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ค าน า 
 

การจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน เรื่องการรับสมัครเด็ก
ปฐมวัยเพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติในการปฏิบัติงานในการรับสมัครเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองประชาชนท่ัวไปได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด
และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการรับสมัครเด็กเข้าเรียน อีกท้ังยังเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายหรือผู้ดูแลเด็ก กรณีท่ีครูหรือผู้ดูแลเด็กไม่สามารถปฏิบัติงานได้เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ
สามารถด าเนินการรับสมัครเด็กแทนกันได้ ท าให้ผู้ท่ีมาติดต่อไม่เสียโอกาสและเสียเวลาในการรับสมัครรวมท้ัง
ยังเป็นการบริการอ านวยความสะดวกและเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอีกด้วย และท าให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นระบบเพื่อเอื้ออ านวยในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว
ประหยัดเวลาและงบประมาณ ท าให้มีประสิทธิภาพในการจัดการภาระงานในต าแหน่งครูและผู้ดูแลเด็กมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

ท้ังนี้ คู่มือในการรับสมัครเด็กเล่มนี้ ได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์รายละเอียดและขั้นตอนการ
ด าเนินงานในการรับสมัครเด็กปฐมวัย เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน  
ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน เป็นแนวปฏิบัติอย่างเดียวกัน         
และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติเกิดความเป็นธรรมในการรับบริการจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน หากคู่มือ
ในการรับสมัครเด็กปฐมวัยเล่มนี้มีความผิดพลาดประการใดผู้จัดท าต้องขออภัยมา ณ ทีนี่ด้วย 
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ศนูยพ์ัฒนาเด็กเลก็บ้านป่ายางมน 
 

๑. ประวัติและข้อมูลทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ. 2544 โรงเรียนบ้านป่ายางมน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 1  ได้ถ่ายโอน          
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เป็นผู้ก ากับ ดูแลโดยใช้สถานท่ี
ของโรงเรียนบ้านป่ายางมน 1 ห้องเพื่อใช้ส าหรับรับดูแลเด็ก เป็นระยะเวลา 7  ปี ต่อมานายไพศาล พุทธิมา   
ซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง   ได้เจราขอความอนุเคราะห์พื้นท่ี กับทางโรงเรียน          
บ้านป่ายางมน โดยนายทองเดิน   เผ่าดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่ายางมน  ได้อนุเคราะห์พื้นท่ีจากถนน  
แก้วมีชัยทางเข้าโรงเรียนทางทิศตะวันออกของโรงเรียน พื้นท่ีประมาณ  2  ไร่ เดิมเป็นพื้นท่ีโรงอาหาร        
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง และได้ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 2 ห้องเรียนพร้อมห้องน้ า 4 ห้อง  
และได้ท าการเปิดอาคารเรียนใน วันท่ี   12  สิงหาคม  พ.ศ.  2552  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน หมู่ 
5  มีแนวนโยบายในการพัฒนาคนในพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง   ต้ังแต่ 2 ขวบให้
มีการเตรียมความพร้อมในตัวเด็ก เพื่อให้มีความพร้อม ในการเข้าเรียนในระดับอนุบาล หรือในระดับท่ีสูงขึ้น 
และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการเล้ียงดูบุตรหลาน เพื่อให้มีเวลาไปประกอบอาชีพการงาน     
โดยมีน ายไพศาล  พุ ทธิมา   เป็นนายก อบต.  น างนิ่ มน วล  ปัญ โญ นัน ท์  เป็นป ลัด  อบต . และ                  
นายจตุพล  อินต๊ะสงค์  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา คนแรก   
 
ที่ต้ัง/ขนาด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน  หมู่  5  อบต.รอบเวียง  ต้ังอยู่เลขท่ี 100/1  ต าบล   
รอบเวียง  อ าเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย 
 

ข้อมูลอาคารสถานที่ 
มีอาคารเรียน 1 หลัง   แบ่งออกเป็น 

    -  ห้องเรียน / ห้องนอน    2   ห้อง 
    -  ห้องโถง     1   ห้อง  
    -  ห้องน้ า/ห้องส้วม    3  ห้อง 
    -  ห้องส้วมครู     1    ห้อง 
    -  โรงอาหาร    1  หลัง 
 

๒. ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 
 

ปรัชญา     :  พัฒนาการดี   มีความปลอดภัย   ใส่ใจการเล้ียงดู                                       
วิสัยทัศน์   : ภายในปีการศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน เป็นสถานศึกษา

แห่งการเรียนรู้ มีการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ ให้มีพัฒนาการ
ครบท้ัง 4 ด้าน บุคลากรได้รับการพัฒนา เป็นครูมืออาชีพ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาระบบบริหารท่ี เน้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน  มีการประสานทุกภาคส่วน 
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พันธกิจ 
๑. จัดการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานท่ีสูงขึ้นในทุกมาตรฐาน  
๒. พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน 
๓. พัฒนาเด็กมีทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๔. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
๕. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 
3. ผลงานดีเด่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน 
 

ด้านครูครูและบุคลากร 
- รองชนะเลิศผู้ดูแลเด็กดีเด่น ปี 2556 

 

ด้านสถานศึกษา 
- รองชนะเลิศทันตะสุขภาพ ปี 2556 

 
4. การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน 
 

4.1 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
การอบรมเล้ียงดู การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี       

