
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตาม KDI 

1.1 ตัวบ่งชี้พัฒนาการด้านการสร้างกระบวนการเรียนรู้   
(APPROACHS TO LEARNING) – A 
 การสร้างกระบวนการเรียนรู้นั้นสนับสนุนให้เด็กได้ใช้ทักษะการลงมือปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาและ
เรียนรู้ การท าสิ่งต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือตนเอง  ท าให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการค้นหาความรู้เพ่ือท า
ความเข้าใจความเป็นจริงของโลกรอบตัว สร้างแรงจูงใจภายในและคุณลักษณะการเป็นนักส ารวจค้นคว้าที่ดี 
เพ่ือพัฒนา ความสามารถในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

แนวทางส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กแรกเกิด ถึง 3 ปี 

ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

A1. การริเริ่ม 
(INITIATIVE) 

เด็กแสดงถึงการริเริ่ม
ท าสิ่งที่สนใจ 

เด็กแสดงการท าสิ่งต่างๆ จาก 
การตัดสินใจด้วยตนเอง ทั้ง 
การเลือกเข้าหาหรือถอยหนี 
จากผู้คน การเลือกวัตถุ
อุปกรณ์ที่จะหยิบ จับ ส ารวจ 

- รับฟังและแสดงการยอมรับ 
การเลือก และการตัดสินใจของ
เด็ก 
- เปิดโอกาสให้เด็กได้ท าสิ่งต่างๆ 
ตามความคิดริเริ่มของตนเอง 
อย่างอิสระ 

A2. การแก้ปัญหา 
(PROBLEM SOLVING) 
 

เด็กแสดงการแก้ปัญหา 
จากการส ารวจและการ
เล่น 

เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย และ 
แสดงพฤติกรรมซ้ าๆ เพื่อท า
ให้เกิดบางสิ่งบางอย่าง ทั้งการ 
เคลื่อนตัว หรือย้ายวัตถุจาก
ต าแหน่งเดิมในการค้นหาสิ่งที่
หายไปหรือเพ่ือให้มองเห็น สิ่ง
ต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น 

- ปล่อยให้เด็กลงมือท าสิ่งต่างๆ 
เพ่ือแก้ปัญหาง่ายๆ เอง และ 
ช่วยดูแลความปลอดภัยอยู่ห่างๆ 
- กระตุ้นให้เด็กหาวิธีแก้ปัญหา 
และให้เวลาในการลองผิดลองถูก  
- ให้ความช่วยเหลือเท่าท่ีจ าเป็น 
เมื่อเด็กร้องขอให้ช่วยแก้ปัญหา 

A3. การช่วยเหลือ
ตนเอง (SELF – 

HELP) 

เด็กท าสิ่งต่างๆ เพื่อ 
ตนเอง 

เด็กหยิบ จับ ถือ อุปกรณ์ ที่
ตนเองต้องใช้ เช่น แก้วน้ า 
ขวดน้ า ของใช้ต่างๆ รวมถึง 
แสดงความตั้งใจในการท า สิ่ง
ง่ายๆ ด้วยตนเอง เช่น หยิบ
อาหารเข้าปาก ล้างมือ เดิน
เข้าห้องน้ า ถอดเสื้อผ้า ฯลฯ 

- ให้เด็กได้ช่วยหยิบ จับ ถือ 
อุปกรณ์ ที่เก่ียวข้องกับการ 
ด ารงชีวิตของตนเอง 
- ตอบสนองและช่วยสนับสนุน 
เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมการ 
อยากท าสิ่งต่างๆ 
- ให้เด็กได้ใช้เวลาในการท าสิ่ง 
ต่างๆ เพื่อตนเองอย่างเต็มที่  

 



แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 
ตัวบ่งชี/้

ประสบการณ์ส าคัญ 
ความหมาย ค าอธิบาย 

แนวทางการส่งเสริม 
จากผู้ใหญ่ 

A1. การคิดริเริ่ม 
(INITIATIVE) 

เด็กแสดงถึงการ
คิดริเริ่มในการ
ส ารวจโลก 
รอบตัว 

 

เด็กมีความต้องการที่จะเรียนรู้ 
โดยจะแสดงออกถึงความอยาก
รู้อยากเห็น มีความเป็นอิสระ 
และสามารถก าหนดทิศทางการ
ปฏิบัติของตนเอง ในขณะที่
ก าลังเรียนรู้เกี่ยวกับ 
ความสัมพันธ์ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
การกระท า และความคิด เด็ก 
จะได้เผชิญความท้าทายจาก 
การส ารวจค้นหาสิ่งต่างๆ ใน 
สิ่งแวดล้อม 

 - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์หลากหลาย 
ให้เด็กเลือกใช้อย่างอิสระ และคอย 
เพ่ิมสื่อให้ลองใช้ท าสิ่งที่แตกต่างจาก
เดิม 
- ยิ้ม แสดงท่าทีเป็นมิตรในการชักชวน 
เด็กเข้าร่วมกิจกรรม และให้เวลาใน
การคิด ตัดสินใจท าสิ่งต่างๆ  
- ลองเลียนแบบการกระท า การเลือก 
ใช้สื่อตามวิธีการของเด็ก หรือลองท า 
สิ่งที่อาจไม่ใช่วิธีที่เด็กท า เพื่อดูการ 
ตอบสนอง และขอให้เด็กช่วยแนะน า 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
- ใช้ค าพูด ค าถาม แสดงท่าทางที่ 
กระตุ้น ให้เด็กให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ 
หรือเสนอความคิดและสิ่งที่ได้ท าให้ 
เพ่ือนฟัง  
- ตั้งค าถาม สร้างความท้าทายเพื่อให้ 
เด็กคิดหาวิธีการอ่ืนในการท าสิ่งต่างๆ  

A2. การวางแผน  
(PLANING) 

เด็กวางแผน 
และท าสิ่ง ต่างๆ 
ตามท่ีได้
ตัดสินใจด้วย
ความมุ่งม่ัน 
 
 

เด็กวางแผนและตัดสินใจ ระบุ
สิ่งที่เลือกและตั้งใจบนพื้นฐาน
ความสนใจ โดยการวางแผนจะ
มีความซับซ้อนและมี
รายละเอียดเพ่ิมมากขึ้น เด็กท า
ตามสิ่งที่วางแผนไว้จนส าเร็จ 

- ช่วยเพิ่มค าศัพท์ ทวนค าพูดที่เด็ก
แสดงการวางแผนกับกิจกรรมว่าจะไป
เล่นมุมไหน จะไปท าอะไร หรือไปเล่น
กับใคร  
- สนทนาซักถามด้วยค าถามปลายเปิด 
ถึงสื่อที่เด็กจะใช้ และข้ันตอนวิธีการที่
เด็กจะท า หรือสิ่งที่เด็กคิดว่า
จ าเป็นต้องหาเพ่ิมเติมส าหรับการท าให้
แผนงานที่วางไว้ส าเร็จ- ยอมรับการ
ตัดสินใจในกระบวนการที่เด็กวางแผน
ว่าจะท าหรือแผนการใหม่ที่ เด็ก
ต้องการเปลี่ยนแปลง 



ตัวบ่งชี/้
ประสบการณ์ส าคัญ 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

- ตั้งค าถามกระตุ้นให้เด็กคาดการณ์ถึง 
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นขณะเล่น ให้เด็ก 
อธิบายแนวทางป้องกันหรือแก้ไข 
รวมถึงวางแผนสิ่งที่จะท าในล าดับ
ต่อไป 

A3. การปฏิบัติ
(ENGAGEMENT)   

เด็กตั้งใจลงมือ
ท าสิ่งต่างๆที่
ตนเองสนใจ 
 
 

เด็กเข้าร่วมกิจกรรมและแสดง
ความตั้งใจในการเล่น เด็กแสดง
ถึงความพยายามและเปี่ยมไป
ด้วยแรงจูงใจในการท าสิ่งนั้นๆ  

- ชักชวนให้เด็กเข้าร่วมท ากิจกรรมที่
สนใจ แสดงความคิดเห็นกับอุปกรณ์ 
ขณะลงมือปฏิบัติ แล้วชวนให้เด็กเข้า
มาเล่นด้วย 
- เล่นคู่ขนานไปกับเด็ก พูดทวนค าและ 
เลียนแบบการกระท า การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ต่างๆ ตามเด็ก  
- กระตุ้นให้เด็กแสดงความคิดเห็น ให้ 
ค าแนะน า หรืออธิบายขั้นตอน สาธิต 
แนวทางท่ีเด็กหรือเพ่ือนจะปฏิบัติ 
- ตั้งค าถามปลายเปิด ให้เด็กได้พูดถึง
สิ่งที่ก าลังท า และลองกระตุ้นให้เด็ก
ขยายการด าเนินการให้มากขึ้นด้วยการ
ใช้อุปกรณ์ที่อาจต้องหาเพ่ิมเติมจาก
แหล่งอื่น 

A4. การแก้ปัญหา
(PROBLEM SOLVING)   

เด็กลงมือ 
แก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนในขณะ
เล่น 
 

เด็กเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น และ
มีความยืดหยุ่นในการแก้ ปัญหา
ที่หลากหลาย เด็กแสดง
ความก้าวหน้าในการแก้ปัญหา
จากการลองผิดลองถูกไปสู่การ
คิดอย่างเป็นระบบได้ 

 - แสดงการรับรู้และไวต่อความรู้สึก
ของเด็ก อาจเสนอความช่วยเหลือเมื่อ 
จ าเป็น 
- ให้เด็กบอกเล่าสถานการณ์ ให้ข้อมูล
สิ่งที่เกิดขึ้น ระบุจุดที่เป็นปัญหา ช่วย
เสนอแนวทางให้เด็กคิดต่อ หรือให้เด็ก
ลองขอความช่วยเหลือจากเพ่ือน 
- เชื่อมโยงค าศัพท์ที่ใช้ในการแสดง
ความรู้สึกเพ่ือช่วยให้เด็กอธิบายและ
คลายความรู้สึกวิตกกังวลขณะเผชิญ
ปัญหา 



ตัวบ่งชี/้
ประสบการณ์ส าคัญ 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

-  ตั้งค าถามให้เด็กคิดหาสาเหตุของ
ปัญหา อะไรท าให้สิ่งที่ท าไปแล้วได้ผล
หรือไม่ได้ผล เด็กจะท าอย่างไรต่อไป มี
วิธีการอ่ืนที่จะท าได้อีกหรือไม่ ท าไม
เด็กจึงคิดว่า วิธีการที่จะใช้น่าจะ
ประสบความส าเร็จ มีปัญหาอะไรที่
อาจจะเกิดข้ึนกับสิ่งที่วางแผนใหม่อีก
หรือไม่ และเด็กจะเตรียมการป้องกัน
หรือหาทางแก้ปัญหาอย่างไร 

A5. การใช้แหล่ง
เรียนรู้  (USE OF 

RESOURCES) 

เด็กค้นหา 
รวบรวมข้อมูล 
และสร้าง
ความคิด 
เกี่ยวกับโลก
รอบตัว 

เด็กใช้ประสาทสัมผัสทุกด้าน
และเครื่องมือที่หลากหลายใน
การค้นหาและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับโลกรอบตัว เด็กตั้ง
ค าถามและพยายามอธิบาย
ความคิดของตนเองเกี่ยวกับทุก
สิ่งที่เด็กเข้าไปเกี่ยวข้อง 

 - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
และหนังสือภาพประเภทต่างๆ ที่เด็ก
สนใจและให้โอกาสเด็กใช้ด้วยวิธีการ
ต่างๆ 
-  อธิบายและสนับสนุนให้เด็กบอกเล่า

ถึงสิ่งที่ก าลังท าขณะใช้วัสดุอุปกรณ์
และถามถึงอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เด็กคิดว่า
จ าเป็นต้องใช้ในการค้นหาค าตอบ
ตามท่ีวางแผนไว้ 
- ซักถามถึงวิธีการที่เด็กจะใช้ในการ
ค้นหาค าตอบ ให้เด็กคลี่คลายข้อสงสัย
ด้วยตนเอง และสนับสนุนให้เชื่อมโยง
ความรู้ใหม่กับความรู้เดิมเข้าด้วยกัน 
- ส่งเสริมให้เด็กสังเกตและอธิบาย 
ลักษณะ ความเหมือน ความต่างของ
วัตถุท้ังเสียง กลิ่น ผิวสัมผัสหรือรสชาติ 
และกระตุ้นให้อธิบายว่าคุณสมบัตินั้นๆ 
จะช่วยให้เด็กสามารถท าสิ่งที่ตั้งใจได้
อย่างไร 
- ส่งเสริมให้เด็กใช้การสืบเสาะหา
ความรู้ เพื่อค้นหาค าตอบของข้อสงสัย
ต่างๆ  



ตัวบ่งชี/้
ประสบการณ์ส าคัญ 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

- กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการรวบรวม 
ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลจากการสืบ
เสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ และ
แผนภูมิอย่างง่าย 

A6. การสะท้อน
ความคิด 
(REFLECTION) 

เด็กบอกเล่า
สะท้อน
ความคิด 
เกี่ยวกับ 
ประสบการณ์ 
ของตนเอง 

เด็กใช้ประสบการณ์ต่างๆ ใน
การสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับผู้คน 
สื่อวัสดุ อุปกรณ์ สถานการณ์
และความคิด เด็กสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เด็กรู้แล้ว
กับสิ่งที่เด็กก าลังท าและก าลัง
เรียนรู้ 

- พูดทวนค าตอบและช่วยเรียบเรียงสิ่ง
ที่เด็กเล่าให้เป็นประโยคที่ได้ใจความ 
และอาจเพ่ิมรายละเอียดที่ได้จากการ
เข้าไปสังเกตในช่วงที่เด็กเล่น  
- ให้เด็กน าเสนอและอธิบายถึงวัสดุ 
อุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการที่เด็กเล่น
หรือสิ่งอื่นๆ ที่ท าเพ่ิมเติม รวมถึงช่วย
สรุปประเด็นที่เด็กอธิบาย 
- ใช้ค าขยายเก่ียวกับเวลาในสิ่งที่เด็ก
พูด  ช่วยเด็กคิดทบทวนย้อนไปถึง
แผนงานที่วางไว้ตอนแรก และสิ่งที่ได้
ปฏิบัติในช่วงที่เล่นกับอุปกรณ์ต่างๆ  
- ส่งเสริมให้เด็กอธิบายข้อมูลเพ่ิมเติมที่
เหมือนและต่างกับประสบการณ์เดิม
และตั้งค าถามให้เด็กลองนึกถึงสิ่งที่
อาจท าให้วัตถุหรือประสบการณ์มี
ความแตกต่างจากนี้ในครั้งต่อไป 

 

1.2 ตัวบ่งชี้พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม  
(SOCIAL AND EMOTION DEVELOPMENT) - B 

             พัฒนาการด้านอารมณ์ และสังคมสร้างความรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์ จากพ้ืนฐานการได้รับสัมผัส 
การโอบกอดอันอ่อนโยน การดูแลด้วยความรักความเข้าใจ ท าให้เด็กได้รับรู้ถึงความปลอดภัย พัฒนาความ
ไว้วางใจและเรียนรู้การสร้าง ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ ผู้ที่เลี้ยงดูใกล้ชิด และผู้คนอ่ืนๆ ในสังคม ประสบการณ์
ด้านนี้สนับสนุนให้เด็กได้ แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส เกิด
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และผู้อ่ืน มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 



แนวทางการส่งเสริมพัฒนาส าหรับเด็กแรกเกิด – 3 ปี 

ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 
B1. การรับรู้ถึงความ
แตกต่าง
(DISTINGUISHOING 

SELF AND OTHERS) 

เด็กแยกแยะความ 
แตกต่างระหว่าง 
ตนเองกับผู้อ่ืน 

เด็กส ารวจร่างกายของตนเอง 
เช่น เอานิ้วมือนิ้วเท้าเข้าปาก 
ในเด็กวัยทารก จ้องมอง ยิ้ม
ให้ และสัมผัสภาพสะท้อน 
ของตนเอง ในกระจกเงาหรือ 
ภาพถ่าย เล่นกับนิ้วมือนิ้วเท้า 
ระบุว่าสิ่งของและผู้คนเป็น 
ของตน รวมถึงจ าแนก 
ภาพถ่ายตัวเอง และภาพ 
สะท้อนในกระจก 

- ติดกระจกเงา ภาพถ่าย ให้เด็ก 
ได้มองเห็นภาพตนเอง 
- ชวนเด็กสนทนาถึงลักษณะของ 
ตัวเด็ก เพศ ความสนใจ 
ความชอบ 
- ชวนเด็กระบุเกี่ยวกับลักษณะ 
ของผู้อ่ืน 

B2. ความผูกพัน 
(ATTACHMENT) 
 

เด็กแสดงออกถึง ความ
ผูกพันกับผู้ที่ ใกล้ชิด 

เด็กแสดงการตอบสนองต่อ   
ผู้ที่เลี้ยงดู พ่อแม่ คนที่ใกล้ชิด 
ด้วยการยิ้ม โผเข้าหา ให้อุ้ม 
กอด สัมผัส หยอกล้อเล่นด้วย 
พูดคุยและขอความช่วยเหลือ 

- สัมผัส กอด อุ้ม และแสดงท่าที 
ตอบสนองต่อความต้องการของ 
เด็กด้วยความอ่อนโยน  
- สนทนาพูดคุย หยอกล้อ พา 
เด็กเล่นนิ้วมือ ท่องค าคล้องจอง 
ร้องเพลง เล่นและท ากิจกรรม 

B3. ความสัมพันธ์ 
กับผู้ใหญ่ 
(RELATIONSHIP WITH 

ADULTS) 
 

เด็กปรับตัว สร้าง 
ความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ 
คนอ่ืน 

เด็กแสดงถึงความไว้วางใจ    
ผู้ใหญ่ หรือครู โดยยิ้มให้ 
ตอบสนองต่อเสียงหรือค าพูด 
ของผู้ใหญ่  เอาของเล่นให้ 
ยอมให้เล่นด้วย รวมถึงพูดคุย 
เล่าเรื่องให้ฟังและให้ความ 
ร่วมมือในการท ากิจกรรม 

- ยิ้มแย้ม สนทนาพูดคุย หยอก
ล้อเด็กด้วยท่าทีเป็นมิตร 
- สบตา รับฟัง สิ่งที่เด็กบอกเล่า 
และเล่นกับเด็กตามวิธีที่เด็กคิด 
- ชักชวนเด็กท ากิจกรรมที่เหมาะ 
กับวัย    

B4. ความสัมพันธ์
กับเด็ก 
(RELATIONSHIP WITH 

PEERS) 
 

เด็กปรับตัว สร้าง
ความสัมพันธ์กับเด็ก
คนอ่ืน 

เด็กจ้องมอง แสดงความสนใจ  
ในสิ่งที่เด็กคนอ่ืนก าลังเล่น 
เดินเข้าไปหา กอด นั่งเล่น 
ใกล้ๆ ระบุชื่อและพูดคุยด้วย 

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะ 
กับวัย ให้จ านวนเพียงพอกับ 
เด็กในห้อง  
- พาเด็กมานั่งเล่นใกล้ๆ เด็ก คน
อ่ืน ชวนเด็กเล่นและ ท า
กิจกรรมด้วยกัน 



ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

B5. อารมณ์ 
(EMOTIONS) 
 

เด็กแสดงออกถึง 
อารมณ์ต่างๆ 

เด็กยิ้ม หัวเราะ ร้องไห้ ดีใจ 
เสียใจ ง่วง งอแง แสดงอาการ 
เข้าหาหรือถอยห่างจากบางสิ่ง 
บางอย่างหรือผู้คน ตอบสนอง 
ต่อกิจกรรมตามสภาพอารมณ์ 
ต่างๆ พยายามท าบางอย่าง 
ให้ส าเร็จ แก้ปัญหา พูดบอก 
ความรู้สึกของตนเอง เช่น 
“เสียใจ” 

- สังเกตสีหน้า ท่าทางพฤติกรรม 
ที่เด็กแสดงความรู้สึกต่างๆ 
- ชวนเด็กสนทนา เล่าสาเหตุ 
บอกความรู้สึก โดยรับฟังและ 
แสดงท่าทียอมรับสภาพอารมณ์
ของเด็ก  
- ให้เวลาเด็กแสดงออกถึง 
อารมณ์ และตอบสนองต่อ 
พฤติกรรมที่เด็กแสดงอารมณ์ 
ต่างๆ ด้วยความเหมาะสม 
- ชวนเปลี่ยนกิจกรรม เบนความ 
สนใจ ไปสู่วัตถุหรือกิจกรรมอ่ืน 
เมื่อเห็นเด็กมีอาการหงุดหงิด 
หรือเสียใจมากเกินไป 

B6. การเข้าใจผู้อ่ืน 
(EMPATHY) 
 

เด็กแสดงออกถึงการ 
เข้าใจความรู้สึกและ 
ความต้องการของ 
ผู้อื่น 

เด็กแสดงการตอบสนอง
ความรู้สึกของผู้อื่น เช่น ยิ้ม
เมื่อ เห็นผู้เลี้ยงดูยิ้ม ร้องไห้
เมื่อ เห็นเด็กคนอ่ืนร้องไห้ 
แสดง พฤติกรรมให้ผู้อ่ืนสนใจ 
ยื่นของเล่นให้ หรือเข้าไปกอด 
ปลอบโยนเด็กคนอ่ืน พูดบอก 
ว่าเด็กคนอื่นหรือตุ๊กตา ท า
อะไร เช่น “น้องร้องไห้” 

- รับฟัง แสดงท่าทียอมรับ เมื่อ 
เห็นเด็กปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความ 
เข้าใจ 
- ชวนเด็กสนทนา ให้แสดง 
ค าพูดที่สะท้อนถึงการเข้าใจ 
ความรู้สึกผู้อ่ืน 
- สนับสนุนพฤติกรรมที่เด็ก 
แสดงออกถึงความเข้าใจและ 
เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

B7. การเล่นกับผู้อื่น 
(PLAYING WITH 

OTHER) 

เด็กเล่นกับผู้อื่น เด็กแสดงสีหน้า ท่าทางดีใจ 
และตอบสนองเมื่อมีผู้อ่ืน มา
เล่นด้วย จ้องมองดูวัตถุ และ
วิธีการเล่นของเด็กคนอ่ืน  
ลองเลียนแบบพฤติกรรม และ 
เล่นของเล่นตามที่เห็นเด็กอ่ืน 
เล่น ให้ความร่วมมือเมื่อมีคน 

