น
- ยืนนำน 2 วินำที
- จีบนิ้วมือเพื่อหยิบของชิ้นเล็ก

1 ปี -
1 ปี 6 
เดือน

- ยืนอยู่ตำมล�ำพังได้นำนอย่ำงน้อย 10 วินำที
- ขีดเขียน (เป็นเส้น) บนกระดำษได้
- เดินลำกของเล่น หรือสิ่งของได้
- ขีดเขียนได้เอง

1 ปี 6 
เดือน

- 
2 ปี

- วิ่งได้
- เดินถือลูกบอลไปได้ไกล3 เมตร
- เปิดหน้ำหนังสือที่ท�ำด้วยกระดำษแข็งทีละแผ่นได้เอง
- ต่อก้อนไม้ 2 ชั้น
- เหวี่ยงขำเตะลูกบอลได้
- ต่อก้อนไม้ 4 ชั้น* คุณลกัษณะตามวยั อ้างองิตามคู่มอืเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั (DSPM) หรือสามารถเพิ่มเติมข้อมลูได้จากสมรรถนะ

เด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 0-3 ปี ของส�านักเลขาธิการสภาการศึกษา * คุณลกัษณะตามวยั อ้างองิตามคู่มอืเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั (DSPM) หรือสามารถเพิ่มเติมข้อมลูได้จากสมรรถนะ
เด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 0-3 ปี ของส�านักเลขาธิการสภาการศึกษา
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2-3 ปี - กระโดดเท้ำพ้นพื้นทั้ง 2 ข้ำง
- แก้ปัญหำง่ำยๆ โดยใช้เครื่องมือด้วยตัวเอง 
- กระโดดข้ำมเชือกบนพื้นไปข้ำงหน้ำได้
- ขว้ำงลูกบอลขนำดเล็กได้ โดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ
- ต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบำศก์เป็นหอสูงได้ 8 ก้อน
- ยื่นวัตถุให้ผู้ทดสอบได้ 1 ชิ้นตำมค�ำบอก 
 (รู้จ�ำนวนเท่ำกับ 1)
- ยืนขำเดียว 1 วินำที
- เลียนแบบลำกเส้นเป็นวงต่อเนื่องกัน

 1.7  กำรส่งเสริมจินตนำกำรและคิดสร้ำงสรรค์ เป็นกำรฝึกให้เด็กแสดงออกทำงควำมคิดตำมจินตนำกำร
ของตนเอง เปิดโอกำสให้เด็กเล่นเสรี
 1.8  กำรส่งเสริมด้ำนอำรมณ์ จิตใจ เป็นกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงดูในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของเด็ก
ด้ำนจิตใจ ให้เกิดควำมอบอุ่นและมีควำมสุข
 1.9  กำรฝึกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยท่ีดี เป็นกำรสร้ำงเสริมสุขนิสัยท่ีดีในกำรดูแลสุขภำพอนำมัย และ
ควำมปลอดภัย และกำรแสดงมำรยำทที่สุภำพ นุ่มนวล แบบไทย
 2. อายุ 2-3 ปี
 กำรจัดประสบกำรณ์ผ่ำนกำรเล่นตำมธรรมชำติท่ีเหมำะสมกับวัยอย่ำงเป็นองค์รวม ร่วมกับกำรใช้กรอบ
แนวคิดกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยเป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรม ซึ่งกำรจัดกิจกรรมนั้น 
มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร ควำมสนใจ และควำมสำมำรถตำมวัยของเด็ก เด็กในช่วงวัยนี้จะมี
พัฒนำกำรเพ่ิมข้ึนมำกกว่ำในช่วงแรก เด็กมกีำรพึง่พำตนเอง แสดงควำมเป็นตัวของตัวเอง จงึจ�ำเป็นต้องค�ำนึง
ถึงสำระกำรเรียนรู้ท่ีประกอบด้วย ประสบกำรณ์ส�ำคัญ และสำระท่ีควรเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อเป็นพื้นฐำนกำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป
 สาระการเรียนรู้
 1. ประสบกำรณ์ส�ำคัญ เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่ำงย่ิงท่ีจะต้องให้เด็กได้ลงมือท�ำด้วยตนเอง เพื่อพัฒนำเด็กท้ัง 
ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จติใจ สงัคม และสติปัญญำ ประสบกำรณ์ส�ำคัญจะเกีย่วข้องกับกำรจดัสภำพแวดล้อม
ทุกด้ำนท่ีกระตุ้นให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้และมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสิ่งต่ำงๆ รอบตัวใน 
วิถีชีวิตของเด็กและสังคมภำยนอก อันจะสั่งสมเป็นทักษะพื้นฐำนท่ีจ�ำเป็นต่อกำรเรียนรู้และพัฒนำในระดับท่ี
สูงขึ้น
 2. สำระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองเป็นล�ำดับแรก แล้วจึงขยำยไปสู่เรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก เพื่อ
น�ำไปใช้ในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ประกอบด้วย
 2.1 เรื่องรำวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
 2.2 เรื่องรำวเกี่ยวกับบุคคลและสถำนที่แวดล้อมเด็ก
 2.3 ธรรมชำติรอบตัว
 2.4 สิ่งต่ำงๆ รอบตัวเด็ก

 เพื่อให้ครู/ผู้ดูแลเด็กเข้ำใจแนวทำงกำรอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 3 ปี  
กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข จึงขอยกตัวอย่ำงแนวคิดกำรจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมประจ�ำวัน
ของเด็ก ซึง่เป็นกำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโต สขุภำพกำย พัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ และกำร
ด�ำเนินชวีิต กำรสอนให้เด็กรูจ้กักำรดูแลตนเองเพือ่กำรมสีขุภำพอนำมยัท่ีดีนัน้ จะช่วย
ให้สขุภำพร่ำงกำย แข็งแรง ไม่เจบ็ป่วยบ่อย ยังเป็นกำรช่วยส่งเสริมพฒันำกำรด้ำนต่ำงๆ 
เนื่องจำกขณะเจ็บป่วยเด็กมักจะมีพัฒนำกำรถดถอย รวมทั้งขำดโอกำสในกำรเรียนรู้
สิ่งต่ำงๆ ในชวีิต สขุอนำมยัเบ้ืองต้น ส�ำหรบัเด็กปฐมวยัควรเริ่มจำกเร่ืองพืน้ฐำนในชีวิต
ประจ�ำวัน ได้แก่ กิน กอด เล่น เล่ำ นอน เฝ้ำดูฟัน ดังนี้
 1) กิน ในช่วง 0-3 ปีแรก สมองของเด็กจะเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็วถึงร้อยละ 80 
ของสมองผู้ใหญ่ ช่วงน้ีถือเป็นโอกำสท่ีเด็กจะได้เรียนรู้และ มพีฒันำกำรท้ังทำงร่ำงกำย
และสมอง เพ่ือสร้ำงพืน้ฐำนให้แก่ชีวิตในระยะยำว แม่ควรให้ลกูได้กนินมแม่อย่ำงเดียว
ถึงอำยุ 6 เดือน และกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอำหำรตำมวัยจนถึงอำยุ 2 ปี ขึ้นไป 

	 2.2	การอบรมเลีย้งดู	ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า	3	ปี
  แนวทำงกำรอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 3 ปี เล่มนี้จะแบ่ง 
กำรอบรมเลี้ยงดูและกำรส่งเสริมพัฒนำเด็กออกเป็น 2 ช่วงอำยุ ได้แก่ ช่วงอำยุแรกเกิด-2 ปี เป็นแนวปฏิบัติ
กำรอบรมเลี้ยงดูตำมกิจกรรมประจ�ำวันและกำรเล่นตำมธรรมชำติของเด็ก และช่วงอำยุ 2-3 ปี เป็นแนวปฏิบัติ
กำรอบรมเลีย้งดูและส่งเสริมพฒันำกำรและกำรเรียนรู ้ซึง่สอดคล้องกบัหลกัสตูรกำรศกึษำปฐมวยั พทุธศกัรำช 
2560 ดังนี้
	 •	การอบรมเลีย้งดู	ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัย
 1. อายุแรกเกิด-2 ปี
 กำรอบรมเลี้ยงดูตำมกิจกรรมประจ�ำวันโดยพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู และกำรเล่นตำมธรรมชำติของเด็ก ได้แก่ 
ด้ำนร่ำงกำย ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ร่ำงกำยตำมควำมสำมำรถ ด้ำนอำรมณ์จิตใจ ส่งเสริมกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของเด็กอย่ำงเหมำะสมภำยใต้สภำพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัย ด้ำนสังคม ส่งเสริมให้เด็ก
มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิด และด้ำนสติปัญญำ ส่งเสริมให้เด็กได้สังเกตสิ่งต่ำงๆ รอบตัว เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจและใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร ส่งเสริมกำรคิด และกำรแก้ไขปัญหำที่เหมำะสมกับวัย ดังนี้
 1.1  กำรเคลื่อนไหวและกำรทรงตัว เป็นกำรส่งเสริมกำรใช้กล้ำมเนื้อแขนกับขำและส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำย
ในกำรเคลื่อนไหวหรือออกก�ำลังกำยทุกส่วน
 1.2  กำรฝึกกำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงมือ-ตำ เป็นกำรฝึกควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อมือ นิ้วมือ ให้พร้อม
ในกำรหยิบจับ ฝึกกำรท�ำงำนอย่ำงสัมพันธ์กันระหว่ำงมือกับตำ
 1.3  กำรส่งเสริมทักษะทำงด้ำนภำษำ เป็นกำรฝึกกำรเปล่งเสียง เลียนเสียงพูด ฝึกกำรให้เด็กรู้จัก 
สื่อควำมหมำยด้วยค�ำพูดและท่ำทำง
 1.4  กำรส่งเสริมทักษะทำงสังคม เป็นกำรส่งเสริมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู และบุคคล
ใกล้ชิด
 1.5  กำรใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5 เป็นกำรกระตุ้นกำรรับรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสทั้ง 5 ในกำรมองเห็น กำรได้ยิน 
กำรลิ้มรส กำรได้กลิ่น และกำรสัมผัส
 1.6  ส่งเสริมกำรส�ำรวจสิ่งต่ำงๆ รอบตัว เป็นกำรฝึกให้เด็กเรียนรู้ สิ่งรอบตัวผ่ำนเหตุกำรณ์ สื่อที่หลำกหลำย
ในโอกำสต่ำง

* คุณลกัษณะตามวยั อ้างองิตามคู่มอืเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั (DSPM) หรือสามารถเพิ่มเติมข้อมลูได้จากสมรรถนะ
เด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 0-3 ปี ของส�านักเลขาธิการสภาการศึกษา
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เพรำะนมแม่มีสำรอำหำรที่ส�ำคัญส�ำหรับกำรพัฒนำสมองซึ่งไม่มีอำหำรใดเทียบได้ รวมทั้งกระบวนกำรเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่เป็นกิจกรรมท่ีท�ำให้แม่และเด็กได้ใกล้ชิด โอบกอด สัมผัสกันและกัน ท�ำให้เกิดสำยใยควำมรัก
ควำมผูกพัน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของควำมอบอุ่นในใจเด็ก

 2) กอด พ่อแม่ควรกอดลูกทุกวัน เพื่อให้เด็กรับรู้ว่ำพ่อแม่รักและหวังดีกับเด็ก
เสมอ อีกทั้งกำรอบรมเด็กต้องท�ำด้วยควำมรัก ควำมเข้ำใจ และใช้เหตุผล ไม่ควรใช้
อำรมณ์ บังคับ ฝืนใจ และ ไม่ดุด่ำให้ลูกกลัว และเสียก�ำลังใจ พ่อแม่ต้องท�ำเป็น
ตัวอย่ำง คอยให้ค�ำแนะน�ำ พูดชมเชยเมื่อลูกท�ำได้ และให้รำงวัล ถ้ำเขำท�ำได้ดี ซึ่ง
รำงวัลส�ำหรับเด็กเล็ก เพียงแค่กอดอย่ำงอ่อนโยน หอมแก้ม ตบมือให้ เท่ำนี้เด็ก 
ก็ภูมิใจมำกแล้ว
 3) เล่น พ่อแม่ คือ ของเล่นชิน้แรกในวัยเด็ก 
ต้ังแต่แรกเกิดพ่อแม่ควรพูดคุย เล่นส่งเสียง ร้อง
เพลงกับเด็กช่วงแรกเกิดถึงอำยุ 6 เดือน พ่อแม่
ควรเลอืกของเล่นท่ีมเีสยีงและเป็นภำพ เลอืกท่ีเด็ก
คว้ำจับได้ อำยุ 6 เดือนถึง 1 ปี ให้เด็กได้นั่งเล่น

ของเล่น เช่น บล็อกตัวต่อนิ่ม ลูกบอลเล็ก หรือปล่อยของลงพื้น อำยุ 2-3 ปี 
ให้เด็กได้เล่นรูปต่อเป็นภำพ หุ่นมือ ตุ๊กตำ หรือกระโดด ปีนป่ำย เพื่อทดสอบ
ทักษะร่ำงกำยของตัวเอง เมื่ออำยุ 3-5 ปี ปล่อยให้เด็กเล่นกับเด็กคนอื่น  
ใช้จินตนำกำรเกี่ยวกับกำรด�ำรงชีวิต

 4) เล่า พ่อแม่สำมำรถเล่ำนิทำนให้ลูกฟังได้ต้ังแต่อยู่ในครรภ์ หรอื 
เมื่อเด็กอำยุ 3 เดือน ให้เริ่มเล่ำนิทำนให้ฟังเป็นประจ�ำทุกวันต่อเนื่องจน
กระทั่งเด็กโต พ่อแม่ควรเลือกนิทำนที่มีภำพน่ำรัก หรือรูปสัตว์ ในกำรเล่ำ
นั้นควรใช้เสียงสูงๆ ต�่ำ หรือร้องเพลงประกอบ ควรเล่ำให้จบเล่ม และเก็บ
หนังสือไว้ท่ีเดิมให้ลูกมองเห็นได้ พ่อแม่ต้องเสริมกำรปลูกฝังจริยธรรม 
คุณธรรม และลักษณะที่ดีอื่นๆ ให้ลูกไปพร้อมกัน เพื่อจะได้เติบโตสมวัยใน
ทุกๆ ด้ำน 

 5) นอน พ่อแม่ควรฝึกเอำลูกเข้ำนอน เพรำะกำรนอนหลับอย่ำงมีคุณภำพ 
จะส่งผลดีต่อกำรเรียนรู้ สมำธิ ควำมจ�ำ และกำรตัดสินใจ มีผลต่อพัฒนำกำรทำง
อำรมณ์ ส่งเสริมระบบภมูคุ้ิมกนัให้สมบรูณ์ นอกจำกนี้โกรทฮอร์โมน ซึง่เป็นฮอร์โมน
ช่วยเร่งควำมสูงของเด็กๆ จะหลั่งได้ดีในช่วงกลำงดึกที่เด็กหลับสนิท หำกเด็กนอน
น้อยจะกระทบต่อกำรหลั่งโกรทฮอร์โมน และอำจมีผลต่อศักยภำพในด้ำนควำมสูง
ของเด็กได้ ส่วนระยะเวลำกำรนอนหลับจะแตกต่ำงกันในแต่ละอำยุ ทำรกแรกเกิด
นอน 16-17 ชั่วโมงต่อวัน เด็กอำยุ 4-6 เดือนสำมำรถนอนติดต่อกันได้ถึง 5 ชั่วโมง และเด็กควรจะหลับได้
ด้วยตัวเอง อำยุ 1 ปี เด็กจะนอนวันละประมำณ14 ชั่วโมง อำยุ 2 ปี จะนอนวันละ 13 ชั่วโมง และส่วนใหญ่
มักไม่นอนตอนเช้ำ พออำยุ 3-5 ปี ส่วนใหญ่จะนอนตอนบ่ำย 1 ครั้ง และร้อยละ 75 ของเด็กอำยุ 5 ปี  
ไม่ต้องกำรนอนกลำงวัน

 สิ่งส�ำคัญ คือ ต้องฝึกให้เด็กเลก็รูจ้กันอนหลบัได้ด้วยตัวเอง โดยจดัช่วงเวลำให้เด็กได้งีบ และนอนหลบัตำม
ตำรำงที่แน่นอนและสม�่ำเสมอ ที่ส�ำคัญควรให้เด็กนอนบนเตียงตั้งแต่เริ่มผ่อนคลำย หรือง่วง ไม่ใช่ช่วงที่เด็ก
หลับไปแล้ว เพื่อให้เด็กรู้จักปรับตัวและบังคับตัวเองให้หลับได้ต้ังแต่เล็กๆ โดยไม่ต้องดูดนม ไม่ต้องอุ้มเขย่ำ 
และไม่สนใจเสียงร้องท่ีอำจมีข้ึนก่อนเด็กหลับ เพื่อให้ควำมทรงจ�ำสุดท้ำยของเด็กก่อนท่ีจะหลับ คือกำรนอน
ได้ด้วยตัวเอง ถ้ำเด็กตื่นและร้องหำนม ควรใจแข็ง ประวิงเวลำให้นำนที่สุดก่อนจะยอมให้เด็กดูดนมอีกครั้ง

 6) เฝ้าด ู เด็กเล็กเป็นวัยแห่งกำรเรียนรู้ อยำกเล่นลอง
สิ่งใหม่ๆ ซึ่งอำจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุอันตรำยได้ เพรำะฉะนั้น
ผู้ปกครอง หรือครู/ผู้ดูแลเด็กจ�ำเป็นต้องเฝ้ำระวังควำม
ปลอดภยั มแีนวทำงป้องกันในสถำนพฒันำเด็กปฐมวยั รวม
ถึงกำรเฝ้ำระวงัป้องกันควบคุมโรคติดต่อท่ีสำมำรถเกดิข้ึนได้
ง่ำยในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย

 7) ฟัน เด็กต�่ำกว่ำ 3 ปี ผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบำทส�ำคัญในกำรดูแล
ควำมสะอำดช่องปำกเด็ก ควรเริ่มท�ำควำมสะอำดช่องปำกของเด็กตั้งแต่
แรกเกิด วันละ 2 ครั้ง เช้ำและเย็น ในช่วงอำบน�้ำให้เด็ก โดยใช้ผ้ำสะอำด
ชุบน�้ำต้มสุกท่ีเย็นแล้วเช็ดกระพุ้งแก้ม เพดำน สันเหงือก ลิ้น เพื่อให้
ช่องปำกสะอำดและคุ้นเคยกบักำรท�ำควำมสะอำดในช่องปำก เริ่มแปรงฟัน
ให้เด็กต้ังแต่ฟันซี่แรกข้ึน วันละ 2 ครั้ง ด้วยยำสีฟันผสมฟลูออไรด์เมื่อ
เด็กอำยุ 2-3 ปี สำมำรถฝึกให้เด็กแปรงฟันเองหน้ำกระจกเงำได้ แต่ 
กำรพัฒนำกล้ำมเน้ือของข้อมือเด็กวัยน้ียังไม่ดีนัก เด็กจึงยังไม่สำมำรถ

แปรงฟันให้สะอำดด้วยตนเองได้ผู้ปกครองต้องแปรงให้จนเด็กอำยุประมำณ 7-8 ปี หรือเมื่อเด็กสำมำรถ 
ผูกเชือกรองเท้ำเป็นโบว์ได้ หรือระบำยสีไม่ออกนอกเส้นได้

 กำรแปรงฟันให้เด็กเล็ก ควรแปรงฟันตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นวันละ 2 ครั้ง ด้วยยำสีฟันผสมฟลูออไรด์ วิธีกำรคือ
ถูไปมำผู้แปรงนั่งพื้นให้เด็กนอนหนุนตัก หรือนั่งบนเก้ำอี้ให้เด็กยืนหันหลังให้ ถ้ำเด็กดิ้นใช้ขำควบคุมแขนและ
ขำของเด็กไว้ให้นิ่งแตะยำสีฟันแค่ปลำยขนแปรงพอช้ืน ใช้นิ้วแหวกกระพุ้งแก้มหรือริมผีปำกเพื่อให้เห็นฟันท่ี 
จะแปรงได้ชัดเจน วำงขนแปรงต้ังฉำกกับตัวฟันให้ขนแปรงครอบคลุมถึงบริเวณคอฟัน ขยับแปรงไปมำสั้นๆ 
บริเวณละ 10 ครั้ง จึงเปลี่ยนท่ีใหม่ให้ซ้อนทับกับบริเวณเดิมเล็กน้อย ขยับไปเรื่อยๆ จนครบท้ังด้ำนนอก 
ด้ำนใน แล้วน�ำผ้ำสะอำดเช็ดยำสีฟันออก

 ในส่วนของศูนย์พัฒนำเด็ก ควรจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอำหำรกลำงวัน เพื่อปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก 
ว่ำกำรแปรงฟันเป็นสิ่งท่ีจ�ำเป็นต้องท�ำทุกวันเช่นเดียวกับกำรอำบน�้ำ และหมั่นตรวจควำมสะอำดฟันเด็ก 
สม�่ำเสมอ ช่วยแปรงฟันให้เด็กเล็กๆ ท่ียังแปรงไม่ได้ และแปรงช่วยแปรงฟันซ�้ำในเด็กท่ีแปรงไม่สะอำด  
ครูผู้ดูแลเด็กควรสื่อสำรและกระตุ้นให้ผู้ปกครองแปรงฟัน และตรวจควำมสะอำดฟันบุตรหลำนตนเอง
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 กำรดูแลสุขภำพช่องปำก ควรท�ำควบคู่ไปกับกำรดูแลโภชนำกำรที่เหมำะสม เช่น กำรเลิกขวดนมตำมช่วง
อำยุที่เหมำะสม กำรจ�ำกัดกำรบริโภคอำหำรหวำน เพรำะพฤติกรรมกำรรับประทำนมีผลต่อกำรเกิดโรคฟันผุใน
เด็กเล็ก

ตารางแสดงแนวทางการจัดกิจกรรมตามกระบวนการ	“กิน	กอด	เล่น	เล่า	นอน	เฝา้ดูฟนั”

ทารก เด็กเล็ก เด็กโต

แรกเกิด- 6 เดือน 6-9 เดือน 9-12 เดือน 12-18 เดือน 19-24 เดือน 25-36 เดือน

37-72 เดือนกินนมแม่
อย่ำงเดียว เด็ก 6 เดือนขึ้นไป ให้นมแม่ควบคู่กับอำหำรทำรกตำมวัยจนเด็กอำยุ 2 ปี หรือนำนกว่ำนั้น

1. กิน : นม
แม่และ
อาหาร
ตามวัย

กินนมแม่อย่ำงเดียว
ไม่ต้องให้อำหำรอื่น
แม้แต่น�้ำเพรำะนมแม่
มีสำรอำหำรครบถ้วน
และเพียงพอ

- อายุ 6 เดือน กินอำหำร 1 มื้อ 
ประกอบด้วย ข้ำวต้มสุกบด
ละเอียด 2 ช้อนกินข้ำว ไข่แดงสุก 
½ ฟอง สลับกับเนื้อสัตว์สุก 1 ช้อน
กินข้ำว ผักต้มเปื่อย ½ ช้อนกิน
ข้ำว น�้ำมัน 1/2 ช้อนชำ 
ผลไม้สุกบดละเอียด วันละ 1 ชิ้น    
- อายุ 7 เดือน กินอำหำร 1 มื้อ 
ประกอบด้วยข้ำวต้มสุกบดหยำบ 3 
ช้อนกินข้ำว ไข่สุก 1/2 ฟอง สลับ
กับเนื้อสัตว์สุก 1 ช้อนกินข้ำว ผัก
สุก 1 ช้อนกินข้ำว น�้ำมัน ½ ช้อน
ชำ ผลไม้สุกบดหยำบ วันละ 2 ชิ้น
- อายุ 8 เดือน กินอำหำร 2 มื้อ ใน 
1 มื้อ ประกอบด้วยข้ำวสวยหุงนิ่มๆ 
บดหยำบ 4 ช้อนกินข้ำว เนื้อสัตว์ 
หรือไข่ 1 ช้อนกินข้ำวต่อมื้อ ผักสุก 
1 ช้อนกินข้ำว น�้ำมัน ½ ช้อนชำ 
วันละมื้อ ผลไม้สุกตัดชิ้นเล็ก วันละ 
3 ชิ้น

อายุ 9-12 เดือน กินอำหำร 3 
มื้อ 1 มื้อ ประกอบด้วยข้ำว
สวยหุงนิ่มๆ บดหยำบ 4 ช้อน
กินข้ำว เนื้อสัตว์สุก หรือไข่สุก 
1 ช้อนกินข้ำวต่อมื้อ ผักสุก 
1½ ช้อนกินข้ำว น�้ำมัน 
½ ช้อนชำ วันละมื้อ ผลไม้สุก
หั่นชิ้นพอค�ำ วันละ 4 ชิ้น

เมื่อทำรกอำยุ 1 ปี อำหำรที่ได้ควบคู่กับนมแม่จะกลำย
เป็นอำหำรหลัก และให้นมแม่เป็นอำหำรเสริมต่อเนื่อง
จนถึงอำยุ 2 ปี หรือนำนกว่ำนั้น เด็กอำยุ 1-3 ปี ควรได้
รับอำหำรใน 
1 วัน ตำมปริมำณ ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มข้ำว-แป้ง 3 ทัพพี 
2. กลุ่มผัก 2 ทัพพี
3. กลุ่มผลไม้ 3 ส่วน
4. กลุ่มเนื้อสัตว์ 3 ช้อนกินข้ำว
5. กลุ่มนม 2 แก้ว

อำหำรส�ำหรับวัยนี้
สำมำรถกินอำหำรได้
ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ 
เพียงแต่รสชำติไม่จัด
เกินไป และต้องครบ 
5 หมู่ เด็กอำยุ 4-5 ปี 
ควรได้รับอำหำรใน 1 
วัน ตำมปริมำณ 
ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มข้ำว-แป้ง 
 5 ทัพพี 
2.  กลุ่มผัก 
 3 ทัพพี
3. กลุ่มผลไม้ 
 3 ส่วน
4.  กลุ่มเนื้อสัตว์   
3  ช้อนกินข้ำว
5.  กลุ่มนม 
 2-3 แก้ว

กิจกรรม

ช่วงอายุ

 แนวคิด กิน กอด เล่น เล่ำ นอน เฝ้ำดูฟัน นี้เป็นแนวคิดหนึ่งที่ช่วยใน
กำรส่งเสริมและพัฒนำเด็กตำมกิจกรรมประจ�ำวัน หำกพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
หรือครู/ผู้ดูแลเด็กให้ควำมส�ำคัญ เพื่อให้เข้ำใจย่ิงข้ึนจึงขอยกตัวอย่ำง
แนวทำงกำรจัดกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน”  ด้วย
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ทารก เด็กเล็ก เด็กโต

แรกเกิด- 6 เดือน 6-9 เดือน 9-12 เดือน 12-18 เดือน 19-24 เดือน 25-36 เดือน 37-72 เดือน

2. กอด : เน้นการ
สัมผัสและการมี
ปฏิสัมพันธ์ทุกรูปแบบ

อุ้มสัมผัสอย่ำง
อ่อนโยน

อยู่ข้ำงๆ ลูก เมื่อลูก
ส�ำรวจค้นหำ เล่นสิ่ง
ใหม่ๆ

ยิ้มพยักหน้ำ ให้ลูก
มั่นใจ อ้ำแขนรับโอบ
กอด ปลอบประโลม
เมื่อลูกเจ็บกลัว

วัยนี้เป็นวัยช่ำงส�ำรวจ
และเรียนรู้ ควร
สนับสนุนให้ลูกกล้ำ
เล่น กล้ำทดลอง พ่อ
แม่อยู่ใกล้ข้ำงๆ ให้
ควำมมั่นใจกับลูกไม่
แสดงท่ำทีกังวลเกิน
ไป

พ่อแม่ไม่ควรบังคับ
หรือเอำชนะเด็กตรงๆ 
แต่ไม่ตำมใจ ถ้ำลูก
ต่อต้ำนอำละวำด ให้
ยืนยันด้วยท่ำทีสงบ
นุ่มนวล หนักแน่น

ใช้กำรโอบกอด พูด
แสดงควำมเข้ำใจเพื่อ
ช่วยลูกจัดกำร
อำรมณ์ของตนเอง 
และไม่ควรลงโทษลูก
ด้วยอำรมณ์

ช่วยลูกเตรียมควำม
พร้อมก่อนและหลัง
กลับจำกโรงเรียน

3. เล่น : การจัด
กิจกรรมที่ท�าให้
เด็กเกิดความสนุก 
เพลิดเพลินผ่อนคลาย
สิ่งส�าคัญคือ ส่งเสริม
การเรียนรู้

พ่อแม่ชวนลูกเล่น
เพื่อกระตุ้นประสำท
สัมผัส กำรมอง 
กำรได้ยิน

ชวนลูกเล่นสิ่งของ
อะไรง่ำยๆ รอบตัว

เน้นควำมสนุกสนำน
ระหว่ำงพ่อแม่และลูก

ให้ลูกเป็นผู้น�ำใน
กำรเล่นตำมสิ่งที่ลูก
สนใจ

ฝึกกำรเคลือ่นไหวของ
กล้ำมเนื้อมัดใหญ่
และมัดเล็ก เช่น 
เหวี่ยงขำเตะลูกบอล
ได้

ให้เด็กเล่นรูปต่อ
เป็นภำพ หุ่นมือ หรือ
กระโดด ปีนป่ำย และ
วิ่งเล่นอิสระ

ส่งเสริมกรเล่นสมมุติ
ที่เป็นเรื่องรำวต่อเนื่อง 
ช่วยลูกแต่งเรื่อง และ
พ่อแม่เล่นบทบำท
สมมติกับลูก

4. เล่า : เน้นการ
สื่อสารระหว่างพ่อแม่ 
ผู้ปกครองกับลูก 

ชวนลูกคุย ร้องเพลง 
อ่ำนหนังสือเพลง
กล่อมเด็ก

เล่ำนิทำนที่มีเสียง
คล้องจอง อ่ำนนิทำน
ที่มีรูปวำดง่ำยๆ

มองหน้ำสัมผัสลูก
ระหว่ำงเล่ำนิทำน

อ่ำนหนังสือนิทำนที่มี
สิ่งที่ลูกชอบ เช่น รถ 
สัตว์ หรือเรื่องใกล้ๆ 
ตัว

เล่ำนิทำนได้หลำยรูป
แบบ เช่น เล่ำจำก
หนังสือเล่ำเรื่องแต่ง
เอง แทรกเนื้อหำเกี่ยว
กับควำมรักควำม
ผูกพันในครอบครัว

ชวนลูกคุยเกี่ยวกับ
ตัวละครหรือเนื้อเรื่อง
ที่อ่ำน

จัดเวลำอ่ำนหนังสือ
กับลูกอย่ำงสม�่ำเสมอ 
และให้ลูกมีส่วนร่วม
ในกำรอ่ำนนิทำน

กิจกรรม

ช่วงอายุ ทารก เด็กเล็ก เด็กโต

แรกเกิด- 6 เดือน 6-9 เดือน 9-12 เดือน 12-18 เดือน 19-24 เดือน 25-36 เดือน 37-72 เดือน

5. นอน : กำรพัก
หลับเพื่อให้ร่ำงกำยได้
พักผ่อน เพรำะ ขณะ
ที่เด็กนอนหลับจะมี
ฮอร์โมนเรียกว่ำ โกรท
ฮอร์โมน(Growth 
Hormone) ออกมำ
กระตุ้นให้ร่ำงกำย
เติบโต ใยประสำท
จะเชื่อมโยงกับเซลล์ 
จึงท�ำให้สมองเติบโต
ด้วย

14-17 ชม/วัน  จะมี
กำรนอนและตื่นเป็น
วงจรทุก 3 ชม. 
ช่วงนี้จ�ำเป็นที่จะให้
นมแม่ ตำมควำม
ต้องกำรของเด็กก่อน 
และอุ้มเรอหลังกินนม

12-15 ชม/วัน นอนติดต่อกันได้ถึง 
5 ชม. และเด็กควรจะหลับได้ด้วยตนเอง

เด็กจะนอนวันละประมำณ 11-14 ชม/วัน เด็กจะนอนวันละ 
13 ชม. และ
ส่วนใหญ่มักไม่นอน
ตอนเช้ำ

นอนช่วงบ่ำยวันละ 1 
ครั้ง

6. เฝ้าดู : เฝ้าระวัง
ความปลอดภัย เช่น 
อุบัติเหตุ/ความรุนแรง
ในครอบครัว/
การป้องกันโรค/
การได้รับวัคซีน

- กำรนอนของ
 เด็ก  
- กำรหำยใจ
 ไม่ออก จำกกำร
 นอนในท่ำที่ไม่
 เหมำะสม

กำรพลัดตกจำกที่สูง 
เมื่อเด็กสำมำรถ
เคลื่อนไหวด้วย
กำรคว�่ำได้เอง 
ผู้ดูแลไม่ปล่อยเด็กไว้
ตำมล�ำพังในที่สูง เช่น 
บนเตียง โต๊ะ

กำรกลืนสำรพิษ เมื่อ
เด็กอำยุ 6 เดือนขึ้น
ไป เริ่มคลำนได้ ชอบ
ใช้มือหยิบจับสิ่งของ
ต่ำงๆ ที่เด็กคว้ำหยิบ
เข้ำปำกได้ 
ผู้ดูแลควรเก็บ
สำรพิษไว้ในที่ที่
ปลอดภัยพ้นจำก
มือเด็ก ควรท�ำที่กั้น
ไม่ให้คลำนเข้ำไปหยิบ
มำเล่นได้

กำรจมน�้ำ ไม่ปล่อย
ให้เด็กทำรกนั่งอำบน�้ำ
ในอ่ำงอำบน�้ำตำม
ล�ำพัง อำจท�ำให้ตัว
เอียงจมลงในน�้ำ หรือ
หน้ำคะม�ำลงไปในน�้ำ 
ท�ำให้เด็กส�ำลักและ
เสียชีวิตได้

กำรดูแลเด็กเป็น
ไข้หวัด/อุจจำระร่วง/
อำกำรที่ต้องพำเด็กไป
พบแพทย์ทันที

กำรบำดเจ็บจำก
จรำจร

*กำรได้รับวัคซีน ดู
ตำมตำรำงกำรได้รับ
วัคซีนของกระทรวง
สำธำรณสุข

7. เฝ้าดูฟัน ใช้ผ้ำสะอำดชุบน�้ำต้มสุกที่เย็นแล้วเช็ดกระพุ้ง
แก้ม เพดำน สันเหงือก ลิ้น วันละ 2 ครั้ง เช้ำ
และเย็น ในช่วงอำบน�้ำให้เด็ก

- กำรแปรงฟันให้เด็กหลังอำหำรกลำงวันด้วยยำสีฟันผสม
 ฟลูออไรด์

เริ่มฝึกให้เด็กแปรงฟันเองโดยมีผู้ปกครองหรือ
ครูผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ฝึกทักษะและแปรงซ�้ำให้
สะอำด

กิจกรรม

ช่วงอายุ
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	 •	การเลือกใช้สือ่ประกอบการจัดกิจกรรม 
 สื่อเป็นเครื่องมือของกำรเรียนรู้ ท�ำหน้ำที่ เป็นตัวกลำงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรเพิ่มพูนทักษะ
และประสบกำรณ์ สร้ำงสถำนกำรณ์กำรเรียนรู้ให้กับเด็ก กระตุ้นกำรส่งเสริมพัฒนำกำรตำมวัย กำรน�ำสื่อมำใช้
ในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก เช่น กำรใช้สื่อที่เป็นจริง สื่อธรรมชำติ กำรใช้สื่อที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก กำรใช้สื่อเพื่อ
พัฒนำเด็กในด้ำนต่ำงๆ ให้ครบทุกด้ำนและปลอดภัยกับตัวเด็ก ซึ่งมีกระบวนกำรเลือกใช้สื่อดังนี้

4. การซ่อม มกีำรส�ำรวจสือ่ทุกสิ้นปี เพือ่ดูว่ำ
สื่อช�ำรุดหรือไม่ มีกำรจัดเก็บสื่อเก่ำหรือ
ซ่อมแซม

1. การจดัหา มกีำรสอบถำมควำมต้องกำรใน
กำรใช้สื่อของครู/ผู้ดูแลเด็กแต่ละช่วงวัย โดย
ให้ตัวแทนแต่ละห้องจัดส่งควำมต้องกำรทุก
ต้นปี

2. การจัดเก็บ สื่อทุกประเภทมีกำรจัด
ทะเบยีนคุมไว้ มเีอกสำรชัดเจนเพ่ือสะดวกใน
กำรติดตำมและดูแล ผู้จดัเกบ็อำจเป็นหวัหน้ำ
ห้องหรือนักวิชำกำรศึกษำ

3. การจดัการ คร/ูผู้ดูแลเด็กตัวแทนห้อง เบกิ
สื่อตำมกิจกรรมประจ�ำวันท่ีก�ำหนดไว้ตำม
แผน

ตัวอย่างลักษณะการใช้สือ่ตามช่วงวัย

ลักษณะของสื่อ
ช่วงอายุ

0-6 เดือน 6-12 เดือน 13-24 เดือน 25-36 เดือน

1. สื่อธรรมชาติ 
(สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ)

-  ส่วนประกอบของต้นไม้ เช่น 
 ใบไม้ กิ่งไม้ ดอกไม้ฯ

- ส่วนประกอบของต้นไม้ เช่น 
 ใบไม้ กิ่งไม้ ดอกไม้ฯ

- ส่วนประกอบของต้นไม้ เช่น 
 ใบไม้ กิ่งไม้ ดอกไม้ฯ
- น�้ำ ทรำย ดิน
- อำหำร 5 หมู่ เช่น  ข้ำว ไข่ ผัก 
 ผลไม้ 

- ส่วนประกอบของต้นไม้ เช่น 
 ใบไม้ กิ่งไม้ ดอกไม้ ฯ
- น�้ำ ทรำย ดิน
- อำหำร 5 หมู่ เช่น  ข้ำว ไข่ ผัก 
 ผลไม้

2. สื่อวัสดุ 
(วัสดุ คือ สิ่งที่น�ามาใช้แล้ว
หมดไป)

- ใบหน้ำผู้เลี้ยงดู
- กำรสัมผัสและปฏิสัมพันธ์ของ
 ผู้เลี้ยงดู

- สีเทียนแท่งใหญ่ ในกำรลำก
 เส้นและระบำยสี
- แป้งโด ในกำรปั้น
- ลูกปัด หลอดกำแฟ ในกำรร้อย 

- สีเทียนแท่งใหญ่ ในกำรลำก
 เส้นและระบำยสี โดย
- แป้งโด ในกำรปั้น 
- กระดำษสี กำว ฯ ใช้ใน
 กำรฉีก ปะ
- ลูกปัด หลอดกำแฟฯ ใน
 กำรร้อย  

- สีเทียนแท่งใหญ่ ในกำรลำก
 เส้นและระบำยสี
- แป้งโด ในกำรปั้น 
- กระดำษสี กำว ฯ ใช้ใน
 กำรฉีก ปะ
- ลูกปัด หลอดกำแฟฯ 
 ในกำรร้อย  
- เครื่องเขย่ำ กลองฯ 
 ใช้ในกำรเคำะจังหวะ

3. สื่ออุปกรณ์ 
(อุปกรณ์ คือ เครื่องมือ, 
เครื่องใช้)