เป็นภารกิจส าคัญในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เด็ก
เล็กได้รับการอบรมเล้ียงดู และได้รับการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้ังด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาตามวัย และความสามารถของเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 
 1 ) เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ) 
 2 ) เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ มีคุณลักษณะ และสมรรถนะตามวัย
โดยมีองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามวัย 
 3 ) เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ 
 4 ) เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการอบรมเล้ียงดู ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กเล็กตาม
บริบท และวัฒนธรรมของชุมชน สังคม ในท้องถิ่น 
 5 ) เพื่อส่งเสริมความรัก เอื้ออาทร ของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมท้องถิ่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 มาเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกันดังต่อไปนี้ 
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1 ) ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 

  การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี (5 ปี หมายถึง อายุ 5 ปี 11 
เดือน 
29 วัน ) บนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการ
ของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม – วัฒนธรรม ท่ีเด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร 
และความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ ท่ีสมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อ
ตนเองและสังคม 

 
 2 ) หลักการ 
  เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เล้ียงดู หรือบุคลากรท่ีมีเรียนรู้ความสามารถการ
อบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน 
อย่างสมดุดและเต็มตามศักยภาพ โดยก าหนดหลักการดังนี ้
  2.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาการท่ีรอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 
  2.2 ยึดหลักการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทย 

2.3 พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 
2.4 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมี

ความสุข 
 2.5 ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 

 
การบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546 ให้สอดคล้องกับสังคม

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น โดยยึดหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดการบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาขึ้นมาจากการส ารวจความต้องการของบุคคลท่ี เกี่ยวข้องใน
ท้องถิ่น โดยการศึกษาเอกสารท้องถิ่นและงานวิจัย มาประกอบเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน 
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การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

หลักการ 

 
 

อบรมเล้ียงดู จัดประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับ 
 ผู้ใกล้ชิด (หัวหน้าศูนย์/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ปกครอง/ชุมชน) 

 ครอบคลุมเด็ก     เน้นเด็กเป็นส าคัญ      กิจกรรมบูรณาการ      มีชีวิตประจ าวันท่ี    ร่วมมือกันระหว่าง 
  ปฐมวัยทุกคน         โดยค านึงถึงวิถี            ผ่านการเล่น            มีคุณภาพ           ครอบครัว ชุมชน 
         ชีวิตของเด็ก                                                                และสถานศึกษา 

 
จุดหมาย 

 
 

 
 

เด็กมีพัฒนาการโดยองค์รวมตามศักยภาพและมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

 
สาระการเรียนรู้ 

 
 

 
ประสบการณ์ส าคัญ       สาระที่ควรเรียนรู้ 

- ด้านร่างกาย        - เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก 
- ด้านอารมณ์ จิตใจ       - เรื่องราวเกี่ยวกับบุคลคลและ 
- ด้านสังคม          ส่ิงแวดล้อมเด็ก 
- ด้านสติปัญญา        - ธรรมชาติรอบตัว 
- ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก       - ฯลฯ 
- วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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4.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย 

คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของเด็กอายุ 2 ป ี
1) ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยท่ีดี 
2) อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กนั 
3) มีจิตใจร่าเริงเบิกบาน แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
4) รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและส่ิงแวดล้อม 
5) ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
6) ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย 
7) สนใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัว 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 3-5 ปี 
1) ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยท่ีดี 
2) กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์ 
3) มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
4) มีคุณธรรม จริยธรรม 
5) ช่ืนชมและกล้าแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกก าลังกาย 
6) ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
7) รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
8) อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
9) ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 
10)   มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
11)   มีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
12)   มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้. 

 
4.3  คุณลักษณะตามวัย 

          คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 2 ป ี
1) พัฒนาการด้านร่างกาย 

-  วิ่งคล่องขึ้นแต่ไม่สามารถหยุดได้ทันที 
-  เดินถอยหลังได้ 
-  เดินขึ้นลงบันไดได้เองโดยวางเท้าท้ัง 2 ข้างบนบันไดขั้นเดียว 
-  สลับเท้าขึ้นบันไดได้เมื่ออายุย่าง 3 ปี 
-  หยิบของช้ินเล็ก ๆ ได้ แต่หลุดมือง่าย 
-  จับดินสอแท่งใหญ่ ๆ ได้ด้วยนิ้วชีและนิ้วหัวแม่โป้ง 

2) พัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ 
-  แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ด้วยค าพูด 
-  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง เมื่อได้รับการยอมรับหรือชมเชย 
-  มีความเป็นตัวของตัวเอง 
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3) พัฒนาการด้านสังคม 
-  เล่นรวมกับคนอื่น แต่ต่างคนต่างเล่น 
-  เริ่มรู้จักเล่นเป็นกลุ่มกับเด็กอื่น 
-  พยายามช่วยตัวเองในเรื่องการแต่งตัว 
-  รู้จักขอและเริ่มรู้จักให้ 
-  เริ่มรู้จักรอคอย มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 

4) พัฒนาการด้านสติปัญญา 
-  มีช่วงความสนใจกับของบ้างอย่างได้นาน  3 - 5 นาที 
-  ชอบดูหนังสือภาพ 
-  ชอบฟังเพลงบทกลอน นิทาน ค าคล้องจอง 
-  สนใจค้นคว้า ส ารวจส่ิงต่าง ๆ 
-  เริ่มประโยคค าถาม อะไร 
-  วางของซ้อนกันได้ 4 – 6 ช้ัน 

          คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 3 ป ี
1) พัฒนาการด้านร่างกาย 

