
 

 

คู่มือในการปฏิบตัิงาน การรับสมัครเด็กปฐมวัย 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 

             

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

 
 



ค าน า 

  การจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม เรื่องการรับสมัคร
เด็กปฐมวัยเพ่ือเข้ารับการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ในการรับสมัครเด็ก เพ่ือให้ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปได้ทราบ ถึงหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด และ
รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครเด็กเข้าเรียน อีกท้ังยังเป็นการลด ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ดูแลเด็ก กรณีที่ครูหรือผู้ดูแลเด็ก ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ สามารถด าเนินการ
รับสมัครเด็กแทนกันได้ ท าให้ผู้ที่มาติดต่อไม่เสียโอกาส และ เสียเวลาในการรับสมัคร รวมทั้งยังเป็นการบริการ 
อ านวยความสะดวก และเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ให้ ประชาชนทราบอีกด้วย และท าให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานให้เป็นระบบ เพ่ือเอ้ืออ านวยในการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วประหยัดเวลาและ
งบประมาณ ท าให้มีประสิทธิภาพในการ จัดการภาระงาน ในต าแหน่งครูและผู้ดูแลเด็กมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ทั้งนี้ คู่มือในการรับสมัครเด็กเล่มนี้ ได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ รายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินงานใน การ
รับสมัครเด็กปฐมวัย เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลต าบลศรีสงครามซึ่งท า
ให้การปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นแนวปฏิบัติอย่าง เดียวกัน และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ เกิด
ความเป็นธรรมในการรับบริการจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม หากคู่มือในการรับสมัคร
เด็กปฐมวัยเล่มนี้ มีความผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าต้องขออภัยมา ณ ทีนี่ด้วย  

 

ครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
สังกัด เทศบาลต าบลศรีสงคราม      

เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 

๑. ข้อมูลทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

๒. ปรัชญา /อัตลักษณ์ /เอกลักษณ์ /วิสัยทัศน์ 

 ๓. ผลงานดีเด่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

๔. โครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

๕. การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๖. ระเบียบการแต่งกายของสถานศึกษา  

๗. การรับสมัครเด็กท่ีจะเข้ารับการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการ 

 - ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม  เรื่อง รับสมัครนักเรียน เพ่ือเขารับการพัฒนาเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

- ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลต าบลศรีสงคราม 

- ทะเบียนประวัติเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลต าบลศรีสงคราม 

- ใบมอบตัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลต าบลศรีสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือในการปฏิบัติงาน การรับสมัครเด็กปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

๑.ประวัติและข้อมูลทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 ๑.ศูนย์พัฒนาบ้านโคกหนองแก    สังกัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม   ตั้งอยู่หมู่ที่   ๖  บ้านบุ่งกกตาล  
 ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
 ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อยเหนือ  สังกัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖ บ้านบุ่งกกตาล 
ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
 ๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายค า  สังกัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖  บ้านบุ่งกกตาล 
ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
๒.ปรัชญา/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา  “พัฒนาการเด่น   เน้นคุณธรรม  ล้ าค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
อัตลักษณ์  “ยิ้มง่าย   ไหว้งาม” 
เอกลักษณ์ “สืบสานวัฒนธรรมไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 
วิสัยทัศน์ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมุ่งจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย  มีคุณธรรม   
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  เป็นคนดี  คนเก่ง 
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขตามวัย” 
พันธกิจ/ภารกิจ 
 ๑.พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๒.จัดประสบการณ์แบบบูรณาการผ่านการเล่นให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน เหมาะสมกับวัย 
 ๓.ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีมารยาทที่ดี  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 ๔.ส่งเสริมพัฒนาให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางด้านโภชนาการ 
 ๕.จัดกิจกรรมจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กกล้าแสดงออกน าเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ 
 ๖.จัดกิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปลูกฝังจิตส านึกของความเป็นไทย สืบสานวัฒนธรรมประชาธิปไตย
ที่ถูกต้อง 
 ๗.ประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมาย 
 ๑.เด็กทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย 
 ๒.จัดประสบการณ์แบบบูรณาการผ่านการเล่นให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน เหมาะสมกับวัย 
 ๓.เด็กทุกคนเรียนอย่างมีความสุข ในกิจกรรมต่างๆที่ครูจัดขึ้น 
 ๔.เด็กทุกคนมีสุขภาพ่แข็งแรง สมบูรณ์  ร่าเริง  แจ่มใส มีสุขนิสัยที่ดี 
 ๕.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาการของเด็ก 
 ๖.ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กร่วมกับผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็ก 
 
 



๒ 
๓.ผลงานดีเด่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 
ที ่ ชื่อผลงาน จากหน่วยงาน ปี พ.ศ. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแก 
๑. ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ๒๕๔๗ 
๒. ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข 
๒๕๕๖ 

๓. ได้รับเลือกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพระดับ
อ าเภอ 

อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย ๒๕๕๗ 

๔. ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ๒๕๕๘ 
๕. ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ๒๕๕๙ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อยเหนือ 
๑. ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ๒๕๔๗ 
๒. ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข 
๒๕๕๖ 

๓. ได้รับเลือกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพระดับ
อ าเภอ 

อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย ๒๕๕๗ 

๔. ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ๒๕๕๘ 
๕. ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
ที ่ ชื่อผลงาน จากหน่วยงาน ปี พ.ศ. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายค า 
๑. ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ๒๕๔๗ 
๒. ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข 
๒๕๕๖ 

๓. ได้รับเลือกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพระดับอ าเภอ อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย ๒๕๕๗ 
๔. ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ๒๕๕๘ 
๕. ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานหลักสูตร                                                                                     
-งานจัดการเรียนรู้/ประสบการณ์ 
-งานผลิตสื่อและเทคโนโลยี 
-งานประเมินพัฒนาการ 
-งานนิเทศการสอน 
-งานหนังสือ/ของเล่น 
-งานประสิทธิผล 
-งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
-งานกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 
-กิจกรรมนันทนาการ 
-งานประกันคุณภาพภายใน 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งานบุคลากร 
-งานอาคารสถานที่ 
-งานปรับปรุง 
-การใช้อาคารสถานที่ 
-งานบ ารุงรักษา 
งานธุรการ/การเงิน 
-งานทะเบียน 
-สารสนเทศ 
-งานสารบรรณ 
งานสัมพันธ์ชุมชน 
-การให้บริการชุมชน 
-การรับบริการชุมชน 
งานบริการ 
-งานโภชนาการ 
-งานอนามัย/พยาบาล 

 

๔.โครงสร้างและการบริหารงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๑)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแก 
 

นางสาวจีระสุดา    ดอกไม้ 
หัวหน้าสถานศึกษา 

                                                                     

                      

             ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑.นางสาวเพ็ญสุข  ศรีอินทร์                                                     ๑.นางชนัญชิดา   ธนาโสภา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
๒)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อยเหนือ 
 

นางสาวจีระสุดา    ดอกไม้ 



งานหลักสูตร                                                                                     
-งานจัดการเรียนรู้/ประสบการณ์ 
-งานผลิตสื่อและเทคโนโลยี 
-งานประเมินพัฒนาการ 
-งานนิเทศการสอน 
-งานหนังสือ/ของเล่น 
-งานประสิทธิผล 
-งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
-งานกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 
-กิจกรรมนันทนาการ 
-งานประกันคุณภาพภายใน 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งานบุคลากร 
-งานอาคารสถานที่ 
-งานปรับปรุง 
-การใช้อาคารสถานที่ 
-งานบ ารุงรักษา 
งานธุรการ/การเงิน 
-งานทะเบียน 
-สารสนเทศ 
-งานสารบรรณ 
งานสัมพันธ์ชุมชน 
-การให้บริการชุมชน 
-การรับบริการชุมชน 
งานบริการ 
-งานโภชนาการ 
-งานอนามัย/พยาบาล 

 

หัวหน้าสถานศึกษา 
                                                                     

                      

             ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   ๑.นางวัชรี   บุตรอุดม                                                         ๑.นางสาวสุรีพร  ทองค า 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานหลักสูตร                                                                                     
-งานจัดการเรียนรู้/ประสบการณ์ 
-งานผลิตสื่อและเทคโนโลยี 
-งานประเมินพัฒนาการ 
-งานนิเทศการสอน 
-งานหนังสือ/ของเล่น 
-งานประสิทธิผล 
-งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
-งานกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 
-กิจกรรมนันทนาการ 
-งานประกันคุณภาพภายใน 

 

 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
งานบุคลากร 
-งานอาคารสถานที่ 
-งานปรับปรุง 
-การใช้อาคารสถานที่ 
-งานบ ารุงรักษา 
งานธุรการ/การเงิน 
-งานทะเบียน 
-สารสนเทศ 
-งานสารบรรณ 
งานสัมพันธ์ชุมชน 
-การให้บริการชุมชน 
-การรับบริการชุมชน 
งานบริการ 
-งานโภชนาการ 
-งานอนามัย/พยาบาล 

 

๖ 
๓)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายค า 
 
 

นางสาวจีระสุดา    ดอกไม้ 
หัวหน้าสถานศึกษา 

                                                                     

                      

             ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   ๑.นางสุนัน   บุญโยพันธ์                                                      ๑.นางตุนี  สมอเนื้อ 
                                                                                       ๒.นางเม็ดชริน   ชาวกะสัย 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    



๗ 
๕.การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นเพ่ือให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้  พัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน คือ ด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม และ
สติปัญญา  โดยจัดให้ครอบคลุมประสบการณ์ส าคัญท่ีก าหนดหลักสูตร และควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
หลักการจัดประสบการณ์ 
 ๑.๑ จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๒ เน้นเด็กเป็นส าคัญสนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของสังคมที่
เด็กอาศัยอยู่ 
 ๑.๓ จัดให้เด็กได้พัฒนาโดยให้ความส าคัญท้ังกระบวนการและผลผลิต 
 ๑.๔ จัดการประเมินพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์ 
 ๑.๕ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กเล็ก 

 

แนวทางการจัดประสบการณ์ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม  เป็นหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้น โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๔๒  โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดการบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับสังคม  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาขึ้นมาจากการส ารวจความต้องการ
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น โดยการศึกษาเอกสารท้องถิ่นและงานวิจัยมาประกอบเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน 
การจัดประสบการณ์เด็กอายุต่ ากว่า  ๓  ปี 
 การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า  ๓  ปี เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากการเล่นและท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
ผ่านประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา 
 

หลักการจัดประสบการณ์ ควรค านึงถึงสิ่งส าคัญต่อไปนี้ 
 ๑.เลี้ยงดูเด็กให้มีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย 
 ๒.มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กด้วยวาจาและท่าทีที่อบอุ่นเป็นมิตร 
 ๓.จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ความต้องการและพัฒนาการของเด็ก 
 ๔.จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ตามวัยของเด็ก 
 ๕.ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 ๖.ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 
 



_๘ 
แนวทางการจัดประสบการณ์เด็กอายุต่ ากว่า ๓  ปี ดังนี้ 
 ๑.ดูแลสุขภาพอนามัยและตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานทางร่างกายและจิตใจของเด็ก 
 ๒.สร้างบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ และความมั่นคงทางอารมณ์ 
 ๓.จัดประสบการณ์ตรงให้เด็กได้เลือก ลงมือกระท าและเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง  ๕  
     และการเคลื่อนไหวผ่านการเล่น 
 ๔.เปิดโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่แวดล้อมและสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กอย่างหลากหลาย 
 ๕.จัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้และของเล่นที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับเด็ก 
 ๖.ใช้การสังเกตและติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
 ๗.ให้ครอบครัวชุมชนและสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก 
 

การจัดประสบการณ์เด็กอายุ ๓ – ๕ ปี 
 การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก อายุ ๓-๕ ปี (ไม่รวมเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการ
เล่นท ากิจกรรมการเรียนรู้ ๖  กิจกรรม) เพ่ือให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  เกิดความรู้ทักษะคุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา 
 

หลักการจัดประสบการณ์ 
 ๑.จัดประอบการณ์ผ่านการเล่นและท ากิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวมและอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็ก
อาศัยอยู่ 
 ๓.จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความรู้ความส าคัญท้ังกับกระบวนการและผลผลิต 
 ๔.จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์ 
 ๕.ให้ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
 

แนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 
 ๒.๑ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือ เหมาะสมกับ อายุ วุฒิ และระดับพัฒนาการ
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 ๒.๒ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้ คือ เด็กได้ลงมือกระท า เรียนรู้ผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้ง  ๕ ได้เคลื่อนไหว ส ารวจเล่น สังเกต สืบค้น ทดลองและคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 ๒.๓ จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทักษะและสาระการเรียนรู้ 
 ๒.๔ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่ม  คิดวางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระท าและเสนอความคิด ครูเป็น
ผู้สนับสนุน อ านวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
 
 
 
 
 



