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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2553
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำาบลตาเนิน

ตำาบลตาเนิน  อำาเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ

หลักการ
               เพือ่ให้สอดคล้องเป็นระบบเดียวกันกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ซึง่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระบุไว้ชัดเจนว่า    " ในส่วนของการจัดการศึกษาปฐมวัย       กำาหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็นการ
เฉพาะ เพื่อเป็นการเสรมิสร้างพัฒนาการและเตรียมผู้เรียนให้มคีวามพร้อมเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที ่1 " 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีลักษณะใกล้เคียงกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน           โดยเฉพาะรูปแบบของ
หลักสูตรจะเป็นหลักสูตรมาตรฐาน เช่นเดียวกับกระบวนการนำาหลักสูตรไปใช้   จึงเป็นแนวทางเดียวกันด้วย 
ซึง่สถานศึกษาต้องมีหลักสูตรของตนเอง โดยยึดหลักการอบรมเลีย้งดู  และให้การศึกษาทีเ่น้นเด็กเป็นสำาคัญ 
ถ้าคำานึงถึงความแตกต่างของบุคคล วิถีชีวิต บริบทของชุมชน สังคมและวัฒนะธรรม   พฒันาเด็กผ่านการเล่น 
และจัดกิจกรรมทีเ่หมาะสมกับวัย    จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้มีคุณภาพ     มีความสุข   ประสานความร่วมมือ
ระหว่างครอบครัว ชุมชนในการพัฒนาเด็ก

เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย
                หลักสูตรเป็นหลักสำาคัญ   ในการจัดการเรียนการสอน    และ เป็นหัวใจสำาคัญของการพัฒนาเด็กทุก
ด้านอย่างสมดุล    เต็มศักยภาพ    โดยยึดจุดมุง่หมาย 2 ประการ   คือ     คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์  ประกอบไป
ด้วยคุณธรรม จริยธรรม  และค่านยิม  กับคุณลักษณะตามวัย 4 ด้าน  บนพื้นฐานการอบรมเลีย้งดู  และส่งเสรมิ
กระบวนการเรยีนรู้ทีส่นองต่อธรรมชาติพัฒนาการของเด็กแต่ละคน       ตามศักยภาพ    สำาหรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะเด็กด้อยโอกาส      เด็กทีม่คีวามสามารถพิเศษ      สามารถปรับมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ได้ให้
เหมาะสมกับศักยภาพของเด็กแต่ละประเภท

ภำรกิจ
               1. พฒันาการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้หลากหลายวิธี    เน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ 
               2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นประพฤติดี มคีุณธรรม 
               3. ส่งเสรมิบรรยากาศการเรียนรู้ ให้เอื้ออำานวยต่อการเรยีนการสอนทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน
                   เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
               4. ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาสื่อเทคโนโลยแีละสื่อการสอนให้เหมาะสมและมีความเพียงพอแก่ความ
                    ต้องการของผู้เรียน 
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               5. ส่งเสรมิการใช้กิจกรรมบูรณาการ    โดยผ่านการเล่นให้เกิดการเรียนรู้จากสื ่อ    และแหล่งเรียนรู้ที่
                   หลากหลาย 
                6. ส่งเสริมการวจิัยและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล    และรายกลุ่ม      โดยวิจัยหลายรูปแบบ 
                7. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง และบุคลากรอื่นๆ เกีย่วกับการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย

วิสัยทัศน์
                              จากปี  พ.ศ.2553    เป็นต้นไป      ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำาบลตาเนิน 
จะมีบคุลากรทีจ่ัดประสบการณ์และอบรมเลีย้งดูเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ  เพือ่พัฒนาเด็กให้สมบูรณ์ตาวัย  ทั้ง 
4  ด้าน  คอื  ด้านร่างกาย  อารมณ์  จติใจ  สังคม  สติปัญญา    สามารถช่วยเหลือตนเอง    ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำาวัน    ยึดเด็กเป็นสำาคัญ  เน้นการอบรมเลีย้งดู  โดยคำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล    พฒันาผู้เรียน
โดยผ่านการเล่นและกิจกรรมทีเ่หมาะสมเต็มตามศักยภาพ    สามารถดำารงชีวิตประจำาวัน     ได้อย่างมีคุณภาพ
และมคีวามสุข    รวมทั้งเน้นความร่วมมือระหว่างบ้าน  สถานศึกษา  และชุมชน  ในการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
              1. รักการออกกำาลังกาย     มีสุขภาพและบุคลิกภาพทีด่ี 
              2. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะกับวัย  
              3. อยู่รว่มกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
              4. มคีวามสามารถในการคิด     แก้ปัญหาได้เหมาะกับวัย 
              5. มีคุณธรรม    จริยธรรม    มารยาทและจิตใจทีด่ีงาม 
              6. เห็นคุณค่าของตนเอง     ชืน่ชมและแสดงออกทางศิลปะ    ดนตรี     การเคลื่อนไหว

มำตรฐำนคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2553
             1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั      และมีสุขนิสัยทีด่ี
             2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง   ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว    และประสาทสัมพันธ์กัน 
             3. มีสุขภาพจิตดี     และมีความสขุ 
             4. มีคุณธรรม    จริยธรรม   และมีจิตใจทีด่ีงาม 
             5. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
             6. อยู่รว่มกับผู้อื่นได้อย่างมีความสขุ     และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกทีด่ีของสังคม      
                 ในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
             7. รักธรรมชาติสิง่แวดล้อม    วัฒนธรรมและความเป็นไทย
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             8. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
             9. มีความสามารถในความคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
           10. มจีินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
           11. มเีจตคติทีด่ีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
          12. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ    ดนตรี   การเคลื่อนไหว   รักการออกกำาลังกาย

สำระกำรเรียนรู้
              เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กทีน่ำามาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม      ให้เด็กเกิดการเรียนรู้    โดยคำานึงถึง
ประสบการณ์และสิง่แวดล้อมในชีวิตจรงิของเด็ก

สำระทีเ่ด็กอำยุ ตำ่ำกว่ำ  3   ปี ควรเรียนรู้ มดัีงนี้
                                 1. เรื่องราวเกีย่วกับตัวเด็ก 
                                 2. เรื่องราวเกีย่วกับบุคคลและสถานทีแ่วดล้อมเด็ก 
                                 3. ธรรมชาติรอบตัว 
                                 4. สิง่ต่างๆ รอบตัวเด็ก

กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้
                ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำาบลตาเนิน         ได้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน   เพือ่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้พฒันาตนเอง      สอดคล้องกับการจัดพฒันาการ 
และศักยภาพของผู้เรียน    มีห้องศูนย์สื่อปฐมวยั    มมีุมต่างๆ ภายในห้องเรียน     มีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว 
กิจกรรมกลางแจ้งนอกห้องเรียน   เสรมิการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน      ให้เกิดการเรียนรู้จากกิจวัตรประจำาวัน 
ให้มคีวามสุขสนุกสนาน

โครงสร้ำงของหลักสูตร
               โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2553        กำาหนดคุณลักษณะหรือสภาพทีพ่ึง
ประสงค์     ในลักษณะของการอบรมเลีย้งดู       และให้การศึกษาแก่เด็ก     ซึง่จะได้รับพัฒนา   ทั ้งด้านร่างกาย 
อารมณ์    จิตใจ    สงัคม    และสติปัญญา       เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็กแต่ละคน        โดยใช้
หลัก การจัดประสบการณ์ ตามแนวการจัดประสบการณ์     ในกิจกรรมประจำา    ของแต่ละวัน

หลักกำรจัดประสบกำรณ์
                                                     - พัฒนาเด็กไทยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง 
                                                     - สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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                                                     - จัดกิจกรรมให้มีความสมดุล 
                                                     - ให้ความสำาคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิต 
                                                    - ประเมินต่อเนื่อง   สมำ่าเสมอ
                                                    - ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

แนวกำรจัดประสบกำรณ์
                                            - สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ
                                            - เรียนรู้โดยการลงมือกระทำาผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
                                            - บูรณาการสาระการเรียนรู้ ทั้งทีว่างแผนล่วงหน้า  และทีเ่กิดโดยไมไ่ด้คาดการณ์ 
                                            - จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ    ในรูปแบบต่างๆ
                                            - จัดให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับ  ผู้ใหญ่   วตัถุ   และสิง่ของ
                                            - จัดทำาสารนิทัศน์และร่องรอยการเรียนรู้ จัดแสดงเผยแพร่กับเด็กผู้ปกครอง
                                               และผู้เกีย่วข้อง

กิจกรรมประจำำวัน
                                              - พฒันากล้ามเนื้อใหญ่
                                              - พฒันากล้ามเนื้อเล็ก
                                              - พฒันาการคิด
                                              - ส่งเสรมิพฒันาการทางภาษา
                                              - ส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์
                                              - ส่งเสรมิให้เด็กได้เลือกและตัดสินใจ
                                              - ส่งเสรมิลักษณะนิสัย ทักษะการใช้ชีวิตประจำาวัน
                                              - ส่งเสรมิพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรม

หลักสตูรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2553
                          ใช้กับเด็กแรกเกิด - 5 ปี (5 ปี 11 เดือน 29 วนั) ซึง่แบ่งเด็กออกเป็น 2 ชว่งอายุ คอื
                                           - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำาหรบเด็กอายุตำ่ากว่า 3 ปี
                                           - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำาหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี
                           ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำาบลตาเนิน   เป็นศูนย์ ฯ   ทีจ่ัดการศึกษาให้กับ
เด็กนักเรียนทีม่ีอายุ   ระหว่าง 2  ขวบครึง่ถึง  3  ขวบ  
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กำรวัดและประเมินผล พัฒนำกำรของผู้เรียน

เป็นขั้นตอนการตรวจสอบหลักสูตรของสถานศึกษาแบ่งเป็น
                                         - กำรประเมินก่อนนำำหลักสูตรไปใช้    เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตร       และองค์ประกอบของหลักสูตร
                                       - ประเมินระหว่ำงดำำเนินกำรใช้หลักสูตร  และประเมินเพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตร
สามารถนำาไปใช้ได้เพียงใด      ควรปรับปรุงแก้ไขเรื ่องใด
                                     - ประเมินหลังกำรใช้หลักสูตรเป็นกำรประเมินเพื่อตรวจสอบ
หลักสูตรทั้งระบบ       หลังจากทีใ่ช้หลักสูตรครบแต่ละช่วงอายุเพื่อสรุป      ควรปรับปรงุหรือพัฒนาอย่างไร
การวัดผลเป็นเรื่องของการจัดความพร้อม      และพฒันาการด้านร่างกาย     อารมณ์     สังคม   และสติปัญญา 
เพือ่สนองความมุ่งหมายทีว่างไว้      ไม่ใช้วัดเพือ่ตัดสินว่าได้หรือตก    

ใชห้ลักเกณฑ์ในกำรวัดได้หลำกหลำยวิธี      ดังนี้
                                     1. กำรสังเกต
                                     2. กำรสนทนำ
                                     3. กำรตรวจผลงำน 
                                     4. กำรใช้ข้อสอบปำกเปล่ำ
                               การวัดผลและประเมินผล พฒันาการผู้เรียน   ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลตาเนิน   มีการดำาเนินการจัดทำาแนวทางการประเมินดังนี้
                               1. เวลำเรียน
                               2. พัฒนำกำรของผู้เรียน ทั้ง 4 ด้ำน
                                        2.1   ด้านร่างกาย
                                        2.2   ด้านอารมณ์และจิตใจ
                                        2.3   ด้านสติปัญญา
                                        2.4    ด้านสังคม

กำรประเมินผลเวลำเรียน
                             ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำาบลตาเนิน   ได้กำาหนดให้ผู้เรียนต้องมาเรยีน
ไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 80 ของเวลาตลอดทั้งปี    เพื่อเป็นการฝึกและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมวีินัยในตนเอง 
และรักการเรียนรู้(ทั้งนี ้ ยกเวน้นักเรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการของผู้เรียนทุกเกณฑ์ด้วย)
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กำรประเมินผลพัฒนำกำรของผู้เรียน
                             ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำาบลตาเนิน            ได้แบง่เกณฑ์การประเมิน
พฒันาการของผู้เรียน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พฒันาทางด้านร่างกาย        อารมณ์     จิตใจ     สติปัญญา     และสังคม 
เป็นระดับ 3 ระดับ         ดังนี้
                                                         3     หมำยถึง    ดีมำก
                                                         2     หมำยถงึ     ดี
                                                         1      หมำยถึง    ค่อนข้ำงต้องปรับปรุง
                                                         0      หมำยถึง    ต้องปรับปรุงและต้อง
พัฒนำต่อไป
                       โดยให้ มี ผลการประเมิน ผ่าน  และผู้เรียนต้องได้รับการประเมินพัฒนาการโดยรวม  ทั ้ง 4 ด้าน 
เฉลีย่ไม่ตำ่ากว่า     ระดับ 1       จงึให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย     สำาหรับ
นักเรยีนทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน   ให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาให้ผ่านการประเมินในระดับไม่ตำ่ากว่าระดับ 1

เครื่องมือในกำรใช้ประเมินผู้เรียน
                                                    1.   แบบสงัเกตพฤติกรรม
                                                    2.   แบบประเมินคุณภาพพัฒนาการ

มำตรฐำนกำรเรียนรู้หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2553
                       มำตรฐำนที ่1          ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัย และมีสุขนิสัยทีดี่

ตวัอย่ำงบ่งชี ้       สภำพทีพึ่งประสงค์สำำหรับเด็กอำยุ    2  ขวบครึง่ถึง  3  ขวบ
                      ตวับ่งชีท้ี ่1
                                   มีนำ้าหนัก ส่วนสงู และ  เส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์อายุ       
                         ตัวบ่งชีท้ี ่2
                                 รูจ้ักรักษาสุขภาพอนามยั  และความปลอดภัย   รบัประทานอาหารทีม่ีประโยชน์     ได้หลาย
ชนิด   ล้างมือหลังจากใช้ห้องนำ้า    ห้องส้วม     และก่อนรับประทานอาหาร     ขบัถ่ายเป็นเวลา     พักผ่อนเป็น
เวลา ระมัดระวังความปลอดภยัของตนเองและผู้อื่น               
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  มำตรฐำนที ่2          กล้ำมเน้ือใหญ่และกล้ำมเน้ือเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่ว

                                                               และ ประสำนสัมพันธ์กัน
ตัวบ่งชี ้    สภำพทีพึ่งประสงค์   ของเด็กวัย   2  ขวบครึง่ถึง  3  ขวบ

                      ตวับ่งชีท้ี ่1
                                   เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว  และทรงตัวได้ดี  วิง่อย่างรวดเร็ว    หยุดได้โดยไม่เสีย
การทรงตัว      กระโดดขาเดียวไปข้างหน้า     ได้อย่างต่อเนื ่องเดิน     ขึน้ลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว 
เดินต่อเท้าถอยหลังตามแนวได้
                        ตวับ่งชีท้ี ่2
                                 ใชม้ือได้อย่างคล่องแคล่ว  โยนลูกบอลไปข้างหน้าได้อย่างมีเป้าหมายรับลูกบอลทีก่ระดอน
จากพื้นได้   เขียนรูปเป็นสามเหลีย่มมีมมุชัดเจนตัดกระดาษตามแนวเส้นได้     โดยไมม่ีรอยหยักร้อยวัสดุทีม่ีรู
ขนาดเล็กได้

มำตรฐำน ที ่3      มีสุขภำพจิตดีและมีควำมสุข
ตัวอย่ำงบ่งชี ้   สภำพทีพึ่งประสงค์สำำหรับเด็กอำยุ  2  ขวบครึง่ถึง  3  ขวบ

 
                      ตวับ่งชีท้ี ่1
                                        แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์       รา่เริงแจม่ใสอารมณ์ดี 
แสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
                     ตวับ่งชีท้ี ่2
                                       มีความรู้สึกทีด่ีต่อตนเองและผู้อื่นมีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกพึงพอใจใน
ตนเอง ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น

                มำตรฐำน ที ่4    มคีุณธรรม    จริยธรรม     และมีจิตใจทีดี่งำม
ตัวอย่ำงบ่งชี ้    สภำพทีพึ่งประสงค์สำำหรับเด็กอำยุ  2  ขวบครึง่ถึง  3  ขวบ

 
                   ตัวบ่งชีท้ี ่1
                                    มวีินัยในตนเอง     และมคีวามรับผิดชอบ     จัดเก็บของเล่น   ของใช้       เข้าทีไ่ด้เรียบร้อย 
มุง่มั่นทีจ่ะทำางานให้สำาเร็จด้วยตนเอง
                  ตัวบ่งชีท้ี ่2
                                 ซื่อสัตย์สุจริต     และยอมรับความผิดพลาดของตนเอง     ผู้อื ่น  ไม่หยิบของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง        รูจ้ักขอโทษและให้อภัย           
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                   ตัวบ่งชีท้ี ่3
                                 มคีวามเมตตากรุณา  และช่วยเหลือแบ่งปัน  แสดงความรักเพื ่อน เด็กทีเ่ล็ก    และสัตว์ต่าง ๆ 
แบง่ปัน      ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
                  ตัวบ่งชีท้ี ่4
                                 รูจ้ักประหยัด  รูจ้ักใช้สิง่ของ  เครื่องใช้  นำ้า ไฟ  อย่างประหยัด

                มำตรฐำนที ่5     ชื่นชมและแสดงออกทำงศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว และรักกำร
ออกกำำลังกำย

ตัวอย่ำงบ่งชี ้   สภำพทีพึ่งประสงค์  สำำหรับเด็กอำยุ   2  ขวบครึง่ถึง  3  ขวบ
 
                  ตัวบ่งชีท้ี ่1
                                 สนใจและมคีวามสุขกับศิลปะ ดนตรี       และการเคลื่อนไหว     สนใจและมคีวามสุข  ขณะ
ทำางานศิลปะ   สนใจ    ชื่นชม     มคีวามสขุกับเสียเพลง   ดนตรี   และการเคลื่อนไหว

                ตัวบ่งชีท้ี ่2
                                 แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ      สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ    แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว  ประกอบเพลง  จงัหวะ   และดนตรี

                ตัวบ่งชีท้ี ่3
                               รกัการออกกำาลังกาย   สนใจและมีความสุขในการชม/เล่น/ออกกำาลังกาย

มำตรฐำนที ่6      ช่วยเหลือตนเองได้เหมำะสมกับวัย
ตัวอย่ำงบ่งชี ้   สภำพทีพึ่งประสงค์  สำำหรับเด็กอำยุ  2  ขวบครึง่ถึง  3  ขวบ

 
              ตวับ่งชีท้ี ่1
                             ปฏิบัติกิจวัตรประจำาวันได้ด้วยตนเอง   เลือกเครื่องแตง่กายของตนเอง   และแต่งดว้ยตนเอง
รบัประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี
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มำตรฐำนที ่7     รักธรรมชำติ สิง่แวดล้อม วัฒนธรรม และควำมเป็นไทย
ตัวอย่ำงทีบ่ง่ชี ้   สภำพทีพึ่งประสงค์  สำำหรับเด็กอำยุตำ่ำกว่ำ  3  ขวบ

 
             ตวับ่งชีท้ี ่1
                            ดูแลรักษาธรรมชาติและสิง่แวดล้อม    สนใจธรรมชาติและสิง่แวดล้อมรอบตัว    ทิ้งขยะถูกที่ 
ไม่ทำาลายสาธารณสมบัติ    ช่วยดูแลรักษาสิง่แวดล้อม

             ตวับ่งชีท้ี ่2
                          มสีัมมาคารวะและมารยาทตามวัฒนธรรมไทย     แสดงความเคารพได้       รูจ้ักกล่าวคำาขอบคุณ 
และขอโทษ    ปฏิบัติตนได้เหมาะสมตามกาลเทศะ

มำตรฐำนที ่8     อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข และปฏิบัติตนเป็นสมำชิกทีดี่ของสังคม   ในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตวัอย่ำงบ่งชี ้   สภำพทีพึ่งประสงค์  สำำหรับเด็ก  2  ขวบครึง่ถึง  3  ขวบ 
           ตวับ่งชีท้ี ่1
                          เล่นและทำางานร่วมกับผู้อื่นได้      รอคอยตามลำาดับก่อน-หลังได้      เล่นหรือทำางานร่วมกัน
เป็นกลุ่มได้
          ตวับ่งชีท้ี ่2
                         ปฏิบัติตนเบื้องต้น           ในการเป็นสมาชิกทีด่ีของสงัคม             ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันได้       เป็นผู้นำาและผู้ตามทีด่ี

มำตรฐำนที ่9     ใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมกับวัย

ตวัอย่ำงบ่งชี ้   สภำพทีพึ่งประสงค์หรับเด็กอำยุ  2  ขวบครึง่ถึง  3  ขวบ 
         ตวับ่งชีท้ี ่1
                         สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่อง    ให้ผู้อื่นเข้าใจ    สนทนาโต้ตอบ/เล่าเป็นเรื่องราว           จากการได้ฟัง
แล้วนำามาถ่ายทอดได้
        ตัวบ่งชีท้ี ่2
                        อ่าน     เขียนภาพ        และสัญลักษณ์ได้     เปิดและทำาท่าอ่านหนังสือ    พรอ้มทั้งเล่าเรื่องไปด้วย 
เขยีนชื่อของตนเอง/คำา/ข้อความ    ทีล่อกแบบหรอืจำามา
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มำตรฐำนที ่10    มีควำมสำมำรถในกำรคิดและกำรแก้ปัญหำได้เหมำะสมตำมวัย
ตัวอย่ำงบ่งชี ้  สภำพทีพึ่งประสงค์  สำำหรับเด็กอำยุ   2  ขวบครึง่ถึง  3  ขวบ

 
        ตัวบ่งชีท้ี ่1
                       มีความคิดรวบยอดในการเรยีนรู้สิง่ต่าง ๆ     จำาแนกสิง่ของได้ตามสี    รูปทรง    ขนาด    นำ้าหนัก

        ตัวบ่งชีท้ี ่2
                      แก้ปัญหาในการเล่นหรือทำากิจกรรมต่าง ๆ   พยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง   ตัดสินใจในเรื ่อง
งา่ย ๆ และยอมรับผลทีเ่กิดขึน้

มำตรฐำนที ่11 มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์
ตัวอย่ำงบ่งชี ้   สภำพทีพึ่งประสงค์  สำำหรับเด็กอำยุ  2  ขวบครึง่ถึง  3  ขวบ

 
         ตวับ่งชีท้ี ่1
                     ทำางานศิลปะตามแนวความคิดของตนเอง   สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง  โดยมีรายละเอียด
เพิม่ขึน้และแปลกใหม่

          ตวับ่งชีท้ี ่2
                          แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง      แสดงท่าทาง     เล่น บทบาทสมมติตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
          ตวับ่งชีท้ี ่3
                        เล่าเรื่องราว  หรือนิทานตามความคิดของตนเอง  เล่านิทาน  เล่าเรื ่อง   ตามสิง่ทีต่นคิด     หรือเล่า
เรื่องราวตามจินตนาการได้

มำตรฐำนที ่12 มีเจตคติทีดี่ต่อกำรเรียนรู้ และมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้
ตวัอย่ำงบ่งชี ้  สภำพทีพึ่งประสงค์  สำำหรับเด็กอำยุ  2  ขวบครึง่ถงึ  3  ขวบ 