- กระโดดขึ้นลงอยู่กับท่ีได้ 
- รับลูกบอลด้วยมือและล าตัว 
- เดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้ 
- เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ 

2) พัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ 
- แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก 
- ชอบท่ีจะท าให้ผู้ใหญ่พอใจและได้รับค าชม 
- กลัวการพลัดพรากจากผู้เล้ียงดูใกล้ชิดน้อยลง 

3) พัฒนาการด้านสังคม 
- รับประทานอาหารได้ด้วยตัวเอง 
- ชอบเล่นแบบคู่ขนาน (เล่นของเล่นชนิดเดียวกันแต่ต่างคนต่างเล่น) 
- เล่นสมมติได้ 
- รู้จักรอคอย 

4) พัฒนาการด้านสิตปัญญา 
- ส ารวจส่ิงต่างๆ ท่ีเหมือนกันและต่างกันได้ 
- บอกช่ือตัวเองได้ 
- ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา 
- สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องราวต่าง ๆ 
- ร้องเพลง ท่องค ากลอน ค าคล้องจองและแสดงท่าเลียนแบบได้ 
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- รู้จักใช้ค าถาม อะไร 
- สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่าง่ายๆ 
- อยากรู้ทุกอยากเห็นทุกอย่างรอบตัว 
 

           คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 4 ปี 
1) พัฒนาการด้านร่างกาย 

- กระโดดขาเดียวอยู่กับท่ีได้ 
- รับลูกบอลได้ด้วยมือท้ังสอง 
- เดินขึ้น ลงบันไดสลับเท้าได้ 
- เขียนรูปส่ีเหล่ียมตามแบบได้ตัดกระดาษเป็นเส้นตรงได้ 
- กระฉับกระเฉงไม่ชอบอยู่เฉย 

2) พัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ 
- แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
-เริ่มรู้จักช่ืนชมความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น 
-ชอบท้าทายผู้ใหญ่ 
- ต้องการให้มีคนฟัง สนใจ 

3) พัฒนาการด้านสังคม 
- แต่งตัวได้ด้วยตนเอง ไปห้องส้วมได้เอง 
- เล่นรวมกับคนอื่นได้ 
- รอคอยตามล าดับก่อน – หลัง 
- แบ่งของให้คนอื่น 
- เก็บของเล่นเข้าท่ีได้ 

4) พัฒนาการด้านสติปัญญา 
- จ าแนกส่ิงต่าง ๆ ด้วยประสารทสัมผัสท้ัง 5 ได้ 
- บอกช่ือและนามสกุลของตนเองได้ 
- พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลังจากได้รับค าช้ีแนะ 
- สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง 
- สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 
- รู้จักใช้ค าถาม “ท าไม” 

คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 5 ปี 
1) พัฒนาการด้านร่างกาย 

- สามารถปฏิบัติกิจกรรมทางด้านร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นคง 



- 8 - 

2) พัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ 
- แสดงอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม 
- ช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น 
- ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง 

3) พัฒนาการด้านสังคม 
- ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง 
- เล่นหรือท างานโดยมีจุดมุ่งหมายกับผู้อื่นได้ 
- มีมารยาทในสังคมท่ีงดงามมีจิตอาสา 

4) พัฒนาการด้านสติปัญญา 
- สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์งานตามศักยภาพ 

 
5. ขอบข่ายการจัดกิจกรรมประจ าวัน 

ส าหรับเด็กอายุ 2 ป ี
กิจกรรมส าหรับเด็กอายุ 2 ปี มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานการเรียนรู้และการพัฒนา

ทักษะพื้นฐานของเด็กท้ังทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจัดบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านการอบรมเล้ียงดูตามวิถีชีวิตประจ าวัน วันและการเล่นของเด็กตามธรรมชาติท่ีเหมาะสมกับวัย ดังนี้ 
  1) การฝึกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยท่ีดี เป็นกิจกรรมท่ีสร้างเสริมสุขนิสัยท่ีดีในเรื่องการรับ 
ประทานอาหาร การนอน การท า ความสะอาดร่างกาย การขับถ่าย ตลอดจนปลูกฝังลักษณะนิสัยท่ีดีในการ 
ดูแลสุขภาพอนามัยและการแสดงมรรยาทท่ีสุภาพ นุ่มนวลแบบไทย 
  2) การใช้ประสาทสัมผัสท้ัง 5 เป็นกิจกรรมท่ีช่วยกระตุ้นการรับรู้ผู้เรียนประสาทสัมผัส 
ท้ัง 5 ในการมองเห็น การได้ยินเสียง การล้ิมรส การได้กล่ิน และการสัมผัสจับต้องส่ิงต่างๆ ท่ีแตกต่างกันใน
ด้านขนาด รูปร่าง ความยาว สี น้ าหนัก และผิดสัมผัส เช่น การเล่นของเล่นท่ีมี พื้นผิวแตกต่างกัน เป็นต้น 
  3) การฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ-ตา เป็นกิจกรรมท่ีฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
มือ นิ้วมือให้พร้อมท่ีจะหยิบจับ ฝึกการท างานอย่างสัมพันธ์กันระหว่างมือและตา เช่น ร้อยลูกปัด เล่นพลาสติก
สร้างสรรค์ เล่นหยอด บล็อกรูปทรงลงกล่อง ตอกหมุด โยนรับลูกบอล ตักน้ าหรือทรายใส่ภาชนะ เป็นต้น 
  4) การเคล่ือนไหวและการทรงตัว เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อแขนกับขา มือกับ
นิ้วและส่วนต่างๆ ของร่างกายในการเคล่ือนไหวหรือออก าลังกายทุกส่วนโดยการจัดให้เด็กเคล่ือนไหวกล้ามเนื้อ
เล็ก ตามความสามารถของวัย เช่น คว่ า คลาน ยืน เดิน เล่น นิ้วมือ เคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายตาม
เสียงดนตรี วิ่งไล่จับ ปีนป่ายเครื่องเล่นสนาม เล่นชิงช้า ม้าโยก ลากจูงของเล่นมีล้อ ขี่จักรยานสามล้อ เป็นต้น 