- โมบำย กรุ๊งกริ๊ง 
- เครื่องเขย่ำ กลองฯ ใช้ใน
 กำรเคำะจังหวะ

- ตุ๊กตำ บล็อกไม้ขนำดใหญ่ 
 ภำพสัตว์หรือภำพประกอบ
 กำรเรียนรู้ส�ำหรับเด็ก
- เครื่องเขย่ำ กลอง ใช้ใน
 กำรเคำะจังหวะ

- ตุ๊กตำ บล็อกไม้ขนำดใหญ่ 
 ภำพสัตว์หรือภำพประกอบ
 กำรเรียนรู้ส�ำหรับเด็ก
- เครื่องเล่นสนำม
- บ่อทรำย

- ตุ๊กตำ บล็อกไม้ขนำดใหญ่ 
 ภำพสัตว์หรือภำพประกอบ
 กำรเรียนรู้ส�ำหรับเด็ก
- เครื่องเล่นสนำม
- บ่อทรำย

3
21

c



แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็กอายุต�่ากว่า 3 ปี กรมอนามัย

35

แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็กอายุต�่ากว่า 3 ปี กรมอนามัย

34

ลักษณะของสื่อ
ช่วงอายุ

0-6 เดือน 6-12 เดือน 13-24 เดือน 25-36 เดือน

4. สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
(สื่อที่ไม่มีตัวหนังสือก�ากับ)

เป็นหนังสือที่มีภำพใหญ่ชัดเจน ผลิตด้วยกระดำษที่หนำ มีควำมคงทน 
หรือ เป็นหนังสือนุ่มนิ่ม นุ่มนวลละมุนมือ แต่ต้องท�ำควำมสะอำดได้
ง่ำย เพรำะเด็กวัยนี้ชอบเลีย ชอบกัดหนังสือ ชอบเอำของทุกอย่ำงเข้ำ
ปำก เช่น หนังสือภำพที่ท�ำด้วยผ้ำหรือวัสดุหลำกหลำยสัมผัส หนังสือ
ลอยน�้ำ

เป็นหนังสือภำพหรือเรื่องสั้นมีเนื้อ
เรื่องเกี่ยวกับตัวเด็กหรือครอบครัว
หรือสัตว์เลี้ยง รูปเล่มขนำดมือ
เด็กจับได้

เป็นนิทำนที่เป็นเรื่องรำวใกล้ตัว
เด็ก เป็นเรื่องในชีวิตจริง เด็กชอบ
ฟังค�ำคล้องจอง ค�ำทำย ดังนั้น
นิทำนควรเป็นนิทำนบทร้อยกรอง
สั้น ๆ มีภำพประกอบที่มีรำย
ละเอียดไม่มำกนัก มีสีสันสดใส 
รูปเล่มอำจมีขนำดใหญ่ขึ้นพอมือ
เด็กจับ

5. สื่อเทคโนโลยี 
(สื่อการเรียนรู้ที่ผลิต ใช้ควบคู่กับ
โทรทัศน์ เทปบันทึกภาพ)

- CD เพลงเน้นเพลงบรรเลง เพลงส�ำหรับเด็ก
- งดใช้โทรทัศน์และมือถือ ในเด็กต�่ำกว่ำ 2 ปี

 • พัฒนาการและการเจริญเติบโต
 1. การประเมินพัฒนาการ
 ส�าหรบัครู/ผู้ดูแลเด็ก ในสถำนพฒันำเด็กปฐมวยัจะมุง่เน้นกำรประเมนิพฒันำกำรโดยกำรเฝ้ำระวงัมำกกว่ำ

กำรคัดกรองพฒันำกำร ซึง่กำรติดตำมเฝ้ำระวงัพฒันำกำรมปีระโยชน์ใน
กำรค้นหำควำมผิดปกติเพือ่ส่งต่อไปยังเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสขุ และใช้เป็น
สื่อกลำงเพื่อให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษำ และให้ควำมรู้แก่ผู้ปกครอง โดยมี
ครอบครัวเป็นศูนย์กลำงในกำรสนับสนุน ส่งเสริมเฝ้ำระวังติดตำม
พัฒนำกำร 5 ด้ำน คือ 1. ด้ำนกำรเคลื่อนไหว 2. ด้ำนกล้ำมเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญำ 3. ด้ำนกำรเข้ำใจภำษำ 4. ด้ำนกำรใช้ภำษำ และ  
5. ด้ำนกำรช่วยเหลือตนเองและสังคม

 • การเฝ้าระวังพัฒนาการ
 เป็นกำรใช้เครื่องมือในกำรติดตำมเฝ้ำระวังพัฒนำกำรในกำรค้นหำควำมผิดปกติเพื่อส่งต่อ
แก่เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสขุและยังสำมำรถใช้เป็นสือ่กลำงในกำรให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษำและให้ควำม
รู้แก่ผู้ปกครองได้ ผู้ที่สำมำรถท�ำหน้ำที่นี้ได้ดีที่สุดคือบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็ก ได้แก่ พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง หรือครู/ผู้ดูแลเด็ก
 • การคัดกรองพัฒนาการ
 เป็นกำรใช้เครื่องมือคัดกรองพัฒนำกำรท่ีได้มำตรฐำนเพื่อคัดแยก
เด็กท่ีมีควำมเสี่ยงหรือมีแนวโน้มท่ีจะมีป ัญหำพัฒนำกำรจำก 
กำรติดตำมเฝ้ำระวังพัฒนำกำร ไม่ใช่เครื่องมือเพื่อกำรวินิจฉัยหรือ
กำรวำงแผนกำรรกัษำ แต่เป็นกำรคัดแยกเด็กท่ีมพีฒันำกำรแตกต่ำง
จำกเด็กปกติในช่วงอำยุหรือวัยเดียวกัน โดยเครื่องมือตรวจคัดกรองพัฒนำกำรท่ีดีต้องมีมำตรฐำน และ 
จะประเมินคัดกรองโดยเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขท่ีผ่ำนกำรอบรมกำรใช้เครื่องมือ ซึ่งในท่ีนี้จะเน้นกำรใช้คู่มือ 
เฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) ในช่วงอำยุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน 

 2. การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
 ตำมแนวทำงกำรใช้คู่มอืเฝ้ำระวงัและส่งเสริมพฒันำกำรเด็กปฐมวยั (DSPM) ผู้ใช้ต้องท�ำควำมเข้ำใจปฏบัิติ
เป็นแนวทำงเดียวกันจึงจะท�ำให้ผลกำรประเมินมีควำมถูกต้องน่ำเช่ือถือและเป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริม
พัฒนำกำรของเด็กอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้

 • ข้ันเตรียมความพร้อม
 1) การเตรียมตัวผู้ประเมินและส่งเสรมิพัฒนาการ ศึกษำทบทวนควำมรู้เก่ียวกับพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย  
รวมถึงแนวทำงกำรใช้คู่มือกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) ซึ่งมีข้ันตอนย่อยคือ  
กำรใช้ทักษะ วิธีกำรเฝ้ำระวงั วิธีกำรประเมนิ เกณฑ์กำรตัดสนิและรำยละเอยีดของอปุกรณ์ กำรใช้อปุกรณ์ และ
ควรเตรียมค�ำพูดท่ีจะใช้ในข้อค�ำถำม มีกำรฝึกก่อนกำรใช้จริงเพื่อให้เกิดควำมคุ้นเคยและควำมถูกต้อง 
ในกำรประเมิน
 2) การเตรียมอปุกรณ์ จดัเตรียมอปุกรณ์ให้ครบถ้วนตำมหมวดหมูเ่รียงล�ำดับกำรใช้ก่อนหลงัโดยอปุกรณ์
เปิดใช้ครั้งละ 1 ชุด ใช้เสร็จแล้วเก็บทันที แล้วจึงเปิดชุดใหม่เพื่อสะดวกแก่กำรใช้งำนและเพื่อให้เด็กมีสมำธิ
หรือสนใจในอุปกรณ์เฉพำะที่ใช้ในกำรประเมินเท่ำนั้น
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 3) การเตรียมสถานส�าหรบัประเมนิพฒันาการ ควรเป็นห้องหรอืมมุท่ีเป็นสดัส่วน ไม่คับแคบ อำกำศถ่ำยเท
เพื่อให้เด็กสบำย ไม่หงุดหงิด และให้ควำมร่วมมือในกำรประเมิน ไม่มีสิ่งกระตุ้นหรือเร้ำควำมสนใจของเด็ก  
และอุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในห้องต้องมีควำมปลอดภัยต่อเด็ก ควรมีกำรจัดเบำะ โต๊ะ หรือเก้ำอี้ต่ำงๆ ท่ีใช้ใน 
กำรประเมินในแต่ละช่วงวัยให้เหมำะสม
 4) การเตรียมเด็ก เด็กต้องไม่มีควำมเจ็บป่วยทำงกำย ไม่หิว ไม่ง่วงหรืออิ่มจนเกินไป หรือหงุดหงิด งอแง 
เนื่องจำกจะท�ำให้เด็กไม่ให้ควำมร่วมมือ และควรพำเด็กเข้ำห้องน�้ำขับถ่ำยให้เรียบร้อยก่อนกำรประเมิน เพื่อ
ไม่ให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรประเมิน
 • ข้ันตอนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ประเมินกับเด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครอง
 เด็กแต่ละวัยจะมีพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย ควำมคิดและอำรมณ์ที่แตกต่ำงกัน ดังนั้นผู้ประเมินควรเข้ำใจเด็ก
และสร้ำงสัมพันธภำพท่ีดีกับเด็กก่อนท่ีจะท�ำกำรประเมินพัฒนำกำร รวมถึงขอควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ในขณะประเมินพัฒนำกำร

เพราะฉะนั้น เด็กจะมีอายุจริง ณ วันประเมินพัฒนาการคือ 2 ปี 6 เดือน 5 วัน

ตัวอย่าง เด็กเกิดวันที่ 25 กรกฎำคม 2558 หำกวันที่นัดมำประเมินพัฒนำกำรคือ 
วันที่ 30 มกรำคม 2561 เด็กจะมีอำยุกี่ปี ณ วันประเมินพัฒนำกำร

 • ข้ันตอนการประเมิน
 1) ค�ำนวณ วนัเดือนปี ท่ีท�ำกำรประเมนิ วิธีกำร คือ เอำวนัเดือน
ปีท่ีประเมินเป็นตัวต้ัง ลบด้วย วันเดือน ปีเกิดของเด็ก (หำก
จ�ำนวนวันตัวตั้งมีจ�ำนวนน้อยกว่ำให้ยืมที่เดือนมำ 1 เดือน (30) 
วัน ถ้ำตัวตั้งเดือนน้อยกว่ำตัวลบให้ยืมที่ 1 ปี ( 12 เดือน)
 2) เริ่มประเมินพัฒนำกำรจำกด้ำนใดก่อนก็ได้ ท่ีตรงกับช่วง
อำยุจริงของเด็ก โดยใส่เครื่องหมำย ✓ ในช่อง ❑ ผ่ำน ในเล่ม

คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) เมื่อเด็กประเมินผ่ำน 
 3) ในกรณีที่เด็กประเมินไม่ผ่ำน ให้ใส่เครื่องหมำย ✘ ลงในช่อง ❑ ไม่ผ่ำน ในเล่มคู่มือเฝ้ำระวังและส่ง
เสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) ส�ำหรับในช่วงที่มี ข้อกำรกำรประเมิน 2 ข้อ หรือ 3 ข้อ หำกเด็กประเมิน
ไม่ผ่ำน ข้อใดข้อหนึ่งให้ถือว่ำไม่ผ่ำนในช่วงอำยุนั้น
 4) ในกรณีท่ีมีกำรประเมินเพื่อติดตำมพัฒนำกำรในครั้งต่อไป ให้เริ่มต้นประเมินข้อท่ีเด็กประเมินไม่ผ่ำน 
ในครั้งที่ผ่ำนมำ 
หมายเหตุ ; - เมือ่ประเมนิเด็กในท้องถ่ินท่ีใช้ภาษาและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ผู้ประเมนิจะต้องท�าความเข้าใจ 
ใช้ค�าพูด และ/หรือวัสดุทดแทนที่เหมาะสมในการประเมินเด็ก

ปี เดือน วัน

   วันที่ประเมิน 2560 01 30

   วัน เดือน ปี เกิดของเด็ก 2557 07 25

   เด็กอายุ 2 06 05

 • ข้ันตอนสรุป
 เมื่อเฝ้ำระวังพัฒนำกำรเด็กเสร็จแล้วทุกครั้ง ครู/ผู้ดูแลเด็กผู้ประเมินจะต้องสรุปข้อมูลกำรประเมินให้กับ
พยำบำลวิชำชีพ/นักวิชำกำร หรือหัวหน้ำสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทรำบ
 1) กรณีประเมินแล้วพบว่ำสมวัย ให้แนะน�ำพ่อแม่ผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนำกำรต่อไปตำมคู่มือกำรเฝ้ำระวัง
และส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM)
 2) กรณีท่ีเด็กประเมินแล้วพบว่ำไม่สมวัย ครู/ผู้ดูแลเด็กให้ค�ำแนะน�ำพ่อแม่ผู้ปกครองและท�ำส่งเสริม 
พัฒนำกำรเด็ก เช่น กำรจดักิจกรรมในห้อง กำรส่งเสริมตำมคู่มอืกำรเฝ้ำระวงัและส่งเสริมพฒันำกำรเด็กปฐมวยั 
(DSPM) ในข้อที่ไม่ผ่ำนบ่อยๆ หลังจำกนั้นอีก 1 เดือน กลับมำประเมินซ�้ำ
 3) กรณีประเมินซ�้ำ หลังจำกได้รับกำรกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนำกำรแล้วยังไม่สมวัย ต้องให้ข้อมูลแก่
พ่อแม่ผู้ปกครอง ในกำรส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมที่โรงพยำบำลพร้อมใบส่งตัว

 •	การประเมินการเจริญเติบโต	
 กำรประเมินกำรเจริญเติบโต จะท�ำให้ทรำบว่ำเด็กได้รับอำหำรเพียงพอหรือไม่ ท้ังนี้กำรเจริญเติบโตของ
เด็กแรกเกิด-5 ปี เปลี่ยนแปลงได้ง่ำย จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรประเมินกำรเจริญเติบโตอย่ำงสม�่ำเสมออย่ำงน้อย
ทกุๆ 3 เดือน เพื่อติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงกำรเจริญเติบโต ท�ำให้สำมำรถส่งเสริมกำรเจริญเติบโต หรือป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหำโภชนำกำรด้ำนขำดและเกิน หรือหำกมีปัญหำโภชนำกำรแล้ว จะได้จัดกำรแก้ไขได้ทันท่วงที
กำรประเมินกำรเจริญเติบโตของเด็กในคลินิกเด็กดีจะต้องประกอบด้วย กำรชั่งน�้ำหนัก กำรวัดควำมยำวหรือ
ส่วนสูง และกำรแปลผลแต่ละกิจกรรมและมีกำรแปลผลตำมเกณฑ์กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งม ี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
 - การชั่งน�้าหนัก
 กำรช่ังน�ำ้หนกัเด็ก เป็นวิธีกำรประเมนิกำรเจริญเติบโตของเด็กท่ีง่ำยท่ีสดุ แต่มกัจะผิดพลำดได้ง่ำย เป็นผล
ให้กำรแปลผลกำรเจริญเติบโตคลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริง กำรให้ค�ำแนะน�ำไม่ตรงกับภำวะกำรเจริญเติบโต
ของเด็ก ดังนั้นจึงต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรชั่งน�้ำหนักดังนี้
 1) การเตรียมเครื่องชั่งน�้าหนัก

เครื่องช่ังน�้ำหนักเด็ก เป็นปัจจัยแรกท่ีท�ำให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนของน�้ำหนักตัวเด็กได้จึงต้อง 
มีกำรเตรียมเครื่องช่ังน�้ำหนักให้เหมำะสมกับอำยุเด็ก มีมำตรฐำน รวมท้ังกำรวำงเครื่องชั่งน�้ำหนัก
มีรำยละเอียดดังนี้
1. เครื่องช่ังน�้ำหนักส�ำหรับเด็กแรกเกิด-5 ปีต้องมีสเกลบอกค่ำน�้ำหนักได้ละเอียด 100 กรัม  
(0.1 กิโลกรัม) หรือแบ่งย่อยเป็น 10 ขีดใน 1 กิโลกรัม ซึ่งพบในเครื่องชั่งน�้ำหนักแบบดิจิตอลหรือ
ตัวเลขน�ำ้หนกัจะเปลีย่นแปลงทีละ 0.1 กโิลกรมั เช่น 10.1, 10.2, 10.3 เป็นต้นส่วนเครื่องช่ังน�ำ้หนกั
แบบเข็ม มีสเกลบอกค่ำน�้ำหนักได้ละเอียดเพียง 500 กรัม (0.5 กิโลกรัม) จึงไม่เหมำะสมที่จะใช้กับ
เด็กปฐมวัย
2. วำงเครื่องชั่งลงบนพื้นรำบ ไม่เอียง และมีแสงสว่ำงเพียงพอส�ำหรับกำรอ่ำนตัวเลข
3. ตรวจสอบควำมเท่ียงตรงของเครื่องช่ังน�้ำหนัก ต้องตรวจสอบก่อนน�ำมำใช้ทุกครั้งโดยกำรน�ำ
ลูกตุ้มน�้ำหนักมำตรฐำนซึ่งบอกขนำดน�้ำหนัก เช่น 5 กิโลกรัม หรือ 10 กิโลกรัม เป็นต้น หรือสิ่งของ
ท่ีรู้น�้ำหนัก เช่น ดัมเบล มำวำงบนเครื่องช่ังน�้ำหนัก เพื่อดูควำมเท่ียงตรงของเครื่องชั่ง น�้ำหนักว่ำ  
ได้น�้ำหนักตำมน�้ำหนักลูกตุ้มหรือสิ่งของนั้นหรือไม่
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ตัวอย่างเครื่องชั่งน�้าหนักเด็กแนวนอน

ตัวอย่างการชัง่น�า้หนกัเด็กแนวนอนและแบบยืน

ตัวอย่างเครื่องชั่งน�้าหนักเด็กแบบยืน

 2) วิธีการชั่งน�้าหนัก
 1. ควรชั่งน�้ำหนักเมื่อเด็กยังไม่ได้รับประทำนอำหำรจนอิ่ม
 2. ควรช่ังน�้ำหนักในช่วงเวลำเดียวกันเพื่อติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของน�้ำหนักหรือภำวะโภชนำกำร 
เป็นรำยบุคคล
 3. ควรถอดเสื้อผ้ำออกให้เหลือเท่ำที่จ�ำเป็นโดยเฉพำะเสื้อผ้ำหนำๆ รวมทั้งรองเท้ำถุงเท้ำ และน�ำของเล่น/
สิ่งของออกจำกตัวเด็ก

 - การวัดความยาวหรือส่วนสูง
 1) การเลือกเครื่องวัดความยาว/เครื่องวัดส่วนสูง
 เครื่องวัดควำมยำว/เครื่องวัดส่วนสูง ต้องมีตัวเลขชัดเจน ควำมละเอียด 0.1 เซนติเมตรและเรียงต่อกัน 
เช่น จำก 0,1,2....10,11,12...20,21,22..... เซนติเมตร และมีไม้ฉำกส�ำหรับวัดค่ำควำมยำว/ส่วนสูง
 2) การเตรียมเครื่องวัดความยาว
 เครื่องวัดควำมยำว ใช้ในเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 2 ปีเน่ืองจำกเด็กยังไม่สำมำรถยืนเหยียดได้ตรงเครื่องวัด
ควำมยำวมีขำยแบบส�ำเร็จรูป แต่ถ้ำยังไม่สำมำรถหำซื้อมำใช้ ได้อำจท�ำเครื่องวัดควำมยำวใช้ช่ัวครำวไปก่อน 
โดยมีวิธีดังนี้
 1. ใช้สำยวัดไม่ยืดไม่หด ตัวเลขมีควำมละเอียด 0.1 เซนติเมตร ตัวเลขเรียงต่อกัน เช่น 0,1,2...10,11,
12,....20,21,22,...เซนติเมตร ตัดปลำยสำยวัดให้พอดีกับเลขศูนย์
 2. น�ำไปวำงบนโต๊ะที่พื้นเรียบตรง ไม่โค้งงอ โดยปลำยสำยวัดที่เลขศูนย์อยู่พอดีกับ ปลำยโต๊ะ และสำยวัด
วำงทำบชิดขอบโต๊ะ ท�ำให้เรียบและยึดด้วยเทปใสที่สำมำรถเห็นตัวเลขได้แต่ต้องให้ติดแน่น
 3. จำกนัน้น�ำโต๊ะนีไ้ปวำงติดกบัผนงัหรือเสำท่ีใหญ่พอกับศรีษะเด็ก และต้องมไีม้ฉำกส�ำหรบัวดัค่ำควำมยำว

0
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ตัวอย่างเครื่องวัดความยาวส�าหรับเด็กอายุ 0-2 ปี ความละเอียด 0.1 เซนติเมตร

4. หำกใช้เครื่องช่ังน�้ำหนักแบบเข็มควรปรับเข็มให้อยู่ท่ีเลข 0 ทุกครั้งท่ีมีกำรใช้งำนและดูให้แน่ใจว่ำ
ยังอยู่ที่เลข 0 ก่อนชั่งคนต่อไป
5. ควรใช้เครื่องชั่งเดิมทุกครั้งในกำรติดตำมกำรเจริญเติบโต

 4. ในกรณีที่ใช้เครื่องชั่งน�้ำหนักแบบยืนชนิดเข็ม
 - ผู้ที่ท�ำกำรชั่งน�้ำหนักจะต้องอยู่ในต�ำแหน่งตรงกันข้ำมกับเด็ก ไม่ควรอยู่ด้ำนข้ำงทั้งซ้ำยหรือขวำเพรำะจะ
ท�ำให้อ่ำนค่ำน�้ำหนักมำกไปหรือน้อยไปได้
 - เข็มท่ีชีไ้ม่ตรงกับตัวเลขหรือขีดแบ่งน�ำ้หนกั ต้องอ่ำนค่ำน�ำ้หนกัอย่ำงระมดัระวงั เช่น 10.1 หรือ 10.2 หรือ 
10.8 กิโลกรัม
 5. อ่ำนค่ำให้ละเอียดมีทศนิยม 1 ต�ำแหน่ง เช่น 10.6 กิโลกรัม
 6. จดน�้ำหนักให้เรียบร้อยก่อนให้เด็กลงจำกเครื่องชั่ง

 3) วิธีการวัดความยาว
 เด็กอำยุต�่ำกว่ำ 2 ปีต้องวัดให้อยู่ในท่ำนอนท่ีเรียกว่ำ วัดควำมยำว ซึ่งควรมีผู้วัดอย่ำงน้อย 2 คน โดย
คนหนึ่งจับด้ำนศีรษะและล�ำตัวให้อยู่ในท่ำนอนรำบ ตัวตรง ไม่เอียง ส่วนอีกคนหนึ่งจับเข่ำให้เหยียดตรงและ
เคลื่อนไม้ฉำกเข้ำหำฝ่ำเท้ำอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งมีวิธีกำรดังนี้

1. ถอดหมวก รองเท้ำออก
2. นอนในท่ำขำและเข่ำเหยียดตรง ส่วนศีรษะชิดกับ 
ไม้วัดที่ตั้งฉำกอยู่กับที่
3. เลื่อนไม้วัดส่วนท่ีใกล้เท้ำให้มำชิดกับปลำยเท้ำ 
และส้นเท้ำที่ตั้งฉำกกับพื้น
4. อ่ำนค่ำให้ละเอียดถึง 0.1 เซนติเมตร เช่น 70.2 
เซนติเมตร

การวัดความยาวส�าหรับเด็กอายุ 0-2 ปี
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 - เครื่องวัดส่วนสูง
 ใช้กับเด็กอำยุ 2 ปีขึ้นไป เป็นลักษณะให้เด็กยืนวัด กำรติดตั้งต้องติดตั้งให้ถูกต้อง
โดยวำงทำบกับผนังหรือเสำที่ตั้งฉำกกับพื้น ยึดให้แน่นไม่โยกเยก ไม่เอียง และบริเวณที่
เด็กยืน พื้นต้องเรียบได้ระดับ ไม่เอียงไม่นูนและมีไม้ฉำกส�ำหรับวัดค่ำส่วนสูง เครื่องวัด
ส่วนสูงที่เป็นแผ่นกระดำษหรือ พลำสติกหรือโฟม มักใช้กับเด็กปฐมวัย เช่น ศูนย์เด็ก
เล็กกำรต้องติดต้ังต้องท�ำอย่ำงระมัดระวัง เนื่องจำกตัวเลขเริม่ต้นของแผ่นวัดควำมสูง 
ไม่เท่ำกัน บำงแผ่นเริ่มต้นที่ 50 เซนติเมตร บำงแผ่นเริ่มต้นที่ 60 เซนติเมตร จึงต้องวัด
ระยะท่ีติดต้ังสูงจำกพื้นตำมตัวเลขท่ีก�ำหนดบนแผ่นวัดส่วนสูง เช ่น เริ่มต้นท่ี  
50 เซนติเมตร กำรติดตั้งต้องสูงจำกพื้นที่ 50 เซนติเมตรเช่นกัน
 1) วิธีการวัดส่วนสูง
 เด็กอำยุมำกกว่ำ 2 ปี วัดควำมสูงของเด็กในท่ำยืนเรียกว่ำ วัดควำมสูงหรือส่วนสูง มี
วิธีกำร ดังนี้

1.  เด็กผู้หญิง ถ้ำมีกิ๊บ ที่คำดผม หรือมัดผม ควรน�ำออกก่อน
2. ถอดรองเท้ำ ถุงเท้ำออก
3. ยืนบนพื้นรำบ เท้ำชิด ยืนตัวขึ้นไปข้ำงบนให้เต็มที่ ไม่งอเข่ำ
4. ส้นเท้ำ หลัง ก้น ไหล่ศีรษะสัมผัสกับไม้วัด
5. ตำมองตรงไปข้ำงหน้ำ ศีรษะไม่เอียงซ้ำย-เอียงขวำ ไม่แหงนหน้ำข้ึนหรือ 
ก้มหน้ำลง
6. ผู้วัดประคองหน้ำให้ตรง ไม่ให้แหงนหน้ำขึ้น หรือก้มหน้ำลง หน้ำไม่เอียง
7. ใช้ไม้ฉำกในกำรอ่ำนค่ำส่วนสูง โดยเลื่อนไม่ฉำกให้สัมผัสกับศีรษะพอดี
8. อ ่ำนตัวเลขให้อยู ่ในระดับสำยตำผู ้วัด โดยอ่ำนค่ำส ่วนสูงให้ละเอียด 
ถึง 0.1 เซนติเมตร เช่น 118.4 เซนติเมตร

 ข้อควรระวัง ในกำรวัดส่วนสูงต้องมีไม้ฉำกส�ำหรับวำงทำบที่ศีรษะ เพื่ออ่ำนค่ำส่วนสูง หำกใช้ไม้บรรทัดหรือ
สมุดหรือกระดำษแข็ง มำทำบท่ีศีรษะเด็ก จะท�ำให้กำรอ่ำนค่ำไม่ถูกต้องคลำดเคลื่อนได้ท้ังนี้ไม้ฉำกตรงส่วนท่ี
สัมผัสกับศีรษะนั้น ต้องมีขนำดกว้ำงพอสมควร ประมำณ 5 เซนติเมตร เพื่อให้ทำบบนศีรษะส่วนที่นูนที่สุด แต่
ถ้ำเล็กไปอำจ ไม่ตรงส่วนที่นูนที่สุดของศีรษะ

 - การแปลผล
 เมื่อทรำบน�้ำหนักและส่วนสูงของเด็กแล้ว ข้อมูลอื่นท่ีต้องใช้ในกำรแปลผลคือ อำยุ เพศ และมำตรฐำน
น�้ำหนัก ส่วนสูง ทั้งนี้เด็กแรกเกิด-5 ปี แปลผลโดยใช้ 3 ดัชนีได้แก่ น�้ำหนักตำมเกณฑ์อำยุส่วนสูงตำมเกณฑ์
อำยุและน�้ำหนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง แยกเพศชำย-หญิง (อ้ำงตำมกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข)
 1) ภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก
 1. การใช้กราฟน�้าหนักตามเกณฑ์อายุ
 เป็นกำรน�ำน�้ำหนักมำเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำนของเด็กท่ีมีอำยุเดียวกัน ใช้ดูกำรเจริญเติบโตโดยรวม  
แต่ไม่ได้บอกชัดเจนว่ำเด็กมลีกัษณะของกำรเจริญเติบโตเป็นแบบใด กรำฟน�ำ้หนกัตำมเกณฑ์อำยุ จะไม่น�ำมำ
ใช้ในกำรประเมินภำวะอ้วนของเด็ก
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 2. การใช้กราฟส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
 เป็นกำรน�ำควำมยำวหรือส่วนสูงมำเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำนของเด็กท่ีมีอำยุเดียวกันใช้ดูกำรเจริญเติบโต
ได้ดีที่สุด และบอกลักษณะของกำรเจริญเติบโตได้ว่ำสูงหรือเตี้ย
 3. การใช้กราฟน�้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
 เป็นกำรน�ำน�้ำหนักเทียบกับมำตรฐำนท่ีส่วนสูงเดียวกัน ใช้ดูลักษณะกำรเจรญิเติบโตว่ำเด็กมีน�้ำหนัก
เหมำะสมกับส่วนสูงหรือไม่ เพื่อบอกว่ำเด็กมีรูปร่ำงสมส่วน อ้วน หรือผอม
* อ้างอิง กราฟการเจริญเติบโต ส�านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 - แนวโน้มการเจริญเติบโตของเด็ก
 1. การจุดน�้าหนักและส่วนสูงบนกราฟการเจริญเติบโตของเด็ก เป็น
ข้ันตอนท่ีมีควำมส�ำคัญอย่ำงมำก เนื่องจำกกรำฟกำรเจริญเติบโตของเด็ก
เป็นเครื่องมือท่ีใช้ติดตำมกำรเจริญเติบโตของเด็กเป็นรำยบุคคลเพื่อดูวำ่มี
แนวโน้มกำรเจริญเติบโตท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนหรือไม่ หำกเด็กมีภำวะ
กำรเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดีแต่แนวโน้มกำรเจริญเติบโตไม่ดีท�ำให้สำมำรถ
แก้ ไขได้ทันก่อนท่ีเด็กจะเข้ำสู่ภำวะเสี่ยงต่อกำรขำดอำหำรหรือเสี่ยงต่อ
ภำวะอ้วน และถ้ำไม่ด�ำเนินกำรป้องกัน เด็กจะเข้ำสู่ภำวะกำรเจริญเติบโต
ด้ำนขำดหรือเกินในที่สุด 
 2. วิธีการท่ีจะเหน็แนวโน้มการเจริญเติบโตของเด็ก คือ จดุน�ำ้หนกัและ
ส่วนสงูลงในกรำฟแต่ละครัง้ท่ีช่ังน�ำ้หนกั-วดัส่วนสงู แล้วเชือ่มโยงจดุน�ำ้หนกั
และส่วนสูงแต่ละจุดซึ่งจะทรำบท้ังภำวะกำรเจริญ เติบโตและแนวโน้มกำร
เจริญเติบโตของเด็ก ท�ำให้ง ่ำยต่อกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงกำร
เจริญเติบโตของเด็กว่ำเป็นไปในอัตรำท่ีเหมำะสมหรือไม่คู่มือแนวทำงกำร 
ด�ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพด้ำนโภชนำกำร ในคลินิกเด็กสุขภำพดี ส�ำหรับ
บุคลำกรสำธำรณสุข

  - การวัดเส้นรอบศีรษะ มีควำมส�ำคัญในกำรติดตำม 
กำรเจริญเติบโตของสมอง ในเด็กท่ีมีเส้นรอบศีรษะเล็กกว่ำปกติ
เมื่อเปรียบเทียบกับวัยอำจแสดงถึงควำมปกติของสมอง เช่น  
สมองเล็กกว่ำปกติหรือกะโหลกศีรษะเชื่อมเร็วกว่ำปกติ ซึ่งหำก
วินิจฉัยได้เร็วและส่งต่อเด็กไปรับกำรรักษำทันท่วงที อำจช่วยแก้ไข
ควำมพิกำรนี้ได้ ในท�ำนองเดียวกันถ้ำเส้นรอบศีรษะวัดได้มำกกว่ำ
ปกติเมื่อเปรียบเทียบกับวัยเด็ก ซึ่งแสดงถึง เด็กมีหัวโตกว่ำปกติ
อำจเกิดจำกมนี�ำ้ในสมองมำกกว่ำปกติ โรคนี้หำกวินิจฉยัได้เร็วและ
เด็กได้รับกำรรักษำทันท่วงทีก็จะช่วยแก้ ไขเป็นปกติได้เช่นกัน  
จึงควรวัดเส้นรอบศีรษะในเด็กอำยุต�่ำกว่ำ ๒ ปี ทุกครั้งที่รับบริกำรตรวจสุขภำพ



แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็กอายุต�่ากว่า 3 ปี กรมอนามัย

42

แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็กอายุต�่ากว่า 3 ปี กรมอนามัย

43

 วิธีการวัดเส้นรอบศีรษะ
 1. ใช้สำยวัดตัววัดโดยให้ด้ำนหน้ำผ่ำนบริเวณคิ้ว ด้ำนหลังผ่ำนบริเวณท้ำยทอยส่วนที่โหนกที่สุด
 2. ระวังสำยบิด งอ หรือนิ้วมือของผู้ท�ำกำรวัด ผมเปีย ที่คำดผม

อายุ เส้นรอบศีรษะ

  แรกเกิด  แรกเกิดเส้นรอบศีรษะประมำณ 35 เซนติเมตร

  อายุ 3-4 เดือน
 - เส้นรอบศีรษะประมำณ 40 เซนติเมตร
 - กระหม่อมหลังปิดอย่ำงช้ำไม่เกินอำยุ 4 เดือน

  อายุ 9-12 เดือน  เส้นรอบศีรษะประมำณ 45-46.5 เซนติเมตร

  เด็กอายุ 1 ปี  เส้นรอบศีรษะเพิ่มขึ้นอีกปีละ 1 เซนติเมตร

  เด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน  กระหม่อมหน้ำปิดอย่ำงช้ำไม่เกินอำยุ 1 ปี 6 เดือน

  เด็กอายุ 2-5 ปี
 อำยุ 2 ปี เส้นรอบศีรษะประมำณ 49 เซนติเมตร
 เส้นรอบศีรษะเพิ่มขึ้นอีกปีละ 1 เซนติเมตร

 - การตรวจสุขภาพปากและฟัน ครู/ผู้ดูแลเด็กสำมำรถมีส่วนร่วมใน 
กำรเฝ้ำระวงักำรเกดิโรคฟันผุในฟันน�ำ้นม หรือควำมผิดปกติอืน่ๆ ในช่องปำก 
โดยกำรดูแลให้เด็กได้แปรงฟันหลังอำหำรกลำงวัน ช่วยแปรงซ�้ำถ้ำยัง 
ไม่สะอำด หมั่นตรวจควำมสะอำดฟัน (ครำบจุลินทรีย์-ข้ีฟัน) และช่องปำก
เด็กอย่ำงสม�่ำเสมอ หำกพบว่ำ มีฟันผุหรือควำมผิดปกติอื่นๆ ควรแจ้งให ้
ผู้ปกครองทรำบและแนะน�ำให้ผู้ปกครองพำเด็กไปพบทันตแพทย์
 ในส่วนของกระทรวงสำธำรณสขุได้จดับริกำรทันตกรรมแก่เด็กปฐมวยัใน
คลินิกเด็กดี ซึ่งมีกำรตรวจสุขภำพฟัน ประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดฟันผุ 
และบริกำรส่งเสริมป้องกันฟันผุ เป็นระยะเวลำท่ีก�ำหนดไว้ในสมุดบันทึก
สุขภำพแม่และเด็ก 

 •	การเฝา้ระวังและปอ้งกันโรคในเด็กปฐมวัย
 กำรป้องกันโรคที่ได้ผลดีและคุ้มค่ำที่สุด คือ กำรป้องกันในระยะก่อนได้รับเชื้อ ได้แก่
 1. การส่งเสริมสุขภาพ ต้องท�ำอย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ เช่น ดูแลให้เด็กได้รับวัคซีน 
ครบตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด ให้เด็กรับประทำนอำหำรที่สะอำดปรุงสุกใหม่ๆ ให้ครบ 5 หมู่ ในปริมำณ
เพียงพอกับควำมต้องกำรของร่ำงกำย แนะน�ำให้สวมใส่เสื้อผ้ำให้เหมำะสมตำมฤดูกำล 
ออกก�ำลังกำยอย่ำงสม�่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอ
 2. การสร้างเสริมภมูคุ้ิมกันโรค โดยเด็กต้องได้รบัวคัซนีป้องกนัโรคครบตำมเกณฑ์ท่ีกระทรวง
สำธำรณสุขก�ำหนด กำรให้ภูมิคุ้มกันโรคต่ำงๆแก่เด็กเพื่อกระตุ้นให้ร่ำงกำยมีระดับภูมิคุ้มกัน
ต่อโรคสูงขึ้นเพียงพอที่จะป้องกันโรคได้ในระยะเวลำนำน ป้องกันโรคติดต่อร้ำยแรง ขัดขวำงกำร
แพร่ระบำด และลดผลกระทบร้ำยแรงของโรคในเด็ก โดยเฉพำะ โรคหดั คอตีบ ไอกรน และโปลิโอ 

 ท้ังนี้ครู/ผู้ดูแลเด็กควรตรวจสอบประวัติกำรได้รับวัคซีนของเด็กต้ังแต่ก่อนเข้ำ
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย โดยดูจำกสมุดบันทึกสุขภำพของเด็ก 
 นอกจำกนี้ ยังมีวัคซีนใหม่ๆ ซึ่งอำจให้เพิ่มเติม เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ อีสุกอีใส 
ตับอักเสบเอ ไอพีดี โรต้ำ โดยวัคซีนเพิ่มเติมเหล่ำนี้ไม่ได้เป็นกำรบังคับแต่เป็นวัคซีน
ท่ีดีและมปีระโยชน์ ผู้ปกครองสำมำรถสอบถำมข้อมลูวคัซนี รวมท้ังรำคำวคัซนีได้จำก
แพทย์และตัดสินใจว่ำบุตรหลำนควรจะได้รับวัคซีนหรือไม่ตำมควำมเหมำะสม เพรำะ
ปัจจุบันกำรให้วัคซีนถือได้ว่ำเป็นวิธีที่ดีที่สุดในกำรป้องกันโรคติดเชื้อร้ำยแรง
 หมายเหตุ ; ครู/ผู้ดูแลควรแจ้งให้ผู้ปกครองทรำบในกรณีเด็กไปรับวัคซีนมำควร
ปฏิบัติตัวเช่นไร เช่น ภำยหลังจำกรับวัคซีนแล้วทุกครั้ง ผู้ปกครองควรเฝ้ำระวังสังเกตอำกำรหลังรับวัคซีน 
ในสถำนพยำบำลอย่ำงน้อย 30 นำที เพรำะวัคซีนทุกชนิดสำมำรถท�ำให้เกิดผลข้ำงเคียงได้ เช่น มีไข้ หรือ 
ผื่นแพ้ได้ และสังเกตอำกำรอย่ำงใกล้ชิดช่วง 2-3 วันหลังได้รับวัคซีน หำกมีอำกำรผิดปกติใดๆ