         ตวับ่งชีท้ี ่1
                       สนใจเรียนรู้สิง่ต่าง ๆรอบตัว          ร่วมกิจกรรมดว้ยความสนใจตั้งแต่ต้นจนจบ   อย่างมีความสุข 
รกัหนังสือและมีความสนใจในการอ่าน    เขียน
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         ตวับ่งชีท้ี ่2
                       แสวงหาคำาตอบด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย     ถามคำาถาม/แสดงความคิดเห็น       เกีย่วกับเรื่องที่
สนใจ แสวงหาคำาตอบ/ข้อสงสัย       ด้วยวิธีการต่าง ๆ         ทีห่ลากหลายเชื่อมโยงความรู้     และทักษะ ต่าง ๆ 
ใช้ในชวีิตประจำาวันได้ดี 

โครงสร้ำงหลักสูตร

      องค์การบริหารส่วนตำาบลตาเนิน โดยส่วนการศึกษา ฯได้จัดทำาหลักสูตรของศูนย์พฒันาเด็กเล็กขึน้ 
ตามหลักสูตรปฐมวัย  พทุธศักราช 2546   ทางศูนย์ฯ   ได้จัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ       โดยผ่านการ
จัดกิจกรรมต่างๆ       ได้แก่     กิจกรรมเสรมิประสบการณ์     กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ   กิจกรรมศิลปะ 
สร้างสรรค์      กิจกรรมกลางแจง้และเกมการเล่น       กิจกรรมเสรี         กิจกรรมเกมการศึกษา      กิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม   และกิจกรรมประจำาวัน       โดยเน้นการเรยีนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง       ผ่านประสาทสัมผัส
ทั้งห้า        การเรียนรู้แลกเปลีย่นประสบการณ์ร่วมกัน     โดยส่งเสริมการมีส่วนของผู้ปกครอง      และชุมชน
ในการสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้      สาระการเรียนรู้ตามแนวทางของศูนย์ฯ     ทีส่อดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย ม ี4 ลักษณะ คือ

    1.       การนำาเสนอตามหน่วยการเรียนรู้ทีค่รูวางแผนเป็นกรอบกว้างๆไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การจัดการ
เรยีนการสอนครบถ้วนตามสาระการเรียนรูข้องหลักสูตร          โดยคำานึงถึงความสนใจและวัยของนักเรยีนใน
การศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดตามกรอบทีว่างไว้

    2.      ทางศูนย์ฯ         ได้ใช้ สื่อการเรียนการสอนตามทีท่างกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่
กำาหนด   โดยได้บูรณาการการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546 ซึง่ครอบคลุมเนื้อหา 
ส่งเสรมิพฒันาการของผู้เรียนทุกด้าน

    3.     การนำาเสนอสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสอดแทรกไปกับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
ทีน่ักเรยีนเป็นผู้กำาหนด     หรือกำาหนดร่วมกันกับครู    ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

    4.    ทางศูนย์ฯ      ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบประสบการณ์ตรงเพิม่เติม    โดยพานักเรียนไป
ทัศนศึกษานอกสถานที ่ต่างๆทุกสัปดาห์
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สำระกำรเรียนรู้ และหน่วยกำรเรียนรู้ใน 1 ปีกำรศึกษำ

สำระที่1
เรื่องรำวเกีย่วกับตัวเด็ก

สำระที ่2
 เรื่องรำวเกีย่วกับ

บุคคลและสถำนทีร่อบตัวเด็ก

สำระที่3 
ธรรมชำติรอบตัว

สำระที ่4
สิง่ต่ำงๆรอบตัว

1. ตัวเรำ
2. ร่ำงกำยของฉัน
3. ประสำทสัมผัสทั้ง 5
4. อำหำรดีมีประโยชน์
5. วำจำน่ำฟัง
6. อนำมัยดี
7. มำรยำทงำม
8. หนูน้อยนำ้ำใจงำม

  1. ครอบครัวของเรำ
  2. บ้ำนของหนู
  3. โรงเรียนของหนู
  4. ชมุชนของเรำ
  5. จงัหวัดของเรำ
  6. ประเทศของเรำ
  7. โลกของเรำ
  8. สถำนทีส่ำำคัญ
  9. อำชีพในชุมชน
10. วันสำำคัญของชำติและทำง
ศำสนำ
11. ปัจจัย 4

1. สิง่มีชีวิต
2. สิง่ไมม่ีชีวิต
3. สิง่แวดล้อม
4. ธรรมชำติน่ำรู้
5. พืชน่ำรู้
6. สตัว์น่ำรัก
7. ฤดูต่ำงๆ
8. กลำงวันกลำงคืน
9. ประเพณี

1. สีแสนสวย
2. รูปร่ำง รูปทรง ผิว
สัมผัส
3. ชั่ง ตวง วัด
4. คมนำคม
5. เครื่องมือเครื่องใช้
6. เครื่องทุ่นแรง
7. กำรสื่อสำร
8. พลังงำน
9. เทคโนโลยี
10. ท่องอวกำศ

กำรจัดประสบกำรณ์เน้นกำรพัฒนำกระบวนกำรตอบสนองควำมต้องกำร      ควำมสนใจ 
และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล    ดังนี้
     1.กำรจัดให้มีกิจกรรมกำรเรียนรู้ทีห่ลำกหลำย   กิจกรรมในแต่ละวันมีลักษณะทั้งเป็นรายบุคคล กลุ่ม
ยอ่ย     และกลุ่มใหญ่      รวมทั้งจัดกิจกรรมในห้องเรียน      บริเวณโรงเรียน และทัศนศึกษานอกสถานที ่มี
การจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบการพูดคุยหรือการเล่าเรื่อง    การเคลื่อนไหวร่างกาย      การฟังดนตรี   การลงมือ
ปฏิบัติจริง    การสาธิต    เพื่อตอบสนองความสนใจ   และความถนัดทีแ่ตกต่างกัน         ผลงานของนักเรียนที่
ปรากฏ     มคีวามหลากหลายแตกต่างกัน
     2.กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบโครงกำร       เป็นการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ทีต่อบสนองความความ
ต้องการ    และความสนใจของเด็ก  นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูแ้บบประสบการณ์ตรง ได้แก่ 
การสังเกต    บันทึกการทดลอง    การค้นคว้า    สัมภาษณ์

3. นักเรียนมีโอกำสเลือกกิจกรรมอย่ำงอิสระตำมควำมสนใจ    ได้แก่    กิจกรรมเสรี        การเข้ามุม
ประสบการณ์ต่างๆ      กิจกรรมศิลปะ
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4.   กำรจัดกิจกรรมพิเศษ       ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง     นักเรยีนได้

เลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจและความถนัด   อันได้แก่      กิจกรรมด้านดนตรี    กิจกรรมกีฬา 
กิจกรรมด้านศิลปะ    กิจกรรมขีม่้า    กิจกรรมรีดนมววั      

       การจัดกิจกรรมมีความสมดุลทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรยีน     ทั้งกิจกรรมทีต่้องการ        การ
เคลื่อนไหวและสงบ      กิจกรรมทีพ่ัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่  การจัดประสบการณ์มาจากทั้งเด็ก
รเิริม่และครูริเริม่ร่วมกันเด็ก  ทางศูนย์ฯ   ได้ให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรยีนรูภ้ายในห้องเรยีน    สอดคล้อง
กับหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ทางศูนย์ฯ  ได้จัดกิจกรรมส่งเสรมิการออกกำาลังกาย      การเล่นเครื ่องเล่นสนามเพื่อ
พฒันากล้ามเนื้อใหญ่อย่างสมำ่าเสมอทุกวัน         รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทางด้านร่างกาย  เช่น การ
พฒันาสมรรถภาพร่างกาย    11 สถานี     นอกจากนี้   ในการจัดกิจกรรมประจำาวัน    เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติทั้ง
กิจกรรมเคลื่อนไหวและกิจกรรมสงบ   อย่างสมดุล    เช่น        ก่อนทำากิจกรรมใด     หรือระหว่างการเปลีย่น
กิจกรรม   จะจัดกิจกรรมสงบด้วยกิจกรรมนั่งสมาธิเสมอ 

    แนวทำงกำรอบรมเลีย้งดูและพัฒนำเด็กอำยุตำ่ำกว่ำ ๓ ปีสำำหรับพ่อแม่หรือผู้เลีย้งดูเด็ก ใหส้ำมำรถ
พัฒนำเด็กได้ตำมจุดหมำยทีก่ำำหนด จำำเป็นต้องคำำนึงถึงโครงสร้ำงของหลักสูตร       กำรศึกษำปฐมวัย 
ดังนี้

โครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย   พุทธศักรำช   ๒๕๕๓  (สำำหรับเด็กอำยุตำ่ำกว่ำ ๓ 
ปี)

ช่วงอำยุ อำยุตำ่ำกว่ำ ๓ ปี

สำระกำรเรียนรู้

ประสบกำรณ์สำำคัญ สำระทีค่วรเรียนรู้
-  ด้านร่างกาย
-  ด้านอารมณ์และจิตใจ
-  ด้านสังคม
-  ด้านสติปัญญา

-  เรื่องราวเกีย่วกับตัวเด็ก
-  เรื่องราวเกีย่วกับบุคคลและ
   สถานทีแ่วดล้อมเด็ก
-  ธรรมชาติรอบตวั
-  สิง่ต่าง ๆรอบตัวเด็ก

เวลำเรียน ขึน้อยู่กับอำยุเด็กทีดู่แลและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของเด็ก
 

      ๑.  กำรจัดชั้นหรือกลุ่มเด็ก  ยึดอายุเด็กเป็นหลักและคำานึงถึงอัตราส่วนระหว่างครพูีเ่ลีย้งเด็ก  1    คน 
ต่อ จำานวนเด็กทีดู่แล ได้แก่ อัตรำส่วนระหว่ำง   ผู้เลีย้งดูเด็ก : เด็ก

ครูพีเ่ลีย้งเด็ก  1    คน ต่อเด็กแรกเกิด - ๑ ปี อัตราส่วน   1 : 3  
ครูพีเ่ลีย้งเด็ก  1   คน ต่อเด็กอายุ  2  ขวบครึง่ถึง  3 ปี          อัตราส่วน   1 : 15

            ๒.   ระยะเวลำเรียน     ขึน้อยู่กับความพร้อมและความสนใจของเด็ก        ในการเรียนรู้สิง่ต่าง ๆ 
ตามความสามารถของวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล
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    ๓.  สำระกำรเรียนรู้  สาระการเรียนรูข้องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำาหรับเด็กอายุตำ่ากว่า  ๓  ปี 

ประกอบด้วย  ๒  ส่วน  คือ     ประสบการณ์สำาคัญและสาระทีค่วรเรียนรู้   ซึง่ทั้งสองส่วนใช้เป็นสื่อในการจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ   สังคม    และสติปัญญา 
ซึง่จำาเป็นต่อการพฒันาเด็ก   ให้เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์   โดยพ่อแม่หรือครูพีเ่ลีย้งเด็ก        ควรผสมผสานการจัด
ประสบการณ์สำาหรับเด็กแบบบูรณาการ       ผ่านการเล่นทีส่อดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

สำระกำรเรียนรู้กำำหนดเป็น   ๒   ส่วน  ดงันี้
  ๑.  ประสบกำรณ์สำำคัญ

         ประสบการณ์สำาคัญเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะต้องเกิดขึ้นในตัวเด็ก  เพื่อพัฒนาเด็กทั้งทางด้าน
รา่งกาย   อารมณ์  จิตใจ   สังคม   และสติปัญญา   โดยเฉพาะในระยะแรกเริม่ชีวิตหรือช่วงระยะปฐมวัยมคีวาม
สำาคัญเป็นพิเศษ    เนื่องจากเป็นรากฐานของพัฒนาการ   ก้าวต่อไปของชีวิตบุคคลแต่ละคน   ตลอดจนเป็น
ปัจจัยสำาคัญทีก่ำาหนดความสามารถ  แรงจูงใจ  ใฝ่เรียนรู้  ใฝ่ดี  และความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
ของเด็ก   ทีจ่ะส่งผลต่อเนื่องจากช่วงวัยเด็กไปสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่   ประสบการณ์สำาคัญจะเกีย่วข้องกับการ
จัดสภาพแวดล้อมทุกด้านทีก่ระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับสิ ่ง
ต่างๆรอบตัวในวิถีชีวิตของเด็กและในสังคมภายนอก  อันจะสั่งสมเป็นทักษะพ้ืนฐานทีจ่ำาเป็นต่อการเรียนรู้
และสามารถพัฒนา    ตอ่เนื่องไปสู่ระดับทีสู่งขึน้ต่อไป

          ประสบการณ์สำาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา 
ประกอบด้วยการอบรมเลีย้งดูของพ่อแม่หรือผู้เลีย้งดูเด็กในการสนับสนุนให้เด็กได้มีประสบการณ์ด้วยการใช้
ประสาทสัมผัสทั้งห้า   การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆของร่างกาย  การสร้างความรัก  ความผูกพันกับคนใกล้ชิด 
การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสิง่ต่างๆรอบตัว และการรู้จักใช้ภาษา                   สื ่อความหมาย   ดังนั้น   การฝึก
ทักษะต่าง ๆ   ผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวัน  และการเล่น  เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการเลียนแบบ  ลอง
ผิดลองถูก  สำารวจ ทดลอง และลงมือทำาจรงิ   การปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิง่ของ บุคคล และธรรมชาติรอบตัวเด็ก
ตามบริบทของสภาพแวดล้อม จำาเป็นต้องมีการจัดประสบการณ์สำาคัญแบบองคร์วมทีย่ึดเด็กเป็นศูนย์กลาง  ดัง
ต่อไปนี้

     ๑.๑ ประสบการณ์สำาคัญทีส่่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย     เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มี
โอกาสพัฒนา  การใช้กล้ามเนื้อใหญ่(กล้ามเนื้อแขน-ขา-ลำาตัว)  กล้ามเนื้อเล็ก(กล้ามเนื้อมือ-นิ้วมือ)  และการ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท  (กล้ามเนื้อมือ - ประสาทตา) ใ นการทำากิจวัตรประจำา
วนั   หรือทำากิจกรรมต่าง ๆ เช่น  การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายตามจังหวะดนตรี      การเล่นเครื ่องเล่น
สัมผัส    การเล่นออกกำาลังกลางแจ้ง    เป็นต้น
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   ประสบการณ์สำาคัญทีค่วรส่งเสริม    ประกอบด้วยการเคลื่อนไหวและ การทรงตัว  การ

ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อและระบบประสาท เด็กควรมีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการเล่นในสภาพ
แวดล้อมใกล้ตัว   ได้รับประสบการณ์การ  การใช้กล้ามเนื้อใหญ่    กล้ามเนื้อเล็ก   และฝึ กการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างแขนกับขา  มอืกับปาก  มือกับตาไปด้วยกัน

       ๑.๒  ประสบการณ์สำาคัญทีส่่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  เป็นการสนับสนุน
ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทีเ่หมาะสมกับวัย   มีความสุข    ร่าเริง แจ่มใส ได้พัฒนาความ
รู้สึกทีด่ีต่อตนเอง  และความเชื่อมั่นในตนเอง จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำาวัน เช่น การเล่นกับ
ผู้คนหรือสิ่งของ   การฟังนิทาน  หรือคำาคล้องจอง   การร้องเพลง หรือแสดงท่าทางตามจังหวะเสียงเพลง 
เป็นต้น

 ประสบการณ์สำาคัญทีค่วรส่งเสริม   ประกอบด้วยการรับรู้อารมณ์หรือความรู้สึกของตนเอง 
การแสดงอารมณ์ทีเ่ป็นสุข การควบคุมอารมณ์และการแสดงออก พอ่แม่หรอืผู้เลีย้งดเูดก็เป็นบุคคลทีม่ีส่วนสำาคัญ
อย่างยิ่งในการทำาให้เด็กรู้สึกเป็นทีร่ัก   อบอุ่น  มั่นคง  เกิดความรู้สึกปลอดภัย ไว้วางใจ ซึง่จะส่งผลให้เด็ก
สร้างความรู้สึกทีด่ีต่อตนเองและเรียนรู้ทีจ่ะสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีกับผู้อื ่น

    ๑.๓ ประสบการณ์สำาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม   เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทีคุ่้นเคยและสิง่แวดล้อมต่างๆรอบตัวในชีวิตประจำาวัน   ในลักษณะของกิจกรรม
กลุ่มต่างๆ  เช่น  เล่นอย่างอิสระกับเด็กอื ่น เล่นรวมกลุ่มกับผู้อื่น แบ่งปันหรือให้ รู้จักรอคอย ใช้ภาษาบอก
ความต้องการ    ชว่ยเหลือตนเองในกิจวตัรประจำาวนัได้

ประสบการณ์สำาคัญทีค่วรส่งเสริม   ประกอบด้วยการช่วยเหลือตนเอง  การปรับตัวอยู่ในสงัคม 
เด็กควรมีโอกาสได้เล่นรวมกลุ่มหรือทำากิจกรรมร่วมกับผู้อื ่น ไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยเดียวกันหรือต่างวัย   เพศ
เดียวกันหรือต่างเพศ หรอืผู้ใหญ่อย่างสมำ่าเสมอ   ตลอดจนฝึกให้ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำาวันตามวัยที่
เด็กสามารถทำาได้

     ๑.๔ ประสบการณ์สำาคัญทีส่่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับ
รู้และเรียนรู้สิง่ต่างๆรอบตัวในชีวิตประจำาวันผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า  และการเคลื่อนไหว  ได้พัฒนาการใช้
ภาษาสื่อความหมายและความคิด   รู้จักสังเกตคุณลักษณะ ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นสี   ขนาด  รูปร่าง   รูปทรง   ผิว
สัมผัส  จดจำาชื่อเรียกสิง่ต่าง ๆ รอบตัว   มีการฝึกการใช้อวัยวะรับสัมผัสต่าง ๆ  ได้แก่  ตา  หู    จมูก  ลิ ้น  และ
ผิวหนัง   ในการแยกแยะสิง่ทีร่ับรู้และเรียนรู้เกีย่วกับความเหมือน ความแตกต่าง  และมิติสัมพันธ์

 ประสบการณ์สำาคัญทีค่วรส่งเสริม   ประกอบด้วย   การสังเกต  การฟัง   การคิด  การแก้ปัญหา 
และการใช้ภาษาสื่อความหมาย   เด็กควรได้รับการชี้แนะให้รู้จักคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ ง่ต่างๆรอบ
ตัว   สังเกตวัตถุหรือสิง่ของทีม่ีสีสันและรูปทรงทีแ่ตกต่างกัน   เด็กควรได้ฝึกการฟังเสียงต่างๆรอบตัวโดย
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เฉพาะเสียงพูดหยอกล้อโต้ตอบของพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก        เพื ่อกระตุ้นให้เด็กออกเสียงและเลียนเสียงจน
พฒันาเป็นคำาพูดทีส่ื่อความหมายไดม้ากขึน้   เด็กควรมีโอกาสสำารวจ  ค้นคว้า  ทดสอบ   ทดลอง 
วัตถุสิง่ของทีเ่ป็นของจรงิ  สิง่ของทีเ่ลียนแบบของจริงและสิง่ของทีไ่มม่ีรูปแบบชัดเจน  ตลอดจนฝึกให้เด็กได้
คิดวางแผน คิดตัดสินใจ  หรือคิดแก้ปัญหาในเรื ่องทีง่่ายๆด้วยตนเอง  และให้เด็กได้แสดงออกถึงจินตนาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ   ออกมาเป็นภาพวาดหรอืบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ  ตามความสามารถของวัย

๒.  สำระทีค่วรเรียนรู้

    สาระทีจ่ะให้เด็กอายุตำ่ากว่า ๓ ปี  เรียนรู้ควรเป็นเรื่องทีอ่ยู่ใกล้ตัวเด็กเป็นลำาดับแรกแล้วจึงขยาย
ไปถึงเรื่องทีอ่ยูไ่กลตัวเด็ก  ซึง่ข้อมูลทีเ่ด็กเริม่ต้นเรียนรูม้าจากการพูดคุยโต้ตอบชีช้วนให้ดู  สอน หรือพูดบอก  
โดยพ่อแม่หรือผู้เลีย้งดูเด็กให้เด็กรู้จักชื่อเรียกและคุณสมบัติของสิง่ต่างๆ ใกล้ตัวเด็ก  สาระทีค่วรเรียนรู้มีดงันี้

๒.๑  เรื่องราวเกีย่วกับตัวเด็ก   เด็กควรจะได้รู้จักชื่อของตนเอง   เริม่ต้นจากชื่อเล่น ได้รู้จัก
รูปร่าง หน้าตาและชื่อเรียกส่วนต่างๆของร่างกาย   ตลอดจนได้สำารวจความสามารถของตนเองในการทำาสิ ่ง
ต่างๆได้   เช่น  คลานได้   หยิบของได้   เป็นต้น

๒.๒  เรื่องราวเกีย่วกับบุคคลและสถานทีแ่วดล้อมเด็ก  เด็กควรจะมีโอกาสรู้จักชื่อของพ่อแม่ 
พีน่้อง  และบุคคลต่างๆในครอบครัว   ตลอดจนมีโอกาสได้พบปะ  พูดคุย        ทำาความรู้จักกับชื ่อเรียกหรือ
สรรพนามแทนตัวของญาติหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก  รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้คนในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
วฒันธรรมทีอ่ยู่ใกล้ตัวในชีวิตประจำาวัน  เช่น  เล่นกับพีน่้องในบ้าน   ไปตลาดกับแม่  เป็นต้น

๒.๓  ธรรมชาติรอบตัว  เด็กควรจะได้รู้จักชื่อสิง่มชีีวิตและสิง่ไม่มีชวีิตรอบตัว  รวมทั้งมีการ
เชื่อมโยงลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างง่ายๆของสิ ่งต่างๆในธรรมชาติที่พบเห็นใน      ชีวิตประจำาวันจากการ
ชีแ้นะ  หรือสำารวจ

๒.๔  สิง่ต่างๆ  รอบตัวเด็ก   เด็กควรจะได้รู้จักชื่อของวัตถุสิง่ของ  เครื่องใช้หรือของเล่นที่
อยู่รอบตัว   รวมทั้งมีการเชื่อมโยงลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างง่าย ๆของสิ ่งต่าง ๆ  ทีอ่ยู่ใกล้ตัวเด็ก   เช่น  สี 
รปูร่าง  รูปทรง  ขนาด  ผิวสัมผัส   เป็นต้น 

กำรจัดประสบกำรณ์

           ช่วง ๓ ปีแรกของชีวิตวัยเด็กเป็นระยะเวลาทีส่ำาคัญที่สุด  เนื่องจากสมองของเด็กมีการเจริญ
เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำาให้เด็กสามารถรับรู้สิง่รอบตัวผ่านกลไกการทำางานทีป่ระสานกันของประสาทสัมผัส 
และการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย  การจัดประสบการณ์เพื ่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในช่วง
วัยนี้  จะมุ่งเน้นการตอบสนองธรรมชาติและความต้องการตามวัยของเด็กอย่างสมดุล  เป็นไปตามคุณลักษณะ
ทีพ่ึงประสงค์ของเด็กทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม สติปัญญา  ดงันี้
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หลักกำรจัดประสบกำรณ์
            การอบรมเลี้ยงดูเด็กเป็นหน้าทีห่ลักของพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก เนื ่องจากเป็นผู้ทีอ่ยู่ใกล้ชิดกับ

