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คู่มือการปฏิบติังาน 

เรื่อง 

งานปฐมวยัและงานเกียรติบตัร 

 นางสาว  สายใจ  มะประสิทธ์ิ 

กลุ่มงาน  บริหารทัว่ไป 
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คำนำ 

คู่มือปฏิบัติงาน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (การศึกษาปฐมวัย) ฉบับนี้ ใช้

เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามภาระบทบาทหน้าที ่และ  กรอบมาตรฐานวิชาชีพ ซึ ่งเป็นการจัดทำ

กระบวนการปฏิบัติของผู้รับผิดชอบงาน แสดงขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและรายละเอียดงามตามมาตรฐานงาน 

เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานตามคู่มือการ

ปฏิบัติงานฉบับนี้ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ปฏิบัติงานในการส่งเสริมงานด้านวิชาการให้มีคุณภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาต่อไป  

จากความสำคัญดังกล่าว จึงมีความจำเป็นท่ีต้องกำหนดหน้าท่ีของงานท่ีได้รับผิดชอบให้มี ความชัดเจน

เพื่อให้การสอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านห้วยลาดมีคุณภาพ ส่งผลให้บุคลากรภายในสถานศึกษา มีองค์

ความรู้ท่ีจะนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อนักเรียน และทำให้สถานศึกษามีคุณภาพต่อไปตามลำดับ 

 

นางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์ 

             ครู  คศ.๑ 
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1. ความเป็นมาของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

การดำเนินงานในศูนย์เด็ก ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดคือครูผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อเด็กในศูนย์เด็ก

เล็ก ต่อจากพ่อแม่เพราะต้องทำหน้าท่ีรับช่วงต่อในการดูแลเด็กระหว่างวัน การท่ีจะให้เด็กเล็กมีการพัฒนาการ มี

คุณภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 

อยู่ท่ีการปลูกฝังของครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็กมีบทบาทสำคัญท่ีส่งผลต่อการเรียน 

1.ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ดังนี้ ทางร่างกาย ครูต้องจัดกิจกรรมท่ีให้เด็กได้รับการพัฒนาความแข็งแรง

ของกล้ามเนื้อใหญ่การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ รวมถึงการปฏิบัติตนตามสุขอนามัยการรักษาความ

ปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นในกิจวัตรประจ 

2.ส่งเสริมพัฒนาการด้าน อารมณ์และจิตใจ ครูต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้ช่ืนชมสร้างสรรค์ส่ิงสวยงามได้

เล่นอย่างอิสระให้เด็ เล่นเป็นกลุ่ม ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ร้องเพลง เล่นเครื่องดนตรีง่ายๆ มีปฏิกิริยา

โต้ตอบกับเสียงดนตรีและมีคุณธรรม 

3.ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ครูต้องจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทางสังคมการปฏิบัติกิจวัตร

ประจำวันของตน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหาในการเล่น การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การเคารพความ

คิดเห็นของผู้อื่น การปรับตัวเข้ากับท้องถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่และความเป็นไทย 

4.ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ครูต้องจัดกิจกรรมให้เด็กรู้จักการคิด จำแนก การเปรียบเทียบ

จำนวนมิติสัมพันธ์ เวลาและการให้เด็กรู้จักใช้ภาษาแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด อธิบายเรื่องราว การอ่านในหลาย

รูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็ก อ่านภาพหรือสัญลักษณ์ เรื่องราวที่สนใจซึ่งจะเห็นได้ว่าครู

ผู้ดูแลเด็กเป็นบุคคลที่มีบทบาทความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาการที่ดีของเด็กมีความจำเป็นในการ

กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานของครูพี่เล้ียงเพื่อให้การทำงานมีคุณภาพ โดยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น

เพื่อให้บุคลากรที่เป็นครูพี ่เลี ้ยงทั้งเก่าและใหม่ได้เรียนรู้ระบบการทำงานและการดำเนินงานให้มีมาตรฐาน

เดียวกันซึ่งจะทำให้การดำเนินงานในการดูแลเด็กในโรงเรียนมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพต่อไป 

1.1 ขอบเขต คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมการดำเนินงานเริ่มต้ังแต่กระบวนการดูแลรับเด็กตอน

เช้า ระหว่างอยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยลาดและส่งเด็กในตอนเย็น ซึ่งเมื่อดำเนินงานเสร็จแล้วจะจัดส่งให้กับโรงเรียน

เพื่อไปใช้ประกอบการดำเนินงาน รวมถึง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านห้วยลาดต่อไป 

  1.2 คำจำกัดความ 

ครูผู้ดูแลเด็ก หมายถึงบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าท่ีรับผิดชอบในการเล้ียงดูเด็กซึ่งมีคุณสมบัติ

จบปริญญาด้านปฐมวัย หรือมีความเช่ียวชาญในการเล้ียงดูเด็ก 
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เด็ก หมายถึง เด็กท่ีเข้ามารับบริการในโรงเรียนบ้านห้วยลาดท่ีมีอายุ ๓-๕ ปี  

แนวทางการปฏิบัติ หมายถึง แนวทางการปฏิบัติเพื ่อให้เกิดผลสำเร็จ และสามารถปฏิบัติได้จริงใน

องค์กรสูงสุด 

๑.๓ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของนางสาวสายใจ  มะประสิทธิ์  ตำแหน่ง ครู คศ.๑  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑.รับผิดชอบดูแลนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล รวมถึงการดำเนินงานในโรงเรียนบ้านห้วยลาดให้เป็นไป

ตามระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

๒.วางแผนพัฒนาการศึกษาประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านห้วยลาด

ในระดับอนุบาล เช่น โครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 

๓.จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกระบวนการเรียนรู้การจัดพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี และการ วัดผลประเมินผล 

๔.การจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ัน

อนุบาล โรงเรียนบ้านห้วยลาด  

ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

การจัดการศึกษาปฐมวัย 

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ๓ - ๕ ปีนี้จะไม่จัดเป็นรายวิชา แต่จะจัดในรูปของการบูรณา

การผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้และพัฒนาท้ังด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและ

สติปัญญา กิจกรรมท่ีจัดให้เด็กในแต่ละวันอาจใช้ช่ือเรียกต่างกันออกไป แต่ท้ังนี้ประสบการณ์สำคัญท่ีจัดจะต้อง

