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ค าน า 

     คู่มือการเลี้ยงดูแลเด็กก่อนวัยเรียน จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเลี้ยง  
ดูที่ถูกต้องปลอดภัยมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีพัฒนาการที่สามารถเข้าเรียนต่อระดับอนุบาลได้ โดยได้จัดท าภายใต้
ทฤษฏีและหลักการ มีการส่งเสริมพัฒนาการให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
สมรรถนะเด็กปฐมวัย และคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) พร้อมน าตัวอย่างรูปแบบการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวมผ่านแนวคิด กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน คณะท างานหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการเลี้ยงดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็กได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

                                               

                                                                                     หน่วยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
บทน า      
    ความส าคัญของปัญหา          1 
 วัตถุประสงค์           1 

                           ประโยชน์ที่ได้รับ            1 
 อุปกรณ์            1 

                     วิธีการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้        1 
 การเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน        1 
การเลี้ยงดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน          3 
    รับเด็กจากผู้ปกครองและแยกเข้าห้องตามช่วงวัย   3 
          กิจกรรมฝึกระเบียบวินัยและจริยธรรม          3
 กิจกรรมเสริมปัญญาตามช่วงวัย         4 
 กิจกรรมเสริมสุขภาพตามช่วงวัย         4 
        กิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญาตามช่วงวัย        6 
          กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อตามช่วงวัย        6 
          รับประทานอาหารกลางวันตามช่วงวัย        7  
          ท าความสะอาดร่างกาย นอนหลับพักผ่อนกลางวัน       7 
          กิจกรรมก่อน ส่งเด็กกลับบ้าน ตามช่วงวัย        9  

                  ระยะเวลาในการด าเนินงาน        10 
          ผลการด าเนินงาน          11 

                  สรุปผลในการด าเนินงาน         11 
ภาคผนวก     12 
          นิยามศัพท์   13 
          ตัวอย่างแผนการสอนเด็ก         14 
          ตัวอย่างอาหารประจ าวัน         15 
          ตัวอย่างการประกอบอาหารกลางวัน       16 
          รูปภาพกิจกรรมเด็ก                   18 
          แบบรายงานพัฒนาการเด็ก                                                                                  21 
          แบบรายงานกิจกรรมประจ าวันเด็ก                                                                         23 

              แผ่นพับหน่วยพัฒนาเด็กเล็ก                                                                                 25 
              คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)                                                27 

                     
 
 



 

บทน า 

ความส าคัญของปัญหา 

 1 .ผู้ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้ปรับระดับความรู้ความช านาญงานให้อยู่
ในระดับเดียวกัน เพราะพ้ืนฐานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนไม่เท่ากัน 
                   2. จัดท าคู่มือการเลี้ยงดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เพ่ือจะน ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
      

วัตถุประสงค์ 
                   1. บุคลากรมีสมรรถนะตามที่องค์กรคาดหวัง 

                            2. ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มี
สุขภาพทีดี่แข็งแรงพัฒนาการตามวัยเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป 
                   

ประโยชน์ที่ได้รับ 
              ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเลี้ยงดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียนสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างถูกต้อง  
                     

อุปกรณ์ 
              1. หนังสือนิทาน วีดีทัศน์ (CD) 
                2. ของเล่นเสริมทักษะตามมุม 

            3. สื่อการเรียนการสอนตามหน่วย การสอนเสริมพัฒนาการเด็ก จ านวน 12 หน่วยเรียน 
                 

วิธีการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
                      1. รวมรวมเอกสารคู่มือต าราที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

         2. ก าหนดหัวข้อส าหรับผู้ปฏิบัติงานเลี้ยงดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่ควรทราบเพ่ือใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานจรงิ 
 3. บอกขั้นตอนและรายละเอียดวิธีการท างานที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด                                                                                                                       
       4. จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อน ามาใช้ปฏิบัติงาน 
                

การเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน 
                   ผู้ปฏิบัติงานการเลี้ยงดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจะต้องมีการเตรียมความพร้อม ดังนี้       

                           1. ด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 
                             1.1 สุขภาพแข็งแรงไม่มีอาการป่วยด้วยโรคติดต่อไม่ติดยาเสพติด 
                             1.2 แต่งกายสะอาดเรียบร้อย 

                          1.3 มีการประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง(แบบประเมินอยู่ในสมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็กอย่างน้อยปีละ1ครั้ง) 

                          1.4 มีการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี (ตรวจสุขภาพทั่วไป)และX-RAY ปอดทุกปี 
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                     2. ด้านความรู้และการพัฒนา 
                             2.1 ครู/พ่ีเลี้ยงเด็กทุกคนได้รับการอบรมในเรื่องพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กตาม                     
หลักสูตร ครู/พ่ีเลี้ยงเด็ก 
                             2.2 ครู/พ่ีเลี้ยงมีความรู้ระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัยอย่างน้อย 1คน 
                         2.3 อัตราส่วนการดูแลเด็ก 

                               กลุ่มที่ 1 อายุ 1 ปี 2 เดือน  - 2 ปี  2 เดือน  มีผู้ดูแลเด็ก 3 คนต่อเด็ก 20 คน 
                                   กลุ่มที่ 2 อายุ 2 ปี 2 เดือน – 2 ปี 10 เดือน   มีผู้ดูแลเด็ก 3 คนต่อเด็ก 30 คน 

                    กลุ่มที่ 3 อายุ 2 ปี 6 เดือน – 3 ปี  6 เดือน  มีผู้ดูแลเด็ก 3 คนต่อเด็ก 30 คน 
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การเลี้ยงดแูลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

 
  การเลี้ยงดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียนมีข้ันตอนการด าเนินการตั้งแต่การรับเด็กจากผู้ปกครองมา
ดูแลจนกระทั่งส่งคืนเด็กกลับให้กับผู้ปกครอง โดยมีขั้นตอนดังนี้   
  1.รับเด็กจากผู้ปกครองและแยกเข้าห้องตามช่วงวัย ในช่วงเวลา 07.30 – 08.40 น.       