  3. การท�าความสะอาดและการท�าลายเชื้อ สำมำรถช่วยป้องกันและลดกำร
แพร่กระจำยเชื้อ เนื่องจำกเชื้อโรคไม่สำมำรถมองเห็นด้วยตำเปล่ำ และมีชีวิต
อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นำนหลำยช่ัวโมง บำงชนิดอำจอยู่ได้นำนหลำยวนัหรือเป็น
สัปดำห์ ท�ำให้มีโอกำสสัมผัสเชื้อมำกข้ึน โดยเฉพำะในศูนย์เด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบำล เด็กส่วนใหญ่ชอบนั่ง นอน เล่น คลุกคลีกับเครื่องเล่น 
พื้น ผนังห้องเป็นประจ�ำ ดังนั้นกำรท�ำควำมสะอำด พื้น ผนัง เพดำน ทั้งในและ
นอกอำคำร รวมท้ังของเล่น ของใช้ส่วนตัวเด็กเป็นสิ่งจ�ำเป็นในกำรป้องกัน 
กำรติดเชื้อและกำรแพร่กระจำยเชื้อ

อายุ วัคซีนที่ให้

 แรกเกิด วัคซีนป้องกันบีซีจี (ป้องกันวัณโรค) และวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี ครั้งที่ 1

 2 เดือน วัคซีนรวมป้องกันคอตีบ-บำดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี  และวัคซีนป้องกันโปลิโอ ครั้งที่ 1

 4 เดือน วัคซีนรวมป้องกันคอตีบ-บำดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี  และวัคซีนป้องกันโปลิโอ ครั้งที่ 2

 6 เดือน วัคซีนรวมป้องกันคอตีบ-บำดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี  และวัคซีนป้องกันโปลิโอ ครั้งที่ 3

 9 – 12 เดือน วัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน-คำงทูม ครั้งที่ 1

 1 ปีครึ่ง
วัคซีนรวมป้องกันคอตีบ-บำดทะยัก-ไอกรน และโปลิโอ ครั้งที่ 4
วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 1-2

 2 ปีครึ่ง วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 3

 4 ปี วัคซีนรวมป้องกันคอตีบ-บำดทะยัก-ไอกรน และโปลิโอ ครั้งที่ 5

 7 ปี (ป.1) วัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน-คำงทูม ครั้งที่ 2

 12 ปี (ป.6) วัคซีนรวมคอตีบ-บำดทะยัก (dT)

* อ้างตามกระทรวงสาธารณสุข
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 4. ได้รับการดูแลเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคล พฤติกรรมอนำมัยเป็นเรื่องส�ำคัญ
มำกท่ีสดุในกำรป้องกนัควบคุมโรค พฤติกรรมอนำมยัท่ีเหมำะสมส�ำหรบัเด็กคือกำร
ฝึกให้เด็กรูจ้กัดูแลควำมสะอำดของตนเอง ได้แก่ กำรล้ำงมอืด้วยสบูห่รือเจลล้ำงมอื 
โดยเฉพำะก่อนรับประทำนอำหำรและหลังขับถ่ำย หรือสัมผัสสิ่งสกปรกทุกครั้ง  
กำรปิดปำก ปิดจมูกด้วยผ้ำหรือกระดำษทิชชู เวลำไอ จำม กำรขับถ่ำยในห้องส้วมที่
ถูกสุขลักษณะ เหล่ำนี้เป็นต้น หำกเด็กได้รับกำรฝึกและปฏิบัติเป็นประจ�ำทุกวันจะ
ท�ำให้เป็นนิสัยติดตัวเด็กและสำมำรถช่วยลดกำรแพร่เชื้อได้อีกทำงหนึ่ง

 5. การป้องกันอบุติัเหตุและความปลอดภยัในเด็กปฐมวยั กำรเกดิอบัุติเหตุในเด็กจะแตกต่ำงกนัตำมระดับ
พัฒนำกำรของเด็ก ดังนั้นหำกพ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมถึงครู/ผู้ดูแลเด็กเข้ำใจระดับพัฒนำกำรของเด็ก จะท�ำให้
ทรำบถึงควำมเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุในเด็กแต่ละวัย และสำมำรถหำแนวทำงป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุในเด็ก
ได้ ดังแสดงในตำรำง

อายุ ระดับพัฒนาการ การเกิดอุบัติเหตุที่พบบ่อย การป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัย
ในเด็กปฐมวัย

0-2 เดือน นอนคว�่ำ ยังไม่สำมำรถยก
ศรีษะจำกแนวรำบได้ดี

ขำดอำกำศ เมื่อบริเวณที่นอนมีวัสดุ
นุ่มฟู อุดจมูก

ที่นอนเด็กไม่นุ่มเกินไป ควรมีผู้ดูแล
อย่ำงใกล้ชิด

2-6 เดือน พลิกคว�่ำหงำย คว้ำของหยิบ
ของชิ้นเล็กเข้ำปำก

-  ตกจำกที่สูง
-  กำรบำดเจ็บจำกกำรถูกของร้อน 
 น�้ำร้อนลวก
- ส�ำลักสิ่งแปลกปลอมอุดตัน
 ทำงเดินหำยใจ

-  ในห้องเลี้ยงเด็กไม่ควรมีวัตถุชิ้นเล็กๆ 
 ที่เด็กสำมำรถคว้ำเข้ำปำกหรือจมูกได้
-  มีคอกกั้นเด็กส�ำหรับเกำะยืน และ
 ป้องกันกำรตกหล่น

6-12 
เดือน

กลิ้งได้ เหนี่ยวยืน เกำะยืน 
เดินหยิบของชิ้นเล็กเข้ำปำก

- พลัดหกล้ม
- จมน�้ำส�ำลัก สิ่งแปลกปลอมอุดกั้น
 ทำงเดินหำยใจ
-  ได้รับสำรพิษจำกยำ สำรเคมี

-  ในห้องเลี้ยงเด็กไม่ควรมีวัตถุชิ้นเล็กๆ  
 ที่เด็กสำมำรถคว้ำเข้ำปำกหรือจมูกได้
-  มีคอกกั้นเด็กส�ำหรับเกำะยืน 
 และป้องกันกำรตกหล่น

12-18 
เดือน

เดิน วิ่ง ปีน สำมำรถใช้กล้ำม
เนื้อในกำรหยิบจับได้ ดื่มน�้ำ
จำกแก้ว

- พลัดหกล้ม
- จมน�้ำส�ำลัก สิ่งแปลกปลอมอุดกั้น
 ทำงเดินหำยใจ
-  ได้รับสำรพิษจำกยำ สำรเคมี

-  ในห้องเลี้ยงเด็กไม่ควรมีวัตถุชิ้นเล็กๆ 
 ที่เด็กสำมำรถคว้ำเข้ำปำกหรือจมูกได้
- ควรเก็บสำรเคมีต่ำงๆ ในที่เด็กเอื้อม
 ไม่ถึง

18-24 
เดือน

วิ่ง เปิดลิ้นชัก ตู้ ประตู ปีนขึ้น
เฟอร์นิเจอร์

- พลัดหกล้ม
- ส�ำลักอำหำรจำกกำรวิ่ง
 ขณะรับประทำนอำหำร
- อันตรำยจำกกำรใช้ถนน
- ได้รับสำรพิษจำกยำ สำรเคมี

-  มีกำรท�ำประตู/หน้ำต่ำง ปิดเปิดที่
 แน่นหนำ ป้องกันกำรปีนป่ำยหรือ
 เปิดของเด็ก
-  หุ้มขอบเฟอร์นิเจอร์ หรือมุมต่ำงๆ 
 ด้วยที่กันกระแทก
-  ควรเก็บสำรเคมีต่ำงๆ ในที่เด็กเอื้อม
 ไม่ถึง

24-60 
เดือน

ขี่จักรยำน 3 ล้อ ใช้กรรรไกรได้ 
ขว้ำงโยนของชอบเล่น เครื่อง
มือ เครื่องใช้

-  อุบัติเหตุบนท้องถนน
-  กำรบำดเจ็บจำกของมีคม
-  อุบัติเหตุจำกสำรพิษ
-  อุบัติเหตุทุกรูปแบบ

-  ผู้ดูแลให้ควำมรู้ในกำรป้องกันอุบัติเหตุ
 เบื้องต้นได้ เช่น กำรเดินข้ำมถนนต้อง
 มีผู้ปกครองอยู่ด้วย กำรไม่เล่น
 ของมีคม เป็นต้น

แนวปฏิบัติกำรอบรมเล้ียงดู
ส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้

ของเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 3 ปี

ตอนท่ี 3

แหล่งที่มา: Developmental Aspects in Childhood Injuries. หน้า 308-314. Advance Pediatrics.
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 แนวปฏิบัติกำรอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กอำยุต�่ำ
กว่ำ 3 ปี จัดท�ำขึ้นโดยกำรวิเครำะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 
3 ปี ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ.2560 และแนวทำงกำรเฝ้ำ
ระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) รวมถึงกำรส่งเสริมโภชนำกำร
และกำรเฝ้ำระวังและกำรป้องกันโรค เพื่อให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก สำมำรถจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 3 ปี ซึ่งในตอนที่ 3 จะเป็น
แนวปฏิบัติ รวมถึงตัวอย่ำงกำรจัดกิจกรรมอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนำกำรและ
กำรเรียนรู้ ให้สอดคล้องและเหมำะสมกับกิจกรรมประจ�ำวันของเด็กตำมช่วงวัย 
ได้แก่ ช่วงอำยุ 0-2 ปี และช่วง 2-3 ปี ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

 3.1	แนวปฏิบัติการอบรมเลีย้งดู	ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ช่วงอายุ	0-2	ปี
 ช่วงอำยุ 0-2 ปีจะเป็นเน้นกำรอบรมเลี้ยงดูตำมวิถีชีวิตประจ�ำวันโดยพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู และกำรเล่นตำม
ธรรมชำติของเด็ก ได้แก่ ด้ำนร่ำงกำย ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ร่ำงกำยตำมควำมสำมำรถ ด้ำนอำรมณ์จติใจ ส่งเสริม
กำรตอบสนองควำมต้องกำรของเด็กอย่ำงเหมำะสมภำยใต้สภำพแวดล้อมท่ีอบอุ่นและปลอดภัย ด้ำนสังคม 
ส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิด และด้ำนสติปัญญำ ส่งเสริมให้เด็กได้สังเกตสิ่งต่ำงๆ รอบตัว  
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร ส่งเสริมกำรคิด และกำรแก้ไขปัญหำที่เหมำะสมกับวัย โดยมี
แนวปฏิบัติและตัวอย่ำงกำรจัดตำรำงกิจกรรมประจ�ำวันของเด็ก รวมถึงตัวอย่ำงกำรจัดกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมประจ�าวัน วัตถุประสงค์ ตัวอย่างการจัดกิจกรรม

1. การเคลื่อนไหวและการทรงตัว - เพื่อส่งเสริมกำรใช้กล้ำมเนื้อ
 แขนกับขำ และส่วนต่ำงๆ ของ  
 ร่ำงกำยในกำรเคลื่อนไหวหรือ 
 ออกก�ำลังกำยทุกส่วน

กิจกรรมกลำงแจ้ง กำรเล่น เครื่องเล่น
สนำม กำรส�ำรวจ ธรรมชำติ

2. การฝึกการประสานสัมพันธ์
 ระหว่างมือ-ตา

- เพื่อสร้ำงควำมแข็งแรงของ
 กล้ำมเนื้อมือ นิ้วมือ ให้พร้อมใน
 กำรหยิบจับ ฝึกกำรท�ำงำนอย่ำง
 สัมพันธ์กันระหว่ำงมือกับตำ

กำรเล่นดินน�้ำมัน แป้งโด ต่อบล็อค
ขนำดใหญ่

3. การส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา - เพื่อฝึกกำรเปล่งเสียง เลียน
 เสียงพูด ฝึกกำรให้เด็กรู้จักสื่อ
 ควำมหมำยด้วยค�ำพูดและท่ำทำง

กำรฟังนิทำน กำรล้อเลียนเสียง
กำรร้องเพลง กำรสื่อสำรพูดคุยกับ
ผู้เลี้ยงดู

4. การส่งเสริมทักษะทางสังคม - เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์กับพ่อแม่ 
 ผู้เลี้ยงดู และบุคคลใกล้ชิด

กำรเล่นร่วมกันระหว่ำงพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู
บุคคลใกล้ชิดหรือเพื่อน

5. การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 - เพื่อกระตุ้นกำรรับรู้ผ่ำนประสำท
 สัมผัสทั้ง 5 ในกำรมองเห็น
 กำรได้ยิน กำรลิ้มรส กำรได้กลิ่น
 และกำรสัมผัส

กำรเล่นดิน/ทรำย/น�้ำ กำรหยิบจับ
ส�ำรวจวัสดุ/อุปกรณ์ที่มีพื้นผิวต่ำงกัน 
เช่น ขลุขละ เรียบ เป็นลอนคลื่น 
กำรฟังเสียงจำกแหล่งก�ำเนิดต่ำงๆ กัน 
เช่น เสียงสัตว์ เสียงยวดยำนพำหนะ

6. ส่งเสริมการส�ารวจสิ่งต่างๆ รอบตัว - เพื่อฝึกให้เด็กเรียนรู้ สิ่งรอบตัว
 ผ่ำนเหตุกำรณ์ สื่อที่หลำกหลำย 
 ในโอกำสต่ำงๆ

กำรน�ำเด็กไปสัมผัสประสบกำรณ์ใหม่ๆ 
สถำนที่ใหม่ๆ เช่น สวนสัตว์ 
สวนสำธำรณะ

7. การส่งเสริมจินตนาการและ
  คิดสร้างสรรค์

- เพื่อฝึกให้เด็กแสดงออกทำง
 ควำมคิด ตำมจินตนำกำรของ 
 ตนเอง

กำรเล่นต่อบล็อกขนำดใหญ่ 
กำรเล่นตุ๊กตำ กำรปั้นแป้ง 
กำรลำกเส้น กำรระบำยสี/เล่นสี

แนวปฏิบัติกำรอบรมเล้ียงดู
ส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้

ของเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 3 ปี

ตอนท่ี 3
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 1. ตัวอย่างการจัดตารางกิจกรรมประจ�าวันช่วงอายุ 0-2 ปี
 ตำรำงกิจกรรมประจ�ำวันจะเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยก�ำหนดเวลำในกำรท�ำงำนของครู/ผู้ดูแลเด็กในช่วงวัย 
0-2 ปี แบ่งเป็น 2 ช่วงอำยุ คือ 0-1 ปี และ 1-2 ปี โดยแต่ละช่วงอำยุจะมีกำรแบ่งกำรจัดตำรำงกิจกรรม
ประจ�ำวัน เพื่อให้เหมำะสมกับช่วงวัยและท�ำให้ครู/ผู้ดูแลเด็กสำมำรถดูแลเด็กได้อย่ำงครอบคลุม ดังตำรำง
ดังต่อไปนี้
 - ตัวอย่างการจัดตารางกิจกรรมประจ�าวันช่วง อายุ 0-1 ปี 

เวลา
อายุ/กิจกรรม

จุดมุ่งหมายของกิจกรรม
0-6 เดือน 6-12 เดือน

07.30 –
09.00 น.

1. รับเด็ก (สมุดรับ–ส่งเด็ก) 
2. ตรวจคัดกรองโรคติดต่อเบื้องต้น

ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำวะของเด็ก

09.00 –
09.45 น.

1. กิจกรรมสร้ำงควำม
 คุ้นเคยกับบุคคลอื่น
2. นอนหลับพักผ่อน

1. กิจกรรมสร้ำงควำม
 คุ้นเคยกับบุคคลอื่น
2. กิจกรรมเคลื่อนไหว
 ร่ำงกำย
3. นอนหลับพักผ่อน

1. ด้ำนสังคม 
2. ด้ำนกล้ำมเนื้อมัดใหญ่/กล้ำมเนื้อ
 มัดเล็ก
3. ด้ำนสุขภำวะและกำรเจริญเติบโต
 ของเด็ก

09.45 –
10.00 น.

ดื่มนม 1. รับประทำนอำหำรว่ำง 
 (ฝึกกำรทำนอำหำรด้วย
 ตนเอง เช่น กำรจับขนม
 ชิ้นเล็กๆ)
2. ดื่มนม

1. ด้ำนสุขภำวะและกำรเจริญเติบโต
 ของเด็ก
2. ด้ำนกำรช่วยเหลือตนเอง

10.00 –
11.00 น.

กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรตำมช่วงวัย
(กิจกรรมรำยบุคคล)

ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก 
เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมกล้ำมเนื้อมัดใหญ่ 
กล้ำมเนื้อมัดเล็ก กำรใช้ภำษำ กำรเข้ำใจ
ภำษำ และกำรช่วยเหลือตนเองและ
กำรเข้ำสังคม

หมายเหตุ : ตารางกิจกรรมสามารถปรับตามเด็กแต่ละบุคคล

เวลา
อายุ/กิจกรรม

จุดมุ่งหมายของกิจกรรม
0-6 เดือน 6-12 เดือน

11.00 –
12.00 น.

ส่งเสริมสุขภำพช่องปำก
และฟัน

1. ดูแลกำรรับประทำน
 อำหำร (ฝึกกำรจับช้อน
 ด้วยตนเอง)
2. กิจกรรมแปรงฟัน และ
 ตรวจควำมสะอำด

1.  ด้ำนสุขภำวะและกำรเจริญเติบโต
 ของเด็ก
2.  ด้ำนกำรช่วยเหลือตนเอง

12.00 –
14.00 น. 

ส่งเสริมกำรนอนหลับให้ต่อเนื่อง 
(นิทำนเพลง/ค�ำกลอน)

ด้ำนสุขภำวะและกำรเจริญเติบโตของเด็ก

14.00 –
14.30 น. 

ดูแลสุขอนำมัยเด็ก
ส่วนบุคคล

ดูแลสุขอนำมัยเด็กส่วน
บุคคล (ฝึกกำรเข้ำส้วม)

ด้ำนสุขภำวะและกำรเจริญเติบโตของเด็ก

14.30 –
15.00 น.

ดื่มนม 1. รับประทำนอำหำรว่ำง 
 (ฝึกกำรทำนอำหำรด้วย
 ตนเอง เช่น กำรจับขนม
 ชิ้นเล็กๆ)
2. ดื่มนม

1. ด้ำนสุขภำวะและกำรเจริญเติบโต
 ของเด็ก
2. ด้ำนกำรช่วยเหลือตนเอง

15.00 –
15.30 น.

เล่นอิสระ ด้ำนกำรช่วยเหลือตนเองและเข้ำสังคม

15.30 –
16.00 น.

- เตรียมตัวกลับบ้ำน 
- คุณครูสื่อสำรข้อมูลเด็กกับผู้ปกครอง

ด้ำนควำมปลอดภัยและกำรส่งต่อ
ข้อมูลของเด็กกับผู้ปกครอง

กิจกรรมประจ�าวัน วัตถุประสงค์ ตัวอย่างการจัดกิจกรรม

8. การส่งเสริมด้านอารมณ์ จิตใจ - เพื่อส่งเสริมกำรเลี้ยงดูในกำร
 ตอบสนองควำมต้องกำรของเด็ก 
 ด้ำนจิตใจ ให้เกิดควำมอบอุ่นและมี
 ควำมสุข

กำรกอดสัมผัส กำรให้ควำมส�ำคัญกับ
ตัวเด็ก กำรให้ควำมปลอดภัย

9. การฝึกสุขนิสัยและลักษณะ
 นิสัยที่ดี

- เพื่อสร้ำงเสริมสุขนิสัยที่ดีในกำร  
 ดูแลสุขภำพอนำมัยและควำม
 ปลอดภัยและกำรแสดงมำรยำทที่
 สุภำพนุ่มนวล แบบไทย

กำรล้ำงมือ กำรรับประทำนอำหำร 
กำรดื่มนม/น�้ำ กำรแปรงฟัน 
กำรขับถ่ำยด้วยตนเอง กำรไหว้
กำรขอบคุณ/ขอโทษ
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 - ตัวอย่างการจัดตารางกิจกรรมประจ�าวันช่วง อายุ 1-2 ปี  

เวลา
อายุ/กิจกรรม

จุดมุ่งหมายของกิจกรรม
12-18 เดือน 18-24 เดือน

07.30 – 8.30 น. - รับเด็ก (สมุดรับ–ส่งเด็ก) 
- ตรวจคัดกรองโรคติดต่อเบื้องต้น

ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำวะ
ของเด็ก

08.30 – 
09.30 น.

-  เข้ำแถวเคำรพธงชำติ 
-  เคลื่อนไหวร่ำงกำยตำมจังหวะเพลง 
-  กิจกรรมกลำงแจ้ง (เล่นเครื่องเล่นสนำม-จัดกิจกรรม
 ทำงกำย)

1.  ด้ำนสังคม 
2. ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำกำรและ
 กำรเรียนรู้

09.30 – 
10.00 น. 

- ฝึกกำรช่วยเหลือตนเอง ได้แก่ ถอดรองเท้ำ-ถุงเท้ำ 
 ล้ำงมือ/เข้ำห้องน�้ำ โดยมีครูพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือ 
- รับประทำนอำหำรว่ำงเช้ำ (ด่ืมนมจืดจำกแก้ว)

1. ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำวะและ
 กำรเจริญเติบโตของเด็ก
2.  ด้ำนกำรช่วยเหลือตนเอง

10.00 – 
10.45 น.

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรตำมช่วงวัย ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก เน้น
กิจกรรมที่ส่งเสริมกล้ำมเนื้อมัดใหญ่ 
กล้ำมเนื้อมัดเล็ก กำรใช้ภำษำ 
กำรเข้ำใจภำษำ และกำรช่วยเหลือ
ตนเองและกำรเข้ำสังคม

10.45 – 
11.30 น

- ฝึกล้ำงมือ/เข้ำห้องน�้ำ 
- รับประทำนอำหำร
 กลำงวันด้วยตนเอง 
 (เน้นกำรใช้ช้อนตัก  
 อำหำรด้วยตนเอง) 

- ฝึกล้ำงมือ/เข้ำห้องน�้ำ 
- รับทำนอำหำรกลำงวัน 
 ด้วยตนเอง (เน้นกำรใช้
 ช้อนและส้อมตักอำหำร
 ด้วยตนเอง) 

1. ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำวะและ
 กำรเจริญเติบโตของเด็ก
2.  ด้ำนกำรช่วยเหลือตนเอง

11.30 – 
14.30 น.

- ดูแลสุขอนำมัยเด็ก
 ส่วนบุคคล
-  สวดมนต์ไหว้พระ 
-  นอนกลำงวัน

-  ดูแลสุขอนำมัยเด็ก
 ส่วนบุคคล ได้แก่ ฝึกกำร
 ช่วยเหลือตนเอง 
 (ถอดเสื้อ/กำงเกง 
 แปรงฟัน อำบน�้ำ/แต่งตัว
 ใส่ชุดนอน)
- สวดมนต์ไหว้พระ 
- นอนกลำงวัน

1.  ด้ำนกำรช่วยเหลือตนเอง 
2.  ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำวะและ
 กำรเจริญเติบโตของเด็ก

14.30 – 
15.00 น.

- ฝึกกำรเข้ำห้องน�้ำ 
 ล้ำงหน้ำแต่งตัว โดยมีครู
 พี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือ

ฝึกกำรช่วยเหลือตนเอง 
ได้แก่ เก็บชุดนอน ที่นอน
หมอนเข้ำที่ กำรเข้ำห้องน�้ำ 
ล้ำงหน้ำแต่งตัวโดยมีครูพี่
เลี้ยงคอยช่วยเหลือ

ด้ำนกำรช่วยเหลือตนเอง 

เวลา
อายุ/กิจกรรม

จุดมุ่งหมายของกิจกรรม
12-18 เดือน 18-24 เดือน

14.30 – 
15.00 น.

รับประทำนอำหำรว่ำงบ่ำย (ผลไม้ตำมฤดูกำล) 
ดื่มนมจืดจำกกล่อง

1. ด้ำนสุขภำวะและกำรเจริญเติบโต
 ของเด็ก
2.  ด้ำนกำรช่วยเหลือตนเอง

15.00 – 
16.30 น.

เล่นอิสระ ด้ำนกำรช่วยเหลือตนเองและเข้ำสังคม

15.30 –
16.00 น.

- กิจกรรมเล่นตำมมุม 
- เตรียมตัวกลับบ้ำน
- ฝึกเด็กไหว้ผู้ปกครองและคุณครู 
- คุณครูสื่อสำรข้อมูลเด็กกับผู้ปกครอง

1.  ด้ำนสังคม
2.  ด้ำนควำมปลอดภัยและกำรส่งต่อ
 ข้อมูลกับผู้ปกครอง

หมายเหตุ : ตารางกิจกรรมสามารถปรับตามเด็กตามช่วงอายุ

 - ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที่ช่วง อายุ 0-2 ปี
เพื่อให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก มีแนวปฎิบัติในกำรจัดกิจกรรมกำรอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ที่ช่วง
อำยุ 0-2 ปี ได้อย่ำงเหมำะสมจึงขอยกตัวอย่ำงกำรจัดกิจกรรมตำมช่วงอำยุดังนี้
 1. ช่วงอายุ 0-1 ปี  

ล�าดับที่ การอบรมเลี้ยงดู
กิจกรรมตามช่วงอายุ (เดือน)

0-4 (เดือน) 5-6 (เดือน) 7-9 (เดือน) 10-12 (เดือน)

1 การเคลื่อนไหวและ
การทรงตัว

- ไหล่คอแข็งแรง - ไหล่คอแข็งแรง - ของเล่น
 แสนสนุก
- โซฟำน่ำเกำะ

- ลุกนั่งกันเถอะ
- หนูเกำะเดิน
- ขำหนูแข็งแรง

2 การฝึกการประสานสัมพันธ์
ระหว่างมือ-ตา

- โมบำยแสน 
 มหัศจรรย์

- โมบำย
 แสนสวย

รูปภำพแสนสวย - กล่องอะไรเอ่ย
- นิ้วมือน้อยๆ
- นิ้วมือ
 แข็งแรง

3 การส่งเสริมทักษะทางด้าน
ภาษา

- เสียง   
 มหัศจรรย์

- ชื่อของหนู
- เสียงสดใส

- ชื่อของหนู
- เสียงสดใส

เด็กน้อยท�ำได้
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการอบรมเลีย้งดู	ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที	่:	ช่วงอายุ	0-1	ปี	 
กิจกรรมที่ 1: กำรเคลื่อนไหวและกำรทรงตัว 
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกำรใช้กล้ำมเนื้อแขนกับขำ และส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยในกำรเคลื่อนไหวหรือออกก�ำลังกำยทุกส่วน

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

เด็กอายุ 
0-4 เดือน

ไหล่คอแข็งแรง
(เพื่อฝึกทักษะกำร
เคลื่อนไหวร่ำงกำยโดยใช้
คอและไหล่)

ของเล่นสีสดใส 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กนอนในท่ำนอนคว�่ำ 
 บนที่นอนหรือบนพื้นรำบ 
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สบตำเด็กพร้อมร้องเพลงโยกเยกให้
 เด็กฟัง เมื่อเด็กมองตำมแล้ว ครูค่อยๆ เคลื่อน
 หน้ำขึ้นด้ำนบนเพื่อให้เด็กสนใจยกศีรษะโดยมือ
 ยันพื้นไว้แขนเหยียดตรงและหน้ำอกพ้นพื้น
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก คอยสังเกตและให้ควำมช่วยเหลือ
 เด็กอยู่ตลอดเวลำ

เด็กสำมำรถยกศีรษะและอกโดยใช้แขนยันกับพื้นพยุง
ตัวไว้ ได้

5 - 6 เดือน ไหล่คอแข็งแรง
(เพื่อฝึกทักษะกำร
เคลื่อนไหวร่ำงกำยโดยใช้
คอและไหล่)

ของเล่นสีสดใส 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กนอนในท่ำนอนคว�่ำ 
 บนที่นอน     
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ใช้ของเล่นที่มีสีสันสดใสกระตุ้นให้
 เด็กเกิดแรงจูงใจอยำกมองตำม 
3. เมื่อเด็กเริ่มสนใจและมองของเล่น จำกนั้นครู
 ค่อยๆ เคลื่อนของเล่นขึ้นด้ำนบนเพื่อให้เด็กสนใจ
 ยกศีรษะมองตำมโดยที่มือของเด็กจะดันพื้นไว้ 
 แขนเหยียดตรงและหน้ำอกพ้นพื้น
4. ครู/ผู้ดูแลเด็ก คอยสังเกตและให้ควำมช่วยเหลือ
 เด็กอยู่ตลอดเวลำ

เด็กสำมำรถใช้ฝ่ำมือทั้งสองข้ำงยันตัวขึ้นจนข้อศอก
เหยียดตรง ท้องและหน้ำอกต้องยกพ้นพื้น

ล�าดับที่ การอบรมเลี้ยงดู
กิจกรรมตามช่วงอายุ (เดือน)

0-4 (เดือน) 5-6 (เดือน) 7-9 (เดือน) 10-12 (เดือน)

4 การส่งเสริมทักษะทางสังคม - รอยยิ้มพิมพ์ใจ - ดื่มนมด้วย
 ตัวเอง

ภำพสีสวย - ของเล่น
แสนสนุก

5 การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 - ตำน้อยจ้องมอง - ตำน้อยจ้องมอง - เสียงอะไรเอ่ย
- หนูน้อยนักชิม

- ทำงเดิน
 มหัศจรรย์

6 ส่งเสริมการส�ารวจ
สิ่งต่างๆ รอบตัว

- เอ๊ะ เสียงอะไร - มือน้อยๆ - เล่นจ๊ะเอ๋ - หยิบของเล่น
 ใส่กล่อง

7 การส่งเสริมจินตนาการและ
คิดสร้างสรรค์

- อมยิ้ม - เล่นจ๊ะ...เอ๋ - ธรรมชำติ
 รอบตัว

- ตัวต่อ
 มหัศจรรย์

8 การส่งเสริมด้านอารมณ์
อารมณ์ จิตใจ

- หันตำมเสียง - เล่นจ�้ำจี้ - กอดหนูหน่อย - มำเล่นกนัเถอะ

9 การฝึกสุขนิสัยและลักษณะ
นิสัยที่ดี

- หนูน้อยท�ำได้  (ฝึกช่วยตนเอง เช่น กำรจับช้อน 
 แปรงฟัน กำรขับถ่ำย เป็นต้น)
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ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

7 - 9 เดือน ของเล่นแสนสนุก
(เพื่อฝึกทักษะกำรทรงตัว
นั่งได้แข็งแรง)

- ของเล่น 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กอยู่ในท่ำนั่ง
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก วำงของเล่น ไว้ด้ำนข้ำงตัวเด็กหรือ
 เยื้องไปทำงด้ำนหลัง โดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้เด็ก
 สนใจ 
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กหยิบของเล่น หรือของใช้เด็ก 
 ด้วยตนเอง

เด็กสำมำรถนั่งได้มั่นคงและเอี้ยวตัวหรือหมุนตัวไป
หยิบของเล่นแล้วหันกลับมำนั่งที่เดิมได้

โซฟาน่าเกาะ
(เพื่อฝึกทักษะกำรทรงตัว
ยืนได้มั่นคง)

- โซฟำ
- ค�ำคล้องจอง

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กโดยให้เด็กอยู่ใน
 ท่ำยืนตรง
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กใช้มือเกำะที่โซฟำ (ครู/ผู้ดูแล
 เด็ก เป็นผู้ประคองเด็กโดยเด็กจับที่สะโพกเด็ก
 ก่อนต่อมำครูเปลี่ยนจับที่ขำเด็ก ) 
3. เมื่อเด็กเริ่มท�ำได้ให้เด็กยืนเกำะโซฟำด้วยตนเอง
 โดยไม่ใช้หน้ำอกพิงหรือแขนเพื่อพยุงตัว

เด็กสำมำรถยืนเกำะโซฟำได้เองอย่ำงน้อย 10 นำที

10 - 12 เดือน ลุกนั่งกันเถอะ
(เพื่อฝึกทักษะกำรทรงตัว
นั่งได้มั่นคง)

- ลูกบอล
- ตุ๊กตำมีเสียง

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กอยู่ในท่ำนอนหงำย
 หรือนอนคว�่ำ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก กระตุ้นให้เด็กนั่ง โดยใช้ของเล่น
 มีเสียงบีบกระตุ้นเด็ก
3. หำกเด็กท�ำไม่ได้ครู/ผู้ดูแลเด็ก ต้องประคองเด็ก
 โดยกำรจับเข่ำงอทั้งสองข้ำง จับมือเด็กทั้งสองข้ำง
 ยันพื้น และกดที่สะโพกเด็กเพื่อให้เด็กยันตัวลุก
 นั่งได้

เด็กสำมำรถลุกจำกท่ำนอนเป็นท่ำนั่งได้

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

หนูเกาะเดิน
(เพื่อฝึกทักษะกำร
เคลื่อนไหวและกำร
ทรงตัว)

- โซฟำ
- ของเล่นสีสดใส

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กยืนเกำะโซฟำ
 หรือโต๊ะ
2. เมื่อเด็กเริ่มท�ำได้ให้เด็กเกำะยืนโซฟำด้วยตนเอง
 โดยไม่ใช้หน้ำอกพิงหรือแขนเพื่อพยุงตัว
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก กระตุ้นให้เด็กเกำะเดิน โดยอำจ
 กระตุ้นให้เด็กหยิบของเล่นบนโซฟำในระยะใกล้ๆ 
 ตัวเด็ก 
4. ครู/ผู้ดูแลเด็ก คอยกระตุ้นและเฝ้ำระวังกำรทรงตัว
 ของเด็ก

- เด็กสำมำรถเกำะยืนที่โซฟำได้โดยไม่ใช้หน้ำอกพิง
 หรือแขนเพื่อพยุงตัว 
- เด็กสำมำรถเกำะเดินไปข้ำงๆ ได้ประมำณ 4-5 ก้ำว

ขาหนูแข็งแรง
(เพื่อฝึกทักษะกำรทรงตัว
ยืนได้มั่นคง)

ของเล่นสีสันสดใส 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงเด็กอยู่ในท่ำยืน โดยคอย
 จับพยุงตัวเด็กไว้
2. เมื่อเด็กยืนเองได้แล้วค่อยปล่อยมือจำกเด็กเพื่อให้
 เด็กยืนเอง
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก กระตุ้นให้เด็กยืนโดยใช้ของเล่น
 สีสันสดใสกระตุ้นให้เด็กสนใจ 
4. ถ้ำเด็กยังท�ำไม่ได้ ครู/ผู้ดูแลเด็กคอยกระตุ้นและให้
 คอยพยุงเด็กเพื่อสร้ำงควำมคุ้นเคย/ควำมมั่นใจให้
 กับเด็ก

เด็กสำมำรถยืนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องช่วยนำน 
ประมำณ 2 วินำที
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการอบรมเลีย้งดู	ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที	่:	ช่วงอายุ	0-1	ปี		
กิจกรรมที่ 2: กำรฝึกประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงมือกับตำ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อมือ นิ้วมือ ให้พร้อมในกำรหยิบจับ ฝึกกำรท�ำงำนอย่ำงสัมพันธ์กันระหว่ำงมือกับตำ

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

0 – 5 เดือน โมบายแสนมหัศจรรย์
*ระวังโมบำยแบบหมุน
วงกลม 
(เพื่อฝึกทักษะกำรใช้
สำยตำให้แข็งแรง)

- โมบำยสีสันสดใส 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงเด็กให้อยู่ในท่ำนอนหงำย 
 โดยครู/ผู้ดูแลเด็กนั่งอยู่ด้ำนข้ำงของเด็ก
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ก้มหน้ำให้อยู่ใกล้ๆ เด็กห่ำงจำก
 หน้ำเด็ก 30 ซม. เพื่อกระตุ้นควำมสนใจ จำกนั้น
 กระตุ้นให้มองโมบำย
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก กระตุ้นให้เด็กมองโมบำย 
 โดยเคลื่อนโมบำยเป็นแนวโค้ง
* ไปทางด้านขวาหรือด้านซ้ายของเด็กช้าๆ 
* ไม่เคลื่อนโมบายแนวบนล่างหรือเคลื่อนแบบวงกลม

เด็กสำมำรถมองตำมโมบำยเป็นมุม 180 องศำได้

6 เดือน โมบายแสนสวย 
(เพื่อฝึกทักษะกำรใช้มือ
เอื้อมหยิบโมบำย)

- โมบำยสีสันสดใส 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงเด็กให้อยู่ในท่ำนอนหงำย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ถือโมบำยให้ห่ำงจำกเด็กประมำณ 
 20-30 ซม.
4. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เขย่ำโมบำยให้ห่ำงจำกตัวเด็กใน
 ระยะที่เด็กเอื้อมถึง
*ครูสามารถนวดสัมผัสเพื่อให้เด็กผ่อนคลาย และ
เป็นการกระตุ้นความสนใจของเด็กประมาณ 5-10 
นาที

เด็กสำมำรถเอื้อมมือข้ำงใดข้ำงหนึ่ง ไปหยิบโมบำยได้

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

7 – 9 เดือน รูปภาพแสนสวย
(เพื่อฝึกทักษะกำรใช้
สำยตำในกำรจ้องมอง
ภำพ)

- รูปภำพสีสันสดใส 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงเด็กให้นั่งอยู่ด้ำนหน้ำครู
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เปิดหนังสือรูปภำพ และชี้ชวนพูดคุย
 กับเด็ก โดยออกเสียงช้ำๆ ชัดๆ เกี่ยวกับรูปภำพ 
 นั้นๆ  

เด็กสำมำรถจ้องมองที่รูปภำพขณะที่ครูพูดคุยได้ 2-3 
วินำที

10 - 12 เดือน กล่องอะไรเอ่ย
(เพื่อฝึกทักษะกำรใช้มือ
หยิบของเล่น)

- ของเล่นรูป
 ทรงต่ำงๆ 
- แปรงสีฟันสีสดใส/
 ลวดลำยกำร์ตูน
- กล่องไว้ใส่ของเล่น

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงเด็กให้นั่งหันหน้ำเข้ำหำครู
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กหยิบของเล่นที่เป็นรูปทรง
 ต่ำงๆ ในกล่องด้วยตนเอง
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สังเกตกำรใช้กล้ำมเนื้อมือในกำร
 หยิบจับของเด็ก

เด็กสำมำรถหยิบของเล่นจำกกล่องมำถือได้

นิ้วมือน้อยๆ
(เพื่อฝึกทักษะกำรใช้นิ้ว
มือหยิบสิ่งของ)

- อำหำรชิ้นเล็กๆ  
 เช่น ฟักทองนึ่ง 
 ลูกเกด ขนมปัง

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก วำงวัตถุชิ้นเล็ก 1 ชิ้น วำงบนพื้นให้
 อยู่ในระดับที่เด็กเอื้อมมือไปหยิบได้ง่ำย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สำธิตโดยหยิบวัตถุให้เด็กดูก่อน
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก กระตุ้นให้เด็กหยิบวัตถุและสังเกต
 กำรหยิบของเด็ก

เด็กสำมำรถหยิบวัตถุขึ้นจำกพื้นได้โดยใช้นิ้วหัวแม่มือ
และนิ้วอื่นๆ ไม่ใช่หยิบขึ้นด้วยฝ่ำมือ

นิ้วมือแข็งแรง
(เพื่อฝึกทักษะกำรใช้นิ้ว
มือหยิบสิ่งของ
ชิ้นเล็ก)