เด็กในชีวิตประจำาวันและมีบทบาทสำาคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก ในการเลี้ยงดูและอบรมให้เด็กเติบโต
เป็นคนดีมีคุณภาพของครอบครวัและสังคม  หลักการจัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้อย่าง
เต็มทีค่วรปฏิบัติ มีดงันี้

    ๑. เน้นเด็กเป็นสำำคัญในกำรอบรมเลี้ยงดู   พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กควรให้ความสำาคัญกับ
ธรรมชาติของเด็ก และตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก  ด้วยการ
เปิดโอกาสให้เด็กมีอิสระ เป็นตัวของตัวเองทีจ่ะเรียนรู้สิง่ต่างๆรอบตัวด้วยตนเองโดยพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก
จำาเป็นต้องทำาความเข้าใจกับธรรมชาติของเด็กในแต่ละช่วงวัยและเป็น            ผู้สนับสนุน อำานวยความ
สะดวกให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาทุกๆด้านอย่างมีความสุขและเติบโตอย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องกับศักยภาพ
และสภาพสงัคม-วัฒนธรรมของเด็ก

  ๒. ตระหนักและสนับสนุนสิทธิพ้ืนฐำนที่เด็กพึงได้รับ   พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กควรให้ความ
สำาคัญกับสิทธิพื้นฐานของเด็กทีจ่ะได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้มีชีวิตรอดปลอดภัย  ได้รับการปกป้องคุ้มครอง
จากการถูกทอดทิ้ง เอาเปรียบ และกระทำาทารุณกรรม  ไดร้ับการพฒันาสูงสุดตามศักยภาพ  รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการแสดงออก   ร่วมทำากิจกรรมในครอบครัวและชุมชน  โดยการศึกษาและทำาความเข้าใจกับธรรมชาติ
ของเด็ก แสดงความสนใจเห็นคุณค่าของเด็กรวมทั้งอบรม สั่งสอนให้ได้รู้จักหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบใน
ตนเอง

 ๓. ปฏิบัติตนต่อเด็กด้วยควำมรักควำมเข้ำใจและเหตุผล  พ่อแม่หรือผู้เลีย้งดูเด็กควร  อบรมเลีย้ง
ดูเด็กด้วยความรักความเมตตาเอาใจใส่ดูแล      ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์     มคีวามเข้าใจในพฒันาการและตอบ
สนองความต้องการของเด็กอย่างสมำ่าเสมอ  โดยการให้เวลาอยู่ใกล้ชิดทักทาย         พูดคุยโต้ตอบแสดงอารมณ์
ความรู้สึกทีด่ี มองหน้าสบตา ยิ้มแย้มแจม่ใส สัมผัสอ่อนโยน เล่นด้วยกัน 

๔.     ส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กแบบองค์รวมอย่ำงสมดุลครบทุกด้ำน  พอ่แม่หรือ          ผู้เลีย้ง
ดูเด็กควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ เล่น และฝึกทักษะต่างๆในสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภัยเป็นมิตร ด้วยการจัด
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัย ความพร้อม  ความสนใจ และความสามารถตามวัยของเด็ก โดยการจัด
กิจกรรมและการเล่นทีส่่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ด้านต่างๆ ทั ้งทางร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ผ่านสื่อการเรียนรูแ้ละการเล่นทีห่ลากหลายเหมาะสมกับวยั

๕.   ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม และวัฒนธรรมไทย   พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กควร อบรม
ขัดเกลาและฝึกให้เด็กดำาเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรมจิตใจโอบอ้อมอารี ละอายต่อการ
ทำาความผิด  รู้จักมารยาทและความเป็นไทย ด้วยการทำาตนเป็นแบบอย่างทีด่ี และจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้
และ
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ฝึกทักษะต่างๆทีละเล็กละน้อย โดยใช้การเล่านิทาน อ่านหนังสือ          เล่าเหตุการณ์ต่างๆ ร้องเพลง เล่น
ดนตรี เล่นการละเล่นพื้นบ้าน และเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคมตามประเพณีนิยมตามความเหมาะสม

๖.    ชี้แนะกำรแสดงพฤติกรรมของเด็ก  พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก ควรเอาใจใส่ชี้แนะ เปิดโอกาส
ให้เด็กแสดงออกในทางที่ถูกที่ควรด้วยการใช้แรงเสริมทางบวกหรือชมเชยให้กำา ลังใจ  เมื ่อเด็กแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันจำาเป็นต้องควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กด้วยการลงโทษ
เป็นครั้งคราวเพื่อหยุดยั้งพฤติกรรม  โดยมีการพูดคุยกับเด็กด้วยเหตุผลและไม่ใช้อารมณ์เป็นเครื่องตัดสิน

๗.   ใช้ภำษำทีเ่หมำะสมกับควำมสำมำรถในกำรรับรู้และกำรเรียนรู้ของเด็ก  พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู
เด็กควรปรับการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในการพูดคุย                     สื ่อความหมายและ
อบรมสั่งสอนเด็กด้วยการใช้คำาศพัท์ทีง่่ายๆ เป็นคำาพูดสั้นๆ ออกเสียงช้าๆ          ชัดเจนในการพูดคุยกับเด็ก ซึง่
จำาเป็นต้องอาศัยความอดทน ความพยายาม และความตั้งใจสูงในการฟังเด็กพูดออกเสียงชัดบ้างไม่ชัดบ้างและ
ช่วยแก้ไขให้เด็ก การเล่านิทานให้เด็กฟังและการพูดคุยตอบคำาถามหรือฟังเรื่องเล่าของเด็กบ่อยๆและช่วย
ฝึกหัดทักษะทางภาษาของเด็กให้พัฒนามากขึน้ตามวัยได้

๘.   สนับสนุนกำรเล่นตำมธรรมชำติของเด็ก  พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กควรให้ความ     สำาคัญกับ
การเล่นตามวัย ความต้องการ  ความสนใจ และความสามารถของเด็ก ด้วยการจัดเตรียมสถานทีเ่ล่น ของเล่น  
และเครื่องเล่นต่างๆทีเ่หมาะสมให้กับเด็ก โดยการเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นคนเดียวหรือเล่นกับเด็กอื่น รวมทั้ง
ได้เลือกเล่นกับวัตถุสิ่งของจริง ของเล่นตามวัย และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับศิลปะที่หลากหลายและส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์

๙. จัดสภำพแวดล้อมทีป่ลอดภัยและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของเด็ก พ่อแม่หรือผู้เลีย้งดเูดก็ควรจัดสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ และของเล่นทีก่ระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและการเรียนรู้ของเด็กด้วยตัวของเด็กเองเป็ นหลัก 
โดยการจัดสถานทีบ่ริเวณและสิง่ต่างๆให้ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมสำาหรับวัยของเด็ก การดูแลอาคารและ
บริเวณต่างๆให้เด็กได้เคลื่อนไหวสะดวก สะอาด ปลอดภัย อากาศถ่ายเทได้ดี แสงสว่างพอเพียง มีเครื ่องเล่น
เครื่องใช้ทีเ่หมาะสมกับเด็ก  มีการจัดมุมเล่นต่างๆเพื ่อการเรียนรู้ของเด็ก ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการเล่นของเด็ก

๑๐. ติดตำมเฝ้ำระวังและสังเกตพัฒนำกำรเด็ก   พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กควรฝึกทักษะการสังเกต
และบันทึกพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก เพื ่อให้ทราบถึงการเปลีย่นแปลงต่างๆทีเ่กิดขึ ้นกับเด็กในแต่ละระยะ
ของพัฒนาการตามวัยของเด็กในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการขั ้นต่อๆไปให้ดียิ ่งๆขึ้นไป  รวมทั้งการ
แก้ไขปัญหาพัฒนาการอาจเกิดขึน้ได้ทันท่วงที
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แนวกำรจัดประสบกำรณ์
แนวการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุตำ่ากว่า ๓ ปี ควร

ปฏิบัติดังนี้
๑.  สร้ำงบรรยำกำศของควำมรัก  ควำมอบอุ่น  ควำมไว้วำงใจและควำม มั่นคงทำงอำรมณ์ ให้

กับเด็กในวิถีชีวิตประจำำวัน  ไดแ้ก่
๑.๑   พอ่แม่หรอืผู้เลีย้งดูเด็กมีบุคลิกทีใ่ห้ความรักและความอบอุ่นแก่เด็ก
๑.๒  สัมผัสโอบกอดเด็กอย่างนุม่นวล อ่อนโยน  สมำ่าเสมอทุกวัน
๑.๓  พูดคยุกับเด็กด้วยภาษาง่าย ๆ และประสานสายตากับเด็กบ่อยๆ ฟังและ                โต้ตอบ

เสียงทีเ่ด็กทำา
๑.๔  สนใจและตอบสนองเด็กทีร่้องไห้หรือแสดงความกังวลหรือต้องการความช่วยเหลืออย่าง

ทันทีทนัใด ไม่ปล่อยให้เด็กรู้สึกไม่เป็นทีต่้องการหรือถูกทอดทิ้ง
๑.๕  เคารพในความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก  โดยการสังเกตความพยายามในการทำาสิง่ต่างๆ

ของเด็ก  และส่งเสริมสนับสนนุให้เด็กทำาจนสำาเร็จ
๑.๖  จดัสภาพแวดล้อมของบ้านหรือสถานพฒันาเด็กปฐมวัยให้มคีวามอบอุ่น      ใกล้ชิด     มี

พื้นทีว่่างให้เด็กได้คืบคลานหรอืเคลื่อนไหวอย่างอิสระ  โดยไม่เป็นอันตราย 
๒.  ดูแลสุขภำพอนำมัยและตอบสนองควำมต้องกำรพ้ืนฐำนทำงร่ำงกำยและจิตใจ  รวมทั้ง

ปกป้องคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย  ไดแ้ก่
๒.๑ จัดอาหารทีถู่กต้องตามหลักโภชนาการให้เด็กรับประทาน  โดยพ่อแม่หรือ      ผู้เลีย้งดูเด็ก

คอยดูแลและฝึกวิธีการกินทีเ่หมาะสมกับวัยของเด็ก   สร้างบรรยากาศของการ              รับประทานอาหารให้
เป็นเวลาทีม่คีวามสุข ทั้งนีผู้้เตรียมอาหารเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทั้ง         ก่อนและหลังการเตรียมอาหาร

๒.๒ พาเด็กไปรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามระยะเวลาที่กำาหนดและบันทึก     ข้อมูลใน
สมุดบนัทึกสุขภาพของเด็กให้เป็นปัจจุบัน

๒.๓  ดูแลทำาความสะอาดร่างกายหลังเปรอะเป้ือนทุกครั้ง อาบนำ้ าและดูแลให้เด็กแต่งกาย
เหมาะสมกับสภาพอากาศ

๒.๔ ดูแลจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยไม่มีสิ ่งเป็นอันตรายกับเด็ก เช่น ปลั๊กไฟต้องปิดให้
มดิชิด  เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเอานิ้วไปแหย่เล่น เป็นต้น

๒.๕ ของเล่นทีเ่ข้าปากเด็กต้องนำามาเปลีย่นหรือทำาความสะอาดเมื ่อเด็กเล่นเสร็จ
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๒.๖ จัดให้เด็กอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่คนเดียว

เพยีงลำาพงั
๒.๗  ดูแลระมัดระวังการแพร่เชื้อโรคของบุคคลในครอบครัวหรือผู้เลีย้งดูเด็กไปยังเด็ก หากมี

การเจ็บป่วยเกิดขึน้ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๓.   จัดประสบกำรณ์ตรงให้เด็กลงมือกระทำำด้วยตนเอง  และเรียนรู้จำกกำรใช้ประสำทสัมผัส

ทั้งห้ำ  และกำรเคลื่อนไหว  ได้แก่
๓.๑   จั ดกิ จกรรมให้ เด็ กรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า  ด้วยการใช้อวัยวะ        รบัสัมผัส

ต่างๆ ได้แก่ ตาดู  หูฟัง  จมูกดมกลิน่ ล้ินชิมรส และสัมผัสด้วยมือ  เพื่อเก็บเป็นข้อมูล      พื้นฐานเกีย่วกับ
คณุสมบัติของสิง่ต่าง ๆ รอบตัว

๓.๒ จั ดประสบการณ์ ให้ เด็ กสามารถใช้ อวั ยวะต่ างๆของร่ างกาย ได้ประสาน
สัมพันธ์กันในการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวัน เช่นใช้มือหยิบถ้วยนำ้า ชว่ยเก็บของเล่นเข้าที ่เป็นต้น

๓.๓   จัดให้เด็กมีโอกาสฝึกการเคลื่อนไหวและการทรงตัว  โดยการจัดหา            สิง่ต่างๆ 
เคลื่อนไหวให้เด็กดู  เช่น  กลิ้งลูกบอลผ่านหน้า  ให้ตุ๊กตาไขลานเดิน เป็นต้น

๓.๔ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ใช้สายตาและมือประสานสัมพันธ์กัน เช่น หยิบของเล่นใส่
ตะกร้าของเล่น ใช้ฆ้อนตอกหมุดพลาสติกทรงกลมลงช่อง เป็นต้น

๔.  เปิดโอกำสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อมและสิง่ต่ำงๆรอบตัวเด็กทีห่ลำกหลำย  ไดแ้ก่
๔.๑  จัดให้เด็กสัมผัสกับบุคคลใกล้ชิด  สิง่ของรอบตัวเด็ก เช่น หาของให้ลูบคลำาเล่น  ให้จับเสื้อ
        ผ้า  ผ้าห่ม  เป็นต้น
๔.๒  พดูคุยโต้ตอบกับเด็กด้วยความสนใจและเป็นผู้ฟังทีด่ีขณะทีเ่ด็กพูด
๔.๓  ทำาท่าทางต่าง ๆ  แบบง่ายๆให้เด็กเลียนแบบ เช่น เขย่าของเล่น เล่นจ๊ะเอ๋ เป็นต้น

๕. จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชำติ ควำมต้องกำรและพัฒนำกำรเด็กในรูป
แบบของกิจกรรมทีห่ลำกหลำยผ่ำนกำรเล่น ได้แก่

๕.๑ จัดกิจกรรมโดยคำานึงถึงตัวเด็กเป็นสำาคัญ  จัดให้สอดคล้องกับอายุ  พฒันาการ ความ
ต้องการ  ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล

๕.๒  เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัส  สำารวจ ค้นคว้า ทดลองสิง่ต่างๆรอบตัวดว้ย
ตนเอง  โดยอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ เหมาะสมกับธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก

๕.๓  จัดกิจกรรมพร้อมๆกับการเลีย้งดูประจำาวัน  โดยคำานึงถึงธรรมชาติ  และความต้องการ
ของเด็ก

๕.๔ สนับสนุนให้เด็กมีโอกาสได้เล่นตามความสนใจทีเ่หมาะสมกับวัย             นั ่งเล่นคนเดียว 
และเล่นกับคนอื่น  ตลอดจนสร้างสรรค์จนิตนาการกับงานศิลปะทีห่ลากหลาย
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๖. จัดสภำพแวดล้อมทีป่ลอดภัยเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ตำมวัยของเด็ก         การจัดสภาพแวดล้อมทีส่่ง

เสริมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้กับเด็กในลักษณะที่ส่งเสริมพฤติกรรมทางบวกและการเรียนรู้  
โดยยึดหลักความสะอาด    ปลอดภัย       ความมีอิสระทีเ่ด็กจะได้เล่น    หรือสำารวจภายในขอบเขตทีเ่หมาะสม
 มีการจัดของเล่นทีส่ร้างความสนใจให้เด็ก    ได้เล่นสัมผัสหรือจับต้อง   การจัดของเล่นหรืออุปกรณ์ให้อยู่ในที่
ทีเ่ด็กเอื้อมหยิบได้ถึง  ได้แก่

๖.๑ จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ       ให้มคีวามอบอุ่นปลอดภัย    มพีื้นทีว่่างให้เด็กได้คืบ 
คลาน  เดิน วิง่ เคลื่อนไหว  อย่างอิสระ  โดยไม่เป็นอันตราย

๖.๒ จัดแยกพื้นทีส่ำาหรับนอนพักผ่อนและรับประทานอาหารออกจากกัน  เพื ่อสขุอนามัยและ
ความสะอาด  มีการระบายอากาศทีด่ี แสงสว่างพอเหมาะ  สภาพแวดล้อมไม่เป็นพิษ

๖.๓ ติดกระจกเงา ในทีท่ีเ่ด็กสามารถมองเห็นหรอืสังเกตตนเองได้
๖.๔  ตกแต่งภาพหรือสิง่ต่าง ๆ ภายในห้องให้อยู่ในระดับสายตาของเด็ก
๖.๕   พื้นทีห่้องไม่ลื่น ทำาด้วยวัสดุทีส่ะดวกต่อการทำาความสะอาด
๖.๖ จัดของเล่นทีเ่หมาะสมกับวัยและพัฒนาการ  สำาหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทีม่ีเด็กวัย

เดียวกันหลายคน ของเล่นแต่ละชนิดควรมีจำานวน ๒ - ๓ ชิ้นเพื่อไม่ให้เด็กต้อง อดทน รอคอยนานเกินไป 
และจะต้องเป็นของเล่นทีป่ลอดภัยไม่มีอันตรายกับเด็ก สามารถล้างทำาความสะอาดได้  มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่
เด็กจะกลืนลงคอได้

๖.๗  จัดของเล่นให้อยู่บนชั้นวางเตีย้ๆ  หรือทีท่ีเ่ด็กสามารถหยิบมาเล่นได้ด้วยตนเอง
๖.๘  จัดให้มีหนงัสือภาพทีท่ำาด้วยกระดาษแข็ง  ขอบหนังสือมน ไม่มีเหลีย่ม
๖.๙  จัดให้เด็กแต่ละคนมีวัสดุอุปกรณ์   เครื่องนอน หรือเสื้อผ้าสำาหรับเปลีย่นเป็นของตน 
        โดยเฉพาะ
๖.๑๐ พื้นทีภ่ายนอกอาคารควรแยกจากเด็กอนุบาลทีโ่ตกว่า  หรือสลับเวลาออกมาเล่น  มีทีปี่น
          ป่ายเตีย้ ๆ  ให้เด็กได้เล่น

๗.  เป็นแบบอย่ำงทีดี่ให้กับเด็ก  การอบรมเลีย้งดูเด็กด้วยความรักความเมตตา            ใช้เหตุผล
อย่างเสมอต้นเสมอปลายและแสดงออกต่อเด็กด้วยอารมณ์ทีม่ั ่นคง จะช่วยให้เด็กเติบโต            มจีิตใจมั่นคง 
มคีวามเป็นตัวของตัวเอง พ่อแม่หรือผู้เลีย้งดูเด็กควรปฏิบัติต่อเด็ก ดังนี้

๗.๑ มีกรยิาท่าทางอ่อนโยน ยิ้มแย้มแจม่ใสกับเด็กตลอดเวลา
๗.๒ ใช้คำาพูดทีสุ่ภาพ นุ่มนวล ไพเราะ ไม่เปรียบเทียบเปรียบเปรยหรือใช้        คำาพูดทีไ่ม่

                เหมาะสมกับเด็ก
๗.๓  แสดงความรักต่อเด็กด้วยคำาพูดหรือกรยิาท่าทางทีอ่บอุ่นเป็นมิตร
๗.๔ พดูชมเชยหรือให้กำาลังใจเด็กด้วยคำาพูดหรือกริยาท่าทางทีบ่่งถึงการยอมรับและเข้าใจเด็ก
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๗.๕ แสดงอารมณม์ั่นคง      ใจเย็น      ไม่ใชค้วามรนุแรงกับเด็กทั้งทางคำาพูดและกริยาท่าทาง

๘.  สงัเกตและติดตำมกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรเด็กอย่ำงต่อเนื่องสมำ่ำเสมอ  การติดตาม
การเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็กอายุตำ่ากว่า ๓ ปี      ควรมีการติดตามและประเมินทุกช่วงอายุ  พอ่แม่
หรือผู้เลีย้งดูเด็กควรสังเกตและบันทึกการเจริญเติบโต    พฤติกรรม  และพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก  ในการ
สังเกตควรทำาอย่างแนบเนียนเป็นธรรมชาติ  จึงจะได้เห็น   พฤติกรรมทีแ่ท้จริง การรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับ
พฤติกรรม  พฒันาการ  และความสามารถของเด็กอาจทำาได้หลายวิธี  ดงันี้

๘.๑  สังเกตพฤติกรรมทั้งทีแ่สดงออกทางวาจา    และท่าทางการพูดคุยกับเด็ก         การเล่นกับ
เด็กในบางครั้ง     เพื่อให้ได้ข้อมูลทีส่มบูรณ์จะต้องทำาอย่างต่อเนื่อง และบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างสมำ่าเสมอ 
ในสมุดบันทึกสุขภาพ (ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข)

๘.๒  ดูจากความพร้อมของเด็กด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา
๘.๓  สังเกตหรือพจิารณาจากผลงานของเด็ก 
๘.๔  สอบถามจากพ่อแม่หรือผู้เลีย้งดูเด็ก หากเป็นกรณีทีเ่ด็กอยู่ใน    สถานพฒันาเด็กปฐมวัย
         เป็นประจำา
๘.๕  กำาหนดคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์  เป็นการกำาหนดความคาดหวังทีจ่ะเกิดกับเด็กหลังจาก

เด็กอายุครบ ๓ ปี  
การกำาหนดจุดหมายหรอืคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์       จะกำาหนดโดยนำาจุดหมายของหลักสูตร

แกนกลางมากำาหนดเป็นจุดหมายของหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยตรง   และ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
อาจกำาหนดคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์เพิม่ขึน้ได้อีกด้วย   คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ในหลักสูตรสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทุกข้อ จำาเป็นต้องนำามาวิเคราะห์และกำาหนดตัวบ่งชีแ้ละ    สภาพทีพ่ึงประสงค์ในแต่ละช่วงอายุให้เห็น
ภาพชัดเจน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 

กำรนำำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัติ

            พอ่แม่หรือผู้เลีย้งดูเด็กและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถนำาหลักสตูรการศกึษาปฐมวยั     ไปใช้
อยา่งมปีระสทิธิภาพตรงตามเจตนารมณข์องหลักสูตร ทีมุ่่งเน้นการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจน
การเรียนรู้ของเด็ก ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก ความเอาใจใส่ดูแล  อย่างอบอุ่นใกล้ชิดและสภาพ
แวดล้อมทีป่ลอดภัย   ควรดำาเนินการดังนี้



23

๑.   กำรใช้หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยสำำหรับครอบครัว

พอ่แม่หรือผู้เลีย้งดูเด็กในบ้าน      จะมีวิธีการและความเชื ่อในการเลีย้งดูเด็ก     ตามแนวความคิด    และ
สภาพแวดล้อมของท้องถิน่ทีต่นเองอาศัยอยู่  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับนี ้จะเป็นแนวทางใหพ้่อแม่หรือผู้
เลีย้งดูเด็กในบ้านจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพฒันาการทุกด้านของเด็ก ให้เจริญเติบโตและพัฒนา
ได้เหมาะสมกับวัย  ดังนั้น พ่อแม่หรือผู้เลีย้งดูเด็กในบ้านจึงมีบทบาทสำาคัญ  ดังนี้