๙ 
 ๒.๕ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืน กับผู้ใหญ่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใน
บรรยากาศที่อบอุ่น มีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆกัน 
 ๒.๖ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและอยู่ในวิถีชีวตของเด็ก 
 ๒.๗ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  
 ๒.๘ จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาพจริงโดย
ไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
 ๒.๙ ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ ทั้งการวางแผน การสนับสนุนสื่อการสอนการ
เข้าร่วมกิจกรรม การประเมินพัฒนาการ 
 ๒.๑๐ จัดท าสารนิเทศด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล น า
ข้อมูลที่ได้ไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน 
การจัดกิจกรรมประจ าวัน 
 การจัดกิจกรรมในระดับปฐมวัย สามารถจัดกิจกรรมได้หลายรูปแบบซึ่งการจัดกิจกรรมประจ าวันนี้มีหลักการ
จัดดังนี้ 
 ๑.ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กโดยยืดหยุ่นตามความ
ต้องการและความสนใจของเด็ก 
 ๒.กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด จัดตั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่เกิน ๒๐ นาที 
 -วัย  ๒  ขวบ มีความสนใจ  ๘-๑๐  นาท ี
 -วัย  ๓  ขวบ มีความสนใจ  ๑๒  นาท ี
 -วัย  ๔  ขวบ มีความสนใจ ๑๕  นาท ี
 ๓.กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ใช้เวลาประมาณ ๔๐ – ๖๐ นาที 
 ๔.กิจกรรมค านึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ 
  -มีความสมดุลทั้งในและนอกห้องเรียน 
  -นักเรียนได้ใช้ทั้งกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
  -กิจกรรมมีทั้งรายบุคคล กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย 
  -กิจกรรมที่ให้เด็กเป็นผู้ริเริ่มและครูเป็นผู้ริเริ่ม 
  -กิจกรรมที่ใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลัง 
 ในการจัดกิจกรรมต้องจัดให้ครบทุกประการ ทั้งนี้ควรค านึงถึงว่าการจัดกิจกรรมต้องไม่ออกก าลังมากนัก
เพ่ือให้เด็กไม่เหนื่อยจนเกินไป 
 
 
 
 
 



๑๐ 
ขอบข่ายของการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
 ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี กิจกรรมส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า  ๓  ปี มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐาน
การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กทั้งทางร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจัดกิจกรรม
ควรจัดให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของเด็กตามวัยโดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ าวัน และการเล่นของเด็กตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับวัย ดังนี้ 
 ๑) การฝึกสุขนิสัยและลักษณะนิสัยที่ดี เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการรับประทานอาหาร 
การนอน การท าความสะอาดร่างกาย การขับถ่าย ตลอดจนปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพอนามัยและการ
แสดงมารยาทที่สุภาพ นุ่มนวลแบบไทย 
 ๒) การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  ๕ เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการรับรู้ผู้เรียน ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ในการ
มองเห็น การได้ยินเสียง การลิ้มรส การได้กลิ่น และการสัมผัสจับต้องสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันในด้านขนาด  รูปร่างความ
ยาว สี น้ าหนัก และผิวสัมผัส เช่น การเล่นของเล่นที่มีสีพื้นผิวแตกต่างกัน เป็นต้น 
 ๓) การฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ – ตา เป็นกิจกรรมที่ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนิ้วมือให้พร้อม
ที่จะหยิบจับ ฝึกการท างานอย่างสัมพันธ์กันระหว่างมือและตา เช่น ร้อยลูกปัด เล่นพลาสติกสร้างสรรค์ เล่นหยอด
บล็อกรูปทรงลงกล่อง ตอกหมุด โยนรับลูกบอล ตักน้ าหรือทรายใส่ภาชนะ เป็นต้น 
 ๔) การเคลื่อนไหวและการทรงตัว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อแขนกับขา มือกับนิ้ว และส่วนต่างๆ
ของร่างกายในการเคลื่อนไหวหรือออกก าลังกายทุกส่วน  โดยการจัดให้เด็ก เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใหญ่ – เล็กตาม
ความสามารถของวัย เช่น คว่ า คลาน ยืน เดิน เล่นนิ้วมือ เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายตามเสียงดนตรี วิ่ง ไล่จับ 
ปีนป่ายเครื่องเล่นสนาม  เล่นชิงช้า ม้าโยก ลากจูงของเล่นมีล้อ  ขี่จักรยานสามล้อ เป็นต้น 
 ๕) การส่งเสริมด้านอารมณ์ - จิตใจ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเลี้ยงดูในการตอบวนอง ความต้องการของเด็ก
ด้านจิตใจ โดยการจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นและมีความสุข เช่น อุ้ม โอบ กอด ตอบสนอง
ต่อความรู้สึกที่เด็กแสดงออก เป็นต้น 
 ๖) การส่งเสริมทักษะทางสังคม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล และสิ่งแวดล้อมต่างๆ
รู้จักชื่อเรียกของตนเองชื่อพ่อแม่หรือผู้คนใกล้ชิดและชื่อสิ่งต่างๆเช่น เล่นรวมกลุ่มกับผู้อ่ืน แบ่งปันรู้จักรอคอย เป็นต้น 
 ๗) การส่งเสริมทักษะทางภาษา เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้เปล่งเสียงเลียนเสียงพูดของผู้คน เสียงสัตว์ต่างๆ 
รู้จักชื่อเรียกของตนเอง ชื่อพ่อแม่หรือผู้คนใกล้ชิดและชื่อสิ่งต่างๆรอบตัวตลอดจนรู้จักสื่อความหมายด้วยค าพูดและ
ท่าทาง เช่น ชี้ชวนและสอนให้รู้จักชื่อเรียกสิ่งต่างๆ จากของจริง เล่านิทานหรือร้องเพลงง่ายๆให้ฟังเป็นต้น 
 ๘) การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้แสดงออกทางความคิดตาม
จินตนาการของตนเอง  เช่น  ขีดเขียนวาดรูป  เล่นบทบาทสมมุติ  ท ากิจกรรมศิลปะ  เล่นของเล่นสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
ส าหรับเด็กอายุ  ๓ – ๕ ปี 
 ๑) การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ การเคลื่อนไหวและความ
คล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ  จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง   เล่นเครื่องเล่นสนาม   
เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี ฯลฯ 

 ๒) การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก  เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก  การประสานสัมพันธ์
ระหว่างตากับมือ  จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส  เล่นเกมต่อภาพ  ฝึกช่วยเหลือตนเองในการ
แต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม  ใช้อุปกรณ์ศิลปะ  เช่น สีเทียน  กรรไกร  พู่กัน  ดินเหนียว  ฯลฯ 

 ๓) การพัฒนาอารมณ์ – จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกที่ดี  ต่อตนเองและ
ผู้อื่น  มีความเชื่อมั่น  กล้าแสดงออก  มีวินัยในตนเอง  รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  ประหยัด  เมตตากรุณา  เอื้อเฟ้ือแบ่งปัน  
มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ  จึงควรจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มี
โอกาสตัดสินใจเลือก  ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ  ได้ฝึกปฏิบัติโดย สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  
ตลอดเวลาที่โอกาสเอื้ออ านวย  ๓๙  อย่างมีความสุข  ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีนิสัยรักการ
ท างาน  รู้จักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน  จึงควรจัดให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ  
เช่นรับประทานอาหาร  พักผ่อนนอนหลับ  ขับถ่าย  ท าความสะอาดร่างกาย  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ปฏิบัติ
ตามกฎกติกา  ข้อตกลงของส่วนรวม  เก็บของเข้าที่เม่ือเล่นหรือท างานเสร็จ  ฯลฯ 