อำหำรชิ้นเล็กๆ เช่น 
ฟักทองนึ่ง ลูกเกด 
ขนมปัง

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก วำงวัตถุชิ้นเล็กหน้ำเด็ก 1 ชิ้น
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก กระตุ้นควำมสนใจไปที่วัตถุชิ้นเล็ก 
 แล้วบอกให้เด็กหยิบ และสังเกตกำรหยิบของเด็ก

เด็กสำมำรถใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หยิบวัตถุชิ้นเล็กๆ 
ขึ้นมำได้
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการอบรมเลีย้งดู	ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที	่:	ช่วงอายุ	0-1	ปี  
กิจกรรมที่ 3: กำรส่งเสริมทักษะทำงด้ำนภำษำ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกกำรเปล่งเสียง เลียนเสียงพูด ฝึกกำรให้เด็กรู้จักสื่อควำมหมำยด้วยค�ำพูดและท่ำทำง

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

0 - 5 เดือน เสียงมหัศจรรย์
(เพื่อฝึกทักษะกำรใช้
ภำษำส่งเสียงสูงๆ ต�่ำๆ)

- เพลง/ค�ำคล้องจอง 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กในท่ำนอนหงำย
 หรือนั่ง
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สบตำเด็กมองหน้ำเด็กพร้อมท�ำ
 เสียงสูงๆ ต�่ำๆ เช่น ครูร้องเพลง ค�ำคล้องจอง
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ท�ำซ�้ำๆ เพื่อกระตุ้นกำรออกเสียง
 ของเด็ก

เด็กสำมำรถส่งเสียงสูงๆ ต�่ำๆ ตำมครู/ผู้ดูแลเด็ก

เสียงมหัศจรรย์
(เพื่อฝึกทักษะกำรเข้ำใจ
ภำษำหันตำมเสียง)

- กรุ๋งกริ๋ง
- เครื่องเล่นเขย่ำเสยีง

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กในท่ำนอนหงำย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำกรุ๋งกริ๋งมำเขย่ำให้เด็กดู
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เขย่ำกรุ๋งกริ๋งทำงด้ำนข้ำงระดับหูของ
 เด็กข้ำงใดข้ำงหนึ่งและรอให้เด็กหันมำตำมเสียง
* เฉพาะซ้ายหรือขวาเท่านั้น
4. ถ้ำเด็กไม่หันมำมองให้ประคองหน้ำเด็กหรือเรียก
 ชื่อเด็กเพื่อให้เด็กหันมำทำงด้ำนที่เขย่ำ

เด็กสำมำรถหันตำมเสียงและมองที่กรุ๋งกริ๋งได้

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

6 - 9 เดือน ชื่อของหนู
(เพื่อฝึกทักษะกำรเข้ำใจ
ภำษำหันตำมเสียงเรียก)

- เพลง/ค�ำกลอน 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กเล่นอิสระและ
 ร้องเพลง/ค�ำกลอน ให้เด็กฟัง
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เรียกชื่อเด็กช้ำๆ ชัดๆ ในระยะห่ำง
 พอประมำณที่เด็กจะได้ยินเสียงเรียก  
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ควรใช้ชื่อเด็กที่ใช้เรียกประจ�ำ 
 ถ้ำเด็กไม่หันควรประคองหน้ำเด็กให้หันมำมอง
 จนเด็กสำมำรถท�ำได้เอง

เด็กสำมำรถตอบสนองโดยหันมำมองครูตำมเสียง
เรียกได้เอง

เสียงสดใส
(เพื่อฝึกทักษะกำรเลียน
เสียงที่แตกต่ำง)

- เพลง/ค�ำคล้องจอง 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กนั่งในท่ำสบำย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ร้องเพลง /ท่องค�ำคล้องจองให้
 เด็กฟัง (น�้ำเสียงควรมีจังหวะหนักเบำแตกต่ำงกัน) 
 โดยเว้นจังหวะให้เด็กออกเสียงตำม 
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สังเกตกำรเลียนเสียงของเด็ก

เด็กสำมำรถเลียนเสียงที่แตกต่ำงกันอย่ำงน้อย 
2 เสียง 

9 เดือน - 
12 เดือน

เด็กน้อยท�าได้
(เพื่อฝึกทักษะกำรเข้ำใจ
ภำษำท�ำตำมค�ำสั่งได้)

- เพลงตบมือ 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กอยู่ในท่ำนั่งโดย
 หันหน้ำเข้ำหำครู/ผู้ดูแลเด็ก
2. ครู/ผู้ดูแลเด็กเล่นกับเด็กพร้อมกับร้องเพลงให้
 เด็กฟัง
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ท�ำท่ำตบมือให้เด็กดู และบอกให้
 เด็กท�ำตำม เช่น ตบมือ โบกมือ ถ้ำเด็กท�ำไม่ได้ 
 หรือเด็กไม่ยอมท�ำ ครู/ผู้ดูแลเด็กช่วยจับมือ
 กระตุ้นให้เด็กท�ำตำม

เด็กสำมำรถท�ำตำมค�ำสั่ง แม้ไม่ถูกต้องตำมจังหวะ 
หรือพยำยำมยกแขนและเคลื่อนไหวมือ
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการอบรมเลีย้งดู	ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที	่:	ช่วงอายุ	0-1	ปี		
กิจกรรมที่ 4: กำรส่งเสริมทักษะทำงสังคม 
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู และบุคคลใกล้ชิด

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

0 - 4 เดือน รอยยิ้มพิมพ์ใจ
(เพื่อฝึกทักษะกำรเข้ำใจ
ภำษำกำรแสดงออก)

เพลงค�ำกลอน 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก อุ้มเด็กในท่ำนั่งหันหน้ำเข้ำหำครูหรือ
 จัดเด็กนอนหงำย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก พูดคุยกับเด็กเรียกชื่อเด็กและ
 ยิ้มทักทำยกับเด็ก
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก อุ้มเด็กไปสร้ำงควำมคุ้นเคยกับ
 บุคคลอื่นๆ และให้เรียกชื่อเด็ก หรือเล่นกันกับเด็ก 
 โดยเน้นกำรมองหน้ำสบตำ
4. สังเกตอำรมณ์/สีหน้ำของเด็ก

เด็กสำมำรถยิ้มตำมครูหรือผู้ที่คุ้นเคยได้

5 - 6 เดือน ดื่มนมด้วยตัวเอง
(เพื่อฝึกทักษะกำรใช้มือ
หยิบจับแก้วหัดดื่มนม)

แก้วหัดดื่ม/ของเล่น 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กนั่งหันหน้ำเข้ำหำ
 ตัวเอง
2. เรียกชื่อและสบตำ พูดคุยกับเด็กเมื่อเด็กมองแล้ว
 น�ำแก้วหัดดื่มส่งให้เด็ก
3. สังเกตเด็กว่ำให้ควำมสนใจกับถ้วยหัดดื่มและ
 สำมำรถถือด้วยมือตนเองได้

เด็กสำมำรถจับแก้วหัดดื่มนมได้ด้วยตนเอง

7 - 9 เดือน ภาพสีสวย
(เพื่อฝึกทักษะกำรมอง
ภำพนำน 2-3 วินำที)

หนังสือภำพ 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กนั่งในท่ำที่สบำย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เปิดหนังสือนิทำนให้เด็กมอง
 เด็กสำมำรถจ้องมองได้นำน 2-3 วินำที

เด็กสำมำรถมองภำพได้นำน 2-3 วินำที

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

10 - 12 เดือน ของเล่นแสนสนุก
(เพื่อฝึกทักษะกำรสังเกต
และกำรใช้มือหยิบจับใน
กำรเล่นสิ่งของ)

แก้วน�้ำ, ช้อน, ถ้วย, 
หวี, แปรงสีฟัน

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กนั่งหันหน้ำเข้ำหำ
 ตัวเอง
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เอำของใช้มำวำงตรงหน้ำเด็ก เช่น 
 แก้วน�้ำ,ช้อน,ถ้วย,หวี,แปรงสีฟัน
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สำธิตวิธีกำรเล่นให้เด็กดู
4. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สังเกตว่ำ เด็กสำมำรถเล่นของ
 ตำมประโยชน์ได้ถูกต้อง

เด็กสำมำรถเล่นสิ่งของตำมประโยชน์ได้ถูกต้อง
อย่ำงน้อย 1 ใน 4 ชิ้น
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการอบรมเลีย้งดู	ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที	่:	ช่วงอายุ	0-1	ปี		
กิจกรรมที่ 5: กำรใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5
วัตถุประสงค์ : เพื่อกระตุ้นกำรรับรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสทั้ง 5 ในกำรมองเห็น กำรได้ยิน กำรลิ้มรส กำรได้กลิ่น และกำรสัมผัส

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

0 – 6 เดือน ตาน้อยจ้องมอง
(เพื่อฝึกทักษะกำรจ้อง
มอง)

- โมบำยหลำกสี
- กรุ๋งกริ๋ง

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กอยู่ในท่ำนอนหงำย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สบตำเด็กพร้อมร้องเพลงโยกเยก 
 ให้เด็กฟัง
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำกรุ๋งกริ๋ง/โมบำยหลำกสีมำช่วนให้
 เด็กสนใจมองตำม

เด็กสำมำรถมองตำมวัตถุสิ่งของได้

7 – 9 เดือน หนูน้อยนักชิม
(เพื่อฝึกทักษะกำรหยิบ
ของเข้ำปำกได้)

อำหำรชิ้นเล็กๆ เช่น
ขนมปังชิ้นเล็ก

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กอยู่ในท่ำนั่ง 
 โดยช่วยประคองตัวอยู่ข้ำงหลัง
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำอำหำรชิ้นเล็กมำวำงตรงหน้ำเด็ก 
 สังเกตเด็กหยิบของเข้ำปำกได้เอง

เด็กสำมำรถหยิบของเข้ำปำกได้

เสียงอะไรเอ่ย
(เพื่อฝึกทักษะกำรได้ยิน
เสียง)

- โซฟำ
- กรุ๋งกริ๋ง

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กนั่งในท่ำสบำย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก กระตุ้นเด็กโดยใช้กรุ๋งกริ๋งเพื่อให้เด็ก
 สนใจและมองตำม
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เขย่ำกรุ๋งกริ๋งด้ำนข้ำงเยื้องไป
 ด้ำนหลังของเด็กเพื่อให้หันตำมเสียง

เด็กสำมำรถหันตำมเสียงได้

9 - 12 เดือน ทางเดินมหัศจรรย์
(เพื่อฝึกทักษะกำรใช้มือ
สัมผัสลูกบอลได้)

- ทำงเดิน
 หลำกหลำย
 ผิวสัมผัส เช่น 
 พื้นเรียบ พื้นหญ้ำ 
 พื้นทรำย เป็นต้น

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำแผ่นทำงผ่ำนเดินหลำกหลำย
 ผิวสัมผัส เช่น พื้นเรียบ พื้นหญ้ำ พื้นทรำย 
 มำปูบนพื้น
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สำธิตกำรเดินบนทำงเดิน
 หลำกหลำยผิวสัมผัส
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก กระตุ้นให้เด็กเดินตำมบนทำงเดิน
 หลำกหลำยผิวสัมผัส

เด็กสำมำรถเดินบนทำงเดินหลำกหลำยผิวสัมผัสได้

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการอบรมเลีย้งดู	ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที	่:	ช่วงอายุ	0-1	ปี		
กิจกรรมที่ 6: ส่งเสริมกำรส�ำรวจสิ่งต่ำง ๆ รอบตัว
วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกให้เด็กเรียนรู้ สิ่งรอบตัวผ่ำนเหตุกำรณ์ สื่อที่หลำกหลำยในโอกำสต่ำงๆ

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

0 - 4 เดือน เอ๊ะ เสียงอะไร
(เพื่อฝึกทักษะกำรมอง
ตำมเสียง)

- กรุ๋งกริ๋ง
- ของเล่นสีสัน
 สดใสมีเสียง

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กอยู่ในท่ำนอนหงำย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำของเล่นสีสันสดใสมีเสียงหรือ
 กรุ๋งกริ๋งมำเขย่ำให้เกิดเสียงเพื่อให้เด็กสนใจและ
 มองตำม

เด็กสำมำรถมองตำมเสียงกรุ๋งกริ๋งหรือของเล่นสีสัน
สดใสมีเสียงได้

5 - 6 เดือน มือน้อยๆ
(เพื่อฝึกทักษะเอื้อมมือ
หยิบของ)

ของเล่นสีสันสดใส
หรือของเล่นที่มีเสียง

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จับท่ำทำงให้เด็กอยู่ในท่ำนอนหงำย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก วำงของเล่นไว้ตรงหน้ำเด็ก กระตุ้น
 ด้วยกำรเขย่ำ สังเกตว่ำเด็กเกิดควำมสนใจที่จะ
 เอื้อมมือไปหยิบของเล่นได้

เด็กสำมำรถเอื้อมมือไปคว้ำหยิบของเล่นได้

7 - 9 เดือน เล่นจ๊ะเอ๋
(เพื่อฝึกทักษะกำรรอ
คอยและมองตำมเสียง)

ผ้ำขำวมีรู 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กอยู่ในท่ำนั่งสบำย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เล่นจ๊ะเอ๋..โดยใช้ผ้ำปิดบังใบหน้ำไว้..
 ท�ำซ�้ำ 2 รอบ
3. รอบที่ 3 พูดจ๊ะเอ๋..แต่ไม่เปิดผ้ำ สังเกตเด็กจะมอง
 ตำมทำงที่ครู/ผู้ดูแลเด็ก โผล่หน้ำไปทำงไหน

เด็กสำมำรถรอคอยและมองตำมเสียงได้

9 - 12 เดือน หยิบของเล่นใส่กล่อง
(เพื่อฝึกทักษะกำรหยิบ
ของใส่กล่อง)

- กล่อง
- ของเล่นชนิดต่ำงๆ

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำกล่องและของเล่นมำวำง
 ตรงหน้ำเด็ก
2. คร/ูผู้ดูแลเด็ก ชวนเด็กพดูคุยและร้องเพลงโยกเยก
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เล่นกับเด็กโดยหยิบของเล่นใส่
กล่องให้เด็กดูแล้วให้เด็กหยิบของเล่นใส่กล่องตำม

เด็กสำมำรถหยิบของเล่นใส่กล่องได้
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการอบรมเลีย้งดู	ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที	่:	ช่วงอายุ	0-1	ปี
กิจกรรมที่ 7: กำรส่งเสริมจินตนำกำรและคิดสร้ำงสรรค์
วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกให้เด็กแสดงออกทำงควำมคิดตำมจินตนำกำรของตนเอง

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

0 - 4 เดือน อมยิ้ม
(เพื่อฝึกทักษะกำรเข้ำใจ
ภำษำกำรแสดงออก)

ร้องเพลง 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กอยู่ในท่ำนอนหงำย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก พูดคุยหรือร้องเพลงกระตุ้นให้เด็ก
 สนใจ สังเกตว่ำ เด็กสำมำรถแสดงสีหน้ำอย่ำงไร

เด็กสำมำรถยิ้มและส่งเสียง/อ้อแอ้เลียนแบบครู

5 - 6 เดือน เล่นจ๊ะ...เอ๋
(เพื่อฝึกทักษะกำร
รอคอย)

- ผ้ำ 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กอยู่ในท่ำนอนหงำย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เล่นจ๊ะเอ๋กับเด็กโดยใช้ผ้ำปิดหน้ำ
 แล้วเปิดผ้ำออกพูดว่ำ จ๊ะเอ๋ ท�ำซ�้ำ 2 รอบ 
3. สังเกตเด็กสำมำรถรอคอยกำรโผล่หน้ำของครูได้

เด็กสำมำรถรอคอย

7 – 9 เดือน ธรรมชาติรอบตัว
(เพื่อฝึกทักษะสัมผัส
ธรรมชำติรอบตัวและสิ่ง
ต่ำงๆ รอบตัวเด็ก)

- สื่อของจริง เช่น 
 กรวด หิน ดิน 
 ทรำย น�้ำ ต้นไม้ 
 ผู้คนรอบข้ำงและ
 สิ่งต่ำงๆ รอบตัว

ครู/ผู้ดูแลเด็กน�ำเด็กไปเล่นในสนำมกลำงแจ้ง เพื่อได้
สัมผัสธรรมชำติรอบตัว เช่น กรวด หิน ดิน ทรำย น�้ำ 
ต้นไม้ ผู้คนรอบข้ำงและสิ่งต่ำงๆรอบตัว

เด็กสำมำรถสนใจธรรมชำติรอบตัว เช่น กรวด หิน ดิน 
ทรำย น�้ำ ต้นไม้ ผู้คนรอบข้ำงและสิ่งต่ำงๆ รอบตัว

10 - 12 เดือน ตัวต่อมหัศจรรย์
(เพื่อฝึกทักษะกำรสังเกต
และกำรใช้มือหยิบจับ
ของเล่นหรือบล็อคไม้
ต่ำงๆ)

- บล็อกไม้ขนำดใหญ่ 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำบล็อกไม้ขนำดใหญ่มำให้เด็กเล่น
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สำธิตกำรเล่นต่อบล็อคไม้ขนำดใหญ่
 ให้เด็กดู
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กเล่นต่อบล็อคไม้ขนำดใหญ่ 
 ด้วยตนเอง

เด็กสำมำรถเล่นต่อบล็อกไม้ขนำดใหญ่ตำม
จินตนำกำร

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการอบรมเลีย้งดู	ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที	่:	ช่วงอายุ	0-1	ปี		
กิจกรรมที่ 8: กำรส่งเสริมด้ำนอำรมณ์อำรมณ์ จิตใจ
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกำรเลี้ยงดูในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของเด็กด้ำนจิตใจ ให้เกิดควำมอบอุ่นและมีควำมสุข

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

0 - 4 เดือน หันตามเสียง
(เพื่อฝึกทักษะกำรเข้ำใจ
ภำษำหันตำมเสียง)

- เพลง
- ค�ำคล้องจอง

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กอยู่ในท่ำนอนคว�่ำ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก กระตุ้นเด็กโดยกำรร้องเพลง 
 ค�ำคล้องจองหรือเล่นกับเด็ก
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เปลี่ยนทิศทำงกำรนั่งของตนเอง 
 เช่น ด้ำนซ้ำยหรือขวำของตัวเด็ก พร้อมร้องเพลง/
 ท่องค�ำคล้องจอง สังเกตเด็กหันตำมเสียงได้

เด็กสำมำรถหันตำมเสียงได้

5 - 6 เดือน เล่นจ�้าจี้
(เพื่อฝึกทักษะกำรเข้ำใจ
ภำษำกำรแสดงออกทำง
อำรมณ์)

- เพลงจ�้ำจี้
 มะเขือเปรำะ
- ค�ำคล้องจอง

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กอยู่ในท่ำนอนหงำย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ร้องเพลง ค�ำคล้องจอง
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เล่นจ�้ำจี้ด้วยนี้วมือสัมผัสมือเด็ก
 เพื่อให้เด็กรู้สึกดีใจส่งเสียงอ้อแอ้ตำมครู

เด็กสำมำรถส่งเสียงทักทำย แสดงถึงอำรมณ์ที่
สนุกสนำน

7 – 9 เดือน กอดหนูหน่อย
(เพื่อฝึกทักษะกำรเข้ำใจ
ภำษำกำรแสดงออกทำง
อำรมณ์ด้วยท่ำทำง)

- เพลง
- ค�ำคล้องจอง

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กอยู่ในท่ำนั่ง
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก กอดเด็กด้วยควำมรักให้ควำมอบอุ่น
 โดยร้องเพลง/ท่องค�ำคล้องจอง
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำเด็กไปท�ำควำมคุ้นเคยกับคนอื่น
 ด้วยกำรโอบกอดเด็ก

เด็กสำมำรถแสดงอำรมณ์ต่ำงๆ เมื่อได้รับกำรโอบกอด

10 - 12 เดือน มาเล่นกันเถอะ
(เพื่อฝึกทักษะกำรใช้
ภำษำและกำรเล่นและอยู่
ร่วมกับผู้อื่น)

- เพลง เล่นกันดีดี
- ค�ำคล้องจอง

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กอยู่ในท่ำนั่งสบำย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำของเล่นมำวำงให้เด็กเล่น
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สังเกตกำรเล่นของเด็กร่วมกับ
 คนอื่น

เด็กสำมำรถเล่นของเล่นของตนเอง โดยไม่แย่งของ
คนอื่น
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการอบรมเลีย้งดู	ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที	่:	ช่วงอายุ	0-1	ปี	 
กิจกรรมที่ 9: กำรฝึกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที่ดี
วตัถุประสงค์ : เพือ่สร้ำงเสริมสขุนิสยัท่ีดีในกำรดูแลสขุภำพอนำมยัและควำมปลอดภยั และกำรแสดงมำรยำทท่ีสภุำพ นุ่มนวล แบบไทย

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

5 - 6 เดือน หนูน้อยท�าได้
(เพื่อฝึกทักษะกำรช่วย
เหลือตนเองในกำรหยิบ
ขนมปังแล้วทำนด้วย
ตนเอง)

- ขนมปังท่ีละลำยง่ำย 
 เป็นชิ้นเล็กๆ

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กอยู่ในท่ำนั่งสบำย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำขนมปังชิ้นเล็กที่ละลำยง่ำย 
 มำให้เด็กจับ

เด็กสำมำรถหยิบขนมปังแล้วทำนด้วยตนเอง

6-12 เดือน หนูน้อยท�าได้
(เพื่อฝึกทักษะกำรช่วย
เหลือตนเองในหยิบจับ)

- ขวด
- แปรงสีฟัน
- หวี

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กอยู่ในท่ำนั่งสบำย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กหยิบ จับของใช้ของ เด็ก เช่น 
 ขวดนม,แปรงสีฟัน,หวี
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สังเกตว่ำเด็กหยิบของใช้โดยไม่ตก
 จำกมือได้นำน 1 นำที

เด็กสำมำรถหยิบ จับของใช้ได้นำน 1 นำที

หนูน้อยท�าได้
(เพื่อฝึกทักษะกำรช่วย
เหลือตนเองนั่งโถเพื่อขับ
ถ่ำย)

- โถนั่งถ่ำย
- ของเล่นสีสัน
 สดใส

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กอยู่ในท่ำนั่งสบำย
 บนโถนั่งถ่ำย เพื่อสร้ำงควำมคุ้นชิน ประมำณ 
 2-3 นำที ในครั้งแรกๆ (เมื่อเด็กมีอำกำรปวดถ่ำย)
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ใช้ของเล่นสีสันสดใส เพื่อกระตุ้น
 ควำมสนใจของเด็ก 
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ปรับเพิ่มขยำยเวลำกำรนั่งโถ 
 ในช่วงที่เด็กปวดถ่ำย

เด็กสำมำรถนั่งโถเพื่อขับถ่ำยได้

10 - 12 เดือน หนูน้อยท�าได้
(เพื่อฝึกทักษะกำรช่วย
เหลือตนเองในกำรดื่มน�้ำ
จำกแก้ว)

- แก้วน�้ำ 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่ำทำงให้เด็กอยู่ในท่ำนั่งสบำย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก วำงแก้วน�้ำ ตรงหน้ำเด็ก
3. สังเกตว่ำเด็กสำมำรถดื่มน�้ำจำกแก้วได้

เด็กสำมำรถดื่มน�้ำจำกแก้วได้ด้วยตนเอง

- ช่วงอายุ 1-2 ปี 

ล�าดับที่ การอบรมเลี้ยงดู
กิจกรรมตามช่วงอายุ (เดือน)

12-18 เดือน 19-23 เดือน

1 1. การเคลื่อนไหวและการทรงตัว - กิจกรรมกลำงแจ้ง
- กิจกรรมเคลื่อนไหว
 เข้ำจังหวะ
- รอยเท้ำของหนู
- รถไฟหรรษำ

-รถลำกของหนู 

2 2. การฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ-ตา - ใบหน้ำของหนู
- ไม้หนีบหลำกสี
- ต่อไม้บล็อก
- ขีดเขียนตำม
 จินตนำกำร

- ขย�ำกระดำษ
- เมล็ดถั่วแดงใส่ขวด

3 3. การส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา - รูปหนูอยู่ไหน
- สัญลักษณ์ของหนู
- ของเล่นที่หนูชอบ

- นิทำนที่หนูชอบฟัง
- ของใช้ของหนู
- สัตว์ที่หนูรู้จัก

4 4. การส่งเสริมทักษะทางสังคม - มำเล่นกันเถอะ
- เครื่องเล่นสนำม
 แสนสนุก
- เก็บของเข้ำที่

- ช่วยเหลือพ่อแม่
- ผักแสนอร่อย
- ทิ้งขยะถูกที่

5 5. การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 - อะไรอยู่ในกล่อง
- กลิ่นอะไรเอ่ย
- โทรศัพท์ของหนู

- ลองลิ้มชิมรส
- สร้อยคอแสนสวย

6 6. ส่งเสริมการส�ารวจสิ่งต่างๆ รอบตัว - ส�ำรวจต้นไม้
- ธรรมชำติที่หนูรู้จัก
- น�้ำร้อน  น�้ำเย็น

- ครอบครัวของหนู
- สีสวยสดใส
- ยำนพำหนะ

7 7. การส่งเสริมจินตนาการและคิดสร้างสรรค์ - วำดภำพตำม
 จินตนำกำร
- ฉีกปะ
- พับสี

- พิมพ์ภำพด้วยใบไม้
- วำดภำพด้วยนิ้วมือ
- ขวดน�้ำแสนสวย

8 8. การส่งเสริมด้านอารมณ์จิตใจ - ธรรมะสร้ำงสมำธิ
- เล่นอิสระตำมมุม
- ใบหน้ำแสดงควำมรู้สึก

- เที่ยวห้องคลังนิทำน
- เครื่องเล่นสนำม
 แสนสนุก

9 9. การฝึกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที่ดี - หนูน้อยมือสะอำด 
- เด็กดีมีวินัย
- เสื้อผ้ำน่ำสวมใส่

- ปำกหอมฟันสวย
- สวัสดีครับ สวัสดีคะ
- เก็บของเข้ำที่กันเถอะ
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการอบรมเลีย้งดู	ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที:่	ช่วงอายุ	1-2	ปี	
กิจกรรมที่ 1: กำรเคลื่อนไหวและกำรทรงตัว 
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกำรใช้กล้ำมเนื้อแขนกับขำ และส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยในกำรเคลื่อนไหวหรือออกก�ำลังกำยทุกส่วน

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

13 - 19 
เดือน

กิจกรรมกลางแจ้ง
(เพื่อฝึกทักษะกำรเคลื่อนไหวส่วนต่ำงๆ 
ของร่ำงกำย)

- สนำมเด็กเล่น
- เครื่องเล่นสนำม

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำเด็กลงสนำมโดยมีข้อตกลงในกำรเล่นอย่ำง
ปลอดภัยและถูกวิธี รู้จักกำรแบ่งปันและรอคอย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กเล่นอิสระ พร้อมดูแลอย่ำงใกล้ชิด

เด็กสำมำรถเคลื่อนไหวส่วน
ต่ำงๆ ของร่ำงกำยได้อย่ำงเสรี

กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ
(เพื่อฝึกทักษะเคลื่อนไหวส่วนต่ำงๆ ของ
ร่ำงกำย)

- เพลง
- เครื่องเคำะจังหวะ

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ร้องเพลงและท�ำท่ำทำงประกอบเพลงให้เด็กดู
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็กท�ำท่ำทำงประกอบร่วมกัน

เด็กสำมำรถเคลื่อนไหวส่วน
ต่ำงๆ ของร่ำงกำยได้อย่ำงเสรี

รอยเท้าของหนู 
(เพื่อฝึกทักษะกำรทรงตัว)

- กระดำษ สติ๊กเกอร์
 สีต่ำงๆ ตัดเป็นรูป
 เท้ำเด็กให้ครบ
 จ�ำนวนเด็ก
- กรรไกร

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำรูปเท้ำเด็กที่ตัดไว้มำติดที่พื้นในบริเวณห้อง
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สำธิตวิธีกำรยืนบนรอยเท้ำกับเด็กและเด็กๆ ออก
มำยืนบนรอยเท้ำของตนเองได้ 10 วินำที

เด็กสำมำรถยืนได้นำนและไม่
ล้ม

รถไฟหรรษา
(เพื่อฝึกทักษะกำรทรงตัว)

- กระดำษ สติ๊กเกอร์
 ตัดเป็นเส้นทำง
 เดินรถไฟ 

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำสติ๊กเกอร์ตัดเป็นเส้นทำงเดินรถไฟที่พื้นห้อง 
ระยะประมำณ 3-5 เมตร 
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สำธิตกำรเดินของขบวนรถไฟ โดยให้เด็กต่อแถว
เป็นแนวแล้วเดินตำมครูตำมเส้นทำงเดินรถไฟ

เด็กสำมำรถเดินตำม
เส้นทำงเดินรถไฟได้โดยไม่ล้ม

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

20 - 24 
เดือน

รถลากของหนู
(เพื่อฝึกทักษะกำรทรงตัว)

- กล่องชนิดต่ำงๆ ที่
 มีขนำดใหญ่
- เชือก/กรรไกร

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กน�ำกล่องมำจำกบ้ำน
2. ครู/ผู้ดูแลเด็กและเด็กช่วยกันประดิษฐ์รถลำกให้สวยงำม
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สำธิตวิธีกำรเล่นรถลำกให้กับเด็กแล้วให้เด็กลำก
วัตถุเล่นอย่ำงอิสระบริเวณห้องเรียน

เด็กสำมำรถเดินเล่นลำกวัตถุ
ได้โดยไม่เสียกำรทรงตัว

เดินตามเส้น 
(เพื่อฝึกทักษะกำรทรงตัว)

- เชือกยำว 2 เมตร
- แถบสติกเกอร์
 ตัดตรงยำว 2 เมตร
- แผ่นไม้ยำว

1. คร/ูผู้ดูแลเด็ก สนทนำกบัเด็กพร้อมสำธิตถึงกำรเดินตำมเส้นเชือก 
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สำธิตกำรเดินตำมเส้นเชือกและให้เด็กท�ำตำม
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กแต่ละคนเดินตำมเส้นเชือก

เด็กสำมำรถเดินตำมเส้นเชือก
ได้โดยไม่เสียกำรทรงตัว

ต่อไม้บล็อก
(เพื่อฝึกทักษะกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็ก)

- ไม้บล็อก 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แนะน�ำอุปกรณ์ และสำธิตวิธีกำรต่อไม้บล็อกให้
เด็กๆ ดู
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กนั่งต่อไม้บล็อกทีละคน
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สังเกตเด็กและคอยให้ควำมช่วยเหลือถ้ำเด็กท�ำได้
ปล่อยให้ท�ำเอง

เด็กสำมำรถใช้กล้ำมเนื้อ
มัดเล็กในกำรต่อไม้บล็อก
ได้สูง 2 ชิ้น ขึ้นไป
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการอบรมเลีย้งดู	ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที	่:	ช่วงอายุ	1-2	ปี	
กิจกรรมที่ 2: กำรฝึกกำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงมือ-ตำ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อมือ นิ้วมือ ให้พร้อมในกำรหยิบจับ ฝึกกำรท�ำงำนอย่ำงสัมพันธ์กันระหว่ำงมือกับตำ

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

13 - 19 
เดือน

ใบหน้าของหนู 
(เพื่อฝึกทักษะกำรสังเกตและกำรใช้มือ
หยิบจับชิ้นส่วนประกอบใบหน้ำ)

- ภำพใบหน้ำ 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แนะน�ำส่วนต่ำงๆของใบหน้ำว่ำมีอะไรบ้ำง พร้อม
 สำธิตวิธีกำรติดส่วนประกอบอวัยวะบนใบหน้ำให้เด็กดู
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กแต่ละคนหยิบส่วนประกอบของใบหน้ำแล้ว
 น�ำไปติดบนใบหน้ำ เช่น ติด ตำ จมูก ปำก ให้ครบและถูกต้อง

เด็กสำมำรถใช้นิ้วมือในกำร
หยิบชิ้นส่วนประกอบของ
ใบหน้ำ เช่น ตำ จมูก ปำก 
และน�ำไปติดบนภำพใบหน้ำได้
ถูกต้อง

ไม้หนีบหลากสี 
(เพื่อฝึกทักษะกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็ก)

- ไม้หนีบขนำดต่ำงๆ 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำไม้หนีบผ้ำขนำดต่ำงๆมำให้เด็กดูและสำธิตวิธี
 กำรจับไม้หนีบที่ถูกต้อง
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กออกมำท�ำกิจกรรมที่ละคนจนครบ
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำเชือกมำผูกเป็นที่ตำกผ้ำในบริเวณห้องแล้วให้
 เด็กทุกคนเอำไม้หนีบไปหนีบที่เชือก

เด็กสำมำรถใช้นิ้วมือในกำรจับ
ไม้หนีบได้

ต่อไม้บล็อก 
(เพื่อฝึกทักษะกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็ก)

- ไม้บล็อก 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แนะน�ำอุปกรณ์ และสำธิตวิธีกำรต่อไม้บล็อกให้
 เด็กๆ ดู
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กนั่งต่อไม้บล็อก
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สังเกตเด็กและคอยให้ควำมช่วยเหลือถ้ำเด็กท�ำได้
 ปล่อยให้ท�ำเอง

เด็กสำมำรถใช้กล้ำมเนื้อมดัเลก็
ในกำรต่อไม้บล็อกได้สูง 2 ชิ้น
ขึ้นไป

กิจกรรมงานปั้น 
(เพื่อฝึกทักษะกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็ก)

- แป้งโด 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กน�ำแป้งโด สีต่ำงๆ ร่วมสนทนำกับเด็กและ
 สำธิตกำรปั้นตำมจินตนำกำร
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็กร่วมกันปั้นแป้งโด เป็นรูปตำมจินตนำกำร

เด็กสำมำรถปั้นแป้งโดได้ตำม
จินตนำกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะได้
ด้วยตนเอง

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

ขีดเขียนตามจินตนาการ 
(เพื่อฝึกทักษะกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็ก)

- สีเทียนแท่งใหญ่
- กระดำษ A4

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แจกกระดำษให้เด็กพร้อมสำธิตวิธีกำรจับสีเทียน
 วำดภำพอย่ำงถูกต้อง
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ในกำรท�ำ
 กิจกรรม

เด็กสำมำรถขีดเขียนเป็นเส้น
ต่ำงๆ ได้เอง โดยดูจำกผลงำน
ของเด็ก

20 - 24 
เดือน

ขย�ากระดาษ
(เพื่อฝึกทักษะกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็ก)

- กระดำษสีเขียว
- รูปต้นไม้ที่ไม่มีใบ
- กรรไกร

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำรูปต้นไม้ที่ท�ำไว้มำติดหน้ำห้องและสำธิตกำรน�ำ
 กระดำษที่เด็กขย�ำไว้มำติดที่กิ่งไม้
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กขย�ำกระดำษแล้วน�ำไปติดที่ต้นไม้

เด็กสำมำรถใช้มือในกำรขย�ำ
กระดำษในกำรท�ำกิจกรรมได้

เมล็ดถั่วแดงใส่ขวด
(เพื่อฝึกทักษะกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็ก)

- ขวด/ตะกร้ำ
- เมล็ดถั่วแดง

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กน�ำขวดมำจำกบ้ำน
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำถั่วแดงใส่ในตะกร้ำพร้อมวิธีกำรหยิบ
 เมล็ดถั่วแดงใส่ขวดที่ละเม็ด
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กท�ำกิจกรรมโดยมีครูดูแล
 ขณะเด็กท�ำกิจกรรมอย่ำงใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดอันตรำยกับเด็ก

เด็กสำมำรถใช้มือในกำรหยิบ
เมล็ดถั่วแดงใส่ขวดที่ละเม็ดได้

แยกสี 
(เพื่อฝึกทักษะกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็ก)

- ขวดน�้ำสีต่ำงๆ
- แผ่นภำพสีต่ำงๆ

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ร่วมสนทนำกับเด็กเกี่ยวกับสีต่ำงๆ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กแยกสีที่เหมือนกันอยู่ให้อยู่กลุ่มเดียวกัน

เด็กสำมำรถใช้มือในกำรหยิบ
จับขวดน�้ำหรือแผ่นสีที่เหมือน
กันอยู่ให้อยู่กลุ่มเดียวกันได้
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการอบรมเลีย้งดู	ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที	่:	ช่วงอายุ	1-2	ปี 
กิจกรรมที่ 3: กำรส่งเสริมทักษะทำงด้ำนภำษำ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกกำรเปล่งเสียง เลียนเสียงพูด ฝึกกำรให้เด็กรู้จักสื่อควำมหมำยด้วยค�ำพูดและท่ำทำง

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

13 - 19 
เดือน

รูปหนูอยู่ไหน 
(เพื่อฝึกทักษะกำรเข้ำใจภำษำ กำรใช้
ภำษำและกำรสังเกต)

- รูปภำพเด็ก
 แต่ละคน

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำรูปเด็กแต่ละคนมำวำง 4-5 ภำพ โดยมีภำพ
 เด็กคนที่จะถำมรวมอยู่ด้วย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ตั้งค�ำถำมกับเด็ก เช่น รูปหนูคนไหนค่ะ/ครับ แล้ว
 ให้เด็กออกมำชี้/หยิบรูปของตนเอง

เด็กสำมำรถชี้หรือบอกรูปตัว
เองได้

สัญลักษณ์ของหนู 
(เพื่อฝึกทักษะกำรเข้ำใจภำษำ กำรใช้
ภำษำและกำรสังเกต)

- รองเท้ำเด็ก
- สัญลักษณ์แทน
 ตัวเด็ก เช่น 
 ดอกไม้ รูปสัตว์

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก บอกสัญลักษณ์ประจ�ำตัวเด็ก แล้วให้เด็กจ�ำให้ได้
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ตั้งค�ำถำมเด็กว่ำ สัญลักษณ์ของตัวเองคืออะไร

เด็กสำมำรถบอกสัญลักษณ์
ของตนเองได้

ของเล่นที่หนูชอบ
(เพื่อฝึกทักษะกำรเข้ำใจภำษำ)

- รถ
- ลูกบอล
- ตุ๊กตำ 

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมสื่อและอุปกรณ์พร้อมอธิบำยสิ่งของให้เด็ก
 รู้จักแล้วตั้งค�ำถำมกับเด็ก เช่น หนูชอบของเล่นชิ้นไหนค่ะ อันนี้
 คืออะไรค่ะ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กออกมำท�ำกิจกรรมที่ละคน/พร้อมค�ำชมเชย

เด็กสำมำรถตอบค�ำถำมใน
สิ่งของที่ตนเองชอบได้

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

20 - 24 
เดือน

นิทานที่หนูชอบฟัง 
(เพื่อฝึกทักษะกำรเข้ำใจภำษำ 
กำรใช้ภำษำและกำรแสดงควำมอำรมณ์
รู้สึก)

หนังสือนิทำน
เหมำะสมตำมวัย
ไม่เน้นตัวหนังสือ

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ท่องค�ำกลอน/ค�ำคล้องจองให้เด็กฟังเพื่อเตรียม
 ควำมพร้อมก่อนเล่ำนิทำน
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ตั้งค�ำถำมกับเด็กในเนื้อหำนิทำนให้เด็กตอบและ
 กล้ำแสดงออก

เด็กสำมำรถตอบค�ำถำมเกี่ยว
กับนิทำนที่ตนเองชอบและ
แสดงออกทำงอำรมณ์และ
ควำมรู้สึกได้

ของใช้ของหนู
(เพื่อฝึกทักษะกำรเข้ำใจภำษำ 
กำรใช้ภำษำ)