๑.๑  บทบำทหน้ำทีต่่อกำรดำำเนินกำรตำมหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   เป็นหลักสูตรทีจ่ัดทำาขึน้บนพื้นฐานทีส่นองความต้องการของเด็ก 

ทีต่้องการความรัก   ความอบอุ่น   และการอบรมเลี้ยงดูทีส่นองต่อธรรมชาติ     และพัฒนาการของเด็กแต่ละ
คนตามศักยภาพ พ่อแม่หรือผู้เลีย้งดูเด็กในบ้าน จึงควรปฏิบัติดังนี้

๑.๑.๑  ศึกษาปรัชญา หลักการ จุดหมายและคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของหลักสูตร      เพื ่อทำา
ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการอบรมเลีย้งดูและพัฒนาเด็ก

  ๑.๑.๒ อบรมเลีย้งดูและจัดกิจกรรม           ทีส่่งเสรมิพฒันาการให้เหมาะสมกับวัย      โดยดูจาก
ประสบการณ์สำาคัญ และกิจกรรมประจำาวัน

๑.๑.๓ ติดตามประเมินพัฒนาการทุกด้านของเด็ก  โดยการสังเกตและบันทึกการเจริญเติบโต  
รวมถึงการเฝ้าระวังความผิดปกติทีจ่ะเกิดกับเด็ก

๑.๑.๔ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการ เร็ว–ช้า  ต่างกัน   พ่อแม่
หรือผู้เลี้ยงดูเด็กไม่ควรเปรียบเทียบกับเด็กคนอื ่นๆ  แต่ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในด้านที่ยัง
บกพร่อง

๑.๑.๕ ถ้าพบว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้ากว่าปกติ ควรปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที ่     สาธารณสุข 
เพือ่ช่วยเหลือเด็กอย่างทันท่วงทีต่อไป

            ๑.๒  บทบำทหน้ำทีต่่อกำรอบรมเลีย้งดู

๑.๒.๑  พ่อแม่  พ่อแม่เป็นคนสำำคัญทีสุ่ดในชีวิตของเด็ก  เพรำะพ่อแม่เป็นผู้ช่วยวำงรำกฐำนของชีวิต
ให้แก่เด็กทีจ่ะเติบโตขึน้เป็นคนดี  คนเก่ง  มคีวำมสุข   และเป็นกำำลังสำำคัญของครอบครัวและ
ประเทศชำติต่อไป   ดังน้ันพ่อแม่จึงควรปฏิบัติดังนี้

๑)  เลีย้งดูลูกอย่างใกล้ชิดด้วยความรัก  ความเข้าใจ  มีเมตตา  มเีหตุผล
๒) ปฏิบัติต่อเด็กอย่างสมำ่าเสมอ  เพื่อเด็กจะไม่สับสน

       ๓) ให้กำาลังใจ  ชมเชย   แสดงความสนใจ  เมื่อลูกพยายามหรือทำาสิง่ทีด่ี  
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       ๔) แนะนำา  สั่งสอน  แก้ไข   เมื่อลูกทำาผิดด้วยเหตุผล   และแนะทางทีถู่กให้ไม่ละเลยหรือ

ผลัดเวลา
      ๕) สอนเด็กให้มีค่านิยม และวัฒนธรรมทีด่ี  เช่น  การไหว้  การมีระเบียบ วินัย  และการ

รกัษาสิง่แวดล้อม  อาจเริม่จากการเล่านิทาน   ร้องเพลงกล่อมลูก  เล่นดนตรี
๖) กระทำาตนให้เป็นตัวอย่างทีด่ี  ไม่พูดปด   ไม่ทำาร้ายผู้อื ่น   รู้จักการรับและการให้   การ

รอคอย  รูจ้ักขอบคุณและขอโทษ
 ๗)เลี้ยงดูจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่สร้างเสริมพัฒนาการ / รวมทั้ง    เฝ้าสังเกต
พฒันาการของลูกแต่ละช่วงวัย  ถ้าพบว่า พฒันาการของลูกช่วงวัยใดตำ่ากว่าเกณฑ์ควรรีบปรึกษาแพทย์

๑.๒.๒ ผู้เลีย้งดูเด็กในบ้าน   ผู้เลีย้งดูเด็กเป็นบุคคลทีม่ีความสำาคัญอย่างยิง่  เพราะจะอยู่ ใกล้ชิด
กับเด็กรองจากพ่อแม่  และทำาหน้าทีใ่นการถ่ายทอดความรู้ ความดี         และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์
ต่อเด็ก ตลอดจนดูแลส่งเสรมิพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ให้มี
ความเจริญงอกงามเต็มตามศักยภาพ  และเติบโตเป็นพลเมืองทีม่ีคุณภาพ       ต่อไป  ดังนั้น  ผู้เลีย้งดูเด็กจึงมี
บทบาทหน้าทีส่ำาคัญ  ดงันี้

๑)  ปฏิบัติหน้ำทีต่่อกิจวัตรประจำำวันของเด็ก
ผู้เลีย้งดูเด็กมีหน้าทีดู่แล และปฏิบัติตามกิจวัตรประจำาวันให้เหมาะสมกับเด็ก เพื ่อให้เด็ก

เจรญิเติบโต  มพีัฒนาการทุกด้านตามวัย  โดยมีแนวปฏิบัติ ดงันี้
(๑)  ทักทาย  โอบกอดเด็กด้วยความนุม่นวลอ่อนโยน 
(๒)  ดูแลเรือ่งขับถ่าย ให้เด็กถ่ายทุกวันในบรรยากาศทีไ่ม่เคร่งเครียด
(๓)  ดูแลเรื่องการทำาความสะอาดร่างกาย ได้แก่  ล้างหน้า แปรงฟัน  อาบนำ้า
(๔)  ให้นมและอาหารทีเ่หมาะสมกับวัย
(๕)  เล่นกับเด็ก  พร้อมสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกหรือการเจ็บป่วย
(๖)  ร้องเพลง เล่านิทาน  อ่านหนังสือให้ฟัง
(๗)  ให้อาหารว่าง ให้พักผ่อน  นอนหลับ
(๘)   อุ้มเด็ก พาเด็กเดินเล่น  ชีช้วนให้รู้จักสิง่รอบตัว

๒)  สง่เสริมพัฒนำกำรของเด็กในลักษณะบูรณำกำร
ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ผู้เลี้ยงดูเด็กจะต้องตระหนักถึงความสำาคัญของการส่งเสริม

พัฒนาการเด็กว่าเป็นเสมือนประสบการณ์   ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และทักษะ  เช่น การใช้สายตา การฟัง 
การเคลื่อนไหวของมือ พัฒนาการกล้ามเนื้อและประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา  นอกจากนี้ ทำาให้เด็กเกิด
ความคิดสร้างสรรค์  มคีวามมั่นใจ  กล้าแสดงออก  และเล่นร่วมกับผู้อื่นได้   เป็นต้น
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ผู้เลีย้งดูเด็กควรส่งเสรมิพัฒนาการเด็กในลักษณะบูรณาการ  โดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากสิง่ของและ

ผู้คนทีอ่ยู่รอบข้าง ซึง่เด็กจะเรียนรู้ไดโ้ดยผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า  การเคลื่อนไหว  การเล่น  และการลงมือ
กระทำา  ดงันั้น  ผู้เลีย้งดูเด็กจะต้องส่งเสริมหรือให้โอกาสเด็กได้พัฒนาโดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า   เช่น 

 (๑)  สนับสนุนให้เด็กได้เล่นสิง่ทีไ่ม่เป็นอันตรำย  เช่น ของใช้ในบ้าน  ของเล่น และเป็นแบบอย่างใน
การเล่น  จินตนาการกับการเล่นต่าง ๆ ให้เด็กได้มีโอกาสทั้งเล่น     คนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนเด็ก ๆ และผู้ใหญ่

(๒)  อ่ำนหนังสือให้เด็กฟัง  อาจให้เด็กนั่งตักหรืออ่านให้ฟังในกลุ่มย่อย  ๒-๓  คน นอกจากนีค้วรร้อง
เพลง เล่นกับนิ้วมอื แสดงบทบาทสมมติตามเนื้อเรื่องในนิทานกับเด็ก
      (๓)  ส่งเสริมเด็กทำงด้ำนศิลปะ  เช่น  การใช้สีเทียน สีนำ้า  พับกระดาษป้ันแป้ง  พมิพภ์าพ  เป็นต้น

(๔)  ให้โอกำสเด็กเล่นกลำงแจ้ง  เล่นนำ้า  เล่นทราย  ดิน ฯลฯ  โดย     ผู้เลีย้งดูเด็กอยู่ใกล้ชิดกับเด็ก
(๔) ให้โอกำสเด็กได้เลือกของเล่นตำมทีเ่ด็กชอบและปลอดภัย
(๕)  สง่เสริมกำรเรียนรู้ของเด็กจำกสิง่แวดล้อมรอบตัว เช่น ของจริงตามธรรมชาติ  (ใบไม้ ผลไม้ 

ฯลฯ)   จากบุคคล  (หู  ตา  จมูก  ผม ฯลฯ)  จากสิง่ของ  (ช้อน จาน   แก้วนำ้า ฯลฯ)
๓) ปฏิบัตติ่อเด็กด้วยคำำพูดและวิธีกำรทีอ่่อนโยน
ในการเลีย้งดูเด็ก  ผู้เลีย้งดูเด็กควรปฏิบัติต่อเด็กอย่างอ่อนโยน  โดยต้องทำาให้เด็กรู้สึกตัวว่ามีผู้ให้ความ

รัก  ความอบอุ่น  ความมั่นคงปลอดภัย  ซึง่เป็นพื้นฐานสำาคัญทีจ่ะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย  รวมทั ้ง
เป็นการพัฒนาทางสติปัญญา  อารมณ์  สังคม คือ การสร้างบรรยากาศที่มั ่นใจว่าจะสามารถพัฒนาทางด้าน
จิตใจเด็กและเป็นการสนองอารมณ์ของเด็กให้รู้สึกมีค่า มีความหมายอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเติบโตใหญ่ขึ้น 
วิธีการต่าง ๆได้แก่

(๑)  กอดจูบ   โอบอุ้ม  ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเด็ก
(๒)  พดูคุยโต้ตอบกับเด็ก
(๓)  ชมเชยเมือ่เด็กทำาได้หรือมีความพยายาม
(๔)  ร้องเพลง  ฮัมเพลง
(๕)  พูดคุยหยอกล้อ ให้เด็กหัวเราะ
(๕)  ไม่ใช่วิธีขู่บงัคับ   ทำาโทษรุนแรง  หรือแกล้งให้ตกใจหรือโกรธ

๔)   สังเกตและบันทึกกำรเจริญเติบโต  พฤติกรรม  พัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ  ของเด็ก   ผู้เลี้ยงดูเด็ก
จำาเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเป็นคนช่างสังเกต โดยเฉพาะพฤติกรรมทีผิ่ดปกติของเด็ก   เพื ่อจะได้รีบค้นหาสาเหตุ
และวิธีแก้ไขได้ทันทว่งที   ในการสังเกตควรทำาอย่างแนบเนียน   เป็นธรรมชาติ จึงจะได้เห็นพฤติกรรม
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ทีแ่ท้จริง   การบันทึกต้องสังเกตเด็กเป็นระยะอย่างสมำ่าเสมอ  เช่น  ๑ – ๓  เดือนต่อครั้ง   เพื่อจะได้

เห็นความเปลีย่นแปลงของลักษณะพฤติกรรมทีต่่างออกไปได้ทันทว่งที
การรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับพฤติกรรม  พัฒนาการ  และความสามารถของเด็ก  อาจทำาได้

หลายวิธี  ดังนี ้                  
                             (๑)   สอบถามจากพ่อแม่  

(๒)  สังเกตพฤติกรรมทั้งทีแ่สดงออกทางวาจาและท่าทางการพูดคุยกับเด็ก   การ
เล่นกับเด็กในบางครั้ง   เพื่อให้ได้ข้อมูลทีส่มบูรณ์จะต้องทำาอย่างต่อเนื่องและบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่าง
สมำ่าเสมอในสมุดบันทึกสุขภาพ

(๓)  ดูจากความพร้อมของเด็กด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม สติปัญญา
(๔)  สังเกตหรือพิจารณาจากผลงานของเด็ก เช่น ภาพวาด สิง่ประดิษฐ์  เป็นต้น

๕)  เฝ้าระวังความผิดปกติทีเ่กิดขึน้กับเด็ก
ผู้เลี้ยงดูเด็ก  นอกจากจะเป็นนักสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรม พัฒนาการเด็กแล้ว  การ

เฝ้าระวังความผิดปกติทีเ่กิดขึ้นกับเด็กเป็นบทบาทหน้าทีท่ีส่ำาคัญอีกประการหนึง่ที ่      ผู้เลี้ยงดูเด็กจะต้องให้
ความสนใจ  เอาใจใส่เด็กทีเ่ราเลี้ยงดู  เพื ่อให้เด็กได้เจริญเติบโต  มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง  มีพัฒนาการทั ้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ดงัต่อไปนี้

(๑)   เฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก โดยการชั่งนำ้าหนัก  วัดส่วนสูงและบันทึกไว้
เพื่อดูความเปลีย่นแปลง และความผิดปกติทีอ่าจเกิดขึ ้นได้ เช่น  นำ้าหนักลด ควรหาสาเหตุเพื่อรีบแก้ไขหรือ
เปรียบเทียบนำ้าหนักกับส่วนสูงเพื่อดูการเจริญเติบโตของเด็ก(ดูสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข)

(๒)  เฝ้าระวังทางสุขภาพในเรื่องฉีดวัคซีนป้องกันโรคและวัคซีนอื่นๆ ตามช่วงอายุ
(๓) เฝ้าระวังพฒันาการเด็ก ผู้เลีย้งดูเด็กสามารถศึกษาได้จาก  สมุดบันทึกสุขภาพแม่

และเด็ก คู่มอืเลีย้งลูกถูกวิธี  วัยแรกเริม่  ครอบครวัดีมีสุข ฯลฯ
(๔) เฝ้าระวังความผิดปกติทีเ่กิดกับเด็ก โดยผู้เลี้ยงดูเด็กต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้

ชิดและหมั่นสังเกตความเปลีย่นแปลงหรือความผิดปกติทีเ่กิดขึ ้นโดยเทียบกับพัฒนาการตามวัยของเด็กปกติ 
จะช่วยให้ผู้เลี้ยงดูเด็กสามารถค้นพบปัญหาพัฒนาการของเด็ก  และช่วยเหลือเด็กได้ ตั ้งแต่ปัญหายังไม่รุนแรง
นัก  โดยพาไปตรวจสขุภาพหรือพบแพทย์ทันทีเมือ่มีอาการผิดปกติ 

๖) จัดสิง่แวดล้อมทีป่ลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ  เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กทุกด้าน
เด็กวัยแรกเกิดถึง  ๓  ปี เป็นช่วงวัยทีส่ำาคัญยิ่ง  เพราะพัฒนาการหลายด้านกำาลังเริ ่มต้นขึ้น 

การจัดสภาพแวดล้อมจึงมคีวามสำาคัญต่อเด็กและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเด็กอย่างมาก สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกบ้านควรไดร้ับการดูแลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภยั ตัวอย่างการจัดสภาพแวดล้อม เช่น 
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(๑) การจัดสภาพแวดล้อมภายใน  ได้แก่

ก.  แสงสว่างเพยีงพอ
 ข.  การถ่ายเทอากาศดี

                                                 ค.  พื้นห้องไม่ลื่น  (ถ้าเปียกต้องเช็ด)  ทำาให้เกิดอันตรายได้
                                                 ง.  การจัดทีใ่ห้เด็กเล่นเหมาะสม  มีความปลอดภยั

                                          จ.  มปีระตูก้ันทางเข้าออก
ฉ. จัดเก็บสารมีพิษ  ของมีคม  ปลายแหลม  เป็นสัดส่วน          
      พน้มือเด็กหรือใส่ตู้และปิดให้มิดชิด
ช. จัดหาของใช/้ของเล่นทีป่ลอดภยัสำาหรับเด็กและจัดวางให้เป็น
     ระเบียบ
ซ. มีการตรวจตราของเล่น  เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพทีแ่ข็งแรง    
     ปลอดภัยและหมั่นดูเรื่องความสะอาด 
 

(๒) การจัดสภาพแวดล้อมภายนอก   ได้แก่
ก.  สภาพภายนอกมีบรรยากาศร่มรื่น  มรีม่เงา  ปลูกไม้ดอก   
    ไม้ประดับ หรือไม้กระถางสำาหรับทีไ่ม่มีบริเวณ

                                                 ข.  มคีวามสะอาด  สวยงาม
ค.  ทีเ่ล่นสำาหรับเด็กต้องร่มรืน่ ปลอดภยัและมีบริเวณกว้างพอ
     ทีจ่ะให้เด็กเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ มีทีพ่ักนั่งเล่น

๑.๒.๓   ชมุชน  เด็ก  คือ  ชีวิตของชุมชน…เป็นผู้ทีจ่ะสืบสานสิง่ต่างๆทีผู้่ใหญ่ได้ก่อสานไว้
สืบทอดวฒันธรรม  ซึง่รวมทั้งวิถีชีวิต ประเพณีและศิลปะ   เด็กจะเติบโตเป็นผู้ที ่       สืบทอดการทำาไร่นา 
หรือกิจการห้างร้าน  นอกจากระดับครอบครัว  ยงัสืบทอดในระดับชมุชนและระดับประเทศ   ไม่ว่า วัดสถาน
ศึกษา  มหาวิทยาลัย    ธนาคาร      ธุรกิจ หรือบริษัทห้างร้าน        ใครจะรู้ว่าวนัหนึง่เด็กน้อยทีท่่านดูแลรับผิด
ชอบจะเติบโตเป็นผู้ทีจ่ะกุมชะตาชีวิตของชุมชนหรอืบ้านเมือง       ทั้งนีข้ึน้อยู่กับการอบรมเลีย้งดูของผู้
เกีย่วข้องและชุมชนเป็นสำาคัญ

ชุมชน  คือ  ชีวิตของเด็ก…การที่เด็กจะเติบโตเป็นอนาคตที่สดใสของชุมชนได้เด็กต้อง
อาศัยการสนับสนุนจากชุมชน   ดังคำากล่าวทีว่่า “ชุมชน  คือ ชีวิตของเด็ก”   ชีวิตของเด็กเริม่ต้นทีพ่่อแม่และ
บ้าน   เด็กต้องอาศัยการอบรมเลี้ยงดูอย่างดีจากครอบครัว ได้รับการเลี้ยงดูอย่างปลอดภัยจากสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โดยมีชุมชนช่วยให้ความคุ้มครองและส่งเสริมด้านการพัฒนาเด็ก  เป็นศูนย์การเรียนรู้   เครือข่ายการ
เรยีนรู้ให้เด็กมีประสบการณ์จากสถานการณ์จริง
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ปัจจุบันชุมชนต่างๆมีการรวมตัวเข้มแข็งขึ ้น   การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำาบล

และเครือข่ายของหน่วยงานต่างๆของรัฐและองค์กรเอกชน จะช่วยให้การพัฒนาเด็กเป็นไปอย่างมีคุณภาพ   มี
ผู้ที่รอบรู้เกีย่วกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดูแลประจำาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและสนับสนุนให้จำานวนของผู้
เลี้ยงดูเด็กมีปริมาณที่พอเพียงกับจำานวนเด็ก   ช่วยให้การสนับสนุนงบประมาณ  ฝึกอบรมผู้เลี้ยงดูเด็กและ
สวัสดิการชุมชน คือ  หน่วยหนึง่ทีส่ำาคัญของสังคม สามารถช่วยสร้างสรรค์ และสนับสนุนให้การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยมีคุณภาพ เริม่ต้นทางการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง

           บทบำทของชุมชนสมดังคำำกล่ำวทีว่่ำ  “ชุมชน  คือ  ชีวิตของเด็ก”   อนำคตทีส่ดใสของ
เด็กขึน้อยู่กับชุมชน…เด็ก  คือ  ชีวิตของชุมชน… ชุมชน  คือ  ชวีิตของเด็ก… 
 
       ๒. กำรใช้หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยสำำหรับสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย

           เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง ๓ ปี ควรได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัว 
แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  ทำาให้ต้องออกไปทำางานนอกบ้าน  ประกอบกับ
ครอบครัวส่วนใหญม่ักจะเป็นครอบครัวเดีย่ว  พ่อแม่ต้องนำาเด็กไปรับการเลีย้งดูในสถานพฒันาเด็กปฐมวัยซึง่
เปรยีบเสมือนบ้านทีส่องของเด็ก  ดังนั้น ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและผู้เกีย่วข้องในการเลีย้งดูเด็กควร
ดำาเนินการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมี     ประสิทธิภาพตรงตามปรัชญาและหลักการของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยทีมุ่่งเน้นการอบรม   เลีย้งดูและส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน  รวมทั ้งการประสานความร่วมมือ
ระหว่างครอบครัว  ชุมชน   และท้องถิน่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก ดังนั้น สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ควรจัดใหม้ีการดำาเนินการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ดงันี้

๒.๑  กำรเตรียมกำรใช้หลักสูตร
ก่อนทีจ่ะมีการใช้หลักสูตรในทางปฏิบัติ  ควรดำาเนินการดังนี้
๒.๑.๑  ศึกษำรวบรวมข้อมูลด้ำนต่ำงๆ เช่น วิธีการอบรมเลี้ยงดูและความต้องการ ของพ่อแม่ ผู้

ปกครอง วัฒนธรรม และความเชื่อของท้องถิ่น ความพร้อมของสถานพัฒนาเด็ก-ปฐมวัย    รวมทั้งหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย     นำาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื ่อกำาหนดเป้าหมายการจัด  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กแต่ละ
ชว่งอายุ

๒.๑.๒   จัดหำผู้เลี้ยงดูเด็กทีม่ีควำมรู้  ความสามารถ และประสบการณ์  ตลอดจนมีเจตคติทีด่ี
ต่อการพัฒนาเด็ก  และจัดให้มีเอกสารหลักสูตรและคู่มือต่างๆอย่างเพียงพอทีจ่ะใช้เป็นแนวทางดำาเนินงาน 
ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทีเ่กีย่วข้องทุกฝ่ายให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   และมี
ความเข้าใจในเป้าหมายของการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างชัดเจน

๒.๒  กำรดำำเนินกำรใช้หลักสูตร
การนำาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติเพื ่อให้บรรลุตามปรัชญาหลักการ  และจุด

หมาย  มแีนวทางดำาเนินงานดงันี้
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๒.๒.๑ กำรจัดทำำสำระของหลักสูตร  ควรดำำเนินกำรดังต่อไปนี้

                                ๑)    ศึกษำจุดหมำยหรือคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์                       ตามที่
หลักสูตรระบุถึงความสามารถหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ทีต่้องเกิดขึน้หลังจากเด็กได้รับประสบการณ์ที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ

๒) กำำหนดสำระทีค่วรเรียนรู้ในแต่ละช่วงอำยุอย่ำงกว้ำง ๆ ให้ครอบคลุม พัฒนำกำรทั ้ง 
๔  ด้ำน  โดยผ่ำนประสบกำรณ์สำำคัญและมีลำำดับขั้นตอนของกำรเรียนรู้จำกง่ำยไป หำยำก  หรือจำกสิ ่ง
ใกล้ตัวไปไกลตัว

๓)     จัดทำำแผนกำรจัดประสบกำรณ์พร้อมสื่อกำรเรียนรู้   โดยคำานงึถึงความยากง่ายต่อ
การรับรู้และเรียนรู้ตามความสามารถของเด็กแต่ละวัยและความแตกต่างทาง สังคม– วัฒนธรรม  โดยอาจ
ประยุกต์ใช้สื่อทีท่ำาขึน้เองได้

๒.๒.๒   กำรจัดประสบกำรณ์สำำหรับเด็ก ต้องมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ทีย่ึดเด็กเป็นสำาคัญ 
โดยคำานึงถึงการพัฒนาเด็กโดยองคร์วม  การจัดกิจกรรมต่างๆตามกิจวัตรประจำาวันและการบูรณาการผ่านการ
เล่น

๒.๒.๓    กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้      สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องจัดบรรยากาศทีอ่บอุ่น
คล้ายบ้านหรือครอบครวั   ตลอดจนดูแลความปลอดภัยของสิง่แวดล้อมทั้งภายในและ      ภายนอก   รวมทั้งจัด
ให้มีสื่อและอุปกรณ์ต่างๆทีห่ลากหลายเหมาะสมกับเด็ก เพื่อสนับสนนุให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพและเรียนรูอ้ย่างมคีวามสุข 

๒.๓  บทบำทผู้ทีเ่กีย่วข้องกับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรและกำรจัดทำำหลักสูตรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   เป็นหลักสูตรทีก่ระจายอำานาจการจัดการศึกษาให้กับ  สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยในทุกๆด้าน ทั้งด้านการบริหารวิชาการ การบริหารจัดการ  และการใช้หลักสูตร   เป็นกระบวน
การนำาหลักสูตรแกนกลางไปสู่การปฏิบัติในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  เพื ่อนำาไปสู่ความสำาเร็จตามจุดหมาย
ของหลักสูตร ซึ่งความสำาเร็จดังกล่าวนี้ขึ ้นอยู่กับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีคุณภาพ   และได้รับการ
สนับสนุนสง่เสริมรว่มมอืจากบุคคล   หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทุกระดับ

ดงันั้น         เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตร            ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ   ผู้เกีย่วข้องทุกระดับทุกฝ่าย ต้องมีความรู้     ความเข้าใจ    รวมทั้งทราบบทบาท   ภารกิจ หน้าที่ 
ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติทีช่ว่ยส่งเสริมสนับสนนุการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ผู้ทีเ่กีย่วข้องกับการนำาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้ใน      สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั     มดีังนี้
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๒.๓.๑  ผู้บริหำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย   สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่จัดการศึกษา

ประสบผลสำาเร็จได้ดีมีคุณภาพ  ส่วนหนึง่เป็นเพราะมีผู้บริหารที่ตระหนักถึงความสำาคัญของการศึกษาใน
ระดับนี้  และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารอย่างถ่องแท้   และนำาไปปฏิบัติอย่าง จริงจังต่อเนื ่อง  ผู้
บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงนับเป็นองค์ประกอบสำาคัญประการหนึง่ ในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมี
คณุสมบัติและบทบาทหน้าที ่ดังนี้

๑) คุณสมบตัิของผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ประกอบด้วย
(๑)  มวีิสัยทัศน์กว้างไกล
(๒)  มีความมุง่มั่นในการจัดการศึกษาปฐมวัย และมุ่งมั่นต่อการสร้างระบบ

คณุภาพให้เกิดขึน้ในสถานพฒันาเด็กปฐมวัย
(๓)  เป็นผู้มีความสามารถในการสร้างความรว่มมือและประสานกับทุกฝ่าย 

เพือ่ให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดำาเนินกิจการต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (๔)  เป็นผู้สนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการพฒันาอยู่ในระดับ

มาตรฐานการประกันคุณภาพตลอดไป  โดยให้การสนับสนุนทั้งบุคลากรและเด็ก   รว่มมือกันพัฒนาสถาน
พฒันาเด็กปฐมวัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้

๒) บทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย

 (๑) จัดให้มีแผนพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  เพื ่อใช้ในการดำาเนินการ
จัดการศึกษาของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

(๒)   เป็นผู้นำาในการจัดทำาหลักสูตร        โดยร่วมประสานกับบุคลากรทุกฝ่าย
เพือ่กำาหนดวิสัยทัศน์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ก      ตลอดจนสาระตามหลักสูตรสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

(๓)  จัดใหม้ีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
(๔)  สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่อื้ออำานวยต่อการเรียนรู้  สนับสนุนให้

บคุลากรทุกฝ่ายของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไดร้ับความรู้  และสามารถจัดทำาหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้

(๕)  จัดใหม้ีการนิเทศภายใน เพื่อนิเทศ กำากับ ติดตาม การใช้   หลักสูตรสถาน
พฒันาเด็กปฐมวัยอย่างมรีะบบ

(๖)  จัดใหม้ีการประเมินการนำาหลักสูตรไปใช้      เพื่อการปรับปรงุพฒันาสาระ
ของหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก          ชมุชน   และท้องถิน่

๒.๓.๒ ผูเ้ลีย้งดูเด็ก      ผู้เลีย้งดูเด็กเป็นองค์ประกอบหนึง่ทีส่ำาคัญในการจัด ประสบการณ์
ให้เด็กสามารถพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ  ผู้เลีย้งดูเด็กควรมคีุณสมบัติและบทบาทหน้าที ่  ดังนี้
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๑) คุณสมบตัิของผู้เลีย้งดูเด็ก   ประกอบด้วย

(๑)  เป็นผู้มีสุขภำพดี   ผู้เลีย้งดูเด็กต้องเป็นผู้ทีม่ีร่างกายสมบูรณ์    แข็งแรง 
ไม่มโีรคติดต่อร้ายแรง สามารถทำาหน้าทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเป็นผู้ทีม่ีความรู้สึกทีด่ีต่อตนเองและผู้อื่น มี
ความมั่นคงทางอารมณ์ รูจ้ักกาลเทศะ ปรับตัวได้ในสภาวะต่างๆไม่เป็นโรคจิต  โรคประสาท    ดำารงตัวอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขและรับผิดชอบ

(๒)  มรีะดับวุฒิภำวะและบุคลิกลักษณะเหมำะสม  ผู้เลีย้งดูเด็กต้องมีความ
เป็นผู้ใหญ่เพียงพอ และมคีวามตั้งใจทีจ่ะดูแลเด็ก

ด้านจิตใจ     
                                          -   รักเด็ก มีความเมตตากรุณา เป็นคนดี มคีุณธรรม  เสียสละ

ด้านอารมณ์   
                                         -   อารมณ์ดี  ยิ้มแย้มแจม่ใส   ใจเยน็   มีความมั่นคงทางอารมณ์  มคีวามอดทน  อดกล้ัน

ด้านสังคม
                                         -  ชอบพูดคุยกับเด็ก กระตือรือร้น ช่างสังเกต  เชื่อมั่นในตนเอง  มมีนุษยสมัพันธ์  กริยา
มารยาทเรียบร้อย   

ด้านการปฏิบัติงาน
                                        -  มีความมุง่มั่นในการทำางาน รับผิดชอบ คิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล     กล้าเผชิญ
ปัญหาและความยากลำาบาก มีระเบียบวินยั       

(๓)  เป็นผู้ทีม่ีควำมรู้และประสบกำรณ์เกีย่วกับกำรเลีย้งดูเด็ก หรือมี
คณุสมบัติตามข้อกำาหนดของหนว่ยงานทีจ่ัดบริการดูแลเด็ก

(๔)  มีกำรพัฒนำตนเอง  ผู้เลีย้งดูเด็กต้องสนใจใฝ่หำควำมรู้และ    ประสบกำรณ์
เพิม่เติมอย่ำงต่อเนื่องสมำ่ำเสมอ     เพื่อนำาความรู้ทีไ่ดร้ับมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ใน  การอบรมเลีย้งดูเด็ก

  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมีการดำาเนินการต่อไปนี้
ก. แสวงหำควำมรู้จำกแหล่งควำมรู้ต่ำงๆในท้องถิน่ ได้แก่

-  เรียนรู้จากการอบรม  การประชุมสัมมนาต่าง ๆ 
-   ศึกษารายละเอียดเอกสารทีไ่ด้รับจาก           

หนว่ยงานราชการ  เช่น    แผ่นพับ  คูม่ือต่าง ๆ
-  สนทนาแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์กับผู้รู้ในชุมชน
- ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ทั้ งทางวิทยุ  โทรทัศน์ 

หนงัสือพิมพ์   นิตยสารและอื่น ๆ 
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-   ศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น ศูนย์การเรียนชุมชน 

มมุส่งเสรมิโภชนาการและพัฒนาการเด็ก  ห้องสมุดประชาชน

ข.  มวีิธีคลำยเครียดให้ตนเองอย่ำงสร้ำงสรรค์ เช่น เล่นกีฬา  ออกกำาลังกาย 
อ่านหนงัสือ ฟังเพลง   รอ้งเพลง   ดูโทรทัศน์  นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม   ทำางานอดิเรก

ค. รวมกลุ่มและสร้ำงเครือข่ำยเกีย่วกับอำชีพของผู้เลีย้งดูเด็ก         โดยการ
จัดตั้งชมรมผู้เลีย้งดูเด็ก   การจัดสวัสดิการ / ระดมเงินกองทุน  การแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์

๒ ) บทบาทหน้าทีข่องผู้เลีย้งดูเด็ก  ประกอบด้วย
(๑)  วางแผนกำาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ       และ

พฒันาการตามวัยของเด็ก
(๒)  จัดทำาแผนการเรียนรู้ทีย่ึดเด็กเป็นสำาคัญ       เปิดโอกาสให้เด็กปฏิบัติจริง 

แสดงออกอย่างอิสระ  และมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม
(๓)  จัดทำาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้    ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทั้ง        ภายในและ

ภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย       จัดหาแหล่งการเรียนรู้อื ่นๆในชุมชน      เช่น    ห้องสมุด      พพิิธภัณฑ์ 
สวนสาธารณะ   แหล่งผลิตศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน  ฯลฯ

   (๔)  พฒันาตนเองให้เป็นบุคคลทีใ่ฝ่รู้  ทันต่อเหตุการณ์
(๕)  เป็นแบบอย่างทีด่ี มีคุณธรรม  ปฏิบัติดีต่อเพื่อนครูและเด็ก
(๖)   จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรยีนและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เอื้อต่อการ

เรยีนรู้  ให้มีบรรยากาศดึงดูดความสนใจ  ท้าทายให้เด็กอยากมีส่วนร่วม  
(๗)   จัดทำาวิจัยในชั้นเรียน   เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
(๘)   จัดทำาข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล   โดยใหม้ีการประสานกัน

ระหว่างสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย บ้านและชุมชน เพือ่การพัฒนาให้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(๙)   ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัว

ผู้เลีย้งดูเด็กจะต้องประสานความรว่มมอื  ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นคนกลางในการสร้างความสัมพันธ์
ทีด่รีะหว่างเด็กกับพ่อแม่ และสมาชิกในครอบครวั ดังนี้

      ก. พดูคุยสร้างความสมัพันธ์ทีด่ีกับผู้ปกครอง
1 ข. ให้ข้อมูลเกีย่วกับเด็กขณะอยู่กับผู้เลีย้งดูเด็กซึง่ผู้ปกครองควรทราบ
ค. ติดตามซักถามถึงพฤติกรรมเด็กขณะอยู่กับพ่อแม่ เพื่อเปรียบเทียบกับ

พฤติกรรมเด็กขณะอยู่กับผู้เลีย้งดูเด็ก เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องกัน
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ง. ชีแ้จงให้คำาปรึกษา  แนะนำาในการอบรมเลีย้งดูเด็กแก่พ่อแม่โดยการพูดคุย 
 ทำาบอร์ดติดทีส่ถานพัฒนาเด็กปฐมวยั  และให้พ่อแม่หรือผู้เลีย้งดูเด็กมาร่วมทำากิจกรรมไปพรอ้มกับเด็ก เพื ่อจะ
ได้เข้าใจการเรียนรู้ของเด็ก

จ. เป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่างสมาชกิในครอบครวัและ
ผู้ปกครอง

๒.๓.๓  เด็ก  การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาทีย่ึดเด็กเป็นสำาคัญ  เพราะเด็กเป็น
ผลผลิตของการจัดการศึกษา   เป็นเป้าหมายการจัดการศึกษาของรัฐทีมุ่่งหวงัพฒันาให้       คนไทยมีความสมบูรณ์ 
และสมดุลทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สงัคม  สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม
 การจะให้เด็กมีคุณสมบัติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  คอื  เป็นคนดีมีปัญญา และมีความ
สุขนั้น  เด็กต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับความสนใจ  และความสามารถของตนเอง 

๒.๓.๔  พ่อแม่   ผู้ปกครองหรือผู้เลีย้งดูเด็ก  การปฏิรูปการศึกษาทีม่ีขึน้ตาม        พระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒   ได้มีการเปิดโอกาสให้ทุกส่วนในสังคมมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 
พอ่แม่ ผู้ปกครองหรือผู้เลีย้งดูเด็กมีหน้าทีจ่ัดให้บุตรหรือบุคคลทีอ่ยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาปฐมวัย เพื ่อเตรียม
ความพร้อมก่อนการศึกษาภาคบังคับ  ตลอดจนให้ไดร้ับการศึกษาต่อ นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับตามความ
พร้อมของครอบครัว

พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้เลีย้งดูเด็กจึงต้องให้ความร่วมมือ     รับผิดชอบต่อพัฒนาการ   และ
การเรยีนรู้ของเด็ก  ดูแลเอาใจใส่ให้เด็กได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  ดังนั้น  พอ่แม่ ผู้ปกครองหรือผู้เลีย้ง
ดูเด็กจึงต้องมีบทบาทหน้าที ่ ดังนี้

๑)   กำาหนดแผนการเรียนรู้ของเด็กร่วมกับเด็กและผู้เลีย้งดูเด็ก 
๒)  มีส่วนร่วมในการกำาหนดสาระของหลักสูตรและกำาหนด         แผนพัฒนาสถาน

พฒันาเด็กปฐมวัยหรือธรรมนูญสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั
๓)  ส่งเสรมิ สนับสนุนกิจกรรมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั            เพื ่อพฒันาเด็ก         

ตามศักยภาพ
๔)  จัดบรรยากาศในบ้านให้เอื้อต่อการเรียนรู้
๕)  อบรมเลีย้งดู      เอาใจใส่ให้ความรัก     ความอบอุ่น    ส่งเสริมการเรียนรู้   และ

พฒันาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก
๖)  สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมและจำาเป็น
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๗)  ร่วมมือกับผู้เลีย้งดูเด็กและผู้เกีย่วข้อง  ประสานงานป้องกันและ      แก้ไขปัญหา

เกีย่วกับพฤติกรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ของเด็ก
๘)  ปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   มีความรูคู้่คุณธรรม    เป็นแบบอย่างทีด่ี

นำาไปสู่การพฒันาให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
๙)  มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรูข้องเด็ก  และในการประเมินการจัดการ

ศึกษาของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑๐)  จัดให้บุตรธิดา หรือบคุคลทีอ่ยู่ในความดูแลไดร้ับการศึกษา เตรียมความพร้อม

ก่อนการศึกษาภาคบังคับ  

๒.๓.๕   ชุมชน การศึกษาของไทยไดม้ีการเปลีย่นแปลงทีส่ำาคัญส่งผลต่อคุณภาพของ
พลเมืองไทยในอนาคต   คือ  การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับทุกคน       ชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดการ
ศึกษาของตนเอง ตลอดจนการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ  มกีาร       ส่งเสรมิให้ทุกๆส่วน
ในสังคมไดม้ีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา

  ดังนั้น  ชุมชนจึงเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ  และมีส่วน
สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำาคัญ  สำาหรับการศึกษาปฐมวัย  ชุมชนมี      บทบาทหน้าที่
สำาคัญ  ดังนี้

๑)  มสี่วนรว่มในการจัดทำาแผนพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๒)  มีส่วนร่วมในการกำาหนดสาระตามหลักสูตรของสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั

โดยคำานึงถึงความต้องการของสงัคมและชุมชน
๓)  เป็นศูนย์การเรยีนรู้   เครือข่ายการเรยีนรู้      ให้เด็กได้มีประสบการณ์จาก  สถานการณ์จริง
๔) ให้การสนับสนุนการจัดประสบการณ์และกิจกรรมของสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั
๕)  มสี่วนรว่มในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖)  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั
แนวกำรจัดประสบกำรณ์สำำหรบัเด็กวัยเตำะแตะ(อำยุ ๑-๓ ปี)

๑  รู้จักเด็กวัย  ๑-๓  ปี
๑.๑  ธรรมชาติของเด็กวัย  ๑-๓  ปี

เด็กวัย  ๑-๓  ปี  ร่างกายจะเจริญเติบโตเร็วมาก  มีความสามารถในการเคลื ่อนไหวแขน ขา 
เดินและวิ่งได้   การมองเห็นดีขึ ้น   แต่ยังช่วยเหลือป้องกันตัวเองไม่ได้  สนใจสิ ่งใหม่ๆ รอบตัว  ช่างสำารวจ
และรื้อค้น  มีความต้องการของตนเองมาก   แต่ยังสื ่อภาษาได้จำากัด  จึงแสดงอารมณ์ด้วยการร้องไห้  หรือ
ปฏิเสธ ต่อต้านมากกว่าขวบปีแรก  พ่อแม่หรือผู้เลีย้งดูเด็กจึงควรให้โอกาสเด็กช่วยเหลือตนเอง  สอนด้วยการ
ทำาแบบอย่าง และชักชวนแทนการขู่บงัคับ
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      อำยุ  ๑ – ๑ ปี  ๖  เดือน

เป็นวัยกลัวการอยู่คนเดียว  กลัวคนแปลกหน้าและกลัวความมืด พอ่แมห่รอืผู้เลีย้งดเูดก็ไม่ควรขู่ หรือ
ลงโทษให้เด็กอยู่คนเดียว

     อำยุ  ๑  ปี  ๖  เดือน – ๒ ปี
เป็นวยัชอบสำารวจ  ชอบเลียนแบบ  พ่อแม่หรือผู้เลีย้งดูเด็กต้องสอนให้เด็กรู้จักพึง่ตนเองให้

กำาลังใจ  ชมเชย
     อำยุ  ๒  ปี – ๓  ปี

เป็นวัยทีช่อบปฏิเสธและต่อต้านเมื่อถูกบังคับ  ช่วยเหลือตนเองได้หลายอย่าง  ช่างซัก ช่างถาม 
ช่างจำา  ชอบเล่นกับเพื่อน มักจะแย่งของและทะเลาะกัน   พ่อแม่หรือผู้เลีย้งดูเด็กจึงควรสอนเด็กให้รู้จักการให้
และการรับ  ให้โอกาสเด็กได้เล่นกับเด็กอื่นๆ แต่ต้องคอยดูแลอยู่ด้วย

๑.๒  การเจริญเติบโตของเด็กวัย ๑ – ๓ ปี
การเจริญเติบโต  หมายถึง การเปลีย่นแปลงของขนาดร่างกายและอวัยวะ  ซึง่เกิดจากการเพิม่

จำานวน และขนาดของเซลล์ 
     นำ้ำหนักและส่วนสูงโดยประมำณ

มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กโดยเฉลีย่

อำยุ นำ้ำหนัก  (กิโลกรัม) ส่วนสูง
(เซนติเมตร)

๑  ปี ๙ ๗๕
๑ ปี  ๓  เดือน ๑๐ ๗๗
๑ ปี  ๖  เดือน ๑๐.๘ ๘๐

๒  ปี ๑๒ ๘๕
๒  ปี  ๖ เดือน ๑๒.๘ ๘๘

๓  ปี ๑๔ ๙๒

•         ควำมยำวเส้นรอบศีรษะ
ในขวบปีแรก  เส้นรอบศีรษะประมาณ  ๔๕-๔๗ เซนติเมตร
 เด็กอายุ  ๒  ปี  ถึง  ๕  ปี  เส้นรอบศรีษะเพิม่ขึน้ปีละ  ๑ เซนติเมตร
       ฟันนำ้ำนม

เด็กเริม่มีฟันขึ้นอายุ ๖-๘ เดือน และมีครบ  ๒๐  ซี ่เมื ่ออายุ  ๒  ปี  ๖  เดือน ฟันนำ้านมมีความ
สำาคัญมาก  ถ้าฟันนำ้านมแข็งแรง  ฟันแท้ทีข่ึน้มาทดแทนจะไม่เกไม่ซ้อน การดูดนมจากขวดทำาให้เด็กฟันผุ วิธี
การป้องกันคือให้เลิกนมมื้อดึกเมื ่อมีฟันขึ้น ทำาความสะอาดฟันให้เด็กก่อนนอน  หัดดื่มนมจากถ้วย  เมื่ออายุ  ๑ 
ปี ขึน้ไป
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เด็กวัย  ๑ - ๓ ปี  ยังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว   พอ่แม่หรือผู้เลีย้งดูเด็กควรติดตามสังเกตเด็กด้วย

การชั่งนำ้าหนัก วัดส่วนสูงแล้วบันทึกสุขภาพทุกครั้ง เพื่อติดตามการเจริญเติบโตว่าเป็นปกติหรือไม่  การทีเ่ด็ก
จะเจริญเติบโตและมพีัฒนาการทีด่ีนั้น  พ่อแม่และผู้เลีย้งดูเด็กควร   เอาใจใส่เด็กในเรื่องการเลีย้งดูอย่างอบอุ่น  
มกีารโอบกอด  พูดคยุ  อบรมสั่งสอน  ให้ความรักความผูกพันและการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด  ดแูลสุขภาพ
อนามัย  การป้องกันอุบัติเหตุและการป้องกันโรค  ให้อาหารและนมทีม่คีุณค่า การเล่น /การออกกำาลังกาย  การ
พักผ่อน   ยอมรับเด็ก  ยกย่องชมเชยเมื ่อเด็กทำาความดี หรือทำาถูกต้อง  เป็นแบบอย่างทีด่ีของเด็ก  นอกจากนี้ 
พอ่แม่หรือผู้เลีย้งดูเด็กควรติดตามการเจริญเติบโตของเด็กในเรื ่องการเพิม่ของนำ้าหนัก  ส่วนสูงทีเ่หมาะสมกับ
วัยอย่างน้อยทุกเดือน  โดยจุดนำ้าหนักลงในกราฟการเจริญเติบโตทีอ่ยู่ในสมุดบนัทกึสขุภาพแมแ่ละเดก็(ของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข)   ตามอายุของเด็กในแต่ละครั้งทีไ่ปชั่งนำ้าหนักและ   วัดส่วนสูง    เมื่อเชื่อมโยง
จุดนำ้าหนักแต่ละจุด  จะเห็นลักษณะการเจริญเติบโตของเด็กได้ชัดเจน  หากพบว่าผิดปกติควรปรึกษาแพทย์