 ๔) การพัฒนาการคิด  เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด  สังเกต  จ าแนก  เปรียบเทียบ  จัดหมวดหมู่
เรียงล าดับเหตุการณ์  แก้ปัญหา  จึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เชิญวิทยากร
มาพูดคุยกับเด็ก  ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  ทดลอง  ศึกษานอกสถานที่  ประกอบอาหาร  หรือจัดให้เด็กได้เล่น
เกมการศึกษาที่เหมาะสมกับวัยอย่างหลากหลาย  ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  และในการท ากิจกรรมทั้งที่เป็น
กลุ่มย่อย  กลุ่มใหญ่  หรือรายบุคคล 

 ๕) การพัฒนาภาษา เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาสื่อสาร  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความนึกคิด  ความรู้ 

 ๖) การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ รอบตัว โดยใช้กิจกรรมศิลปะ  และดนตรีเป็นสื่อ  ใช้การ
เคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ  ให้ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ  อย่างอิสระตาม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กเล่น
ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์  จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน  และบุคลากรที่แวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา  

 

 

  

 



๑๒ 

ทั้งนี้ต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็นส าคัญ  บทบาทสมมุติในมุมเล่นต่างๆ เล่นน้ า  
เล่นทราย  เล่นก่อสร้างสิ่งต่างๆ  เช่น  แท่งไม้รูปทรงต่างๆ  ฯลฯ 
 

การเลือกกิจกรรมที่จะน ามาจัดในแต่ละวันต้องให้ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
 ๑. พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  เพ่ือพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ในการใช้อวัยวะต่างๆในการเคลื่อนไหว
ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว  กิจกรรมที่ควรจัดคือ  การเล่นอิสระ  การเล่นกลางแจ้ง  การเล่นเครื่องเล่นสนามและการ
เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี 
 ๒. พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แข็งแรง  ฝึกประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตากิจกรรมที่ควร
จัดให้ได้แก่  การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส  การเล่นเกมต่อภาพ  และฝึกการใช้มือในการหยิบจับอุปกรณ์ในชีวิตประจ าวัน  
เช่น  ช้อน  ส้อม  การช่วยเหลือตนเองในการแต่งกายการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับงานศิลปะ เช่น  พู่กัน  กรรไกร 
 ๓. การพัฒนาอารมณ์ – จิตใจและปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น
เชื่อมั่นในตนเอง  กล้าแสดงออกมีวินัยในตนเอง  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กิจกรรมที่ควรจัดให้ได้แก่  กิจกรรมต่างๆ ที่
ผ่านมาการเล่นให้เด็กมีโอกาสตัดสินใจเลือก  ได้รับการตอบสนองความต้องการ  ได้ฝึกปฏิบัติโดยแทรกคุณธรรม  
จริยธรรมตลอดเวลา 
 ๔. พัฒนาสังคมนิสัย  เพ่ือให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี  แสดงออกอย่างเหมาะสม  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข  กิจกรรมที่ควรจัดให้มีได้แก่  การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่างสม่ าเสมอการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  การปฏิบัติ
ตามกติกาข้อตกลงของส่วนรวม  การเก็บของเข้าท่ีเมื่อเล่นหรือท างานเสร็จ เป็นต้น 
 ๕. พัฒนาการคิด  เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด  สังเกต  จ าแนก  เปรียบเทียบจัดหมู่  เรียงล าดับ
เหตุการณ์  แก้ปัญหา  กิจกรรมที่ควรจัดให้ได้แก่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  สนทนา  อภิปราย  เชิญวิทยากรมา
พูดคุยกับเด็ก  การศึกษานอกสถานที่  ทดลอง  การรับประทานอาหาร  การเล่นเกมการศึกษา  การจัดกิจกรรมควร
ฝึกเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
 ๖. พัฒนาภาษา เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาสื่อสาร  ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดความรู้ความเข้าใจในสิ่ง
ต่างๆ การอ่าน และบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาแก่เด็ก 
 ๗. การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกของตนเองต่อสิ่งที่เห็นโดยผ่านกิจกรรมทางศิลปะและดนตรีเป็นสื่อ  การเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
และการเล่นบทบาทสมมุติ 
 
 
 
 
 
 
 
        



รูปแบบการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
 ๑. การจัดตารางสามารถจัดได้หลายรูปแบบ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ที่ส าคัญ  ครูควร
ค านึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน  ดังนี้ 

การพัฒนา 

เตรียมความพร้อม 
ช่วงอายุต่ ากว่า ๓ ขวบ 

ชั่วโมง/วัน 
(โดยประมาณ) 

ช่วงอายุ  ๓  ขวบ 
ชั่วโมง/วัน 

(โดยประมาณ) 

ช่วงอายุต่ ากว่า ๔ ขวบ 
ชั่วโมง/วัน 

(โดยประมาณ) 
๑.ทักษะพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน (รวมทั้งการช่วย
ตนเองในการแต่งกาย การรับประทานอาหาร  
สุขอนามัยและการนอนพักผ่อน) 

๓  ชั่วโมง ๒  ชั่วโมง ๓๐ นาท ี ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาท ี

๒.การเล่นเสรี ๑  ชั่วโมง ๑  ชั่วโมง ๑  ชั่วโมง 
๓.การคิดและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๑  ชั่วโมง ๑  ชั่วโมง ๑  ชั่วโมง 
๔.กิจกรรมด้านสังคม (การท างานร่วมกับผู้อ่ืน) ๔๕  นาท ี ๔๕  นาท ี ๔๕  นาที 
๕.กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ๔๕  นาท ี ๔๕  นาท ี ๔๕  นาที 
๖.กิจกรรมที่มีการวางแผนโดยผู้สอน ๓๐  นาท ี ๓๐  นาท ี ๓๐  นาที 

รวม ๗  ชั่วโมง ๗  ชั่วโมง ๗  ชั่วโมง 
 

ตารางกิจกรรมประจ าวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เวลา กิจกรรม 
๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐  น. รับเด็ก , ตรวจสุขภาพ , การเล่นเสรี , เคารพธงชาติ  กิจกรรมหน้าเสาธง 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐  น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
๐๙.๒๐ – ๐๙.๔๕  น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐  น. พัก (ดื่มนม) 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๐  น. กิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมเสรี 
๑๐.๔๐ – ๑๑.๑๐  น. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้งท าความสะอาดร่างกาย 
๑๑.๑๐ – ๑๒.๐๐  น. พัก (รับประทานอาหารกลางวัน)  แปรงฟัน 
๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐  น. นอนพักผ่อน 
๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐  น. เก็บท่ีนอน  ล้างหน้า 
๑๔.๒๐ – ๑๔.๔๐  น. พัก (ทานอาหารว่าง) 
๑๔.๔๐ – ๑๕.๐๐  น. กิจกรรมก่อนกลับบ้าน (นิทานและเกมการศึกษา) 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐  น. เตรียมตัวกลับบ้าน 