5) การส่งเสริมด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเล้ียงดูในการตอบสนองความ 
ต้องการของเด็กด้านจิตใจ โดนการจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นและมีความสุข เช่น 
อุ้ม โอบกอด ตอบสนองต่อความรู้สึกท่ีเด็กแสดงออก เป็นต้น 
  6) การส่งเสริมทักษะทางสังคม เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและ
ส่ิงแวดล้อมต่างๆ รอบตัวได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นรวมกลุ่มกับผู้อื่น แบ่งปัน รู้จักรอคอย เป็นต้น 
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7) การส่งเสริมทักษะทางภาษา เป็นกิจกรรมท่ีฝึกให้เด็กได้เปล่งเสียง เลียนเสียงพูดของผู้คน 
เสียงสัตว์ต่างๆ รู้จักช่ือเรียกของตนเอง ช่ือพ่อแม่หือผู้คนใกล้ชิด และช่ือส่ิงต่างๆรอบตัว ตลอดจนรู้จักส่ือความ 
หมายด้วยค า พูดและท่าทาง เช่น ช้ีชวนและสอนให้รู้จักช่ือเรียกส่ิงต่างๆ จากของจริงเล่านิทานหือร้องเพลง
ง่ายๆให้ฟังเป็นต้น 
  8) การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีฝึกให้เด็กได้แสดงออกทาง 
ความคิดตามจิตนาการของตนเอง เช่น ขีดเขียนวาดรูป เล่นบทบาทสมมุติท ากิจกรรมศิลปะ เล่นของเล่น 
สร้างสรรค์ เป็นต้น 

ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 
  1) การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ การ
เคล่ือนไหว และความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ จึงควรจัดกิจกรรม โดยให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง 
เล่นเครื่องเล่นสนาม เคล่ือนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี ฯลฯ 
  2) การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก การ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมต่อภาพ ฝึก
ช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อมใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่นสีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 
  3) การพัฒนาอารมณ์ จิตใจและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น มีความเช่ือมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย ในตนเองรับผิดชอบ ช่ือสัตย์ ประหยัด เมตตากรุณา 
เอื้อเฟื้อ แบ่งบัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาท่ีนับถือ จึงควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตาม 
  4) การพัฒนาสังคมนิสัย เพื่อให้เด็กมีลักษณะนิสัยท่ีดี แสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท า กิจวัตรประจ าวันมีนิสัยรักการท างาน รู้จัก
ระมัดระวงัความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น จึงควรจัดให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ เช่น 
รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ท าความสะอาดร่างกายเล่น และท างานร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตาม
กฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าท่ีเมื่อเล่นหรือท างานเสร็จ ฯลฯ 

5) การพัฒนาการคิด เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด สังเกตจ าแนก เปรียบเทียบ    
จัดหมวกหมู่ เรียงล าดับเหตุการณ์ แก้ปัญหา จึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนาอภิปรายแลกเปล่ียนความคิด 
เห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทดลอง ศึกษานอกสถานท่ี ประกอบอาหาร 
หรือจัดให้เด็กได้เล่นเกมการศึกษาท่ี เหมาะสมกับวัยอย่างหลายหลาย ฝึกการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน
และในการท ากิจกรรมท้ังเป็นกลุ่มย้อย กลุ่มใหญ่ หรือรายบุคคล 
  6) การพัฒนาภาษา เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาส่ือสาร ถ่ายทอดความรู้สึกความนึกคิด 
ความรู้ความ เข้าใจในส่ิงต่างๆ ท่ีเด็กมีประสบการณ์ จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลาย  ใน 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน และบุคลากรท่ีแวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในการใช้ภาษา ท้ังนี้ ต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษท่ีเหมาะสมกับเด็กเป็นส าคัญ 
  7) การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิดริเริ่มสร้าง 
สรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก และเห็นความสวยงามของส่ิงต่างๆรอบตัว โดยใช้กิจกรรมศิลปะและดนตรี
เป็นส่ือ ใช้การเคล่ือนไหวและจังหวะตามจินตนา การให้ประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ อย่างอิสระตามความคิดริเริ่ม 
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สร้างสรรค์ของเด็กเล่นบทบาทสมมติในมุมเล่นต่างๆ เล่นน้ าเล่นทราย เล่นก่อสร้างส่ิงต่างๆ เช่น แท่งไม้รูป 
ทรงต่างๆ ฯลฯ 
 
6. ด้านโภชนาการ 

การด าเนินงานโภชนาการ ใช้แนวทางการด าเนินงานโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
กรมอนามัย ซึ่งงานโภชนาการท่ีส าคัญมี 2 ส่วนคิด การขัดอาหารส าหรับเด็กเล็ก และการเฝ้าระวังการ
เจริญเติบโตของเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับอาหารตามวัยท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก
เป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพท่ีดี มีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัย  ส่งเสริมให้เด็กได้รับอาหารครบ 5 หมู่ 
รวมทั้งน้ าด่ืมสะอาดและสารอาหารท่ีจ าเป็น ดังนี้ 
 