                   1.1 กลุ่มท่ี 1 อายุ 1 ปี 2 เดือน  - 2 ปี  2 เดือน  
                        กลุ่มที่ 2 อายุ 2 ปี 2 เดือน – 2 ปี 10 เดือน 
                       กลุ่มที่ 3 อายุ 2 ปี 6 เดือน – 3 ปี  6 เดือน  
 1.2 ฝึกจริยธรรม ได้แก่ การสวัสดีบิดามารดา พ่ีเลี้ยงสอนเด็กยืนตรงเท้าชิดพนมมือ
ระดับอกพร้อมก้มศีรษะลงเล็กน้อย                     
 1.3 ตรวจร่างกายเด็กประเมินคัดกรองโรคติดต่อเบื้องต้นด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ
เทอร์โมมิเตอร์และให้เด็กอ้าปากใช้ไฟฉายส่องดูภายในช่องปาก ตรวจล าตัว เพดาน ตรวจฝ่ามือและแขนว่ามีสิ่ง
ผิดปกตหิรือไม่ เช่นแผลในปาก ผื่น ตุ่มแดงตามร่างกาย 
                  1.4 รับกระเป๋าและเครื่องนอนเด็กแต่ละคน 
 1.5 ฝึกเด็กช่วยเหลือตนเองได้แก่ถอดรองเท้า ถุงเท้าเก็บชั้นวางเป็นคู่ พาเด็กเข้าห้อง 
ตามช่วงวัยพาเด็กเข้าห้องน้ า ล้างมือ ล้างเท้า เช็ดมือด้วยผ้าเช็ดตัวของตนเองให้แห้ง โดยมีครู/พ่ีเลี้ยงคอย
ช่วยเหลือน าอุปกรณ์เครื่องใช้ของเด็กได้แก่ นม เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัวออกจากกระเป๋าใส่ตะกร้าประจ าตัวเด็กแต่ละ
คนใสล่็อคเกอร์ (Lockers) ประจ าตัวเด็ก เก็บเครื่องนอนเข้าตู้ส าหรับเก็บที่นอน 

                 1.6 เล่นอิสระ  
     2. กิจกรรมฝึกระเบียบวินัยและจริยธรรม                                                                                     
             การเคารพธงชาติ                                                                                                    
        เด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ แยกเด็กผู้ชาย เด็กผู้หญิงเดินออกจากห้องจัดเด็กเข้าแถว
เรียง  หน้ากระดาน ครู/พ่ีเลี้ยงยืนเข้าแถวกับเด็กเพ่ือเป็นแบบอย่าง น าเด็กผู้ชาย 1 คน เด็กผู้หญิง 1 คน เพ่ือ
เป็นตัวแทนในการเชิญธงชาติเปิดเพลงชาติและฝึกให้เด็กร้องเพลงชาติตาม 
           สวดมนต์ไหว้พระ 
       ครู/พ่ีเลี้ยงและเด็กพนมมือขึ้นระดับอก สวดมนต์ ไหว้พระ กราบพระก้มหน้าหลับตา
ท าสมาธิ  สงบนิ่ง 30วินาที     
    แสดงท่าทางประกอบเพลง                     
      จัดเด็กยืนเป็นวงกลมเปิดเทปเพลงและท าท่าทางประกอบเพลง ให้เด็กท าตามแบบเมื่อ

แสดงท่าทางประกอบเพลงจบให้เด็กยกมือไหว้ก้มศีรษะเล็กน้อยกล่าวค าขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ ให้เด็กแต่ละ
ช่วงวัยเข้าแถวแยกเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเข้าห้องพาเด็กล้างมือล้างเท้าเช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าเช็ดตัวของตนเอง               
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  3. กิจกรรมเสริมปัญญา ตามช่วงวัย 
         กลุ่มท่ี 1 อายุ 1 ปี 2 เดือน  - 2 ปี  2 เดือน   
                  กลุ่มท่ี 2 อายุ 2 ปี 2 เดือน – 2 ปี 10 เดือน    
                  กลุ่มท่ี 3 อายุ 2 ปี 6 เดือน – 3 ปี  6 เดือน   
               1. หน่วยที่ 1 หน่วยรู้จักตัวเรา 
               2. หน่วยที่ 2 หน่วยครอบครัว 
              3. หน่วยที่ 3 หน่วยสัตว์เลี้ยง 
               4. หน่วยที่ 4 หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ 
              5. หน่วยที่ 5 หน่วยธรรมชาติรอบตัว 
               6. หน่วยที่ 6 หน่วยสิ่งต่างๆรอบตัว 
               7. หน่วยที่ 7 หน่วยของใช้ 
               8. หน่วยที่ 8 . หน่วยกลางวัน – กลางคืน 
               9. หน่วยที่ 9 หน่วยการคมนาคม 
               10. หน่วยที่ 10 หน่วยผลไม้เพ่ือนรัก 
               11. หน่วยที่ 11 หน่วยรู้จักบุคคลและสถานที่ 
               12. หน่วยที่ 12 หน่วยกิจวัตรประจ าวันและการป้องกันอุบัติเหตุ  
        เด็กจะได้สร้างจินตนาการที่ดีในการเรียนมีการพัฒนาการกล้ามเนื้อมือและทักษะต่างๆ ที่เด็ก
สามารถเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมความสามารถพหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านภาษา 
ด้านมิติ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
                  ทบทวนความรู้เดิม เตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าอนุบาล   
 การบ้านได้แก่ หนังสือชุดปฐมวัยเตรียมเข้าระดับอนุบาล     
          เล่มที่ 1 ฝึกอ่าน-คัด-เขียนภาษาไทย      
          เล่มที่ 2 ฝึกกล้ามเนื้อมือขีดเขียนให้มั่นคง     
           เล่มที่ 3 ฝึกอ่าน คัด เขียน ภาษาอังกฤษ     
          เล่มที่ 4 ฝึกทักษะการคิดคณิตศาสตร์    
              4. กิจกรรมเสริมสุขภาพตามช่วงวัย 