๑.๓ พัฒนาการของเด็กวัย ๑-๓ ปี

๑.๓.๑ พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย
เริม่จากยืนได้มาเป็นเดิน  กระโดด  เดินขึ้นบันได และสามารถขีจ่ักรยาน  ๓  ล้อได้    ดังนั้น 

เด็กจึงคล่องแคล่วขึน้และไม่ค่อยอยู่กับที ่ นอกจากนั้นยังมีการเคลื่อนไหวทีล่ะเอียด  ได้แก่   การใช้กล้ามเนื้อ
มดัเล็ก  คือ  การใช้ตาและมือทำางานประสานกัน

๑.๓.๒ พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์  จิตใจ  และสังคม

                        เด็กวัยนีม้ีอารมณ์ดีใจ    โกรธง่ายกว่าในวยัทารก       เอาแต่ใจตัวเองโดยไม่คำานึงถึงเหตุผลและ
กาลเทศะ เพราะอยู่ในวัยช่างปฏิเสธ  และกำาลังพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง    ต้องการ    ควบคมุสถานการณ์ 
เด็กวัยนีเ้ริม่รู้จักเล่นกับผู้ใหญ่และเด็กคนอื่น       เริม่รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นๆ    นอกจากนั้นยังรวมถึง
การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำาวัน  เช่น  กินข้าว  ดืม่นำ้า     ควบคมุการถ่ายอุจจาระ  พอ่แม่หรือผู้เลีย้งดูเด็ก
สามารถสังเกตอากัปกริยาและการแสดงอารมณ์ต่างๆของเด็กได้ในวัยเตาะแตะอายุ  ๑ -  ๓ ปี  เด็กมคีวามรู้สึก
หลายอย่างและแสดงอารมณ์มากกว่าในวัยทารก ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง จึงเอาแต่ใจตนเองและยังสื่อภาษาได้
ไม่เต็มที ่     จึงมีความ     คับข้องใจ      ดูเผินๆ จะเห็นว่าดื้อรั้น    เจ้าอารมณ์  ช่างปฏิเสธ  ต่อต้านคำาสั่ง  เพราะ
ต้องการเป็นอิสระซึง่เด็กจะเรียนรู้อารมณ์  การควบคุมอารมณ์และการแสดงออกทีเ่หมาะสมมากขึน้  อย่างไร
ก็ตาม    พฒันาการด้านอารมณข์องเด็กจะก้าวหน้าเป็นลำาดับเพียงใด   ขึน้อยู่กับวิธีการอบรมเลีย้งดูเป็นสำาคัญ 
อารมณ์ทีเ่กิดกับเด็กวัยนี้ ได้แก่
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๑)  โกรธ  เด็กวัยนีรู้้สึกโกรธได้ง่าย  รู้สึกถูกขัดใจเมื่อไม่ได้สิง่ทีต่นต้องการ
๒) กลัว   เด็กจะกลัวสิง่เร้าเป็นชนิด ๆ ไปตามประสบการณ์และจินตนาการของตน  เช่น 

ความมืด เสียงดัง  คำาขู่ต่าง ๆ บางครั้งดูเป็นความกังวลทีไ่ม่มีเหตุผล
๓) อิจฉา ริษยา  เกิดขึน้เมื่อเด็กมคีวามรู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าผู้อื่น หรือกำาลังจะ สูญเสียสิง่ที่

เป็นของตนเองไปให้แก่ผู้อื่น เช่น นอ้งหรือพี ่เด็กจะมีพฤติกรรมแสดงออก เช่น  รงัแกน้อง เพื ่อเรยีกร้องความ
สนใจจากพ่อแม่

๔) สุข  เมื่อพ่อแม่หรือผู้เลีย้งดูเด็ก ยิ้มแยม้ แจม่ใส และเด็กได้รับการตอบสนองความต้องการ
อย่างเหมาะสมรอบด้านและสมำ่าเสมอ  จะทำาให้เป็นเด็กทีม่ีอารมณ์แจ่มใส   รา่เริง      หัวเราะและยิ้มแยม้ง่าย

๕) รัก   เด็กจะรักคนทีอ่ยู่ใกล้ชิดและให้ความเอาใจใส่ดูแล  เด็กเรียนรู้ทีจ่ะรัก        ผู้ทีใ่ห้ความ
สนใจ  เขาจึงต้องการความใกล้ชิด   สายสัมพันธ์ทีม่ั ่นคงระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือ      ผู้เลีย้งดูเด็กเป็นพื้นฐาน
สำาคัญของการพฒันาด้านบุคลิกภาพตลอดชีวิต

กำรป้องกันปัญหำเด็กเจ้ำอำรมณ์
๑) โกรธ   ไม่ควรแกล้ง  เย้าแหย่ หรอืบังคับเด็ก  ควรใชว้ิธีชักชวน  จงูใจให้เด็ก       สนใจ

อยากทำาสิง่ทีต่้องการ เบีย่งเบนความสนใจ
๒) กลัว  อย่าขู่หรือหลอกให้กลัว  ควรบอกให้เด็กเตรียมตัวก่อนจะเผชิญหน้ากับสิง่ทีน่่ากลัว 

หรือทำาให้เจ็บ
๓) อิจฉำ  อย่าเปรียบเทียบเยาะเย้ยหรือลำาเอียง  ควรเว้นระยะห่างการมีบุตรประมาณ  ๒-๓ ปี 

เพือ่การดูแลลูกแต่ละคนอย่างมีคุณภาพ
๔) ด้ือรั้น  อย่าบังคับ   หรือตามใจอย่างไม่มีเหตุผล   ควรบอกให้เด็กรู้และเตรียมตัวก่อน ให้เด็ก

มสี่วนรว่มในการตัดสินใจ และได้ทำาสิง่ต่าง ๆ สำาเร็จด้วยตนเอง
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แนวทำงกำรส่งเสริมให้เด็กอำรมณ์ดี

๑) ให้ควำมรัก  เอาใจใส่  ตอบสนองความต้องการของเด็กอย่างเหมาะสม  กินอิม่  นอนหลับ 
ได้เล่นและเรียนรู้อย่างอิสระ  จะทำาให้เด็กมีความสุข รา่เริง  

๒) รับฟังและสังเกตท่ำทีของเด็ก  พยายามเข้าใจ  พูดโต้ตอบอย่างอ่อนโยน  และทำาตัวเป็น
แบบอย่าง ไม่เอะอะโวยวาย หรือทำาโทษเด็กโดยไม่อธิบายเหตุผล จะทำาให้เด็กเข้าใจ รูภ้าษา  พูดรู้เรื ่อง

๓)ให้เด็กได้รู้เห็นวิธีกำรทีจ่ะได้มำซึง่สิ ่งที่ต้องกำร ให้มีส่วนร่วมใน กิจกรรมและชมเชยเมื ่อ
รูจ้ักคอย หรือรู้จักเกรงใจ  จะทำาให้เด็กรู้จักรอคอย  ไม่หุนหนั

๑.๓.๓ พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเพิ ่มขึ้นจากการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหว 

รูจ้ักใช้เครื่องมือช่วยและลองผิด ลองถูกในการแก้ปัญหา  เริม่รู้จักและใช้สัญลักษณ์  ใช้มอืทำาสิง่ต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้

๑.๓.๔  พัฒนำกำรด้ำนภำษำและกำรสื่อควำมหมำย
พฒันาการด้านภาษาของเด็กขึน้อยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น   เพศ   ความเอาใจใส่ของพ่อแม่  

เด็กวัยนี้ชอบพูดเกีย่วกับตนเองและผู้ทีเ่กีย่วข้องกับตน  พ่อแม่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก
มาก  เช่น การชักจูงให้เด็กพูด โดยการซักถาม  การแนะนำาทีด่ี    การเน้นคำาทีถู่กต้องเมื ่อพูดกับเด็ก   เด็กบาง
คนมีพัฒนาการการพูดช้า  ซึง่ไม่ได้ขึ ้นอยู่กับสติปัญญาของเด็กเท่านั้น  บางครั้งอาจเกิดจากการที่เด็กอยู่ใน
ครอบครัวใหญ่เกินไป  พ่อแม่ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดลูกหรือครอบครัวที่ใช้  ๒  ภาษา ทำาให้การเรียนรู้ของเด็ก
สับสน  ไม่อาจใช้ได้ดีทั้ง  ๒  ภาษา  ในตอนต้นจึงควรเน้น  ๑ ภาษาเป็นหลัก  ภาษาทีเ่หลือจึงควรให้เรียนรู้
ตามธรรมชาติ

การเฝ้าระวังพฒันาการ พ่อแม่หรือผู้เลีย้งดูเด็กควรติดตามพัฒนาการของเด็กดูว่าเหมาะสมกับ
วยัหรือไม่  หากพบว่าผิดปกติจะได้ปรึกษาแพทย์ ข้อควรปฏิบัติในการเลีย้งดูเด็กวัย ๑ –๓ ปี
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 สิง่ทีค่วรปฏิบัติ
สิง่ทีค่วรปฏิบัติ ผลกำรปฏิบตัิ

•     จัดหาของเล่นทีเ่ป็นล้อเล่ือนสำาหรับลาก  ผลัก  ดนั และ จักรยาน ๓ ล้อ 
สำาหรับถีบให้เด็กบรหิารกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่

•   พัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงสมวัย
เป็นวิธหีนึง่ทีช่่วยฝึกกล้ามเนื้อเล็กและ
กล้ามเนื้อใหญ่ให้คล่องแคล่ว

•   จัดหาไม้บล็อก  ลูกปัดขนาดใหญ่  เชือกให้เด็กเล่น  ให้เด็กได้ฝึกกล้ามเนื้อ
มือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาด้วยการต่อไม้บล็อก  การร้อย
เชือกกับลูกปัด

•   เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือและการ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
ทำาให้ใช้มือคล่องแคล่วขึน้

•    ให้แรงเสริม ชมเชยเด็กเมื่อเด็กสามารถทำาสิง่ใดได้ เชน่   รับประทาน
อาหารเอง แต่งกายด้วยตนเอง ชว่ยงานเล็กๆ   นอ้ย ๆ  

•   เด็กจะรู้สึกภูมิใจ  มีอารมณ์ดี

•    เล่านิทานและอ่านหนังสือให้เด็กฟัง ซึง่จะเป็นเวลา     ก่อนนอนหรือตอน
กลางคืนหรือหลังตื่นนอนตอนกลางวัน

•   ทำาให้เด็กมีพัฒนาการดา้นภาษา
เพราะเด็กเริม่จะพูดคำาได้มากขึน้และ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

•    ให้ฟังเพลงเด็ก เปิดวิทยุ เทป  หรือโทรทัศน์เกีย่วกับ รายการเพลงสำาหรับ
เด็ก เพลงกล่อมเด็ก  หรือรายการอื่นทีม่ีเพลงประกอบ  โดยมผีู้ใหญ่อยู่ด้วย
อย่างใกล้ชิด

•   เด็กจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ดา้นอารมณ์ ทำาให้อารมณ์ดี สนกุสนาน
ตลอดจนพัฒนาการด้านภาษา

•   จัดสถานที ่อุปกรณ์ต่าง ๆ ใหเ้ด็กเล่นอย่างอิสระ เช่น   นำ้า  ทราย  ตัวต่อ •      เด็กจะเกิดการเรียนรู้และค้นพบ
ความจริงด้วยตนเอง มีสมาธิ

•   ให้เด็กช่วยเหลือตนเอง  และช่วยงานเบาๆทีเ่ด็กทำาได้ เป็นต้นว่า ให้เด็กดื่ม
นำ้า รับประทานอาหาร  แต่งกาย จดัโต๊ะวางจาน  แก้ว ช้อนส้อม โดยผู้ใหญ่
จัดหาอุปกรณ์ทีจ่ำาเป็นให้และคอยช่วยอยู่ ใกล้ ๆ จนปล่อยให้ทำาเอง

•      เด็กเกิดความภาคภูมิใจ สามารถ 
ชว่ยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำาวนั
อยา่งง่าย ๆ ได้

•    ฝึกนิสัยการขับถ่าย  ต้องฝึกให้เด็กขับถ่ายเป็นเวลา  รู้จักใช้อุปกรณ์ในการ
ขับถ่ายได้อยา่งถูกต้อง (ควรฝึกให้เหมาะสมกับวัย)

•   เด็กมีสุขนิสัยทีด่ีเกีย่วกับการขับถ่าย
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สิง่ทีค่วรปฏิบัติ ผลกำรปฏิบัติ
•   แก้ไขการเล่นอวัยวะเพศ  เมื่อเด็กลูบคลำา

อวัยวะเพศของตนเองหรือของเด็กอื่น เล่น
บ่อยครั้ง  แม้จะเป็นธรรมชาติของการอยากรู้
อยากเห็น  ควรหันเหความสนใจโดยหา
กิจกรรมอย่างอื่นให้ทำาหรือหาของเล่นให้เล่น
เพือ่เบีย่งเบนความสนใจ

•  ทำาให้เด็กสนใจเรื่องอื่นมากกว่าการเล่น 
อวัยวะเพศ  จนไม่เล่นอีกต่อไป

•   ตอบคำาถามของเด็ก เพราะเป็นวัยทีอ่ยากรู้ 
อยากเห็น  มักจะมีคำาถาม ผู้ใหญ่ควรตอบ
คำาถาม  ไม่ควรดุหรือรำาคาญ

•  เด็กจะเป็นผู้ใฝ่รู้  รูจ้ักเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง  มีความคิดสร้างสรรคม์ีจินตนาการ

•   ถามคำาถามเด็ก  ผู้ใหญ่จะต้องรู้จักตั้งคำาถาม
เด็ก  ให้เด็กคิดและจะต้องเป็นคำาถามปลาย
เปิด ให้เด็กรู้จักคิด  และหาคำาตอบเอง

•  เด็กจะรู้จักคิด  ค้นหาความรู้ เป็นเด็ก ช่างคิดและจะ
เป็นเด็กทีม่ีความคิดสร้างสรรค์

•    ฝึกการเป็นผู้นำาผู้ตาม ให้เด็กได้มโีอกาส
เล่นกับเพื่อน โดยใช้เกมทีเ่ด็กจะต้องทำา
กิจกรรมให้ผู้อื่นตามและจะต้องตามผู้อื่นได้

•    เด็กจะเป็นคนมีเหตุผลรู้จักตัวเอง เคารพสิทธิของ
ผู้อื่นเป็นประชาธิปไตย
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   สิง่ทีค่วรหลีกเลีย่ง

สิง่ทีค่วรหลีกเลีย่ง ผลกำรปฏิบัติ
•   กำรตำำหนิติเตียน  หรือชีข้้อผิดพลำด ตรง ๆ 

เมื่อเด็กทำำสิง่ใดสิง่หนึง่ผิด เช่น เด็กพูดประโยคผดิ 
รงัแกเพ่ือน ฯลฯ

•   เด็กจะกลัวไม่กล้าทำา ไม่กล้าตัดสินใจ เกิดความ
ละอาย

•    กำรลงโทษทำงกำย  โดยกำรตีหรือกักบริเวณ
เมื่อเด็กด้ือหรือไม่ทำำตำมทีพ่่อแม่หรือผู้เลีย้งดูเด็ก
แนะนำำ

•    ทำาให้เด็กเป็นคนก้าวร้าว เกิดความเครียด ความ
กลัวและโกรธแค้น

•    กำรบังคับขู่เข็ญ  ผู้ใหญ่มักจะใช้วิธีขู่เด็กไม่ให้
ทำำ   สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คิดว่ำอำจเกิดอันตรำยแก่เด็ก 
โดยใช้       คำำว่ำ “อย่ำทำำ”  ซึง่เป็นกำรบังคับ
เด็ก

•   เด็กจะขาดความมั่นใจในตนเอง เกิดความกลัว 
ไม่กล้าตัดสินใจด้วยตนเอง

•   ทอดทิ้งเด็กให้อยู่คนเดียวนาน ๆ พอ่แม่หรือผู้
เลีย้งดูเด็ก  มักจะทำาโทษเด็กโดยการกักบริเวณหรือ
อาจจะ ไม่ได้ทำาโทษแต่ลืมเวลาปล่อยให้เด็กอยู่คน
เดียวนาน ๆ 

•    เด็กจะเป็นคนเก็บตัว  ไม่ชอบสังคม   ก้าวร้าว 
ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง

  
      สิง่ทีค่วรหลีกเลีย่ง (ต่อ)

สิง่ทีค่วรหลีกเลีย่ง ผลกำรปฏิบัติ
•    พ่อแม่หรือผู้เลีย้งดูเด็กบังคับให้เด็กทำาสิง่ที่เดก็

ไมช่อบ เชน่ ใหน้ัง่นิง่ ๆ  เอามอืกอดอกให้รับประทาน
อาหารที ่ไม่ชอบโดยไม่ชักจงูและอธิบายให้เด็ก
เข้าใจ

•    เด็กอาจจะถูกกดดัน จะเกิดความรู้สึกโกรธเคือง 
ต่อต้าน

•    การใหเ้ดก็แตง่กายผิดเพศ  ไมว่า่จะแตง่กายเพื่อ
แสดงละคร  หรือเพื่อความพอใจของตนเองหรือ
ของผู้อื่นทีอ่ยู่        ใกล้ชิด

•   อาจทำาให้เด็กเกิดพฤติกรรมเบีย่งเบนทางเพศ

•   ใช้คำาพูดทีม่คีวามหมายไม่ดีกับเด็ก     ผู้ใหญ่มัก
จะใช้คำาพูดทีไ่ม่ดี เช่น “โง่”  “ไม่น่ารักเลย”  “ไม่ดี” 
“เหมือนคนโน้นคนนี”้

•    เด็กจะเก็บกด  เสียใจ  ซึมเศร้า  ไม่เชื ่อมั่นใน 
ตนเอง  ไม่กล้าตัดสินใจ

•   เด็กอาจจะเลียนแบบ  โดยไม่รู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดีเกิด
ความกลัว ปิดก้ันการเรียนรู้
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        กำรจัดกิจกรรมประจำำวัน

การจัดกิจกรรมประจำาวัน   คอื   กิจกรรมหรือประสบการณ์  ทีถู่กจัดเตรียมในแต่ละวัน  เพื ่อสนองความ
ต้องการรอบด้านของเด็กอย่างเหมาะสม  ทั้งเรื่องความเป็นอยู่และ ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก   ซึง่มี
แนวทางในการจัด  ดังนีค้อื

 ๑  จัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ทีช่่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทักษะต่างๆ  ให้เด็กได้ปฏิบัติด้วย
ตนเอง   โดยผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนและกำาลังใจ  เช่น

- -    การรับประทานอาหารด้วยชอ้น
- -    การดื่มนำ้าจากถ้วย
- -    การใช้ห้องนำ้า
- -    การล้างมือ
- -    การแต่งตัว

 ๒  สนับสนุนให้เด็กได้เล่น  และจัดหาของเล่นให้เด็กมีโอกาสเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเด็กอื ่น 
เช่น  การเล่นตุ๊กตา  เล่นเลียนแบบกิจวัตรประจำาวัน

 ๓  อ่านหนังสือให้เด็กฟังบ่อย ๆ  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน   อาจให้เด็กนั่งตัก  หรอือ่านให้ฟังใน
กลุ่มย่อย  ๒ – ๓ คน  นอกจากนีค้วรร้องเพลง เล่นกับนิ้วมือ   แสดงบทบาทสมมติ   ตามเนื้อเรื่องในนิทานกับเด็ก

 ๔  จัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นกับวัสดุอุปกรณ์ทีเ่กีย่วกับศิลปะ เช่น  สีเทียนแท่งใหญ่   ปั้นแป้ง  / ดิน
นำ้ามัน/ ดินเหนียว  สีนำ้ากับกระดาษแผ่นใหญ่

 ๕ จัดกิจกรรมให้เด็กอายุ ๒ ปี  เล่นกลางแจง้ เล่นนำ้า เล่นทรายเป็นประจำาทุกวัน
 ๖  จัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  ได้แก่  ตา - ดู  หู – ฟัง  จมูก – ดม

กลิน่   ล้ิน  - ชมิรส  ผิวหนัง – สัมผัส  ดงันั้นผู้ใหญ่ต้องให้โอกาสเด็กได้ทำากิจกรรมทีใ่ช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า 
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 ตัวอย่ำงกิจกรรมประจำำวัน สำำหรับเด็กวัย  ๑-๓ ปี

 
 
เช้ำ

- ให้กินนมและอาหารเช้าทีบ่้านหรือทีส่ถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
- ดูแลความสะอาดด้านร่างกายของเด็ก  โดยฝึกให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
- พาเด็กเดิน  วิง่หรอืเล่นเครื่องเล่นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และเรียนรู้สิง่ต่างๆ 
       ตามธรรมชาติในบริเวณสถานที ่มีผู้ใหญ่พูดคยุหรือช่วยแนะนำา

 
สำย

- ให้กินนม / อาหารว่าง
-  ฝึกกิจกรรมหรือประสบการณ์ทีช่่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทักษะโดยการปฏิบัติด้วย 

ตนเอง  เช่น การล้างมือ  การใช้ห้องนำ้า  การดืม่นมจากถ้วย
- ให้เด็กได้เล่นของเล่นเพื่อการพัฒนาอย่างอิสระ หรือเล่นกับพีน่้อง หรือเพื่อนเป็นก

ลุ่ม หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์เกีย่วกับศิลปะให้เด็กได้เล่นสลับกัน
 

กลำงวัน
- ให้กินอาหารทีม่ีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการและฝึกการช่วยเหลือตนเองใน 

การรับประทานอาหาร โดยให้เด็กได้ปฏิบัติเองบ้าง
- ดูแลความสะอาด  อาบนำ้า  ฝึกสุขนิสัยทีด่ีในการรักษาความสะอาดให้แก่เด็ก 

ให้เด็กช่วยเหลือตนเองในการแต่งกายเปลีย่นชุดนอน
- ให้นอนพักผ่อนในช่วงเวลากลางวัน  โดยไม่จำากัดเวลา

 
 

บ่ำย

- ให้กินนม / อาหารว่าง
-  ฝึกสุขนิสัยการดูแลความสะอาดอีกครั้ง
-  เล่านิทานหรืออ่านหนังสือให้เด็กฟัง  พรอ้มทั้งพูดคยุแสดงบทบาทสมมติกับเด็ก
-  ให้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕  ในการทำากิจกรรมทีเ่ขาสนใจอย่างอิสระโดยผู้ใหญ่

คอยแนะนำาหรือจัดหาวัสดุให้
เย็น -  พาเด็กออกไปเล่นกลางแจ้งอีกครั้ง  อาจจะเล่นทราย  เล่นนำ้า  ช่วยดูแลรดนำ้าต้นไม้ 

/ สนามหญ้า สร้างความสัมพันธ์กับครอบครัว
กลำงคืน - กินอาหารเย็นทีบ่้าน

- เล่านิทาน รอ้งเพลงกล่อม ให้เด็กนอนพักผ่อนแต่หัวคำ่า  เพื่อให้ได้พักผ่อนอย่าง
เต็มที่
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       กำรจัดสภำพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมสำาหรับเด็ก           มีส่วนสำาคัญอย่างยิง่ต่อการพัฒนาเด็กให้เติบโตได้อย่าง
ปลอดภัยและมพีัฒนาการสมวัย      พอ่แม่หรือผู้เลีย้งดูเด็ก   จำาเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมทั้ง        ภายในและ
ภายนอกบ้าน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และ เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กทุก
ด้าน  เพื่อช่วยให้เด็กมีสุขภาพทั้งกายและใจทีด่ี ดงันี้