- แก้วน�้ำเด็ก
- ถ้วย/ช้อน
- แปรงสีฟัน

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมของใช้เด็ก/วัตถุวำงไว้บนโต๊ะหน้ำห้องพร้อม
 สำธิตกำรท�ำกิจกรรมและให้เด็กออกมำหยิบหรือบอกของใช้ที่
 ตนเองรู้จัก
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ตั้งค�ำถำมกับเด็ก เช่น แก้วอยู่ไหนหรืออันที่หนู
 หยิบเรียกว่ำอะไร

เด็กสำมำรถตอบค�ำถำมและ
หยิบสิ่งของพร้อมทั้งของใช้ที่
ตนเองรู้จักได้

สัตว์ที่หนูรู้จัก
(เพื่อฝึกทักษะกำรเข้ำใจภำษำ 
กำรใช้ภำษำและกำรสังเกต)

- ภำพแมว/ไก่/หมู/
 สุนัข

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำภำพที่เตรียมไว้มำวำงบนโต๊ะพร้อมสนทนำ
 เกี่ยวกับภำพทั้งหมด
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ตั้งค�ำถำมกับเด็ก เช่น ภำพแมวอันไหน ให้เด็ก
 ออกมำชี้หรือบอกสัตว์ที่เด็กรู้จัก

เด็กสำมำรถชี้และตอบค�ำถำม
ได้
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการอบรมเลีย้งดู	ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที	่:	ช่วงอายุ	1-2	ปี 
กิจกรรมที่ 4: กำรส่งเสริมทักษะทำงสังคม 
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู และบุคคลใกล้ชิด

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

13 - 19 
เดือน

มาเล่นกันเถอะ
(เพื่อฝึกทักษะกำรเล่นและท�ำกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น รู้จักกำรแบ่งปัน กำรรอ
คอย)

- ของเล่นชนิดต่ำงๆ 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมของเล่นให้เด็กที่มีจ�ำนวนเพียงพอต่อเด็ก
 พร้อมบอกวิธีกำรเล่นอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย
2. จำกนั้นครู/ผู้ดูแลเด็ก แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน พร้อม
 ของเล่นที่เด็กเลือกเอง

เด็กสำมำรถเล่นกับเพื่อน/
มีกำรแบ่งปัน/รอคอย

เครื่องเล่นสนามแสนสนุก
(เพื่อฝึกทักษะกำรเล่นและท�ำกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น รู้จักกำรแบ่งปัน กำรรอ
คอย)

- เครื่องเล่นสนำม
 ชนิดต่ำงๆ

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก พำเด็กไปสนำมเด็กเล่นพร้อมข้อตกลงในกำรเล่น
 อย่ำงปลอดภัย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แนะน�ำวิธีกำรเล่น
3. เด็กเล่นอย่ำงอิสระโดยครูดูแลอย่ำงใกล้ชิด

เด็กสำมำรถเล่นกับเพื่อน/
มีกำรแบ่งปัน/รอคอย

เก็บของเข้าที่
(เพื่อฝึกทักษะกำรช่วยเหลือตนเองและ
ฝึกกำรเล่นหรือท�ำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 
รู้จักกำรอดทนและรอคอย แบ่งปัน)
หมายเหตุ ; ท�ากิจกรรมนี้ซ�้าๆ ใน
กิจกรรมอื่นๆ เพื่อฝึกวินัยในเด็ก

- ของเล่นตำมมุม 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สนทนำและสำธิตกำรเล่นตำมมุมพร้อมเก็บของ
 เล่นเข้ำท่ี
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แบ่งเด็กเล่นตำมมุมๆ ละ 5-6 คน
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ส่งสัญญำณให้เด็กเตรียมตัวเก็บของเล่นเข้ำที่ 

เด็กสำมำรถเล่นกับเพื่อน/
มีกำรแบ่งปัน/รอคอย

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

20 - 24 
เดือน

ช่วยเหลือพ่อแม่
(เพื่อฝึกทักษะกำรสังเกตและกำรช่วย
เหลือตนเอง ผู้อื่นได้)

- ไม้กวำด/ที่ตักผง 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมอุปกรณ์กำรท�ำควำมสะอำดและบอกวิธีกำร
 ใช้/ประโยชน์อย่ำงถูกต้อง 
2. ให้เด็กออกมำเล่นบทบำทสมมุติกำรช่วยงำนบ้ำนของคุณแม่

เด็กสำมำรถเล่นบทบำทสมมุติ
กำรช่วยงำนบ้ำนของคุณแม่ได้

ผักแสนอร่อย 
(เพื่อฝึกทักษะกำรช่วยเหลือตนเองและ
กำรเล่นหรือท�ำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น)

ผักชนิดต่ำงๆ เช่น 
ผักบุ้ง ถั่ว แครอท 
กระทะ น�้ำมันพืช 
แป้งทอดกรอบ ส้อม 
ถ้วย

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แนะน�ำอุปกรณ์กำรท�ำผักแสนอร่อย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กล้ำงผักแต่ละชนิดและน�ำผักที่หั่นแล้วใส่ใน
 กะละมงั แป้งกรอบ และน�ำมำวำงไว้ในถำด (ครดููแลอย่ำงใกล้ชิด)
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำผักที่ชุบแป้งกรอบแล้วลงทอด โดยให้เด็กนั่งรอ
 ในที่ปลอดภัย และสังเกตอยู่ห่ำงๆ จำกกระทะทอด
4. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ตักแบ่งผักทอดใส่จำนของเด็กแต่ละคนและให้เด็ก
 ทำนกับเพื่อนๆ ฝึกใช้ช้อน-ส้อมในกำรกิน

เด็กสำมำรถร่วมกิจกรรมกับ
เพื่อนๆ

ทิ้งขยะถูกที่
(เพื่อฝึกทักษะกำรสังเกตและท�ำ
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น)

- ถังขยะแห้งบริเวณ
 โรงเรียน

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก พำเด็กเก็บเศษใบไม้/ขยะพร้อมแนะน�ำวิธีกำรทิ้ง
 ใบไม้/ขยะลงถังอย่ำงถูกและปลอดภัย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กท�ำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ 

เด็กสำมำรถร่วมกิจกรรมกับ
เพื่อนได้
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการอบรมเลีย้งดู	ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที:่	ช่วงอายุ	1-2	ปี	
กิจกรรมที่ 5: กำรใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5
วัตถุประสงค์ : เพื่อกระตุ้นกำรรับรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสทั้ง 5 ในกำรมองเห็น กำรได้ยิน กำรลิ้มรส กำรได้กลิ่น และกำรสัมผัส

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

13 - 19 
เดือน

อะไรอยู่ในกล่อง
(เพื่อฝึกทักษะกำรสังเกตและกำรสัมผัส
สิ่งของ)

- ก้อนหิน
- ฟองน�้ำ
- กล่องประดิษฐ์

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำสื่อ/อุปกรณ์ใส่กล่องพร้อมบอกวิธีกำรสัมผัส
 สิ่งของในกล่องและควำมแตกต่ำง เช่น ก้อนหินมีลักษณะแข็ง/
 ฟองน�้ำจะนิ่ม
2. ให้เด็กออกมำสัมผัสของในกล่องแล้วถำมเด็กว่ำนิ่มหรือแข็ง

เด็กสำมำรถแสดงกำรรับรู้
ควำมแตกต่ำงของผิวสัมผัสได้

กลิ่นอะไรเอ่ย
(เพื่อฝึกทักษะกำรสังเกตและกำรสัมผัส 
ดมกลิ่น)

- กลิ่นดอกไม้
- กลิ่นผลไม้
- ผ้ำปิดตำเด็ก

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมอุปกรณ์และแนะน�ำวิธีกำรดมกลิ่นดอกไม้/
 กลิ่นผลไม้
2. ให้เด็กปิดตำด้วยผ้ำและออกมำดมกลิ่น
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ถำมเด็กว่ำได้กลิ่นอะไร

เด็กสำมำรถบอกชนิดกลิ่น
ดอกไม้/กลิ่นผลไม้ได้

โทรศัพท์ของหนู
(เพื่อฝึกทักษะกำรสังเกตและกำรได้ยิน)

- แก้วกระดำษ
- เชือก/กรรไกร

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมอุปกรณ์ในกำรท�ำโทรศัพท์
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำแก้วกระดำษมำเจำะรูตรงกลำงทั้งสอง 2 ใบ 
 เอำเชือกที่ตัดไว้ยำวประมำณ 1 เมตร มำร้อยกับแก้วทั้ง 2 ใบ
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สำธิตวิธีกำรเล่นโทรศัพท์ โดยให้เด็กจับคู่กัน 
 ดึงเชือกโทรศัพท์ให้ตึงในขณะเล่น คนหนึ่งพูดอีกคนฟังแล้วให้
 เด็กสลับกันเล่น

เด็กสำมำรถเล่นโทรศัพท์
ประดิษฐ์และร่วมเล่นกับเพื่อน
ได้

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

20 - 24 
เดือน

ลองลิ้มชิมรส
(เพื่อฝึกทักษะกำรสังเกตและกำรสัมผัส
โดยกำรชิมรสชำติ)

- เกลือ/น�้ำตำล/
 มะนำว
- ถ้วย/หลอด

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมอุปกรณ์และสำธิตวิธีกำรชิมรสว่ำมี
 ควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร เช่น เกลือมีรสเค็ม น�้ำตำลมีรสหวำน 
 เป็นต้น
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กออกมำชิมโดยให้เด็กเลือกที่จะชิมเองแล้ว
 ถำมเด็กๆ ว่ำมีรสชำติเป็นอย่ำงไร
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กออกมำชิมทุกคน

เด็กสำมำรถแสดงกำรรับรู้
รสชำติที่ต่ำงกันได้

สร้อยคอแสนสวย
(เพื่อฝึกทักษะกำรสังเกตและกำรช่วย
เหลือตนเอง)

- หลอดกำแฟ
- เชือก/ดอกไม้
 กระดำษ

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมอุปกรณ์พร้อมสำธิตวิธีกำรร้อยสร้อยคอ
 แสนสวยให้กับเด็ก
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ในกำรท�ำ
 กิจกรรม และคอยช่วยเหลือเด็กบ้ำงแล้วปล่อยให้เด็กท�ำด้วย
 ตนเอง

เด็กสำมำรถร้อยหลอดกำแฟ
ได้ด้วยตนเอง

ทดลองเป่าฟอง
(เพื่อฝึกทักษะกำรสังเกตและกำรช่วย
เหลือตนเอง)

- สบู่
- น�้ำ
- ที่เป่ำฟองสบู่

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมอุปกรณ์พร้อมสำธิตวิธีกำรเป่ำฟองสบู่สวย
 ให้กับเด็ก
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดให้เด็กท�ำกิจกรรมโดยมีครูคอยช่วยเหลือ
 เด็กท�ำด้วยตนเอง

เด็กสำมำรถเป่ำฟองสบู่ได้ด้วย
ตนเอง
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการอบรมเลีย้งดู	ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที	่:	ช่วงอายุ	1-2	ปี 
กิจกรรมที่ 6: ส่งเสริมกำรส�ำรวจสิ่งต่ำง ๆ รอบตัว
วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกให้เด็กเรียนรู้ สิ่งรอบตัวผ่ำนเหตุกำรณ์ สื่อที่หลำกหลำยในโอกำสต่ำง

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

13 - 19 
เดือน

ส�ารวจต้นไม้
(เพื่อฝึกทักษะกำรสังเกตและกำรท�ำ
กิจกรรมร่วมกับเพื่อน)

- ต้นไม้บริเวณ
 โรงเรียน

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก พำเด็กๆ ไปส�ำรวจต้นไม้บริเวณรอบๆ โรงเรียน
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สนทนำเกี่ยวกับชื่อ/ลักษณะของต้นไม้แต่ละชนิด
 เกี่ยวกับใบ สี ล�ำต้น ผลของต้นไม้
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ชี้ชวนให้เด็กดูต้นไม้ชนิดต่ำงๆ

เด็กสำมำรถบอกชื่อ/ลักษณะ
ของต้นไม้แต่ละชนิดได้และ
สำมำรถท�ำกิจกรรมร่วมกับ
เพื่อนได้

ธรรมชาติที่หนูรู้จัก
(เพื่อฝึกทักษะกำรสังเกตและกำรท�ำ
กิจกรรมร่วมกับเพื่อน)

- ธรรมชำติรอบๆ
 บริเวณโรงเรียน

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สนทนำเกี่ยวกับธรรมชำติ เช่น นั้นต้นไม้/ 
 โน้นท้องฟ้ำ/มีก้อนเมฆ/นกบิน เป็นต้น 
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สังเกตเด็กว่ำให้ควำมสนใจหรือไม่ 

เด็กสำมำรถสนใจธรรมชำติ
รอบๆ บริเวณโรงเรียน ร่วมกับ
ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเพื่อนได้

น�้าร้อน  น�้าเย็น
(เพื่อฝึกทักษะกำรสังเกต กำรสัมผัส
สิ่งของและกำรท�ำกิจกรรมร่วมกับ
เพื่อน)

- ขวดใส่น�้ำร้อน-เย็น 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมสื่อและอุปกรณ์พร้อมอธิบำยน�้ำในขวดที่
 แตกต่ำงกันให้กับเด็กเข้ำใจและให้เด็กทดลองสัมผัส
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กออกมำจับหรือสัมผัสขวดน�้ำแล้วตั้งค�ำถำม
 กับเด็กว่ำ “ขวดที่หนูจับร้อนหรือเย็น”
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กออกมำท�ำกิจกรรมทุกคน

เด็กสำมำรถสัมผัสขวดน�้ำ
เพื่อบอกควำมรู้สึกร้อน-เย็นได้ 
และท�ำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน
ได้

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

20 - 24 
เดือน

ครอบครัวของหนู
(เพื่อฝึกทักษะกำรสังเกตและท�ำ
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น)

- ภำพครอบครัว 
 พ่อแม่ พี่ น้อง

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำภำพครอบครัวมำให้เด็กดูได้แก่ภำพ พ่อ แม่ พี่ 
น้อง 
 มำสนทนำกับเด็ก
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ตั้งค�ำถำมกับเด็ก เช่น ในบ้ำนของเด็กมีใครบ้ำง
 เอ่ย? 

เด็กสำมำรถบอกชื่อบุคคลใน
ครอบครัวของตนเองได้

สีสวยสดใส
(เพื่อฝึกทักษะกำรสังเกตและกำรเข้ำใจ
ภำษำ กำรใช้ภำษำจำกกำรตอบค�ำถำม)

- สีแดง เขียว เหลือง
- ภำพแตงโม
- ลูกบอล
- ต้นไม้

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำสื่อ/อุปกรณ์ที่มีสีแดง เขียว เหลือง มำสนทนำ
 เกี่ยวกับเด็ก เช่น แตงโมสีแดง ลูกบอลสีเหลือง ต้นไม้สีเขียว
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ตั้งค�ำถำมค�ำถำมโดยยกภำพประกอบ เช่น 
 แตงโมสีอะไร ลูกบอลสีอะไร ต้นไม้สีอะไร

เด็กสำมำรถบอกชื่อสีจำก
สิ่งของที่ก�ำหนดให้ได้โดยตอบ
ค�ำถำม

ยานพาหนะ
(เพื่อฝึกทักษะกำรสังเกตและกำรเข้ำใจ
ภำษำ กำรใช้ภำษำจำกกำรตอบค�ำถำม)

- ภำพรถ 
- ภำพเรือ
- ภำพเครื่องบิน 

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำรูปภำพรถ เรือ เครื่องบิน/ของเล่นมำสนทนำกับ
 เด็กพร้อมกล่ำวถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของยำนพำหนะ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ตั้งค�ำถำมเกี่ยวกับยำนหนะ เช่น รถวิ่งที่ไหน 
 เรืออยู่ที่ไหน เครื่องบินๆ อยู่ที่ไหน เป็นต้น
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กช่วยกันตอบครูคอยช่วยแนะน�ำ

เด็กสำมำรถตอบค�ำถำมเกี่ยว
กับเรื่องยำนพำหนะได้

กิจกรรมการทดลอง
(เพื่อฝึกทักษะกำรสังเกตและ
กำรเข้ำใจภำษำ กำรใช้ภำษำจำกกำร
ตอบค�ำถำม)

- แว่นขยำย 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ร่วมสนทนำกับเด็กเกี่ยวกับเรื่องสิ่งรอบตัวเด็ก
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำแว่นขยำยพร้อมน�ำเด็กออกกำรส�ำรวจ
 มด แมลง ด้วยกำรส่องด้วยแว่นขยำย กำรจับหรือสัมผัสต้นไม้
 หรือเปลือกไม้เพื่อส�ำรวจว่ำ มีผิวเรียบ ขรุขระ แตกต่ำงกันอย่ำงไร  
3. ครู/ผู้ดูแลเด็กให้เด็กช่วยกันตอบ

เด็กสำมำรถบอกเรื่องรำวต่ำงๆ 
รอบตัวจำกกำรทดลองได้
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการอบรมเลีย้งดู	ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที	่:	ช่วงอายุ	1-2	ปี	
กิจกรรมที่ 7: กำรส่งเสริมจินตนำกำรและคิดสร้ำงสรรค์
วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกให้เด็กแสดงออกทำงควำมคิดตำมจินตนำกำรของตนเอง

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

13 - 19 
เดือน

วาดภาพตามจินตนาการ - สีเทียนแท่งใหญ่
- กระดำษขำว A4

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมอุปกรณ์พร้อมสำธิตวิธีกำรจับสีเทียน
 อย่ำงถูกต้องในกำรท�ำกิจกรรมกับเด็ก
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน พร้อมแจก
 อุปกรณ์ในกำรท�ำกิจกรรม โดยมีครูดูแลอย่ำงใกล้ชิด

เด็กสำมำรถจับสีเทียน วำด
ภำพและลำกเส้นตำม
จินตนำกำร

ฉีกปะ - จำนกระดำษ
- กระดำษสีต่ำงๆ ที่
 เด็กฉีกไว้
- กำว/เชือก

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมอุปกรณ์ในกำรประดิษฐ์และสำธิตวิธีกำรท�ำ
 หน้ำกำกให้กับเด็กดู
 - น�ำจำนกระดำษมำตัดเป็นลูกตำทั้งสองข้ำง แล้วน�ำกระดำษสี
  ต่ำงๆ ที่เด็กฉีกไว้มำติดที่หน้ำกำกให้สวยงำม
 - เจำะรูทั้งสองข้ำงเพื่อจะผูกเชือกมัดเป็นหน้ำกำก
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน พร้อมแจก
 อุปกรณ์ในกำรท�ำแล้วให้เด็กลงมือท�ำด้วยตนเอง โดยมีครูคอย
 ช่วยเหลืออย่ำงใกล้ชิด

เด็กสำมำรถฉีกปะ และติด
กระดำษสีบนหน้ำกำกได้ตำม
จินตนำกำร

ช่วงอำยุ กิจกรรม สื่อ วิธีกำรจัดกิจกรรม กำรสังเกตพฤติกรรม

พับสี - กระดำษ A4
- สีน�้ำ 3 สี สีแดง
 เขียว เหลือง

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมอุปกรณ์พร้อมบอกวิธีกำรพับสีกับเด็กๆ 
 โดย
 - น�ำกระดำษ A4 มำพับครึ่งแล้วคลี่กระดำษออก
 - หยดสีน�้ำทั้งสำมสีลงกึ่งกลำงกระดำษแล้วพับรีดบนกระดำษให้
  สีแตกขยำยให้เต็มกระดำษ
 - แล้วคลี่กระดำษออกมำจะเห็นเป็นรูปร่ำงต่ำงๆ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน พร้อมแจก
 อุปกรณ์ในกำรท�ำกิจกรรม โดยมีครูดูแลอย่ำงใกล้ชิด

เด็กสำมำรถเข้ำใจวิธีกำรพับสี
และสำมำรถพับสีได้ตำม
จินตนำกำร

20 - 24 
เดือน

พิมพ์ภาพด้วยใบไม้ - จำนสีขนำดใหญ่/
 สีน�้ำ
- ใบไม้
- กระดำษA4

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เตรียมอุปกรณ์พร้อมสำธิตวิธีกำรท�ำให้เด็กๆ ดู
 - น�ำสีน�้ำใส่จำนสีที่มีขนำดใหญ่แล้วน�ำเอำด้ำนหลังของใบไม้
  จุ่มสีให้ทั่วใบไม้
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำใบไม้ที่จุ่มสีเสร็จแล้วน�ำมำพิมพ์ลงที่กระดำษให้
 สวยงำม
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน พร้อมแจก 
 อุปกรณ์ในกำรท�ำกิจกรรม
4. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กลงมือท�ำโดยมีครูดูแลให้ควำมช่วยเหลือ 
 เมื่อเสร็จกิจกรรมน�ำเด็กไปล้ำงมือให้สะอำด

เด็กสำมำรถเข้ำใจวิธีกำรพิมพ์
ภำพด้วยใบไม้และสำมำรถน�ำ
ใบไม้ที่จุ่มสีเสร็จแล้ว น�ำมำ
พิมพ์ลงที่กระดำษได้
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ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

20 - 24 
เดือน

วาดภาพด้วยนิ้วมือ - กระดำษA4
- สีน�้ำ/จำนสี

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรวำดภำพพร้อมสำธิตวิธี
กำรท�ำกิจกรรม
 - น�ำจำนสีที่เตรียมไว้แล้วใช้นิ้วมือจุ่มสีน�ำไปวำดลงในกระดำษให้
  เป็นรูปร่ำงต่ำงๆ เปลี่ยนเป็นตำมจินตนำกำร
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แบ่งเด็กออกกลุ่มๆ ละ 4-5 คน พร้อมแจก
 อุปกรณ์ในกำรท�ำกิจกรรม
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กลงมือท�ำโดยมีครูดูแลให้ควำมช่วยเหลือ
 จำกนั้นน�ำเด็กไปล้ำงมือให้สะอำด

เด็กสำมำรถใช้นิ้วมือจุ่มสีน�ำไป
วำดลงในกระดำษให้เป็นรูปร่ำง
ต่ำงๆ ได้

ขวดน�้าแสนสวย - กระดำษสีต่ำงๆ
- ขวดน�้ำ/กำว

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กน�ำขวดน�้ำมำจำกบ้ำนคนละ 1 ใบ พร้อม
 สำธิตวิธีกำรประดิษฐ์ขวดแสนสวย
 - น�ำกระดำษสีต่ำงๆที่ฉีกไว้ทำกำวแล้วมำติดที่ขวดให้สวยงำม
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แบ่งเด็กออกกลุ่มๆละ4-5คนพร้อมแจกอุปกรณ์
 ในกำรท�ำกิจกรรม

เด็กสำมำรถน�ำกระดำษสีต่ำงๆ 
ที่ฉีกไว้ทำกำวแล้วมำติดที่ขวด
ให้สวยงำมได้

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการอบรมเลีย้งดู	ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที	่:	ช่วงอายุ	1-2	ปี 
กิจกรรมที่ 8: กำรส่งเสริมด้ำนอำรมณ์อำรมณ์ จิตใจ
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกำรเลี้ยงดูในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของเด็กด้ำนจิตใจ ให้เกิดควำมอบอุ่นและมีควำมสุข

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

13 - 19 
เดือน

ธรรมะสร้างสมาธิ
(เพื่อฝึกทักษะกำรอดทนและรอคอย)

- ห้องพระ 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำเด็กไปห้องพระพร้อมข้อตกลงในกำรท�ำ
 กิจกรรม
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็กพร้อมกันท�ำกิจกรรมธรรมมะสร้ำงสมำธิ 
 เช่น ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมำธิ เดินจงกรม เป็นต้น

เด็กสำมำรถร่วมกิจกรรมได้

เล่นอิสระตามมุม
(เพื่อฝึกทักษะกำรเล่นและท�ำกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น)

- มุมต่ำงๆ ใน
 ห้องเรียน

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แนะน�ำกำรเล่นตำมมุมพร้อมข้อตกลงในกำรเล่น
 อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน โดยให้เด็ก 
 เลือกเล่นมุมด้วยตนเอง
3. เด็กและครู/ผู้ดูแลเด็ก ช่วยกันเก็บของเข้ำที่

เด็กสำมำรถร่วมกิจกรรมกับ
เพื่อนได้ โดยสังเกตอำรมณ์
ของเด็กที่แสดงออกมำ

ใบหน้าแสดงความรู้สึก
(เพื่อฝึกทักษะกำรสังเกตและแสดง
อำรมณ์ควำมรู้สึกตำมภำพ

- รูปใบหน้ำ หัวเรำะ
 ร้องให้

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำรูปภำพใบหน้ำต่ำงๆมำให้เด็กๆ ดูพร้อม
 ค�ำอธิบำยลักษณะ อำรมณ์ของแต่ละรูป
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กแสดงท่ำทำงและอำรมณ์ใบหน้ำนั้นๆ เช่น 
 เด็กหวัเรำะซค่ิะ ท�ำหน้ำร้องให้ซคิรบั ให้เด็กท�ำกจิกรรมพร้อมๆ กนั
3. เด็กและครู/ผู้ดูแลเด็ก ช่วยกันสรุปกิจกรรมร่วมกัน

เด็กสำมำรถเข้ำใจควำมหมำย
ของอำรมณ์บนรูปภำพ ใบหน้ำ
ต่ำงๆ ได้
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ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

20 - 24 
เดือน

เที่ยวห้องคลังนิทาน - ห้องนิทำน
- โรงละคร
- หุ่นมือสัตว์
 ชนิดต่ำงๆ

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำเด็กไปห้องคลังนิทำนพร้อมข้อปฏิบัติตนในกำร
 ฟังนิทำน
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ร้องเพลง/ค�ำคล้องจองเพื่อสร้ำงสมำธิกับเด็กใน
 กำรฟังนิทำนแล้วให้เด็กออกมำช่วยครูเชิดหุ่นเล่ำนิทำนให้
 เพื่อนฟัง
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กสลับกันเป็นผู้ฟัง ผู้เชิดหุ่น

เด็กสำมำรถเข้ำใจข้อปฏิบัติตน
ในกำรฟังนิทำนและร่วม
กิจกรรมกับเพื่อนได้ โดย
สังเกตอำรมณ์ของเด็กที่
แสดงออกมำ

เครื่องเล่นสนามแสนสนุก - เครื่องเล่นสนำม
 ชนิดต่ำงๆ

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก พำเด็กไปสนำมเด็กเล่นและข้อปฏิบัติตนใน
 กำรเล่นอย่ำงถูกวิธีและปลอดภัย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กเล่นอย่ำงอิสระโดยครูดูแลอย่ำงใกล้ชิด

เด็กสำมำรถฟังและปฏิบัติตำม
ข้อตกลงและเล่นอย่ำงอิสระได้

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการอบรมเลีย้งดู	ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที	่:	ช่วงอายุ	1-2	ปี 
กิจกรรมที่ 9: กำรฝึกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที่ดี
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้ำงเสริมสุขนิสัยที่ดีในกำรดูแลสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัย และกำรแสดงมำรยำทที่สุภำพ นุ่มนวล แบบไทย

ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

13 - 19 
เดือน

หนูน้อยมือสะอาด
(เพื่อฝึกทักษะกำรช่วยเหลือตนเองและ
สุขนิสัยและวิธีกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง)

- ที่ล้ำงมือน�้ำ
- เจลล้ำงมือ
- ผ้ำเช็ดมือ

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำเด็กร้องเพลงล้ำงมือและตั้งค�ำถำมกับเด็ก 
 “ถ้ำมือเรำสกปรกไปเล่นมำเรำจะท�ำอย่ำงไร”เด็กๆ จะต้องล้ำงมือ
 ให้สะอำดแล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้ำเช็ดมือ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แบ่งเด็กท�ำกิจกรรม ครั้งละ 4-5 คน แล้วให้เด็ก
 ลงมือปฏิบัติจริง
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก คอยดูแลให้ควำมปลอดภัยกับเด็ก

เด็กสำมำรถล้ำงมือให้สะอำด
แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้ำเช็ดมือ
ได้

เด็กดีมีวินัย
(เพื่อฝึกทักษะกำรมีระเบียบวินัยและ
กำรปฏิบัติที่ถูกต้อง)

- ตัวเด็ก 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ร้องเพลงเข้ำแถวๆให้เด็กฟังพร้อมอธิบำยกำร
 เข้ำแถวอย่ำงมีระเรียบวินัย
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็กท�ำกิจกรรมร่วมกัน (ท�ำซ�้ำๆ)

เด็กสำมำรถฟังและปฏิบัติตำม
ข้อตกลงได้

เสื้อผ้าน่าสวมใส่
(เพื่อฝึกทักษะกำรสังเกตและกำรช่วย
เหลือตนเอง)

- เสื้อ/กำงเกง 
 (ชุดนอนเด็กของ
 ตนเอง)

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สนทนำกับเด็กพร้อมสำธิตวิธีกำรใส่เสื้อติดกระดุม
 ใส่กำงเกงอย่ำงถูกต้องกับเด็ก
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เอำชุดนอนเด็กมำวำงแล้วให้เด็กใส่เสื้อ/กำงเกง
ของตนเองให้ได้

เด็กสำมำรถใส่เสื้อติดกระดุม
ใส่กำงเกงได้
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ช่วงอายุ กิจกรรม สื่อ วิธีการจัดกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรม

20 - 24 
เดือน

ปากหอมฟันสวย
(เพื่อฝึกทักษะกำรสังเกตและกำรช่วย
เหลือตนเอง)

- ยำสีฟันเด็ก
- แปรงสีฟัน
- แก้วน�้ำ

1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก พำเด็กร้องเพลงฟันและสนทนำเกี่ยวกับ
 กำรท�ำควำมสะอำดฟันกับเด็ก
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เอำอุปกรณ์กำรแปรงฟันมำให้เด็กดูและแนะน�ำวิธี
 กำรแปรงฟันให้สะอำด
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็กสรุปกิจกรรมร่วมกัน
 1. ครูพำเด็กร้องเพลงฟันและสนทนำเกี่ยวกับกำรท�ำควำมสะอำด
  ฟันกับเด็ก
 2. ครูเอำอุปกรณ์กำรแปรงฟันมำให้เด็กดูและแนะน�ำวิธีกำรแปรง
 ฟันให้สะอำด
 3. ครูให้เด็กลองแปรงฟันด้วยตนเองตำมที่ครูสอน
 4. ครูและเด็กสรุปกิจกรรมร่วมกัน

เด็กสำมำรถแปรงฟันได้
- สังเกตกำรฟังและปฏิบัติ
 ตำมข้อตกลงได้
- สังเกตจำกกำรร่วมกิจกรรม 

สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ
(เพื่อฝึกมำรยำททำงสังคม)

- ตัวเด็ก 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก พำเด็กร้องเพลงสวัสดี (ร้องซ�้ำ)
2. เด็กและครูสนทนำเกี่ยวกับกำรสวัสดีท�ำอย่ำงไรให้ถูกต้องและ
 สวยงำม
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กจับคู่กับเพื่อนแล้วกล่ำวค�ำว่ำสวัสดีพร้อม
 กำรไหว้อย่ำงถูกต้อง

เด็กสำมำรถท�ำท่ำทำงสวัสดีได้

เก็บของเข้าที่กันเถอะ
(เพื่อฝึกทักษะควำมมีวินัย)

- ของเล่นชนิดต่ำงๆ 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แนะน�ำอุปกรณ์ของเล่นที่เหมำะสมตำมวัยพร้อม
 ข้อปฏิบัติตนในกำรเล่นแล้วเก็บของเข้ำทีอย่ำงถูกต้อง
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แบ่งออกเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คนและให้เด็กเลือก
 ของเล่นด้วยตนเอง
3. เด็กและครูเตรียมตัวเก็บของเข้ำที่ให้เรียบร้อยพร้อมค�ำชมเชย

เด็กสำมำรถเก็บของเข้ำที่ให้
เรียบร้อยได้

 3.2	แนวปฏิบัติการอบรมเลีย้งดู	ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ช่วงอายุ	2-3	ปี
 เด็กในช่วงอำยุ 2-3 ปี จะมีพัฒนำกำรเพิ่มข้ึนมำกกว่ำในช่วงวัย 0-2 ปี เด็กจะมีกำรพึ่งพำตนเอง 
แสดงควำมเป็นตัวของตัวเอง พ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมถึงครู/ผู้ดูแลเด็ก จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงสิ่งที่เด็กต้องเรียนรู้ 
ประกอบด้วย ประสบกำรณ์ส�ำคัญ และสำระท่ีควรเรียนรู้ ตลอดจนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็น
พื้นฐำนกำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป ซึ่งในแนวทำงกำรอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็ก
อำยุต�่ำกว่ำ 3 ปี กรมอนำมัย ขอยกตัวอย่ำงแนวปฏิบัติและตัวอย่ำงกำรจัดตำรำงกิจกรรมประจ�ำวันของเด็ก 
รวมถึงตัวอย่ำงกำรจัดกิจกรรม ดังนี้

สาระที่ควรเรียนรู้ วัตถุประสงค์

1. เรื่องราวเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก

1. เพื่อให้เด็กรู้เกี่ยวกับชื่อและเพศของตนเอง รวมถึงเรียกชื่อส่วนต่ำงๆ ของใบหน้ำและ
 ร่ำงกำย 
2. เพื่อให้เด็กดูแลตนเองเบื้องต้นโดยมีผู้ใหญ่ให้กำรช่วยเหลือ เช่น กำรล้ำงมือ กำรขับถ่ำย 
 กำรรับประทำนอำหำร กำรถอดและใส่เสื้อผ้ำ

2. บุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก

1. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลภำยในครอบครัวและภำยนอกครอบครัว
2. เพื่อให้เด็กสำมำรถปฎิบัติตนกับผู้อื่นได้อย่ำงเหมำะสม เช่น กำรทักทำยด้วยกำรไหว้ 
 กำรเล่นกับบุคคลอื่น กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำ

3. ธรรมชาติรอบตัว 1. เพื่อให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆในธรรมชำติรอบตัว เช่น สัตว์ พืช ดอกไม้ ใบไม้
2. เพื่อให้เด็กใช้ประสำทสัมผัสทั้งห้ำ เช่น กำรเล่นน�้ำ กำรเล่นทรำย

4. สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ของใช้รอบตัว กำรเชื่อมโยงลักษณะหรือคุณสมบัติอย่ำงง่ำยๆ เช่น สี 
รูปร่ำง รูปทรง ขนำด ผิวสัมผัส
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หมายเหตุ : ตำรำงกิจกรรมสำมำรถปรับตำมบริบทของเด็กและพื้นที่ได้

เวลา กิจกรรม จุดมุ่งหมายของกิจกรรม

07.30 – 
8.30 น.

- รับเด็ก (สมุดรับ–ส่งเด็ก) 
- ตรวจคัดกรองโรคติดต่อเบื้องต้น

- ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำวะของเด็ก

08.30 – 
09.30 น.

- เข้ำแถวเคำรพธงชำติ 
- เคลื่อนไหวร่ำงกำยตำมจังหวะเพลง 
- กิจกรรมกลำงแจ้ง (เล่นเครื่องเล่นสนำม-
 จัดกิจกรรมทำงกำย)

1. ด้ำนกำรเข้ำสังคม 
2. ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำกำร

09.30 – 
10.00 น. 

- ฝึกกำรช่วยเหลือตนเอง ได้แก่ ถอดรองเท้ำ-
 ถุงเท้ำ ล้ำงมือ/เข้ำห้องน�้ำ 
- รับประทำนอำหำรว่ำงเช้ำ (ด่ืมนมจืดจำกแก้ว)

1. ด้ำนสุขภำวะและกำรเจริญเติบโตของเด็ก
2. ด้ำนกำรช่วยเหลือตนเอง

10.00 – 
10.45 น.

- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรตำมช่วงวัย ผ่ำนกำรจัดกิจกรรม 6 หลัก ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
 จังหวะ, สร้ำงสรรค์เสรี, เสริมประสบกำรณ์, กลำงแจ้ง, เกมกำรศึกษำ

10.45 – 
11.30 น

- ฝึกล้ำงมือ-เข้ำห้องน�้ำ 
- รับทำนอำหำรกลำงวันด้วยตนเอง

1. ด้ำนสุขภำวะและกำรเจริญเติบโตของเด็ก
2. ด้ำนกำรช่วยเหลือตนเอง

11.30 – 
12.30 น.

- ฝึกกำรช่วยเหลือตนเอง ได้แก่ ถอดเสื้อ/กำงเกง 
 แปรงฟัน อำบน�้ำ/แต่งตัว ใส่ชุดนอน
- สวดมนต์ไหว้พระ / นั่งสมำธิ / นอนกลำงวัน

1. ด้ำนสุขภำวะและกำรเจริญเติบโตของเด็ก
2. ด้ำนกำรช่วยเหลือตนเอง

12.30 – 
14.30 น.

- ฝึกกำรช่วยเหลือตนเอง ได้แก่ เก็บชุดนอน 
 ที่นอนหมอนเข้ำที่ กำรเข้ำห้องน�้ำ ล้ำงหน้ำ
 แต่งตัว

ด้ำนกำรช่วยเหลือตนเอง

14.30 – 
15.00 น.

- รับประทำนอำหำรว่ำงบ่ำย (ผลไม้ตำมฤดูกำล) 
 ดื่มนมจืดจำกกล่อง

1. ด้ำนสุขภำวะและกำรเจริญเติบโตของเด็ก
2. ด้ำนกำรช่วยเหลือตนเอง

15.00 – 
16.30 น.