- อาหารหลัก 5 หมู่ 
  ประเทศไทย แบ่งอาหารชนิดต่างๆ ท่ีรับประทานเป็น 5 หมู่ เพื่อเป็นแนวทางง่าย ๆ ท่ีใช้
แนะน าการนับประทานอาหารว่าควรกินให้ครบ 5 หมู่ โดยอาหารในหมู่เดียวกันสามารถกินทดแทนกันได้ 
เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารต่างๆ ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อการมีภาวะโภชนาการท่ีดี อาหาร 5 หมู่ 
ประกอบด้วย 
  หมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ ไข่ นม และถ่ัวเมล็ดแห้ง 
   อาหารหมู่นี้ ให้สารอาหารโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ รวมท้ังวิตามิน และแร่ธาตุซึ่งมี 
หน้าท่ีท่ีหลักในการสร้างเซลล์กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ กระดูก ภูมิต้านทานโรค ฮอร์โมน เอนไซม์ และใช้เป็นแหล่ง 
พลังงานของร่างกาย เมื่อร่างกายได้รับสารอาหารคาร์โบไฮเดรตและไขมันไม่เพียงพอ 

 
  หมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง เผือก มัน และน้ าตาล 
   อาหารหมู่นี้ ให้สานอาหารคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีหน้าท่ีหลักในการให้ 
พลังงานแก่ร่างกาย เช่น ท าให้เดินไปไหนมาไหนได้ ท างานได้ ถ้ารับประทานอาหารพวกนี้ในปริมาณมากเกิน 
ความต้องการของร่างกาย สารอาหารคาร์โบไฮเดรตก็จะถูกเปล่ียนไปอยู่ในรูปไขมันและสะสมในร่างกาย 

 

หมู่ที่ 3 ผักต่างๆ เช่น ผักบุ้ง ต าลึง คะน้า ฟักทอง ถ่ัวฝักยาว ฯลฯ 
 
หมู่ที่ 4 ผลไม้ต่างๆ เช่น กล้วย ส้ม มะละกอ มะม่วง สับปะรด ขนุน ฝร่ัง ลางสาด ฯลฯ 
ผักและผลไม้ เป็นแหล่งของสารอาหารจ าพวกวิตามิน และแร่ธาตุ เช่นวิตามินบี 2 

วิตามินบี 6 กรดโฟลิค วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินอี โปแตสเซียม แมกนีเซียม ทองแดง และแคลเซียม         
มีหน้าท่ีหลักในการช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายท างานได้ตามปกติ และชะลอความเส่ือมของร่างกาย   
นอกจากนี้ ผักและผลไม้ยังอุดมไปด้วยเส้นใยอาหาร และสารพฤกษเคมี ซึ่งอาจช่วยปกป้องกันโรคมะเร็งบาง
ชนิดได้ 

 

หมู่ที่5 ไขมันต่างๆ เช่น ไขมันจากสัตว์และไขมันจากพืช 
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7. ระเบียบการแต่งกายของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน 

การแต่งกายของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จันทร์ – พุธ  (ชุดนักเรียนสีส้ม)  

ด.ช.เส้ือสีขาวคอปกทหารเรือสีส้ม+ กางเกงสีส้ม ด.ญ.เส้ือสีขาวคอปกทหารเรือสีส้ม + กระโปรงสีส้ม 
พฤหัสบดี (ชุดพละสีส้ม) 

ด.ช.เส้ือสีส้ม + กางเกงขายาวสีด า) ด.ญ.เส้ือสีส้ม + กางเกงขายาวสีด า 
ศุกร์ (ชุดพื้นเมืองผ้าหม้อฮ่อม) 

ด.ช. ชุดหม้อฮ่อม + ด.ญ. ชุดหม้อฮ่อม 
 

8. การรับสมัครเด็กที่จะเข้ารับการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้าน  
ป่ายางมน 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

- เด็กท่ีสมัครต้องมีภูมล าเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
- เด็กท่ีสมัครต้องมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันท่ี  16 พฤษภาคม พ.ศ. ................(เด็กเกิด

ระหว่างวนัท่ี 17 พฤษภาคม   พ.ศ. ...........  ถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม   พ.ศ. ……………) 
- เด็กท่ีสมัครต้องเป็นเด็กท่ีมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ท่ีจะท าให้เป็น

อุปสรรคต่อการเรียน 
 

หลักฐานและเอกสารที่จะต้องน ามาในวันสมัคร 
- ใบสมัครของสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง) พร้อมส าเนา 1 ชุด 
- สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา  จ านวน 1 ชุด 
- รูปถ่ายของเด็กขนาด  1 นิ้ว  4 รูป 
- ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 1 ชุด 
- สมุดบันทึกสุขภาพ 

 

สถานที่รับสมัคร   
- ใบสมัครติดต่อท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ก าหนดการรับสมัคร  :  ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ ของทุกปี (ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปา่ยางมนก าหนด) 

การสอบสัมภาษณ์ :  ระหว่างวันที่ 10 - 20 กุมภาพันธ์ ของทุกปี (ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
ป่ายางมนก าหนด)  

การรายงานตัว  : ระหว่างวันที่ 23 – 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี (ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่ายางมนก าหนด) 

 