- จัดพื้นที่เล่นวัสดุอุปกรณ์ ที่
เหมาะสมกับวัย หลากหลาย 
และเพียงพอ เพื่อให้เด็กสามารถ 
เลือกมาเล่นร่วมกันได้ตามความ
สนใจ 
- ให้เวลาเด็กในการเข้าไปเล่น 
กับผู้อ่ืนตามความพร้อมของเด็ก 



ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

มาชวน และร่วมเล่นกับเด็ก 
คนอ่ืนๆ ในบริเวณเดียวกัน 

- ชักชวนให้เด็กเข้าร่วมเล่นกับ 
ผู้อื่นด้วยค าพูด วิธีการนุ่มนวล 
- สนับสนุนให้เด็กได้เล่นกับเด็ก 
ในวัยเดียวกันและเด็กในวัยอื่นๆ 
โดยดูแลความปลอดภัยใกล้ชิด 
- เข้าไปร่วมเล่นกับเด็กในกลุ่ม 

B8. การร่วมกิจกรรม
กลุ่ม (GROUP 

PARTICIPATION) 

เด็กมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมกลุ่มใน 
กิจวัตรประจ าวัน 

เด็กแสดงพฤติกรรมการ 
เคลื่อนไหวร่างกาย คว้าจับ 
สิ่งของช่วงท ากิจกรรมกับ พ่ี
เลี้ยง เลือกปั้นแป้งโดว์ กับ
เพ่ือน มีส่วนร่วมในการท า สิ่ง
ต่างๆ เช่น ช่วยเก็บของเล่น   
ปรบมือ ร้องเพลง ท าท่า 
เคลื่อนไหว ประกอบจังหวะ 
ร่วมกับเพื่อนในกลุ่มใหญ่ 

- ออกแบบและจัดกิจกรรมกลุ่ม 
ให้เด็กมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
กับเพ่ือนๆ ในกิจวัตรประจ าวัน 
เช่น รับประทานอาหาร เล่นใน  
กลุ่มเล็ก หรือท ากิจกรรม กลุ่ม
ใหญ่ด้วยกัน 
- จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
กับการเลือกใช้ในกลุ่มเด็ก 
- กระตุ้นให้เด็กร่วมร้องเพลง 
ปรบมือ ท ากิจกรรมเคลื่อนไหว 
ในช่วงกิจกรรมกลุ่ม 

 
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี 

ประสบการณ์
ส าคัญ/ตัวบ่งช้ี 

พฤติกรรมเด็ก 
ที่ปรากฏ 

ค าอธิบาย แนวทางการส่งเสริมจากผู้ใหญ่ 

B1. การรับรู้ 
เกี่ยวกับตนเอง 
(SELF - 
IDENTITY) 
 

เด็กมีการรับรู้
ต่อตนเอง ใน
เชิงบวก 

 

เด็กตระหนักถึงคุณลักษณะที่ 
สร้างอัตลักษณ์ของตนเอง เช่น 
เพศ เชื้อชาติ วัฒนธรรมและ
ความสามารถ เด็กรับรู้ถึง
ลักษณะเฉพาะ และพัฒนาการ
รับรู้ความเป็นตัวตนที่สมบูรณ์
ได้ 

 - สนทนาพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละคนในด้าน
เพศ อายุ ผม ตา สีผิว วัฒนธรรม 
ภาษา อธิบายให้เด็กเข้าใจว่าแม้มี
ความแตกต่างกัน แต่ทุกคนมี
ความส าคัญเท่ากัน 
 - ชักชวนให้เด็กอภิปรายถึงความชอบ

และความสนใจที่ต่างกัน ยอมรับความ
เหมือนหรือความต่างระหว่างตนเอง



ประสบการณ์
ส าคัญ/ตัวบ่งช้ี 

พฤติกรรมเด็ก 
ที่ปรากฏ 

ค าอธิบาย แนวทางการส่งเสริมจากผู้ใหญ่ 

กับเพ่ือนๆ เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  
 - กระตุ้นให้เด็กแสดงถึงความสนใจ 

ความชอบตามความคิดความรู้สึกของ
ตนเอง ตั้งค าถามให้เด็กแสดงเหตุผล
อย่างอิสระ 

B2. การ
ตระหนักใน
ความสามารถ
ของตน  (SENSE 

OF 

COMPETENCE) 

เด็กรู้สึกมั่นใจ
และท าสิ่งต่างๆ 
ด้วยความ 
สามารถของ
ตนเอง 
 

เด็กสร้างการค้นพบและ
แก้ปัญหาต่างๆ ด้วยการ
คาดหวังถึงความส าเร็จ เด็กเชื่อ
ว่าตนเองสามารถพัฒนาความรู้
และทักษะใดๆ ได้ตามต้องการ 

 - จัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้  
สอดคล้องกับระดับพัฒนาการและ
ความสามารถตามวัยของเด็ก 
 - ช่วยย่อยงานหรือกิจกรรมให้มี

ขั้นตอนชัดเจนและช่วยเสนอแนะ
วิธีการที่เด็กจะลองท า หรือแนะน าให้
ขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน 
 - กล่าวแสดงความชื่นชมในสิ่งที่เด็กท า

ได้ด้วยความสามารถของตนเองและใช้
ค าพูดเชิงบวกให้เด็กท าสิ่งต่างๆ ด้วย
ความมั่นใจ  
- สนับสนุนให้เด็กแลกเปลี่ยนทักษะ
และให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืน 
- ส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ตามความสามารถของตนเอง 

B3. อารมณ์ 
(EMOTIONS) 

เด็กแสดง ออก 
บอก ความรู้สึก
และจัดการ
อารมณ์ของ
ตนเอง 

เด็กระบุและบอกถึงสภาพ
อารมณ์ของตนเอง และรับรู้ว่า
ผู้อื่นมีอารมณ์ความรู้สึกท่ีอาจ
เหมือน หรือแตกต่างจากตนเอง 
เด็กจัดการกับการแสดงออก
ทางอารมณ์ของตนเองได้ 

 - ระบุค าศัพท์บอกสภาพอารมณ์ต่างๆ 
และอธิบายการแสดงออกของเด็ก 
รวมถึงตั้งค าถามถึงเหตุผลที่ท าให้เด็ก
รู้สึกเช่นนั้น 
- ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของการ
แสดงออกทางอารมณ์ของเด็กที่มีต่อ
ผู้อื่น และชี้แนะแนวทางท่ีควร
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
- ช่วยเด็กจัดการกับอารมณ์ความรู้สึก
ของตนเอง แสดงการยอมรับและ
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กล่าวถึงสถานการณ์ที่เด็กสามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้ดี 
- ส่งเสริมให้เด็กพูดสะท้อนความรู้สึก
ของตนเองและผู้อื่น 
- ให้เด็กท ากิจกรรมการเล่นบทบาท
สมมติ การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง 
เสียงดนตรี/ การร้องเพลง และการ
ท างานศิลปะ  

B4. การ เข้าใจ
ผู้อื่น (EMPATHY) 

เด็กแสดงถึงการ
รับรู้และเข้าใจ
ความรู้สึกของ
ผู้อื่น 

เด็กเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน  
โดยการคิดจากประสบการณ์
ของตนเองในขณะที่เผชิญกับ
สภาพอารมณ์แบบเดียวกัน เด็ก
ตอบสนองและแสดงความ
เข้าใจด้วยการแบ่งปันความสุข
และแสดงความช่วยเหลือเมื่อ
เห็นผู้อ่ืนได้รับความเจ็บปวด
ทางกายหรือจิตใจ 

- ระบุชื่อและอธิบายมุมมองของสิ่งที่
เด็กรู้สึกและการรับรู้หรืออารมณ์ที่เด็ก
คนอ่ืนจะรู้สึกเช่นกัน 
- กล่าวถึงสิ่งที่เด็กแสดงถึงพฤติกรรม
การเอาใจใส่ดูแลผู้อ่ืน และมีการปรับ
สิ่งที่ตนเองท าให้สอดคล้องกับการรับรู้
ของผู้อ่ืน 
- หาโอกาสสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วม
และแสดงพฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่
ผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆ  
- ส่งเสริมให้เด็กแสดงความยินดีเมื่อ
ผู้อื่นมีความสุข เห็นอกเห็นใจเมื่อเห็น
ผู้อื่นเศร้าหรือเสียใจ และช่วยเหลือ 
ปลอบโยนเมื่อผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บ 

 B5. ความเป็น
ชุมชน
(COMMUNITY) 
 

เด็กมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทาง
สังคมภายใน 
ห้องเรียน 

เด็กแสดงถึงความเป็นสมาชิกที่
ดีของห้องเรียน โดยการท า
กิจวัตรต่างๆ การให้ความ
ร่วมมือตามความคาดหวังของ
สังคม และรับผิดชอบการดูแล
ห้องเรียนร่วมกับผู้อ่ืน 

- ชักชวนให้เด็กท ากิจกรรมด้วยท่าทีที่ 
เป็นมิตร แจ้งกิจกรรมต่อไปล่วงหน้าให้ 
เด็กเตรียมเปลี่ยนกิจกรรมหรือมี
ทางเลือก แสดงการยอมรับเมื่อเด็กให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติท ากิจวัตร
ประจ าวัน 
- กล่าวยกย่องพฤติกรรมเชิงบวกท่ีเด็ก 
แสดงออกตามความคาดหวัง ทั้งการ
ช่วยเหลือ แบ่งปัน แนะน ากันเอง และ
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การท าสิ่งต่างๆ โดยนึกถึงผู้อ่ืน  
- ให้โอกาสเด็กมีบทบาทท าหน้าที่
ต่างๆ ในการดูแลสื่อวัสดุอุปกรณ์ การ
เก็บของใช้ส่วนตัวและส่วนรวม การ
รักษาความสะอาดในห้องเรียน และ
ชื่นชมเม่ือเด็กรับผิดชอบท าได้เอง 
- ส่งเสริมให้เด็กร่วมตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน 
- กระตุ้นให้เด็กร่วมก าหนดข้อตกลง 
ของห้องเรียน และปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของห้องเรียน รวมถึงให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ และดูแลห้องเรียนร่วมกัน 

B6. การสร้าง 
สัมพันธภาพ  
(BUILDING 

RELATIONSHIPS) 

เด็กสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่
ดีในการอยู่ 
ร่วมกับเด็ก และ
ผู้ใหญ่คนอื่นๆ  

เด็กปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนใน 
ห้องเรียน สามารถจ าชื่อครูและ 
เพ่ือนๆ เด็กพัฒนามิตรภาพ เข้า
หาผู้คน และแสดงบทบาทท้ัง
การเป็นผู้รับและผู้ให้ในการอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่น 

- สร้างความคุ้นเคยกับเด็กเป็น
รายบุคคล ร่วมเล่นกับเด็ก ให้ความ
ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวก
ตามความเหมาะสม  
- สร้างโอกาสให้เด็กท ากิจกรรม ได้
สร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนๆ เสนอ
อุปกรณ์ จัดสถานที่ให้เด็กได้ใช้เวลา
เล่นร่วมกัน  
- ช่วยให้เด็กตระหนักในความส าคัญ
ของการสร้างมิตรภาพ ตั้งใจฟังและ
สนับสนุนให้เด็กรับฟังและสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
- แปลความหมายของการกระท าท่ีเด็ก 
จะได้เข้าใจความรู้สึกที่ดีของผู้อ่ืน และ 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งที่เด็กมี
ความสนใจเหมือนกันเพ่ือการเล่น
ร่วมกัน 
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B7. การเล่น
ร่วมมือ  
(COOPERATIVE 

PLAY) 

เด็กให้ความ 
ร่วมมือในการ
เล่นร่วมกับ 
ผู้อื่น 

เด็กชักชวนผู้ใหญ่และเพ่ือนให้
ร่วมเล่นด้วย เด็กเล่นแบบ
ร่วมมือ โดยแบ่งของเล่น พ้ืนที่
เล่น สนทนา แลกเปลี่ยน
ความคิดกัน 

- ใช้ค าพูดแสดงการชื่นชมเม่ือเห็นเด็ก 
ปรับตัวเล่นร่วมกับเพื่อน ช่วยดูแลเมื่อ
เด็ก 2 คน ใช้วัสดุอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน 
- ให้เวลาเด็กในการพัฒนาวิธีการเล่น 
อย่างมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งจะค่อยๆ 
ซับซ้อนขึ้น ร่วมเล่นตามวิธีและหัวข้อที่ 
เด็กก าหนด อาจเรียกชื่อที่เด็กสมมติ
ขึ้น  
- สังเกตเด็กที่ต้องการเพ่ือนเล่นด้วย 
พูด-ชักชวนให้เด็กเข้ามาเล่นด้วยกัน 
แนะน าเพ่ือนให้มาร่วมเล่น เมื่อเด็ก
คุ้นเคยเล่นกันเองได้ ครูอาจปลีกตัวไป
ช่วยสนับสนุนเด็กคนอ่ืนต่อ  
- เพ่ิมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะช่วยขยายการ
เล่นของเด็กให้มากข้ึน ช่วยอธิบายและ
ชวนให้เด็กร่วมฟังความคิดของเพ่ือน
ในขณะเล่น  
- ส่งเสริมให้เด็กสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เล่นและ
ท างานแบบร่วมมือ รวมถึงการท า
ศิลปะแบบร่วมมือ 

 B8. การมี
คุณธรรมใน
จิตใจ (MORAL 

DEVELOPMENT) 

เด็กแสดงออก
ถึงการรู้จัก
แยกแยะสิ่งที่ผิด
และสิ่งที่ถูก 
 

เด็กพัฒนาพฤติกรรมด้าน 
จริยธรรม โดยเข้าใจถึงหลัก 
คุณธรรม ความถูกต้องที่ไม่ 
แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 

)เช่น เราไม่ควรตีผู้อ่ืน(  

- ช่วยชี้ให้เด็กเห็นถึงพฤติกรรมของ
ตนเองที่ส่งผลกระทบต่อคนอ่ืน ให้
ความเห็นเมื่อเด็กแสดงความ
รับผิดชอบในผลการกระท าของตน 
- ระบุความคาดหวังต่อพฤติกรรมที่      
พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ให้เด็ก 
เข้าใจ ชื่นชมต่อการแสดงพฤติกรรม
นั้น เมื่อเห็นเด็กปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง 
- ยับยั้งพฤติกรรมที่จะท าให้ผู้อ่ืน
เจ็บปวด หรือเสียใจ โดยมุ่งความสนใจ
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และกล่าวถึงส่วนที่เป็นพฤติกรรม
มากกว่าบุคคล 
- ระบุและอธิบายให้เด็กเห็นถึงผลของ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่เชื่อมโยงกับ 
หลักคุณธรรมจริยธรรม 
- สร้างความเข้าใจและอภิปรายกับเด็ก
ถึงพฤติกรรมบางอย่างที่เพ่ือนอาจ
ไม่ได้ตั้งใจก่อให้เกิดผลกระทบ แต่เกิด
จากอุบัติเหตุ หรือความบังเอิญ 
- ส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนตามหลัก 
ศาสนาที่นับถือ 
- จัดกิจกรรมการฟังนิทานเกี่ยวกับ 
คุณธรรม จริยธรรม ร่วมสนทนา และ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

B9. การแก้ไข
ความขัดแย้ง  
(CONFLICT 

RESOLUTION) 

เด็กแก้ไข ความ
ขัดแย้ง ทาง
สังคมด้วย 
เหตุผล 

เด็กมีส่วนร่วมในการแก้ไขความ
ขัดแย้งหรือปัญหาเชิงสังคม 
เพ่ือปรับความเข้าใจกัน เด็ก
ระบุปัญหา เสนอและรับฟัง
ความคิดของผู้อ่ืน แล้วเลือกวิธี
แก้ปัญหาที่ทุกคนยอมรับได้ 

 - อธิบายสิ่งที่สังเกตพบและหยุด
พฤติกรรมที่อาจสร้างความเจ็บปวด 
ตั้งใจฟังเด็กแต่ละคนเล่าปัญหาด้วย
ความเป็นกลาง   
- ช่วยระบุประเด็นส าคัญใน
รายละเอียดของปัญหา สิ่งที่เด็ก
ต้องการแก้ไข กระตุ้นให้เด็กคิดวิธีที่จะ
ใช้แก้ปัญหาและย้ าทวน วิธีที่แต่ละคน
คิด 
- หากเด็กเล็กไม่สามารถหาวิธี
แก้ปัญหาได้ ผู้ใหญ่อาจช่วยเสนอ
แนวทางให้แล้วดูปฏิกิริยาตอบสนอง
ของเด็ก  
- กล่าวแสดงความยินดีเมื่อเด็ก
แก้ปัญหาได้ แม้จะมีผู้ใหญ่เป็นผู้ช่วย
หรือเด็กร่วมกันแก้ปัญหาเอง 
- กรณีท่ีเห็นว่าจะไม่มีใครท าอันตราย
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กัน ลองให้เวลาเด็กๆ ในการคิด
แก้ปัญหากันเองก่อนที่ผู้ใหญ่จะเข้าไป
ช่วย 
- กระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือก 
วิธีการแก้ปัญหา และให้มีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

B10. ความมี
วินัย (DISIPLINE) 
 

เด็กรับรู้ 
เและปฏิบัตตาม
ข้อตกลงของ
ส่วนรวม 

เด็กเข้าใจและปฏิบัติตาม
ข้อตกลง สามารถควบคุม
ตนเองให้ท าตามกติกาที่ทุกคน
ต้องรับผิดชอบ 

- อธิบายความคาดหวังต่อพฤติกรรม
การควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงของส่วนรวมให้เด็กเข้าใจ  
- ยิ้ม แสดงท่าทีที่เป็นมิตร กระตุ้นให้
เด็กเข้าแถวตามล าดับ รู้จักการรอคอย
และปฏิบัติตามข้อตกลง  
- แจ้งกิจกรรมต่อไปล่วงหน้า ให้เด็ก 
เตรียมตัวให้ความร่วมมือและควบคุม 
ตนเองในการปฏิบัติกิจกรรม 
- ให้โอกาสเด็กท าหน้าที่ต่างๆ และฝึก 
ความรับผิดชอบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ 
ตนเองและส่วนรวม 
- กล่าวยินดีต่อพฤติกรรมที่เด็ก
แสดงออก ถึงการมีระเบียบวินัย และ
เมื่อเด็กปฏิบัติ ได้เองโดยไม่ต้องเตือน
ซ้ า 

 

 

1.3 ตัวบ่งชี้พัฒนาการด้านร่างกาย สุขภาพ และสุขนิสัย (PHYSICAL DEVELOPMENT 

AND HEALTH) - C 
 

  การส่งเสริมพัฒนการด้านร่างกายเป็นการสนับสนุนให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก 
การใช้ประสาทสัมผัส การควบคุมกลไกในร่างกายในการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ เสริมสร้างสมรรถภาพให้เกิด
การเจริญเติบโตสมวัย  ฝึกการสร้างสุขนิสัย ให้เด็กมีสุขอนามัยและมีภาวะโภชนาการที่ดี เรียนรู้การดูแล
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 



แนวทางการการส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กอายุแรกเกิด – 3 ปี 
ตัวบ่งชี้พัฒนาการ 

(KDI) 
ความหมาย ค าอธิบาย 

แนวทางการส่งเสริม 
จากผู้ใหญ่ 

C1. การเคลื่อนไหว 
ร่างกายบางส่วน
(MOVING PARTS OF 

THE BODY) 

เด็กเคลื่อนไหว ส่วน
ต่างๆ ของ ร่างกาย 
(การหันศีรษะ, การ
หยิบจับ, การเตะ) 

เด็กขยับ เตะแขนขา ไขว่คว้า 
จับวัตถุ ย้ายการถืออุปกรณ์ 
จากมือข้างหนึ่งไปยังอีกข้าง 
หนึ่ง กลิ้ง หรือขว้างลูกบอล 
ไปยังวัตถุหรือบุคคล เตะ ลูก
บอล และหยิบ จับวัตถุ ชิ้น
เล็กๆ โดยใช้การประสาน 
สัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อ นิ้ว
มือ 

- จัดวางสื่อ วัสดุอุปกรณ์ให้เด็ก 
มอง หันหา หยิบ ไขว่คว้า จับ  
อย่างหลากหลาย 
- กระตุ้นให้เด็กเคลื่อนไหว 
ร่างกายบางส่วน เช่น ศีรษะ นิ้ว
มือ มือ แขน ขา ด้วยการท า 
กิจกรรมสนุกๆ เช่น เล่นนิ้วมือ 
ค าคล้องจอง ร้องเพลง เล่นกับ 
อุปกรณ์ต่างๆ 
- ให้โอกาสเด็กได้ใช้ร่างกายใน 
การเคลื่อนไหวตามทิศทาง และ 
ความตั้งใจอย่างอิสระ 

C2. การเคลื่อนไหว 
ร่างกาย โดยรวม 
(MOVING THE WHOLE 

BODY) 

เด็กเคลื่อนไหว (การ
คืบ, การคลาน, การ
เดิน, การวิ่ง, การทรง
ตัว) 

เด็กใช้ร่างกายทุกส่วนในการ 
เคลื่อนไหว และเคลื่อนที่ เช่น 
การคืบ คลาน เดิน วิ่ง ปีน
ป่าย กระโดด ย่อตัว ทรงตัว 
เดินขึ้น-ลงบันได 

- จัดสภาพแวดล้อม พื้นท่ี วาง
ต าแหน่งเฟอร์นิเจอร์ และ
เครื่องใช้ต่างๆ ให้ปลอดภัย  
- ชักชวนให้เด็กออกไปเล่นใน 
บริเวณสนามที่มีเครื่องเล่น 
ส าหรับเดิน วิ่ง ปีนป่าย ฯลฯ 
- ออกแบบกิจกรรมและจัด 
อุปกรณ์ สถานการณก์ระตุ้นให้ 
เด็กเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น เดินทรงตัว ลอด ย่อตัว คืบ 
คลาน ฯลฯ 

C3. การเคลื่อนไหว 
พร้อมอุปกรณ์ 
(MOVING WITH 

OBJECTS)   

เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย
พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ 