- กิจกรรมเล่นตำมมุม ครูเล่ำนิทำน 
- เตรียมตัวกลับบ้ำน
- ฝึกเด็กไหว้ผู้ปกครองและคุณครู 
- คุณครูสื่อสำรข้อมูลเด็กกับผู้ปกครอง

1. ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง 5 ด้ำน
2. ด้ำนควำมปลอดภัยและกำรส่งต่อข้อมูลกับผู้
ปกครอง

 1. ตารางกิจกรรมประจ�าวันช่วงอายุ 2-3 ปี
 ตำรำงกิจกรรมประจ�ำวนัจะเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยก�ำหนดเวลำในกำรท�ำงำนของคร/ูผู้ดูแลเด็ก โดยในช่วงวยั 
2-3 ปี จะเน้นกิจกรรมประจ�ำวันท่ีเพิ่มข้ึนตำมพัฒนำกำรและควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ของเด็กได้อย่ำง
ครอบคลุม ดังตำรำงดังต่อไปนี้

 2. ตัวอย่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ตามวัย ช่วงอายุ 2-3 ปี
 ตัวอย่ำงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู ้ตำมวัย ช่วงอำยุ 2-3 ปี กรมอนำมัย 
กระทรวงสำธำรณสุข น�ำพัฒนำกำร 5 ด้ำน ซึ่งได้แก่ กล้ำมเน้ือมัดใหญ่ กล้ำมเนื้อมัดเล็ก กำรใช้ภำษำ 
กำรเข้ำใจภำษำ กำรช่วยเหลือตนเองและกำรเข้ำสังคม มำเป็นกรอบหลักในกำรก�ำหนดกำรจัดกิจกรรม
ประจ�ำวนัและเพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรกำรศกึษำปฐมวยั พทุธศกัรำช 2560 จงึมกีำรเชือ่มโยงสำระส�ำคัญ
กับกิจกรรมประจ�ำวันเข้ำด้วยกันเพื่อให้ครู/ผู้ดูแลเด็กเข้ำใจมำกขึ้น ดังนี้

ล�าดับที่ หัวเรื่อง หน่วยการเรียน

สร้างสัมพันธภาพและการปรับตัว

1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก สัญลักษณ์ของหนู

2 ร่ำงกำยของฉัน

3 อำรมณ์ของฉัน

4 ประสำทสัมผัสทั้ง 5

5 บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ครอบครัวแสนสุข

6 อำชีพในฝัน

7 วันส�ำคัญ/สถำนที่ส�ำคัญ

8 ธรรมชาติรอบตัว ดิน หิน ทรำย น�้ำ

9 ต้นไม้ ร่มรื่น

10 สัตว์เลี้ยงแสนรัก

11 ฤดูกำลที่รัก

12 สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก สีสันสดใส

13 มหัศจรรย์เส้นสำย(รูปร่ำง)

14 ของใช้ส่วนตัวของฉัน

15 อำหำรดีมีประโยชน์

* การสร้างสัมพันธภาพและการปรับตัว คือ กำรสร้ำงควำมคุ้นเคยและควำมไว้วำงใจระหว่ำงเด็กและครู/ 
ผู้ดูแลเด็ก รวมถึงกำรให้เด็กได้มีเวลำปรับตัวเองกับกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ บุคคล และสภำพแวดล้อม
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ตามวัย	ช่วงอายุ	2-3	ปี

ล�าดับ
สาระการ
เรียนรู้

หน่วย

ประสบการณ์ส�าคัญ

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญา

การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การช่วยเหลือตนเองและ
การเข้าสังคม

1 เรื่องราว
เกี่ยวกับ
ตัวเด็ก

สัญลักษณ์
ของหนู

กิจกรรม ตำมหำภำพ
สัญลักษณ์ของตัวเอง 
วัตถุประสงค์การจัด
กิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้เด็ก
เคลื่อนไหวร่ำงกำยโดย
กำรเดิน
สื่อ/อุปกรณ์
ภำพสัญลักษณ์ของเด็ก
แต่ละคน
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำภำพ
 สัญลักษณ์ประจ�ำตัวมำ
 ให้เด็กดู
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็ก
 เดินตำมหำภำพ
 สัญลักษณ์ของตัวเอง 
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็ก
 หยิบภำพสัญลักษณ์ของ
 ตนเองมำให้ครู
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยโดยกำรเดินได้

กิจกรรม ระบำยสีภำพ
สัญลักษณ์ตนเอง 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กระบำยสีภำพได้
สื่อ 
1. ภำพสัญลักษณ์ของเด็ก
2. สีเทียน
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำภำพ
 สัญลักษณ์ประจ�ำตัวของ
 แต่ละคนมำให้เด็กดู
 อธิบำยพร้อมสำธิตกำร
 ระบำยภำพ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แจก
 สีเทียนและภำพ
 สัญลักษณ์ให้เด็กระบำย
 สีตำมจินตนำกำรของ
 ตนเอง
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถระบำยสีภำพได้

กิจกรรม สัญลักษณ์ของหนู
อยู่ไหน 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กหยิบสัญลักษณ์
ของตนเองได้
สื่อ ภำพสัญลักษณ์ของเด็ก 
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แนะน�ำ
 สัญลักษณ์ของเด็ก
 แต่ละคน
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำ
 สัญลักษณ์ติดไว้ตำม
 จุดต่ำงๆ ในห้องเรียน
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็ก
 หยิบสัญลักษณ์ของ
 ตัวเองมำให้ครู
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถหยิบสัญลักษณ์
ของตนเองได้

กิจกรรม บอกชื่อสัญลักษณ์
ของตัวเอง 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กบอกชื่อ
สัญลักษณ์ของตนเองได้
สื่อ 
1. ภำพผลไม้ 
2. ภำพสัตว์
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เรียกชื่อ
 ภำพสัญลักษณ์ของเด็ก
 พร้อมให้เด็กเรียกตำม
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็ก
 ออกทีละคนชี้สัญลักษณ์
 ของหนูแล้วบอกว่ำชื่อ
 ภำพอะไร
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถบอกชื่อภำพ
สัญลักษณ์ของตนเองได้

กิจกรรม เก็บของเข้ำที่      
วัตถุประสงค์กำรจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กเก็บสิ่งของ 
เครื่องใช้เข้ำที่ได้
สื่อ สิ่งของเครื่องใช้ที่มีภำพ
สัญลักษณ์ของเด็ก 
วิธีการจัดกิจกรรม 
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก อธิบำย
 พร้อมสำธิตวิธีกำรเก็บ 
 สิ่งของ เครื่องใช้ตำมภำพ
 สัญลักษณ์ 
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กเก็บ
 สิ่งของ เครื่องใช้ตำม
 สัญลักษณ์ของตนเอง
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถเก็บสิ่งของ 
เครื่องใช้เข้ำที่ได้ถูกต้อง

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ตามวัย	ช่วงอายุ	2-3	ปี

ล�าดับ
สาระการ
เรียนรู้

หน่วย

ประสบการณ์ส�าคัญ

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญา

การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การช่วยเหลือตนเองและ
การเข้าสังคม

2 เรื่องราว
เกี่ยวกับ
ตัวเด็ก

ร่างกาย
ของฉัน

กิจกรรม เคลื่อนไหวร่ำงกำย
ประกอบเพลง “กระโดดเพื่อ
เพิ่มพลัง” 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กใช้กล้ำมเนื้อมัด
ใหญ่ในกำรกระโดดข้ำมเชือก
ได้
สื่อ 
1. เพลง “กระโดดเพื่อเพิ่ม  
 พลัง”
2. เชือก
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก
 ร่วมกันร้องเพลงกระโดด
 เพื่อเพิ่มพลังพร้อมท�ำท่ำ
 ทำงประกอบเพลง
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำเชือกติด
 บนพื้นห้อง สำธิตกำร
 กระโดดข้ำมเชือกให้เด็กดู
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กต่อ
 แถวและกระโดดข้ำมเชือก
 ทีละคน 
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถใช้กล้ำมเนื้อ
มัดใหญ่กระโดดข้ำมเชือกได้

กิจกรรม ศิลปะสร้ำงสรรค์  
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กสำมำรถพิมพ์มือ
ของตนเองได้
สื่อ
1. สีโปสเตอร์
2. กระดำษขำว    
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สนทนำกับ
 เด็กเกี่ยวกับกำรพิมพ์มือ
 ลงบนกระดำษต่ำงๆ พร้อม
 สำธิตขั้นตอนกำรพิมพ์มือ
 ลงบนกระดำษ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กออก
 มำท�ำกิจกรรมพิมพ์ภำพ
 มือทีละคน
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถพิมพ์มือลงบน
กระดำษของตนเองโดยดูได้
จำกผลงำนเด็ก

กิจกรรม ตัวหนู 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กสำมำรถชี้อวัยวะได้
สื่อ  
1. ตัวเด็ก  
2. เพลงอวัยวะ
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ร้องเพลง
 อวัยวะ (ตำ ดู หู ฟัง) 
 พร้อมท�ำท่ำทำงประกอบ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กชี้  
 อวัยวะตำมครูบอกคนละ  
 1 ครั้ง จนครบทุกคน 
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถชี้อวัยวะได้ถูก
ต้อง

กิจกรรม ร่ำงกำยของฉัน
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กสำมำรถพูดค�ำที่มี
ควำมหมำยได้ 2 ค�ำ
สื่อ
1. เพลง ตำดู หูฟัง
วิธีการจัดกิจกรรม  
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ร้องเพลง   
 ตำดู หูฟัง ให้เด็กฟัง 
 1 รอบ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำเด็กชี้  
 อวัยวะส่วนต่ำงๆ ใน  
 ร่ำงกำย พร้อมถำมตอบ
 ชื่ออวัยวะกับเด็ก
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ร้องเพลง
 พร้อมทบทวนอวัยวะใน
 ร่ำงกำยแล้วให้เด็กๆ บอก
 ชื่ออวัยวะอีกครั้ง
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถตอบค�ำถำมโดย
ใช้วลี 2 ค�ำได้ถูกต้อง

กิจกรรม หนูน้อยมือสะอำด 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กสำมำรถล้ำงมือและ
เช็ดมือได้
สื่อ
1. อ่ำงล้ำงมือ  
2. สบู่ 
3. ผ้ำเช็ดมือ
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก พำเด็กไป
 ห้องน�้ำเพื่อฝึกให้เด็ก
 ล้ำงมือโดยครูเป็นผู้สำธิต
 ขั้นตอนวิธีกำรล้ำงมือ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก หยิบสบู่ให้
 เด็กฟอกที่มือแล้วให้เด็ก
 ถูมือ 7 ขั้นตอน
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็ก
 ล้ำงมือด้วยน�้ำสะอำดแล้ว 
 เช็ดมือด้วยผ้ำเช็ดมือ
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถล้ำงมือและเช็ด
มือได้ด้วยตนเอง
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการอบรมเลีย้งดู	ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที	่:	อายุ	2-3	ปี

ล�าดับ
สาระการ
เรียนรู้

หน่วย

ประสบการณ์ส�าคัญ

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญา

การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การช่วยเหลือตนเองและ
การเข้าสังคม

3 เรื่องราว
เกี่ยวกับ
ตัวเด็ก

อารมณ์
ของฉัน

กิจกรรม วิ่งหยิบภำพ 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมกำรเคลื่อนไหว
ร่ำงกำย
สื่อ/อุปกรณ์
ภำพใบหน้ำที่แสดงอำรมณ์
ต่ำงๆ เช่น ยิ้ม, ร้องไห้, หน้ำ
บึ้ง, หัวเรำะ
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สนทนำกับ
 เด็กเกี่ยวกับภำพใบหน้ำที่
 แสดงอำรมณ์ต่ำงๆ เช่น 
 ยิ้ม, ร้องไห้, หน้ำบึ้ง, 
 หัวเรำะ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กวิ่งไป
 หยิบภำพใบหน้ำที่แสดง
 อำรมณ์ต่ำงๆ เช่น ยิ้ม, 
 ร้องไห้, หน้ำบึ้ง, หัวเรำะ 
 ตำมที่ครู/ผู้ดูแลเด็ก บอก
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยเพื่อวิ่งไปหยิบภำพได้

กิจกรรม “ปะติดรูปภำพหน้ำ
คน” 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมกำรใช้กล้ำมเนื้อ
มัดเล็กสร้ำงสรรค์งำนศิลปะ
สื่อ/อุปกรณ์
1. กระดำษสี
2. กำว
3. รูปโครงหน้ำคน
4. ส่วนประกอบใบหน้ำเช่น
ตำ, คิ้ว, จมูก, ปำก
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำอุปกรณ์
 ปะติดภำพใบหน้ำคนมำให้
 เด็กดู พร้อมแนะน�ำ
 อุปกรณ์
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก อธิบำย
 พร้อมสำธิตขั้นตอนกำรท�ำ
 ปะติดภำพใบหน้ำคน 
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แจก
 อุปกรณ์ปะติดรูปภำพ
 ใบหน้ำคนและให้เด็กท�ำ
 กิจกรรม
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถใช้มือปะติด
กระดำษบนรูปภำพหน้ำคน

กิจกรรม “อำรมณ์ของหนู” 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้เด็กเข้ำใจในอำรมณ์ต่ำงๆ เช่น ยิ้ม, ร้องไห้, 
หน้ำบึ้ง, หัวเรำะ
สื่อ/อุปกรณ์
ภำพอำรมณ์ต่ำงๆ เช่น ยิ้ม, ร้องไห้, หน้ำบึ้ง, หัวเรำะ
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก อธิบำยและให้เด็กสงเกตลักษณะภำพที่
 ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำมำ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำภำพมำวำงให้เด็กดูแล้วให้เด็กหยิบภำพ
 ตรงกับอำรมณ์ที่ก�ำหนดมำให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ถำมเด็กว่ำ ตอนนี้หนูรู้สึกอำรมณ์ไหนค่ะ
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถหยิบภำพตรงกับอำรมณ์ที่ครู/ผู้ดูแลเด็กก�ำหนด
และสำมำรถบอกอำรมณ์ตำมภสพได้ถูกต้อง

กิจกรรม ภำพฉันภำพเธอ 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กรู้จักกำรรอคอยให้
ถึงรอบของตนได้
สื่อ ภำพใบหน้ำที่แสดงอำรมณ์
ต่ำงๆ เช่น ยิ้ม, ร้องไห้, 
หน้ำบึ้ง, หัวเรำะ
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก อธิบำย
 พร้อมสำธิตกำรผลัดกัน
 เก็บภำพใบหน้ำที่แสดง
 อำรมณ์ต่ำงๆ เช่น ยิ้ม, 
 ร้องไห้, หน้ำบึ้ง, หัวเรำะ 
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก วำงภำพ  
 ใบหน้ำที่แสดงอำรมณ์ต่ำงๆ 
 ในจุดที่ก�ำหนดและแบ่งเด็ก
 ออกเป็น 2 แถวเท่ำๆ กัน
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้สัญญำณ 
 เด็กผลัดกันเก็บภำพ  
 ใบหน้ำที่แสดงอำรมณ์ต่ำงๆ  
 ใส่ตะกร้ำจนครบทุกคน
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถรอให้ถึงรอบของ
ตนได้

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ตามวัย	ช่วงอายุ	2-3	ปี

ล�าดับ
สาระการ
เรียนรู้

หน่วย

ประสบการณ์ส�าคัญ

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญา

การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การช่วยเหลือตนเองและ
การเข้าสังคม

4 เรื่องราว
เกี่ยวกับ
ตัวเด็ก

ประสาท
สัมผัสทั้ง 5

กิจกรรม ลิ้มชิมรส
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
เพื่อให้เด็กได้เคลื่อนไหว
ร่ำงกำย
สื่อ รสชำติต่ำงๆ เช่น หวำน 
เค็ม เปรี้ยว ขม 
วิธีจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำรสชำติ
 ต่ำงๆ มำสนทนำ และให้
 เด็กได้ทดลองชิมรส แล้ว
 บอกว่ำคือ รสอะไร
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำรสชำติ
 ต่ำงๆ ไปวำงไว้โดยให้ห่ำง
 จำกเด็กประมำณ 2 เมตร 
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สำธิต
 ขั้นตอนกำรเดินไปชิม
 รสชำติต่ำงๆ แล้ววิ่งกลับ
 มำบอกว่ำคือ รสชำติอะไร
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยและบอกรสชำติต่ำงๆ 
ได้

กิจกรรม พิมพ์ภำพจำกนิ้วมือ 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
เพื่อฝึกกำรใช้กล้ำมเนื้อมือ
สื่อ สี โปสเตอร์ นิ้วมือเด็ก  
กระดำษ A4
วิธีจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สำธิต
 ขั้นตอนกำรพิมพ์ภำพจำก
 นิ้วมือให้เด็กดู
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แจก
 อุปกรณ์และให้เด็กปฏิบัติ
 กิจกรรมพิมพ์ภำพจำก
 นิ้วมือตำมจินตนำกำรของ
 ตนเอง
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สอบถำม
 เด็กถึงภำพที่ตัวเองท�ำ 
 เช่น ภำพนี้คือ อะไรค่ะ 
 เพื่อให้เด็กได้คิดตำม
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถพิมพ์ภำพจำกนิ้ว
มือ

กิจกรรม เอ๊ะ! เสียงอะไร 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
เพื่อให้เด็กชี้บัตรภำพสัตว์ตำม
เสียงท่ีได้ยิน
สื่อ เพลงเกี่ยวกับสัตว์ (หรือ 
CD เสียงสัตว์ต่ำงๆ) บัตรภำพ
สัตว์
วิธีจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำบัตรภำพ
 สัตว์ติดไว้ที่ต่ำงๆ ในห้อง
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ร้องเพลง
 และเลียนเสียงของสัตว์ 
 ให้เด็กฟัง
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก บอกเด็กให้
 ชี้บัตรภำพสัตว์ตำมที่ครู
 เลียนเสียง
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถชี้บัตรภำพตำม
เสียงท่ีได้ยินได้

กิจกรรม อะไรอยู่ในกล่อง
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
เพื่อให้เด็กได้สัมผัสโดยกำร
จินตนำกำรและบอกลักษณะ
รูปร่ำงที่สัมผัส
สื่อ กล่องทึบ สิ่งของที่มีพื้น
สัมผัสที่ต่ำงกัน เช่น ลื่น 
เหนียว เย็น ขรุขระ เป็นต้น
วิธีจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำของเล่น 
 ที่มีพื้นสัมผัสที่ต่ำงกัน เช่น 
 ลื่น เหนียว เย็น มำสนทนำ 
 และให้เด็กทดลองสัมผัส 
 จำกนั้นน�ำไปใส่ไว้ใน
 กล่องทึบ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กออก
 มำหยิบของในกล่อง
 ทีละคนและให้เด็กอธิบำย
 ว่ำสิ่งของที่สัมผัสมี
 ลักษณะอย่ำงไร 
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถบอกลักษณะผิว
สัมผัสต่ำงๆ ได้

กิจกรรม ดื่มนมกันเถอะ
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
เพื่อให้เด็กหยิบจับและยกแก้ว
นมดื่มด้วยตัวเอง
สื่อ แก้วนม นม
วิธีจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำแก้วนม
 และนมมำสนทนำกับเด็ก
 ถึงวิธีกำรดื่มนมเรำใช้
 อวัยวะใดในกำรหยิบจับ
 และดื่มนมได้
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สนทนำกับ
 เด็กถึงประโยชน์ของนม
 และชวนกันดื่มนม
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็ก
 ท่องกลอนดื่มนมพร้อมกัน
 และดื่มนมให้หมด จนครบ
 ทุกคน
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถหยิบจับและยก
แก้วนมดื่มเองได้
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ตามวัย	ช่วงอายุ	2-3	ปี

ล�าดับ
สาระการ
เรียนรู้

หน่วย

ประสบการณ์ส�าคัญ

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญา

การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การช่วยเหลือตนเองและ
การเข้าสังคม

5 บุคคล
และ
สถานที่
แวดล้อม
ของเด็ก

ครอบครัว
แสนสุข

กิจกรรม ร้องเพลงประกอบ
ท่ำทำง 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กสำมำรถกระโดด
ตำมเพลงได้
สื่อ เพลงเช้ำวันหนึ่ง วันนั้น 
เด็ก 
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครูร้องเพลงเช้ำวันหนึ่ง 
 วันนั้น ให้เด็กฟัง 1 รอบ 
 พร้อมท�ำท่ำประกอบเพลง
2. ครูและเด็กร่วมกัน
 ร้องเพลงพร้อมท�ำท่ำ
 ประกอบเพลง
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถกระโดดตำม
เพลงได้

กิจกรรม ระบำยสีภำพ
ครอบครัว 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กสำมำรถระบำยสี
ภำพได้
สื่อ
1. รูปภำพครอบครัว
2. สีเทียน 
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครูน�ำภำพครอบครัวมำร่วม 
 สนทนำกับเด็กเกี่ยวกับ  
 ครอบครัว
2. ครูแจกภำพครอบครัวและ 
 สีเทียนให้เด็กระบำยสี
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถระบำยสีได้ด้วย
ตนเอง

กิจกรรม นิทำนแสนสนุก 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กฟังนิทำนและ
สำมำรถชี้ภำพที่ครูบอกได้
สื่อ นิทำนครอบครัวแสนสุข
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครูให้เด็กนั่งเป็น
 ครึ่งวงกลม
2. ครูเล่ำนิทำนเรื่อง   
 “ครอบครัวแสนสุข”   
 พร้อมสนทนำกับเด็ก
 เกี่ยวกับเนื้อหำในนิทำน 
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถฟังนิทำนและ
สำมำรถชี้ภำพที่ครูบอกได้

กิจกรรม ภำพที่หนูรู้จัก 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กสำมำรถพูดตอบรับ
และปฏิเสธจำกภำพที่ครูชี้ได้ 
สื่อ บัตรภำพครอบครัว
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครูน�ำบัตรภำพบุคคลใน  
 ครอบครัวมำสนทนำกับ  
 เด็ก
2. ครูชี้ภำพบุคคลใน  
 ครอบครัว เช่น ภำพแม่  
 แล้วถำมเด็กว่ำ (นี้คือ 
 แม่ใช่ไหม แม่ใส่กำงเกง
 ใช่ไหม)
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถตอบรับและ
ปฏิเสธจำกภำพที่ครูชี้ได้

กิจกรรม บทบำทสมมติ 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กสำมำรถเล่นกับ
เพื่อนได้
สื่อ หุ่นมือ 
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครูแนะน�ำอุปกรณ์และ
 อธิบำยวิธีกำรเล่นหุ่นมือ
2. ครูให้เด็กเล่นบทบำท
 สมมติครอบครัวของฉัน
 จำกหุ่นมือร่วมกับเพื่อนได้
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถร่วมกับเพื่อนได้
เล่นบทบำทสมมติ

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ตามวัย	ช่วงอายุ	2-3	ปี

ล�าดับ
สาระการ
เรียนรู้

หน่วย

ประสบการณ์ส�าคัญ

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญา

การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การช่วยเหลือตนเองและ
การเข้าสังคม

6 บุคคล
และ
สถานที่
แวดล้อม
ของเด็ก

อาชีพใน
ฝัน เช่น
(ครู/หมอ/
พยาบาล/
ทหาร/
ต�ารวจ)

กิจกรรม อำชีพในฝัน
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กเคลื่อนไหวร่ำงกำย
สื่อ เพลงอำชีพต่ำงๆ เครื่อง
เคำะจังหวะ 
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ร้องเพลง 
 “หนูอยำกเป็นอะไร” 
 พร้อมท�ำท่ำทำงประกอบ
 ให้เด็กดู 
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก
 ร้องเพลงร่วมกันพร้อมกับ
 ท�ำท่ำทำงประกอบเพลง
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยได้

กิจกรรม ซ่อนหำภำพ 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กสำมำรถแก้ปัญหำ 
ในกำรท�ำกิจกรรมได้
สื่อ บัตรภำพอำชีพ เช่น ครู 
หมอ พยำบำล
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำบัตรภำพ
 อำชีพ มำให้เด็กดู
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำบัตรภำพ
 อำชีพต่ำงๆ ซ่อนไว้บน
 เก้ำอี้ ใต้เก้ำอี้ บนโต๊ะ 
 ใต้โต๊ะ หรือที่เด็กไม่
 สำมำรถเอื้อมหยิบได้ถึง
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กหำ
 บัตรภำพครูและน�ำมำให้
 ครู/ผู้ดูแลเด็ก โดยให้เด็ก
 หำวิธีกำรแก้ปัญหำด้วย
 ตนเอง เช่น ใช้ไม้ หรือ
 วัตถุสิ่งของเขี่ย บัตรภำพ
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถแก้ปัญหำในขณะ
ท�ำกิจกรรมได้

กิจกรรม นิทำนพำเพลิน 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อฝึกให้เด็กสนใจ 
และรักกำรอ่ำน
สื่อ นิทำนอำชีพต่ำงๆ 
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เล่ำนิทำนอำชีพต่ำงๆ ให้เด็กฟัง
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สนทนำกับเด็กเกี่ยวกับเนื้อหำในนิทำนและ
 ให้เด็กสนทนำโต้ตอบ
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถให้ควำมสนใจและฟังนิทำนได้นำน 5 นำที รวมทั้ง
สำมำรถสนทนำเกี่ยวกับเนื้อหำในนิทำนได้

กิจกรรม มุมสนุกในห้องเรียน
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กสำมำรถช่วยเหลือ
ตนเองในกำรเล่นเป็นกลุ่มกับ
เพื่อนๆ ได้ 
สื่อ ของเล่น เช่น ตัวบล็อก
พลำสติก จิ๊กซอว์ หนังสือ
นิทำน
วิธีการจัดกิจกรรม
ครูแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 
5 คน ให้เด็กเล่นอิสระตำม
มุมต่ำงๆ แต่ละมุม ภำยใน
ห้องเรียน เช่น มุมบล็อก 
มุมหนังสือ มุมดนตรี 
มุมบทบำทสมมุติ
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถช่วยเหลือตนเอง
ในขณะเล่นเป็นกลุ่มกับ
เพื่อนๆได้
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การเข้าสังคม

7 สถานที่
ส�าคัญ

วันส�าคัญ/
สถานที่
ส�าคัญ

กิจกรรม หนูน้อยร้องเพลง
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กเคลื่อนไหวร่ำงกำย
สื่อ เพลงวันส�ำคัญต่ำงๆ เช่น 
เพลงปีใหม่ เพลงวันเด็ก
วิธีจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ร้องเพลง
 วันส�ำคัญต่ำงๆ และท�ำ
 ท่ำทำงประกอบเพลงให้
 เด็กดู
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก
 ร่วมกันเคลื่อนไหวร่ำงกำย
 ประกอบเพลง
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยได้ตำมจังหวะเพลง

กิจกรรม ระบำยสีภำพ 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กใช้กล้ำมเนื้อมือใน
กำรระบำยสีภำพได้
สื่อ 
- ภำพวันส�ำคัญ/สถำนที่
 ส�ำคัญ เช่น วันปีใหม่ 
 วันเด็ก วันพระ
- สีเทียนขนำดใหญ่
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำภำพ
 วันส�ำคัญ/สถำนที่ส�ำคัญ
 มำให้เด็กดู และสำธิต
 กำรระบำยสี
2. เด็กระบำยสีภำพ
 วนัส�ำคัญ/สถำนท่ีส�ำคัญได้
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถระบำยสีได้ด้วย
ตนเอง

กิจกรรม นิทำนพำเพลิน 
วตัถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพ่ือฝึกให้เด็กสนใจ และรกักำรอ่ำน
สื่อ นิทำนวันส�ำคัญ/สถำนที่ส�ำคัญต่ำงๆ
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เล่ำนิทำนวันส�ำคัญต่ำงๆ/สถำนที่ส�ำคัญ 
 ให้เด็กฟัง
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สนทนำกับเด็กเกี่ยวกับเนื้อหำในนิทำนและ
 ให้เด็กสนทนำโต้ตอบ
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถให้ควำมสนใจและฟังนิทำนได้นำน 5 นำที

กิจกรรม มุมเด็กน้อย 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อฝึกให้เด็กเล่นกับเพื่อน
สื่อ มุมต่ำงๆ ในห้อง
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แบ่งเด็ก
 เป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คนให้
 เด็กเล่นตำมมุมต่ำงๆ
 ภำยในห้องเช่น มุมบล็อก 
 มุมหนังสือ มุมดนตรี 
 มุมบทบำทสมมุติ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แนะน�ำ
 มุมต่ำงๆ ภำยในห้องพร้อม
 อธิบำยกำรเล่นแต่ละมุมให้
 เด็กฟัง
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กเล่น
 มุมอย่ำงอิสระโดยครู/
 ผู้ดูแลเด็ก คอยดูแลอยู่
 ห่ำงๆ 
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถเล่นเป็นกลุ่มกับ
เพื่อนๆ ได้
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8 ธรรมชาติ
รอบตัว

ดิน หิน 
ทราย น�้า

กิจกรรม สนุกกับธรรมชำติ
รอบตัว
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้สัมผัส
กับธรรมชำติ เช่น ทรำย
สื่อ/อุปกรณ ์
1. ทรำย 
2. อุปกรณ์ในกำรเล่นทรำย
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ร่วมกัน
 สร้ำงข้อตกลงก่อนกำรท�ำ
 กิจกรรม
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กเล่น
 ทรำยตำมเสรี โดยครูคอย
 สงัเกตพฤติกรรมเด็กขณะ
 ท�ำกิจกรรม
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้
 สัญญำณหมดเวลำจำก
 นั้นให้เด็กเตรียมตัวเก็บ
 ของและท�ำควำมสะอำด
 ร่ำงกำย
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถเล่นสนุกกับ
ธรรมชำติรอบตัว โดย
เคลื่อนไหวส่วนต่ำงๆ ของ
ร่ำงกำยได้อย่ำงอิสระ

กิจกรรม หยิบหินแสนสนุก 
วัตถุประสงค์กำรจัดกิจกรรม
เพื่อฝึกกำรประสำนสัมพันธ์
ระหว่ำงมือกับตำ
สื่อ/อุปกรณ์
1. ก้อนหินขนำดต่ำงๆ
2. แก้วน�้ำพลำสติก
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สนทนำ
 เกี่ยวกับลักษณะของ
 ก้อนหินและเปรียบเทียบ
 ขนำด
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สำธิตวิธีใช้
 นิ้วมือหยิบก้อนหินทีละ
 ก้อนใส่ในแก้วพลำสติก
 อำจเริ่มจำกหยิบก้อนใหญ่
 ที่สุดก่อนแล้วค่อยๆหยิบ
 หินขนำดเล็กลงเรื่อยๆ 
 เป็นต้น
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถหยิบก้อนหิน
ขนำดต่ำงๆ ใส่ลงในแก้วได้

กิจกรรม นิทำนหรรษำ
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมกำรฟังและปลูก
ฝังกำรรักกำรอ่ำน
สื่อ/อุปกรณ์
นิทำนที่มีเรื่องรำวเกี่ยวกับ
ธรรมชำติ ดิน หิน ทรำย น�้ำ
วิธีการจัดกิจกรรม
ครู/ผู้ดูแลเด็ก เล่ำนิทำนที่มี
เรื่องรำวเกี่ยวกับธรรมชำติ ดิน 
หิน ทรำย น�้ำ ให้เด็กๆ ฟัง 
แล้วสนทนำถึงประโยชน์ของ
ดิน หิน ทรำย น�้ำ
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถตั้งใจฟังนิทำนได้
นำน 5 นำที

กิจกรรม หนูน้อยนักส�ำรวจ
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักแยก
ประเภท ดิน หิน ทรำย น�้ำ
สื่อ/อุปกรณ์
ดิน หิน ทรำย น�้ำ ของจริง
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำตัวอย่ำง
 ดิน หิน ทรำย น�้ำ มำให้
 เด็กได้ดู ให้เด็กได้ส�ำรวจ 
 สัมผัส
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ร่วมกัน
 สนทนำถึงลักษณะและ
 ประโยชน์ของดิน หิน 
 ทรำย น�้ำ
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถแยกประเภท ดิน 
หิน ทรำย น�้ำ

กิจกรรม เทน�้ำใส่ภำชนะ 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักกำรรอคอย
และฝึกสมำธิ
สื่อ/อุปกรณ์
1. ขวดไว้ใช้ใส่น�้ำ 
2. น�้ำ 
3. ภำชนะขนำดต่ำงกัน
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครูสำธิตกำรเทน�้ำจำกขวด 
 เทใส่ภำชนะที่มีปำกขนำด
 กว้ำงกว่ำ และเล็กกว่ำตำม
 ล�ำดับ
2. ครูให้เด็กลองท�ำโดยอำจ
ช่วยเหลือได้บ้ำง
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถรอคอยและร่วม
ท�ำกิจกรรมได้
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8 ธรรมชาติ
รอบตัว

ต้นไม้ร่มรื่น กิจกรรม กิจกรรมขว้ำง
ลูกบอล 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อฝึกกำรขว้ำงลูกบอล
สื่อ
1. ลูกบอลสี  
2. ภำพต้นไม้
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำภำพ
 ต้นไม้แปะไว้ที่ฝำผนังห้อง
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สำธิตกำร
 ขว้ำงลูกบอลสีให้โดนภำพ
 ต้นไม้ให้เด็กดู
3. เด็กๆ ขว้ำงลูกบอลสีให้
 โดนภำพต้นไม้ได้
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถขว้ำงลูกบอลสีได้

กิจกรรม ขย�ำกระดำษ 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมกำรใช้กล้ำมเนื้อ
มือ
สื่อ กระดำษสีเขียว น�้ำตำล
วิธีการจัดกิจกรรม 
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก อธิบำย
 พร้อมสำธิตกำรขย�ำ
 กระดำษให้เด็กดู
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แจก
 กระดำษให้เด็กขย�ำ
 กระดำษตำม แล้วน�ำไปติด
 ที่แบบรูปต้นไม้ทีเตรียมไว้
 ทีละคน
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถใช้กล้ำมเนื้อมือ
ในกำรขย�ำกระดำษได้

กิจกรรม บอกส่วนประกอบของต้นไม้ 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อให้เด็กชี้บอกส่วนประกอบ
ของต้นไม้
สื่อ ต้นไม้ของจริง
วิธีการจัดกิจกรรม 
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็กเคลื่อนไหวร่ำงกำยพร้อมท�ำท่ำ
 ประกอบตำมจังหวะเพลง “กิ่งก้ำนใบ” 
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำต้นไม้จริงมำตั้งไว้ให้เด็กดูพร้อมสนทนำ
 ถึงส่วนประกอบของต้นไม้ เช่น ล�ำต้น ใบ กิ่ง รำก ดอก ผล 
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กชี้ส่วนต่ำงๆของต้นไม้ตำมครูบอก 
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถชี้บอกส่วนประกอบของต้นไม้ได้

กิจกรรม บ�ำเพ็ญประโยชน์ให้
ส่วนรวม 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อฝึกกำรช่วยเหลือสังคม
สื่อ
1. ถุง 
2. ตะกร้ำ 
3. ลังกระดำษ 
กิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สำธิตกำร
 เก็บใบไม้บริเวณรอบอำคำร
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำเด็กๆ
 เดินเก็บใบไม้บริเวณอำคำร
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถช่วยเก็บใบไม้
บริเวณอำคำรได้
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10 สัตว์
เลี้ยง
แสนรัก

สุนัข/แมว/
นก/ปลา/
กระต่าย

กิจกรรม เคลื่อนไหวตำม
จังหวะ
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมกำรเคลื่อนไหว
ร่ำงกำย
สื่อ เพลงสัตว์ต่ำงๆ
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก
 ร้องเพลงสัตว์ต่ำงๆ พร้อม
 สำธิตท่ำทำงประกอบเพลง
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็ก
 ท�ำท่ำประกอบตำมเพลง 
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยตำมเพลงได้

กิจกรรม ลีลำมือ 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อฝึกกำรลำกเส้นตำม
รอยประ
สื่อ
1. ใบงำนภำพสัตว์ที่เป็น
 รอยประ เช่น สุนัข แมว 
 นกปลำ กระต่ำย เป็นต้น
2. สีเทียนแท่งใหญ่
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำภำพสัตว์
 ที่มีรอยประมำให้เด็กดูแล้ว
 สนทนำชื่อสัตว์แต่ละชนิด
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก อธิบำย
 พร้อมสำธิตขั้นตอนกำร
 ลำกเส้นตำมรอยประให้
 เด็กดูอย่ำงช้ำๆ
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แจกใบงำน
 ภำพสัตว์แล้วให้เด็กใช้
 สีเทียนลำกเส้นตำม
 รอยประ 
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถลำกเส้นตำมรอย
ประได้
หมายเหตุ ถ้าเด็กคนไหนท�า
ไม่ได้ให้ครูช่วยจับมือเด็ก
ประคองเบาๆ ลากเส้นตาม
รอยประ

กิจกรรม จับคู่ภำพสัตว์ที่
เหมือนกัน 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมควำมเข้ำใจภำษำ
โดยให้เด็กจับคู่ภำพสัตว์ที่
เหมือนกันได้
สื่อ บัตรภำพสัตว์ เช่น สุนัข 
แมว นกปลำ กระต่ำย เป็นต้น
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำบัตรภำพ
 สัตว์ให้เด็กดูพร้อมกับให้
 เด็กเรียกชื่อสัตว์ตำม
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สำธิตกำร
 จับคู่ภำพที่เหมือนกัน
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กออก
 มำครั้ง 2 คน เพื่อจับคู่
 ภำพสัตว์ที่เหมือนกัน
4. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กออก
 มำจับคู่ภำพจนครบทุกคน
สังเกตพฤติกรรม 
เด็กสำมำรถจับคู่ภำพสัตว์ที่
เหมือนกันได้

กิจกรรม หนูน้อยนักท่อง
เที่ยว 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักตอบรับหรือ
ปฏิเสธ
สื่อ บัตรภำพสัตว์ เช่น สุนัข 
แมว นกปลำ กระต่ำย เป็นต้น
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำบัตรภำพ
 สัตว์หลำยๆ ชนิด มำติด
 บริเวณห้อง 
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก
 ร่วมกันดูภำพสัตว์ตำมมุม
 ต่ำงๆ โดยครูตั้งค�ำถำม
 เกี่ยวกับสัตว์เพื่อให้เด็ก
 ตอบรับว่ำใช่ หรือไม่ใช่ 
 เช่น นี้คือปลำใช่ไหมค่ะ 
 นี้คือกระต่ำยใช่ไหมค่ะ
3. ครู/ผู้ดูแลเด็กสังเกตกำรณ์ 
 ตอบค�ำถำมของเด็ก 
สังเกตุพฤติกรรม
เด็กสำมำรถตอบรับหรือ
ปฏิเสธได้

กิจกรรม ร้องเพลงร่วมกับ
เพื่อน 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วม
ในกำรร้องเพลงกับเพื่อน
สื่อ เพลงสัตว์ต่ำงๆ
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ร้องเพลง 
 “สัตว์ต่ำงๆ” ให้เด็กฟังช้ำๆ 
 ซ�้ำๆ หลำยเที่ยวเพื่อให้เด็ก
 จดจ�ำ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็กร้อง
 เพลง “สัตว์ต่ำงๆ” ร่วมกัน 
 ได้
สังเกตุพฤติกรรม
เด็กสำมำรถร้องเพลงร่วมกับ
เพื่อนได้



แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็กอายุต�่ากว่า 3 ปี กรมอนามัย

101

แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็กอายุต�่ากว่า 3 ปี กรมอนามัย

100

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ตามวัย	ช่วงอายุ	2-3	ปี

ล�าดับ
สาระการ
เรียนรู้

หน่วย

ประสบการณ์ส�าคัญ

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญา

การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การช่วยเหลือตนเองและ
การเข้าสังคม

11 ธรรมชาติ
รอบตัว

ฤดูกาล
ที่รัก

กิจกรรม ท�ำท่ำทำงประกอบ
เพลง 3 ฤดู (ฤดูร้อน 
ฤดูหนำว ฤดูฝน) 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมกำรเคลื่อนไหว
ร่ำงกำย
สื่อ เพลง 3 ฤดู 
วิธีการจัดกิจกรรม 
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดให้เด็ก
 ยืนเป็นวงกลม
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ท�ำท่ำทำง
 ให้เด็กดู เช่น ฝนตก 
 ยกมือขึ้นลง,หนำว
 กอดอก,ร้อนใช้มือพัดตัว  
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก
 ร้องเพลงแล้วท�ำท่ำ
 ประกอบเพลงพร้อมกัน 
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยประกอบเพลงได้

กิจกรรม ระบำยสีรูปร่ม/ลำก
เส้นท�ำสำยฝน 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อฝึกกำรใช้กล้ำมเนื้อมือ
สื่อ
1. รูปภำพร่ม 
2. สีเทียน 
วิธีการจัดกิจกรรม 
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กนั่ง
 เป็นวงกลมและ สนทนำถึง
 ฤดูกำลต่ำงๆ ทั้ง 3 ฤดู 
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำภำพร่ม, 
 มำให้เด็กคนละ 1 แผ่น
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สนทนำ
 เรื่องฤดูกำลกับเด็กพร้อม
 ถำมเด็กๆ ถ้ำฝนตกเรำใช้
 อะไรกันฝน
4. จำกนั้นครู/ผู้ดูแลเด็ก แจก
 รูปภำพให้เด็กระบำยสี
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถใช้มือระบำยสี
ภำพได้