การก าหนดเปิด – ปิดภาคเรียน 
 ภาคเรียนที่ 1 เปิดวันที่ 2 พฤษภาคม  (ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปา่ยางมนก าหนด) 
 ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันที่ 1 พฤศจิกายน 
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เคร่ืองใช้ส าหรับเด็ก 

- เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ า สบู่ หวี แป้ง ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนู ทางศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจัดหาให้ 

- เครื่องใช้อื่น ๆ ประกอบด้วย ชุดนักเรียน ชุดพื้นเมือง ชุดพละ กระเป๋า เครื่องนอนพร้อมหมอน 
ผ้ากันเป้ือน ผู้ปกครองเตรียมมาให้เด็ก ต้ังแต่วันเปิดเรียนวันแรก 
 

อาหารส าหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดให้ 2 เวลา โดยผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
- เวลา 11.00 อาหารกลางวัน + ผลไม้ 
- เวลา 14.30 อาหารเสริม (นม ทางศูนย์จัดเตรียมไว้ให้) 
- ห้ามน าขนมกรุบกรอบ ของหวาน นมท่ีนอกเหนือจากรสจืด เข้ามาท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดย

เด็ดขาด 
 
การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน 
 

- ผู้ปกครองต้องไม่น าเด็กส่งต่อครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเวลา 07. 30 น. และให้รับ
กลับได้ต้ังแต่เวลา 15.00 น. ไม่ช้ากว่าเวลา 16.30 น. 

- กรณีเด็กหยุดเรียนด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ 

- ห้ามเด็กน าส่ิงของท่ีอาจเกิดอันตรายมาท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด ห้ามเด็กน าของเล่นและ
ของท่ีมีราคาแพงมาท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากมีการฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

- หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับนักเรียน โปรดติดต่อกับครูผู้ดูแลเด็กโดยตรง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



-13- 
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน 

เรื่อง  รับสมัครนักเรียนเพื่อเขารับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน  ประจ าปีการศึกษา 2559 

........................................................................................................................ 
 
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน  จะเปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้ารับการพัฒนาเตรียมความ

พร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประจ าปีการศึกษา  2559  ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับ
สมัครดังต่อไปนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.๑ เด็กท่ีสมัครต้องมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม  พ.ศ.255๘  (เด็กเกิด
ระหว่างวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.255๖  ถึง วันท่ี 16 พฤษภาคม  พ.ศ.255๘)  

๑.๒ เด็กท่ีมีระหว่าง ๓-๔ ปี ท่ียังไม่ได้สมัครเข้ารับการพัฒนาเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.๓ เด็กท่ีสมัครต้องเป็นเด็กท่ีมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ท่ีจะท าใหเ้ป็น

อุปสรรคต่อการเรียน 

2. จ านวนเด็กท่ีรับสมัครไม่จ ากัด 

3. หลักฐานและเอกสารท่ีต้องน ามาในวันสมัคร 
3.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กฯ ท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 
3.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด 
3.3 สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด 
3.4 ต้องน าเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร 
3.5 สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ 

4. วันเวลาสถานท่ีรับสมัคร 
4.1 ใบสมัครติดต่อขอรับได้ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้ังแต่ วันท่ี ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงวันท่ี 2๔

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ในวันเวลาราชการ 
๔.๒ ขั้นตอนการรับสมัคร 

๔.๒.๑  ผู้ปกครองน าหลักฐานประกอบในการรับสมัครยื่นต่อครู/ผู้ดูแลเด็ก 
4.๒.2  ครูหรือผู้ดูแลเด็กรับเอกสารติดบัตรคิวล าดับในการรับสมัคร 
4.๒.3  ครู/ผู้ดูแลเด็กตรวจเอกสารหลักฐาน 

- กรณีไม่ถูกต้องแจ้งผู้ปกครองทราบเพื่อแก้ไขต่อไป 
- กรณีเอกสารถูกต้องผู้ปกครองรับใบมอบตัวและน าเด็กมาเข้าเรียนตามก าหนดท่ี
เจ้าหน้าท่ีแจ้ง 

4.๒.4 รวมระยะเวลาขั้นตอนในการรับสมัคร 15 นาที 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 

การรับสมัครเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

ผู้ปกครองน าหลักฐานประกอบการสมัคร 
 
 

ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี 
 
 

ตรวจเอกสารหลักฐาน 
- ใบสมัครและใบมอบตัว  รวมระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที 
- ส าเนาสูติบัตร 
- ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 
- ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน 
 
 

แจ้งให้ผู้ปกครองทราบผลการรับสมัครเรียนกรณีท่ีไม่ถูกต้อง 
 
 

แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 
 
 

ผู้ปกครองรับใบมอบตัว 
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ตัวอย่างใบสมัคร 
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก......................................................................... 

      เขียนที่ ส านักงานเทศบาล/อบต................................... 
      วันที่.............เดือน..............................พ.ศ.................... 

ข้อมูลเด็ก 
1. เด็กช่ือ – นามสกุล..................................................................เช้ือชาติ........................สัญชาติ...................... 
2. เกิดวันท่ี...............เดือน....................................พ.ศ. ......................อายุ...................ปี.......................เดือน 

(นับต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 25...............) โรคประจ าตัว............................................................................... 
3. ท่ีอยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี........................ถนน........................................................................ 
ต าบล............................................อ าเภอ...............................................จังหวัด............................................... 
4. ท่ีอยู่อาศัยจริงในปัจจุบัน บ้านเลขท่ี...........................ถนน.................ต าบล.....................อ าเภอ.................. 
จังหวัด............................................................โทร. (ถ้ามี)................................................................................. 
บิดาช่ือ.......................................................................อาชีพ.............................................................................. 
มารดาช่ือ....................................................................อาชีพ.............................................................................. 
         มีพี่น้องร่วมบิดา – มารดาเดียวกัน จ านวน......................คน เป็นบุตรล าดับท่ี................................... 