ครอบคลุมประสบการณ์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยได้กำหนดเป็นหลักการไว้ ๕ ข้อ 

หลักการจัดประสบการณ์ 

๑.จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กเป็นองค์รวมอย่างต่อเนื่อง 

๒.เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบททางสังคม

ท่ีเด็กอาศัยอยู่ 

๓.จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความสำคัญท้ังกระบวนการและผลผลิต 



6 
 

 

 

๔.จัดการประเมินพัฒนาให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์ 

๕.ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 

การศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนบ้านห้วยลาด เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู

และการให้การศึกษาพร้อม ๆ กัน เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

ตามวัยและความสามารถของแต่ละคนตามจุดมุ่งหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐาน ดังนี้ 

๑.คุณลักษณท่ีพึงประสงค์ 

จุดมุ่งหมายสำหรับเด็กอายุ ๒ ปี  

การพัฒนาเด็กอายุ ๒ ปี มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาท่ี

เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี 

๒. ใช้อวัยวะของร่างกายได้คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน 

๓. มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 

๔. รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและส่ิงแวดล้อมรอบตัว 

๕. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

๖. ส่ือความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย 

๗. สนใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตัว 

จุดมุ่งหมายสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างร

ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เมื่อเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัย เด็กจะบรรลุตาม

มาตรฐานท่ีพึงประสงค์ท่ีกำหนดไว้ในจุดหมาย ๑๒ ข้อ และในแต่ละช่วงอายุ ผู้สอนจะต้องคำนึงถึงคุณลักษณะ

และตามวัยของเด็ก ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย2560 จะครอบคลุม

พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดังนี้ 

๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยท่ีดี 

๒. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์ 
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๓.มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 

๔. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

๕.ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกกำลังกาย 

๖.ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

๗.รักธรรมชาติส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

๘.อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

๙.ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 

๑๐. มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 

๑๑. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

๑๒. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

แนวทางการจัดประสบการณ์ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านห้วยลาดเป็นหลักสูตรที่พัฒนาการศึกษาปฐมวัย โดยใช้

รูปแบบการบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผู้เรียน

ให้มีความพร้อมในทุก ๆด้าน 

การจัดประสบการณ์เด็กอายุ ๒ ปี 

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอาย ุ๒ ปีเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากการเล่นและทำกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน 

ประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม  ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย- จิตใจอารมณ์สังคม 

และสติปัญญา 

หลักการจัดประสบการณ์ ควรคำนึงถึงสิ่งสำคัญต่อไปนี้ 

๑.เล้ียงดูให้มีสุขภาพท่ีดีและปลอดภัย 

๒.มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กด้วยวาจาและท่าทางเป็นมิตร 

๓.จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติความต้องการและพัฒนาการของเด็ก 

๔.จัดสภาพแวดล้อมท่ี เอื้อต่อการเรียนรู้ตามวัยของเด็ก 

๕.ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
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๖.ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็ก 

แนวทางการจัดประสบการณ์เด็กอายุ ๒ ปี ดังนี ้

๑.ดูแลสุขภาพอนามัยและตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางร่างกายและจิตใจของเด็ก 

๒.สร้างบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ ความมั่นคงทางอารมณ์ 

๓.จัดประสบการณ์ตรงให้กับเด็กได้เลือกลงมือกระทำและเรียนรู้จากประสาทสัมผัสท้ัง ๕ 

๔.เปิดโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลท่ีแวดล้อมและส่ิงต่างๆรอบตัวเด็กอย่างหลากหลาย 

๕.จัดสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้และของเล่นท่ี สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับเด็ก 

๖.ใช้การสังเกตและติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

๗.ให้ครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็ก 

การจัดประสบการณ์เด็กอายุ ๓-๕ ปี 

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี ไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปกิจกรรมบูรณาการผ่านการ

เล่นและการเรียนรู้ ๖ กิจกรรม เพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดคุณธรรม ความรู้ ทักษะ จริยธรรม

รวมทั้งเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

แนวทางจัดประสบการณ์ 

๑.๑จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือ เหมาะสมกับอายุวุฒิภาวะและระดับ

พัฒนาการเพื่อให้เด็กทุกคนได้ พัฒนาตามศักยภาพ 

 ๑.๒ จัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้ คือ เด็กได้ลงมือทำ การเรียนรู้

ผ่านการเล่น ได้เคล่ือนไหว สำรวจ  สังเกต สืบค้นทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

๑.๓ จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการท้ังทักษะและสาระการเรียนรู้  

๑.๔จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทำ และนำเสนอความคิดโดยผู้สอน 

อำนวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกับเด็ก  

๑.๕ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

บรรยากาศท่ีอบอุ่น มีความสุข และ เรียนรู้การทำกิจกรรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆกัน 
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๑.๖ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฎิสัมพันธ์ กับ ส่ือ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิต 

๑.๗ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีและทักษะการใช้ชีวิตประวัน ตลอดจนจริยธรรมให้เป็น

ส่วนหนึ่งแทรกคุณธรรมของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๑.๘ จัดประสบการณ์ท้ังในลักษณะท่ีมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและและแผนท่ีเกิดขึ้นในสภาพจริง 

๑.๙ ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ท้ังการสนับสนุนส่ือ การเข้าร่วมและการ

ประเมนิการวางแผนพัฒนาการ  

๑.๑๐ การจัดทำสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กเป็นรายบุคคล 

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในช้ันเรียน 

การจัดกิจกรรมประจำวัน 

กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ ๒ – ๕ ปี สามารถนำมาจัดเป็นกิจกรรมประจำวันได้หลายรูปแบบ ซึ่งเป็นการ

ช่วย และเด็กทราบว่าแต่ละวันจะทำกิจกรรมอะไร เมื่อใดและอย่างไร การจัดกิจกรรมประจำวันมีหลักการจัด

กิจกรรมประจำวัน ดังนี้ 

หลักการจัดกิจกรรมประจำวัน 

๑. กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่ละวัน 

๒.กิจกรรมท่ีต้องใช้ความคิด ท้ังในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า 

๓.กิจกรรมท่ีเด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุมการเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ 40-

60 นาที 

๔.กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้องกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และ

กิจกรรมท่ีเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมท่ีเด็กเป็นผู้ริเริ่มและผู้สอนเป็นผู้ริเริ่มควรจัดให้ครบทุก