 

*******หมายเหต ุ ตรารางกิจกรรมประจ าวันสามารถปรบัเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม******** 
 
 
 
 
 



 
๑๔ 

 ๒.การเล่นเสรี  เป็นสิ่งส าคัญส าหรับเด็กปฐมวัย  ซึ่งจะช่วยฝึกให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา  คิด
สร้างสรรค์ในแต่ละวันๆละ  ๑  ชั่วโมง 
 ๓. กิจกรรมที่ต้องมีการวางแผนโดยผู้สอน  จะช่วยให้เด็กเกิดทักษะเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
กิจกรรมหลัก  ๖  กิจกรรม จัดให้ในหนึ่งวัน  ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมเสรี/การเล่นตามมุม  จัดได้หลายลักษณะดังนี้ 
  -เปิดโอกาสให้เด็กเลือกท ากิจกรรมสร้างสรรค์ และเล่นตามมุมเล่นในช่วงเวลาเดียวกันอย่างอิสระ 
  -เน้นให้เด็กเลือกท ากิจกรรมสร้างสรรค์อย่างน้อย  ๑ – ๒ อย่าง หรือตามข้อตกลงในแต่ละวัน 
  -จัดมุมศิลปะให้เป็นส่วนหนึ่งของมุมเล่นหรือศูนย์การเรียน  ฯลฯ 
 ๒. กิจกรรมสร้างสรรค์  จัด  ๓ – ๕ กิจกรรม ให้อย่างน้อย  ๑ – ๒ กิจกรรม ตามความสนใจกิจกรรม
สร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยเด็กให้แสดงออกทางอารมณ์  ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้
ศิลปะ  เช่น  การเขียนภาพ  การปั้น  การฉีกปะ  การตัดปะ  การพิมพ์ภาพ  การร้อย  การประดิษฐ์ หรือวิธีการอ่ืนที่
เดกได้เกิดความคิดสร้างสรรค์และเหมาะสมกับพัฒนาการ 
 ๓. กิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะ 
 จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะโดยใช้เสียงเพลง  ค าคล้องจอง  ซึ่ง
จังหวะและดนตรีที่ใช้ประกอบได้แก่  เสียงตบมือ  เสียงเพลง  เสียงเคาะไม้  ร ามะนา  กลอง  มาประกอบการ
เคลื่อนไหวเพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งการเคลื่อนไหวของเด็กมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. ช้า  ได้แก่  การคืบ  คลาน 
 ๒. เร็ว  ได้แก่  การวิ่ง 
 ๓. นุ่มนวล  ได้แก่ การไหว้  การบิน 
 ๔. ขึงขัง  ได้แก่  การกระทืบเท้าดังๆ  ตีกลองดังๆ 
 ๕. ร่าเริงมีความสุข  ได้แก่  การตบมือ  หัวเราะ 
 ๖. เศร้าโศกเสียใจ  ได้แก่  สีหน้า ท่าทาง 
ทิศทางการเคลื่อนไหว 
 ๑. การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  มี   ๒  ประเภท  คือ 
  ๑.๑ การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี  ได้แก่  ตบมือ  ผงกศีรษะ  ขยิบตา  ชันเข่า เคาะเท้า  เคลื่อนไหวมือ
และแขน มือและนิ้วมือ  เท้า และปลายเท้า 
  ๑.๒ การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่  ได้แก่  คลาน  คืบ  เดิน  วิ่ง  กระโดด  คานม้า  ก้าวกระโดด 
 
 
 
 
 



 
๑๕ 

 ๒. การเลียนแบบมี  ๔  ประเภท 
  ๒.๑ เลียนแบบท่าทางสัตว์ 
  ๒.๒ เลียนแบบท่าทางคน 
  ๒.๓ เลียนแบบเครื่องยนต์กลไกและเครื่องเล่น 
  ๒.๔ เลียนแบบปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
 ๓. การเคลื่อนไหวตามบทเพลง  ได้แก่  การเคลื่อนไหว  หรือท่าทางประกอบเพลง 
 ๔. การท าท่าทางกายบริหารประกอบเพลง 
 ๕. การเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์  ได้แก่  การเคลื่อนไหวที่ให้เด็กคิดสร้างสรรค์ท่าทางเอง 
 ๖. การเล่นหรือแสดงท่าทางตามจินตนาการบรรยายเรื่องราว ได้แก่  การเคลื่อนไหวหรือแสดงท่าทางตาม
จินตนาการจากเรื่องราวหรือค าบรรยายที่ผู้สอนเล่า 
 ๗. การปฏิบัติตามค าสั่งและข้อตกลง  ได้แก่ การเคลื่อนไหวหรือท าท่าทางตามสัญญาณ หรือค าสั่งตามที่ได้
ตกลงไว้ก่อนเริ่มกิจกรรม 
 ๘. การฝึกท าท่าทางเป็นผู้น าผู้ตาม  ได้แก่  การเคลื่อนไหวหรือท าท่าทางจากความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเอง
แล้วให้เพ่ือนปฏิบัติตามกิจกรรม 
 ๔. กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม 
 กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้  ฝึกการท างานและอยู่
ร่วมกันทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย  กิจกรรมที่จัดมุ่งฝึกให้เด็กได้มีโอกาสฟัง  พูด  สังเกต  คิดแก้ปัญหา  ใช้เหตุผลและ
ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดโดยจัดกิจกรรมด้วยวิธีต่างๆ เช่น  สนทนา  อภิปราย  สาธิต  ทดลอง  เล่า
นิทาน  เล่นบทบาทสมมุติ  ร้องเพลง  ท่องค าคล้องจอง  ศึกษานอกสถานที่  และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้  เป็นต้น 
 ๕. กิจกรรมกลางแจ้ง 
 เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปท ากิจกรรมนอกห้องเรียน  กิจกรรมกลางแจ้งที่ผู้สอนควรจัดให้เด็ก
ได้เล่นมีดังนี้ 
  ๑. การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
  ๒. การเล่นทราย 
  ๓. การเล่นน้ า 
  ๔. การเล่นสมมุติในบ้านตุ๊กตาหรือบ้านจ าลอง 
  ๕. การเล่นในมุมช่างไม้ 
  ๖.การเล่นกับอุปกรณ์กีฬา 
  ๗. การเล่นเกมการละเล่น 
 
 
 