กิจกรรม สนทนำถำมตอบ 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมกำรเข้ำใจภำษำและกำรใช้ภำษำ
สื่อ ภำพฤดูกำลต่ำงๆ 
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สนทนำเกี่ยวกับฤดูกำลต่ำงๆ เช่น ฤดูหนำว 
 ฤดูร้อน ฤดูฝน ให้เด็กฟัง 
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สนทนำพร้อมถำมเด็กว่ำเด็กปฏิบัติตัว
 อย่ำงไร เมื่อเจอสภำพอำกำศที่ต่ำงๆ กัน เช่น อำกำศหนำว 
 อำกำศร้อน หรือฝนตก 
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถเข้ำใจและสำมำรถตอบค�ำถำมได้

กิจกรรม เลือกของได้ตำม
ฤดูกำล 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมกำรเข้ำสังคมของ
เด็ก เช่น กำรเล่นเป็นกลุ่ม
และมีกำรก�ำหนดกติกำข้อ
ตกลงร่วมกันได้
สื่อ 
อุปกรณ์ส�ำหรับฤดูฝน: 
เสื้อกันฝน ร่ม
อุปกรณ์ฤดูหนำว: เสื้อหนำว 
ผ้ำพันคอ
อุปกรณ์ฤดูร้อน: พัดลม พัด 
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แนะน�ำ
 อุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละ
 ฤดูกำลให้เด็กเข้ำใจ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แบ่งกลุ่ม
 เด็กเป็น 3 กลุ่มตำม
 ฤดูกำล และน�ำอุปกรณ์
 ทั้งหมดมำคละกันและน�ำ
 ไปไว้มุมใดมุมหนึ่ง
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กแต่ละ
 กลุ่มช่วยกันหำอุปกรณ์
 ส�ำหรับใช้ในฤดูกำลตำมชื่อ
 กลุ่มของตนเอง
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถร่วมเล่นเป็นกลุม่ได้
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10 สิ่งต่างๆ 
รอบตัว
เด็ก

สีสันสดใส กิจกรรม บล็อกหรรษำ 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมกำรเคลื่อนไหว
ร่ำงกำย 
สื่อ
1. บล็อกขนำดใหญ่สีสัน
 สดใส 
2. กล่องส�ำหรับใส่บล็อก
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำบล็อก
 ขนำดใหญ่สีต่ำงๆ มำให้
 เด็กดู และสำธิตกำรต่อ
 บล็อกตำมสีที่ก�ำหนดไว้ 
 เช่น แดง เหลือง เขียว 
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำบล็อก
 ขนำดใหญ่สีสันสดใสมำ
 วำงคละกันและน�ำไปใส่ใน
 กล่อง แล้วน�ำไปวำงไว้มุม
 ใดมุมหนึ่งของห้อง
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แบ่งเด็ก
 ออกเป็น 2 กลุ่ม และ
 ก�ำหนดสีให้เด็กวิ่งไปหยิบ
 มำต่อกันให้เป็นตึกสูง 
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถวิ่งน�ำบล็อกสีที่
ก�ำหนดไว้มำต่อกันเป็นตึกสูง
ได้

กิจกรรม ภำพสีสดสวย
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมกำรใช้กล้ำมเนื้อ
มือ
สื่อ
1. กระดำษขนำดใหญ่
2. สีเทียนขนำดใหญ่
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สำธิต
 กำรน�ำสีเทียนมำระบำยสี
 ในกระดำษขนำดใหญ่
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก
 ร่วมกันน�ำสีเทียนระบำยลง
 ในกระดำษขนำดใหญ่
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถใช้มือระบำยสีได้

กิจกรรม จับคู่สีสัมพันธ์
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้เด็กเข้ำใจกำร
จับคู่สีสัมพันธ์ 
สื่อ
- ภำพแตงโมคู่กับสีแดง
- ภำพกล้วยคู่กับสีเหลือง
- ภำพมะม่วงคู่กับสีเขียว
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สนทนำกับ
 เด็กโดยอธิบำยคู่สีสัมพันธ์
 ระหว่ำงภำพผลไม้กับสี
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กออก
 มำจับคู่ภำพสีสัมพันธ์ตำม
 ที่ครูก�ำหนด จนครบทุกคน
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถหยิบภำพผลไม้
ตรงกับคู่สีได้

กิจกรรม บอกชื่อสี
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
เพื่อฝึกกำรใช้ภำษำโดยกำร
บอกชื่อสี
สื่อ สีต่ำงๆ เช่น แดง เหลือง 
เขียว ฟ้ำ ขำว 
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำสีที่ 
 เตรียมไว้มำให้เด็กดู
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กบอก
 สีตำมที่ครูก�ำหนด
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถบอกชื่อสีได้ ตำม
ที่ครูก�ำหนด

กิจกรรม เสื้อผ้ำของฉัน
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
เพื่อให้เด็กเก็บเสื้อผ้ำได้ด้วย
ตนเอง
สื่อ เสื้อผ้ำเด็ก
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดหำจุด
 ส�ำหรับเก็บเสื้อผ้ำเด็ก เช่น 
 กำรก�ำหนดสัญลักษณ์ของ
 เด็กแต่ละคน 
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กน�ำ
 เสื้อผ้ำไปเก็บตำม
 สัญลักษณ์ของตนเอง 
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถเก็บเสื้อผ้ำได้ด้วย
ตนเอง
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13 สิ่งต่างๆ 
รอบตัว
เด็ก

มหัศจรรย์
เส้นสาย 
(รูปร่าง)

กิจกรรม รู้จักรูปร่ำง 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
เพื่อให้เด็กได้เคลื่อนไหว
ร่ำงกำย
สื่อ/อุปกรณ ์รูปร่ำง-รูปทรง
ต่ำงๆ ได้แก่ สำมเหลี่ยม 
สี่เหลี่ยม วงกลม
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สนทนำ
 และให้เด็กรู้จักรูปทรง 
 ต่ำงๆ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็ก
 ทดลองหยิบรูปทรงต่ำงๆ 
 ตำมที่ก�ำหนด
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำรูปทรง
 ต่ำงๆ ไปวำงไว้มุมห้อง 
 แล้วให้เด็กไปหยิบมำตำม
 ค�ำบอก
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถเดินไปหยิบ
รูปทรงต่ำงๆ ได้

กิจกรรม ระบำยสีภำพ 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
เพื่อให้เด็กใช้กล้ำมเนื้อมัด
เล็กระบำยสีภำพ
สื่อ/อุปกรณ์
1. ภำพรูปร่ำงต่ำงๆ เช่น 
 รูปทรงสำมเหลี่ยม 
 สี่เหลี่ยม วงกลม
2. สีเทียน
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กดู
 ภำพรูปทรงต่ำงๆ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แจกภำพ
 ลำยเส้นรูปทรงต่ำงๆ ให้
 เด็กดูแล้วสนทนำกับเด็ก
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก
 ร่วมกันระบำยสีรูปร่ำงต่ำงๆ
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถระบำยสีภำพได้

กิจกรรม อยู่ไหนนะ      
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
เพื่อให้เด็กเข้ำใจและหยิบวัสดุ
ที่มีหลำกหลำยรูปร่ำง
สื่อ/อุปกรณ์
รูปร่ำง-รูปทรงต่ำงๆ ได้แก่ 
สำมเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก อธิบำยให้
 เด็กสังเกตรูปร่ำง 
 รูปวงกลม สี่เหลี่ยม 
 สำมเหลี่ยม
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำรูป
 วงกลม สี่เหลี่ยม 
 สำมเหลี่ยมวำงให้เด็กดู
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กหยิบ
 รูปวงกลม สี่เหลี่ยม   
 สำมเหลี่ยม ตำมที่ต้องกำร
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถหยิบรูปร่ำงต่ำงๆ 
ได้ถูกต้อง

กิจกรรม บอกชื่อรูปร่ำง 
วัตถุประสงค์กำรจัดกิจกรรม
เพื่อให้เด็กบอกชื่อรูปร่ำง-รูป
ทรงต่ำงๆ
สื่อ/อุปกรณ์
รูปร่ำง-รูปทรงต่ำงๆ ได้แก่ 
สำมเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำอุปกรณ์
 ที่เป็นรูปทรงต่ำงๆมำให้
 เด็กดู และสนทนำ
 รูปทรง-รูปร่ำงกับเด็ก
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กออก
 มำหยิบรูปร่ำง-รูปทรงต่ำงๆ 
 และให้บอกว่ำ คือ รูปร่ำง
 อะไร
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถบอกชื่อรูปทรง
ต่ำงๆ ได้

กิจกรรม ร้องเพลงร่วมกับ
เพื่อน 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วม
ในกำรร้องเพลงกับเพื่อน
สื่อ เพลงรูปร่ำงต่ำงๆ
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ร้องเพลง 
 “รูปร่ำงต่ำงๆ” ให้เด็กฟัง
 ช้ำๆ ซ�้ำๆ หลำยเที่ยวเพื่อ
 ให้เด็กจดจ�ำ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก
 ร้องเพลง “รูปร่ำงต่ำงๆ”   
 ร่วมกันได้ 
สังเกตุพฤติกรรม
เด็กสำมำรถร้องเพลงร่วมกับ
เพื่อนได้

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ตามวัย	ช่วงอายุ	2-3	ปี

ล�าดับ
สาระการ
เรียนรู้

หน่วย

ประสบการณ์ส�าคัญ

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญา

การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การช่วยเหลือตนเองและ
การเข้าสังคม

14 เรื่องราว
เกี่ยวกับ
ตัวเด็ก

ของใช้ส่วน
ตัวของฉัน

กิจกรรม กระโดดเก็บของใส่
ตะกร้ำ 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กกระโดดเก็บของใส่
ตะกร้ำได้
สื่อ ของจริง 
1. แก้วน�้ำ 
2. ยำสีฟัน 
3. ตะกร้ำ
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แบ่งเด็กยืน
 เข้ำแถวเท่ำๆ กันเป็น
 2 แถว
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก อธิบำย
 พร้อมสำธิตขั้นตอนกำร
 กระโดด 1 ครั้ง และเก็บ
 ของใส่ตะกร้ำให้เด็กดู
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้
 สัญญำณเด็กกระโดดเก็บ
 ของใส่ตะกร้ำพร้อมกัน 
 แถวละคนจนครบ
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถกระโดดเก็บของ
ใส่ตะกร้ำได้

กิจกรรม หยิบของส่งยิ้ม 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กใช้กล้ำมเนื้อ
มัดเล็กส่งของได้
สื่อ ของจริง
1. แก้วน�้ำ
2. ยำสีฟัน
3. แปรงสีฟัน
4. หวี
วิธีการจัดกิจกรรม 
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำของใช้
 ส่วนตัว เช่น แก้วน�้ำ
 ยำสีฟัน แปรงสีฟัน หวี มำ
 ให้เด็กดู และสนทนำ
 ร่วมกัน
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กออก
 มำทีละคนเพื่อให้เด็กมำ
 หยิบของใช้ส่งให้ครู
 ครั้งละ 1 ชิ้น 
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถใช้มือหยิบของใช้
ครั้งละ1ชิ้นได้

กิจกรรม ของใช้ของหนู
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กหยิบของใช้ 2 ชิ้น
มำให้ครูได้
สื่อ ของจริง
1. แก้วน�้ำ
2. ยำสีฟัน
3. แปรงสีฟัน
4. หวี
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สนทนำร่วม
 กับเด็กถึงประโยชน์ของใช้
 ของหนูพร้อมสำธิตกำรใช้ 
 แก้วน�้ำ ยำสีฟัน แปรงสีฟัน 
 หวี 
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก วำงของใช้
 ส่วนตัว ตำมจุดต่ำงๆ 
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กหยิบ
 สิ่งของ มำให้ครู ครั้งละ
 2 ชิ้น จนครบ 
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถหยิบของใช้
ครั้งละ 2 ชิ้นมำให้ครูได้
ถูกต้อง 

กิจกรรม บอกประโยชน์
ของใช้ส่วนตัว 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กบอกประโยชน์
ของใช้แต่ละชนิดได้
สื่อ ของจริง
1. แก้วน�้ำ
2. ยำสีฟัน
3. แปรงสีฟัน
4. หวี
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำของใช้
 ส่วนตัวมำสนทนำกับเด็ก 
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กออก
 มำทีละคนโดยใช้ค�ำถำม 
 ดังนี้
 - แก้วมีไว้ท�ำอะไรได้บ้ำง
 - แปรงสีฟัน/ยำสีฟันมีไว้
   ท�ำอะไรได้บ้ำง
 - กระเป๋ำมีไว้ท�ำอะไรได้บ้ำง
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถบอกประโยชน์
ของใช้ส่วนตัวได้

กิจกรรม ผลัดกันเก็บของใช้
ใส่ตะกร้ำ 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กรู้จักกำรรอคอยให้
ถึงรอบของตนได้
สื่อ ของจริง
1. ยำสีฟัน
2. ตะกร้ำ
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก อธิบำย
 พร้อมสำธิตกำรผลัดกัน
 เก็บของใช้ส่วนตัวใส่ตะกร้ำ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก วำงของใช้
 ส่วนตัวในจุดที่ก�ำหนดและ
 แบ่งเด็กออกเป็น 2 แถว
 เท่ำๆกัน
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้สัญญำณ
 เด็กผลัดกันเก็บของใช้
 ส่วนตัวใส่ตะกร้ำจนครบ
 ทุกคน
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถรอให้ถึงรอบของ
ตนได้
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ตัวอย่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ตามวัย	ช่วงอายุ	2-3	ปี

ล�าดับ
สาระการ
เรียนรู้

หน่วย

ประสบการณ์ส�าคัญ

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญา

การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การช่วยเหลือตนเองและ
การเข้าสังคม

15 สิ่งต่างๆ 
รอบตัว
เด็ก

อาหารดีมี
ประโยชน์ 
(นม)

กิจกรรม ดื่มนมร่ำงกำยแข็ง
แรง 
วตัถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมกล้ำมเนื้อมัด
ใหญ่ในกำรกระโดดไปข้ำง
หน้ำได้
สื่อ เพลงดื่มนม
วิธีจัดกิจกรรม 
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็ก
 ยืนอิสระ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ร้องเพลง
 ดื่มนมพร้อมสำธิต
 ท่ำทำงโดยกำรกระโดด
 ไปข้ำงหน้ำ
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก
 ร่วมกันร้องเพลงดื่มนม
 และท�ำท่ำประกอบเพลง
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถกระโดดไปข้ำง
หน้ำโดยเท้ำพ้นพื้นได้

กิจกรรม กล่องนมแสนสวย
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมกล้ำมเนื้อมัดเล็ก
ในกำรฉีกกระดำษสีติดปะภำพ
กล่องนมได้
สื่อ
- รูปภำพกล่องนม 
- กระดำษสี 
- กำว
วิธีจัดกิจกรรม 
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำใบงำน
 ภำพกล่องนมและ
 อุปกรณ์ในกำรติดปะ
 กล่องนม
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก อธิบำย
 พร้อมสำธิตวิธีกำรท�ำ
 กิจกรรม
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แบ่งเด็ก
 เป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน 
 และแจกภำพและ
 อุปกรณ์ให้เด็ก
4. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กฉีก
 กระดำษเป็นชิ้นเล็กๆ 
 แล้วน�ำมำติด ปะรูปภำพ
 กล่องนมให้สวยงำม
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถฉีกกระดำษสีน�ำ
มำติดปะภำพได้

กิจกรรม หนูเข้ำใจ 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กน�ำกล่องนมมำวำง
ตำมที่ครูบอกได้
สื่อ กล่องนม โต๊ะหรือเก้ำอี้
วิธีจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กนั่ง
 เป็นตัวยูพร้อมสนทนำ
 กับเด็กให้เข้ำใจ
 ควำมหมำยระหว่ำงบน
 กับล่ำง
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็ก
 ออกมำทีละคนพร้อมส่ง
 กล่องนมให้เด็กน�ำไปวำง
 ไว้บนโต๊ะ/ใต้โต๊ะ) 
 จนครบทุกคน
สังเกตพฤติกรรม 
เด็กสำมำรถน�ำกล่องนมไป
วำงทั้งบนโต๊ะและใต้โต๊ะได้ถูก
ต้อง

กิจกรรม หนูบอกได้
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กบอกประโยชน์ของ
นมได้
สื่อ กล่องนม 
วิธีจัดกิจกรรม 
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กน�ำ
 กล่องนมของตนเองมำ
 วำงบนโต๊ะที่ครูเตรียมไว้
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก
 สนทนำร่วมกันกับเด็กถึง
 ประโยชน์ของนม 
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถสนทนำโต้ตอบ
บอกประโยชน์ของนมได้

กิจกรรม เก็บกล่องนมกัน
เถอะ 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กรอคอยจนถึงรอบ
ของตนเองได้
สื่อ กล่องนม ตะกร้ำ 
วิธีจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก อธิบำย
 พร้อมสำธิตขั้นตอนวิธี
 กำรเล่นเกมเก็บกล่องนม
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แบ่งเด็ก
 ออกเป็น 2 แถว โดยถือ
 กล่องนม ไว้คนละ 
 1 กล่อง 
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้
 สัญญำณพร้อมให้เด็กถือ
 กล่องนมไปวำงในตะกร้ำ
 ทีละ 1 คนจนครบทุกคน
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถรอคอยเมื่อถึง
รอบของตนเองได้

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ตามวัย	ช่วงอายุ	2-3	ปี

ล�าดับ
สาระการ
เรียนรู้

หน่วย

ประสบการณ์ส�าคัญ

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญา

การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การช่วยเหลือตนเองและ
การเข้าสังคม

15 สิ่งต่างๆ 
รอบตัว
เด็ก

อาหารดีมี
ประโยชน์
(ไข่)

กิจกรรม เคลื่อนไหวตำม
จังหวะเพลง 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมกล้ำมเนื้อ
มัดใหญ่ในกำรเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยประกอบเพลงได้
สื่อ เพลงไข่
วิธีจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สำธิตท่ำ
 ประกอบเพลงให้เด็กดู
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก
 ร่วมกันร้องเพลงพร้อม
 ท�ำท่ำทำงประกอบเพลง
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยประกอบเพลงได้

กิจกรรม ไข่ไดโนเสำร์ 
วัตถุประสงค์กำรจัดกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมกล้ำมเนื้อมัดเล็ก
ในกำรท�ำไข่ไดโนเสำร์ได้
สื่อ
1. ไข่ต้มสุก 
2. สีผสมอำหำร
3. น�้ำ  
4. ถุงพลำสติก
5. ยำงวง
วิธีจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แบ่งเด็ก
 เป็นกลุ่มตำมควำม
 เหมำะสม
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สำธิต
 ขั้นตอนกำรท�ำให้ไข่
 ไดโนเสำร์ ให้เด็กดู
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แจก
 อุปกรณ์ให้เด็กแต่ละกลุ่ม
 ท�ำไข่ไดโนเสำร์ อธิบำย
 พร้อมท�ำร่วมกับเด็ก
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถท�ำไข่ไนโดเสำร์ได้

กิจกรรม ไข่อะไรเอ่ย
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อฝึกให้เด็กจับคู่บัตรภำพ
สัมพันธ์กันได้ สื่อบัตรภำพไก่ 
เป็ด นกกระทำ ไข่ไก่ ไข่เป็ด 
ไข่นกกระทำ
วิธีจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำบัตรภำพ 
 ไก่ เป็ด นกกระทำ ไข่ไก่ 
 ไข่เป็ด ไข่นกกระทำ มำให้ 
 เด็กดู พร้อมสนทนำกับ
 เด็ก
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก วำงบัตร
 ภำพ แล้วให้เด็กออกมำ
 หยิบบัตรภำพจับคู่ให้
 สัมพันธ์กัน เช่น ไก่ กับ
 ไข่ไก่
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถจับคู่ภำพสัมพันธ์
กันได้อย่ำงถูกต้อง

กิจกรรม นิทำนฟังเพลิน
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กสนทนำ
โต้ตอบเนื้อหำในนิทำนได้
สื่อ หนังสือนิทำนเรื่องแม่ไก่
วิธีจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เล่ำนิทำน
 เรื่องแม่ไก่ให้เด็กฟัง
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก
 ร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับ
 เนื้อหำในนิทำน
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กบอก
 ชื่อตัวละครในนิทำน
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถฟังนิทำนและ
สนทนำโต้ตอบได้

กิจกรรม เกมตักไข่ 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กรอคอยและช่วย
เหลือตนเองในกำรท�ำกิจกรรม
ได้
สื่อ
1. ไข่จ�ำลอง หรือลูกปิงปอง  
2. ช้อน  
3. ตะกร้ำ
วิธีจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก อธิบำย
 พร้อมสำธิตวิธีกำรเล่น
 เกมตักไข่
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แบ่งเด็ก
 ออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ
 เท่ำๆ กัน
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กเล่น
 เกมตักไข่
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถรอคอยและช่วย
เหลือตนเอง
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ล�าดับ
สาระการ
เรียนรู้

หน่วย

ประสบการณ์ส�าคัญ

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญา

การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การช่วยเหลือตนเองและ
การเข้าสังคม

15 สิ่งต่างๆ 
รอบตัว
เด็ก

อาหารดีมี
ประโยชน์
(ผักหลาก
สี)

กิจกรรม ขำหนูแข็งแรง 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมกล้ำมเนื้อ
มัดใหญ่ในกำรกระโดดได้
สื่อ เพลงกินผัก
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก
 ร่วมกันร้องเพลงกินผัก
 พร้อมท�ำท่ำทำงประกอบ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ร้องเพลง
 พร้อมให้เด็กกระโดดไป
 ข้ำงหน้ำ ข้ำงหลัง ตำม
 จังหวะเพลง  
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถกระโดดเท้ำพ้น
จำกพื้นและกระโดดไปข้ำง
หน้ำได้

กิจกรรม นิ้วมือน้อยๆ
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เพื่อส่งเสริมกำรใช้
กล้ำมเนื้อมัดเล็กฉีกกระดำษ
และปะติดบนรูปภำพได้
สื่อ 
1. ใบงำนรูปผัก 
2. กำว
3. กระดำษสี
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำภำพ
 ผักชนิดต่ำงๆมำให้เด็กดู 
 อธิบำยพร้อมสำธิตกำร
 ท�ำกิจกรรมนิ้วมือน้อยๆ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แบ่งเด็ก
 เป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน 
 จำกนั้น แจกภำพและ
 อุปกรณ์ให้เด็ก
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กฉีก
 กระดำษสีเป็นชิ้นเล็กๆ
 แล้วน�ำมำติด ปะรูปภำพ
 ผักให้สวยงำม
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถฉีกกระดำษปะติด
บนภำพผักได้

กิจกรรม ผักมีประโยชน์
รู้ ไหมจ๊ะ 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กเข้ำใจ และ
บอกได้
สื่อ ผักของจริง/ผักจ�ำลอง
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำผักแต่ละ
 ชนิดมำสนทนำกับเด็กถึง
 รูปร่ำงลักษณะของ ผัก สี
 และประโยชน์ของผัก 
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำผักวำง
 จุดต่ำงๆ แล้วให้เด็กหยิบ
 ผักมำให้ครูตำมชื่อผักที่
 ครูบอก
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถบอกประโยชน์
และหยิบผักได้ถูกต้องตำมครู
บอกได้

กิจกรรม รู้จักฉันไหม
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กบอกชื่อผักและน�ำ
ผักไปประกอบเป็นอำหำรอะไร
ได้บ้ำง
สื่อ  
1. ผักของจริง/ผักจ�ำลอง
2. รูปภำพอำหำรที่ท�ำจำกผัก
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กดู
 ภำพผักชนิดต่ำงๆ พร้อม
 สนทนำชื่อผักแต่ละชนิด
 กับเด็ก 
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กดู
 ภำพพร้อมสนทนำกับ
 เด็กเกี่ยวกับอำหำรที่ท�ำ
 จำกผัก
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สนทนำ
 กับเด็กเกี่ยวกับผักอะไร 
 ใช้ท�ำอำหำรอะไรได้บ้ำง
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถบอกชื่อผัก ผัก
น�ำไปประกอบเป็นอำหำรชนิด
ต่ำงๆ ได้

กิจกรรม ปลูกผักกันเถอะ 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กช่วยเหลือตนเอง
และรู้จักรอคอยได้
สื่อ 
1. หัวหอมแดง  
2. ดิน 
3. กระป๋อง
วิธีการจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สนทนำ
 กับเด็กเกี่ยวกับกำรปลูก
 หัวหอมแดงพร้อมอธิบำย
 ถึงลักษณะกำรเติบโต
 และประโยชน์ของ
 หัวหอมแดง 
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก อธิบำย
 พร้อมสำธิตขั้นตอน
 กำรปลูกต้นหอม และให้
 เด็กมำปลูกต้นหอม
 ทีละคน
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถช่วยเหลือตนเอง
และรอคอยได้
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ล�าดับ
สาระการ
เรียนรู้

หน่วย

ประสบการณ์ส�าคัญ

กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กและ
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การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การช่วยเหลือตนเองและ
การเข้าสังคม

15 สิ่งต่างๆ 
รอบตัว
เด็ก

อาหารดีมี
ประโยชน์
(ผลไม้)

กิจกรรม หนูน้อย นัก
กระโดด 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมกำรใช้กล้ำมเนื้อ
มัดใหญ่ในกำรกระโดดได้
สื่อ เพลงผลไม้ 
วิธีจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กยืน
 ตำมอิสระ
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก
 ร่วมกันร้องเพลงพร้อม
 ท�ำท่ำประกอบเพลงโดย
 กำรกระโดดไปด้ำนซ้ำย   
 ด้ำนขวำ ด้ำนหน้ำ 
 ด้ำนหลัง 
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถกระโดดโดย
ยกเท้ำพ้นพื้นทั้ง 2 ข้ำงได้ 

กิจกรรม เก็บผลไม้กัน 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กแก้ปัญหำ
ด้วยตนเอง
สื่อ  
1. ผลไม้ของจริง
2. ผลไม้จ�ำลอง   
3. ตะกร้ำ
วิธีจัดกิจกรรม 
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำผลไม้
 มำสนทนำกับเด็ก 
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำผลไม้
 ไปวำงไว้ตำมจุดต่ำงๆ ที่
 เด็กไม่สำมำรถหยิบได้ 
 เช่น ใต้โต๊ะ บนโต๊ะ 
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็กไป
 น�ำผลไม้ตำมจุดต่ำงๆ 
 มำใส่ในตะกร้ำ 
หมายเหตุ ; เด็กสามารถใช้
อุปกรณ์ต่างๆ ช่วยในการ
แก้ไขปัญหาได้
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถแก้ไขปัญหำโดย
กำรน�ำผลไม้ในที่ต่ำงๆ มำเก็บ
ได้ 

กิจกรรม ผลไม้หนูอยู่ไหน 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กน�ำผลไม้ที่ครูบอก
มำวำงทั้งบนโต๊ะและใต้โต๊ะได้
สื่อ ผลไม้จ�ำลอง 
วิธีจัดกิจกรรม 
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำผลไม้
 มำวำงตำมจุดต่ำงๆ ใน
 ห้องเรียน
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สั่งให้เด็ก
 หยบิผลไมม้ำวำงไวบ้นโต๊ะ/
 ใต้โต๊ะ 
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถน�ำผลไม้ที่ครูบอก
มำวำงได้ถูกต้องทั้งบนโต๊ะและ
ใต้โต๊ะ 

กิจกรรม หนูรู้จักผลไม้ 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กบอกชื่อของผลไม้ 
1-2  ชนิดได้
สื่อ ผลไม้ชนิดต่ำงๆ
วิธีจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น�ำผลไม้
 ชนิดต่ำงๆ มำร่วมสนทนำ
 กับเด็ก
2. ครูถำมเด็กว่ำผลไม้ที่ครูให้
 ดูคือผลไม้อะไร
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก
 ร่วมกันบอกชื่อและครูบอก
 ถึงประโยชน์ของผลไม้
 ชนิดต่ำงๆ อีกครั้ง
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถบอกชื่อผลไม้ได้ 
1-2 ชนิด

กิจกรรม ปอกกล้วยเข้ำปำก 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
เพื่อให้เด็กปอกเปลือกกล้วย
รับประทำนโดยมีครูช่วยได้ 
สื่อ กล้วยน�้ำว้ำ
วิธีจัดกิจกรรม
1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แจกกล้วย
 น�้ำว้ำให้เด็กคนละ 1 ลูก
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สำธิตกำร
 ปอกเปลือกกล้วยให้เด็ก
 ดูก่อน
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้เด็ก
 ปอกเปลือกกล้วยน�้ำว้ำ
 รับประทำน
สังเกตพฤติกรรม
เด็กสำมำรถปอกเปลือกกล้วย
รับประทำนเองได้ โดยมีครู
ช่วยบ้ำงเล็กน้อย
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 กำรด�ำเนินงำนในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวยัให้มคุีณภำพนัน้ 
จ�ำเป็นต้องได้รบักำรสนบัสนนุและได้รบัควำมร่วมมอืจำกหลำย
ภำคส่วน ซึ่งในตอนท่ี 4 จะกล่ำวถึงบทบำทหน้ำท่ีของ 
ผู้เกี่ยวข้องกับสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย กำรสร้ำงควำมม ี
ส่วนร่วมในกำรอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรจัด
สภำพแวดล้อมเพือ่กำรเรียนรูแ้ละควำมปลอดภยั วตัถุประสงค์
ส�ำคัญคือกำรท�ำให้ปัจจยัแวดล้อมรอบตัวเด็กมคุีณภำพซึง่จะ
เป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เด็กมีคุณภำพต่อไป

	 4.1	บทบาทหน้าทีข่องผู้เกีย่วข้องกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย			
 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมำกที่สุด ในช่วงที่เด็กอยู่สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และเป็นผู้ที่มี
อทิธิพลต่อกำรปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสขุภำพและส่งเสริมพฒันำกำรด้ำนต่ำงๆ ของเด็กมำกท่ีสดุ คร/ูผู้ดูแลเด็ก
จงึควรรบัรูน้โยบำยเข้ำใจ แนวทำงกำรพฒันำ และได้รบักำรฝึกอบรมเพือ่เพิ่มพนูควำมรูแ้ละทักษะต่ำงๆ ท่ีจ�ำเป็น
ต่อกำรเลี้ยงดูเด็กอย่ำงสม�่ำเสมอ นอกจำกนี้ ผู้ดูแลเด็กยังควรได้รับบริกำรส่งเสริมสุขภำพให้มีสุขภำพที่ดีอยู่
เสมอ เพื่อเป็นแบบอย่ำงด้ำนสุขภำพส�ำหรับเด็ก
 2. ผู้บริหารศนูย์เด็กเลก็ หรือผู้ประกอบการศนูย์เด็กเลก็ เป็นบคุคล
ท่ีมคีวำมส�ำคัญในกำรวำงแผนกำรพฒันำรวมถึงประสำนงำนกับบคุคล 
และหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีจะเข้ำมำสนับสนุน และเป็นผู้น�ำกำรพัฒนำ 
ในกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร งบประมำณ และสถำนที่ที่มีอยู่ 
 3. ผู้ปกครอง เป็นบุคคลส�ำคัญท่ีสำมำรถช่วยด�ำเนนิงำนและ
กิจกรรมต่ำงๆ ของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย โดยอำจเข้ำมำเป็น
กรรมกำร วิทยำกร หรืออำสำสมัครช่วยดูแลเด็ก ซึ่งจะท�ำให้ผู้ปกครอง
เข้ำใจปัญหำควำมต้องกำรและให้กำรสนับสนุนได้ ควำมสัมพันธ์และ
กำรสื่อสำรท่ีดีระหว่ำงบุคลำกรกับผู้ปกครองเป็นปัจจัยส�ำคัญของ
ควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำน
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 4. ชุมชนรอบศูนย์เด็กเล็ก นอกจำกผู้ปกครองแล้วในชุมชนยังมีบุคคลท่ีแม้ ไม่ได้มีลูกหลำนอยู่ใน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย แต่มีศักยภำพที่จะช่วยสนับสนุนกำรพัฒนำ เช่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน พระภิกษุ พ่อค้ำ
แม่ค้ำ หรือมลูนิธิชมรมต่ำง ๆ  เป็นต้น บุคคลในชุมชนเหล่ำนี้สำมำรถช่วยสนับสนนุด้ำนควำมคิด แรงกำย และ
ทุนทรัพย์ หำกได้รับรู้และเข้ำใจกำรด�ำเนินงำนของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
 5.  องค์กรส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงำนท่ีรับนโยบำยจำกส่วนกลำงเพื่อถำ่ยทอดให้กับพื้นท่ี ตลอดจนให้
ค�ำแนะน�ำ ปรึกษำด้ำนวิชำกำร ติดตำม ประเมินผล และกำรประกันคุณภำพ จึงเป็นส่วนท่ีส�ำคัญในกำร
เชื่อมต่อระหว่ำงส่วนกลำงกับพื้นที่ เช่น เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข มีบทบำทส�ำคัญในกำรประสำนงำนและกระตุ้น
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล ผู้บริหำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ให้เห็นควำมส�ำคัญของ
กำรพัฒนำ ศักยภำพในกำรให้ควำมรู้ด้ำนเด็ก 
 6. องค์กรส่วนกลาง สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยที่รับเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 3 ปี มีหลำกหลำยสังกัด บำงส่วนจัดตั้ง
ข้ึนเพือ่เป็นสวสัดิกำรให้กับบุคลำกรในหน่วยงำน ท�ำให้กำรบริหำรจดักำรรวมถึงกำรด�ำเนินงำนมคีวำมแตกต่ำง
กันไป ขึ้นอยู่กับนโยบำย บทบำทส�ำคัญคือสนับสนุนด้ำนวิชำกำรและเทคโนโลยีต่ำงๆ เช่น กำรให้ค�ำปรึกษำ
ทำงวิชำกำร เกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินและประสำนนโยบำยกับหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2	การสร้างการมีส่วนร่วมในการอบรมเลีย้งดู	และส่งเสริมการเรียนรู้		

  ครอบครวั ชุมชน และสถำนพฒันำเด็กปฐมวยัมบีทบำทหน้ำท่ี
ร่วมกันในกำรอบรมสั่งสอนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กเติบโตและ
มีพัฒนำกำรท่ีเหมำะสมกับวัย จะต้องมีควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน 
เพื่อท่ีจะได้ร่วมมือกันในกำรพัฒนำเด็ก ช่วยจัดกิจกรรมและ
ประสบกำรณ์ที่จะเอื้อต่อกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำเด็ก รวมไปถึงกำร
เปลีย่นแปลงพฤติกรรมเด็กต้องอำศยัควำมร่วมมอืจำกครอบครวั
เป็นส�ำคัญ ส่วนครู ผู ้บริหำรและบุคคลำกรของสถำนศึกษำ 
รวมถึงชมุชนจะต้องสร้ำงสมัพนัธภำพท่ีดีต่อกนั สำมำรถท�ำได้ดังนี้

 1. สร้างความสัมพันธ์ด้วยสื่อบุคคล
 1.1  กำรพดูคุยแบบไม่เป็นทำงกำร เป็นกำรพดูคุยตำมปกติในช่วงท่ีผู้ปกครองมำส่ง-รบัลกูท่ีโรงเรียน ครคูวร
เป็นคนช่ำงสังเกตและตีควำมจำกค�ำสนทนำ เพื่อช่วยให้ครูรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กและทัศนคติ
ของผู้ปกครอง และเด็กได้อย่ำงดีมำกขึ้น
 1.2  กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำเด็กหรือคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง ประกอบไปด้วยผู้ปกครอง 
หรือผู้ท่ีได้รับกำรยกย่องนับถือในหมู่บ้ำนหรือชุมชน มำร่วมให้กำรช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ ของสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัย คณะกรรมกำรชุดดังกล่ำวสำมำรถประสำนสัมพันธ์กับระบบหรือกลไกในกำรท�ำงำนของชุมชน 
เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน เนื่องจำกมีควำมเข้ำใจในสภำพควำมเป็นอยู่ ค่ำนิยม และ
กำรด�ำรงชีวิตของผู้คนในชุมชนเป็นอย่ำงดีอยู่แล้ว

 2. สร้างความสัมพันธ์ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ 
 2.1 หนังสือ เป็นเอกสำรท่ีท�ำเป็นเล่ม สำมำรถบรรจุเนื้อหำตำ่งๆ ได้มำก เหมำะกับผู้ปกครองท่ีมีระดับ
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนสูง เพรำะมีเนื้อหำและเวลำในกำรอ่ำนมำก



แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็กอายุต�่ากว่า 3 ปี กรมอนามัย

112

แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็กอายุต�่ากว่า 3 ปี กรมอนามัย