ประเภท ท้ังนี้กิจกรรมท่ีต้องออกกำลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมท่ีไม่ต้องออกกำลังก่ยเหนื่อยเกินไป 

ขอบข่ายของกิจกรรมประจำวัน 

การเลือกกิจกรรมท่ีจะนำมาจัดในแต่ละวัน มีครอบคลุมส่ิงต่อไปนี้ 

๑.การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ การเคล่ื อนไหว 

คล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม การ

เคล่ือนไหวตามจังหวะดนตรี 
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๒.การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็กเพื่อใช้การประสานสัมพนัธ์

ระหว่างมือกับ ตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย

ต่อภาพฝึก หยิบจับช้อนส้อม อุปกรณ์ ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 

๓.การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง เช่ือมั่น 

กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มี วัฒนธรรมไทย

และศาสนาท่ีนับถือ จึงควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือกตามความต้องการ ได้

ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาทีโอกาสเอื้ออำนวย 

๔.การพัฒนาสังคมนิสัย เพื่อให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน

สังคมได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีนิสัยรักการทำงาน รู้จักระมัดระวังความ

ปลอดภัยของร่างกาย ควรจัดให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ เช่น รับประทานอาหาร พักผ่อน

นอนหลับ  การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวม ปฏิบติัเก็บของเข้าท่ีเมื่อเล่นหรือ

ทำงานเสร็จ 

๕.การพัฒนาการคิด เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต จำแนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่

เหตุการณ์ แก้ปัญหา จึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนา อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมา

พูดคุยกับเด็ก ค้นคว้า จากแหล่ง ข้อมูลต่างๆ ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ประกอบอาหาร หรือจัดให้เด็กได้เล่น

เกมการศึกษาท่ีเหมาะสม หลากหลาย ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในการทำกิจกรรมท้ังท่ีเป็นกลุ่มย่อย 

กลุ่มใหญ่  

๖.การพัฒนาภาษา เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาส่ือสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้ความเข้าใจใน

ส่ิงท่ีเด็กมีประสบการณ์ จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

การอ่านและบุคลากรที่แวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงหลักการภาษาที่จัด

กิจกรรมว่าเหมาะสมกับเด็กหรือไม่ 

๗.การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์

ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่าง ๆโดยใช้กิจกรรมศิลปะและดนตรีเป็นสื่อรอบตัว ใช้การเคลื่อนไหว

และจัง จินตนาการ ให้ประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ อย่างอิสระตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก เล่นบทบาทสมมติใน

มุมเล่นต่าง ๆ เล่นดิน เล่นทราย เล่นก่อสร้างส่ิงต่าง ๆ เช่น แท่งไม้ รูปทรงต่าง ๆ ฯลฯ 
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การทำแผนการจัดประสบการณ์ 

การจัดประสบการณ์ในระดับเด็กเล็กนั้นไม่สอนเป็นรายวิชา แต่จัดในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการให้เด็ก

เรียนรู้ผ่า การเล่น ดังนั้นการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้พัฒนาครบทุกด้านบรรลุจุดมุ่งหมายตามหลักสูตรนั้น

ครูผู้สอนจาเป็นต้องว แผนการจัดประสบการณ์และรู้หลักการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวในการ

ปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดประสงค์ของการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ 

๑) เพื่อให้ครูผู้สอนวางแผนล่วงหน้าในการจัดกิจกรรม การใช้สื่อการวัดผลอุปกรณ์ประเมินผลและ 

ร่วมกับเด็กได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

๒)  เพื ่อให้ครูผู ้สอนนำแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมประจำวันให้บรรลุตาม

จุดมุ่งหมาย 

การทำแผนการจัดประสบการณ์ 

การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร ผู้สอนควรดำเนินการตามขั้นตอน

ต่อไปนี้ 

๑) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องครูผู้สอนต้อง

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างละเอียด จนเกิดความเข้าใจว่าจะพัฒนาเด็กอย่างไรบรลุตามจุดหมายท่ี

หลักสูตรกเพื่อให้ าหนดไว้ นอกจากน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น เช่น คู่มือ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ข้อมูล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ 

๒) วิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ความสัมพันธ์ของมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

(จุดมุ่งหมาย)  สภาพท่ีพึงประสงค์ ของเด็กอาย ุ๒ – ๕ ปี ครูผู้สอนต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัว

บ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค์ของ เด็กอาย ุ๒ – ๕ ปีเพื่อนำไปพิจารณาสาระการเรียนรู้ 

๓) วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรปฐมวัยส่วนท่ีเป็นสาระการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ ๒ 

ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นประสบการณ์สำคัญ และส่วนท่ีเป็นสาระท่ีควรเรียนรู้ จะต้องวิเคราะห์และเลือกโดยครูผู้สอน

นำมากำหนดหน่วยการจัดประสบการณ์ 

๔) กำหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์ เป็นขั ้นตอนที ่ครูผู ้สอนจะต้องกำหนดรูปแบบการจัด

ประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย มีหลากหลาย รวมทั้งศึกษาแนวคิดจากนวัตกรรมการสอน แบบโครงงาน/

โครงการ ท่ีผู้สอนต้องใช้สอดแทรกลงในการจัดประสบการณ์ สำหรับรูปแบบท่ีนิยมใช้จัดประสบการณ์ในระดับ

ปฐมวัยคือ หน่วยการจัดประสบการณ์ ครูผู้สอนสามารถก หน่วยการจัดประสบการณ์เป็นรายสัปดาห์บาง 
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สัปดาห์อาจใช้หน่วยการจัดประสบการณ์ตามความสนใจของเด็ก โดยพิจารณา ข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษาตัว

เด็ก สภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ประกอบ ท้ังนี้สามารถยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 

๕) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบการบูรณาการร่วมกับสาระดับท้องถิ่นการเรียนรู้ สำหรับการ

จัดประสบการณ์แบบหน่วย ครูผู้สอน กำหนดหัวเรื่องโดยใช้เป็นแกนกลางในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก การ

กำหนดหัวเรื่อง สามารถทำได้ ๓ วิธี 

(๕.๑) เด็กเป็นผู้กำหนด โดยครูสังเกตความสนใจของเด็ก และนำหัวเรื่องไปใช้ในการจัดประสบการณ์ 