เด็กเคลื่อนไหวร่างกายโดยถือ 
หยิบ จับ เขย่า วัสดุอุปกรณ์ 
ไปพร้อมกับการเดิน วิ่ง 
กระโดด หรือท าท่าทางต่างๆ  

- จัดวางสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ 
หลากหลายให้เด็ก ได้ถือ หยิบ 
จับ เขย่า ประกอบการ 
เคลื่อนไหว 
- สนับสนุนให้เด็กเคลื่อนไหว 
ร่างกายในรูปแบบและทิศทาง 



ตัวบ่งชี้พัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

ต่างๆ ประกอบอุปกรณ์ด้วย 
กิจกรรมสนุกๆ  
- กระตุ้นให้เด็กท าท่าทางการ 
เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ด้วย
ตนเองโดยอิสระ 

C4. ความคงทนใน
กลไกทางร่างกาย 
(STEADY BEAT) 

เด็กรู้สึกและมีความ 
คงทนในการสร้าง 
ประสบการณ์ทาง 
ร่างกาย 

เด็กขยับร่างกาย ในรูปแบบ 
ซ้ าๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
เช่น เขย่าเครื่องเคาะจังหวะ 
ใช้ช้อนเคาะโต๊ะ ย่อขึ้น-ลง 
โยกตัว พร้อมกับเสียงเพลง ที่
ได้ฟัง หรือส่ายไป-มาตาม 
จังหวะ  

- จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่มีเสียง ให้
เด็ก ได้ถือ หยิบ จับ เขย่าซ้ าๆ 
- ให้โอกาสเด็กท าท่าทางการ 
เคลื่อนไหวซ้ าๆ ตามความสนใจ 
- กระตุ้นให้เด็กเคลื่อนไหวซ้ าๆ 
ในรูปแบบต่างๆ ไปพร้อมกับ 
เพลงที่มีจังหวะสม่ าเสมอ 

 

แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี 

ตัวบ่งชี/้
ประสบการณ์ส าคัญ 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 
C1. ทักษะการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่  
(GROSS – MOTOR 

SKILLS) 
 
 

เด็กแสดงออก
ถึงความแข็งแรง 
ความยืดหยุ่น 
ความสมดุล 
และการควบคุม
การใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่ในการ
เคลื่อนไหว 

เด็กใช้ร่างกายเคลื่อนไหวแบบ
อยู่กบัที่ เช่น การงอตัว การ
หมุนบิดตัว การโยกตัว และ
แบบเคลื่อนที่ เช่น การเดิน ปีน
ป่าย วิ่ง กระโดดไปมา กระโดด
ขึ้นลง วิ่งสลับเท้า ซอยเท้า ควบ
ม้า เด็กประสานสัมพันธ์ระหว่าง
กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง โยน 
จับ เตะ ตีลูกบอล และแกว่งไป
มา 

- เลียนแบบและระบุชื่อการเคลื่อนไหว 
ของเด็กท้ังการเคลื่อนไหวแบบ
เคลื่อนที่ และการเคลื่อนไหวแบบอยู่
กับท่ี และลองท าตามล าดับขั้นตอนไป
พร้อมกับเด็ก 
- กล่าวถึงสิ่งที่เด็กปฏิบัติเมื่อจัดกระท า 
กับวัตถุในขณะเคลื่อนไหวแบบ
เคลื่อนที่ และแบบอยู่กับที่  ลองท า
ควบคู่ไปกับการบรรยายสิ่งที่ปฏิบัติ
เหมือนเด็ก 
- เปิดโอกาสให้เด็กเคลื่อนไหวที่มีล าดับ 
ขั้นตอนขณะที่รอท ากิจกรรมช่วงรอ 
รับประทานอาหารกลางวัน อาทิ การ
ตบมือ เล่นนิ้วมือ ท าท่าเคลื่อนไหว
ซ้ าๆ  



ตัวบ่งชี/้
ประสบการณ์ส าคัญ 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

- ลองชักชวนให้เด็กเพ่ิมความท้าทาย
ในขณะเคลื่อนไหวแบบต่างๆ อาทิ ยก
เข่าสูงขึ้น ท าให้เร็วขึ้น กระตุ้นให้เด็ก
บอกชื่อ ท่าทาง อธิบายล าดับขั้นตอน
ของการเคลื่อนไหวของตนเอง และคิด
ท่าทางที่จะท าต่อไป 
- ลองให้เด็กคิดว่าจะจัดกระท ากับวัตถุ 
ในรูปแบบอื่นๆ ในขณะเคลื่อนที่และ
อยู่กับที่ได้อีกหรือไม่ หรือให้เด็กลองใช้
วัตถุท่ีมีลักษณะคล้ายกันท าท่าต่างๆ  
- ส่งเสริมให้เด็กท ากิจกรรม
หลากหลาย ทั้งการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ การ
เคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ การ
เล่นเครื่องเล่นสนาม การเคลื่อนไหวที่
ใช้การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ 
การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง การ
จับ การโยน การเตะ การเล่นเครื่อง
เล่นสนามอย่างอิสระ 

C2. ทักษะการใช้ 
กล้ามเนื้อ เล็ก (FINE 

– MOTOR SKILLS) 

เด็กแสดง ออก
ถึงความ 
แข็งแรง การ 
ประสาน 
สัมพันธ์ 
ระหว่างตากับ
มือ และ การ
ควบคุมการใช้
กล้ามเนื้อเล็ก
ท ากิจกรรม 

เด็กใช้กล้ามเนื้อเล็กในการ 
เคลื่อนไหว เช่น การหยิบจับ 
นวด บีบ ตี ทุบ ท าท่าทาง การ
เขียน และการตัด เด็กแสดงการ
จัดกระท ากับวัสดุและเครื่องมือ
ต่างๆ เด็กพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างตากับมือ เช่น การต่อ
บล็อก การหยิบเมล็ดถั่ว การเท
น้ าผลไม้ และ การเคาะนิ้ว 

- จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ท่ีกระตุ้นให้เด็ก
ได้ใช้กล้ามเนื้อเล็กในการจัดกระท า 
ฝึกการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตากับ
มือ และคอยเพ่ิมอุปกรณ์ท่ีกระตุ้นให้
เด็กควบคุมการใช้กล้ามเนื้อเล็กให้ดี
ยิ่งขึ้น 
- เลียนแบบการปฏิบัติของเด็กและ
อธิบายการกระท าขณะท าตามข้ันตอน 
ซักถาม ให้เด็กสาธิตวิธีการท าสิ่งต่างๆ 
ให้ดู 



ตัวบ่งชี/้
ประสบการณ์ส าคัญ 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

- สนับสนุนให้เด็กลองท าสิ่งที่ซับซ้อน
ขึ้น ใช้มือเดียว เมื่อท าได้แล้วอาจให้
เด็กลองใช้อีกมือหนึ่ง 
- ให้เด็กท ากิจกรรมการเล่นเครื่องเล่น 
สัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก 
การเขียนภาพและการเล่นกับสี การ
ปั้น การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยเศษวัสดุ 
รวมถึง การหยิบจับ การใช้กรรไกร 
การฉีก ตัด ปะ และร้อยวัสดุ 

C3. การตระหนักรู้
ในร่างกาย (BODY 

AWARENESS) 

เด็กรับรู้ 
เกี่ยวกับ 
ร่างกายของ 
ตนเองและ 
ควบคุมการใช้
ร่างกายในพ้ืนที่
ต่างๆ  

เด็กจ าชื่อและต าแหน่งของ 
อวัยวะต่างๆ เด็กรับรู้ความรู้สึก 
ของร่างกายตนเองที่ต้อง
เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน และวัตถุ
รอบตัว เด็กรับรู้ เคลื่อนไหว
ร่างกายและหยุดนิ่งได้ 

- บอกชื่อของอวัยวะและชวนเด็กชี้ 
ต าแหน่งส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยใช้ 
เพลง หรือบทร้องเล่น 
- เรียกให้เด็กระมัดระวังสิ่งที่กีดขวาง 
ข้างหน้าก่อนจะชนหรือกระทบกับวัตถุ 
- แสดงการชื่นชมเม่ือเด็กประสบความ 
ส าเร็จในการควบคุมการเคลื่อนไหวไป 
รอบวัตถุได้ 
- เคลื่อนไหวท าท่าซ้ าๆ และส่งเสริมให้
เด็กเป็นผู้น าในการท าท่าเคลื่อนไหวให้
เพ่ือนท าท่าตาม 
- ส่งเสริมให้เด็กคิดเกี่ยวกับการกระท า
ของตนเองในการใช้พ้ืนที่ ซึ่งอาจมีผล
ต่อการท าสิ่งต่างๆ ของผู้อ่ืน 
- จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพ่ือ
ควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และ
พ้ืนที่ รวมถึงการเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีด
ขวาง 

 C4. การดูแล
สุขอนามัย 
(PERSONAL CARE) 

เด็กรักษาความ
สะอาด ดูแล
สุขอนามัย ส่วน

เด็กรับประทานอาหาร แต่งตัว 
แปรงฟัน ท าความสะอาด และ
ใช้ห้องน้ าด้วยตนเอง 

- ช่วงแรกผู้ใหญ่อาจช่วยเหลือเด็กใน
การดูแลสุขอนามัย พร้อมกับพูด
อธิบายสิ่งที่ท าไปพร้อมกัน จากนั้นจึง



ตัวบ่งชี/้
ประสบการณ์ส าคัญ 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

ตนตามกิจวัตร 
ประจ าวัน 

ช่วยเพียงบางส่วน และให้เด็กท าส่วนที่
เหลือด้วยตนเอง 
- กล่าวชื่นชมเม่ือเด็กแสดงพฤติกรรม
การดูแลสุขอนามัยของตนเองหรือช่วย
ผู้อื่นได้ 
- กระตุ้นให้เด็กลองท าสิ่งต่างๆ เพ่ือ
ดูแลสุขภาพของตนเองได้มากขึ้น หรือ
ช่วยสาธิตทักษะนี้ให้เพ่ือนได้ 
- ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามสุขอนามัย 
สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจ าวัน 

C5. พฤติกรรมการมี
สุขภาพ (HEALTH 

EHAVIOR) 

เด็กปฏิบัติตนใน
การรักษา
สุขภาพ ออก
ก าลังกาย และ
ดูแลความ 
ปลอดภัย ของ
ตนเอง 

เด็กเข้าร่วมในกิจกรรม 
เคลื่อนไหว และออกก าลังกาย  
เด็กรู้ว่าอาหารบางชนิดมี
ประโยชน์มากกว่าอาหารบาง
ชนิด เด็กปฏิบัติตนในการดูแล 
สุขภาพให้แข็งแรง เช่น การปิด
ปากเวลาไอ การล้างมือหลังเข้า
ห้องน้ า การใช้ช้อนส้อมของ
ตนเอง เด็กดูแลความปลอดภัย
ให้ตนเองได้ เช่น ใส่หมวกปั่น 
จักรยาน เดินบนพื้นและในที่ๆ 
ไม่เป็นอันตราย 

- จัดเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ 
ส่งเสริมให้เด็กรับประทานด้วยการให้
ค าแนะน าว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์
ต่อร่างกายและหลีกเลี่ยงการบังคับให้
เด็กรับประทาน 
- ชวนเด็กอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ 
- แนะน าให้เด็กเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างการออกก าลังกายกับการมี
สุขภาพแข็งแรง ชื่นชมเม่ือเด็กแสดง
พฤติกรรมที่ดี 
- เป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ 
อนามัย ทั้งการท าความสะอาดร่างกาย 
การออกก าลังกาย  
- กระตุ้นให้เด็กปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
ในกิจวัตรประจ าวัน และดูแลการเล่น
เครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
- จัดกิจกรรมการฟังนิทาน เรื่องราว 
เหตุการณ์เกี่ยวกับการป้องกัน และ
รักษาความปลอดภัยหรือการเล่น
บทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ  

 



  1.4 ตัวบ่งชี้พัฒนาการด้านการสื่อสาร ภาษา และการรู้หนังสือ (COMMUNICATION, 
LANGUAGE, AND LITERACY) - D 

 

 การส่งเสริมพัฒนาการด้านการสื่อสาร ภาษา และการรู้หนังสือ เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้เข้าใจ
ความหมายของภาษาที่แสดงความคิด ความรู้สึก โดยเน้นการสื่อสาร และตอบสนองต่อผู้อ่ืนจากการใช้จริงใน
ชีวิตประจ าวันผ่านกิจกรรม และจากสื่อการเรียนรู้ หนังสือภาพ ที่เหมาะสมกับวัย เพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
การพูด การอ่านจากภาพ การสังเกตส ารวจสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึง ส่งเสริมให้เด็กสนุกกับการร่วมกิจกรรมการใช้
ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ 

แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กแรกเกิด – 3 ปี 

ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 
D1. การฟังและการ 
ตอบสนอง 
(LISTENING AND 

RESPONDING) 
 

เด็กฟังและแสดงการ 
ตอบสนอง 

เด็กหันหาเสียง มองสบตา 
และยิ้มให้เมื่อได้ยินเสียงของ 
ผู้เลี้ยงดู เด็กเลียนเสียงใน 
ล าคอ และทดลองท าเสียง 
สูงๆ ต่ าๆ หันไปหาต้นเสียง 
เมื่อถูกเรียกชื่อและแสดงการ 
ตอบสนองตามค าพูดที่ได้ยิน 
ค าขอร้องหรือค าบอก เช่น 
เดินไปใส่รองเท้าเมื่อได้ยินว่า 
ได้เวลาออกไปข้างนอกแล้ว 

- สนทนา พูดคุยกับเด็กด้วย 
น้ าเสียงนุ่มนวล และพาเด็ก 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมที่ 
สอดคล้องกับค าพูดนั้นๆ 
- ร้องเพลง พูดค าคล้องจอง  
เคาะจังหวะ เล่นดนตรี ท า 
กิจกรรมที่ท าให้เกิดเสียง 
แตกต่างกัน  
- กระตุ้นให้เด็กตั้งใจฟังเสียง 
ต่างๆ ที่ได้ยินในชีวิตประจ าวัน 
ที่มีความดัง-เบา เหมาะสมกับ 
การได้ยินของเด็ก  
- เล่านิทานให้เด็กฟัง ใช้เสียง 
สูงๆ ต่ าๆ กระตุ้นความสนใจ
และ ให้เด็กตอบสนองด้วยการ
พูด หรือชี้ภาพในนิทาน 

D2. การสื่อสารด้วย
ภาษาท่าทาง  
(NONVERBAL 

COMMUNICATION) 
 

เด็กสื่อสารด้วยสีหน้า 
ท่าทางต่างๆ 

เด็กมองดูสิ่งที่สนใจและใช้ สี
หน้า ภาษาท่าทางในการ 
บอกความต้องการให้ผู้เลี้ยงดู 
เข้าใจ เช่น ชี้นิ้วไปที่คน สัตว์ 
หรือวัตถุ และถือวัตถุส่งให้ ผู้
เลี้ยงดูหรือเด็ก รวมถึงจูงมือ 

- สังเกต สีหน้า ท่าทาง 
พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก และ 
ตอบสนองต่อความต้องการของ 
เด็กตามที่ร้องขอ 



ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

พาผู้เลี้ยงไปยังต าแหน่งของ 
วัตถุ สถานที่ หรือไปหาผู้คน 

- ใช้ค าพูดแสดงความเชื่อมโยง 
สิ่งที่เด็กหมายถึงกับภาษาท่าทาง
ที่เด็กแสดงออก  
- แสดงค าพูดและใช้ภาษา 
ท่าทางในวิถีชีวิตประจ าวันไป 
พร้อมๆ กันขณะสื่อความหมาย 
กับเด็ก 

D3. การสื่อสารแบบ 
2 ทาง (TWO – WAY 

COMMUNICATION) 
 

เด็กแสดงการสื่อสาร 
สนทนา โต้ตอบแบบ 
2 ทาง 

เด็กมองหน้า สบตา และ ท า
เสียงในล าคอหรือยิ้มให้ ส่ง
เสียงอ้อแอ้โต้ตอบกับผู้อ่ืน 
เมื่อเริ่มพูดได้ เด็กเปล่งเสียง 
เป็นค าศัพท์สั้นๆ ใช้ประโยค 
ง่ายๆ สนทนากับผู้คนรอบตัว 
ใช้ค าพูดแสดงการขอความ 
ช่วยเหลือ ซักถาม และรู้จัก 
แลกเปลี่ยน สลับบทบาท การ
พูดในการสนทนากับผู้อ่ืน 

- สบตา ย่อตัวให้อยู่ในระดับ 
เดียวกับเด็ก ตั้งใจฟังสิ่งที่เด็กพูด 
- สนทนาโต้ตอบในเรื่องที่เด็ก 
ซักถาม และตอบสนองเมื่อเด็ก 
ต้องการความช่วยเหลือ 
- ให้โอกาสเด็กพูด และกระตุ้น 
ให้เด็กมีส่วนร่วมในการสนทนา 
กับผู้อ่ืน 
 

D4. การพูด 
(SPEAKING) 
 

เด็กพูด เริ่มต้นเด็กจะท าเสียงในล าคอ 
ส่งเสียงอ้อแอ้ ท าเสียงซ้ าๆ 
เปล่งเสียงที่มีระดับเสียงสูงๆ 
ต่ าๆ แตกต่างกัน และใช้ 
ท่าทางแสดงความรู้สึก ต่อมา
จึงเปล่งเสียงค าศัพท์ และวลี
สั้นๆ ที่หมายถึง คน สัตว์ 
สิ่งของ แล้วจึงพูด ประโยค
ง่ายๆ 

- สบตา ย่อตัวให้อยู่ในระดับ 
เดียวกับเด็ก ตั้งใจฟังสิ่งที่เด็กพูด  
- ชักชวนให้เด็กสังเกตสิ่งต่างๆ  
และพูดกล่าวถึงลักษณะของ สิ่ง
ที่พบเห็น ทั้ง คน สัตว์ ต้นไม้ 
ดอกไม้ ฯลฯ  
- สนทนา ซักถาม และกระตุ้น 
ให้เด็กตอบสนองด้วยค าพูด โดย 
ใช้ค าถามง่ายๆ “ท าอะไร?”, 
“เล่นกับใคร?”  
- ให้โอกาสเด็กพูด และกระตุ้น 
ให้เด็กแสดงความคิดเห็น มี ส่วน
ร่วมในการสนทนากับผู้อ่ืน 



ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

- เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ 
ค าศัพท์ต่างๆ เปล่งเสียงพูดให้ 
ถูกต้อง สุภาพ เหมาะสม 

D5. การส ารวจสื่อ
สิ่งพิมพ์ (EMPLORING 

PRINT) 
 

เด็กส ารวจหนังสือ
ภาพ และนิตยสาร
ต่างๆ 

แรกเริ่มเด็กจะมองดูหนังสือ 
ภาพ เอื้อมมือ คว้าจับ และ 
หยิบหนังสือเข้าปาก จากนั้น
จะเปิดหน้าหนังสือ และชี้ไปที่
ภาพ และออกเสียง พูดชื่อสิ่ง
ที่มองเห็นในหนังสือ 

- จัดเตรียมหนังสือภาพ นิทาน 
นิตยสารต่างๆ ที่มีเนื้อหา ขนาด 
เหมาะกับวัยของเด็กไว้บนชั้น 
หนังสือ หรือต าแหน่งที่เด็กจะ 
หยิบเปิดดูได้เองโดยสะดวก  
- อ่านนิทาน หนังสือภาพให้ เด็ก
ฟังทุกวันด้วยความเต็มใจและ
กระตือรือร้น 
- ชี้ชวนให้เด็กสังเกตและสนทนา 
ถึงภาพหรือสิ่งที่พบในหนังสือ 
- ผู้ใหญ่แสดงพฤติกรรมการอ่าน 
หนังสือเป็นประจ าและเป็น 
ตัวอย่างที่ดีในการค้นหาความรู้ 
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

D6. การสนุกกับ
ภาษา (ENJOYING 

LANGUAGE) 
 

เด็กสนุกกับเรื่องราว 
บทกลอน ค าคล้อง
จอง และเพลงต่างๆ 

เด็กสนใจ แสดงการหยุดฟัง 
เปล่งเสียง หรือ ตอบสนอง 
ต่อเสียงที่ได้ยินจากเรื่องราว 
จังหวะ หรือเสียงเพลง และ 
โยกตัว ปรบมือซ้ าๆ ตาม 
จังหวะ หรือเสียงเพลง ร่วมท า 
กิจกรรมทางภาษาหรือเล่นนิ้ว
มือ เล่นเกม ร้องเพลง ร้อง
ขอให้ผู้ใหญ่เล่านิทาน ร้อง
เพลง ท่องค าคล้องจอง ท่อง
บท กลอน หรือร้องเพลงให้ฟัง 
แล้วร่วมร้องเพลง หรือมี ส่วน
ร่วมในกิจกรรมนั้นด้วย 

- เล่านิทาน ท่องบทกลอน ค า
คล้องจอง และร้องเพลงให้ เด็ก
ฟัง โดยใช้น้ าเสียง สูงๆ ต่ าๆ 
กระตุ้นความสนใจ 
- ชักชวนเด็กท่องบทกลอน ค า
คล้องจองและร้องเพลงพร้อม 
ท าท่าทางประกอบ หรือเล่นนิ้ว
มือ 
- เว้นค า หรือข้อความ เพ่ือ 
กระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการ 
พูดบทกลอน ค าคล้องจอง ร้อง
เพลงด้วยกัน 



ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

- ตั้งใจฟัง และแสดงความสนใจ 
เมื่อเด็กร้องเพลง พูดบทกลอน 
ค าคล้องจองให้ฟัง  

 

แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี 

ตัวบ่งชี/้
ประสบการณ์ส าคัญ 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 
D1. ความเข้าใจ
ความหมาย 
(COMPREHENSION) 

เด็กเข้าใจ และ
แสดงการ
ตอบสนองต่อสิ่ง
ที่ฟังได้ตรงกับ 
ความหมาย 
ของภาษา 

เด็กเข้าใจความหมายของบท
สนทนา สัญลักษณ์ นิทาน 
หนังสือ เพลง บทกลอน และ 
บทร้องเล่น เด็กฟังและ
ตอบสนอง เชื่อมโยงข้อมูลกับ
ประสบการณ์ชีวิต รู้จักคาดเดา
สิ่งที่จะเกิดขึ้น และจดจ าผู้คน
ในชีวิตจริงหรือตัวละคร สื่อ  
วัสดุอุปกรณ์ การกระท า 
เหตุการณ์ และความคิดต่างๆ  