                    4.1 ได้แก่มุมไม้บล็อก มุมช่าง มุมเครื่องครัว มุมผัก มุมผลไม้  มุมต่อตัว S  มุมต่อตัวต่อตัว
เล็ก,ใหญ่มุมตุ๊กตาสัตว์จ าลองมุมดนตรีมุมหนังสือเด็กได้มีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตา  ด้านสังคมและการแบ่งปันพูดคุยถึงจินตนาการเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆ                                             
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  4.2. เด็กดื่มนมดื่มน้ า เตรียมนมกล่องใส่ตะกร้าพร้อมเขียนชื่อบนกล่องนมแต่ละคนแล้วให้

เด็กนั่งเป็นวงกลมเพ่ือเตรียมร้องเพลงดื่มนม ร้องเพลงดื่มนมก่อนและให้เด็กร้องเพลงตามจบเพลงเด็กกล่าวค า
ขอบคุณครับ ขอบคุณคะ ยกมือไหว้ก้มศีรษะลงเล็กน้อย  
 เด็กดื่มนมกล่องดื่มน้ าเด็กกล่าวค าขอบคุณก่อนรับนมจากพ่ีเลี้ยงให้เด็กใช้มือที่ถนัดจับกล่อง
นม ไม่บีบกล่องนมเด็กกลับไปนั่งที่ตนเองมืออีกข้างจับหลอดดูดนมจนหมดกล่องแล้วน ากล่องนมที่ดื่มหมดแล้ว
ทิ้งถังขยะ เด็กดื่มน้ าให้เด็กใช้มือข้างที่ถนัดจับที่หูแก้วน้ าของตนเองยกขึ้นดื่มจนหมดแก้วแล้วน าแก้วน้ าที่ดื่มเสร็จ
ส่งคืนให้พี่เลี้ยง  
 พาเด็กเข้าห้องน้ าโดยแยกเด็กผู้หญิง เด็กผู้ชาย เด็กนั่งโถชักโครกเพ่ือปัสสาวะ อุจจาระ   
ล้างท าความสะอาดเช็ดให้แห้งด้วยผ้าเช็ดตัวของตนเองโดยมีครู/พี่เลี้ยงช่วยดูแล            
                 4.3 การชั่งน้ าหนัก เตรียมอุปกรณ์เครื่องชั่งน้ าหนัก โดยมีวิธีการชั่งน้ าหนัก ดังนี้ 
      4.3.1 ชั่งน้ าหนักเด็กทีละคน                        
      4.2.2 ให้เด็กยืนตรง       
      4.3.3 ขึ้นยืนบนเครื่องชั่งน้ าหนัก                                                                                                        
      4.3.4 อ่านตัวเลขน้ าหนัก       
      4.3.5 บันทึกลงสมุด 
 4.4 การวัดส่วนสูง เตรียมอุปกรณ์เครื่องวัดส่วนสูง โดยมีวิธีการวัดส่วนสูง ดังนี้  
        4.4.1 วัดส่วนสูงเด็กทีละคน      
        4.4.2 เด็กยืนตรงเท้าชิดไม่ก้มศีรษะเลื่อนที่วัดส่วนสูงให้ลงพอดีกับศีรษะเด็ก 
        4.4.3 อ่านตัวเลขที่วัดส่วนสูง      
        4.4.4 บันทึกลงสมุด 