 



๑๖ 
  ๘. กิจกรรมการศึกษา เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา มีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ  เด็กสามารถเล่น
คนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต  คิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี  รูปทรง  จ านวน  
ประเภท  และความสัมพันธ์เกี่ยวกับพ้ืนที่  ระยะทาง 
๖. ระเบียบการแต่งกายของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแก 

วัน การแต่งกาย 
วันจันทร์ ชุดนักเรียน 
วันอังคาร ชุดผ้าไทย 
วันพุธ ชุดกีฬา  (สีม่วง) 
วันพฤหัสบดี ชุดนักเรียน 
วันศุกร์ ชุดอาเซี่ยน 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อยเหนือ 

วัน การแต่งกาย 
วันจันทร์ ชุดนักเรียน 
วันอังคาร ชุดผ้าไทย 
วันพุธ ชุดกีฬา (สีม่วง) 
วันพฤหัสบดี ชุดนักเรียน 
วันศุกร์ ชุดอาเซี่ยน 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายค า 

วัน การแต่งกาย 
วันจันทร์ ชุดนักเรียน 
วันอังคาร ชุดผ้าไทย 
วันพุธ ชุดกีฬา (สีม่วง) 
วันพฤหัสบดี ชุดนักเรียน 
วันศุกร์ ชุดอาเซี่ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
การรับสมัครเด็กที่จะเข้ารับการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ในสังกัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
แนวทางการรับเด็กเล็ก  มีดังนี้ 
 ๑. ชื่อกระบวนงาน  : การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 ๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  : งานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาล 
 ๓. หมวดหมู่ของงานบริการ  : รับแจ้ง 
 ๔. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 
  ๑) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ 
  ๒) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา  
พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ๓) คู่มือประชาชน  การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่สนท้องถิ่น 
 ๕ พื้นที่ให้บริการ : ต าบลศรีสงคราม หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 ๖. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 
  ๖.๑ เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม  มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่างๆ ของ
หน่วยงานและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงาน
ที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย  ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนงาน 
  ๖.๒ เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้
การท างานเป็นมืออาชีพ  และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการที่ตรง
กับความต้องการ 
  ๖.๓ เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ทุก
ขั้นตอน  ตลอดจนเป็นแนวทางในการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  และน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
งานต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
๗. ขอบเขต 

 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้  มีเนื้อหาสาระในภาพรวมของงานการบริหารงานทั่วไป  เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ในเรื่องของการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบล 
ศรีสงคราม  โดยมีล าดับขั้นตอน  และวิธีการในการรับสมัครให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  คือ ๑  ปีการศึกษา  
(เริ่มตั้งแต่  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม – ๑๕  พฤษภาคม  ของปีถัดไป) 
 ๘. ค าจ ากัดความ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น  หมายถึง  นายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม 
 เด็กก่อนวัยเรียน  หมายถึง  เด็กท่ีมีอายุระหว่าง  ๒  ปี  ถึง  ๓  ปี  ๑๑  เดือน 
 สถานศึกษา  หมายถึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 ๙. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 งานบริหารทั่วไป (การศึกษา) ส านักปลัดเทศบาล  มีลักษณะงานในการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก งานแนะแนวการศึกษาให้กับผู้สนใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รับสมัครเข้าศึกษา  
ให้บริการด้านการเรียนการสอนกับครู และให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้ันตอนการด าเนินงานกับ
บุคลากรในหน่วยงานภายใน  ตลอดจนให้บริการข้อมูลทางการศึกษาแก่หน่วยงานภายนอก 
 ๑๐. หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 งานบริหารทั่วไป (การศึกษา) ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม ก ากับ  ดูแล  
ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 ๑๑. ช่องทางการบริการ 
 สถานที่ให้บริการ  ; งานบริหารทั่วไป (การศึกษา) ส านักปลัด  เทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอวังสะพุง  
จังหวัดเลย  โทร. ๐๔๒-๐๓๙๒๐๖ หรือที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  จ านวน  ๓  ศูนย์ ดังนี้ 
  ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแก โทรศัพท์  ๐๙๖-๙๒๙๖๖๔๒ 
  ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อยเหนือ โทรศัพท์   ๐๙๙-๗๔๑๕๔๑๔ 
  ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายค า โทรศัพท์  ๐๖๒-๑๙๗๐๘๒๙ 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  -   
๑๖.๓๐  น.  ทั้งปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 ๑๒. รายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ ๑)ก าหนดการรับ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน รับ

สมัครนักเรียนและประชุมชี้แจงผู้ที่เก่ียวข้องให้ทราบถึงแนว
ทางการรับนักเรียนและวิธีรับ 
๒)สถานศึกษาประสานงานกัน   
งานทะเบียนและบัตรด าเนินการส ารวจข้อมูลประชากรวัย
เรียนในเขตพ้ืนที่ที่มีอายุถึงเกณฑ์ 
๓)สถานศึกษาจัดท าหนังสือแจ้ง  ให้ผู้ปกครองทราบโดย
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ลงนาม 
๔)สถานศึกษาจัดท าก าหนดการ  รับสมัครเสนอท่ี  ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณา 

ส านักปลัดเทศบาลต าบล
ศรีสงคราม(รับผิดชอบงาน
การศึกษา) 
ศพด.ในสังกัด(จนท.ตาม
ค าสั่ง) 
ศพด.ในสังกัด(จนท.ตาม
ค าสั่ง) 
ศพด.ในสังกัด (จนท.ตาม
ค าสั่ง) 

๑  วัน 
 
 
 

๑  วัน 
 

๓  วัน 
 

๑  วัน 

 

๒ ขั้นตอนการสถานศึกษาการจัดท าประกาศรับสมัคร   จัดท า
ประกาศ  ผู้บริหารท้องถิ่น  ตามก าหนดการรับสมัครพร้อม
จัดท าเอกสารใบสมัคร 

ส านักปลัดทต.ศรีสงคราม
(รับผิดชอบงานการศึกษา) 

๑  วัน  

๓ ขั้นตอนการสถานศึกษาด าเนินการประชาสัมพันธ์  การรับ
สมัครผ่านช่องทางต่างๆไปยังการรับสมัคร บ้านเรือน
ประชาชน  สถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการ  บริษัท 
ห้างร้านได้แก่ 
-ป้ายประชาสัมพันธ์ 
-หอกระจายข่าว 
-เว็ปไซต์ www.srisongkram.go.th 
-ประชาสัมพันธ์ทาง facebook 
-รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
-จดหมายข่าว  ฯลฯ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบล
ศรีสงคราม(รับผิดชอบงาน
การศึกษา)/ศพด.ในสังกัด 
จนท.ตามค าสั่ง 

ล่วงหน้าอย่าง
น้อย  ๑  
เดือน 

 