(๕.๒) ครูผู้สอนและเด็กร่วมกันกำหนด โดยครูพิจารณาหัวเรื่องร่วมกันกับเด็กโดยเนื้อหาท่ีครูพิจารณา

แล้วว่าเป็นสาระ ควรเรียนรู้ แล้วนำไปกำหนดเป็นหัวเรื่องในการจัดประสบการณ์ 

  (๕.๓) ครูผู้สอนเป็นผู้กำหนด โดยครูพิจารณาเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีเหมาะสม เพื่อมากำหนดเป็น

หัวเรื่องในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก เช่น ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สำคัญของชาติ เป็นต้น 

๖) เขียนแผนการจัดประสบการณ์ ครูผู้สอนควรพิจารณาเขียนแผนการจัดประสบการณ์ท่ีผู้สอนสามารถ

นำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยที่ครูผู้สอนรับผิดชอบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับหลักการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

(๖.๑) นำหน่วยการจัดประสบการณ์มากำหนดรายละเอียด สาระการเรียนรู้ เมื่อได้หน่วยการเรียนรู้แล้ว

ครูนำหน่วยการจัดประสบการณ์ มากำหนดรายละเอียดสาระการเรียนรู ้ให้เข้ากับหัวเรื ่องหน่วยการจัด

ประสบการณ์ สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย ประสบการณ์ สำคัญ และสาระท่ีควรเรียนรู้ ซึ่งสาระท่ีควรเรียนใน

หลักสูตรนั้นเป็นสาระท่ีไม่ได้กำหนดรายละเอียดในเนื้อหา ประสงค์ให้สามารถยืดหยุ่นได้โดยง่ายสะดวกต่อการ

ปรับให้เหมาะสมกับความสนใจส่ิงแวดล้อมในชีวิตของเด็ก 

(๖.๒) สังเกตหรือระดมความคิดจากเด็ก ครูผู้สอนจะสนทนากับเด็กได้เพื่อทราบว่าเด็กมีประสบการณ์

เดิมในหัวเรื่องเพื่อจะน้อยเพียงใด เด็กอยากทราบอะไรเพิ่มเติม และครูผู้สอนควรตรวจสอบหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อ

หาขอมูลส่ิงท่ีเด็กควรเรียนรู้ใหรือหัวเรื่องนั้น ๆ 

(๖.๓) เขียนแผนการจัดประสบการณ์ เมื่อได้ขอบข่ายสาระที่เด็กต้องการรู้และสาระที่ผู้สอนคิดว่าเด็ก

ควรรู้เพิ่มแล้ว ต้องเขียนแผนการจัดประสบการณ์ โดยคำนึงถึงมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี สภาพ

ท่ีพึงประสงค์ กลุ่มอายุท่ีผู้สอนรับผิดชอบประสบการณ์สำคัญท่ีคาดว่าจะเกิด ส่ือ กิจกรรม และการประเมิน 
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ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ส่ือเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหาจากผู้ส่งไปยังผู้รับในการเรียนการสอนส่ือเป็นตัวเด็ก ทำ

ให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที ่วางไว้ ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ทำให้ส่ิงที่เป็นนามธรรมเป็น 

รูปธรรมท่ีเด็กเข้าใจง่าย เรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้และค้นพบตัวเอง 

แนวทางการดำเนินการใช้สื่อ 

-ใช้ส่ือท่ีเป็นของจริงส่ือธรรมชาติและส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-ใช้ส่ือจากแหล่งเรียนรู้ท่ีอยู่อย่างหลากหลาย ท้ังท่ีบ้าน โรงเรียน และชุมชน 

-ใช้ส่ือท่ีคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตัวเด็ก 

-ใช้สื่อเพื่อพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ ให้ครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม การผ่านการเล่นและ

สติปัญญาโ และเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยการกระท าโดยใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้า 

-ใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ท่ีระบุไว้ในแผนการจัดประสบการณ์ 

-บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้สู่แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

-เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ซีดีรอม วีดีทัศน์ 

-เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กโดยร่วมจัดหาส่ือ 

  

    ตารางกิจกรรมประจำวัน 

------------------------------------------------------------- 

ช่วงเช้า     

เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๑๕ น. รับเด็กเป็นรายบุคคล 

 ๐๘.๑๕ – ๐๘.๔๕ น. เคารพธงชาติสวดมนต์ 

 08.45 - 09.00 น. ตรวจสุขภาพ ไปห้องน้ำ 

 0๙.๐0 – 09.๒0 น. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 

 09.๒0 – ๐๙.๕0 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

 ๐๙.๕0 – 10.๒0 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
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10.๒0 – 10.๓0 น. พักดื่มนม 

 10.๓0 – 11.20 น. กิจกรรมเสรี 

 11.20 – 11.40 น. กิจกรรมกลางแจ้ง 

 11.40 – 12.30 น. พักรับประทานอาหาร (แปรงฟันอาบน้) า 

ช่วงบ่าย     

เวลา 12.30 – 14.00 น. นอนพักผ่อน 

 14.00 – 14.20 น. เก็บท่ีนอนล้างหน้า 

 14.๒0 – 14.45 น. เกมการศึกษา 

 14.45 – 15.00 น. สรุปกิจกรรมประจ าวันเตรียมงานในวันรุ่งขึ้น/ 

หมายเหตุ อาจปรับได้ตามความเหมาะสม 

  

กระบวนการปฏิบัติงานประจำวันของครูผู้ดูแลเด็ก ๒-๕ ปี  วัตถุประสงค ์

๑.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กอายุ ๒-๕ ปีสามารถดูแลเด็กได้ถูกต้องตามมาตรฐาน 

๒.เพื่อให้สามารถตรวจสอบมาตรฐานการทำงานของครูผู้ดูแลเด็กได้ 

ขอบเขต 

เป็นกรอบแนวทางของครูผู้ดูแลเด็กอายุ  ๒-๕ ป ีในการส่งเสริมและเล้ียงดูเด็ก 

คำจำกัดความ 

ครูผู้ดูแลเด็ก  หมายถึงบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าท่ีรับผิดชอบในการเล้ียงดูเด็กซึ่งมีคุณสมบัติ

จบปริญญา ด้านปฐมวัยกหรือมีความเช่ียวชาญในการเล้ียงดูเด็ก 

เด็ก หมายถึง เด็กท่ีเข้ามารับบริการในสถานศึกษา  ท่ีมีอายุ ๒-๕ ปี 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