- สนทนาถึงสิ่งที่เด็กก าลังท าหรือ สิ่งที่ 
เกิดข้ึนด้วยประโยคง่ายๆ แล้วจึงค่อย
เพ่ิมรายละเอียด โดยระบุสิ่งที่เด็กปฏิบัติ
ด้วยการใช้ข้อความที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 
- กระตุ้นให้เด็กแสดงความคิดเห็นและ
ตั้งค าถามเก่ียวกับหัวข้อที่ก าลังสนทนา 
เชื่อมโยงความคิดกับสิ่งที่เด็กเคย
กล่าวถึง หรือประสบการณ์เดิมของเด็ก 
และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของครู 
- ยืนยันสิ่งที่เด็กแสดงถึงรายละเอียดที่
จ าได้ แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่บอกเล่า 
และเปิดโอกาสให้เด็กระบุล าดับ 
เหตุการณ์เรื่องราวในนิทาน   
- สนทนากับเด็กถึงสิ่งที่พบเห็นในแต่ละ
หน้าของหนังสือ ชวนให้เด็กคาดเดาสิ่งที่
จะเกิดขึ้นในหน้าต่อไปและค่อยๆ 
เชื่อมโยงการคาดเดาอย่างเป็นเหตุเป็น
ผลในแต่ละหน้า 
- สนทนาซักถาม เพ่ือให้เด็กแสดง 
รายละเอียดต่างๆ ที่จดจ าได้มากข้ึน   
ให้เด็กเล่าเรื่องซ้ าให้ผู้อ่ืนฟังและลอง  



ตัวบ่งชี/้
ประสบการณ์ส าคัญ 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

ให้ระบุล าดับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน และอธิบายเหตุผลหรือสาเหตุ ที่
ท าให้เกิดสิ่งเหล่านั้น  
 - ส่งเสริมทักษะการฟังและปฏิบัติตาม 

ค าแนะน า โดยให้เด็กฟังเพลง นิทาน ค า
คล้องจอง บทร้อยกรอง หรือเรื่องราว
ต่างๆ  

D2. การพูด 
(SPEAKING) 

เด็กใช้ภาษา
แสดงความคิด 
ความรู้สึกของ
ตนเอง 
 

 เด็กแลกเปลี่ยนสิ่งที่พบเห็น 
ประสบการณ์ ความคิด การ
อธิบาย ความรู้สึก ความชอบ 
และความต้องการ เด็กจะ
พัฒนาจากการพูดสั้นๆ ไปสู่การ
ใช้ประโยคที่ยาวและ ซับซ้อน
ขึ้น 

- ใช้ “การบรรยายเหตุการณ์” เกี่ยวกับ

สิ่งที่ผู้ใหญ่และเด็กก าลังท า  สนทนา

เกี่ยวกับประสบการณ์ของเด็กที่เชื่อมโยง

กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วและปัจจุบัน 

- แสดงความสนุกสนาน ให้ความสนใจ 
ตั้งใจฟัง เมื่อเด็กบอกเล่าความคิด 
จินตนาการต่างๆ  
- ระบุสิ่งที่เด็กพูด สื่อสาร โดยใช้ค าพูด 
แสดงความเข้าใจและยอมรับสิ่งที่เด็ก
บอก หลีกเลี่ยงการตรวจสอบค าพูดของ
เด็ก  
- แสดงตัวอย่างการใช้ประโยคที่มี
ค าศัพท์ แสดงค าเชื่อมที่ท าให้ข้อความมี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
- ตั้งค าถามปลายเปิดให้เด็กตอบ
มากกว่า ค าถามที่น าไปสู่การตอบว่า 
“ใช่” หรือ “ไม่ใช่”  
- ให้เวลาในการพูดคุยกับเด็ก อาจช่วย
ในการอธิบายสิ่งที่เด็กคิดและรู้สึกให้
ผู้อื่นเข้าใจและร่วมสนทนากับเด็กใน
ช่วงเวลาต่างๆ ของทุกวัน  
- ช่วยเพิ่มค าหรือข้อความขยายลงใน 
ประโยคที่เด็กพูด เพ่ือให้ข้อมูลมีความ 
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ความหมาย ค าอธิบาย 
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จากผู้ใหญ่ 

- ตั้งใจฟังสิ่งที่เด็กพูดด้วยความอดทน 
รอคอยให้เด็กแสดงความคิดเห็นจนจบ  
- หาจังหวะที่ดีในการดึงเด็กเข้าสู่วง
สนทนาร่วมกับเพื่อนในกิจกรรมต่างๆ  
- เปิดโอกาสให้เด็กพูดแสดงความคิด 
ความรู้สึกและความต้องการ พูดกับผู้อ่ืน 
เกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือพูด
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
- ให้เด็กพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ 
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ รวมถึงการพูดอย่างสร้างสรรค์ใน
การเล่น และกระท าสิ่งต่างๆ โดยการรอ
จังหวะที่เหมาะสมในการพูด และฝึกการ
พูดเรียงล าดับค า เพื่อใช้ในการสื่อสาร  

 D3. การใช้ค าศัพท์ 
(VOCABULARY) 

เด็กเข้าใจและ
ใช้ค าศัพท์
ประโยค
ข้อความต่างๆ
ถูกต้องตาม
ความหมาย 

เด็กเรียนรู้และใช้ค าศัพท์ใหม่ 
และข้อความในบทสนทนา 
กิจกรรมการขีดเขียน และการ
เล่น เด็กถามความหมาย 
ค าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย เด็กใช้ 
รูปแบบของประโยคที่มี
องค์ประกอบหลากหลายในการ 
อธิบาย ชี้แจง ขยาย
ประสบการณ ์และความคิดของ
ตนเอง 
 

- ใช้ค าศัพท์ในการพูด อธิบายเกี่ยวกับ 
สิ่งของและการกระท าต่างๆ  
- อธิบายและส่งเสริมให้เด็กอธิบาย 
ประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึก หรือ 
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสื่ออุปกรณ์ และ
การกระท า 
-ใช้ค าศัพท์ที่เด็กอาจไม่พบเห็นได้บ่อยใน
การสนทนา ลองพูดซ้ าๆ และใช้ใน 
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
- พูดตามค าศัพท์ที่เด็กพูด แสดงการรับรู้
เมื่อเด็กใช้ค าศัพท์หลากหลายในประโยค
ที่สื่อสาร 
- พูดถึงสิ่งต่างๆ โดยใช้ค าอธิบาย เพ่ือ
ระบุลักษณะส าคัญ หรือเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างของสิ่งของให้ชัดเจน  
- แนะน าค าศัพท์ใหม่ ด้วยการเชื่อมโยง
กับความคิดและความสนใจของเด็ก 
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รวมถึงค าพ้องหรือค าที่ใกล้เคียง โดยใช้
ค าอธิบายที่เด็กจะเข้าใจง่าย 
- เพ่ิมค าศัพท์ 1-2 ค า ในข้อความท่ีเด็ก
พูดเพ่ือระบุลักษณะวัตถุ และตั้งค าถาม
ให้เด็กช่วยคิดค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ค าศัพท์ใน 
ประโยคสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ 

 D4. การตระหนักรู้
ในเสียง 
(PHONOLOGICAL 

AWARENESS) 

เด็กแยกแยะ 
ความแตกต่าง 
ของเสียงที่ได้ 
ยินในภาษา พูด 
 

เด็กจ าเสียงขึ้นต้นและเสียงท้าย
ของค า รวมถึงระดับของเสียง
ท้ายที่เหมือนกันได้ และเสียงที่
มีความเหมือนกัน เด็กรู้จัก
แยกแยะค าท่ีแตกต่างกัน 

- อ่านหนังสือท่ีมีจังหวะ ค าคล้องจองบท
ร้อยกรองส าหรับเด็ก หนังสือภาพ ที่มีค า
ซ้ าๆ และสัมผัสอักษรที่ย้ าค าศัพท์ และ
เสียงให้เด็กฟังได้ชัดเจน 
- ใช้ค าที่ต่อเนื่องกันในกิจกรรมต่างๆ 
ลองพูดค าท่ีขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ 
หรือใช้สระเดียวกัน ใช้วิธีพูดค าซ้ า ให้
เป็นค าศัพท์ที่มีจังหวะการออกเสียง 2 
พยางค์ เช่น ชื่อเด็ก หรือค าที่เด็กคุ้นเคย  
- ชี้จุดสังเกตเมื่อเด็กกล่าวถึงค าศัพท์ที่ 
ออกเสียงแล้วมีความสัมพันธ์กัน เช่น 
เสียงของสระ ตัวสะกด เสียงพยัญชนะ
ต้น  
- ตั้งค าถามให้เด็กคิดค าศัพท์ที่มีลักษณะ
ซ้ าๆ จากค าในชีวิตประจ าวันเพลงที่
คุ้นเคย หรือบทร้องเล่น 
- ออกเสียงค าศัพท์ที่เป็นค าใหม่ หรือค า
ที่มีหลายพยางค์ ให้เด็กฟังช้าๆ ชัดๆ  
-กระตุ้นให้เด็กฟังเสียงต่างๆ ใน 
สิ่งแวดล้อม 

 D5. ความรู้เกี่ยวกับ
ตัวหนังสือ 
(ALPHABETIC 

KNOWLEDGE) 

เด็กระบุชื่อ 
เรียกตัวอักษร 
และเสียงได้ 
ตรงตาม

เด็กรู้จึกตัวหนังสือว่าเป็น 
สัญลักษณ์ท่ีมีชื่อเรียกเฉพาะ 
เด็กระบุชื่อและเชื่อมโยงเสียง

- จัดเตรียมสื่อท่ีมีตัวอักษรที่เด็กสามารถ
หยิบจับ จัดกระท าได้อย่างหลากหลาย 
ทั้งชิ้นส่วนตัวอักษรและหนังสือ 
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พยัญชนะ ของตัวอักษรที่ตนเองมีความ
เกี่ยวข้องและคุ้นเคยได้  

- ชักชวนให้เด็กลองเล่นกับการหา 
ตัวอักษรที่เด็กรู้จัก ที่ปรากฏในค าศัพท์ 
บนหน้าหนังสือ 
- ใช้ตัวอักษรเชื่อมโยงชื่อของเด็กๆ ใน
ห้อง และกระตุ้นให้เด็กสังเกตเสียงกับ 
ตัวอักษรที่สัมพันธ์กัน  
- ชวนให้เด็กหาตัวอักษรต่างๆ บนสื่อ 
วัสดุ จากหนังสือ แผ่นโฆษณาสินค้า 
นิตยสาร รายการอาหาร ฯลฯ 
- เมื่อเด็กแสดงความสนใจในการเขียน 
ควรช่วยระบุเสียงของพยัญชนะแต่ละตัว
ที่มีการใช้สะกดค า เพ่ือให้เกิดค าศัพท์
และความหมายต่างๆ  
- ชักชวนให้เด็กสังเกตตัวอักษรในชื่อของ
ตน หรือค าคุ้นเคย และเล่นเกมทาง
ภาษา 

D.6 การอ่าน 
(READING) 

 เด็กอ่านสิ่ง 
ต่างๆ เพื่อ 
ความสุขและ
เพ่ือค้นหา 
ข้อมูล 

เด็กสนใจดูสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพ่ือ
ความสนุนสนาน และการค้นหา
ความรู้ เด็กขอให้ผู้ใหญ่อ่าน
หนังสือให้ฟังและเด็กอ่าน
หนังสือให้ผู้อื่นฟัง เด็กพูดและ
เล่าเรื่องซ้ าจากหนังสือที่ได้อ่าน 
เด็กอ่านออกเสียงค าศัพท์ วลี 
และประโยคได้สั้นๆ  

- ชวนเด็กท ากิจกรรมการอ่านเป็น 
รายบุคคล เป็นคู่ และในกลุ่มเล็กๆ ช่วย
อ่านหนังสือหลายๆ รอบตามที่เด็กร้อง
ขอ รวมถึงดูภาพในหนังสือร่วมกัน  
- จัดหาหนังสือนิทานในเรื่องที่เด็ก
คุ้นเคย เพ่ือให้เด็กสามารถลองอ่านจาก
ภาพได้ 
- แสดงการใช้ภาษาในห้องเรียน โดยใช้
ภาพและค าศัพท์ที่สัมพันธ์กัน ติดป้าย 
สัญลักษณ์ ภาพถ่าย ภาพวาด ค าศัพท์ 
หรือข้อความต่างๆ เพื่อสื่อสารให้เด็ก
เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตจริง  
- ส่งเสริมให้เด็กค้นหา และอ่านค าศัพท์
จากสื่อท่ีหลากหลาย ผ่านประสบการณ์
ที่มีความหมาย อาทิ อ่านภาพหรือ
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สัญลักษณ์จากหนังสือ นิทาน เรื่องราวที่
น่าสนใจ 
- ตั้งค าถามให้เด็กอธิบายเกี่ยวกับภาพ 
สัญลักษณ์ เหตุการณ์ และเรื่องราวใน 
นิทาน หรือชักชวนให้เด็กคาดเดา 
ความหมายของค าโดยสังเกตจากค าอ่ืนๆ 
ในบริบทแวดล้อม 
-สนับสนุนให้เด็กอ่านหนังสือให้เพื่อน 
หรือคนอ่ืนฟัง และกระตุ้นให้เด็กค้นหา 
ค าตอบในสิ่งที่สงสัยจากหนังสือต่างๆ  
- ส่งเสริมการอ่านหนังสือภาพ นิทาน 
หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
- จัดกิจกรรมให้เด็กอ่านอย่างอิสระ อ่าน
ตามล าพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดย
มีผู้ชี้แนะ 

 D7. การมีความคิด
รวบยอดเก่ียวกับ
สัญลักษณ์ตัวหนังสือ 
(CONCEPTS ABOUT 

PRINT) 

เด็กแสดงถึง
ความรู้ เกี่ยวกับ 
ตัวอักษรที่ พบ
เห็น ในชีวิต 
ประจ าวันและ 
สิ่งแวดล้อม 
 

เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของ 
สัญลักษณ์ตัวหนังสือ โดยเข้าใจ
ถึงความเชื่อมโยงระหว่างค าพูด
และค าศัพท์ที่เขียนขึ้น เด็กรับรู้
ว่า ค าศัพท์เป็นหน่วยของ
ข้อความ ตัวอักษรเป็นกลุ่มค าที่
ท าให้เกิด ค าศัพท์ เด็กมี
ประสบการณ์กับรูปแบบ
สัญลักษณ์ ข้อความที่ 
หลากหลายในสิ่งแวดล้อม เช่น 
สัญลักษณ์ต่างๆ หนังสือพิมพ์
และนิตยสาร รายชื่อสิ่งของ
รายการอาหาร ฉลากบนกล่อง 
เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบ
ทิศทางที่ถูกต้องในการอ่าน
ข้อความตัวอักษร  

- อ่านหนังสือกับเด็กๆ ชี้ให้ เด็กสนใจ 
สังเกตค าที่ปรากฏในเนื้อหา และแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวอักษรที่ท าให้
เกิดค าศัพท ์
- ให้เด็กเป็นผู้เลือกหนังสือมาอ่าน หรือ
ชวนให้ลองเปลี่ยนแปลงบางส่วนของ
เรื่องราว 
- จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีสื่อ 
ตัว อักษร เช่น บัตรค าศัพท์  แผนที่  
รายการอาหาร  
- กล่าวถึงสิ่งที่เด็กแสดงการระบุตัวอักษร
ที่ประกอบกันเป็นค าศัพท์  
- สร้างโอกาสให้ เด็กใช้ตัวหนังสือใน
บริ บทที่ ห ลากหลาย  เชื่ อม โย งกั บ
ประสบการณ์ของ เด็ก  รวมถึ ง เป็ น
ตัวอย่างที่ดีทั้งในการเขียนและการอ่าน 



ตัวบ่งชี/้
ประสบการณ์ส าคัญ 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

และสนับสนุนให้ เด็กใช้ตั ว อักษรใน
รูปแบบต่างๆ  
- ขณะที่อ่านหนังสือกับเด็ก ชี้ค าศัพท์ใน
แต่ละบรรทัด เลื่อนนิ้วจากซ้ายไปขวา 
และจากบนลงล่าง จนถึงชี้ต าแหน่งค าที่
อ่านในบรรทัดใหม่ หรือหน้าถัดไป 
- กระตุ้นให้เด็กสังเกตทิศทางการอ่าน 
ตัวอักษร ค า และข้อความ รวมถึงสังเกต
ตัวอักษรที่ประกอบเป็นค า ผ่านการอ่าน
หรือเขียนของผู้ใหญ่ 
- ส่งเสริมให้เด็กคาดเดาค า วลี หรือ
ประโยคที่มี โครงสร้างซ้ าๆ กัน จาก
นิทาน เพลง และค าคล้องจอง 

D8. ความรู้เกี่ยวกับ
หนังสือ (BOOK 

KNOWLEDGE) 

เด็กแสดง ออก
ถึงความรู้ 
เกี่ยวกับหนังสือ 
 

เ ด็ ก รู้ จั ก หน้ า ที่ แ ล ะก า ร ใ ช้
หนังสือ เช่น ในการอ่านควรวาง
หนังสือให้เห็นปกด้านหน้า และ
ค่อยๆ เปิด จากด้านหน้าไป
ด้านหลังหนังสือ จะมีข้อความ
และรูปภาพ เด็ก สามารถบอก
ส่วนประกอบของ หนังสือได้  

- จัดหาหนั งสื อหลายประเภทให้ มี
ปริมาณเพียงพอกับเด็กในชั้นเรียน แล้ว
จัดวางใน มุมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง  เด็ก
สามารถหยิบใช้ได้สะดวก 
- ระบุสิ่ งที่ เ ด็กหรือผู้ ใหญ่ปฏิบั ติต่ อ
หนังสือ เช่น เมื่อเด็กกลับด้านหนังสือ
เพ่ืออ่านในทิศทางที่ถูกต้อง หรือชวน
เด็กย้อนกลับไปอ่านที่หน้าหนังสือที่
เผลอเปิดข้ามไป 
- อ่านชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้วาดภาพ 
และระบุส่วนประกอบของหนังสือ โดย
ใช้ค าอธิบายง่ายๆ ให้เด็กเข้าใจ   
- เป็นตัวอย่างที่ดีในการหยิบจับหนังสือ 
การเปิดหนังสือ และอาจถามเด็กว่าสิ่งที่
ปรากฏบนปก หนังสือมีอะไรบ้าง หรือ
จะเริ่มอ่านจากตรงไหน และให้เด็กช่วย
เปิดหน้าถัดไป 



ตัวบ่งชี/้
ประสบการณ์ส าคัญ 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

- ผู้ใหญ่แสดงพฤติกรรมการอ่านและชี้
ข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัด 
จากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง 

D9. การเขียน 
(WRITING) 

เด็กเขียนตาม 
จุดมุ่งหมายที่
หลากหลาย 

เด็กเขียนเพ่ือแสดงถึงความคิด 
โดยใช้การเขียน ในขณะเล่น
และ/หรือถามผู้ใหญ่เพ่ือลอง
สะกดค า และอ่านสิ่งที่ตนเอง
หรือผู้ใหญ่ เขียนไป เด็กใช้ 
อุปกรณ์การเขียน เช่น สีเทียน 
สีเมจิก ดินสอ และคอมพิวเตอร์ 
คัดลอก หรือเขียน ตัวอักษรโดย
เริ่มจากการลากเส้น ขีดไปมา 
แล้วค่อยๆ เขียนคล้ายตัวอักษร 
จากนั้นจึงเขียนได้ตามรูปแบบที่
ถูกต้อง 

- จัดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเขียนในห้องให้
เด็กเลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย  
- ใช้การเขียนทุกรูปแบบ อาจลองถามถึง
สิ่งที่เด็กอยากเขียน หรือสิ่งที่อยากให้
ผู้ใหญ่เขียน กระตุ้นให้เด็กบอกเล่าถึงสิ่ง
ที่วาดหรือเขียน  
- อ่านและให้เด็กลองอ่านสิ่งที่เขียนและ
ให้ เด็กอธิบายวิ ธีการเขียน หรือใช้
อุปกรณ์ในการเขียนค าต่างๆ  
- แสดงการยอมรับในการแสดงออกถึง
การสื่อความหมายและการสะกดค าของเด็ก 
ทั้งการวาดภาพ ลากเส้น หรือเขียน 
ตัวอักษร 
-  ชี้ ช วน ให้ เ ด็ กสั ง เ กตตั ว อั กษร ใน 
สิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่สิ่งที่เด็กจะเขียน 
และส่งเสริมให้เด็กบอกเสียงของค าที่
เขียนโดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับตัวหนังสือ
ที่เด็กรู้จัก  
- เป็นตัวอย่างที่ดีในการเขียนตัวอักษร 
และค าศัพท์ให้ถูกต้อง ชัดเจน 
- ส่งเสริมให้เด็กเห็นแบบอย่างของการ 
เขียนที่ถูกต้อง การเขียนร่วมกันตาม 
โอกาส และการเขียนอิสระ 
- กระตุ้นการเขียนค าที่มีความหมายกับ
ตัวเด็ก/ค าท่ีคุ้นเคย 
- ให้เด็กลองคิดสะกดค าและเขียนเพ่ือ
สื่อความหมายด้วยตนเองอย่างอิสระ 



ตัวบ่งชี/้
ประสบการณ์ส าคัญ 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

D 11.  การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
(ENGLISH 

LANGUAGE 

LEARNING) 

เด็กใช้ ค าศัพท์
ภาษา อังกฤษ
กับ ภาษาแม่ 
(รวมถึงภาษา
สัญลักษณ์) ใน
การสื่อ 
ความหมาย 

เด็กเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษ 
ร่วมกับภาษาแม่ เด็กปรับการใช้ 
ภาษาให้เข้ากับผู้คนที่สื่อสาร
ด้วย เด็กรู้ว่าตัวอักษร
ภาษาอังกฤษมีระบบการเขียนที่
แตกต่างออกไป 