                4.5 กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต เด็กผู้ชาย เด็กผู้หญิงในแต่ละช่วงอายุจดลงแบบ
บันทึกการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ   
                4.6 ทดสอบพัฒนาการตามช่วงวัยเด็กทุกๆ 3 เดือน เตรียมสมุดทดสอบพัฒนาการเด็กและ
ด าเนินการทดสอบพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย 
 กลุ่มท่ี 1 อายุ 1 ปี 2 เดือน  - 2 ปี  2 เดือน   
              กลุ่มท่ี 2 อายุ 2 ปี 2 เดือน – 2 ปี 10 เดือน    
                  กลุ่มท่ี 3 อายุ 2 ปี 6 เดือน – 3 ปี  6 เดือน        
 แล้วบันทึกลงสมุดแบบรายงานพัฒนาการส่งให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบก่อนพร้อมลงชื่อลง
วัน/เดือน/ปี และด าเนินการส่งให้ผู้ปกครองดูพัฒนาการของบุตร-หลานแต่ละคนตามช่วงวัย 
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 5. กิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา ตามช่วงวัย  
    ช่วงเวลา 09.45-10.10 น. เป็นช่วงที่ให้เด็กได้ท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ปัญญา ตามช่วงวัย ดังนี้ 
                    กลุ่มท่ี 1 อายุ 1 ปี 2 เดือน  - 2 ปี  2 เดือน ท ากิจกรรมระบายสีรูปภาพต่างๆ ฝึกเขียนตาม
รอยปะรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม ฝึกร้อยลูกปัด ฝึกโยงเส้นจับคู่รูปภาพ  ฝึกหยอดบล็อกไม้รูปทรงสี่เหลี่ยม 
สามเหลี่ยม วงกลม  ฝึกนับจ านวน1-5 ฝึกเขียนวงกลมรูปภาพต่างๆ ฝึกวางสิ่งของข้างบน-ข้างใต้ ฝึกต่อจิ๊กซอว์
รูปภาพ  ฝึกเปิดหนังสือรูปภาพเป็นต้น 
                    กลุ่มท่ี 2 อายุ 2 ปี 2 เดือน – 2 ปี 10 เดือนและกลุ่มท่ี 3 อายุ 2 ปี 6 เดือน – 3 ปี  6 เดือน  
ท ากิจกรรมโยงเส้นจับคู่รูปภาพต่าง ๆ  ระบายสีรูปภาพ เขียนวงกลมรูปภาพ นับจ านวน1-10 ต่อบล็อกไม้สูง
จ านวน10ชิ้น  ปั๊มรูปภาพในวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หยอดบล็อกไม้รูปทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม วงรี 
ครึ่งวงกลม หยิบสิ่งของวางข้างบน-ข้างใต้ หนีบไม้หนีบผ้า เขียนเครื่องหมายกากบาททับรูปภาพ เรียงแก้วใบใหญ่
ไปหาใบเล็ก หยิบตะกร้าที่มีจ านวนมาก จ านวนน้อย ร้อยลูกปัดตามแบบจ านวน7ชิ้น ติดกระดุมเสื้อ เขียนเลขตาม
รอยปะเป็นต้น 
                การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์นอกจากมุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกา
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาควรค านึงถึงช่วงความสนใจของเด็กวัย 2-3 ปี นั้นจะมีความสนใจพอประมาณ
ได้ 9 นาทีในแต่ละกิจกรรม 
              6. กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อตามช่วงวัย              
                       ช่วงเวลา 10.10-11.00 น. จะให้เด็กได้ท ากิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อตามวัย ดังนี้                                                                                                                                                                      
                  กลุ่มท่ี 1 อายุ 1 ปี 2 เดือน  - 2 ปี  2 เดือน ท ากิจกรรมฝึกเดนิหลบหลีกสิ่งกีดขวาง กรวย
จราจร ฝึกเล่นเกมส์ 9 ช่องกระโดดตามตัวเลข1,2,3ฝึกเดินต่อปลายเท้าตามเส้นตรง ฝึกเตะลูกบอลเข้าประตู   ฝึก
ยืนทรงตัวขาเดียวนับ1-5 ฝึกเดินทรงตัวบนไม้กระดาน ฝึกโยน-รับลูกบอล ฝึกโยนห่วง ฝึกโยนลูกบอลใส่ตะกร้า 
ฝึกกระโดด2 เท้าพร้อมกันไปกันข้างหน้า ฝึกเหวี่ยงลูกบอลไกลๆ ฝึกโยนลูกโบว์ลิ่ง  ฝึกเดินถอยหลังครั้งละ1ก้าว  
เล่นเกมส์ 9 ช่อง ก้าวชิด ฝึกโดดอยู่กับที่  ฝึกเดินข้ึนลงบันได 
 กลุ่มท่ี 2 อายุ 2 ปี 2 เดือน – 2 ปี 10 เดือนและกลุ่มที่ 3 อายุ 2 ปี 6 เดือน – 3 ปี  6 เดือน                                                                                                                          
ท ากิจกรรมเล่นเกมส์ 9 ช่อง กระโดดตามตัวเลข 2,4,6 เตะลูกบอลเข้าประตู เดินทรงตัวบนไม้ กระดาน เดิน               
หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้แก่กรวยจราจร โยนลูกบอลใส่ตะกร้า ยืนตัวเลข1,3,7,9ยกเข่าสลับไปมา เหวี่ยงลูกบอลไป
ข้างหน้า กระโดดข้ามเส้น2เท้าพร้อมกันไปข้างหน้า  โยนหว่ง โยนลูกโบว์ลิ่ง   เล่นเกมส์9ช่องก้าวชิด ยืนตรงยกขา
1ข้างกระโดดไปข้างหน้า เดินต่อปลายเท้าตามเส้นตรง ปฏิบัติตามค าสั่งเคาะจังหวะ1ครั้งเดินเคาะ2ครั้งวิ่ง ฝึกเดนิ
ถอยหลังครั้งละ1ก้าว  เดินขึ้นบันไดเดินลงบันได ก้าวเท้าเดินไปข้างๆ  เดินถอยหลังครั้งละ1ก้าวจ านวน3ก้าว 
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  เด็กจะได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ฝึกความสามารถและปฏิบัติตามการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระ
และมุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาการทั้ง 4ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคมและสติปัญญา 