กระบวนการในการเล้ียงดูเด็กของครูผู้ดูแลเด็กท่ีมีอายุ ๒-๕ ปีมีรายละเอียดดังนี้ 
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รายละเอียดการปฏิบัติงานประจำวันของครูผู้ดูแลเด็กอายุ ๒-๕ ป ี

๐๗.๓๐ -รับเด็กและคัดกรองโรคติดต่อเบ้ืองต้น  

08.15 -แบบบันทึกคัดกรองโรคเบ้ืองต้น 

08.30 -จัดกิจกรรมหน้าเสาธง 

08.45 -การแสดงจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

08.45 -ฝึกกิจกรรม ล้าง มือ เข้าห้องน้ำ  

09.00 -กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ  

09.20 - ออกกำลังกายเป็นการฝึกพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเข้าสังคม  

09.20 -กิจกรรมเสริมประสบการณ์  

09.50 -ครูผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เน้นส่งเสริมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน 

09.50 -กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กแสดง 

10.20 -ความรู้สึกความคิดสร้างสรรค์จินตนาการโดยใช้ศิลปะเช่น การวาด ระบายสี การพิมพ์ภาพ การฉีกปะ 

10.20 -พักดื่มนมครูผู้ดูแลเด็กให้ฝึกการช่วยเหลือตนเอง 

10.30 -เด็กดื่มนม ด้วยตนเอง 

10.30 - กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้ 

11.20 -ตามมุมเล่น มุมประสบการณ์ หรือศูนย์การเรียนรู้ เช่น มุมบล็อก มุมเครื่องเล่น หนังสือ มุมบ้านมุม

บทบาทสมมุติ 

11.20 -กิจกรรมกลางแจ้งเพื่อออกกำลังกายเคล่ือนไหวร่างกาย 

11.40 -แสดงออกอย่างอิสระ 

11.40 -พักรับประทานอาหาร ครูผู้ดูแลเด็กดูแลเด็กในการรับประทานอาหารกลางวัน 

12.30 -แปรงฟัน  

12.30 -นอนพักผ่อน   

14.00 -เก็บท่ีนอน/ล้างหน้า ฝึกการจัดเก็บท่ีนอน  
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14.20 -เกมการศึกษา     

14.45 -ส่งเด็กเก็บของกลับบ้าน 

15.30 -ผู้ปกครองลงช่ือในสมุดรับ-ส่งเด็กเพื่อความปลอดภัยในการดูแลเด็ก 

กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการจัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ของการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยท่ีจัดให้เด็ก

กิจกรรมจะต้องสอดคล้องกับตารางเวลา กิจวัตรประจำวันและต้องคำนึงถึงตัวเด็ก เป็นการครอบคลุมพัฒนาการ

ทุกด้านท่ีสำคัญ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวมจัดเป็นประจำทุกวันคือ 

๑.กิจกรรมเสรี /เล่นตามมุมเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอิสระตามมุมเล่น มุมประสบการณ์

หรือศูนย์การ เรียนรู้ เช่น มุมบล็อก มุมเครื่องเล่นสัมผัส มุมหนังสือ มุมบ้าน มุมบทบาทสมมุติ โดยให้เด็กมีโอ 

ความสนใจและความต้องการของเด็ก และความสามารถจัดกิจกรรมเสริมอื่น ๆ การเล่นเกมการศึกษา เครื่องเล่น

สนาม กิจกรรมสร้างสรรค์ 

๒.กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดสร้างสรรค์ และจิน 

ศิลปะ เช่น การวาดภาพ การระบายสี การพิมพ์ภาพ การฉีกปะ การตัดปะ การร้อย รวมทั้งการประดิษฐ์และ 

ผลงานทางศิลปะ 

๓. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่าง

อิสระและการเลียนแบบท่าทางการเคล่ือนไหวโดยใช้เสียงเพลง คำคล้องจอง การเล่าเรื่องราว การทำจังหวะและ

เครื่องประกอบจังหวะมา ประกอบการเคล่ือนไหวเพื่อให้ร่างกายของเด็กมีการเคล่ือนไหวอย่างประสานสัมพันธ์

กัน 

๔. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ / กิจกรรมในวงกลมเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรี 

กิจกรรมและการทำงานร่วมกันทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ เด็กได้โอกาส ฟังพูด สังเกต แก้ปัญหา ใช้ เพื่อให้เกิด

ความคิดรวมยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนโดยจัดกิจกรรมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น สนทนา อภิปราย เล่านิทาน เล่น

บทบาทสมมุติ ร้องเพลง ท่องค าคล้องจอง ศึกษานอกสถานท่ี เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 

๕. กิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็ก ได้มีโอกาสไปนอกสถานห้องเรียนเพื่ออกกำลังกาย

เคลื่อนไหวร่างกาย และแสดงออกอย่างอิสระ ได้แก่การเล่นสมมุติในบ้านตุ๊กต หรือบ้านจำลอง การเล่นช่างไม้ 

การเล่น เกมการละเล่น การเล่นเครื่องเล่นสนาม การเล่นทราย การเล่นน้ำ 

๖.กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาสติปัญญามีกฎเกณฑ์ กติกาง่ายๆ เด็กสามารถเล่นคน

เดี่ยว หรือเป็นกลุ่มได้ ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต คิดเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอดกับสี รูปร่าง  ประเภทและ

ความสมารถในการกะระยะ เช่น เกมจับคู่แยกประเภท จัดหมวดหมู่ เรียงลำดับ 



17 
 

 

 

 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆของร่างกายตามจังหวะ 

โดยใช้เสียงเพลง คำคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ์อื่น ๆ ประกอบการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมให้