- แสดงการยอมรับเมื่อเด็กฟังและสังเกต 
สิ่งที่เพ่ือนแสดงออกในภาษาอังกฤษ  
- ตอบสนองต่อค าที่เด็กพูดในภาษาแม่  
พูดค าซ้ าอีกครั้งเป็นภาษาอังกฤษ ลอง 
แนะน าค าศัพท์ใหม่ภาษาอังกฤษในการ
สนทนา โดยอาจใช้ค าทั้งภาษาแม่และ
ภาษาอังกฤษร่วมกัน 
- ระบุสิ่งที่ เด็กพูดโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
โดยยอมรับในความไม่สมบูรณ์ของการ
ออกเสียงหรือโครงสร้างประโยค และ
หลีกเลี่ยงการจับผิด แต่ออกเสียงค าและ
ใช้ประโยคที่ถูกต้องพูดกับเด็กแทน 
- ใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ระบุสิ่งที่ 
เด็กพบเห็นและคุ้นเคยในชีวิตประจ าวัน  
- ใช้ค าศัพท์และข้อความภาษาอังกฤษ 
ร่วมกับภาษาแม่ของเด็กในบทสนทนา 
เพลง ค าคล้องจอง นิทาน  
- ชวนเด็กแต่ง เพลง บทกลอน หรือ 
เรื่องราวต่างๆ โดยใช้ภาษาที่เด็กเลือก 
เชิญชวนให้ เด็ กและครอบครั ว ร่ วม 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเพลงและนิทานใน 
ภาษาของตนเอง รวมถึงชวนเด็กอ่าน 
นิทานสองภาษา 
- ชวนเด็กเล่นเกมภาษาอังกฤษ 

 

  1.5 ตัวบ่งชี้พัฒนาการด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
(CREATIVE ARTS) - E 

 

 การส่งเสริมพัฒนาการด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการกระตุ้นการสังเกตและท าให้
เด็กเกิดความสุขกับความงามของสิ่งต่างๆ รอบตัว สนับสนุนให้ เด็กแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึกผ่าน



จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยการเล่นบทบาทสมมติ การตอบสนองต่อเสียง และการท ากิจกรรมการ
เคลื่อนไหว ดนตรี และศิลปะ 

แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กแรกเกิด – 3 ปี 

ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 
E1. การเลียนแบบ
และการสมมติ 
(IMITATING AND 

PRETENDING)   
 

เด็กเลียนแบบและ
สมมติตาม
จินตนาการ 

เด็กสังเกตและสนใจฟังผู้อื่น 
แสดงการเลียนแบบเสียง สี
หน้า และท่าทางของผู้คน 
ลองเลียนแบบพฤติกรรม ที่
ผู้อื่นปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การรับประทานอาหาร 
การดื่มน้ า เลียนแบบเสียง 
หรือการกระท าของคน สัตว์ 
สิ่งของ สมมติการใช้สิ่งของ 
อย่างหนึ่งว่าเป็นสิ่งของอีก สิ่ง
หนึ่ง 

- เปิดโอกาสให้เด็กเลียนแบบ สิ่ง
ต่างๆ ตามจินตนาการ  
- กระตุ้นให้เด็กท าท่าทาง 
เลียนแบบสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์ 
สิ่งของ 
- เล่นกับเด็ก แสดงบทบาทต่างๆ 
ตามท่ีเด็กก าหนดสถานการณ์  
 

E2. เด็กส ารวจวัสดุ 
อุปกรณ์ ศิลปะ 
(EXPLORING ART 

MATERIALS) 
 

เด็กส ารวจสถานที่ 
และวัสดุอุปกรณ์ 
ศิลปะ 

เด็กส ารวจมือของตนเอง เข้า
ไปเล่นและส ารวจอุปกรณ์ 
เช่น บล็อค ดินน้ ามัน และ 
กระดาษ ท าเครื่องหมาย และ 
ขีดเขียน ต่อบล็อคซ้อนกัน 
ปั้นดินน้ ามัน หรือแป้งโดว์  
แล้วตั้งชื่อสิ่งที่สร้าง วาด หรือ 
ขีดเขียนบนกระดาษ แล้วระบุ 
สิ่งที่วาด 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ศิลปะให้เด็ก 
ได้ส ารวจและใช้อย่าง 
หลากหลาย 
- สนับสนุนให้เด็กใช้วัสดุอุปกรณ์ 
ต่างๆ ในการท าตามความคิด 
อย่างอิสระ 

E3. การแยกแยะการ
รับรู้ภาพ 
(IDENTIFYING VITUAL 

IMAGES)  
 

เด็กตอบสนอง และ
แยกแยะ ภาพที่เห็น 
และภาพถ่าย 

เด็กมองดูภาพหรือภาพถ่าย 
แล้วส่งเสียงอ้อแอ้แสดงการ 
ตอบสนอง ชี้ หรือท าเสียง ว่า
รู้จักคน สัตว์ สิ่งของที่อยู่ บน
ภาพนั้น เด็กรู้จักเลือกภาพ 
หรือภาพถ่ายที่จะถือไปมา 

- จัดเตรียมภาพถ่าย ภาพทั่วไป 
อย่างหลากหลายให้เด็กได้สังเกต 
และชวนเด็กสนทนาถึงลักษณะ 
ที่ปรากฏ 
- ชักชวนให้เด็กแยกภาพไว้ใน 
กล่องตามหมวดหมู่ของภาพ 



ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

และพูดถึงคน สัตว์ สิ่งของ ที่
อยู่ในภาพนั้นๆ 

E4. การฟังเสียงเพลง 
(LISTENING TO 

MUSIC) 
 

เด็กฟังเพลง เด็กหันหาเสียงเพลง มองหา 
ว่าเสียงเพลงมาจากไหน รู้จัก 
ชี้นิ้ว บอกให้ผู้เลี้ยงเปิด เครื่อง
เล่นเพลงเมื่ออยาก ฟังเพลง 

- ร้องเพลง เปิดเพลงที่มีจังหวะ 
แตกต่างกัน โดยใช้ความดังที่ 
เหมาะสม 
 

E5. การตอบสนอง
ต่อเสียงเพลง 
(RESPONDING TO 

MUSIC) 
 

เด็กแสดงการ 
ตอบสนองต่อเสียง 
เพลง 

เด็กโยกตัวไปมาเมื่อได้ยิน 
เสียงเพลง ยืนแล้วเคลื่อนไหว 
ร่างกายตามเสียงเพลง จังหวะ 
มีการเคลื่อนตัว ปรบมือ หมุน 
กระโดดตามท่วงท านองเพลง 

- กระตุ้นให้เด็กโยกตัว เคลื่อนที่ 
เคลื่อนไหว และแสดงท่าทาง 
ตอบสนองตามเสียงเพลงอย่าง 
อิสระ 
 

E6. เสียง (SOUNDS) เด็กส ารวจและเลียน
เสียงต่างๆ 

เด็กเล่นกับเสียงด้วยการ ท า
เสียงอ้อแอ้ รู้จักเล่นเกม ท า
เสียงกับผู้เลี้ยงดู โดยมีการ ท า
เสียงแปลกใหม่ เมื่อโตขึ้น เด็ก
จะลองเลียนแบบเสียงที่ ผู้
เลี้ยงหรือเพ่ือนท าขึ้น 

- กระตุ้นให้เด็กฟังเสียงต่างๆ ที่ 
อยู่ในชีวิตประจ าวัน ทั้งเสียง คน 
สัตว์ และสิ่งของ 
- ชักชวนให้เด็กลองเลียนเสียง 
ต่างๆ ที่ได้ยิน 

E7. ระดับเสียง 
(VOCAL PITCH) 
 

เด็กส ารวจระดับ 
เสียงของสิ่งที่ได้ยิน 

เด็กส่งเสียงที่มีระดับสูงๆ ต่ าๆ 
รู้จักปรับเสียงของตัวเองให้
สูงขึ้น หรือต่ าลง เพื่อให้เข้า
กับ เสียงของผู้อื่น เมื่อโตขึ้น
เด็ก สามารถร้องเพลงตาม
ระดับ เสียงและท่วงท านองที่
ได้ยิน 
 

- พูดคุยกับเด็กโดยใช้เสียงที่มี 
ระดับสูงๆ ต่ าๆ และนุ่มนวล 
- ชักชวนเด็กร้องเพลง ท่อง ค า
คล้องจอง บทกลอนที่มี ระดับ
เสียงแตกต่างกัน 
 - แสดงความสนใจ รับฟังเวลา 
เด็กร้องเพลง ท่องค าคล้องจอง 
ให้ฟัง 

 

 

 

 

 



แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี 

ตัวบ่งชี/้
ประสบการณ์ส าคัญ 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

E1. ศิลปะ (ARTS) 
 
 

เด็กแสดงออก
และ ถ่ายทอดสิ่ง
ที่สังเกตพบ 
ความคิด 
จินตนาการ และ 
ความรู้สึกผ่าน
ผลงานทางศิลปะ
แบบ 2 มิติ และ 
3 มิติ 

เด็กส ารวจและใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือที่
หลากหลาย ในการวาด และ
ระบายสี ปั้น ร้อย สร้าง 
ประดิษฐ์ โดยใช้คุณสมบัติทาง 
ศิลปะของ วัตถุ เช่น รูปร่าง สี 
พ้ืนผิวในการน าเสนอความคิด
ของตน การออกแบบและ
น าเสนอ ความคิดของเด็กจะ
พัฒนาจากสิ่งที่ง่ายๆ ไปสู่
ความซับซ้อน และจากความ
บังเอิญสู่ความตั้งใจ 

- ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม
ศิลปะไปพร้อมกับเด็ก ลองเลียนแบบ
การกระท าของเด็กและแสดงการ
ยอมรับ เมื่อเด็กยังแสดงความสนใจ
ส ารวจ อุปกรณ์มากกว่าการสร้างสิ่ง
ต่างๆ  
- แสดงความคิดเห็นถึงผลที่เกิดจากการ
ใช้วัสดุต่างๆ และแสดงการยอมรับว่า
ลักษณะของสิ่งนั้นเป็นไปตามที่เด็กพูด 
- สนทนาถึงรายละเอียดของวัสดุ
อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เด็กน ามาใช้ใน
การท างานศิลปะ ลองถามเด็กว่า สิ่งที่
จะท า จะมีลักษณะอย่างไร และจะท า
อย่างไร  
 - ตั้งค าถามให้เด็กอธิบายสิ่งที่ท าข้ึน 

กระตุ้นให้เด็กใช้ค าศัพท์ที่ใช้กับงาน
ศิลปะ เช่น เมื่อเพ่ิมสีขาวเข้าไปท าให้สี
น้ าเงินมีความสว่างขึ้น 
- ส่งเสริมให้เด็กแสดงออกถึงการรับรู้ 
และแสดงความคิด ความรู้สึก ผ่านสื่อ 
วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน  
- กระตุ้นการแสดงความคิดสร้างสรรค์ 
ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว และ
ศิลปะ 
- สนับสนุนให้เด็กสร้างสรรค์ชิ้นงานโดย
ใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย 

E.2 ดนตรี (MUSIC) เด็กแสดงออก
และถ่ายทอดสิ่งที่
สังเกตพบ 
ความคิด 

เด็กส ารวจและสร้าง 
ประสบการณ์เกี่ยวกับเสียง
ด้วยการร้องเพลง เคลื่อนไหว 
ฟังเพลง และเล่นเครื่องดนตรี 

- ดึงความสนใจของเด็กๆ ด้วยใช้เสียง 
ต่างๆ ชักชวนให้ฟังเสียง ทั้งในห้องเรียน 
และนอกห้องเรียน แล้วช่วยกันทายหรือ 
ระบุว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงอะไร  



ตัวบ่งชี/้
ประสบการณ์ส าคัญ 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

จินตนาการและ
ความรู้สึกผ่าน
ดนตรี 

โดยท าการทดลองกับเสียง
ของตัวเอง แล้วร้องเป็นเพลง 
หรือบทร้องเล่น เด็กค้นพบ 
และตอบสนองต่อ
องค์ประกอบทางดนตรี เช่น 
ระดับเสียงที่สูงต่ า ความเร็ว 
ความหนักเบา และจังหวะ
ต่างๆ 
 

- ใช้เพลงง่ายๆ มาร้องร่วมกับเด็กๆ และ
ส่งเสริมให้เด็กร้องเพลงและเลือกเพลง
มาร้องด้วยกัน 
- แนะน าเพลงใหม่ ชวนเด็กเล่นนิ้วมือ 
ประกอบเพลง รวมถึง แนะน าค าศัพท์ที่
แสดงการระบุเสียงต่างๆ  
- ส่งเสริมให้เด็กลองเปลี่ยนค าศัพท์ที่
ปรากฏในเพลงที่คุ้นเคยและลองแต่ง
เพลงตามจินตนาการของเด็ก 

 E3. การเคลื่อนไหว 
(MOVEMENTOVEME
NT) 

เด็กแสดงออก
และถ่ายทอดสิ่งที่
สังเกตพบ 
ความคิด
จินตนาการ     
และความรู้สึก 
ผ่านการ
เคลื่อนไหว 

เด็กค้นพบการเคลื่อนไหว โดย
ใช้ร่ างกาย หรือส่วนต่างๆ 
ของร่างกายทั้งโดยการใช้และ
ไม่ ใช้ เสี ยงดนตรี  โดยการ
ตอบสนองต่อลักษณะและ
อารมณ์ของดนตรี ด้วยการ
เคลื่อนไหว 

- เปิดโอกาสให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย 
ตลอดวันในกิจกรรมต่างๆ  
- เล่นดนตรีรูปแบบต่างๆ และให้เด็ก
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรีและ
จังหวะ ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายส่วน
ต่างๆ  
-  ล อ ง ท า ท่ า ท า ง เ ลี ย น แ บ บ ก า ร
เคลื่อนไหวของเด็ก แล้วอธิบายวิธีการ
เคลื่อนไหวของตนเองกับเด็ก รวมถึง
อธิบายการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนของเด็ก
ในลักษณะต่างๆ  
- จัดเตรียมดนตรีและท่วงท านองที่  
หลากหลายให้เด็กได้ท าท่าเคลือนไหว  
-  ระบุชื่ อท่ าทางการเคลื่อนไหวใน
ลักษณะต่างๆ และชวนเด็กอธิบาย
วิ ธี ก า ร  เ คลื่ อ น ไห ว ขอ ง ต น เ อ ง ที่
สอดคล้องกับเสียงดนตรีหรือต่างจาก
เสียงดนตรี 

E 4.  การเล่นสมมต ิ
(PRETEND PLAY) 

เด็กแสดงออก
และถ่ายทอดสิ่งที่
สังเกตพบ 
ความคิด 

เด็กเลียนแบบการกระท า ใช้
วัตถุบางอย่างเพ่ือสมมติว่า
เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว แสดง
บทบาทตามสิ่งที่ตนสนใจและ

- เล่นคู่ขนานหรือเล่นสมมติ กับเด็ก 
ลองเลียนแบบการพูดและท่าทางตามสิ่ง
ต่างๆ โดยอาจแต่งกาย หรือใช้วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบให้สมจริง 



ตัวบ่งชี/้
ประสบการณ์ส าคัญ 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

จินตนาการ และ 
ความรู้สึกผ่าน
การเล่นบทบาท
สมมติ 

มีประสบการณ์ อาจมี เนื้ อ
เรื่องและการสมมติตัวละคร
ตาม สถานการณ์ต่างๆ เช่น มี 
ครอบครัวและใช้ตุ๊กตาหมี
พู ด คุ ย กั น  เ ด็ ก จ ะ ส ร้ า ง
เรื่องราวที่มีรายละเอียด และ
ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น ม า ก ขึ้ น
ตามล าดับ 

- สร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็กตามบทบาท ที่
เล่นด้วยกัน อาจใช้น้ าเสียงที่ต่างออกไป 
ตามสถานการณ์ โดยร่วมเล่น และ
แสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องตลก 
ข าขัน และเรื่องราวต่างๆ  
- กระตุ้นให้เด็กเพ่ิมรายละเอียดของ 
บทบาทต่างๆ และชวนให้เด็กอธิบายสิ่ง
ที่เล่นสมมตใิห้คนอ่ืนฟัง 

E5. การชื่นชมศิลปะ 
(APPRECIATING THE 

ARTS) 

เด็กแสดงความ
ชื่นชมในศิลปะ
สร้างสรรค์ต่างๆ 

เด็กแสดงความคิดเห็น และ
ความชื่นชอบเกี่ยวกับศิลปะ 
โดยแยกเป็นส่วนๆ เช่น การ
เลือกภาพวาดหรือดนตรี และ
สไตล์ของสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบ 
แ ล ะ ใ ห้ ค า อ ธิ บ า ย สั้ น ๆ 
เกี่ ยวกับ เหตุผล โดยอาจ
อธิบาย ผลลัพธ์ที่ตนเองหรือ
ศิลปิน คนอ่ืนสร้างสรรค์ขึ้น 
และจะพัฒนาค าศัพท์ที่ใช้ใน
การกล่าวถึงงานศิลปะ 

- จัดเตรียมผลงานศิลปะและดนตรีที่ 
หลากหลายมาให้เด็กดูและฟัง 
- ให้ความส าคัญกับความงามที่เด็กเลือก 
โดยไม่ตัดสินหรือเปรียบเทียบ และ
แสดงความเข้าใจในเหตุผลความชอบ
ของเด็ก 
- พาเด็กไปส ารวจและชมความงามของ
สิ่ งต่างๆ หลายรูปแบบ ภาพศิลปะ 
ภาพถ่าย งานปั้น ดนตรี สิ่งของหรือ
สถานที่จริง  
- ขยายค าศัพท์ที่ เด็กใช้บรรยายวัตถุ 
เครื่องมือ เทคนิคหรือรูปแบบของดนตรี 
หรืองานศิลปะที่แสดงความรู้สึกสนใจ 

 

  1.6 ตัวบ่งชี้พัฒนาการด้านสติปัญญา  
(COGNITIVE DEVELOPMENT) - F 

 

 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กไดส้ร้างปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ รอบตัว 
ทั้งสื่อ วัสดุอุปกรณ์ บุคคล สถานการณ์ ความคิด ด้วยการสังเกต ส ารวจลักษณะวัตถุ เพ่ือระบุความเหมือน 
ความต่าง และเชื่อมโยงการรับรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านั้นต่อสิ่งอ่ืนๆ เพ่ือท าความเข้าใจในความคิด
รวบยอด และเสริมสร้างทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล  เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ในช่วงวัยต่อไป 



แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กแรกเกิด – 3 ปี 

ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 
F1. การส ารวจ วัตถุ 
(EXPLORING 

OBJECTS) 

เด็กส ารวจวัตถุ 
อุปกรณ์ โดยใช้มือ 
เท้า ปาก ตา หู และ
จมูก 

ในวัยเล็กๆ เด็กจะมองดูวัตถุ 
ตั้งใจฟังเสียงที่มาจากแหล่ง 
ต่างๆ เอ้ือมมือ คว้า หยิบจับ 
ทุบ เตะ ถือ เอาเข้าปาก หมุน 
เขย่าและถือแกว่งไปมา ต่อมา  
สามารถถือวัตถุด้วย 2 มือ 
และใช้วัตถุเพ่ือท าสิ่งที่ตั้งใจ 
หรือท าตามเป้าหมาย 

- จัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่มี
ขนาดเหมาะสมกับวัย และ 
ปลอดภัยให้เด็กส ารวจ 
- สนับสนุนให้เด็กเล่น ส ารวจ 
วัตถุต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส 
ทั้งห้า 

F2. การคงอยู่ของ
วัตถ ุ(OBJECT 

PERMANENCE) 
 

เด็กค้นพบการคงอยู่ 
ของวัตถุ 

เด็กหันหาวัตถุ หรือคนที่รู้จัก 
มองตามวัตถุที่ตกพ้ืน กลิ้ง 
หรือเคลื่อนที่ไป แสดงความ 
พยายามหาวัตถุที่ถูกน าไป 
ซ่อน และรู้จักเล่นซ่อนวัตถุ 
หรือเล่นจ๊ะเอ๋ 

- จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และวาง 
วัตถุต่างๆในต าแหน่งที่ปลอดภัย
กับเด็ก 
- ชักชวนเด็กเล่นจ๊ะเอ๋ หรือเล่น 
กับวัตถุต่างๆ เช่น ซ่อนของเล่น  

F3. การส ารวจความ
แตกต่าง (EXPLORING 

SAME AND 

DIFFERENT) 
 

เด็กส ารวจและรับรู้ 
ถึงความเหมือนและ 
ความแตกต่างของสิ่ง
รอบตัว 

เด็กแสดงความสนใจ 
ตอบสนองต่อเสียงสูง-ต่ า 
ดนตรีช้า-เร็ว  เด็กแสดงการ
กระท าหรือ เสียงที่พอใจซ้ าๆ 
เลือกบางสิ่งออกจากกลุ่มของ
เล่น หรือวัตถุที่วางคละกัน 
เอาของเข้าปากเพ่ือส ารวจ 
เลือกวัตถุเพ่ือ ใช้ท าบางอย่าง
ที่ตั้งใจ บอกชื่อ สิ่งที่รู้จัก คัด
แยกสิ่งที่เหมือน กันไว้ด้วยกัน
ได้ตั้งแต่ 2 อัน ขึ้นไป ออก
จากสิ่งที่รวมๆ กัน อยู่ในกลุ่ม  

- กระตุ้นให้เด็กสังเกตสิ่งที่อยู่ 
รอบตัว และชวนเด็กสนทนาถึง 
ความเหมือนและความแตกต่าง 
- ให้โอกาสเด็กส ารวจวัตถุ และ 
ค้นหาค าตอบในสิ่งที่สงสัย 

F4. การรับรู้ถึงสิ่งที่
มากขึ้น (EXPLORING 

MORE) 

เด็กมีประสบการณ์ 
เกี่ยวกับการเพ่ิม 
“มากขึ้น” 

เด็กส่งเสียงแสดงความดีใจ 
และร้องขอเพ่ิมในสิ่งที่ 
ต้องการ รู้จักน าวัตถุ ของเล่น 

- แสดงการตอบสนองโดยเพ่ิม
จ านวนหรือปริมาณสิ่งของให้ 
“มากขึ้น” ตามการร้องขอของ



ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

มาใส่เพิ่มในตะกร้า หรือกอง 
ตรงหน้าขณะเล่น 

เด็ก เช่น เพิ่มผลไม้อีก 1–2 ชิ้น, 
เติมนมอีก 1 แก้ว ฯลฯ 
- ชักชวนให้เด็กสังเกตสิ่งต่างๆ 
รอบตัวที่เกี่ยวกับการเพ่ิมข้ึนใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น ไก่ออกไข่
เพ่ิมข้ึน ดอกไม้บานหรือออก
ดอกเพ่ิมขึ้น ฯลฯ 
 