              ฝึกล้างมือและเข้าห้องน้ า (ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน) พาเด็กเข้าห้องน้ าโดยแยก

เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายล้างมือด้วยสบู่เหลวล้างน้ าให้สะอาดเช็ดมือ ด้วยผ้าเช็ดตัวของตนเองก่อนออกรับประทาน
อาหารกลางวันให้เด็กเข้าแถวแยกเด็กผู้ชาย เด็กผู้หญิง เดินเป็นแถวออกจากห้องไปเข้าห้องรับประทานอาหารพา
เด็กนั่ง ตามโต๊ะให้เรียบร้อย 
             7. รับประทานอาหารกลางวัน ตามช่วงวัย เน้นการใช้ช้อน ส้อมด้วยตนเอง เวลา11.00-
12.00 น. 
                 กลุ่มท่ี 1 อายุ 1 ปี 2 เดือน  - 2 ปี  2 เดือน  เวลา11.00-11.30 น  
                กลุ่มท่ี 2 อายุ 2 ปี 2 เดือน – 2 ปี 10 เดือน  เวลา11.15-11.30 น. 
                 กลุ่มท่ี 3 อายุ 2 ปี 6 เดือน – 3 ปี  6 เดือน  เวลา 11.30-12.00 น. 
              แนะน ารายการอาหารกลางวันพร้อมส่วนประกอบของอาหารให้เด็กฝึกพูดตามพร้อมกล่าว
ค าขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะยกมือไหว้ก้มศีรษะลงเล็กน้อย 
                     บอกวิธีการรับประทานอาหารให้เด็กใช้มือที่ถนัดจับช้อน มืออีกข้างจับช้อนส้อมตักอาหาร  
ให้พอดีค าใส่ปากค่อยๆเคี้ยวให้ละเอียดจนหมดค าแล้วค่อยตักค าใหม่ไม่พูดคุยเวลารับประทานอาหาร อีกท้ังดูแล 
และป้อนเด็กท่ีเข้าใหม่รับประทานอาหารกลางวันด้วยตนเองยังไม่ถนัด ดูแลและฝึกเด็กดื่มน้ าและรับประทาน
ผลไม ้
      หลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วให้เด็กเข้าแถวเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงพาเด็กแต่ละช่วง
วัยเข้าห้อง 
 8. ท าความสะอาดร่างกาย นอนหลับพักผ่อนกลางวัน เวลา 12.00-14.30 น. 
                        เตรียมถอดเสื้อผ้าพับเก็บใส่ถุงผ้าของตนเองใส่กระเป๋าประจ าตัวเด็กและพาเด็กเข้าห้องน้ า
โดยแยกเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายอย่างเป็นระเบียบ     
                        เตรียมแปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่เหลว เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว แป้ง  
                        พาเด็กเข้าห้องน้ าปัสสาวะ อุจจาระเสร็จแล้วท าความสะอาดให้เด็กโดยมีครู/พี่เลี้ยงดูแล 