ข้อมูลบิดามารดาหรือผู้ดูแลอุปการะ 
1. ปัจจุบันเด็กอยู่ในความดูแลอุปการะ/รับผิดชอบของ 

1.1...........................บิดา..........................มารดา...........................ท้ังบิดา – มารด่าร่วมกัน 
1.2....................................ญาติ (โปรดระบุความเกี่ยวข้อง)............................................................................... 
1.3.....................................อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................... 
2. อาชีพบิดามารดา หรือผู้ดูแลอุปการะ............................................................................................................ 
3. ผู้ดูแลอุปการะเด็กตามข้อ 1. มีรายได้ในครอบครัวต่อเดือน...................................................................บาท 
4. ผู้น าเด็กมาสมัคช่ือ........................................................เด่ียวข้องเป็น.............................................ของเด็ก 
5. ผู้ท่ีจะรับส่งเด็ก (นาย/นาง/นางสาว).............................................นามสกุล.................................................. 
โดยเกี่ยวข้องเป็น...............................................เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ............................................................... 

ค ารับรอง 
1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านประกาศรับสมัคของเทศบาล/อบต. เข้าใจแล้วเด็กท่ีน ามาสมัครมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศ และหลักฐานท่ีใช้สมัค เป็นหลักฐานท่ีถูกต้องจริง 
2. ข้าพเจ้ามีสิทธิถูกต้องในการจะให้เด็กสมัครเข้ารับการศึกษาเล้ียงดูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล/ต าบล
............................................................. 
3. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก าหนดของเทศบาล/อบต. ...............................และยินดีปฏิบัติตาม 
ค าแนะน าเกี่ยวกับการพัฒนาความพร้อมตามท่ีศูนย์พัฒนาเด็กก าหนด 
 

ลงช่ือผู้น าเด็กมาสมัคร.......................................................... 
                           (.........................................................) 

                      วันท่ี............เดือน........................พ.ศ. ........................ 
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(ตัวอย่าง) 
ใบมอบตัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก................................................................................................... 
(เทศบาล/อบต.)..............................อ าเภอ...............................จังหวัด................................ ....... 
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).........................................................................อายุ................................ป ี

อาชีพ............................................รายได้............................บาท/เดือน ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี................................. 
ถนน/ตรอก/ซอย..........................................ต าบล.........................................อ าเภอ............................................ 
จังหวัด........................................................................โทรศัพท์......................................................เป็นผู้ปกครอง 
เด็กชาย/เด็กหญิง...............................................เข้าเป็นนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก..................................... 
และพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก......................................................................ดังนี ้

1. จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก..............................................อย่างเคร่งครดั 
2. จะร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก..................................................................................ในการจัดการ 

การเรียนการสอนและขจัดปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นแก่เด็กอย่างใกล้ชิด สถานท่ีติดต่อกับผู้ปกครองได้สะดวก 
รวดเร็วที่สุด............................................................................โทรศัพท์................................................................ 
อนึ่ง ถ้าเด็กชาย/เด็กหญิง.........................................................................เจ็บป่วย จ าเป็นต้องรีบส่งโรงพยาบาล 
หรือพบแพทย์ทันที ข้าพเจ้าอนุญาตให้ศูนย์ฯ จัดการไปตามความเห็นชอบก่อนและแจ้งให้  ข้าพเจ้าทราบ โดย 
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 
 3. ข้าพเจ้าได้ช าระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.................................................. 
ตลอดปีการศึกษาในวันมอบตัวเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน..............................บาท (.................................................) 
 
ผู้รับส่งเด็ก 
(นาย/นาง/นางสาว)....................................นามสกุล.....................................โดยเกี่ยวข้องเป็น........................... 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ............................................... 
 

ลงช่ือผู้ปกครอง....................................................... 
ลงช่ือผู้รับมอบตัว.................................................... 

วันท่ี...........เดือน....................พ.ศ. ................. 
 

 
หมายเหตุ หลักฐานท่ีต้องน ามาในวันสมัคร 

1. ตัวเด็ก 
2. ส าเนาสูติบัตร 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
5. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 
6. สมุดบันทึกสุขภาพ หรือใบรับรองแพทย์ 
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ทะเบียนเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก……………………………………. 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...................................... 
 

ช่ือ – นามสกุล.........................................................................................ช่ือเล่น.................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน 
วัน เดือน ปี เกิด......................................จังหวัดท่ีเกิด.....................................เช้ือชาติ........................................ 
สัญชาติ.............................ศาสนา......................โรคประจ าตัว...................................กลุ่มเลือด........................... 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี.......................ซอย..............................ถนน................................ 
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์.............................................. 
สุขภาพโดยรวมของเด็กเล็ก                สมบูรณ์                ไม่สมบูรณ์ คือ.................................................... 
กลุ่มเลือด     (     )  เอ      (    )  บี      (    )  เอบี      (    )  โอ       
นักเรียนมีโรคประจ าตัว คือ..................................................... เมื่อมีอากาศควรแก้ไข......................................... 
เด็กเล็กมีประวัติการแพ้ยา คือ.............................................................................................................................. 
เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษในเรื่อง......................................................................................................... 
 