๔ ขั้นตอนการรับ – ผู้ปกครองติดต่อขอรับเอกสารการรับ
สมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม
และท่ีส านักงานเทศบาลต าบลศรีสงคราม หรือ ดาวน์โหลด
ใบสมัครจาก  www.srisongkram.go.th 
-ผู้ปกครองกรอกข้อมูลในใบสมัคร 
-ผู้ปกครองเตรียมหลักฐานการสมัคร 
-ผู้ปกครองยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร 

ส านักปลัด ทต.ศรีสงคราม
(รับผิดชอบงาน
การศึกษา)/ศพด.ในสังกัด 
จนท.ตามค าสั่ง 

ทั้งปีการศึกษา  

 
 
 
 
 
 

http://www.srisongkram.go.th/
http://www.srisongkram.go.th/


๒๐ 
 

ที ่ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
๕ ขั้นตอนการ 

๑) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ   พิจารณาผล และ
เอกสารการสมัคร  การรับสมัคร 
๒) สถานศึกษาจัดท าประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าเรียนและติด
ประกาศโดยเปิดเผย 

ศพด.ในสังกัด จนท.ตาม
ค าสั่ง 

๑  วัน  

๖ ขั้นตอนการ 
๑)สถานศึกษาแจ้ง  การรับสมัครเด็กให้ผู้ปกครอง ทาง
โทรศัพท์/เป็นหนังสือ 
๒)สถานศึกษาแนะน าก าหนดวันรายงานตัว และวันเปิด
เรียน 
๓)ส่งประกาศให้เจเหน้าที่  ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและน า
ข้อมูลลงข้อมูลในระบบและจัดท าเป็นไฟล์เอกสาร และ
รายงานผู้บังคับบัญชา (นายกเทศมนตรี) 

ศพด.ในสังกัด  จนท.ตาม
ค าสั่ง 

ภายในวันที่  
๑๐ มิถุนายน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถานศึกษาจัดท า 

ประกาศรับสมคัร                                                                                    

xi 

เสนอ อปท. 

เสนอผู้บริหาร 
อปท.ลงนาม 

ประชาสมัพันธ์ 

ประกาศรับสมคัร 

รับสมคัร 

ตรวจสอบ 
เอกสาร 

ท าประกาศรายช่ือ ท้ัง ๓ ศพด. 

เสนอผู้บริหารลงนาม 

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ปกครอง
ทราบ 

จัดส่งบัญชีรายชื่อพร้อมข้อมูล
ให้ฝ่ายจัดท าข้อมลูลงข้อมูลใน
ระบบและจัดท าเป็นไฟล์ข้อมูล

เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

จนท.ตามค าสั่งลงข้อมูลในระบบ
และท าไฟล์ข้อมูลเสร็จสิ้นจัดท า

บันทึกรายงานหัวหน้าสถานศึกษา
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

๒๑ 
๑๓.แผนผังกระบวนการบริหารงานรับสมัครเด็กเล็ก 

ขั้นตอนการรับนักเรียน 
                                                          สถานศึกษาจัดท า                     สถานศึกษางานทะเบียนและบัตร 

                                                                     ก าหนดการรับเด็ก                     ส ารวจประชากรวัยเรียนที่อายุถึงเกณฑ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

๑๔. รายการเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครเด็กเล็ก 
ที ่ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

เอกสารฉบับจริงพร้อมส าเนา 
๑ ใบสมัครเข้ารับการศึกษา ๑  ชุด กรอกเอกสารครบถ้วน**จนท.

ตรวจสอบก่อนรับเอกสารทุกครั้ง** 
๒ ทะเบียนประวัตินักเรียน ๑  ชุด กรอกเอกสารครบถ้วน **จนท.

ตรวจสอบก่อนรับเอกสารทุกครั้ง** 
๓ สูติบัตร (หากไม่มี) (กรณีไม่มีให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด) ๑  ฉบับ ฉบับส าเนาให้มารดา/บิดา/ผู้ปกครอง

เป็นผู้ลงนามรับรองส าเนา 
**ในขั้นแรกหากมีมารดาให้มารดาเป็น
ผู้รับรอง** 

๔ ทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดาและมารดา/ผู้ปกครอง ๓  ฉบับ ฉบับส าเนาของผู้สมัครให้มารดา/บิดา/
ผู้ปกครองเป็นผู้ลงนามรับรองส าเนา 
**ในขั้นแรกหากมีมารดาให้มารดา
เป็นผ้รับรอง*** 
ส่วนทะเบียนบ้านของมารดาบิดา/
ผู้ปกครองให้เจ้าตัวเป็นผู้รับรอง 

๕ บัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาและมารดา/ผู้ปกครอง ๒  ฉบับ บิดา  มารดา /ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง 
ส าเนาถูกต้อง 

๖ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) 
**เปลี่ยนกี่ครั้งก็ต้องเอามาแนบทุกครั้งที่เปลี่ยน*** 

 บิดา มารดา/ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

๗ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)    ๑ ฉบับ  
๘ ภาพถ่ายของผู้สมัคร  จ านวน  ๑  รูป ขนาดตามท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
  บิดา  มารดา/ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง

ส าเนาถูกต้อง 
๙ ใบมอบตัว ๑  ชุด กรอกเอกสารครบถ้วน **จนท.

ตรวจสอบก่อนรับเอกสารทุกครั้ง/มอบ
หลักฐานในวันส่งมอบตัวเด็ก*** 

 

๑๕.ค่าธรรมเนียม –ไม่เสียค่าธรรมเนียม- 
๑๖.ช่องทางการับร้องเรียน/แนะน าการบริการ 
-ส านักปลัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม  หมู่ที่ ๓  ถนนมลิวรรณ  อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  ๔๒๑๓๐ 
-ทางหมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร  ๐๔๒-๐๓๙๒๐๖ 
-ทางเว็ปไซต์ www.srisongkram.go.th 
 
 
 
 
 

http://www.srisongkram.go.th/


 
๒๓ 

๑๗.ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 ๑.ผู้ปกครองน าหลักฐานประกอบการสมัครยื่นต่อเจ้าหน้าที่ 
 ๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร 
 ๓.ยื่นใบสมัครและใบมอบตัว เช่น ส าเนาสูติบัตร  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง
และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง 
 ๔.พิจารณาคุณสมบัติ 
 ๕.ประกาศผลการรับสมัคร 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
 

 
ยื่นใบสมัคร                                                       ตรวจสอบหลักฐาน 

                          ๑  นาที                                                              ๓  นาท ี
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

 ๑.ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับสมัครเด็กเล็ก 

 ๒.ประกาศ 

 ๓.ผลงานครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เลขที่.............................   แบบฟอร์มใบสมัคร          
วันที่สมัคร......................                                                                                 ติดภาพถ่ายผูส้มัคร 