เสริมความคิดสร้างสรรค์ รู้จังหวะควบคุมการเคล่ือนไหวของตนเองได้ 

จุดประสงค ์

๑.พัฒนาอวัยวะทุกส่วนให้มีความสัมพันธ์ในขณะเคล่ือนไหว 

๒.เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

๓. กล้าแสดงออกและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

๔. ฝึกทักษะในการฟังดนตรี หรือจังหวะต่าง ๆ 

๕. รู้จักปรับตัวในการทำกิจกรรมร่วมมือในกลุ่ม 

๖. ฝึกการเป็นผู้นำและการเป็นผู้ตามท่ีดี 

๗. พัฒนาภาษา ฝึกฟังคำส่ัง ข้อตกลงและปฏิบัติตามได้ 

 วัสดุอุปกรณ์ 

๑. เครื่องประกอบจังหวะ เช่น รำมะนา กลอง กรับ ฉิ่ง ฯลฯ  

๒. แถบบันทึกเสียงเพลง เครื่องเล่นเทป  

๓. อุปกรณ์ประกอบการเคล่ือนไหว 

กิจกรรม 

๑. ร ้องเพลง ท่องคำกลอน คำคล้องจอง และเคลื ่อนไหวตามบทเพลง คำกลอน คำคล้องจอง                                

๒. เคล่ือนไหวพื้นฐานโดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท  คือการเคล่ือนไหวอยู่กับท่ี และการเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี  

๓. เล่นเครื่องเล่นดนตรีง่ายๆประเภทเคาะ เช่น กรับ รำมะนา กลอง ฯลฯ และเคล่ือนไหวประกอบ  

๔. การฝึกจังหวะ โดยการใช้ส่วนต่าง ๆของร่างกาย การทำจังหวะด้วยการเปล่งเสียง 

๕. ให้เด็กเคลื่อนไหวตามความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้อุปกรณ์ประกอบในการเคลื่อนไหว เช่น ห่วง แถบ

ผ้า ฯลฯ 
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ข้อเสนอแนะ 

๑.สร้างบรรยากาศให้เด็กเกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน สนุกสนาน และมีความเป็นกันเอง 

๒.ควรเริ่มกิจกรรมการเคล่ือนไหวท่ีเป็นอิสระและมีวิธีการท่ีไม่ยุ่งยาก 

๓.ควรให้เด็กได้แสดงออกด้วยตนเองอย่างอิสระ และไม่บังคับ ถ้าเด็กไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรมควรให้เวลา 

จนกว่าเด็กสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ฝึกการทำงาน กลุ่ม

ท่ังกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ 

จุดประสงค ์

๑.เพื่อให้เด็กเข้าใจเนื้อหาและเรื่องราวแผนการจัดประสบการณ์ 

๒.  ส่งเสริมการใช้ภาษาในการฟังและการถ่ายทอดเรื่องราวพูด 

๓.  ฝึกความมีระเบียบวินัย มารยาทในการฟัง พูด และลักษณะท่ีดี 

๔. กล้าแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 กิจกรรม 

๑.การสนทนา อภิปราย เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาในการพูด การฟัง รู้จักแสดงความคิดเห็น

และ ความคิดเห็นของผู้อื่น 

๒.  การเล่านิทาน เป็นการเล่าเรื่องต่าง ๆ ส่วนมากจะเป็นเรื่องท่ีเน้นการปลูกฝังให้เกิดคุณธรรม จริยธ 

๓. การสาธิต เป็นการจัดกิจกรรมท่ีต้องการให้เด็กได้สังเกตและเรียนรู้ตามข้ันตอน 

๔. การทดลอง/ปฏิบัติ เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเพราะได้ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง 

ได้สังเกตการเปล่ียนแปลง ฝึกการสังเกต การคิดแก้ปัญหา 

๕. การศึกษานอกสถานท่ี เป็นการจัดกิจกรรมท่ีทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ด้วยการพาเด็กไปดูส่ิง

ต่างๆรอบตัว 

๖. การเล่นบทบาทสมมุติ เป็นการให้เด็กเล่นสมมุติตนเองเป็นตัวละครต่าง ๆตามเนื้อเรื่อง 

๗. การร้องเพลง เล่นเกม ท่องคำคล้องจอง เป็นการจัดให้เด็กได้แสดงออกเพื่อความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน เกี่ยวกับภาษาและจังหวะ 
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ข้อเสนอแนะ 

๑.ควรยึดหลักการจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงให้เด็กมีโอกาสค้นพบด้วยตนเองให้

มากท่ีสุด 

๒.ในขณะท่ีเด็กทำกิจกรรมควรใช้คำถามปลายเปิดท่ีชวนให้เด็กคิด 

๓.ช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรมสามารถยืดหยุ่น ได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความสนใจของ

เด็กและความเหมาะสมของกิจกรรม 

 กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่ ม

สร้างสรรค์ จินตนาการ โดยใช้ศิลปะ เช่น การวาดภาพระบายสี การปั้น การฉีก ตัด ปะ การพิมพ์ภาพหรือวิธีการ 

คิดสร้างสรรค์และเหมาะสมกับพัฒนาการการเล่นพลาสติกสร้างสรรค์ 

จุดประสงค ์

๑.ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 

๒.  ให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินผ่อนคลายความเครียด 

๓. ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือ และพัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 

 ๔. ส่งเสริมการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

๕.  ส่งเสริมคุณธรรมในด้านความอดทน การรอคอย ความรับผิดชอบ และความมีวินัยในตนเอง 

๖.  ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา 

๗.  ฝึกทักษะการสังเกต การคิด และการแก้ปัญหา 

กิจกรรม 

๑. จัดโต๊ะและวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม โดยให้เด็กรับผิดชอบช่วยจัดอุปกรณ์  

๒. สร้างบรรยากาศในการทำกิจกรรมให้มีความสดช่ืน แจ่มใส 

 ๓. ให้เด็กเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระตามความสนใจของตน  

๔. สร้างตกลงในการเปล่ียนหมุนเวียนทำกิจกรรม 

๕.  แนะนำอุปกรณ์วิธีใช้และคอยดูให้ค าปรึกษาในการทำกิจกรรม 
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๖.  เมื่อทำงานเสร็จต้องให้เด็กเก็บวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ และนำเสนอผลงานของตนเอง 

ข้อเสนอแนะ 

๑.การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ควรพยายาม หาวัสดุท้องถิ่นมาใช้ก่อนเป็นอันดับแรก 

  ๒. ก่อนให้เด็กทำกิจกรรมต้องอธิบายวิธีใช้วัสดุท่ีถูกต้องพร้อมสาธิตให้ดู 

๓. เก็บผลงานที่แสดงผลงานความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลสังเกตพัฒนาการของ

เด็ก 

๔. หากพบว่าเด็กคนใดสนใจทำกิจกรรมอย่างเดียวตลอดเวลาควรกระตุ้นเร้าและจูงใจให้เด็กเปลี่ยน