- จัดกิจกรรมให้เด็กได้ทดลอง
เพ่ิมจ านวนของสิ่งต่างๆรอบตัว
ด้วยตนเอง เช่น เก็บของเล่นใส่
ตะกร้าทีละชิ้นๆ จนเต็ม หรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
- ชวนเด็กสนทนาขณะท า
กิจกรรมที่มีการเพ่ิมมากขึ้น เช่น 
ตักทรายใส่กระป๋องเพ่ิม “มาก
ขึ้น” จนเต็ม หรือต่อบล็อกเพ่ิม 
“มากขึ้น” ตามความตั้งใจของ
เด็ก ฯลฯ 

F5. ความสัมพันธ์ 
แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
(ONE – TO – ONE 

CORRESPONDENCE) 
 

เด็กมีประสบการณ์ 
เกี่ยวกับความ 
สัมพันธ์แบบหนึ่งต่อ
หนึ่ง 

เด็กใช้มือหยิบ จับวัตถุด้วย 
มือทีละข้าง ใส่ถุงเท้า รองเท้า 
ข้างละเท้า วางวัตถุ 1 ชิ้น ลง 
บนต าแหน่งที่วาง 1 ช่อง 

- สนับสนุนให้เด็กใช้วัสดุอุปกรณ์ 
ที่สัมพันธ์กันในชีวิตประจ าวัน 
อย่างหลากหลาย 
- จัดกิจกรรมกระตุ้นให้เด็ก 
ค้นหา หรือท าสิ่งที่ช่วยให้เกิด 
ความเข้าใจของความสัมพันธ์ 
หนึ่งต่อหนึ่งด้วยตนเอง 

F6. จ านวน 
(NUMBER) 

 

เด็กมีประสบการณ์ 
เกี่ยวกับจ านวนของ
สิ่งต่างๆ 

เด็กมองดูวัตถุที่มีการ 
เปลี่ยนแปลงเรื่องจ านวน มอง 
หาวัตถุตามจ านวนที่คาดว่า
จะต้องมี พูดชื่อจ านวนพร้อม

- ชักชวนให้เด็กสังเกตสิ่งต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวันที่เก่ียวข้องกับ 
จ านวน 



ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

กับ ชี้ไปที่วัตถุที่มีจ านวน
เพ่ิมข้ึน 

- แสดงค าพูด ตั้งค าถามเก่ียวกับ 
จ านวนที่เด็กพบเห็น เช่น นม 1 
แก้ว 

F7. ต าแหน่งของ
วัตถ ุ(LOCATING 

OBJECTS) 
 

เด็กส ารวจและรับรู้ 
ถึงต าแหน่ง ที่ตั้ง ของ
วัตถ ุ

เด็กมองวัตถุที่เคลื่อนที่ รู้จัก 
เคลื่อนตัวเข้าใกล้วัตถุ เคลื่อน 
วัตถุหนึ่งไปวางใกล้กับวัตถุ 
หนึ่ง ระบุต าแหน่งของวัตถุ ที่
จะเข้าไปเล่น ส ารวจ และ จ า
วัตถุท่ีไม่ได้เห็นมาเป็น
เวลานานได้ 

- ชักชวนให้เด็กสังเกตและระบุ 
ต าแหน่งของวัตถุอุปกรณ์ ของ
เล่น และสิ่งที่อยู่รอบตัวเอง 

F8. การมีและการไม่
มี (FILLING AND 

EMPTYING)  
 

เด็กรับรู้เกี่ยวกับ การ
มี และไม่มี การเพ่ิม
และการลด 

เด็กรับรู้ว่าสิ่งที่เห็นสามารถ
หมด ไป เช่น น้ าที่ดื่ม  รู้จัก
การเพ่ิมและลดของจ านวน
เมื่อท าบางอย่าง เช่น หยิบ
ของเล่น ออกจากชั้นหรือตู้ เท
ของเล่น ออกจากกล่อง หรือ
เอาของ เล่นใส่ตะกร้า หรือ
กล่องที่ไม่มี อะไร 

- ให้โอกาสเด็กมีบทบาทในการ 
เลือก หยิบใช้ และเก็บวัตถุต่างๆ 
ด้วยตนเอง 
- กระตุ้นให้เด็กสังเกตการ 
เปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องกับการ 
มี ไม่มี และการเพ่ิม ลดในการ 
เล่นและสนทนากับเด็กในชีวิต 
ประจ าวัน 

F9. การแยกส่วน 
และประกอบเข้า
ด้วยกัน (TAKING 

APART AND PUTTING 

TOGETHER) 

เด็กแยกชิ้นส่วนและ
น ามาประกอบเข้า 
ด้วยกัน 

เด็กจับและดึงวัตถุ เขย่า เปิด
ประตู เปิดฝากล่อง และ ปิด
ไว้ตามเดิม เอาชิ้นส่วนใส่ ลง
ในช่อง และต่อจิ๊กซอร์ง่ายๆ 
เข้าไปในต าแหน่ง 

- จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ให้เด็ก 
ได้แยกส่วน และประกอบเข้า 
ด้วยกัน  
- กระตุ้นให้เด็กท าการแยก 
ชิ้นส่วน และประกอบวัตถุ เข้า
ด้วยกันด้วยตนเอง 

F11. การสังเกตจาก
มุมมองที่แตกต่างกัน 
(SEEING FROM 

DIFFERENT 

VIEWPOINTS) 

เด็กสังเกตเห็นผู้คน 
และสิ่งของจาก 
มุมมองที่แตกต่างกัน 

เด็กสังเกตผู้คนและสิ่งต่างๆ 
ตามระดับที่ยืนอยู่ เช่น จาก 
พ้ืน จากชั้นบน จากข้างหน้า 
ข้างหลัง ด้านข้างของตนเอง 
หรือขณะที่เด็กนอน นั่งบน 
หรืออยู่ในต าแหน่งต่างๆ 

- ให้โอกาสเด็กในการสังเกต สิ่ง
ต่างๆจากมุมมองและต าแหน่ง ที่
แตกต่างกัน 
- จัดกิจกรรม หรือพาเด็กไปใน 
ที่ๆ มีระดับต่างกัน เพ่ือให้เด็กได้ 
มองเห็นวัตถุในมุมมองที่
หลากหลาย 



ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

F11. การเข้า
ร่วมงาน 
(ANTICIPATING 

EVENTS) 
 

เด็กเข้าร่วมในงาน ที่
คุ้นเคย 

เด็กสนใจ มองดู หันหาเสียงที่ 
คุ้นเคย และแสดงพฤติกรรม 
ต่อบุคคลหรือวัตถุใน
สถานการณ์ที่เข้าร่วม และ 
พูดค าบางค า เช่น หม่ าๆ เมื่อ
เห็นถาดอาหาร 

- พาเด็กเข้าร่วมท ากิจกรรมใน 
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การด ารงชีวิต 
- สร้างบรรยากาศที่เด็กมี ส่วน
ร่วมให้รู้สึกอบอุ่น สบายใจ 

F12. ช่วงเวลา (TIME 

INTEVALS) 
 

เด็กรับรู้เกี่ยวกับการ
เริ่มต้นและการหมด
เวลา 

เด็กแสดงการหยุดพฤติกรรม 
หันออกจากกิจกรรมหมด
ความสนใจ หรือใช้ค าพูดที่
ระบุถึงเวลาที่หมดไป หรือ
สิ้นสุดลงและเริ่มใช้ค าที่ ระบุ
ว่าเหตุการณ์นั้นผ่านไป แล้ว 

- ให้เวลาเด็กในการท าสิ่งต่างๆ 
ตามความสนใจ และยอมรับการ 
หยุดพฤติกรรม เมื่อเด็กหมด 
ความสนใจแล้ว 
- ใช้ค าพูดระบุเวลาที่เกี่ยวข้อง 
กับชีวิตประจ าวันง่ายๆ เช่น เช้า
นี้ วันนี้ ต่อไปเราจะ.... 

F13. ความเร็ว 
(SPEED) 

 

เด็กมีประสบการณ์ 
เกี่ยวกับ “เร็ว” และ
“ช้า” 

เด็กเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ เดิน 
วิ่ง ไปในทิศทางและรูปแบบ 
ต่างๆ ตามความเร็วที่ 
แตกต่างกัน 

- กระตุ้นให้เด็กสังเกตสิ่งต่างๆ ที่
มีความเร็ว-ช้า แตกต่างกัน 
- ชักชวนให้เด็กเคลื่อนไหว 
เคลื่อนที่ไปในทิศทางและ 
รูปแบบที่หลากหลาย ด้วย 
ความเร็วต่างกัน 

F14. สาเหตุและ 
ผลลัพธ์ (CAUSE AND 

EFFECT) 
 

เด็กแสดงพฤติกรรม
ซ้ าเพ่ือท าให้เกิด สิ่ง
ต่างๆ ขึ้นอีก เพ่ือ
สังเกตสาเหตุ และ
ผลลัพธ์ 

เด็กมองดูสิ่งที่เกิดจากการ 
กระท าของตนเอง และลองท า 
พฤติกรรมนั้นซ้ าเพ่ือให้เกิด 
บางสิ่งบางอย่างข้ึนอีก  

- แสดงความเข้าใจ และให้ 
โอกาสเด็กในการลองท าสิ่ง 
ต่างๆ เพ่ือหาสาเหตุและผลลัพธ์ 
บางอย่างจากวัตถุ 
- จัดกิจกรรมการทดลองง่ายๆ 
ให้เด็กลองท าและค้นพบค าตอบ 
ด้วยตนเอง 

 

 

 



1.6 ตัวบ่งชี้พัฒนาการด้านทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  
(MATHEMATIC) – F 
  

 การส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้ เรียนรู้
ปรากฏการณ์และความเข้าใจเหตุผลเชิงตรรกะ ซึ่งน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยการใช้ทักษะการคิด 
การสังเกต การจ าแนก การเปรียบเทียบ ฯลฯ บนพื้นฐานของความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  

แนวทางส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี 

ตัวบ่งชี้พัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

 F1.ค าศัพท์ จ านวน 
และ  สัญลักษณ์ 
ตัวเลข (NUMBER 

WORDS AND 

SYMBOLS) 

เด็กเข้าใจ 
ความหมาย และ
ใช้ค าศัพท์ 
เกี่ยวกับตัวเลข 
จ านวนและ 
สัญลักษณ์ต่างๆ  

เด็กจ าและบอกสัญลักษณ์
ตัวเลขที่เห็นในสิ่งแวดล้อม 
โดยเข้าใจถึงจ านวนนับ เช่น 
หนึ่ง สอง สาม ที่เชื่อมโยงกับ
การรู้ค่าของจ านวน และ
ล าดับที่ของจ านวน เช่น 
ล าดับที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม  ซึ่ง
น าไปสู่การจัดเรียงวัตถุต่างๆ  

- ใช้ค าศัพท์แสดงจ านวนในการสนทนา 
และเล่นกับเด็ก รวมถึงใช้ล าดับที่ของ 
จ านวนกับสื่อและสถานการณ์ต่างๆ  
- จัดเตรียมสื่อ ของเล่นที่มีตัวเลข อาทิ 
บัตรภาพ หนังสือ โทรศัพท์ รวมถึงวัสดุ 
อุปกรณ์ที่เด็กจะสร้างตัวเลข เช่น แป้ง
โดว์ ทราย สีเทียน ฯลฯ 
- ส่งเสริมให้เด็กอ่านและเขียนตัวเลข 
ต่างๆ ด้วยกิจกรรมที่มีความหมาย เช่น 
อ่านราคาอาหาร   
- ใช้ค าศัพท์ ภาษาท่าทาง และ
สัญลักษณ์แสดงจ านวนหรือปริมาณใน
ค าถาม ค าพูดที่สื่อสารกับเด็ก 
- กระตุ้นให้เด็กบอกจ านวนหรือล าดับที่ 
ต่อจากที่ผู้ใหญ่พูด เปิดโอกาสให้เด็กได้ 
เขียนหรือมีส่วนร่วมในการระบุวันหรือ 
ตัวเลขต่างๆ  
 - ส่งเสริมให้เด็กใช้ภาษาคณิตศาสตร์กับ

เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

 F2. การนับ 
(COUNTING) 

เด็กนับจ านวน
ของสิ่งต่างๆ  

เด็กนับแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เช่น 
การจัดสิ่งของแล้วพูดตัวเลข 
เด็กเข้าใจว่าเมื่อนับถึงจ านวน
สุดท้าย จะเป็นการสรุปได้ว่ามี

- ชวนเด็กนับสิ่งต่างๆ โดยนับปากเปล่า 
อย่างช้าๆ ชัดๆ เพ่ือให้เด็กได้ยินตัวเลข 
ที่ถูกต้อง  



ตัวบ่งชี้พัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

สิ่งนั้นอยู่เท่าไหร่ เด็กสามารถ
เปรียบเทียบ และ จัดล าดับ
เชิ งปริมาณ เช่น มากกว่ า 
น้อยกว่า เท่ากัน เด็กเข้าใจถึง
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
เพ่ิม และการเอาออก 

- แสดงการรับรู้เมื่อเด็กนับสิ่งต่างๆ ได้ 

ถูกต้อง ช่วยระบุตัวเลขสุดท้ายที่นับได้ 

หรือสรุปจ านวนรวมทั้งหมด 

- ใช้ค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ระบุปริมาณ 
แ ล ะ ก า ร ก ร ะ ท า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตจริง อาทิ มาก-
น้อย, เพ่ิมข้ึน-เอาออก 
- ตั้งค าถามให้เด็กนับว่ามีสิ่งต่างๆ 

“เท่าไหร่” และลองเปรียบเทียบจ านวน 

ของสิ่งของ 2 กลุ่ม ว่ามากกว่า น้อยกว่า 

หรือเท่ากัน  

- ส่งเสริมให้เด็กอธิบายวิธีการจัดการกับ 

สถานการณ์ที่เด็กเพ่ิมหรือลดจ านวน 

สิ่งของแล้วน าไปสู่ค าตอบ 

- กระตุ้นให้เด็กนับและแสดงจ านวนของ 
สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงฝึก
การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวน
ของสิ่งต่างๆ  

 F3. ความ สัมพันธ์
ระหว่างส่วนย่อย
และท้ังหมด (PART – 

WHOLE 

RELATIONSHIPS) 

เด็กประกอบและ
แยกส่วนต่างๆ 
ของวัตถุ 
 

เ ด็ ก ป ร ะ ก อ บ แ ล ะ แ ย ก 
ส่วนประกอบ เด็กใช้ชิ้นส่วน
ต่างๆ ท าให้เกิดการรวมกัน 
เช่น การต่อบล็อก 2 ชิ้น เข้า
ด้วยกันกับบล็อก 3 ชิ้น เพ่ือให้
เป็นบล็อก 5 ชิ้น เด็ก สามารถ
แบ่งจากชิ้นที่ ใหญ่ออกเป็น
ส่วนที่เล็กลง เช่น แยกบล็อก 
5 ชิ้น ให้เป็น 1 ชิ้นและ 4 ชิ้น 

- จัดเตรียมชุดอุปกรณ์ที่มีชิ้นส่วนเล็กๆ 
ทีเ่ด็กสามารถประกอบได้หลายรูปแบบ  
- กระตุ้นให้เด็กท ากิจกรรมการต่อ
ชิ้นส่วน แยกออก การบรรจุและการเท
ออก 
- ลองเลียนแบบวิธีการประกอบ หรือ
แยกชิ้นส่วนของเด็ก และชวนเด็กแสดง
ความคิดเห็นหรืออธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ท า 
- แบ่งอุปกรณ์เป็นชุดๆ ตามความ
แตกต่าง อธิบายหรือชวนเด็กนับจ านวน
วัตถุท่ีอยู่ในแต่ละชุด 



ตัวบ่งชี้พัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

- ลองเริ่มจากจ านวนที่เท่ากับเด็ก และ 
จัดแบ่งชุดอุปกรณ์ให้แตกต่างจากเด็ก 
แล้วชี้ชวนให้สังเกตจ านวนที่เหมือนกัน 
แต่มีการแยกส่วนเป็นชุดๆ ที่ไม่
เหมือนกัน 
- กระตุ้นให้เด็กต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้น 
ใหญ่ให้สมบูรณ์และฝึกการแยกชิ้นส่วน 
ตลอดจนการรวมและการแยกสิ่งต่างๆ  

 F4. รูปร่าง รูปทรง 
(SHAPES) 

เด็กจ าแนก บอก
ชื่อและ อธิบาย
ลักษณะของ
รูปร่าง รูปทรง
ต่างๆ 

เด็กจดจ า เปรียบเทียบ และ
จัดหมวดหมู่ รูปร่าง รูปทรงที่
มีลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ  
เช่น สี่ เหลี่ ยม สามเหลี่ยม 
ว ง ก ล ม  ก ร ว ย  ลู ก บ า ศ ก์
ทรงกระบอก เด็กเข้าใจถึง
ลักษณะที่ท าให้ เกิดรูปร่าง
ต่างๆ เช่น รูปสามเหลี่ยมทุก
รูป มีมุมสามมุมและด้านสาม
ด้ าน  เด็ กสามารถ เปลี่ ยน
รูปร่างด้วยการเอาชิ้นส่วน 
ประกอบเข้าหรือแยกชิ้นส่วน 
ออกไป  
 

- จัดเตรียมสื่อรูปร่าง รูปทรงพ้ืนฐานที่ 
เป็น 2 มิติ และ 3 มิติ ทั้งวงกลม 
สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และรูปร่าง 
รูปทรง อ่ืนๆ ให้เด็กได้สังเกตและระบุ
ลักษณะ 
- พูดชื่อรูปร่างรูปทรงขณะที่เล่นกับเด็ก 
หรือแนะน าชื่อเรียกรูปร่างรูปทรงใหม่ท่ี 
เด็กอาจเพ่ิงเคยพบเห็น 
- ช่วยชี้จุดสังเกตที่ท าให้เรียกว่ารูปร่าง 
รูปทรงต่างๆ และกระตุ้นให้เด็กอธิบาย 
ลักษณะส าคัญอ่ืนที่ท าให้เรียกว่ารูปร่าง 
รูปทรงนั้นๆ  
- ชวนเด็กจับคู่รูปร่าง รูปทรง ที่
เหมือนกัน และให้การยืนยันเมื่อเด็ก
ระบุหรือจ าแนก ลักษณะส าคัญนั้นๆ ได้
ถูกต้อง 
- แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการสนทนา 
จัดกระท ากับรูปร่างรูปทรงในขณะที่เด็ก
เล่นหรือเอามาประกอบกันเป็นรูปต่างๆ 
หรือท าให้เกิดรูปทรงใหม่ 
- ชี้จุดที่เหมือนกันระหว่างรูปร่างรูปทรง
กับวัตถุสิ่งของที่เด็กเห็นในสิ่งแวดล้อม
เป็นตัวอย่างในการน ารูปร่างรูปทรงมา 



ตัวบ่งชี้พัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

หรือประกอบให้เป็นรูปต่างๆ จัดกระท า 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปร่างที่
เด็กประกอบขึ้น 
- ชวนเด็กเล่นกับสื่อต่างๆ ที่เป็นทรง
กลม สี่เหลี่ยมมุฉาก ทรงกระบอก ทรง
กรวย กระตุ้นให้เด็กเกิดการคัดแยก จัด
กลุ่ม และจ าแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
รูปร่าง และรูปทรง 

 F5. การตระหนักใน
เรื่องมิติสัมพันธ์ 
(SPATIAL 

AWARENESS) 

เด็กระบุ 
ความสัมพันธ์ 
ของระยะ
ต าแหน่ง พื้นที่ 
ทิศทางระหว่าง
ผู้คนกับวัตถุต่างๆ 

เด็กใช้ค าศัพท์ระบุต าแหน่ง 
ทิศทาง ระยะทาง เพ่ืออธิบาย
การกระท าและที่อยู่ของวัตถุ
ในสิ่งแวดล้อม เด็กแก้ปัญหา
ง่ายๆ เกี่ยวกับพ้ืนที่ในขณะ
เล่น เช่น สร้างบล็อก ต่อตัว
ต่อ การห่อวัตถ ุ

- ใช้ค าศัพท์เกี่ยวกับมิติสัมพันธ์ในการ
ช่วย เด็กระบุต าแหน่งของวัตถุ เช่น บน 
ล่าง ใต้ ใน นอก ฯลฯ 
- หาโอกาสในการเปรียบเทียบต าแหน่ง 
ทิศทาง และ/หรือระยะทาง ระหว่าง
ผู้คนกับวัตถุต่างๆ  
- อธิบายสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับมิติ
สัมพันธ์ที่เด็กก าลังเผชิญ และกล่าวถึง 
การใช้ความคิดรวบยอดทางมิติสัมพันธ์ 
ของเด็กในการแก้ปัญหาจนส าเร็จ 
- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ปลายเปิดที่ช่วย
เปิด โอกาสให้เด็กใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับ 
มิติสัมพันธ์ อาทิ บล็อก ชิ้นส่วนเศษวัสดุ 
ชุดแต่งตัว ผ้าผืนยาว กล่องเครื่องมือ 
กรวย ท่อยาวขนาดต่างกัน ฯลฯ 
- สนับสนุน ให้ เ ด็ กมีประสบการณ์  
แลกเปลี่ยนความคิดโดยใช้ค าศัพท์ หรือ
แนะน าค าใหม่เกี่ยวกับต าแหน่ง ทิศทาง 
และระยะทางของสิ่งต่างๆ  
-ใช้ค าศัพท์เปรียบเทียบหรืออธิบายเรื่อง
ทิศทาง การเคลื่อนที่ของคนและสิ่ ง
ต่างๆ ในลักษณะที่แตกต่างกัน 



ตัวบ่งชี้พัฒนาการ 
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ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