ช่ือ – นามสกุล บิดา...................................................................อายุ................ปี อาชีพ...................................... 
สถานท่ีท างาน..............................................................................โทรศัพท์.......................................................... 
ช่ือ – นามสกุล มารดา...............................................................อายุ................ปี อาชีพ....................................... 
สถานท่ีท างาน..............................................................................โทรศัพท์.......................................................... 
เป็นบุตรคนท่ี...................... จ านวนพี่น้องร่วมสายโลหิต.................คน พี่ชาย..............คน น้องชาย..............คน 
                                                                                    พี่สาว..............คน น้องสาว..............คน 
สถานภาพสมรถของบิดามารดา              อยู่ด้วยกัน                   แยกกันอยู่                    เลิกร้างกัน 
                                                    บิดาหรือมารดาแต่งงานใหม่               อื่นๆ.............................. 
 
ช่ือ – นามสกุลผู้ปกครอง......................................................อายุ...............ปี เกี่ยวข้องเป็น......................... ของ 
นักเรียน อาชีพ.......................................................สถานท่ีท างาน....................................................................... 
ท่ีอยู่..................................................................................................โทรศัพท์..................................................... 
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บันทึกประวัติสุขภาพ 

1.  ประวัติการคลอด 



    ปกติ       ไม่ปกติ คือ...................................... 

2.  สายตา 
    ปกติ       ไม่ปกติ คือ...................................... 
3.  การเริ่มพูด 
    ปกติ(ภายใน 1 ขวบครึ่ง)      ช้ากว่าปกติ(หลัง 1 ขวบครึ่ง) 
4.  การเริ่มเดิม 
    ปกติ(ภายใน 1 ขวบครึ่ง)     ช้ากว่าปกติ(หลัง 1 ขวบครึ่ง) 
5.  การผ่าตัด 
    ไม่มี 
              ไม่รุนแรง  คือ.............................................................................. 
     รุนแรง     คือ.............................................................................. 
6.  ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง คือ...............................................เมื่อ............................................. 
7.  โรคประจ าตัว  บิดา / มารดา  ไม่มี  มี โรคประจ าตัวเหล่านี้ 
             วัณโรค   เบาหวาน ลมบ้าหมู หัวใจ 
              มะเร็ง          เคยป่าว เป็น........................................... 
8.  โรคประจ าตัว  นักเรียน  ไม่มี   มี โรคประจ าตัวเหล่านี้ 
       วัณโรค     เบาหวาน     ลมบ้าหมู       หัวใจ 
        มะเร็ง     เคยป่วย เป็น..................................................... 
9.  การได้รับภูมิคุ้มกัน 
       คอตีบ    หัดเยอรมัน              ไอกรน          บาดทะยัก 
       โปริโอ    ตับอักเสบ           บีซีจี             อื่นๆคือ............ 
 
สถานพยาบาลที่มีประวัติการรักษาพยาบาลของนักเรียนหรือนักเรียนเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นประจ า 
คือ.......................................................................................................................... ..................................... 
 
      ลงชื่อ............................................................ผูใ้ห้ข้อมูล 
          เก่ียวข้องเป็น...................................................... 
         วันบันทึก............................................................ 
 

การตรวจความสะอาดของร่างกายทั่วไป 
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เกณฑ์การตรวจ สิ่งที่ต้องการ การแก้ไขเบื้องต้น 

ผมและศีรษะ ความสะอาดท่ัวไป กล่ิน เหาหนังศีรษะ ตุ่ม
พุพอง 

หากพบเหาและตุ่มพุพอง แนะน าผู้ปกครอง
ให้รักษา ดูแลความสะอาด 

ตา ดูความสะอาด อาการผิดปกติเช่น ตาแดง 
ตาแฉะ ขี้ตา 

กรณีตาแดงแยกเด็กและของใช้ต่างๆ แจ้ง
ผู้ปกครองให้พาเด็กไปรักษา 

ปาก มุมปาก ปากนกกระจอก แผลท่ีกระพุ้งแก้ม 
ฝ้าท่ีล้ิน 

ถ้าพบให้ค าแนะน าผู้ปกครองดูแลเรื่อง
อาหาร และการรักษาความสะอาด 

ฟัน ความสะอาด ฟันผุ เหงือกอักเสบ เด็กท่ีฟันสกปรก ฝึกทักษะการแปรงฟันให้
เด็ก แนะน าผู้ปกครองให้แปรงฟันให้เด็ก 
เด็กฟันผุเหงือกอักเสอบ แนะน าผู้ปกครอง
พาไปรักษา 

หู ความสะอาด หูน้ าหนวก หูน้ าหนวกแนะน าผู้ปรกครองพาเด็กไป
รักษา ดูแลความสะอาด 

จมูก ความสะอาด น้ ามูก เลือดก าเดา เลือดก าเดาให้การปฐมพยาบาล น้ ามูกดูแล
ความสะอาดแนะน าผู้ปกครองดูแรรักษาต่อ 

เล็บมือ/เลบ็เท้า ความสะอาด ความยาวของเล็บ บาดแผล
โดยรอบเล็บ 

แนะน าดูแลความสะอาด ตัดเล็บส้ัน 

ผิวหนัง ความสะอาด ผ่ืนคัน คุ่ม พุพอง บาดแผล 
รอบขีดข่วน ดูแลรักษาความสะอาด แนะน าผู้ปกครอง

พาเด็กไปรักษา 