113

 2.2  จดหมำยเวียน ลักษณะเป็นจดหมำยเวียนท่ีเขียนสั้นๆ กะทัดรัด นำ่สนใจ และให้ควำมรู้สึกอบอุ่น
เป็นมิตร เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองสนใจติดตำมอ่ำน โดยท่ัวไปแล้วเนื้อหำสำระของจดหมำยเวียนจะหวัง 
ผลกำรด�ำเนินงำนตลอดจนกจิกรรมประจ�ำภำคเรียน หรือในแต่ละสปัดำห์ เช่น กจิกรรมวนัส�ำคัญต่ำงๆ ฯลฯ 
 3. ข่ำวสำรประจ�ำสปัดำห์ เพือ่ให้ผู้ปกครองสำมำรถติดตำมสิ่งท่ีลกูได้เรียนรู ้และได้รบักำรส่งเสริมพฒันำกำร 
ได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน อันจะส่งผลให้ผู้ปกครองสำมำรถให้กำรส่งเสริมท่ีบ้ำนได้สอดคล้องกันอีกด้วย ประกอบ
ด้วยเนื้อหำส�ำคัญ 4 ส่วน คือ
 3.1 รำยละเอียดของเนื้อหำประสบกำรณ์และกิจกรรมที่เด็กจะได้เรียนรู้ในสัปดำห์นั้น
 3.2 กิจกรรมเสนอแนะประเภท “เล่นกับลูก” เช่น กำรร้องเพลง กำรเล่ำนิทำน เป็นต้น
 3.3 รำยกำรเมนูอำหำรประจ�ำสัปดำห์ เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทรำบและสำมำรถพุดคุยสนทนำกับลูก 
พร้อมทั้งติดตำมตรวจสอบคุณภำพโภชนำกำรได้
 3.4 ควำมคิดเหน็ข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง เพ่ือให้สถำนศกึษำรบัทรำบ เพือ่น�ำไปปรบัปรงุหรือปฏบัิติต่อไป
 4. หนังสือพิมพ์ฝำผนัง เป็นสื่อที่เสนอข้อมูลเนื้อหำส�ำหรับผู้ปกครองอย่ำงง่ำยๆ โดยพิมพ์เพียงด้ำนเดียว
มีภำพประกอบข้อควำมเพื่อช่วยในกำรสื่อควำมหมำย เหมำะกับกำรน�ำเสนอเรื่องที่เป็นปัจจุบันทันเหตุกำรณ์ 
สำมำรถน�ำเสนอเนื้อหำเฉพำะเรื่องที่มีเนื้อหำไม่มำกนัก
 5. จดหมำยข่ำว เป็นสื่อที่ใช้ในกำรแจ้งข่ำวสำรข้อมูล ควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ เหมำะส�ำหรับใช้ส่งข่ำวครำว
กำรท�ำงำน เป็นกำรให้ข้อมลูท่ีค่อนข้ำงสม�ำ่เสมอกบัผู้ปกครอง ข้อมลูในจดหมำยข่ำวอำจเป็นเกรด็ควำมรูส้�ำหรบั
ผู้ปกครอง ค�ำแนะน�ำในกำรจัดกิจกรรมเด็กที่บ้ำน หรือผลกำรจัดกิจกรรมที่ผ่ำนมำ ตำรำงกิจกรรมส�ำหรับเด็ก
ท่ีผู้ปกครองจะให้ควำมร่วมมือหรือช่วยเหลือได้ จดหมำยข่ำวมีหลำยรูปแบบ ต้ังแต่กำรท�ำแบบง่ำยๆ ท่ีเขียน
ด้วยลำยมือ ไปจนถึงกำรพิมพ์ด้วยกระดำษหลำกสีและมีรูปภำพประกอบอย่ำงสวยงำม
 6. ภำพพลกิ เป็นสือ่ท่ีไม่ได้ท�ำเป็นรปูเล่มหนงัสอื แต่มลีกัษณะเป็นภำพชุด แต่ละชุดมหีลำยแผ่น หลำยภำพ 
มีค�ำบรรยำยที่มีเนื้อหำสัมพันธ์กันในชุด เหมำะกับผู้อ่ำนที่มีระดับกำรอ่ำนออกเขียนได้ ไม่สูงมำกนัก 
 7. แผ่นพับ เป็นสื่อแผ่นเดียวที่พับเป็นตอนๆ เสนอเนื้อหำทั้งสองหน้ำ บรรจุเนื้อหำได้พอควร พิมพ์ได้ง่ำย
และรวดเร็ว เหมำะกับกำรน�ำเสนอเนื้อหำเป็นเรื่องๆ ที่มีรำยละเอียดพอประมำณ หรือใช้เป็นสื่อประชำสัมพันธ์
งำนโครงกำร เพ่ือช้ีแจง บอกกล่ำวให้ผู้ปกครองและชุมชนได้ทรำบว่ำ สถำนศึกษำก�ำลังจะมีกำรประชุมหรือ
มีกิจกรรมพิเศษบำงอย่ำง
 8. คู่มือผู้ปกครอง เป็นกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญำ นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำท่ีสถำนศึกษำยึดเป็น
เป้ำหมำย รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลด้ำนต่ำงๆ ทั้งที่เป็นนโยบำยและแนวปฏิบัติ รูปแบบและรูปเล่มของคู่มือ
ผู้ปกครองควรมีควำมสวยงำมน่ำอ่ำน มีรูปภำพประกอบ พร้อมท้ังให้ควำมสะดวกแก่ผู้อ่ำน เช่น มีสำรบัญ 
กำรใช้กระดำษต่ำงสีแยกประเภทข้อมูล ฯลฯ ภำษำที่ใช้ควรเป็นภำษำที่เข้ำใจง่ำย หลีกเลี่ยงกำรใช้ศัพท์เทคนิค
ต่ำงๆ เนื่องจำกผู้ปกครอง มีพื้นฐำนควำมรู้ที่แตกต่ำงกัน ควรพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนำดใหญ่ มีรูปภำพประกอบ
 3. สร้างความสัมพันธ์โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันมำก มีดังนี้
 1. กำรติดต่อทำงโทรศัพท์ เป็นวิธีท่ีค่อนข้ำงมีข้อจ�ำกัด แต่สะดวกและรวดเร็ว และเป็นกำรสื่อสำรแบบ
สองทำง สำมำรถท�ำให้ครูติดต่อนัดหมำยกับผู้ปกครองในกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงเวลำ หรือใช้แจ้งข่ำวสำร
ต่ำงๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก เช่น กรณีเจ็บป่วย สิ่งที่เด็กควรได้รับค่ำชมเชย ฯลฯ
 2. กำรใช้สือ่ทัศนปูกรณ์ หมำยถึง ภำพสไลด์ ภำพยนตร์ แผ่นเสยีง รำยกำรวิทยุกระจำยเสยีง รำยกำรวิทยุ
โทรทัศน์ ฯลฯ สื่อประเภทนี้ช่วยสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ท�ำให้ผู้ชมมองเห็นภำพ  
เกิดควำมเข้ำใจเนื้อหำได้ลึกซึ้งและอย่ำงละเอียด

 3. กำรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น โทรสำร คอมพิวเตอร์ เป็นต้น สื่อประเภทนี้สำมำรถใช้เพื่อ
ประชำสมัพนัธ์ แจ้งข่ำวสำร หรือให้ควำมรู ้รวมถึงกำรให้ข้อมลูต่ำงๆ ทำงโทรสำร หรืออเิลก็ทรอนิกส์เมล์ (e-mail) 
เช่น หลกัสตูร กำรจดัอบรมและกจิกรรมต่ำงๆ กำรเรียนกำรสอนในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู ้ข่ำวสำรประจ�ำสปัดำห์ 
ฯลฯ
 4. สร้างความสัมพันธ์โดยสื่อกิจกรรม มีดังนี้
 1. กำรเย่ียมบ้ำน เป็นกจิกรรมท่ีจ�ำเป็นและมคีวำมส�ำคัญมำก เพรำะท�ำให้ครไูด้ทรำบควำมสมัพนัธ์ภำยใน
ครอบครัวของเด็ก และเข้ำใจพฤติกรรมของเด็กมำกขึ้น ช่วยให้ครูและผู้ปกครองมีควำมคุ้นเคยกัน มีโอกำส
ชี้แจงให้ควำมเข้ำใจผู้ปกครองให้ส่งเสริมบุตรหลำนของตนในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมตำมวัย นอกจำกนี้
ครูยังมีโอกำสได้เห็นสภำพแวดล้อมทำงบ้ำนของเด็กอีกด้วย
 2. กำรเยี่ยมโรงเรียน ครูควรเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองพำลูกไปเยี่ยมสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยก่อนโรงเรียน
เปิดภำคเรียน เพื่อให้เด็กรู้สึกคุ้นเคยกับสถำนที่
 3. กิจกรรมวันเปิดบ้ำน เป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนในต่ำงประเทศนิยมมำก เป็นกิจกรรมท่ีจัดในวันท่ี
สถำนศึกษำจัดเตรียมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้ปกครองมำสังเกตกำรณ์ และร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ โดยจะมี
กำรตกแต่งห้องด้วยผลงำนของเด็กๆ อำจมีกำรแสดงชุดเล็กท่ีไม่ต้องแต่งตัว แต่งหน้ำ เช่น กำรร้องเพลง 
ท่องค�ำคล้องจอง หรือท�ำท่ำประกอบเพลงสั้นๆ แต่น่ำรัก น่ำประทับใจ เป็นต้น
 4. กำรประชุมปรึกษำหำรือระหว่ำงผู้ปกครองกับครู/ผู้ดูแลเด็ก ควรมีกำรประชุมผู้ปกครองเพื่อปรึกษำ
เก่ียวกับเรื่องกำรจัดกิจกรรมหรือประสบกำรณ์ส�ำคัญส�ำหรับเด็ก ครู/ผู้ดูแลเด็ก จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรวำงแผน 
ท่ีดี มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กท่ีถูกต้องชัดเจน เพื่อสรำ้งควำมประทับใจให้กับผู้ปกครองท่ีสละเวลำมำเข้ำร่วม
ประชุม
 5. กำรแบ่งกลุม่ตำมควำมสนใจ ครแูละผู้ปกครองอำจรวมกลุม่เพือ่วำงแผนท�ำกจิกรรมต่ำงๆ ในกำรส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กตำมที่ผู้ปกครองสนใจ กำรเลือกหัวข้อในกำรประชุมกลุ่มต้องเป็นเรื่องที่เกิดจำกควำมต้องกำร
ของผู้ปกครอง ครูจึงต้องจัดกำรประชุมอย่ำงมีระบบ มิเช่นนั้นจะกลำยเป็นกำรพูดคุยกันธรรมดำ
 6. กำรจัดวัสดุและเครื่องอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับผู้ปกครอง สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยควรจัดห้องหรือ
มุมส�ำหรับผู้ปกครอง เพื่อใช้ในกำรแสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับกำรอบรมเลี้ยงดู หรือส่งเสริมพัฒนำกำรให้แก่เด็ก 
ภำยในห้องอำจจะตกแต่งด้วยผลงำนเด็ก ของเล่น และอุปกรณ์เกี่ยวกับเด็กที่ผู้ปกครองสำมำรถยืมไปใช้สอน
ลูกที่บ้ำนได้

 นอกจำกรูปแบบที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงต่อมำ คือ ลักษณะของ
กำรสือ่สำร ซึง่อำจมไีด้ท้ัง 2 ลกัษณะ รปูแบบสำรสมัพนัธ์ท่ีสถำนพฒันำเด็กปฐมวยั
มักจะจัดท�ำ มีลักษณะเป็นจดหมำยซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นจดหมำยสั้นๆ กะทัดรัด 
น่ำสนใจ และให้ควำมอบอุน่เป็นมติร เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ปกครองติดตำมอ่ำน และรูส้กึ
ว่ำจดหมำยนัน้เจำะจงมำทีผู้ปกครองโดยตรง ซึง่กำรสือ่สำรนัน้อำจมไีด้ท้ัง 2 ลกัษณะ 
คือ กำรสื่อสำร 2 ทำง ซึ่งผู้รับสำรมีโอกำสให้ข้อมูลย้อนกลับ ท�ำให้ผู้ส่งสำรทรำบว่ำ
ผู ้รับสำรเข้ำใจสำรท่ีส่งไปมำกน้อยเพียงใด เป็นข้อมูลในกำรแก้ ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่องต่ำงๆ ในกำรส่งสำรครั้งต่อไป อีกลักษณะหนึ่ง คือ กำรสื่อสำรทำงเดียว 
ซึ่งกำรสื่อสำรในลักษณะนี้ผู้ส่งสำรไม่มีโอกำสได้รับกำรตอบ เหมำะส�ำหรับกำรให้
ควำมรู้ผู้ปกครองในเรื่องต่ำงๆ
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 จำกกิจกรรมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ข้ำงต้น เป็นกิจกรรมท่ีจะสำมำรถช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ครอบครัวและชุมชนได้เป็นอย่ำงดี อย่ำงไรก็ตำม กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ด้วยสื่อ
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนั้น อำจแตกต่ำงกันไปตำมควำมต้องกำรและควำม
เหมำะสมของแต่ละท้องถิ่น 
	 4.3	การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้และความปลอดภัย	
 กำรจดัสภำพแวดล้อมในสถำนพฒันำเด็กปฐมวยั มคีวำมส�ำคัญต่อเด็ก
เนื่องจำกธรรมชำติของเด็กวยันี้สนใจท่ีจะเรียนรู ้ค้นคว้ำ และต้องกำรสมัผัส
กับสิ่งแวดล้อม รอบๆ ตัว ดังนั้น กำรจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม
ตำมควำมต้องกำรของเด็ก จึงมีควำมจ�ำเป็นและส�ำคัญท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมและกำรเรียนรู้ของเด็ก เด็กเรียนรู ้ผ่ำนกำรเล่นซึ่งถือเป็น
ประสบกำรณ์ตรง เกิดจำกกำรรับรู้โดยผ่ำนประสำทสัมผัสทั้งห้ำ จึงจ�ำเป็น
ต้องจัดสิ่งแวดล้อมในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับสภำพและ
ควำมต้องกำร รวมถึงต้องมีควำมปลอดภัยเพื่อส่งผลให้บรรลุจุดมุ่งหมำย
ในกำรพัฒนำเด็กต่อไป

 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข ได้ค�ำนึงถึงควำมเหมำะสมในกำรจัดบรรยำกำศทั้งภำยในและภำยนอก
ห้องเรียนท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ของเด็ก เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และส่งเสริมพัฒนำกำรตำมช่วงวัย โดยได้
ก�ำหนดพัฒนำและปรับปรุงดังนี้
 1. ภายในห้องเด็ก
 จดัพืน้ท่ีส�ำหรบักำรท�ำกิจกรรมเด่ียวและกลุ่ม หรือมมุส�ำหรบัเก็บของใช้ส่วนตัวของเด็ก โดยเน้นพฒันำกำร
ตำมช่วงอำยุเป็นหลัก โดยจะเน้นให้มีควำมสะอำด ปลอดภัย และสวยงำม ดังนี้

กลุ่มอายุ แนวทางการอบรมเลี้ยงดู
แนวทางการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

3 เดือน-1 ปี 1. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ

1.1  กำรเคลื่อนไหวและกำรทรงตัว - ปรับพื้นโดยบุนวมหนำ เพื่อให้มี
 ควำมเหมำะสม ในกำรฝึกกำรคืบคลำน 
 เกำะยืนและเดิน
- มีคอก/โซฟำ ฝึกเกำะเดิน

1.2  กำรฝึกกำรประสำนสมัพนัธ์ระหว่ำงมอื-ตำ - มีตัวต่อ /มุมหนังสือนิทำน
- มีกำรตกแต่งห้องโดยใช้สีสัน

1.3  กำรส่งเสริมทักษะทำงด้ำนภำษำ - กระตุ้นให้เด็กเปล่งเสียงหรือเลียนเสียงพูด
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1.4  กำรส่งเสริมทักษะทำงสังคม - มีกำรจัดมุมเก็บของให้กับเด็กเป็น
 รำยบุคคลลักษะทำงสังคม

1.5  กำรใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5 - มีพื้นหัดเดินหลำกหลำยสัมผัส เช่น หญ้ำ 
 หิน ดิน ทรำย น�้ำ

1.6  กำรส่งเสริมกำรส�ำรวจสิ่งต่ำงๆ รอบตัว - สีสันรอบห้องเด็ก/ของเล่นส่งเสริม
 พัฒนำกำร

1.7  กำรส่งเสริมจินตนำกำรและคิดสร้ำงสรรค์ - สีสันรอบห้องเด็ก/ของเล่นส่งเสริม
 พัฒนำกำร

1.8  กำรส่งเสริมด้ำนอำรมณ์อำรมณ์ จิตใจ - มีเครื่องเล่น CD เพลง เครื่องดนตรี
 กำรตกแต่งห้องให้มีสีสันสวยงำม

1.9  กำรฝึกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที่ดี - มีโถฝึกขับถ่ำย มีอ่ำงล้ำงหน้ำ+กระจก
 ส�ำหรับล้ำงมือ แปรงฟัน

2. ด้านความปลอดภัย

2.1  ผนัง - มีกำรบุผนังด้วยเบำะนวม เพื่อป้องกัน
 กำรกระแทกของเด็ก

2.2  โต๊ะ ตู้ เตียง - มีกำรบุขอบโต๊ะ ขอบเก้ำอี้ ด้วยยำงกัน
 กระแทก

2.3  ประตู หน้ำต่ำง - มีกำรติดตั้งมุ้งลวด

2.4  ห้องน�้ำ - ในห้องน�้ำจะมีอ่ำงอำบน�้ำเด็กอ่อน และ
 ชั้นพักตัวเด็ก เพื่อป้องกันครูพี่เลี้ยงอุ้ม
 เด็กพลำด

 3. ด้านความสะอาด

3.1  ของเล่น - กำรท�ำควำมสะอำดของเล่น อำทิตย์ละ 
 1 ครั้ง

3.2  เบำะนอน ผ้ำปู ปลอกหมอน - มีกำรท�ำควำมสะอำดผ้ำปูที่นอน    
 ปลอกหมอนอำทิตย์ละ 1 ครั้ง

3.2  ห้องเลี้ยงเด็ก - มีแม่บ้ำนท�ำควำมสะอำดวันละ 2 ครั้ง
 ช่วงเช้ำ และเย็น
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กลุ่มอายุ แนวทางการอบรมเลี้ยงดู
แนวทางการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

1-2 ปี 1. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ

1.1 กำรเคลื่อนไหวและกำรทรงตัว - ปรับพื้นที่เพื่อให้มีควำมเหมำะสมในกำร
 ฝึกเดิน วิ่งและจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
 เข้ำจังหวะ
- มีของเล่นกระตุ้นพัฒนำกำรตำมวัย

1.2  กำรฝึกกำรประสำนสมัพนัธ์ระหว่ำงมอื-ตำ - มีตัวต่อ /มุมหนังสือนิทำน
- มีกำรตกแต่งห้องโดยใช้สีสัน

1.3  กำรส่งเสริมทักษะทำงด้ำนภำษำ - กระตุ้นให้เด็กเปล่งเสียงหรือเลียนเสียงพูด
- นิทำนภำพตำมวัย

1.4  กำรส่งเสริมทักษะทำงสังคม - มีกำรจัดมุมเก็บของให้กับเด็กเป็น
 รำยบุคคล  
 เพื่อให้เด็กเรียนรู้กำรจัดเก็บของตนเอง

1.5  กำรใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5 - มีพื้นหัดเดินหลำกหลำยสัมผัส เช่น 
 หญ้ำ หิน ดิน ทรำย น�้ำ

1.6  กำรส่งเสริมกำรส�ำรวจสิ่งต่ำงๆ รอบตัว - สีสันรอบห้องเด็ก/ของเล่นส่งเสริม
 พัฒนำกำร

1.7  กำรส่งเสริมจินตนำกำรและคิดสร้ำงสรรค์ - สีสันรอบห้องเด็ก/ของเล่นส่งเสริม
 พัฒนำกำร

1.8  กำรส่งเสริมด้ำนอำรมณ์อำรมณ์ จิตใจ - มีเครื่องเล่น CD เพลง เครื่องดนตรี
 กำรตกแต่งห้องให้มีสีสันสวยงำม

1.9  กำรฝึกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที่ดี - มีโถฝึกขับถ่ำย มีอ่ำงล้ำงหน้ำ+กระจก
 ส�ำหรับล้ำงมือ แปรงฟัน

2. ด้านความปลอดภัย

2.1  ผนัง - มีกำรบุผนังด้วยเบำะนวม เพื่อป้องกัน
 กำรกระแทกของเด็ก

กลุ่มอายุ แนวทางการอบรมเลี้ยงดู
แนวทางการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

2.2  โต๊ะ ตู้ เตียง - มีกำรบุขอบโต๊ะ ขอบเก้ำอี้ ด้วยยำงกัน
 กระแทก
- มีกำรจัดโต๊ะ เก้ำอี้ รวมถึงจำนชำม ช้อนที่
 มีขนำดเหมำะกับเด็ก

2.3  ประตู หน้ำต่ำง - มีกำรติดตั้งมุ้งลวด

2.4  ห้องน�้ำ - ในห้องน�้ำจะมีผ้ำยำงกันลื่น และสุขภัณฑ์
 ในห้องน�้ำส�ำหรับเด็ก

3. ด้านความสะอาด

3.1  ของเล่น - กำรท�ำควำมสะอำดของเล่น อำทิตย์ละ
 1 ครั้ง

3.2 เบำะนอน ผ้ำปู ปลอกหมอน - มีกำรท�ำควำมสะอำดผ้ำปูที่นอน 
 ปลอกหมอน อำทิตย์ละ 1 ครั้ง

3.2  ห้องเลี้ยงเด็ก - มีแม่บ้ำนท�ำควำมสะอำดวันละ 2 ครั้ง
 ช่วงเช้ำ และก่อนเด็กนอนตอนเที่ยง

2-3 ปี 1. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ

1.1  ด้ำนกล้ำมเนื้อมัดใหญ่ - จัดพื้นที่เพื่อให้มีควำมเหมำะสมในกำร
 วิ่งเล่นและกำรจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเข้ำ  
 จังหวะ
- มีของเล่นกระตุ้นพัฒนำกำรตำมวัย

1.2  ด้ำนกล้ำมเนื้อมัดเล็ก - มีตัวต่อ /มุมหนังสือนิทำน
- มีกำรตกแต่งห้องโดยใช้สีสัน

1.3  และ 1.4 ด้ำนกำรใช้ภำษำและ
กำรเข้ำใจภำษำ 

- นิทำนภำพตำมวัย

1.5  ด้ำนกำรช่วยเหลือตนเองและสังคม - มีกำรจัดมุมเก็บของให้กับเด็กเป็นรำย
บุคคล 
 เพื่อให้เด็กเรียนรู้กำรจัดเก็บของตนเอง
- มีมุมสนับสนุนกำรเรียนรู้ เช่น
 มุมวิทยำศำสตร์ มุมนิทำน เป็นต้น
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กลุ่มอายุ แนวทางการอบรมเลี้ยงดู
แนวทางการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

2. ด้านความปลอดภัย

2.1 ผนัง - มีกำรบุผนังด้วยเบำะนวม เพื่อป้องกัน 
 กำรกระแทกของเด็ก

2.2  โต๊ะ ตู้ เตียง - มีกำรบุขอบโต๊ะ ขอบเก้ำอี้ ด้วยยำงกัน
 กระแทก

2.3  ประตู หน้ำต่ำง - มีกำรติดตั้งมุ้งลวด

2.4  ห้องน�้ำ - ในห้องน�้ำจะมีผ้ำยำงกันลื่น และสุขภัณฑ์
 ในห้องน�้ำส�ำหรับเด็ก

3. ด้านความสะอาด

3.1  ของเล่น - กำรท�ำควำมสะอำดของเล่น 
 อำทิตย์ละ 1 ครั้ง

3.2  เบำะนอน ผ้ำปู ปลอกหมอน - มีกำรท�ำควำมสะอำดผ้ำปูที่นอน 
 ปลอกหมอน อำทิตย์ละ 1 ครั้ง

3.2 ห้องเลี้ยงเด็ก - มีแม่บ้ำนท�ำควำมสะอำดวันละ 2 ครั้ง
 ช่วงเช้ำ และก่อนเด็กนอนตอนเที่ยง

หมายเหตุ ; การจัดสภาพแวดล้อมอาคารและความปลอดภัย อ้างอิงตามข้อมูลจาก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี

 2. ภายนอกห้องเด็ก
 จดัตกแต่งสภำพแวดล้อมเพือ่ส่งเสริมให้เด็กมคีวำมเพลดิเพลนิสนกุสนำนกบักำรเล่นอย่ำงอสิระกลำงแจ้ง 
ได้แก่ กำรมีมุมสนำมเด็กเล่น กำรมีสนำมหญ้ำกลำงแจ้ง มีบ่อทรำย มีต้นไม้และพันธุ์ ไม้ประดับต่ำงๆ มีกำรจัด
พื้นท่ีส�ำหรับกำรปลูกผักและดอกไม้ เป็นต้น ซึ่งเด็กจะได้ใช้พื้นท่ีเหล่ำนี้ตำมช่วงเวลำจัดกิจกรรมกลำงแจ้ง 
หรือกิจกรรมเสรี ท้ังช่วงเวลำเช้ำและบ่ำย บรรยำกำศของสถำนพฒันำเด็ก
ปฐมวัย ควรมีกำรจัดให้สะอำดและปลอดภัย เช่น
 - บริเวณสนามเด็กเล่น พื้นสนำมและส่วนอื่นๆ ต้องเรียบไม่ควรมีบ่อ
หรือสระน�้ำ หำกมีต้องท�ำรั้วรอบท่ีแข็งแรง ไม่ให้เด็กเกิดอันตรำย 
สนำมควรแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ใช้เล่นหรือท�ำกิจกรรมกลำงแจ้งและ
ส่วนที่ไว้เครื่องเล่นสนำม สนำมเด็กเล่นควรมีพื้นที่ผิวหลำยประเภท เช่น 
ดิน ทรำย หญ้ำ พื้นท่ีส�ำหรับเล่นของเล่น เครื่องเล่นส�ำหรับปีนป่ำย 
ทรงตัว ฯลฯ ท้ังนี่ต้องหมั่นตรวจตรำเครื่องเล่นให้อยู่ในสภำพแข็งแรง
ปลอดภัยและหมั่นดูแลเรื่องควำมสะอำด

 - บริเวณธรรมชาติ ควรปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ควำมร่มรื่น ปลูดดอกไม้ริมรั้ว
รอบๆ มีท่ีนั่งเล่นหรืออำจจัดเป็นลำนนิทรรศกำรให้ควำมรู ้แก้เด็กและ
ผู้ปกครอง หรืออำจท�ำเป็นแปลงกำรเกษตรมีกำรปลูกพืชสวนครัว หำกไม่มี
บริเวณมำกนักอำจให้ปลูกในกระบะหรือกระถำงได้

 - บริเวณรอบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีรั้วรอบๆ ขอบชิด
เป็นแบบโปร่ง แนวตั้ง แข็งแรง ประตูรั้วต้องแข็งแรง มีระบบรักษำ
ควำมปลอดภัยที่ดี เช่น มีกำรติดกล้องวงจรปิด กำรลงชื่อรับเด็ก
หรือกำรมีบัตรรับเด็กของผู้ปกครอง ทำงเท้ำหรือถนนมำยังอำคำร
เด็กควรเป็นซีเมนต์หรืออิฐบล็อก

 จำกแนวทำงกำรอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 3 ปี กรมอนำมัย 
ที่กล่ำวมำทั้ง 4 ตอนนั้นเป็นกำรน�ำเอำสิ่งที่ส�ำคัญเบื้องต้นที่ครู/ผู้ดูแลเด็กพึงทรำบและควรท�ำควำมเข้ำใจก่อน
ท่ีจะเริ่มปฏิบัติงำน ซึ่งกำรพัฒนำศักยภำพของครู/ผู้ดูแลเด็กไม่ว่ำจะเป็นกำรอ่ำนคู่มือ/แนวทำง กำรเข้ำรับ 
กำรอบรม หรือกำรเรียนผ่ำนระบบออนไลน์ จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีส�ำคัญในกำรน�ำมำใช้ในกำรอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
ส่งผลต่อพัฒนำกำรและกำรเจริญเติบโตที่เหมำะสมตำมวัยของเด็กต่อไป



ภำคผนวก

ตอนท่ี 5
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 เพือ่ให้คร/ูผู้ดูแลเด็กเข้ำใจกำรใช้  “แนวทางการอบรมเลีย้งดู ส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของ
เด็กอายุต�่ากว่า 3 ปี” จึงนิยำมควำมหมำยของค�ำที่ปรำกฏในเล่มดังนี้

1. การอบรมเลี้ยงดู หมำยถึง กำรตอบสนองควำมต้องกำรของเด็กท้ังกำยและใจ กำรมีปฏิสัมพันธ์
กับเด็ก กำรถ่ำยทอดวัฒนธรรม ทัศนคติควำมเชื่อ ค่ำนิยม ควำมรู้และควำมหวังของสังคม ตลอดจน
กำรส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำที่ดีอย่ำงรอบด้ำน คือ ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ 
2. การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู ้ หมำยถึง กำรส่งเสริมพัฒนำกำรผ่ำนกำรดูแลและ 
จัดประสบกำรณ์เรียนรู้ที่เหมำะสมกับพัฒนำกำรตำมช่วงวัย
3. เด็กอายุต�่ากว่า 3 ป ีหมำยถึง เด็กแรกเกิด ถึง 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ซึ่งในแนวทำงกำรอบรมเลี้ยงดู 
ส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 3 ปี แบ่งช่วงอำยุออกเป็น 2 ช่วงวัย คือ  
0-2 ปี และ 2-3 ปี
 1. ช่วงอำยุ 0-2 ปี หมำยถึง เด็กอำยุแรกเกิด ถึง 1 ปี 11 เดือน 29 วัน
 2. ช่วงอำยุ 2-3 ปี หมำยถึง เด็กที่มีอำยุ 2 ปี ถึง 2 ปี 11 เดือน 29 วัน
4. คร/ูผู้ดูแลเด็ก หมำยถึง ผู้ท่ีท�ำหน้ำท่ีรบัผิดชอบในกำรอบรมเลีย้งดู ส่งเสริมพฒันำกำรและกำรเรียน
รู้ของเด็กในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
5. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หมำยถึง ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก/สถำนรับเลี้ยงเด็กของหน่วยงำนเอกชน
หรือรัฐบำล 
6. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ หมำยถึง ข้อก�ำหนด/ข้อตกลงในกำรด�ำเนินงำนใน 
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพใน 3 มำตรฐำนหลัก ดังนี้
 มำตรฐำนด้ำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
 มำตรฐำนด้ำนท่ี 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กดูแลและจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกำรเล่นเพื่อพัฒนำ 
เด็กปฐมวัย 
 มำตรฐำนด้ำนที่ 3 คุณภำพของเด็กเด็กปฐมวัย

นิยำมศัพท์

ตัวอย่าง
แบบประเมินกิจกรรมส�าหรับเด็กอายุ	3	เดือน	-	1	ปี	(ประเมินรายบุคคล)

ช่วงอำยุตำมจริง  
ชื่อ-นำมสกุล            ชื่อเล่น    ห้อง   ครูผู้ดูแล

หมายเหตุ ; 1. ให้ท�ำเครื่องหมำย ✔ ในช่อง ท�าได้ หรือ ท�าไม่ได ้ตำมกิจกรรมประจ�ำวันที่ประเมิน โดยประเมินเด็กเป็นรำยบุคคล 2. หำกเด็กท�ำไม่ได้ ให้ระบุสำเหตุไว้ที่หมำย

สปัดำห์ท่ี
วันจัด

กิจกรรม

ชื่อกิจกรรมทั้งหมด ชื่อกิจกรรมทั้งหมด ชื่อกิจกรรมทั้งหมด ชื่อกิจกรรมทั้งหมด ชื่อกิจกรรมทั้งหมด

หมำยเหตุ

กำรสงัเกตพฤติกรรม กำรสงัเกตพฤติกรรม กำรสงัเกตพฤติกรรม กำรสงัเกตพฤติกรรม กำรสงัเกตพฤติกรรม

วัน/เดือน/ปีที่จัดกิจกรรม วัน/เดือน/ปีที่จัดกิจกรรม วัน/เดือน/ปีที่จัดกิจกรรม วัน/เดือน/ปีที่จัดกิจกรรม วัน/เดือน/ปี

ท�ำได้ ท�ำไม่ได้ ท�ำได้ ท�ำไม่ได้ ท�ำได้ ท�ำไม่ได้ ท�ำได้ ท�ำไม่ได้ ท�ำได้ ท�ำไม่ได้

                    9 เดือน 19 วัน
          ดญ. ฟ้ำใส แสนดี                                                           ฟ้ำใส                                  1                                       จันทร์เจ้ำ

  1                 1ก.ค.60               ✔           

                     2ก.ค.60                                      ✔

            3ก.ค.60              ✔           

                     4ก.ค.60              ✔

                     5ก.ค.60                                           

                     6ก.ค.60

เล่นจ๊ะเอ๋

เด็กสำมำรถรอคอยและ
มองตำมเสียงได้
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แบบประเมินกิจกรรมส�าหรับเด็กอายุ	3	เดือน	-	1	ปี	(ประเมินรายบุคคล)

ช่วงอำยุตำมจริง  
ชื่อ-นำมสกุล            ชื่อเล่น    ห้อง   ครูผู้ดูแล

หมายเหตุ ; 1. ให้ท�ำเครื่องหมำย ✔ ในช่อง ท�าได้ หรือ ท�าไม่ได ้ตำมกิจกรรมประจ�ำวันที่ประเมิน โดยประเมินเด็กเป็นรำยบุคคล 2. หำกเด็กท�ำไม่ได้ ให้ระบุสำเหตุไว้ที่หมำย

สปัดำห์ท่ี
วันจัด

กิจกรรม

ชื่อกิจกรรมทั้งหมด ชื่อกิจกรรมทั้งหมด ชื่อกิจกรรมทั้งหมด ชื่อกิจกรรมทั้งหมด ชื่อกิจกรรมทั้งหมด

หมำยเหตุ

กำรสงัเกตพฤติกรรม กำรสงัเกตพฤติกรรม กำรสงัเกตพฤติกรรม กำรสงัเกตพฤติกรรม กำรสงัเกตพฤติกรรม

วัน/เดือน/ปีที่จัดกิจกรรม วัน/เดือน/ปีที่จัดกิจกรรม วัน/เดือน/ปีที่จัดกิจกรรม วัน/เดือน/ปีที่จัดกิจกรรม วัน/เดือน/ปี

ท�ำได้ ท�ำไม่ได้ ท�ำได้ ท�ำไม่ได้ ท�ำได้ ท�ำไม่ได้ ท�ำได้ ท�ำไม่ได้ ท�ำได้ ท�ำไม่ได้

ตัวอย่าง
แบบประเมินกิจกรรมส�าหรับเด็กอายุ	1	ปี	-	3	ปี

สัปดำห์   ชื่อหน่วย           ห้อง  ครูผู้ดูแล

หมายเหตุ ; 1. ให้ท�ำเครื่องหมำย ✔ ในช่อง ท�าได้ หรือ ท�าไม่ได ้ตำมกิจกรรมประจ�ำวันที่ประเมิน โดยประเมินเด็กเป็นรำยบุคคล 2. หำกเด็กท�ำไม่ได้ ให้ระบุสำเหตุไว้ที่หมำย

 ชื่อ-นำมสกุล

ชื่อกิจกรรมทั้งหมด ชื่อกิจกรรมทั้งหมด ชื่อกิจกรรมทั้งหมด ชื่อกิจกรรมทั้งหมด ชื่อกิจกรรมทั้งหมด

หมำยเหตุ

กำรสงัเกตพฤติกรรม กำรสงัเกตพฤติกรรม กำรสงัเกตพฤติกรรม กำรสงัเกตพฤติกรรม กำรสงัเกตพฤติกรรม

วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี

ท�ำได้ ท�ำไม่ได้ ท�ำได้ ท�ำไม่ได้ ท�ำได้ ท�ำไม่ได้ ท�ำได้ ท�ำไม่ได้ ท�ำได้ ท�ำไม่ได้

อำ
ยุจ

ริง
 ณ

 ว
ันจ

ัดก
ิจก

รร
ม

 1                        สัญลักษณ์ของหนู                                                             1                           เพ็ญแข

  ดช. ก                  1ปี5เดือน16วัน         ✔           

  ดช. ข                  1ปี4เดือน10วัน                       ✔

 ดช. ค                  1ปี4เดือน10วัน         ✔           

  ดช. ง                  1ปี4เดือน30วัน         ✔             

  ดช. จ                  1ปี6เดือน15วัน         ✔           

ตำมหำภำพสัญลักษณ์
ของตัวเอง

เด็กสำมำรถเคลือ่นไหว
ร่ำงกำย โดยสำมำรถ
ตำมหำสัญลักษณ์ของ
ตนเองได้
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แบบประเมินกิจกรรมส�าหรับเด็กอายุ	1	ปี	-	3	ปี	(ประเมินรายบุคคล)

สัปดำห์  ชื่อหน่วย           ห้อง  ครูผู้ดูแล

หมายเหตุ ; 1. ให้ท�ำเครื่องหมำย ✔ ในช่อง ท�าได้ หรือ ท�าไม่ได ้ตำมกิจกรรมประจ�ำวันที่ประเมิน โดยประเมินเด็กเป็นรำยบุคคล 2. หำกเด็กท�ำไม่ได้ ให้ระบุสำเหตุไว้ที่หมำย

 ชื่อ-นำมสกุล

ชื่อกิจกรรมทั้งหมด ชื่อกิจกรรมทั้งหมด ชื่อกิจกรรมทั้งหมด ชื่อกิจกรรมทั้งหมด ชื่อกิจกรรมทั้งหมด

หมำยเหตุ

กำรสงัเกตพฤติกรรม กำรสงัเกตพฤติกรรม กำรสงัเกตพฤติกรรม กำรสงัเกตพฤติกรรม กำรสงัเกตพฤติกรรม

วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี

ท�ำได้ ท�ำไม่ได้ ท�ำได้ ท�ำไม่ได้ ท�ำได้ ท�ำไม่ได้ ท�ำได้ ท�ำไม่ได้ ท�ำได้ ท�ำไม่ได้

อำ
ยุจ

ริง
 ณ

 ว
ันจ

ัดก
ิจก

รร
ม

 ด้วยสถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ ได้จัดท�ำแนวทำงกำรอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กอำยุ
ต�่ำกว่ำ 3 ปี กรมอนำมัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก ใช้เป็นแนวทำงในกำรอบรมเลี้ยงดูเด็ก รวมถึงกำรจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ ได้ของเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 3 ปี ได้เหมำะสมตำมวัยนั้น
 เพือ่ให้กำรด�ำเนินงำนจดัท�ำแนวทำงกำรอบรมเลีย้งดู ส่งเสรมิพฒันำกำรและกำรเรยีนรูข้องเด็กอำยุต�ำ่กว่ำ 3 ปี กรมอนำมยั 
ด�ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ สถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ ขอแต่งตั้งคณะ
ท�ำงำน ดังมีรำยนำมดังนี้ 
 1. คณะที่ปรึกษำ
 1. คณะที่ปรึกษำ
  1.1 รองศำสตรำจำรย์นิตยำ คชภักดี  แพทย์ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนพฤติกรรมและพัฒนำกำรเด็ก
  1.2 นำยสมพงษ์ ชัยโอภำนนท์ แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนำมัย
  1.3 นำงสำวสำยพิณ โชติวิเชียร   ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ
  1.4 นำยธีรชัย บุญยะลีพรรณ รองผู้อ�ำนวยกำรสถำบันพัฒนำอนำมัยเด็กแห่งชำติ
     1.5 นำยฐิติกร โตโพธิ์ไทย รองผู้อ�ำนวยกำรกองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ
  1.6 นำงภำวิณี แสนทวีสุข ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
    กระทรวงศึกษำธิกำร
  1.7 นำงสำวพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์ กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
    ควำมมั่นคงของมนุษย์
  1.8 นำยสมบูรณ์ สุธีระกูล กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย
      1.9 นำงธิดำ พิทักษ์สินสุข กรรมกำรบริหำรสมำคมอนุบำลศึกษำแห่งประเทศไทย
     1.10 นำงธนกร พีระเพชร กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ
     1.11 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู อำจำรย์ประจ�ำคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
  1.12 ดร.อุไรวำส ธ�ำรงอรรถ อำจำรย์ประจ�ำคณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
  1.13 พตท.หญิง ภณิภำรัศมิ์ ธรรมโยธิกุล อำจำรย์ประจ�ำคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวิสเทิร์น 

 อ�ำนำจและหน้ำที่
ให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำแก่คณะท�ำงำนในกำรจัดท�ำแนวทำงกำรอบรมเล้ียงดู ส่งเสริมพัฒนำกำร และกำรเรียนรู้ของเด็กอำยุ 
ต�่ำกว่ำ 3 ปี กรมอนำมัย เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

ค�าสั่งกรมอนามัย
ที่ 117/ 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าแนวทางการอบรมเลี้ยงดู 
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต�่ากว่า 3 ปี กรมอนามัย
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1. กระทรวงศึกษำธิกำร, 2546, หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย, ส�ำนักพิมพ์คุรุสภำ, กรุงเทพมหำนคร

2. กระทรวงศึกษำธิกำร, 2546, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  
 2) พ.ศ. 2545 พร้อมกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องและพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545,  
 โรงพิมพ์องค์กำรรับส่งสินค้ำและพัสดุภัณฑ์, กรุงเทพมหำนคร

3. กระทรวงศึกษำธิกำร, 2556, บทบำทของพ่อแม่ ครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็กในกำรเลี้ยงดูและพัฒนำ 
 เด็กปฐมวัย. ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, กรุงเทพมหำนคร

4.   กลุ่มอนำมัยแม่และเด็ก กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข, 2559, คู่มือโรงเรียนพ่อแม่เพื่อลูกรัก

5.   คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) กระทรวงสำธำรณสุข, 2560, ส�ำนักงำนกิจกำร 
 โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก, กรุงเทพมหำนคร
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  2.6 นำงสำวอุษำ วงทวี นักวิชำกำรสำธำรณสุข คณะท�ำงำน
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แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็กอายุต�่ากว่า 3 ปี กรมอนามัย
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