- ตั้งค าถามให้เด็กอธิบายถึงเหตุผลที่คิด 
ว่าการแก้ปัญหาเกี่ยวกับมิติสัมพันธ์ที่คิด 
ไว้นั้นจะประสบผลส าเร็จ และหากเมื่อ 
เด็กลองท าแล้วไม่สามารถท าได้ เด็กคิด
ว่าจะมีวิธีอ่ืนไหมท่ีจะช่วยแก้ปัญหานี้ 
- กระตุ้นให้เด็กมีการสังเกตสิ่งต่างๆ 
และสถานที่จากมุมมองทีแ่ตกต่างกัน 
- ส่งเสริมให้เด็กบอกและแสดงต าแหน่ง 
ทิศทาง และระยะทางของสิ่งต่างๆ ด้วย
การกระท า ภาพวาด ภาพถ่าย และ
รูปภาพ 

 F6. การวัด 
(MEASURING) 

เด็กวัดเพื่อ 
อธิบาย 
เปรียบเทียบ 
จัดล าดับสิ่งต่างๆ 

เด็กใช้วิธีการวัดในการอธิบาย
คุณสมบัติ  เช่น  ความยาว 
ปริมาตร น้ าหนัก อุณหภูมิ  
แ ล ะ เ ว ล า  เ ด็ ก  ส าม า ร ถ
เปรี ยบเทียบปริมาณ เช่น 
เท่ากัน แตกต่างกัน ใหญ่กว่า 
เล็กกว่า มาก น้อย หนักกว่า 
เบากว่า และจัดล าดับ เช่น 
จากสั้นที่สุด ปานกลาง ไปหา
ยาวที่สุด เด็กกะ ปริมาณที่
สัมพันธ์กันแม้ว่ าบางสิ่ งจะ
มากหรือน้อย 

- เตรียมสื่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
วัดขั้นพ้ืนฐานให้หลากหลาย ที่เด็กจะได้
ใช้ในการวัดความยาวที่แตกต่างกัน หรือ
มีชุด อุปกรณ์ที่ แสดงขนาดตั้ งแต่  3 
ขนาดข้ึนไป 
- สนทนากับเด็กเกี่ยวกับผลการวัดที่
ระบุได้ และยืนยันค าศัพท์เกี่ยวกับการ
วัดที่เด็กใช้ 
- แสดงความคิดเห็นและตั้งค าถามให้
เดก็คิดเกี่ยวกับผลการวัดที่แสดงขั้นกว่า  
- แสดงค าศัพท์เกี่ยวกับกระท าที่เด็ก 
ด าเนินการวัด เช่น เมื่อเด็กเปรียบเทียบ 
ความสูงของสิ่งของ 2 สิ่ง 
- กระตุ้นให้เด็กวัดความยาว/ความสูง 
น้ าหนัก และปริมาตรของสิ่งต่างๆ โดย
ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ ห น่ ว ย ทั้ ง ที่ เ ป็ น
มาตรฐาน และท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
- ตั้งค าถามให้เด็กแสดงเหตุผลที่น ามาสู่ 
การสรุปค าตอบเช่นนี้  
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- เป็นตัวอย่างที่ดีในการวัด เปรียบเทียบ 
สิ่ ง ต่ า ง ๆ  โ ด ย ใ ช้ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่
หลากหลาย และชวนเด็กคิดเกี่ยวกับ
การเรียงวัตถุท่ีวัดได้ตามล าดับ 
- ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ ด็ ก ฝึ ก ก า ร จั บ คู่  
เปรียบเทียบ และเรียงล าดับสิ่งต่างๆ 
ตามลั กษณะ คว ามยาว /คว ามสู ง 
น้ าหนักและปริมาตร  

 F7. หน่วย (UNIT) เด็กเข้าใจ และใช้
มโนทัศน์เกี่ยวกับ
หน่วย 

เด็กเข้าใจว่าหน่วยเป็นการ
ระบุปริมาณสิ่งของที่ใช้ทั่วไป 
โดยใช้เครื่องมือและหน่วยวัด 
ทั้ งที่ ไม่ เป็นมาตรฐาน เช่น 
บล็อก ดินสอ หนังสือ และที่
เป็นมาตรฐาน เช่น ไม้บรรทัด 
ในการวัดสิ่ งต่ างๆ เด็ ก ใช้
กระบวนการที่ ถูกต้อง โดย
เริ่มจากจุดเริ่มต้นและวัดโดย
ไม่ให้มีช่องว่างหรือการซ้อน
กัน 

- แสดงชื่อของเครื่องมือที่ใช้วัด โดยพูด
ถึงเครื่องมือและหน่วยของสิ่งที่เด็กก าลัง
ใช้วัดในขณะนั้น 
- ยอมรับและอธิบายการใช้หน่ วย 
ตลอดจนการระบุหน่วยที่เด็กใช้ในการ 
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ตามค าถามที่ตั้งไว้ 
- เลียนแบบการกระท าของเด็กและ 
บรรยายสิ่งที่ก าลังท า เช่น การยืดตลับ
เมตรเพ่ือวัดสิ่งของด้วยกัน 
- แสดงพฤติกรรมเป็นตัวอย่างที่ดีในการ 
ด าเนินการวัดสิ่ งต่างๆ ตามขั้นตอน
รวมถึงการเปรียบเทียบวัตถุให้ เห็น
ชัดเจน  
- กล่าวถึงการกระท าที่เด็กก าลังท าว่า
เป็นการวัด และแสดงความคิดยอมรับ
เมื่อเด็กปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้อง 
- ตั้ ง ค า ถ า ม ใ ห้ เ ด็ ก ห า วิ ธี วั ด แ ล ะ 
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีอ่ืน อาจ
ลอง ท าอะไรบางอย่างพลาดไป แล้ว
ลองดูว่า เด็กจะสามารถมองเห็นจุดที่ผิด
ได้หรือไม่  หากเด็กไม่สามารถท าได้  
ผู้ใหญ่อาจวัดให้ดูอีกครั้งพร้อมอธิบาย
วิธีการด าเนินการที่ถูกต้องไปด้วย 
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- เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือชั่ง ตวง วัด 
สิ่งต่างๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่
เป็นมาตรฐานและไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 

 F8. แบบรูป 
(PATTERNS) 

เด็กจ าแนก 
อธิบาย ท าตาม
แบบ ต่อเติมให้
สมบูรณ์ และ
สร้างแบบรูป
ต่างๆ  

เด็กสร้างพ้ืนฐานทางพีชคณิต
โดยการจัดกระท ากับแบบรูป
ง่ายๆ เช่น ABABAB และ
สร้างแบบรูปที่ซับซ้อน
ตามล าดับ เช่น 
AABAABAABAAB, 
ABCABCABC เด็กจ าล าดับ 
ขั้นตอนของสิ่งที่ท าซ้ า เช่น 
กิจวัตรประจ าวัน การ
เคลื่อนไหวแบบเดิมๆ และเริ่ม
แยกแยะ หรืออธิบายแบบรูป
ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

- แสดงการยอมรับและพูดชื่อเรียงล าดับ 
วัตถุท่ีเด็กสร้างตามรูปแบบที่เด็กคิด        
- ลองจัดเรียงวัตถุตามแบบที่เด็กท า 
บอกองค์ประกอบของแบบรูปที่สร้าง
ร่วมกันกับเด็ก  
- ส่งเสริมให้เด็กระบุสิ่งที่ใช่และไม่ใช่ 
แบบรูป และแสดงเหตุผลประกอบ 
- จัดเตรียมสื่อท่ีมีชุดวัสดุอุปกรณ์ที่เด็ก
จะสามารถสร้างแบบรูปที่ซับซ้อน
ได้มากข้ึน และให้อธิบายเหตุผลในสิ่งที่
ใช่และไม่ใช่ 
- สังเกตและระบุชื่อของแบบรูปที่
ปรากฏ ในสิ่งที่อยู่รอบตัว พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้เด็กมองหาแบบรูปของสิ่งที่
อยู่ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
- หาโอกาสสร้างและอธิบายแบบรูป 
ระหว่างเล่นกับเด็ก โดยเพิ่มระดับความ 
ซับซ้อนขึ้น 
- ลองท าแบบรูปที่ผิดพลาดแล้วสังเกตดู 
ว่าเด็กจะสามารถสังเกตเห็นหรือไม่ 
หากไม่เห็น อาจต้องเรียกความสนใจ
และชวนเด็กแก้ไขจุดที่พลาด   
- ลองท าแบบรูปที่ซับซ้อน แล้วดูว่าเด็ก 
สังเกตแล้วลองน าไปเชื่อมโยงการสร้าง
เองได้หรือไม่   
-  กระตุ้นให้เด็กท าซ้ า ต่อเติม และสร้าง 
แบบรูปในแบบต่างๆ  



ตัวบ่งชี้พัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

 F9. การวิเคราะห์
ข้อมูล (DATA 

ANALYSIS) 

เด็กใช้ข้อมูล
เกี่ยวกับ 
คุณลักษณะต่างๆ 
ในการสรุป
ตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 

เด็กสะสม จัดระบบ 
เปรียบเทียบ ข้อมูลโดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานของคุณสมบัติ 
ความเป็นเหตุเป็นผลที่วัดได้ 
เด็กเสนอข้อมูลด้วยวิธีง่ายๆ 
เช่น การขีดเส้นความสูง 
จ านวนบล็อก รูปภาพ รายชื่อ 
แผนภาพ กราฟ โดยตีความ
และประยุกต์ใช้ข้อมูลในการ
ท างาน และการเล่น เช่น จะ
ใช้แก้วจ านวนกี่ใบหากมีเด็ก
ขาดเรียน 2 คน 

- ยอมรับสิ่งที่เด็กพูดหรือท า และสร้าง 
โอกาสให้เด็กน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีที่เป็น 
รูปธรรมชัดเจน 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ เด็ก 
สามารถจัดเป็นชุดๆ หรืออุปกรณ์ในการ
น าเสนอข้อมูล อาทิ แผ่นชาร์ต กระดาษ 
ที่หนีบกระดาษ ฯลฯ แล้วจัดโอกาสให้
เด็กได้บอกเล่าให้ผู้อ่ืนฟัง 
- พูดซ้ าค าที่แสดงถึงการอธิบายข้อมูล 
เช่น ไม่มี มีเล็กน้อย มากกว่า น้อยกว่า 
เท่ากับ และยืนยันข้อมูลที่เด็กได้จาก
การแปลความหมายและเป็นข้อมูล
ส าคัญ  
- ยอมรับข้อมูลที่ เป็นเชิงตัวเลขที่จะ
น าไปสู่การวิเคราะห์ แสดงความเห็น
ด้วยและกล่าวย้ าถึงผลที่เด็กสรุปได ้
- ครูแสดงตัวอย่างการน าเสนอและ 
อธิบายข้อมูล ส่งเสริมให้เด็กอธิบายและ 
น าเสนอสิ่งที่แสดงถึงข้อมูลเชิงปริมาณ  
- สนับสนุนให้เด็กสรุปผลและน าเสนอ 
การวิ เคราะห์ที่ แสดงข้ อมูลส าคัญ 
ประมาณ 3-4 ประเด็น 
- ตั้งค าถามกระตุ้นให้น าข้อมูลที่แปล 
ค ว า ม ห ม า ย ไ ด้ ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น 
สถานการณ์ต่างๆ  

 

 

 

 



1.7 ตัวบ่งชี้พัฒนาการด้านพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(SCIENCE AND TECHNOLOGY) - G 
  

 การส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้ เรียนรู้
ความสัมพันธ์ของโลกรอบตัว ปรากฏการณ์และความเข้าใจเหตุผลเชิงตรรกะ ซึ่งน าไปสู่การคิดอย่างมีเหตุผล
และเป็นระบบ โดยการใช้ ทักษะการคิด บนพ้ืนฐานของความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์  

แนวทางส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี 

ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

G1. การสังเกต 
(OBSERVING) 

เด็กสังเกตวัตถุ
และ
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ใน
สิ่งแวดล้อม 

เด็กมีความอยากรู้ อยาก 
เห็น และใช้ประสาทสัมผัส 
ทุ ก ด้ า น ใ น ก า ร เ รี ย น รู้
เกี่ยวกับธรรมชาติลและโลก
ท า ง ก า ย ภ า พ  เ ด็ ก จ ะ
รวบรวม ข้อมูลจากการ
สั ง เกตสิ่ งที่ ผู้ อ่ื นท า  และ
ค้นพบวิ ธี ก าร ใช้ และจั ด
กระท ากับเครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ 

- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ เด็กจะได้ใช้  
ประสาทสัมผัส อาทิ ทราย น้ า ผ้าต่างๆ 
กระดาษทราย  เครื่องเขย่าท่ีมีเสียง ฯลฯ 
- ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาให้เด็กได้สังเกต
โดยใช้ประสาทสัมผัสทุกด้าน ทั้งด้วยการ
มอง ฟัง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่นอย่าง
เหมาะสม 
- จัดโอกาสให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ 
ในการส ารวจธรรมชาติรอบตัว และสังเกต
โลกทางกายภาพ 
- สนับสนุนให้เด็กอธิบายปฏิกิริยาการ
เปลี่ยนแปลงหรือขั้นตอนต่างๆ ที่สังเกต
พบโดยใช้ค าพูดของตนเอง 
- ส่งเสริมให้เด็กอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อ
เด็กกระท าการบางอย่างกับวัตถุนั้น 
- สนทนากับเด็กถึงคุณลักษณะของวัตถุที่
สังเกตได้ ทั้งสี ขนาด รูปร่าง รูปทรง เสียง 
ผิวสัมผัส ฯลฯ 
- ชวนเด็กท ากิจกรรมตามหาสิ่งของตาม 
คุณสมบัติต่างๆ ที่เหมือนกัน เช่น สี ขนาด 
รูปร่าง รูปทรง ฯลฯ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เด็กสามารถลงมือ 
ท าแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ 



ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

ให้เด็กเล่น แล้วกระตุ้นให้เด็กอธิบายถึงสิ่ง
ที่เกิดขึ้น 

G2. การจัด
หมวดหมู่ 
(CLASSIFYING) 

เด็กจัดหมวดหมู่
ลักษณะสิ่งของ 
การกระท า 
ผู้คน และ
สถานการณ์ 

เด็กจัดกลุ่มสิ่งที่มีลักษณะ 
เหมื อนกั น โ ดยแยกแยะ
คว า มสั ม พัน ธ์  ร ะห ว่ า ง
สิ่งของกับหมวดหมู่ของสิ่ง
นั้ น  เด็ กสามารถมองหา
วิธีการใหม่ในการจัดระบบ
องค์ความรู้ที่ตนเองมีให้เข้า
กับสิ่งที่ค้นพบใหม่ เพ่ือให้
จัดเข้ากลุ่มได้ใกล้เคียงท่ีสุด 

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย ให้
เด็ กจะได้ จั บคู่  จ าแนกประ เภท จั ด 
หมวดหมู่ สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะเหมือนกัน
ให้อยู่รวมกันได้  
- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นทั้ง 2 มิติ และ 
3 มิ ติ  ที่ มี สี  ขน าด  รู ป ร่ า ง  รู ปท ร ง 
หลากหลาย แล้วตั้งค าถามกระตุ้นให้เด็ก
จัดกลุ่มสิ่งที่เหมือนกัน 
- สนับสนุนให้ เด็กอธิบายคุณลักษณะ 
เหตุผล หรือเกณฑ์ที่เด็กน าสิ่งเหล่านั้น มา
จัดหมวดหมู่รวมในกลุ่มเดียวกัน  
- แสดงการยอมรับในคุณลักษณะของวัตถุ
ที่ เ ด็ ก ร ะบุ ค ว าม เหมื อน  หรื อคว าม 
แตกต่าง แล้วจ าแนกประเภทไว้ในแต่ละ
กลุ่ม 
- เพ่ิมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ไม่มี, มีบ้าง 
หรือทั้งหมด ในการสนทนากับเด็ก และ
เชื่อมโยงความคิดรวบยอดของค าที่ แสดง
หมวดหมู่ของกลุ่มสิ่งของ กลุ่มคน กับ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของเด็ก 

G3. การทดลอง 
(EXPERIMENTING) 

เด็กท าการ
ทดลองเพ่ือ 
ทดสอบ
ความคิดของ
ตนเอง 

เด็กท าการทดลอง ทดสอบ
สิ่ งที่ ตนเองคิดว่ าถูกหรือ
สามารถแก้ปัญหาได้จริ ง 
โดยอาจจัดกระท ากับปัญหา
ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่เด็กยังไม่
รู้ค าตอบ แล้วท าการทดลอง 
โดยจัดกระท ากับวัสดุต่างๆ 
ใช้การลองผิดลองถูก และ

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่น่าสนใจให้เด็ก
จัดกระท าและสังเกตผลกระทบที่เกิดขึ้น 
- ท าการส ารวจสิ่งต่างๆ ไปพร้อมๆ กับเด็ก 
อาจลองเลียนแบบการกระท ากับวัสดุ
เหมือนที่เด็กท า 
- ถามเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น กระตุ้นให้ 
เด็กอธิบายความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์
และการกระท าที่เด็กด าเนินการค้นหา
ค าตอบ 



ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

จัดการกับปัญหาโดยวิธีการ
ที่คิดว่าเป็นไปได้ 

- ตั้งข้อสงสัย ชวนให้เด็กคิดทบทวนว่า 
เด็กท าอะไรลงไป จึงท าให้เกิดผลเช่นนี้  
สิ่งที่เด็กท านั้นมีความต่างจากสิ่งที่เด็กท า
ก่อนหน้านี้อย่างไร   
- สนับสนุนให้เด็กอธิบายค าตอบเกี่ยวกับ
ข้อสงสัยของตนเองโดยการท าการทดลอง
กับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
- ยอมรับความคิดของเด็กที่จะท าการ 
ค้นหาข้อเท็จจริงด้วยการท าการทดลอง 
และทดสอบสิ่งที่คิดไว้ 
- ชักชวนให้เด็กสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับวัสดุ 
อุปกรณ์ที่เด็กได้ท าการทดลองไปและชวน
เด็กแสดงความคิดเห็นกับสิ่งที่ค้นพบ หาก
เด็กยังมีข้อสงสัยอยู่ อาจตั้งค าถามให้เด็ก
คิดต่อว่าจะมีวิธีท าการทดลองอ่ืนๆ หรือ
จะต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ใดเพ่ิมเติมเ พ่ือ
ค้นหาค าตอบนี้  

 G4. การท านาย 
(PREDICTING) 

 เดก็คาดเดาสิ่ง
ที่คิดว่าจะ
เกิดข้ึน 

เด็กแสดงค าพูดและหรือ 
กา ร ก ร ะท า เ กี่ ย ว กั บ กั บ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง โดยอาจ
คิดถึงสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในสถานการณ์ที่ ใกล้เคียง
และคาดเดาความเป็นไปได้ 
เด็กจะท านายบนพ้ืนฐาน
การทดลอง 

- ยอมรับการตัดสินใจเลือกของเด็กท า
ความเข้าใจและทบทวนการเลือกหรือการ
ท านายของเด็ก และยอมรับว่าเด็กอาจ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่คาดเดาไว้อีก 
- ช่วยเด็กตรวจสอบสิ่ งที่คาดเดาไว้ว่า
ถูกต้องหรือไม่ เชื่อมโยงสิ่งที่ท านายไว้ กับ
การท าการทดลองที่ผ่านมา โดยชวนเด็ก
ทบทวนสิ่งที่คิดไว้ และสนทนาเกี่ยวกับสิ่ง
ที่เกิดขึ้น อย่าเพ่ิงชี้จุดที่เป็นความแตกต่าง 
แต่รอให้เด็กนึกได้เอง 
- อธิบายถึงลักษณะหรือความหมายของ
สิ่งที่เด็กตัดสินใจเลือก ตั้งค าถามกับเด็กว่า 
ท าไมจึงคิดว่าสิ่งที่คาดเดาไว้นั้นจะเกิดข้ึน 



ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

- ส่งเสริมให้เด็กแลกเปลี่ยนความคิดและ
เปรียบเทียบการท านายของตนเองกับของ
ผู้อื่น  
- เป็นตัวอย่างในการตรวจสอบการท านาย 
ตั้งค าถามให้เด็กอธิบายถึงสิ่งที่ เกิดขึ้น 
และถ้าหากผลตรงกับที่คาดหวังไว้ เด็ก
เรียกการท านายนี้ว่าอะไร 
- ตั้งค าถามว่าเหตุใดสิ่งที่เด็กท านายไว้จึง
เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น ส่งเสริมให้เด็กฝึก
การคาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะ
เกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล 

G5. การสรุปผล 
(DRAWING 

CONCLUSIONS) 

เด็กสรุปข้อมูล
จาก
ประสบการณ์
และการสังเกต
ของตนเอง 

เด็กพยายามแสดงผลการ
สั ง เ กต  และ เหตุ ผลของ
ความรู้ที่ค้นพบและเข้าใจ 
โดยสร้างองค์ความรู้ด้วย
วิธีการของตนเอง ทั้งการ
เก็บข้อมูล เ พ่ือช่วยให้ท า
ความเข้าใจหลักการของสิ่ง
ที่เป็นไปในโลก 

- กระตุ้นให้เด็กสนใจและสนทนาซักถาม
ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณ์และระหว่าง
การทดลอง 
- กล่าวถึงและทบทวนสิ่งที่ เด็กสรุปได้   
กระตุ้นให้เด็กคิดตัวอย่างและถามเด็กว่า
สิ่งนั้นตรงกับการสรุปผลอย่างไร 
- ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น และกระตุ้นให้เด็ก
นึกถึงสิ่งที่สังเกตพบ 
- ท้าทายการลงความเห็นของเด็กและ
ส่งเสริมให้ค้นหาข้อมูลจากการท าสิ่งต่างๆ 
ที่จะช่วยขยายการสรุปสิ่ งที่ เข้ าใจได
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
- แสดงการยอมรับเมื่อเด็กเปลี่ยนผลการ
สรุปที่ได้จากการค้นพบข้อมูลเพ่ิมเติม 
แล ะถามถึ ง เ หตุ ผ ลที่ ท า ให้ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงการลงข้อสรุปใหม่ 
- ส่ ง เสริมให้ เด็ กมีส่ วนร่ วมในการลง
ความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 



ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

 G6. การสื่อสาร
ความคิด 
(COMMUNICATING 

IDEAS) 