กิจกรรมอื่น 

กิจกรรมเสร/ีเล่นตามศูนย์ 

กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามศูนย์การเรียน ที่จัดไว้ภายในศูนย์เ รียนรู้  

ศูนย์หนังสือ ศูนย์บ้าน เป็นต้น ศูนย์ต่าง ๆเหล่านี้เด็กมีโอกาสเลือกเล่น ได้อย่างเสรี ตามความสนใจ ความ

ต้องการของเด็กท้ังเป็นรายบุคลและเป็นกลุ่มย่อย 

จุดประสงค ์

๑.ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 

๒.  ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 

๓.  ส่งเสริมให้เด็กรู้จักปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักการรอคอย เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 

๔. ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด วางแผนและตัดสินใจในการทำกิจกรรม  

๕. ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา 

กิจกรรม 

๑. แนะนำศูนย์เรียนใหม่ให้เด็กรู้จักและเสนอแนะวิธีใช้ เล่นเครื่องเล่นบางชนิด  แว่นขยาย  เช่น เครื่อง

ช่ัง ฯลฯ  

๒. สร้างความตกลงในการเล่นร่วมกัน 

๓. เปิดโอกาสเด็กคิดวางแผนตัดสินใจ เลือกเล่นอย่างอิสระ โดยมีครูคอยสังเกตพฤติกรรมการเล่นพร้อม

ท้ังช่วยเหลือเด็กในการเล่น 
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ข้อเสนอแนะ 

๑.การจัดกิจกรรมควรให้เด็กท กิจกรรมอย่างอิสระโดยเลือกทำกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างน้อย ๑-๒ 

กิจกรรมในแต่ละวัน 

๒. ขณะเด็กเล่นควรสังเกตพฤติกรรมของเด็กและดูแลอย่างใกล้ชิด 

๓. หากศูนย์ใดมีเด็กมากเกินไปควรให้เด็กมีโอกาสคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

๔. สื่อเครื่องเล่นในแต่ละศูนย์ควรเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเป็นระยะควรสับเปลี่ยน เพื่อไม่ให้เด็กเกิดความ

เบ่ือหน่าย 

กิจกรรมกลางแจ้ง 

กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกาสไปนอกห้อง เพื่อออกกำลังเคลื่อนไหวร่างกาย 

อิสระโดยยึดความสนใจ และความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก กิจกรรมกลางแจ้งที่ควรจัดให้เด็กไดเ้ล่น 

เช่น 

๑.การเล่นเครื่องเล่นสนาม 

๒.  การเล่นทราย 

๓.  การเล่นน้ำ 

๔.  การเล่นสมมุติในบ้านจำลอง 

๕.  การเล่นในศูนย์ช่างไม้ 

๖.  การเล่นกับอุปกรณ์กีฬา 

๗.  การเล่นเกมการละเล่น 

จุดประสงค ์

๑.พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ 

๒.  ส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี 

๓.  ส่งเสริมให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด 
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๔.  รู้จักปรับตัว เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น 

๕. เรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยท้ังตนเองและผู้อื่น 

 ๖. รู้จักการตัดสินใจและปัญหาด้วยตนเอง 

กิจกรรม 

๑.เด็กและครูรวมกันสร้างความตกลงกติกาในการเล่น 

๒.จัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเล่นให้พร้อม 

๓.  การสาธิตการเล่นเครื่องสนามบางชนิด 

๔.  ให้เด็กเลือกเล่นอิสระตามความสนใจ 

๕.  ขณะเด็กเล่นครูต้องคอยดูแลความปลอดภัยและพฤติกรรมการเล่น 

๖.  เมื่อหมดเวลาให้เด็กช่วยเก็บของเข้าท่ีและทำความสะอาดร่างกาย 

ข้อเสนอแนะ 

๑.หมั่นตรวจเครื่องเล่นสนามและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย 

๒.ให้โอกาสเด็กเลือกเล่นกลางแจ้งอย่างอิสระทุกวัน 

๓.ขณะเด็กเล่นครูต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 

๔.หลังเลิกกิจกรรมควรให้เด็กได้ผักผ่อนหรือนั่งพัก 

เกมการศึกษา 

เกมการศึกษา เป็นเกมที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา มีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ สามารถเล่นคนเดียวหรือเล่น

หลายคนได้ ช่วยให้เด็กรู้จักการสังเกต คิดหาเหตุผลและความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี รูปร่าง จำนวน ฯลฯ 

จุดประสงค ์

๑.ส่งเสริมการสังเกต เปรียบเทียบ 

๒.  ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 

๓.  ส่งเสริมการคิดหาเหตุผลและตัดสินใจแก้ปัญหา 

๔. ปลูกฝังให้มีคุณธรรมต่าง ๆ เช่น ความรับผิดชอบ การแข่งขัน ฯลฯ  
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กิจกรรม 

๑.ในกรณีท่ีเป็นเกมใหม่ ครูควรแนะน า สาธิต อธิบายวิธีการเล่นเกมให้เด็กทราบ 

๒.  ให้เด็กหมุนเวียนเข้ามาเล่นเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลตามความเหมาะสม 

๓.  ขณะเด็กเล่นครูมีหน้าท่ีเพียงผู้แนะนำ 

๔.  เมื่อเล่นเกมแต่ละชุดเสร็จแล้วควรฝึกให้เด็กเก็บให้เรียบร้อย 

ตัวอย่างเกมการเล่น 

๑.เกมจับคู่ 

-จับคู่รูปร่างท่ีเหมือนกัน 

-จับคู่กับเงา 

-จับคู่ภาพสัมพันธ์ 

-จับคู่ภาพช้ินส่วนท่ีหายไป 

-จับคู่ภาพกับโครงร่าง 

ฯลฯ 

๒.  เกมภาพตัดต่อ (ท่ีสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนการสอน) 

๓.  เกมจัดหมวดหมู ่

๔.  เกมโดมิโด 

๕.  เกมเรียงลำดับ 

ข้อเสนอแนะ 

๑.การเล่นเกมการศึกษาในระยะแรกควรเริ่มใช้ของจริง 

๒.การเล่นเกมในแต่ละวันอาจให้เล่นท้ังเกมชุดใหม่และเกมชุดเก่า 

๓.อาจให้เด็กหมุนเวียนเล่นเกมได้ตามความเหมาะสม 

๔.การเล่นเกมเมื่อเลิกแล้วควรจัดเก็บรวมไว้เป็นชุด ๆ 
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การวัดผลและประเมินผล 

การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสามารถของเด็กในด้านต่างๆ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มา

เรียบเรียงอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับเด็กหรือการจัดประสบการณ์ให้ การประเมิน

พัฒนาการและการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการจัดประสบการณ์ตามปกติ   ครูควรประเมินอยา่ง

ต่อเนื่องและเป็นระบบจะสามารถใช้หลักสูตรและจัดประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสมกับวัย และความแตกตา่ง 

ระหว่างบุคคลของเด็ก 

หลักการประเมินพัฒนาการของเด็ก 

1.ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้านและนำผลมาพัฒนาเด็ก 

2.ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี 

3.สภาพการประเมินควรมีลักษณะเช่นเดียวกับกิจกรรมประจ าวัน 

4.ประเมินอย่างเป็นระบบการวางแผนเลือกใช้เครื่องมือมี และจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

5.ประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก รวมทั้งใช้แหล่งข้อมูลหลายๆ ด้าน ไม่ควรใช้การ 

๖. การประเมินตามสมรรถนะดังนี้  

๖.๑) ส่วนหลัก ๑ การเคล่ือนไหวและสุขภาวะทางกาย  

๖.๒) ส่วนหลัก๒ พัฒนาการด้านอารมณ์ 

  ๖.๓) ส่วนหลัก๓ พัฒนาการด้านอารมณ์ 

๖.๔) ส่วนหลัก ๔ พัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา 

 ๖.๕) ส่วนหลัก๕ พัฒนาการด้านภาษา 

 ๖.๖) ส่วนหลัก๖ พัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม  

๖.๗) ส่วนหลัก๗ พัฒนาการสร้างสรรค์ 

๗. ประเมินพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)ของสถาบันเด็กราช

นครินทร์ 
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ด้านการประเมินคุณภาพภายใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัดและ

เกณฑ์ ประเมินในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อให้

สถานศึกษา และ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยมขีั้นตอน 

การดำเนินการตาม กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันและคุณภาพการศึกษา พ.ศ ๒๕๕๓  

ดังนี้ 

๑) กำหนดมาตรฐานการศึกษา 

๒) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

๔) ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๕) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๗) จัดทำรายงานประจำปีและมีการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายใน  

๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

โภชนาการสำหรับเด็ก 

เพื่อให้เด็กได้รับอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กตามพัฒนาการ ได้รับ

สารอาหารครบ 5 หมู่ ได้แก ่

หมู่ท่ี 1 เนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่าง ๆ เช่น ช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกายและส่วนท่ีสึกหรอ 

หมู่ท่ี 2 ข้าว แปูง ได้แก่ ข้าวต่าง ๆ เช่น ข้าวเจ้า ให้กำลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย 

หมู่ท่ี 3 ผักใบเขียว เหลือ ได้แก่ผักใบเขียวเหลืองและผักใบเขียวบำรุงสุขภาพท่ัวไปให้แข็งแรงช่วยให้การขับถ่าย

สะดวก 

หมู่ท่ี 4 ผลไม้ต่าง ๆได้แก่ ผลไม้สดต่าง ๆ เช่นช่วยบำรุงสุขภาพ และป้องกันโรค 

หมู่ท่ี 5 ไขมันจากสัตว์  ได้แก่ ไขมันจากสัตว์ เช่น มันไก่ ไขมันจากพืช อาหารหมู่นี้ให้พลังงานสูงและความอบอุ่น

แก่ร่างกาย  
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หมายเหตุ  เด็กปฐมวัยควรได้ด่ืมน้ำสะอาดให้เพียงพอทุก 45 นาที เพื่อให้สมองสามารถ ได้เต็มศักยภาพ 

การติดตามผลการดำเนินงานโภชนาการ 

หลังจากที่ให้คำแนะนำกับพ่อแม่/ผู ้ปกครองเด็ก และดำเนินการส่งเสริมโภชนาการหรือภาวะทุพ

โภชนาการ การแก้ไขปัญหาแล้วจะต้องมี การติดตามผลการดำเนินงานนั้น เพื่อดูว่าวิธีการส่งเสริมภาวะ

โภชนาการหรือแก้ไขปัญหานั้นได้ผลเป็นอย่างไร 

๑)ในกรณีท่ีเด็ก มีการเจริญเติบโตดี ติดตามโดยช่ังน้ำหนัก ส่วนสูงทุก ๆ ๓ เดือน  

๒)ในกรณีท่ีเด็กอยู่ในระดับเส่ียงต่อการขาดอาหาร ( ค่อนข้างน้อยค่อนข้างเต้ีย ค่อนข้างผอม หรือเส่ียง

ต่อภาวะอ้วน (ท้วม) และเด็กที่ขาดอาหาร (น้ำหนักน้อยหรือ ผอม) หรือมีภาวะอ้วน (เริ่มอ้วนหรืออ้วน) ให้

ติดตามโดยการช่ังน้ำหนักทุกเดือน ๓ เดือน และวัดส่วนสูงเมื่อช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูงแล้ว น้ำหนักส่วนสูงมาจุดลง

ในกราฟของ WHO ท้ัง ๓ ตัวชี้วัด เพื่อดูว่า-เด็กมีแนวโน้มการเจริญเติบโตเป็นอย่างไร 

-ภาวะโภชนาการเปล่ียนแปลงหรือไม่เด็กอาจมีภาวะโภชนาการเหมือนเดิม แต่เส้นการเจริญเติบโตของ

เด็กเปล่ียนแให้ดู  ด้วยว่า เปล่ียนไปในทิศทางดีขึ้น เท่าเดิม(รายละเอียดดูในหัวข้อแปลผลหรือแย่ลง และแจ้งผล) 

ในกรณีท่ีเส้นการเจริญเติบโต ของเด็กเปล่ียนแปลงดีขึ้น แสดงว่า การกินอาหารดีแล้ว หรือวิธีการแก้ไขปัญหานั้น

ดีแล้วต่อไปในกรณีที่เส้นกราฟเจริญเติบโตของเด็กไม่เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางแย่ลงการกิน

อาหารของเด็กยังไม่เพียงพอแสดงว่า หรือวิธี แก้ไขนั้น ยังไม่ดีต้องปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ไขใหม่ผู้ใกล้ชิดกับเด็ก

โดยให้ความรู้กับผู้ปกครองนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