  ฝึกเด็กแปรงฟันใช้มือขวาจับด้ามแปรงสีฟันขั้นตอนฝึกให้เด็กบ้วนน้ าใช้แปรงสีฟันแปรงฟัน 
บนปัดลงล่าง แปรงฟันล่างปัดขึ้นบน ฟันกรามถูไปมาและแปรงลิ้นแปรงจนสะอาดและบ้วนปากด้วยน้ าสะอาด 
             ให้เด็กนั่งเก้าอ้ีทีละคนเปิดน้ าฝักบัวช าระล้างตัวเด็กบีบสบู่เหลวใส่มือพ่ีเลี้ยงและเด็กฝ่ามือ 
ประกบกันถูให้เกิดฟองถูตามล าตัว แขน ขา ให้ทั่วล้างด้วยน้ าจนสะอาด 
                        เช็ดตัวใชผ้้าเช็ดตัวของตนเอง เช็ดหน้า เช็ดล าตัว แขน ขา ข้อพับให้แห้งและฝึกทาแป้ง         
เทแป้งใส่ฝ่ามือพ่ีเลี้ยงและเด็กให้เด็กท ามือประกบกันทาทั่วใบหน้าและตามล าตัว ข้อพับ  
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 ใส่เสื้อผ้า ให้เด็กสวมเสื้อจากหัว ให้เด็กช่วยสอดแขนข้างซ้ายและแขนข้างขวา พ่ีเลี้ยงดึง   
ชายเสื้อทั้งสองข้างลงให้เรียบร้อย ใส่กางเกงโดยวางกางเกงบนพื้นห้องให้เด็กใช้มือทั้งสองข้างจับขอบเอวกางเกง
และให้เด็กสอดขาซ้ายเข้าขากางเกงขาซ้ายสอดขาขวาเข้าขากางเกงขาขวาให้เด็กยืนขึ้นใช้มือ2ข้างดึงขอบกางเกง
ขึ้นให้เรียบร้อย 
                        เตรียมปูเครื่องนอนให้เด็กแต่ละคนมีที่นอน หมอน ผ้าห่ม และให้เด็กดื่มนม ดื่มน้ าเสร็จให้
เด็กเข้าที่นอน นอนหลับพักผ่อนดูแลเด็กขณะนอนหลับพักผ่อนกลางวัน ห่มผ้าให้เรียบร้อยทีละคน  ครู/พ่ีเลี้ยง
เฝ้าระวังสังเกตความผิดปกติของเด็กระหว่างวัน  เขียนสมุดรายงานกิจกรรมประจ าวัน ได้แก่ เตรียมแผนการ
สอนประจ าวัน(วันถัดไป) ตามช่วงวัย เตรียมสมุดรายงานกิจกรรมประจ าวันตามช่วงวัย เขียนสมุดรายงาน
กิจกรรมประจ าวันตามแผนการเรียนการสอนประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาการกล้ามเนื้อ (เคลื่อนไหว) กิจกรรม
พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ (สร้างสรรค์) กิจกรรมเสริมปัญญา (เสริมปัญญา)   กิจกรรมเสริมสุขภาพ (เล่นตาม
มุม) รายการอาหารกลางวัน ผลไม้ รายการอาหารว่าง (15.00น.) เขียนกิจกรรมเพ่ิมเติม (ช่วงมีการบ้าน) 
           เวลา14.30-15.00น.กิจกรรมหลังเด็กตื่นนอน 
                       ฝึกเด็กเข้าห้องน้ า ล้างหน้า หวีผม ถักเปียแต่งตัว ตามช่วงวัย 
                           กลุ่มท่ี 1 อายุ 1 ปี 2 เดือน  - 2 ปี  2 เดือน   
                           กลุ่มท่ี 2 อายุ 2 ปี 2 เดือน – 2 ปี 10 เดือน    
                           กลุ่มท่ี 3 อายุ 2 ปี 6 เดือน – 3 ปี  6 เดือน  
        เด็กตื่นนอนพาเด็กเข้าห้องน้ าโดยแยกเด็กผู้หญิง เด็กผู้ชายเพื่อปัสสาวะ อุจจาระล้างท า           
ความสะอาดโดยมีครู/พ่ีเลี้ยงคอยช่วยเหลือดูแล  ล้างมือ ล้างหน้าเช็ดให้แห้งด้วยผ้าเช็ดหน้าของตนเอง ให้เด็กทา
แป้งโดยเทแป้งใส่ฝ่ามือพี่เลี้ยงและฝ่ามือเด็ก ทั้งพ่ีเลี้ยงและเด็กท าพร้อมกันโดยให้เอามือประกบกันเพ่ือให้แป้ง
กระจายแล้วทาให้ทั่วใบหน้าเด็ก ท าผมให้เด็ก อุปกรณ์ เช่น หวี ยางมัดผม เด็กผู้ชาย เด็กผู้หญิงผมสั้นใหห้วีผมให้
เรียบร้อย เด็กผู้หญิงผมยาว ครู/พ่ีเลี้ยงมัดผมถักเปียให้เรียบร้อย 
        เด็กดื่มนมกล่องหลังตื่นนอน ให้เด็กนั่งเป็นวงกลมเพ่ือดื่มนมแล้วให้เด็กกล่าวค า   ขอบคุณคะ 
ขอบคุณครับ ก่อนรับนมจากพ่ีเลี้ยง  ให้เด็กใช้มือที่ถนัดจับกล่องนมไม่บีบกล่องนมเดินกลับไปนั่งที่ของตนเองมือ
อีกข้างจับหลอดดูดนมจนหมดกล่องแล้วน ากล่องนมที่ดื่มหมดแล้วทิ้งถังขยะ ดื่มน้ า ให้เด็กจับแก้วน้ าของตนเอง 
ใช้มือท่ีถนัดจับที่หูแก้วน้ ายกขึ้นดื่มจนหมดแก้วแล้ว น าแก้วน้ าดื่มที่ดื่มเสร็จแล้วส่งคืนให้พ่ีเลี้ยง เพ่ือจะได้น าแก้ว
ไปล้างท าความสะอาดต่อไป ให้เด็กเข้าแถวแยกเด็กผู้หญิง เด็กผู้ชายเดินเป็นแถวออกจากห้องไปเข้าห้อง
รับประทาน อาหารว่าง  พาเด็กนั่งตามโต๊ะให้เป็นระเบียบ 
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                  เวลา 15.00-15.30 น. รับประทานอาหารว่าง (บ่าย) 
 แนะน ารายการอาหารว่าง  ชื่อขนมที่รับประทาน เช่น ขนมลอดช่องไทยน้ ากะทิ   
ประกอบด้วย ตัวขนมลอดช่อง  น้ ากะทิ ให้เด็กพูดตาม  บอกวิธีการรับประทานขนมให้เด็กใช้มือข้างที่ถนัดจับ
ช้อน ตักขนมให้พอดีค าใส่ปากค่อยๆเคี้ยวให้ละเอียดจนหมดค าแล้วค่อยตักค าใหม่ไม่พูดคุยเวลารับประทานขนม
ดูแล และป้อนเด็ก ที่เข้าใหม่ขณะรับประทานขนมด้วยตนเองยังไม่ถนัด ดูแลเด็กดื่มน้ าหลังรับประทานขนมอ่ิม
แล้ว  หลังรับประทานอาหารว่างเสร็จแล้ว ให้เด็กเข้าแถวแยกเด็กผู้หญิง เด็กผู้ชายพาเด็กแต่ละ ช่วงวัยเข้าห้อง 
พาเด็กเข้าห้องน้ าโดยแยก เด็กผู้หญิง เด็กผู้ชายให้เด็กนั่งโถชักโครกเพ่ือปัสสาวะ อุจจาระล้าง  ท าความสะอาด
เช็ดให้แห้งด้วยผ้าเช็ดตัวของตนเอง  ล้างมือเช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าเช็ดตัวของตนเอง พับผ้าเช็ดตัวของตนเองใส่
กระเป๋าคืนผู้ปกครองโดยครู/พ่ีเลี้ยงช่วยดูแล 
                 เวลา 15.30-17.00 น. กิจกรรมก่อนส่งเด็กกลับบ้าน  
                    ดูแลเด็กขณะท ากิจกรรมก่อนกลับบ้านโดยมีครู/พ่ีเลี้ยงช่วยสอนและดูแล ได้แก่             
ฝึกให้เด็กหัดท่อง ก-ฮ   A-Z  1-10 และเรียนรู้เรื่องกิจกรรมเคลื่อนไหว เล่นอิสระ  ดูวีดีทัศน์ (CD)                      
เล่นตามมุมกจิกรรม เตรียมส่งเด็กกลับบ้าน พ่ีเลี้ยงหยิบกระเป๋าเดินจับมือเด็กออกจากห้องให้เด็กเดินไปหยิบ 
รองเท้าของตนเองครู/พ่ีเลี้ยงคอยสังเกตว่าเด็กหยิบรองเท้าถูกหรือไม่ ฝึกให้เด็กใส่รองเท้าให้ถูกต้องเด็กลุกจาก
เก้าอ้ีครู/พ่ีเลี้ยงจับมือเด็กพาเดินไปหาผู้ปกครอง ส่งเด็กพร้อมกระเป๋าคืนผู้ปกครองสอนให้เด็กสวัสดีบิดามารดา
ให้เด็กยืนตรงเท้าท้ังสองข้างชิดกันพนมมือระดับอกพร้อมก้มศีรษะลงเล็กน้อยกล่าวค าสวัสดีครับ สวัสดีคะ ก่อน
ส่งเด็กให้ผู้ปกครองครู/พ่ีเลี้ยงกล่าวค าว่าพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะค่ะ 