 เด็กสื่อสาร
ความคิด
เกี่ยวกับ
ลักษณะส าคัญ
และกลไกการ
ท างานของวัตถุ
ต่างๆ 

เด็กแลกเปลี่ยนค าถาม การ
สังเกต การสืบเสาะ การ
ท านายและการสรุป โดย
การพูด สาธิต และน าเสนอ
สิ่งที่ตนเองมีประสบการณ์
และคิดขึ้น เด็กจะแสดงออก
ถึงสิ่งที่ สนใจและสิ่งที่รู้สึก
สงสัย เกี่ยวกับโลก 

- พูดแสดงความตื่นเต้นในการเข้าไปร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การค้นคว้าทาง
วิทยาศาสตร์กับเด็กๆ  
- เลียนแบบการกระท าของเด็ก และแสดง
ความคิดเห็นในสิ่งที่ก าลังท าโดยใช้ภาษา
ตามการจินตนาการของเด็ก ลองพูดแสดง
ความคิดบางอย่างที่จะเพ่ิมเข้าไปในขณะ
เลียนแบบเด็ก 
- ฟังสิ่งที่เด็กอธิบาย ให้เวลาเด็กในการคิด 
และน าเสนอความคิดของตนเองอย่าง
เต็มที่ โดยแสดงความเข้าใจและกล่าวถึง
สิ่งที่เด็กสังเกตพบ  
- จัดเตรียมสื่อที่เด็กสามารถใช้น าเสนอ 
เพ่ืออธิบายข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ไว้
อย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้เด็กสามารถ
เลือกใช้ด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ สื่ออุปกรณ์ 
ศิลปะ ของเล่นก่อสร้าง ฯลฯ  
- ตั้งค าถามในสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่เด็กก าลัง
สังเกต ขอให้เด็กบรรยาย หรืออธิบาย
เกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลส าคัญที่เด็ก
กล่าวถึง 
- กระตุ้ น ให้ เด็ กมุ่ ง ความสนใจ  ไปที่
รายละเอียดที่เด็กสามารถเพ่ิมเข้าไปใน 
การน าเสนอข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ได้ 
เช่น ของจริง ภาพ ของจ าลอง ตัวอย่างสิ่ง
ที่พบในธรรมชาติ และโลกรอบตัว 
- ตั้ งค าถามที่ ส่ ง เสริมให้ เด็กได้แสดง 
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์และกระตุ้นให้เด็ก 
ค้นหาข้อมูลที่จะใส่รายละเอียดเวลา
น าเสนอให้มากข้ึน 



ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

- ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการรวบรวม 
ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลจากการสืบเสาะ 
หาความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น อาจใช้
แผนภูมิอย่างง่าย 

 G7. ธรรมชาติและ
โลกรอบตัว 
(NATURAL AND 

PHYSICAL WORLD) 

เด็กรวบรวม
ความรู้เกี่ยวกับ
สิ่งที่เป็น
ธรรมชาติ และ
ลักษณะทาง
กายภาพของ
โลกรอบตัว 

เด็กรู้สึกคุ้นเคยต่อคุณสมบัติ 
กระบวนการตามธรรมชาติ 
และโลกกายภาพ เช่น 
ลักษณะของพืชและสัตว์ 
ทางลาดและขรุขระ การ
เจริญเติบโต และการตาย  
การแข็งตัว และการละลาย 
เด็กจะค้นพบการ
เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยน
รูปร่างสถานะ สาเหตุและ
ผลกระทบต่างๆ ท าให้เข้าใจ
ว่าสิ่งที่เกิดข้ึนเป็นวัฏจักรที่
จะมีความหมายต่อตัวเด็ก
เอง 

- พูดชื่อวัตถุและเหตุการณ์ตามที่เด็กใช้ 
เรียกสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติและในโลก
กายภาพ หากเด็กเรียกผิดให้เรียกชื่อที่ ถูก
แทน 
- ยอมรับสิ่งที่เด็กสังเกตพบที่เป็นวัตถุและ
เหตุการณ์ในขณะนั้น สังเกตและแสดง
ความคิดเห็นร่วมกับเด็ก ส่งเสริมให้เด็ก
สังเกตวัตถุและกระบวนการต่างๆ มากขึ้น
เพ่ือเปรียบเทียบกัน 
- จัดโอกาสให้เด็กได้สังเกตวัตถุ และท า 
กิจกรรมต่างๆ ที่มีเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
ช่วง เวลา ช่วยให้ เด็ กทบทวนถึงการ 
เปลี่ยนแปลงนั้น บันทึกข้อมูลโดยเก็บภาพ 
และขอให้เด็กบรรยายถึงการเปลี่ยนแปลง
นั้นในช่วงเวลาทบทวน 
- กล่าวย้ าถึงสาเหตุและผลกระทบที่เด็ก
อธิบาย โดยใช้ค า “ถ้า... ต่อมา... ดังนั้น... 
เพราะว่า...” ในการบอกเล่าผลการสังเกต 
- เพ่ิมการระบุชื่อวัตถุและเหตุการณ์ใน 
ธรรมชาติและโลกกายภาพให้มากขึ้น  
อธิบายและบอกลักษณะของวัตถุและ 
เหตุการณ์ที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน 
- จัดเตรียมสื่อวัสดุและประสบการณ์ ที่
ช่วยให้ เด็กได้ เปรียบเทียบสิ่ งที่มีตาม 
ธรรมชาติและในโลกรอบตัว เช่น บล็อกไม้
ที่มีรูปร่างแปลกกับรูปร่างปกติ หรือพา
เดก็ไปเยี่ยมชมตลาดเกษตร  



ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

- สนับสนุนให้เด็กพิจารณาถึงสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงที่ สั ง เกตพบ ให้ เด็ก
อธิบายถึงสิ่งที่แตกต่างกัน 
- ตั้งค าถาม “ถ้า... แล้ว...” เพ่ือให้เด็ก
เข้าใจเรื่องสาเหตุและผลกระทบ 

G8. เครื่องมือและ
เทคโนโลยี (TOOL 

AND TECHNOLOGY) 

เด็กส ารวจและ
ใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม 

เด็กเริ่มคุ้นเคยกับเครื่องมือ
และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่อยู่
ในชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น 
คีมคีบ ที่เย็บกระดาษ และ
คอมพิวเตอร์ โดยเข้าใจการ
ท างานของอุปกรณ์ และ
ใช้ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 
เ ด็ ก ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
เทคโนโลยีในการสนับสนุน
การเล่น 

- ให้เวลาเด็กๆ ในการส ารวจเครื่องมือ 
เครื่องใช้ต่างๆ ให้ข้อเสนอแนะในการใช้ 
และเลียนแบบกระท าของเด็กในการใช้
อุปกรณ ์
- อธิบายการกระท าของเด็กในขณะที่ใช้
อุปกรณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น กล่าวถึง
สิ่งที่ เด็กได้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วย
เครื่องมือนั้น 
- แสดงความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยี 
ในการเล่นของเด็ก นั่งข้างๆ ในขณะที่เด็ก
นั่ ง ท า ง าน กั บ ค อม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ ใ ห้  
ข้อเสนอแนะในสิ่งที่เด็กก าลังท า  
- ในช่วงทบทวน ตั้งค าถามให้เด็กอธิบาย
ถึงการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี กล่าวซ้ า
ตามค าอธิบายและวิธีใช้ที่เด็กเล่าเพ่ือให้
แนใ่จว่าผู้ใหญ่เข้าใจความหมายของเด็ก 
- ส่งเสริมให้เด็กใช้เครื่องมือต่างๆ ในการ
สนับสนุนการเล่นและการแก้ปัญหา ลอง
ถามเด็กว่าจะใช้เครื่องมือท าอะไรได้อีก
บ้าง เหตุผลที่จะใช้และคิดว่าเครื่องมือนี้
จะเป็นประโยชน์ 
- ลองท าอะไรบางอย่างที่ผิดพลาด แล้วขอ
ความช่วยเหลือจากเด็ก 

 

 

 



 1.8 ตัวบ่งชี้พัฒนาการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว  
(SOCIAL STUDIES) - H 
  

 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นการสนับสนุนให้เด็กเกิดองค์ความรู้ที่จะ
ใช้ในการอยู่ร่วมกับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัว จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ จากครอบครัว กลุ่ม
เพ่ือน ชุมชน และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับสภาพบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

แนวทางส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี 

ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ 
(KDI) 

ความหมาย ค าอธิบาย 
แนวทางการส่งเสริม 

จากผู้ใหญ่ 

H1. ความแตกต่าง 
(DIVERSITY) 

เด็กเข้าใจในความ
แตกต่างของผู้คน
ด้านลักษณะ
ภายนอกความสนใจ 
และความสามารถ
ต่างๆ  

เด็กเห็นความเหมือน และ
ความแตกต่างของแต่ละคน 
ลักษณะเฉพาะทั้ง เพศ อายุ 
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
ครอบครัว ระดับ
ความสามารถ และ 
ภาพลักษณ์ภายนอก พร้อม
กับสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ 
และข้อดีต่างๆ เด็กสนใจถึงสิ่ง
ที่ท าให้ผู้คนมีความเหมือน
หรือต่างไปจากตนและ
ครอบครัว 

- กล่าวถึงสิ่งที่เด็กสังเกตพบ
เกี่ยวกับบุคลิกภาพของบุคคล
อ่ืน ยืนยันสิ่งที่เด็กเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะร่วมของทุกคน  
ชี้จุดสังเกตของคุณลักษณะที่
สามารถเห็นได้ในเพ่ือนๆ เช่น 
มีผมสีด าเหมือนกัน  
- ช่วยให้เด็กตระหนักถึงความ
หลากหลายของบุคลิกภาพที่
แตกต่างกันของผู้คน  
- สนับสนุนให้เด็กจ าแนก
ลักษณะเฉพาะที่ไม่ได้พบเห็นได้
บ่อยโดยทั่วไป 
- พาเด็กท าสมุดสมาชิกในห้อง 
และชวนสนทนาถึงความ
แตกต่างเรื่อง เพศ อายุ ผม สี
ผิว ชุด ฯลฯ  
- แนะน าให้เด็กรู้จักครอบครัว
อ่ืนและชวนเด็กสนทนาถึง
ความหลากหลายในลักษณะ
ของบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 
ในครอบครัว 
- เชิญสมาชิกในครอบครัวมา
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แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเด็ก
เกี่ยวกับความสนใจ และ 
วัฒนธรรมต่างๆ อาทิ การเล่น
ดนตรี การเต้นหรือร่ายร า 
กระตุ้นให้เด็กถามเกี่ยวกับวิถี
ชีวิต ความเป็นอยู่ งานส าคัญ 
หรือโอกาสพิเศษของบ้าน 
- ช่วยอธิบายให้เด็กเข้าใจว่าทุก
คนสามารถมีสิ่งที่เหมือนกันใน
บางอย่าง และแตกต่างกันใน
บางเรื่อง 
- กระตุ้นให้เด็กเล่นหรือท า
กิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 

 H2. บทบาทใน
ชุมชน (COMMUNITY 

ROLES) 

เด็กแสดงถึงการ
เข้าใจ บทบาทและ
หน้าที่อัน แตกต่าง
กันของผู้คนในชุมชน 

เด็ กรู้ ถึ ง บทบาทของสิ่ ง ที่  
คุ้นเคยในชุมชนที่ตน อาศัยอยู่ 
เช่ น  ครอบครั ว  โ ร ง เ รี ยน 
เ พ่ือนบ้ าน  โดย   มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และรู้ว่า
ทุกคนต้องการเงินในการซื้อ
สิ่งของและใช้ในบริการต่างๆ  

- เข้าไปเล่นเป็นครอบครัวที่เด็ก
สมมติ เลียนแบบการกระท า 
สนทนาซักถามเด็กถึงสิ่งที่จะให้
ท าและแสดงบทบาทสมมติ  
ตามการริเริ่มของเด็ก 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เด็ก
สามารถประยุกต์ใช้ในการเล่น
สมมติ ที่ เปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนกัน เช่น เงินปลอม 
สิ่งที่จะไว้ใช้จ่าย เครื่องคิดเงิน 
สินค้า ฯลฯ  
- จัดเตรียมเสื้อผ้า อุปกรณ์ใน
การเล่นสมมติ  เช่น  เสื้ อผ้ า 
รองเท้า หมวก ผ้าพันคอ  ชุด
ท างานของอาชีพต่างๆ  
- แสดงการรับรู้ว่าสินค้าและ
บริการที่เล่นสมมติด้วยกันนั้นมี
มูลค่า ลองถามถึงราคา เมื่อ
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ต้องซื้อ-ขายสินค้าว่าเท่าไหร่ 
หรือจ านวนเงินค่าตอบแทนใน
การท างาน 
- อ่านหนังสือที่สะท้อนบทบาท
หน้าที่ของผู้คนในอาชีพต่างๆ 
ทั้ งที่ เห็น ได้ ง่ ายทั่ ว ไป  และ
อาชีพที่เด็กอาจไม่ค่อยพบเห็น 
- พาเด็กไปทัศนศึกษา หรือเชิญ
คน ในชุ มชน เข้ ามา ร่ ว มท า
กิจกรรมและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเด็ก 
- ส่งเสริมให้เด็กร่วมกิจกรรมวัน
ส า คั ญ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและ
ประ เพณี ไทย  ท ากิ จ กร รม 
การละเล่น พ้ืนบ้านของไทย 
การเล่นบทบาทสมมติ  การ
ปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
รวมถึงการประกอบอาหารไทย 

 H3. การตัดสินใจ 
(DECISIN MAKING) 

เด็กมีส่วนร่วมในการ 
ตัดสินใจเรื่องต่างๆ 
ในห้อง 
 

เด็กเข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิใน
การแลกเปลี่ ยนและรับฟัง
ความคิดเห็น โดยมี บทบาท
ทั้งในการเป็นผู้น า และผู้ตาม 
เมื่อผู้ใหญ่ แนะน า เด็กจะมี
ส่วนร่วม ในการอภิปราย ช่วย
ใน การคิดตัดสินใจ แสดง 
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  เ พ่ื อ ช่ ว ย
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในห้อง 

- กระตุ้นให้เด็กร่วมอภิปราย 
แลก เปลี่ ยนคว ามคิ ด  และ
ตั ด สิ น ใ จ เ รื่ อ ง ต่ า ง ๆ  ใ น 
ห้องเรียน และรับฟังค าพูดของ
เ ด็ ก ทั้ ง ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ห รื อ ไ ม่
เกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่ ชวนกัน
อภิปราย 
- แสดงท่าทีเข้าใจและยอมรับ 
แม้พบว่าเด็กไม่สนใจที่จะเป็น
ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ
อภิปรายร่วมกัน 
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- รับฟังสิ่ งที่ เด็กพูดและอาจ
ช่วยย้ าอีกครั้ง เพ่ือให้เด็กสนใจ
ทุกคนสนใจฟัง หรือ ช่วยพูด
โดยปรับข้อความให้เข้าใจง่าย
ขึ้น 
- แสดงการยอมรับเมื่อเด็กตั้งใจ
ฟังและเห็นด้วยกับความคิด
ข อ ง ผู้ อ่ื น  แ ล ะ ช่ ว ย ชี้ จุ ด ที่
เหมือนกัน 
- อธิบายแนวทางและเหตุผลที่
จะช่วยให้สิ่ งที่ เด็กตัดสินใจ
แก้ปัญหาประสบความส าเร็จได้  
- ถามค าถามเพ่ิมเติมให้ เด็ก
อธิบาย โดยแสดงรายละเอียด
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แล้วช่วยสรุป
ประเด็นส าคัญโดยอาจใช้ค าพูด 
หรือการจดรายการ 
- กระตุ้ น ให้ทุกคนช่ วยระบุ
แนวทางปฏิบัติ ว่าจะท าอะไร 
ที่ ไหน อย่างไร แต่ละคนจะ 
รั บ ผิ ด ชอบท า ให้ ส า เ ร็ จ ไ ด้
อย่างไร มีปัญหาอะไรที่จะต้อง
คิด ไว้ ล่ ว งหน้า  หรือหาทาง 
ป้องกัน 

H4. ภูมิศาสตร์ 
(GEOGRAPHY) 

เด็กเข้าใจและระบุ 
องค์ประกอบต่างๆ 
และ ต าแหน่งพ้ืนที่ใน 
สภาพแวดล้อม 
 

เด็กระบุสถานที่ที่คุ้นเคย เช่น 
บ้าน โรงเรียน สวน สาธารณะ 
และบอก เส้นทางคร่าวๆ ใน
การ เดินทางไป โดยอาจใช้
วัตถุ สมมติเป็นต าแหน่ง หรือ
สถานการณ์ในสถานที่นั้น เช่น 
ในมุม ศิลปะ หรือช่วงออกไป

- ระบุวัสดุอุปกรณ์ และก าหนด
สถานที่ที่จะใช้ท ากิจกรรมตาม
กิจวัตรให้ชัดเจน และใช้จุดเดิม
สม่ าเสมอ เพ่ือให้เด็กเกิดความ
ตระหนักถึงสถานที่ของสิ่งของ 
หรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 
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เล่นข้างนอก แล้วบอก
ลักษณะองค์ประกอบทาง
กายภาพอ่ืนๆ เช่น ตึกราม
บ้านช่อง ถนน สะพาน 
ในขณะที่ก าลังเล่น เด็กใช้
แผนที่ง่ายๆ ในการอธิบาย
และระบุต าแหน่งของวัตถุใน
สภาพแวดล้อม เช่น ในพ้ืนที่ 
ห้องเรียน ที่สนามเด็กเล่น 

- แสดงความสนใจเมื่อเด็กพูด
ถึงสถานท่ีที่ครอบครัวเคยอยู่
หรือเคยพาไปเที่ยว ซักถามถึง
สถานที่ที่เด็กรู้จักคุ้นเคย และ 
สิ่งที่เด็กได้พบเห็น 
- ใช้แผนที่ง่ายๆ หรือแผนผัง
ของห้องเรียนในการระบุ
ต าแหน่ง พื้นที่ และสัญลักษณ์
ที่แสดงบริเวณส าหรับให้เด็กท า 
กิจกรรมต่างๆ และอาจให้เด็ก
ช่วยติดรายละเอียดบางส่วน
เพ่ิมเติมภายหลัง 
- ขอให้เด็กช่วยจัดเก็บสิ่งของ
และอุปกรณต่างๆ ใน
สภาพแวดล้อม 
- พาเด็กสังเกตสภาพพ้ืนที่ 
ลักษณะ ต าแหน่ง ที่ตั้งของ
สถานที่ต่างๆ โดยจัดกิจกรรม
การส ารวจ ค้นคว้า บันทึก 
ลักษณะของสิ่งที่สังเกตพบ 
ด้วยเครื่องมือ และวิธีการต่างๆ  
- จัดอุปกรณ์และสร้างโอกาสให้
เด็กน าเสนอประสบการณ์การ
รับรู้ ค้นหา ข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ เรื่องราวใกล้บริเวณ 
บ้าน สถานที่ที่เคยไปเที่ยว   
- พาเด็กท ากิจกรรมการศึกษา 
นอกสถานที่  

 H5. ประวัติศาสตร์ 
(HISTORY) 

เด็กเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ง
ที่มีในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต 

เ ด็ กสนทนา เกี่ ย ว กั บสิ่ ง ที่
เกิดขึ้นในอดีต เช่น เมื่อวานนี้
... หรือตอนที่ยังเป็นเด็ก และ

- สนทนาซักถามถึงสิ่งที่เด็กท า
หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว 
โดยใช้ค าว่า ตอนแรก, จากนั้น, 
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สิ่งที่จะเกิดในอนาคต เช่น ถ้า
โตขึ้น....  เด็กอธิบายล าดับ
ขั้นตอน ของสถานการณ์หรือ
สิ่งที่ ได้ท าไป เช่น ตอนแรก
ท าสิ่งนี้ แล้วต่อมาท าสิ่งนี้... 

ต่อมา , ถัดไป , ในเวลาต่อมา , 
ก่อน-หลัง ฯลฯ 
- ชวนเด็กสนทนาถึงเหตุการณ์
ที่ผ่านไป หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ภายใน 24 ชม. 
- ส น ท น า แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลานี้ในปีที่แล้ว  
- ชักชวนให้เด็กร่วมกันค้นหา
ข้ อ มู ล  เ รื่ อ ง ร า ว เ กี่ ย ว กั บ
ประวัติศาสตร์ของวัตถุ สิ่งของ 
สถานที่  หรื อสิ่ ง ส าคัญของ
ชุมชน  
- เป็นตัวอย่างในการใช้ค าที่
เกี่ยวกับเวลา เช่น เมื่อวาน 
วันนี้ พรุ่งนี้  ก่อนหน้านี้  และ 
หลังจากนั้น ฯลฯ 

  H6. ระบบนิเวศ 
(ECOLOGY) 

เด็กเข้าใจถึง
ความส าคัญ และมี
ส่วนร่วมในการดูแล 
รักษาสิ่งแวดล้อม 

เด็กร่วมรับผิดชอบใน การ
ดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก   ห้องเรียน เช่น ทิ้ง
ขยะ  รดน้ าต้ น ไม้  จั ด เก็ บ
สิ่งของลงในกล่อง เด็กเข้าใจ
ว่าสิ่งที่ตนเองท ามีผลต่อการ
สร้าง สิ่งแวดล้อมที่ดีได้ 

- กระตุ้นเตือนให้เด็กๆ ช่วยกัน
ดู แลสิ่ ง แ วดล้ อม  ด้ ว ยการ
ประหยัดน้ า ทิ้งขยะ ให้ถูกที่  
การรักษาความสะอาด การเก็บ 
ของเล่น ดูแลของใช้ส่วนตัว
และส่วนรวม ซึ่งเป็นเรื่องใกล้
ตัวที่เด็กสามารถท าได้ 
- แสดงการตอบสนองและ
กล่าวถึงสิ่งที่เด็กท าซึ่ง
แสดงออกถึงการช่วยดูแล 
สิ่งแวดล้อม 
- ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีใน
การดูแลสิ่งแวดล้อม และ
กระตุ้นให้เด็กทราบว่าทุกสิ่งที่
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ท าจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้เด็ก
รับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 
- สนับสนุนการใช้วัสดุและ
สิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า เช่น 
การท างานศิลปะที่น าวัสดุ หรือ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วมา ใช้
ซ้ าหรือแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้
ใหม่ 
- จัดกิจกรรมการเพาะปลูกและ
ดูแลต้นไม้ การเลี้ยงสัตว์ 
- ชักชวนเด็กๆ สนทนาข่าวและ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

 

 