๓.๑ จัดสภำพแวดล้อมภำยใน ให้ถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับการเลี้ยงดูเด็ก โดยคำานึงถึงการจัดให้มี
แสงสว่างทีเ่พียงพอ การถ่ายเทอากาศดี พื้นห้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีฝุ่นละออง        หน้าต่างประตูติดมุ้งลวด  
บรรยากาศเงียบสงบ พื้นทีใ่ช้สอยมีการจัดแบ่งเป็นสัดส่วนเหมาะสำาหรับการใช้งาน การตกแต่งห้องแบบเรยีบ
ง่าย ใช้สีนุ่มนวล สดใส อุปกรณ์เครื ่อง   ของเล่น  ของใช้สะอาดปลอดภัย   เหมาะกับวัยของเด็ก  และการจัด
เก็บ   การกำาจัดสิง่ปฏิกูลทีเ่หมาะสม    ดังนี ้

   ๓.๑.๑ แสงสว่าง  ต้องมีแสงสว่างเพียงพอโดยสมำ่าเสมอทั่วทั้งห้องทีเ่อื้อต่อการ จัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาเด็ก(ห้องจัดกิจกรรมควรมีความเข้มของแสงระหว่าง ๒๐๐–๔๐๐ ลักส์ ห้องนอนควรมีความเข้ม
ของแสงระหว่าง ๑๐๐–๑๕๐ ลักส์  ห้องนำ้าห้องส้วมควรมีความเขม้ของแสงประมาณ ๒๐๐ ลักส์ )

    ๓.๑.๒  เสียง      ต้องอยู่ในระดับทีไ่ม่ดังเกินไป โดย
- ระดับเสียงภายในอาคารขณะเด็กหลับไม่เกิน ๓๕–๔๐ เดซิเบล ขณะทำากิจกรรมอยู่ระหว่าง  

๔๕–๕๐ เดซิเบล
-   ระดับเสียงภายนอกอาคารไม่เกิน ๗๐  เดซิเบล

๓.๑.๓ การถ่ายเทอากาศ   ต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยพื้นทีข่องหน้าต่าง ประตู และ
ช่องลม รวมกันแล้วประมาณ ๒๐ % ของพื้นทีห่้อง  ในกรณีทีเ่ป็นห้องกระจกหรืออยู่ในบริเวณโรงงานทีม่ี
มลพิษ ต้องติดเครื่องปรับอากาศ และมีเครื่องฟอกอากาศอย่างเหมาะสม    ในบริเวณทีม่ีเด็กอยู่ต้องเป็นเขต
ปลอดบุหรี่

๓.๑.๔ สภาพพ้ืนที่ภายในอาคาร ต้องไม่ลื่นไม่ชื้น ควรเป็นพื้นไม้หรือปูด้วยวัสดุที่มีความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

๓.๑.๕ บันได  ต้องมีความกว้างของบันไดแต่ละช่วงไม่น้อยกว่า ๑ เมตร  ชานพักของบันไดต้อง
ไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได ลูกตั้งของบันไดต้องสูงไม่เกิน ๑๗.๕๐ เซนติเมตร ลูกนอนต้องกว้างไม่นอ้ย
กว่า ๒๐ เซนติเมตร บันไดทุกขั้นต้องมรีาวและลูกกรงสูงไมน่้อยกว่า       ๙๐ เซนติเมตร มรีาวเตีย้เหมาะกับ
เด็กเกาะขึน้บันไดและระยะห่างของลูกกรงต้องไม่เกิน   ๑๕ เซนติเมตร ทั้งนีโ้ดยต้องคำานึงถึงความปลอดภยั
ของเด็ก ในกรณีทีม่ีบนัไดอยู่เดิมแล้ว   หากสามารถปรับได้ก็ควรดำาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ำาหนด
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   ๓.๒  จดัสภำพแวดล้อมภำยนอก  ให้ปลอดภัยเหมาะกับการเลีย้งดูเด็ก โดยคำานงึถึงการจัดให้มี

บรรยากาศของธรรมชาติทีร่่มรื่น มองดูสดชื่น สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภยั และมีบริเวณ 
                  กว้างพอทีเ่ด็กจะเคลื่อนไหวได้อย่างมอีิสระ ไมม่ีหลุมบ่อหรือสระนำ้า มกีารก้ันขอบเขตบริเวณ

ห่างจากถนน มเีครื่องเล่นสนามทีป่ลอดภัย ไมม่ีชิ้นส่วนทีแ่ตกหักหรืออาจเป็นอันตรายต่อเด็ก ดังนี้
๓.๒.๑ รั้ว  มีรั้วก้ันบริเวณให้เป็นสัดส่วนเพื่อความปลอดภัยของเด็ก และควรมีทางเข้า-ออกไม่

น้อยกว่าสองทาง ถ้ามีทางเดียวต้องมคีวามกว้างประมาณ ๒.๐๐ เมตร 
๓.๒.๒  มลภาวะ 

๑) ต้องดูแลและกำาจัดเก็บสิง่ปฏิกูลให้เหมาะสม ไม่ปล่อยให้เป็นแหล่งเพาะหรือแพร่เชื้อโรค 
และควรมีการกำาจัดสิง่ปฏิกูลทุกวัน

๒) ต้องมีสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภัยและถูกสุขลักษณะและควรตั้งอยู่ห่างจากแหล่งอบายมุข 
ฝุ่นละออง กลิน่หรอืเสียงรบกวนเกินควร

๓.๒.๓ ทีเ่ล่นกลางแจ้ง   ต้องมีพื้นทีเ่ฉลีย่ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ตารางเมตรต่อเด็ก        ๑ คน ขณะ
เล่น โดยจัดให้มีเครื่องเล่นกลางแจ้งทีป่ลอดภัยและมีจำานวนพอสมควรกับจำานวนเด็ก  ในกรณีทีไ่ม่สามารถจัด
ให้มีทีเ่ล่นกลางแจ้งเป็นการเฉพาะหรือในสถานทีอ่ื ่นได้ อาจปรับใช้ทีใ่นร่มแทนก็ได้ โดยมีพื้นทีต่ามกำาหนด
หรืออาจจัดกิจกรรมกลางแจง้ในสถานทีอ่ื ่นทีเ่หมาะสม  เช่นบริเวณวัด หรือสวนสาธารณะ เป็นต้น

๓.๒.๔ ระเบียง  ต้องมีความกว้างของระเบียงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร และหากมีที่นั่งตาม
ระเบียงด้วย ระเบียงต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๑ .๗๕ เมตร ขอบระเบียงต้องสูงจากที่นั ่ง  ไม่น้อยกว่า ๗๐ 
เซนติเมตร

ทั้งนี้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสำาหรับเด็กอายุตำ่ากว่า ๓ ปี ควรศึกษาข้อมูลจาก          *มาตรฐาน
สถานรับเลี้ยงเด็กอายุตำ่ากว่า ๓ ปี (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ : ๒๕๔๕) เพื่อดำาเนินการได้
อย่างถูกต้องมีคุณภาพ  

ส่ือส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก

          สื่อ เป็นตัวกลางกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายทีก่ำาหนด การเรยีนรูข้องเด็ก       อายุตำ่า
กว่า ๓ ปีจำาเป็นต้องผ่านการลงมือปฏิบัติจริงหรือเกิดจากการค้นพบด้วยตนเองเป็น  ประสบการณ์ตรง ซึง่เด็ก
จะเรียนรู้จากสิง่ทีเ่ป็นรูปธรรมหรือมองเห็น จับต้องได้ ไปสู่สิง่ทีเ่ป็นนามธรรมเมื่อเข้าสู่อายุทีสู่งขึ้น การเรียน
รูข้องเด็กวัยนีจ้ึงขึน้อยู่กับของจริงทีพ่บเห็น ของเล่นทีเ่ลียนแบบของจริง นิทานและเพลง ดังนี้
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 ๑.ของเล่น

         ของเล่นเป็นเพียงส่วนประกอบของการเล่น  และช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจการเล่นมาก
ขึ้น   ของเล่นจะเป็นอะไรก็ได้   พวกวัสดุสิ ่งของเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่าง ๆทีม่ีอยู่รอบตัวในชีวิตประจำาวัน
ของเด็ก นอกเหนือจากของเล่นทีม่ีขายในท้องตลาด  และเด็กเล่นแล้วปลอดภัย  หรือมีความสุข  และสามารถ
ทำาขึน้เองได้หรือซื้อหาในราคาไม่แพงนัก  ดังนี ้

      ๑. ๑  ลักษณะของเล่นเด็ก  ของเล่นทีเ่กีย่วข้องกับการเล่นของเด็ก  แบง่เป็น
             ๑.๑.๑ ของจริง  เป็นของเล่นทีเ่ป็นสิง่ของหรือเครื่องใช้ในชีวิตจรงิ ของเล่น   ชิ้นแรกทีม่ี

คณุค่าต่อชีวิตเด็กมากทีสุ่ด คอื พอ่แม่ ซึง่เห็นได้ชัดว่าทารกจะสนใจมองหน้าพ่อแม่   มากกว่าสิง่อื่น   และหัน
ตามเสียงของพ่อแม่      การเรยีนรูข้องทารกจะเริม่ต้นจากการรับรู้สิง่ทีเ่ป็นรูปธรรม     ในชีวิตจรงิ     ไปสู่การ
รบัรูภ้าพสัญลักษณ์ตามลำาดับขั้นตอนของพฒันาการทางสติปัญญา   ของจรงิทีเ่ด็กเล่นได้   เช่น  ฝาขวดนม
พลาสติก  ชอ้น – ถ้วย – ชามพลาสติก  เป็นต้น

           ๑.๑.๒ ของเล่นเลียนแบบของจริง   เป็นของเล่นทีท่ำาขึน้ให้มรีูปแบบเหมือน     ของจริงที่
มีอยู่ในชีวิตประจำาวัน   อาจทำาจากวัสดุประเภทไม้  พลาสติก โลหะ  หรือกระดาษก็ได้  เช่น  ตุ๊กตาสัตว์ขน
อ่อนนุ่ม  ตุ๊กตาคน  ลูกบอลเด็กเล่น   รถเด็กเล่น  ของเล่นเครื่องครัว /เครื่องใช้ในบ้าน   รถเด็กเล่น    เป็นต้น

      ๑.๑.๓ ของเล่นสร้ำงสรรค์ เป็นของเล่นทีท่ำาขึ้นไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว  สามารถ
ประกอบเข้าด้วยกันให้เป็นอะไรก็ได้ตามความต้องการหรือจินตนาการของผู้เล่น  เช่น   ตัวต่อพลาสติก 
พลาสติกสร้างสรรค์  บล็อกพลาสติก / ไม้  วัสดุทีใ่ช้ในการวาดภาพ/ การป้ัน / การประดิษฐ์     เป็นต้น

     ๑.๑.๔  ของเล่นเพื่อกำรศึกษำ  เป็นของเล่นทีท่ำาขึ้นมีรูปแบบให้เกิดการเรียนรู้เรื ่องใด
เรื่องหนึ่ง  เช่น  ภาพตัดต่อให้เรียนรู้การแก้ปัญหา   บัตรภาพ–บัตรตัวอักษรให้เรียนรู้  การจำาตัวหนังสือ  
กระดานหยิบชิ้นภาพ   ลงช่องให้เรียนรู้การสังเกต  เป็นต้น

          ๑.๑.๕  ของเล่นพ้ืนบ้ำน   เป็นของเล่นทีท่ำาขึน้จากวัสดุตามธรรมชาติหรือวัสดุทีม่ีอยู่ใน
ท้องถิน่ด้วย   ภมูิปัญญาไทย  เช่น  โมบายล์ปลาตะเพียนใบลาน   ตะกร้อใบลาน   ตุ๊กตาสัตว์ทำาจากฟาง  ม้า
กาบหมาก กังหันลมใบตาล ล้อกลิ้งไม้ไผ่ ม้าเขย่งไม้ไผ่  นก/ตั๊กแตนสานใบมะพร้าว กะลารองเท้า   ป่ีใบ
มะพร้าวและป้ันดินเหนียวรูปสัตว์  เป็นต้น
๑.๒ ประเภทของเล่นเด็ก ของเล่นเด็กมีหลากหลายรูปแบบขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้เล่นแบง่เป็น

        ๑.๒.๑  ของเล่นฝึกประสำทสัมผัส   เป็นของเล่นทีด่ึงดูดความสนใจของเด็กในการมอง
เห็น ได้ยิน  และสัมผัส  เช่น โมบายล์รูปทรงขาว–ดำา /หลากสี ของเล่นเขย่า/ บีบแล้วมีเสียง  ของเล่นมีผิว
สัมผัสเรียบ–ขรุขระ  ของเล่นหยิบจับไว้ในมือได้  เสียงเพลง  เป็นต้น

    ๑.๒.๒  ของเล่นฝึกกำรเคลื่อนไหว   เป็นของเล่นที่เคลื่อนทีไ่ปมาได้กระตุ้นให้เด็กใช้
กล้ามเนื้อแขน–ขา เช่น  ลูกบอล  ของเล่นลากจูงได้  ของเล่นไขลาน  ของเล่นมีล้อเลื ่อน  เป็นต้น



                                 47
๑.๒.๓ ของเล่นฝึกควำมสัมพันธ์มือ–ตำ   เป็นของเล่นที่ฝึกให้เด็กได้พัฒนา           การ

ประสานสัมพันธ์ระหว่างการใช้กล้ามเนื้อมือและตาอย่างมีจุดหมาย  เช่น  กระดานฆ้อนตอก   กล่องหยอดรูป
ทรง  ของเล่นร้อยลูกปัดเม็ดโต  ของเล่นร้อยเชือกตามรู  ของเล่นผูกเชือก / รปูซิป       / ติดกระดุม  เป็นต้น 

๑.๒.๔ ของเล่นฝึกภำษำ  เป็นของเล่นที่เร้าความสนใจเด็ก  อาจเป็นภาพ  ตัวหนังสือ การ
ได้ยินคำาพูด/คำาศัพท์ใหม่ๆ  ช่วยให้เกิดการเลียนเสียงภาษาพูด–ภาษาเขียน   เช่น  หนังสือภาพ  นิทาน  เทป
เพลง  ของเล่น  เครื่องดนตรี  เป็นต้น

๑.๒.๕ ของเล่นฝึกกำรสังเกต  เป็นของเล่นฝึกทักษะการเปรียบเทียบ การจำาแนกหรือจัดกลุ่ม 
เช่น  ของเล่นรูปทรงเรขาคณิต  แผ่นภาพจับคู่  บล็อกต่างสีต่างขนาด  เป็นต้น

๑.๒.๖ ของเล่นฝึกกำรคิด   เป็นของเล่นสอนให้เด็กมีสมาธิและรู้จักแก้ปัญหา   คิดใช้เหตุผล 
เช่น   ภาพตัดต่อ  ตัวต่อ   ภาพปริศนา   บล็อกไม้   เป็นต้น 

๑.๒.๗ ของเล่นฝึกควำมคิดสร้ำงสรรค์   เป็นของเล่นทีส่่งเสริมให้เด็กสร้างจินตนาการตามความ
นึกคิด   หรือแสดงบทบาทสมมติ  เช่น    บล็อกไม้  ตัวต่อ  ของเล่นเครื ่องครวั   ของเล่นร้านค้า  ของเล่นเครื่อง
มอืแพทย์  เป็นต้น

๑.๓ ของเล่นเด็กตำมวัย       เด็กมีความสนใจของเล่นแตกต่างกัน     ตามความสามารถของวัย    ดังนี้
๑.๓.๑ ของเล่นสำำหรับเด็กแรกเกิด – ๓ เดือน    มักเป็นของเล่นกระตุ้นทักษะการใช้สายตา 

การฟังเสียง   การสัมผัส   เช่น   เครื ่องแขวนหรือโมบายล์ที่มีสีตัดกันชัดเจน (ขาว–ดำา /แดง-เขียว/นำ้ าเงิน-
เหลือง)ทำาด้วยผ้าอ่อนนุ่มหรือพลาสติกเนื้อดีมีกระดิง่ห้อยและมีเสียงกรุ๋ง กริง๋เวลาลมพัดไปมา   ของเล่นเขย่า
หรือบีบให้เกิดเสียง   ตุ๊กตาผ้ารูปสัตว์  ลูกบอลผ้า ของเล่นพลาสติกสอดกำาได้   ของเล่นแบบคานมหาสนุกให้
ใช้นิ้วสัมผัส  เป็นต้น

๑.๓.๒  ของเล่นสำำหรับเด็กอำยุ ๓  -  ๖   เดือน   มักเป็นของเล่นที่ฝึกทักษะการมองตาม
วัตถุ  การได้ยินเสียง  การใช้มือ – นิ้วมือในการหยิบจับสิง่ต่าง ๆ  และการสังเกต เช่น  ตุ๊กตายางเป็นรูปต่างๆ 
ลูกบอลผ้า  พลาสติก  ของเล่นบีบแล้วเกิดเสียง  ของเล่นเขย่ามีเสียงอยู่       ข้างใน  และของเล่นทีก่ลิ ้งไปมามี
เสียงข้างใน

๑.๓.๓ ของเล่นสำำหรับเด็กอำยุ ๖ – ๑๒  เดือน   มักเป็นของเล่นทีฝึ่กทักษะการใช้มือ–นิ้วมือ 
การประสานสัมพันธ์มือ–ตา  การสัมผัส  การสังเกต  เช่น  บล็อกไม้ / พลาสติก   กล่องหยอดบล็อกรูปทรงต่าง 
ๆ   ของเล่นไขลานเดินได้  ตุ๊กตา ของเล่นทีเ่ป็นของจรงิ   เป็นต้น  

๑.๓.๔ ของเล่นสำำหรับเด็กอำยุ ๑ -  ๓ ปี  มกัเป็นของเล่นทีฝึ่กทักษะการเคลื่อนไหว  การ
ประสานสัมพันธ์มือ–ตา มาใช้กล้ามเนื้อมือ–ข้อมือ  การสังเกตเปรียบเทียบ   ความจำา  ความคิดสร้างสรรค์ 
เช่น ของเล่นลากจูงและผลักไปมาได้   กระดานฆ้อนตอก  บล็อกไม้  ภาพตัดต่ออย่างง่าย   ตัวต่อพลาสติก
ขนาดใหญ่  ตุ๊กตา  ของเล่นจำาลอง   เป็นต้น  
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คู่มอื
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
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คำำนำำ

              ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่         ได้มีแนวนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ส่งเสรมิทางด้านการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเต็มรูปแบบ           องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถผลิตและ
ประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอนเองได้         ตามความเหมาะสมของหลักสูตร    และความต้องการของแต่ละ
ท้องถิน่

เพือ่สนองตามแนวนโยบายดงักล่าว     องค์การบริหารส่วนตำาบลตาเนิน     ซึง่มีศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดจำานวน  2   แหง่   คือ
  1. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตำาบลตาเนิน            และ
                                                 2.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านโกรกกุลา

องค์การบริหารส่วนตำาบลตาเนิน     จงึได้จัดทำาคูม่ือศูนย์พฒันาเด็กเล็ก             ในสังกัดของ
องค์การบริหารส่วนตำาบลตาเนินขึน้               เพื่อเป็นกรอบในการดำาเนินงาน     ให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
ดงักล่าว         องค์การบริหารส่วนตำาบลตาเนิน หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคู่มือเล่มนี ้     คงเป็นประโยชน์ต่อผู้พบเห็น
และผู้ปกครองเด็กนักเรียนไม่มากก็น้อย     เพื่อจะได้ประสานความร่วมมือกัน    ในการพัฒนาศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

                                                                                                                            ลงชื่อ..............................................
                                                                                                            (นางพัชรี          สงคราม)

                                                                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลตาเนิน
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ประวัติความเป็นมาและสถานทีต่ั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดอบต.ตาเนนิ                                                              1-2
สีประจำาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำาบลตาเนิน                                                                                                                      3
ระเบียบการแต่งกายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำาบลตาเนิน                                3
วสัิยทัศน์                                  3
พันธกิจ (MISSION)                                                                                                                                                     3
อุดมการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำาบลตาเนนิ                                                                                                    4
งานในความรับผิดชอบ                                                                                                                                                  4
วตัถุประสงค์                                                                                                                                                                  4-5
การจัดประสบการณ์เรียนรู้                                                                                                                                             5
ปรชัญา                                                                                                                                                                           5
รายชื่อคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบลตาเนนิ                                                6



ทำำเนียบบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ฯ อบต.ตำเนิน

นำยสุพัฒน์  ชำำนิจ
ตำำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ ฯ อบต.ตำเนิน

                  
              นำงพรทิพย์  คีรีนิล            นำงเรณู  กำละ      นำงสำวจิรำวรรณ  คำำจันทร์ดี
      รักษำกำร  หวัหน้ำศพด.ตำำบลตำเนิน   ผดด.ศพด.ตำำบลตำเนิน  ครูพีเ่ลีย้ง  ศพด.ตำำบลตำเนิน

   

                                    
                   
                     นำงสำวทิตยำ  เขยนอก                        นำงสำวพัชชำ  เอกบัว

    ครูพีเ่ลีย้ง  ศพด.บ้ำนโกรกกุลำ                 ครูพีเ่ลีย้ง  ศพด.บ้ำนโกรกกุลำ         



1
ประวัติควำมเป็นมำและสถำนทีต้ั่งศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำำบลตำเนิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำาบลตาเนิน อำาเภอเนนิสง่า จังหวัดชัยภูมิ ได้ถ่ายโอนมาจาก สปช. เมื่อปีพ.ศ. 2544 
โดยมีสถานทีต่ั้งเดิมอยู่ทีโ่รงเรียนตาเนินราษฎรว์ิทยาคาร มีบุคลากรประจำาศูนย์๚จำานวน 2   คน   คอื 

1.  นางปาริชาติ  สมบูรณ์ ตำาแหน่ง ครูพีเ่ลีย้ง
              2.  นางสาวสุนารี แผนวิชิต ตำาแหน่ง ครูพีเ่ลีย้ง
เด็กนักเรียนทีอ่ยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำาบลตาเนิน ขณะนีม้ีจำานวน  50   คน

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำาบลตาเนนิ  ได้ยา้ยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาอยู่ภายในเขตบริเวณทีต่ั้งของ
ทีท่ำาการองค์การบรหิารส่วนตำาบลตาเนนิ  อำาเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ  มีบุคลากรประจำาศูนย์๚    จำานวน  3   คน   คือ

1.  นางพรทิพย์         คีรนีิล                    ตำาแหน่ง รักษาการหวัหนา้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำาบลตาเนนิ
2.  นางเรณู              กาละ                      ตำาแหน่ง        ผู้ดูแลเด็ก
3.  นางสาวจิราวรรณ     จนัทร์ดี            ตำาแหน่ง        ครูพีเ่ลีย้ง

มจีำานวนเด็กนักเรียนจำานวน  50 คน                                              
                                               

   สถำนทีต่ั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำำบลตำเนิน
                                                             

                                        สถำนีรถไฟบ้ำนตำเนิน
                                                                        เหนือ
                                                                        