                       ครู/พี่เลี้ยงสื่อสารข้อมูลเด็กกับผู้ปกครอง 
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ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ระยะเวลาเร่ิม สงิหาคม 2562  -  ธนัวาคม  2563                                                                                                         

แผนและกิจกรรม 

 
การด าเนินการจดัการ
ความรู้ 

2562                                          2563 

ส.ค.-ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 

1.ประชมุคณะท างานเพ่ือ
ร่วมกนัก าหนดประเดน็
โดยวธีิระดมสมอง 
2.หาความรู้เพิ่มเตมิเร่ือง
การเลีย้งดแูลเดก็เล็กก่อน
วยัเรียน 
3.จดัท าคูมื่อการใช้งาน
เพ่ือทอลองใช้และเป็น
แนวทางปฏิบตัใินการน า
งานการเลีย้งดแูลแลเดก็
เล็กก่อนวยัเรียน 

4.น าผลการทดลองใช้มา
วเิคราะห์เพ่ือปรับปรุง
คูมื่อและวธีิการท างานให้
เหมาะสมมากย่ิงขึน้ 

5.การฝึกปฏิบตัิให้กบั
บคุลากร หน่วยพฒันา
เดก็เล็ก มก. กพส.
สามารถใช้งานและปฏิบตัิ
ตามได้ 

6.จดัอบรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทัง้บคุลากรภายใน
หน่วยฯและบคุลากรของ
มก. กพส. 
7.หลงัจากปรับปรุงเสร็จ
แล้วความรู้ท่ีได้จะท า
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ 
กองบริหารทรัพย์สิน 
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ผลการด าเนินงาน 

         1. จัดท าคู่มือการเลี้ยงดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียนพร้อมองค์ความรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์และประเมิน   
ความพึง พอใจเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาเพ่ิมเติม 
          2. บุคลากรหน่วยพัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ทุกคนมีความรู้   
ความเข้าใจ เรื่องการเลี้ยงดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีความพึงพอใจต่อองค์
ความรู้  
         
สรุปผลการด าเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                              
         บุคลากรหน่วยพัฒนาเด็กเล็กทุกคนมีความรู้สามารถให้ค าแนะน าค าปรึกษาแก้ปัญหาด้านการเลี้ยง     
ดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียนกับผู้ปกครองได้ตามมาตรฐานการเลี้ยงดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
เอกสารอ้างอิง                                                                                                             
                    กรมอนามัย แนวทางการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี 
                     ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2556 คู่มือมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก 

    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ นายแพทย์สุรัตน์ สิรินนทกานต์ 
    

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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นิยามศัพท์ 

 เพ่ือให้ครู/พ่ีเลี้ยงเข้าใจการใช้คู่มือ การเลี้ยงดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จึงนิยาม ความหมายของ
ค าท่ี ปรากฏในเล่มนี้ดังนี้ 