                                   ใบสมัคร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................นามสกุล...........................................  
เป็นผู้ปกครองของเด็กชาย/เด็กหญิง...............................................................โดยเกี่ยวข้องเป็น............. ....................... 
ของเด็กมีความประสงค์ท่ีจะให้เด็กในความปกครองของข้าพเจ้าสมัครเข้าเป็นนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลศรีสงคราม  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเด็กและข้าพเจ้า  ดังนี้ 
 เด็กชาย/เด็กหญิง................................................นามสกุล...... ...............................ชื่อเล่น.................. 
เกิดวันที่.................เดือน..............................................พ.ศ.........................อายุ.....................ป.ี. ...........................เดือน 
บิดาชื่อ...........................................................นามสกุล...............................................อาชพี............................. .............. 
มารดาชื่อ........................................................นามสกุล...............................................อาชีพ. .......................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่..............................ถนน/ตรอก/ซอย..................... ...........ต าบล.................................................. 
อ าเภอ.........................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท์.................. ................................... 
ผู้ปกครองชื่อ.......................................................นามสกุล...............................................อาชีพ........................... ............ 
สถานที่ท างานผู้ปกครอง..................................................................หมายเลขโทรศัพท์................ ................................... 

ผู้รับ – ส่งเด็ก 
๑................................................................................................. โดยเกี่ยวข้องเป็น...........................................ของเด็ก 
๒.................................................................................................โดยเกี่ยวข้องเป็น...........................................ของเ ด็ก 
๓................................................................................................. โดยเกี่ยวข้องเป็น...........................................ของเด็ก 
 

      ลงชื่อผู้ปกครอง.............................................................. 
      ลงชื่อผู้รับสมัคร............................................................... 
      วันที่..............เดือน........................................พ.ศ............ 

หมายเหตุ   หลักฐานที่จะต้องน ามาในวันสมัคร 

 ๑.ตัวเด็ก 
 ๒.ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ชุด 
 ๓.รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน   ๓  ใบ  (ถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน) 
 ๔.ส าเนาสูติบัตร  จ านวน   ๑  ชุด 
 
 
 



 
ใบมอบตัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
                                         อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย                        ติดภาพถ่ายผู้สมคัร 

 

 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................อายุ...............................ปี  
อาชีพ............................................รายได้.........................................บาท/เดือน  ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่................................ 
ถนน/ตรอก/ซอย.......................................ต าบล...................................อ าเภอ....................................จังหวัด................ 
โทรศัพท์.....................................................เป็นผู้ปกครองของเด็กชาย/เด็กหญิง................................ ............................ 
เข้าเป็นนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม   และพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ดังนี้ 
 ๑. จะปฏิบัติตามระเบียบ   ข้อบังคับ  ของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม   และครูผู้ให้
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
 ๒. จะไม่ก้าวก่ายการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม    และครูผู้ให้การอบรม
เลี้ยงดูเด็ก 
 ๓. จะร่วมมือกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก  และขจัดปัญหา
ต่างๆ  ที่อาจเกิดข้ึนแก่เด็กอย่างใกล้ชิด 
สถานที่ติดต่อกับผู้ปกครองได้สะดวกเร็วที่สุด.....................................................................โทรศัพท์......................... ...... 
อนึ่ง  ถ้าเด็กชาย/เด็กหญิง........................................................................................เจ็บปว่ย  จ าเป็นต้องรีบน าส่ง
โรงพยาบาลหรือพบแพทย์ทันที   ข้าพเจ้าอนุญาตให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม  จัดการไปตาม
ความเห็นชอบก่อนแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบได้  โดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทุกประการ 
 
      ลงชื่อผู้ปกครอง......................................................................... 
       วันที่...................เดือน............................พ.ศ................... 
 
      ลงชื่อเจ้าหน้าที่รับมอบตัว............................................................. 
       วันที่....................เดือน.............................พ.ศ................. 
 

 

 

 

 



ติดภาพถ่ายผูส้มัคร 

ทะเบียนประวัตินักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

อ าเภอวังสะพุง   จังหวัดเลย 
 

 ๑.เด็กชาย/เด็กหญิง.....................................................นามสกุล..................................ชื่อเล่น........... ............... 
เกิดวันที่...........................เดือน..............................................พ.ศ........................ .อายุ...................ปี.....................เดือน 

๒.บิดาชื่อ.....................................................นามสกุล.........................................อาชีพ........... ........................... 
รายได้...................................บาท/เดือน 

๓.มารดาชื่อ....................................................นามสกุล........................................อาชีพ............ ........................ 
รายได้...................................บาท/เดือน 
 ๔.ที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียน  เลขที่...............................ถนน/ตรอก/ซอย........................หมู๋............................. 
ต าบล....................................อ าเภอ....................................จังหวัด...................................โท รศัพท์................................. 
 ๕.มีพ่ีน้องทั้งหมด................คน  เป็นชาย................คน  เปน็หญิง............คน  นักเรียนเปน็บุตรคนที่............... 
น้ าหนัก............................กิโลกรัม   สูง.......................................เซนติเมตร 
 ๖.นิสัยในการรับประทานอาหาร.......................................................................................................................  
 ๗.การดื่มนม.................................................................................................................... ................................... 
 ๘.ประวัติได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย.....................................................................เมื่ออายุ............ .................ปี 
 ๙.โรคประจ าตัว.............................................โรคจากพันธุกรรมหรือความผิดปกติต่างๆ.................................. 
 ๑๐.แพ้อาหาร (บอกชนิด).......................................................แพ้ยา (บอกชนิดยา)................................... ....... 
 ๑๑.การได้รับภูมิคุ้มกันโรค.................................................. ............................................................................. 
 ๑๒.ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของนักเรียน.....................................................................................  
 ๑๓.นักเรียนเคยเข้าโรงเรียนหรือสถานเลี้ยงเด็กมาก่อน...................................................................................  
 ๑๔.ข้อมูลอื่นๆ  ที่ควรแจ้งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบ 
 ................................................................................................................... ........................................................ 
 ............................................................................................................................. .............................................. 
 ...................................................................................................................................................... .................... 
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อมูลที่ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าว เป็นความจริงทุกประการ 
     (ลงชื่อ).............................................................. 
              (..............................................................) 
       ครู/ผู้ช่วยครู 
 
 
 
 
 



 
ผลงานครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
พ.ศ.๒๕๖๐  นางชนัญชิดา  ธนาโสภา ได้รับคัดเลือกเป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น 
     จากสมาคมครู  ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๑  นางวิลาวรรณ  แสนสุภา ได้รับคัดเลือกเป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น 
     จากสมาคมครู  ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๒  นางเม็ดชริน  ชาวกะสัย ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น 
     จากสมาคมครู  ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๖๓  นางสาวสุรีพร  ทองค า ได้รับคดัเลือกเป็นครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น 
     จากสมาคมครู  ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
       