บ้ำนเนินเพชรหมู่14      ตะวันตก                               ตะวันออกบ้ำนเนินทองหมู่10
        

                                               ใต้
                                        สถำนีอนำมัยตำเนิน



2
ประวัติควำมเป็นมำและสถำนทีต้ั่งศูนย์พัฒนำบ้ำนโกรกกุลำ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกกุลา  ได้เปิดทำาการอบรมเลีย้งดูเด็กก่อนวัยเรียน  ตั้งแต่อายุ  2  ขวบครึง่ถึง
  3  ขวบ  ซึง่เริม่เปิดทำาการครั้งแรกเมื่อวันที ่ 28  กรกฎาคม  2551  ซึง่ขณะนั้นมีครูพีเ่ลีย้งทั้งหมด  2  คน  คือ
      1.  นางสาวทิตยา  เขยนอก  ตำาแหน่งครูพีเ่ลีย้ง (จบการศึกษาระดับ  ปวส.  สาขา  บริหารธุรกิจ)
                                         2.  นางสาวอญัชนา  มณีโชติ  ตำาแหน่งครูพีเ่ลีย้ง (จบการศึกษาระดับ  ปริญญาตรี  สาขาสัตวบาล

ซึง่ในขณะนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกกุลา  มีจำานวนเด็กทั้งหมด  43  คน  ต่อมาในปี  พ.ศ.2552  มี
จำานวนเด็ก  51  คน  ในปีปัจจุบันคือปี  พ.ศ.2553  มีจำานวนเด็กทั้งหมด  36  คน  ครูพีเ่ลีย้งมีจำานวนทั้งหมด  2  คน  ซึง่ต่อ
มาในปี  พ.ศ.2553  นางสาวอญัชนา  มณีโชติ  ครูพีเ่ลีย้ง  ได้ลาออกไป  ทางองค์การบรหิารส่วนตำาบลตาเนนิจึงได้ประกาศ
สอบครูพีเ่ลีย้งคนใหม่    และได้นางสาวพัชชา  เอกบัว   มาเป็นครูพีเ่ลีย้งแทน  สถานทีต่ั้งของทีท่ำาการศูนย์ ฯ  ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2551  ถึงปัจจุบัน  ตั้งอยู่ในเขตบริเวณของโรงเรียนบ้านโกรกกุลา  ตำาบลตาเนนิ  อำาเภอเนนิสง่า  จังหวัดชัยภูมิ  ซึง่ทาง
องค์การบริหารส่วนตำาบลตาเนิน  ไดข้อความอนุเคราะห์โรงเรียนบ้านโกรกกุลาในการใช้สถานที ่ เพื ่อตั้งเป็นทีท่ำาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชั่วคราว  ซึง่ตัวอาคารมขีนาดพ้ืนที ่ กว้าง  10  เมตร  ยาว  12  เมตร      ห้องสุขาไดข้ออนุญาตใช้ร่วมกับทาง
โรงเรียนชั่วคราวไปก่อน  มจีำานวนทั้งหมด  2  ห้อง  ตัวอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จะติดกับตัวอาคารของเด็กนักเรียน
อนุบาลของโรงเรียนบ้านโกรกกุลา   ซึง่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอาคารทั้งหมดของโรงเรียนบ้านโกรกกุลา  ในอนาคต
ชุมชนได้สถานทีใ่นการตั้งทีท่ำาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่  โดยทางวัดสง่าวราราม  บ้านโกรกกุลา  ได้บริจาคทีด่ินให้เป็นที่
ตั้งของทีท่ำาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่  ซึง่ขณะนีก้ำาลังอยู่ในช่วงขอรับเงินบริจาคอยู่
                                   

          

สีประจำำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำำบลตำเนิน

                          
 = สีขาว หมายถึง บริสุทธิ์

                         
  = สีฟ้า หมายถึง ผูค้วบคุม
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ระเบียบกำรแต่งกำยของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำำบลตำเนิน

วันจันทร์ เสื้อผ้ำไทยสีฟ้ำ

วันอังคำร                             ชุดนกัเรียน

                          วันพุธ                             ชุดกีฬำ

     วันพฤหัสบดี                             ชุดนกัเรียน

                         วันศุกร์  เสื้อผ้ำไทยสีชมพู

วสิัยทัศน์(Version)
ภายในปี 2553 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำาบลตาเนนิ จะมีบุคลากรทีจ่ัดประสบการณ์และอบรมเลีย้งดูเด็กอย่างมี

ประสิทธิภาพ     เพื่อพัฒนาเด็กให้สมบูรณ์ตามวัยทั้ง 4 ดา้น      คือ ดา้นรา่งกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถ
ชว่ยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวัน      ยดึเด็กเป็นสำาคญั  เนน้หลักการอบรมเลีย้งดู   โดยคำานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล     พัฒนาผู้เรียนโดยผา่นการเล่นและกิจกรรมทีเ่หมาะสมเต็มศักยภาพ สามารถดำารงชีวิตประจำาวนัได้อย่างมี
คณุภาพและมีความสุข รวมทั้งเน้นความร่วมมือระหวา่งบ้าน สถานศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาเด็ก

พันธกิจ(Mission)
1. จัดกิจกรรมการเรียน การสอน  โดยเนน้ผู้เรียนเป็นสำาคัญ  ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา  กระบานการคิดและการแก้ปัญหา
3. จัดหาเครื่องวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อการสอน  เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
4. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ
5. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
6. พัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทีเ่กีย่วข้องให้มีความรูค้วามสามารถตามศักยภาพและแบบอย่างทีด่ี
7. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน
8. ส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรมดำารงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย
9. ส่งเสริมการออกกำาลังกายเล่นกีฬา  และการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี
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อุดมกำรณ์ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำำบลตำเนิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำาบลตาเนิน  เห็นวา่การทีเ่ด็กแต่ละคนนั้นมีพ้ืนฐานทีแ่ตกต่างกันก็จริง  แต่พัฒนาการของเด็ก
นั้นก็จำาเป็นทีจ่ะต้องได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการทีเ่หมาะสมกับวัยของเด็ก ทีค่วรจะเป็น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำาบล
ตาเนินยนือยู่บนพ้ืนฐานของการอบรมเลีย้งดู  และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  ทีต่อบสนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการ
ของเด็กแต่ละคน  ตามศักยภาพภายใต้บริบทของสังคมและวัฒนธรรมทีเ่ด็กอาศัยอยู่  ความรัก  ความเอื้ออาทร  และความ
เข้าใจของทุกคน  เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิต  พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม  ให้
สมดั่งปณิธานทีต่ั้งไว้

งำนในควำมรับผิดชอบของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำำบลตำเนิน

1. เพ่ือช่วยเหลือผู้ปกครองในดา้นการเลีย้งดูบุตรหลานในขณะทีต่้องทำางานนอกบ้าน
2. เพ่ือช่วยเหลือผู้ปกครองในดา้นลดภาระคา่ใช้จา่ย
3. เพ่ือรองรับเด็กนักเรียนทีเ่ป็นประชากรแฝงภายในตำาบลให้มโีอกาสได้เรียนหนังสือ

วัตถุประสงค์
1. เด็กมีความพร้อมทีจ่ะเรียนรู้
2. เด็กมีพัฒนาการและคิดอย่างสร้างสรรค์
3. เด็กสามารถใช้ภาษาสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
4. เด็กทุกคนได้เข้ารว่มกิจกรรมทีห่ลากหลาย เหมาะสมกับวัยอย่างมีความสุข
5. เด็กสามารถอยูร่่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข
6. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึ่งประสงค์
7. เด็กทุกคนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตรทีด่ี
8. เด็กปฏิบัติตามวิธชีีวิตประชาธิปไตย
9. เด็กเหน็คุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม พัฒนาการทางด้านร่างกายทีเ่หมาะสมกับวัย
10. เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจทีเ่หมาะสมกับวัย
11. เด็กได้รับการอบรมเลีย้งดู และได้การศึกษาทีเ่หมาะสมกับวัย
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12. เด็กได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้สามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข
13. มีความรว่มมือกันระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน หนว่ยงานราชการในพ้ืนที่

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนสำาหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำาบลตาเนินนั้น  เป็นการจักการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคญัโดยจะเนน้ให้เด็กได้มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์  กระตือรือร้นในการทำางาน  และทีส่ำาคัญทีสุ่ดก็คือการ
ทีเ่ด็กมีความเอื้ออาทรต่อบุคคลรอบข้าง  และการปรับตัวเข้ากับกลุ่ม  การพัฒนาบุคลิกภาพทีเ่หมาะสมกับพัฒนาการทาง
ดา้นการเรียนรูข้องเด็กแต่ละวัย  เพื่อเสริมสร้างให้เด็กได้มีพัฒนาการครบทุกด้าน  ทั้งทางด้านรา่งกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ 
และสติปัญญาซึง่จะใช้ขอบขา่ยกิจกรรมประจำาวนัตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546 เป็นกรอบและเป็น
แนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ดังนี้

- กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ

- กิจกรรมเสริมประสบการณ์

- กิจกรรมสร้างสรรค์

- กิจกรรมเสรี

- กิจกรรมกลางแจ้ง

- กิจกรรมเกมการศึกษา

ปรัชญำ
เดก็อำรมณ์เบิกบำน วิชำกำรก้ำวหน้ำ
ศูนย์เด็กพัฒนำ ปวงประชำชื่นใจ



 ทีป่รึกษำในกำรจัดทำำคู่มือ
 

                  นำงพัชรี        สงครำม       นำยก องค์กำรบริหำรส่วนตำำบลตำเนิน
                  นำยชีวสิทธิ์     ประกำยเพชร              ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำำบลตำเนิน
                  นำยคล้ำย       เชื้อจันอัด              กำำนันตำำบลตำเนิน
                  นำงสมสมร     แก้วพลัย       ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 1
                  นำยบุญเหลือ    เปียกสันเทียะ              ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 10
                  นำยชิน        นำมกิง่              ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 11
                  นำยธีรพล กิง่นอก              ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 14
                  นำงเปรมจิตร   แผ่นทอง       ผู้ทรงคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
                  นำงวนิดำ มคีำำ              ตวัแทนกลุ่มสตรี
                  นำงบุญหลง อยู่ปำน              ตวัแทนผู้ปกครอง
                  นำยกิตติพงษ์   ไตรรงค์ตัว        แทนกลุ่มประชำสัมพันธ์
                  นำยสมรื่น      เขยนอก                   ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่  7
                  นำยบุญยิง่      จอมสันเทียะ               ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่  8
                  นำงอำรีรัตน์    สำรรัตน์                   อำจำรย์โรงเรียนบ้ำนโกรกุลำ
                  นำยพงษ์สิริ     ออสันเทียะ                ส.อบต.  หมู่  7
                  นำงสำวศุภจิรำ  สมศรี                     ส.อบต.  หมู่  8
                  นำงสนิท       วังสันเทียะ                 ตวัแทนผู้ปกครอง   หมู่  8
                  นำงหลงมำ     เก่งนอก                    ตวัแทนผู้ปกครอง   หมู่  7

รวบรวมข้อมูลโดย
                              นำยสุพัฒน์       ชำำนิจ           นักวิชำกำรศึกษำ ฯองค์กำรบริหำรส่วนตำำบลตำเนิน
              นำงพรทิพย์       คีรีนิล           รักษำกำรหัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำำบลตำเนิน
              นำงเรณู           กำละ           ผู้ดูแลเด็ก  ศพด.ตำำบลตำเนิน
              นำงสำวจิรำวรรณ  คำำจันทร์ดี       ครูพีเ่ลีย้ง  ศพด. ตำำบลตำเนิน

จัดพิมพ์   โดย
                                          นำงสำวจิรำวรรณ  คำำจันทร์ดี          ครูพีเ่ลีย้ง  ศพด.ตำำบลตำเนิน



ระเบียบ/ข้อบังคับองค์กำรบริหำร ส่วนตำำบลตำเนิน
ว่ำด้วยกำรดำำเนินงำนศูนย์พัฒนำเด็ก เล็ก พ.ศ. 2553

จัดทำำโดย
ส่วนกำรศึกษำ ฯ   องค์กำรบริหำรส่วนตำำบลตำเนิน

อำำเภอเนินสง่ำ  จังหวัดชัยภูมิ



ระเบียบ/ข้อบังคับองค์กำรบริหำร ส่วนตำำบลตำเนิน
ว่ำด้วยกำรดำำเนินงำนศูนย์พัฒนำเด็ก เล็ก พ.ศ. 2553

 

                       โดยที ่ เป็นการสมควรและให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.2542   ประกอบกับแนว
นโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลตาเนิน  อำาเภอเนนิสง่า  จงัหวัดชัยภูมิ ในการสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
                     อาศัยอำานาจ ตามความใน มาตรา 53 แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่7) พ.ศ.2517 
และ ม.16 (9) แห่ง พระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ ่น 
พ.ศ.2542    จึงวางระเบียบ/ข้อบังคับ   ว่าดว้ยการดำาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ไว้ดังต่อไปนี้
                       ข้อ 1     ระเบียบ/ข้อ บังคับนี้เรียกว่า  ระเบียบ/ข้อบังคับองค์การบริหารส่วน ตำาบลตาเนิน ว่าด้วยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก พ.ศ. 2553
                        ขอ้  2      ระเบียบ/ข้อ บังคับนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศเป็นต้นไป
                        ขอ้  3     ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลตาเนนิเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี ้      และให้มีอำานาจตีความ
วนิิจฉัยปัญหา    กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ     เพื่อให้การดำาเนนิการเป็นไปตามระเบียบนี้
 

หมวด 1
ขอ้ควำมทั่วไป

                                     
                         ข้อ  4      ในระเบียบนี้
                          “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”      หมายถึง   สถานทีดู่แลและให้การศึกษาเด็กอายุระหวา่ง  3–5   ปี
 มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา
                          “ชุมชน”  หมายถึง  ชุมชน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
                          “คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”  หมายถึง  คณะบุคคลทีไ่ด้รับการคัดเลือกจากชุมชนแล้วนำา
เสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่งตั้งโดยให้มีจำานวนตามความเหมาะสม
                          “ผู้ดูแลเด็ก”  หมายถึง  ผู้ทำาหน้าทีดู่แลเตรียมความพร้อมพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ซึง่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่เป็นผู้จ้างหรือแต่งตั้ง
                          “เด็กเล็ก”  หมายถึง  เด็กวัยก่อนประถมศึกษาอายุระหว่า 3 – 5 ปี ที่มีภูมลำาเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
                           “หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”  หมายถึง  บุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างหรือแต่งตั้งให้ดำารง
ตำาแหน่งเพื่อทำาหน้าที่รับผิดชอบดูแลบุคลากรและการดำาเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเป็นเลขานุการในคณะ
กรรมการบริหารศูนย์ฯ มีฐานะเทียบเท่าผูอ้ำานวยการโรงเรียน



หมวด 2
บุคลำกร

 
                            ข้อ  5      ให้มีบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังต่อไปนี้
                                            5.1  หวัหนา้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                                            5.2  ผูดู้แลเด็ก
                                            5.3  ผูป้ระกอบอาหาร
                                            5.4  ผูท้ำาความสะอาด
                                            5.5  บคุลากรอื่น ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                            ข้อ  6      คณะกรรมการบรหิารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหนา้ที่
                                            6.1  กำาหนดนโยบายและแผนพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                                            6.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเล็กทุกคน ไดร้ับการเตรียมความพร้อมอย่างมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
                                            6.3  ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
                                            6.4  เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหาร
และการบริหารทั่วไปของศูนย์ฯ
                                            6.5  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับ ชุมชน และเครือขา่ย
                            ข้อ  7      หวัหนา้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่
                                            7.1  รับผิดชอบดูแลบุคลกรและการดำาเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนงานอยา่งถูกต้องตามหลักวิชาการ
                                            7.2  ปฏิบัติงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง และตามทีไ่ด้รับมอบหมาย
                            ข้อ  8      ผูดู้แลเด็ก มหีน้าที่
                                            8.1  จัดกิจกรรมเพื่อดูแลเตรียมความพร้อมและพัฒนาเด็กแบบองค์รวม
                                            8.2  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำาหรับการจัดกิจกรรมประจำาวัน
                                            8.3  จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เหมาะสมกับเด็กเล็ก
                                            8.4  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ
                            ข้อ  9      ผูป้ระกอบอาหาร มีหน้าที ่ประกอบอาหารให้ถูกลักษณะ ถูกอนามัยตามหลักโภชนาการสำาหรับ
เด็กปฐมวัย รวมทั้งการจัดสถานทีเ่ตรียมและปรุงอาหาร   จัดเครื่องสุขภัณฑ์เครื่องครัว   สะอาดเป็นระเบียบเรยีบร้อย และมี
การบริหารจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ    และบริการอืน่ ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย
                            ข้อ  10   ผูท้ำาความสะอาด มีหนา้ที ่ในการทำาความสะอาด ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจน
ความปลอดภัยของอาคารสถานที่
                            ข้อ  11   บุคลากรอืน่ ๆ ตามความจำาเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 



หมวด 3
กำรบริหำรและกำรจัดกำร

 
                            ข้อ  12   การบรหิารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วยลักษณะงาน 5 ประเภท ดังนี้
                                            1.    งานด้านบคุลากร และการบริหารจัดการ
                                            2.    งานดา้นอาคารสถานที ่และสิง่แวดล้อม
                                            3.    งานดา้นวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
                                            4.    งานดา้นการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนของชุมชน
                                            5.    งานด้านธุรการ การเงินและพัสดุ
                            ให้หัวหน้าศูนย์ฯ   พิจารณาให้มีผู้รับผิดชอบโดยแบ่งงานและมอบหมายงาน   ตามความสามารถ โดย
คำานึงถึงความพร้อมของบุคลากร ลักษณะปริมาณงานทีส่อดคล้องกัน โดยมุ่งให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ
                            ข้อ  13   การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบ่งออกเป็น 3 ระดับ   คือ
                                            1.    สำาหรับเด็กอายุ  3  ปี
                                            2.    สำาหรับเด็กอายุ  4  ปี
                             3.    สำาหรับเด็กอายุ  5  ปี
                  ข้อ  14   การกำาหนด จำานวนผู้ดูแลเด็กให้เป็นไปตามสัดส่วน 1:20 หากมีเศษตั้งแต่ 10 คนขึน้ไป ให้เพิม่ผู้ดูแล
เด็กอีก 1 คน และกำาหนดชั้นเรียนห้องละไม่เกิน 20 คน
                           ข้อ  15   การจัดกิจกรราเพื่อดูแล เตรียมความพร้อม และพัฒนาเด็กแบบองค์รวมให้ยึดแนวการจัด
ประสบการณ์ตามมาตรฐานการดำาเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยคำานึงถึงความพร้อมและความต้องการของท้องถิน่
                          ข้อ  16   การกำาหนดเวลาบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนการแต่งกายของบุคลากรและเด็กเล็กให้
อยู่ในดุลยพินิจขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่
 

หมวด 4
กำรเงิน

 

                            ข้อ  17   รายรับและรายจ่าย ตลอดจนวธิีการรับเงิน    การเบิกจ่ายเงิน      การฝากเงินของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก     ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบเกีย่วกับการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นั้น      โดยอนุโลม ประกอบด้วย

-    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ เงินบำารุงการศึกษาของหนว่ยงานต้นสังกัด
-    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินทุนหมนุเวียนเกีย่วกับโภชนาการและอาหารกลางวันของ

หน่วยงานต้นสังกัด
-    พระราชบัญญัติกองทุนโครงการอาหาร กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2535
-    ระเบียบอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

                            ข้อ  18   การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ให้นำาระเบียบวา่ด้วยการพัสดุของหน่วย
งานการปกครองส่วนท้องถิน่นั้น ๆ มาใชโ้ดยอนุโลม
                            ข้อ  19   หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องรายงานการรับเงิน การเบิกจ่าย และเงินคงเหลือของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ให้องค์การบริหารส่วนตำาบลตาเนิน ทราบทุกเดือน



 
หมวด 5

กำรยุบเลกิหรือรวมศูนย์พัฒนำเด็ก เล็ก
 

                            ข้อ  20   การยุบเลิกหรือรวมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กให้เป็นอำานาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ โดยความเหน็ของสภาท้องถิน่
                            ขอ้ 21   บรรดาทรัพย์สินต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเลิกทียุ่บเลิกให้ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ นั้น ๆ

 
ประกาศ    ณ    วนัที่   19      เดือน    มนีาคม    พ.ศ.  2553

 

                                                                   ลงชื่อ
(นำงพัชรี  สงครำม)

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำำบลตำเนิน 
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			การป้องกันปัญหาเด็กเจ้าอารมณ์
			๑) โกรธ   ไม่ควรแกล้ง  เย้าแหย่ หรือบังคับเด็ก  ควรใช้วิธีชักชวน  จูงใจให้เด็ก       สนใจอยากทำสิ่งที่ต้องการ เบี่ยงเบนความสนใจ
		๑) ให้ความรัก  เอาใจใส่  ตอบสนองความต้องการของเด็กอย่างเหมาะสม  กินอิ่ม  นอนหลับ ได้เล่นและเรียนรู้อย่างอิสระ  จะทำให้เด็กมีความสุข ร่าเริง  
		๒) รับฟังและสังเกตท่าทีของเด็ก  พยายามเข้าใจ  พูดโต้ตอบอย่างอ่อนโยน  และทำตัวเป็นแบบอย่าง ไม่เอะอะโวยวาย หรือทำโทษเด็กโดยไม่อธิบายเหตุผล จะทำให้เด็กเข้าใจ รู้ภาษา  พูดรู้เรื่อง
		๓)ให้เด็กได้รู้เห็นวิธีการที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ ให้มีส่วนร่วมใน กิจกรรมและชมเชยเมื่อรู้จักคอย หรือรู้จักเกรงใจ  จะทำให้เด็กรู้จักรอคอย  ไม่หุนหัน
	๑.๓.๓ พัฒนาการด้านสติปัญญา
			เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเพิ่มขึ้นจากการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหว  รู้จักใช้เครื่องมือช่วยและลองผิด ลองถูกในการแก้ปัญหา  เริ่มรู้จักและใช้สัญลักษณ์  ใช้มือทำสิ่งต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
			๑.๓.๔  พัฒนาการด้านภาษาและการสื่อความหมาย
			พัฒนาการด้านภาษาของเด็กขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น   เพศ   ความเอาใจใส่ของพ่อแม่  เด็กวัยนี้ชอบพูดเกี่ยวกับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน  พ่อแม่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการด้านภาษาของเด็กมาก  เช่น การชักจูงให้เด็กพูด โดยการซักถาม  การแนะนำที่ดี    การเน้นคำที่ถูกต้องเมื่อพูดกับเด็ก   เด็กบางคนมีพัฒนาการการพูดช้า  ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเด็กเท่านั้น  บางครั้งอาจเกิดจากการที่เด็กอยู่ในครอบครัวใหญ่เกินไป  พ่อแม่ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดลูกหรือครอบครัวที่ใช้  ๒  ภาษา ทำให้การเรียนรู้ของเด็กสับสน  ไม่อาจใช้ได้ดีทั้ง  ๒  ภาษา  ในตอนต้นจึงควรเน้น  ๑ ภาษาเป็นหลัก  ภาษาที่เหลือจึงควรให้เรียนรู้ตามธรรมชาติ
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