                 1. หน่วยพัฒนาเด็กเล็ก   หมายถึง  สถานที่รับเลี้ยงดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของหน่วยงาน 
  2. การเลี้ยงดูแลเด็กเล็ก  หมายถึง  บุคคลที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูแลเด็กปฏิบัติต่อเด็กที่ยังไม่   
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้เจริญเติบโต และมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมสติปัญญา ซึ่งครู    
/พี่เลี้ยงต้องอบรมเลี้ยงดูแลด้วยความรักความเข้าใจและปรับวินัยการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมกับวัยอันสมควร 
  3. เด็กเล็กก่อนวัยเรียน  หมายถึง  เด็กแรกเกิด – 3 ปี หน่วยพัฒนาเด็กเล็กได้จัดกลุ่มการ
อบรมเลี้ยงดูแลและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ดังนี้ 
                     กลุ่มที่ 1 อายุ 1 ปี 2 เดือน  - 2 ปี  2 เดือน   
                     กลุ่มที่ 2 อายุ 2 ปี 2 เดือน – 2 ปี 10 เดือน    
                      กลุ่มที่ 3 อายุ 2 ปี 6 เดือน – 3 ปี  6 เดือน 
         4. ครู/พี่เลี้ยง หมายถึง ผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็กตาม วัยอันสมควร 
 5. มาตรฐานการเลี้ยงดู หมายถึง ข้อก าหนดหรือข้อตกลงในการด าเนินงานในหน่วยพัฒนาเด็ก
เล็กให้มคีุณภาพภายใน 3 หลักเกณฑ์ดังนี้ 

      มาตรฐานที่ 1. การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 
     มาตรฐานที่ 2. ครู/พ่ีเลี้ยง จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

          มาตรฐานที่ 3. คุณภาพของเด็ก หน่วยพัฒนาเด็กเล็กได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 1. ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมากจากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550  
 2. ผ่านการประเมินมาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมาก จากศูนย์อนามัยที่ 4 
ราชบุรี กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุขให้ไว้ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2554 
 3. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ-ปลอดโรค จาก
กรมควบคุมโรคประจ าปี พ.ศ.2557-2559 และถึงปัจจุบัน 
             6. DSPM  - Developmental Surveillance and Promotion Manual หมายถึง คู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการคิด กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน  
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ตัวอย่างแผนการสอนเสริมทักษะประจ าวันเด็ก ตามช่วงวัย 

ว/ด/ป       จุดประสงค ์     สาระส าคญั             เนื้อหากิจกรรม   สื่อ 
   มิ.ย.
63 
 
 
 
 

1.เพื่อให้เด็กบอกช่ือของ
ตนเอง และชื่อเพื่อน ช่ือพ่ีได ้

-เด็กแต่ละคนมีชื่อของ
ตนเอง ทุกคนมีรูปร่าง
ลกัษณะแตกต่างกัน ชาย 
หญิง 

เสริมปัญญา 
-เด็กคร/ูพี่เลี้ยงแนะน าตนเอง ช่ือจริง ช่ือ
เล่น เด็กออกมาบอกช่ือเพื่อน 1 ช่ือ 
 
สร้างสรรค์ 
-ลากเส้นตามรอยปะ (กลุม่ 2,3) 
-ต่อไม้บล็อก (กลุม่ 1) 
 
เคลื่อนไหว 
-ฝึกเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย(กลุม่ 2,3) 
-แสดงท่าทางประกอบเพลง (กลุม่ 1) 
 
 
 

1.รูปภาพรอย
ปะเส้นตรง 
2.ดินสอ 
3.ไม้บล็อก 
4.เทปเพลง
เพลง แปรง
ฟัน 
 

 
 
 
 
 
 

   มิ.ย.
63 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้เด็กบอกช่ือของ
ตนเองและช่ือเพื่อน ช่ือพ่ีได ้

-เด็กแต่ละคนมีชื่อของ
ตนเอง ทุกคนมีรูปร่าง
ลักษณะแตกต่างกัน ชาย 
หญิง 

เสริมปัญญา 
-เรียนรูเ้รื่องช่ือของหนู และช่ือเพื่อนๆของ
เราเด็กบอกช่ือจริง และช่ือเล่น 
 
สร้างสรรค์ 
-ระบายสีรูปภาพเด็กชาย เด็กหญงิ 
 (กลุ่ม 2,3) 
-ฝึกจับสีเทียนระบายสรีูปเด็ก (กลุม่ 1) 
 
เคลื่อนไหว 
-ฝึกวิธีล้างมือทีละคน (กลุ่ม 2,3) 
-ฝึกเตะลูกบอล (กลุม่ 1) 
 
 

1.รูปภาพ 
เด็กผู้หญิง
เด็กผู้ชาย 
2.สีไม้ สีเทียน 
3.สบู่เหลว 
4.ลูกบอล 
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รายการอาหารเดือน  มีนาคม 2563 

      วัน/เดือน/ปี อาหารกลางวัน ผลไม ้ อาหารว่างขนม 

 2  มี.ค.63  -ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ลูกชิ้นปลา หมูสับ สาลี่ ขนมเฉาก๊วยน้ าเชื่อม 

 3  มี.ค.63 -ข้าว ผัดกุ้งใส่ไข่ น้ าซุป ชมพู่ ขนมเต้าส่วนน้ ากะทิ 

 4  มี.ค.63  -บะหมี่น้ าลูกชิ้นไก่  ไก่สับ สับปะรด ขนมแยมโรล 

 5  มี.ค.63 -ข้าว แกงจืดแตงกวา หมูสับ มะละกอสุก ขนมปลากริม 

 6  มี.ค.63 -ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ าเต้าหู้ปลา ไก่สับ แตงโม ขนมโดนัท 

 9  มี.ค.63 -ข้าวหมูแดง น้ าซุป กล้วยน้ าว้าสุก ขนมลอดช่องไทยน้ ากะทิ 

 10 มี.ค.63 -ซุปมะกะโรนีลูกชิ้นไก่  ไก่สับ แคนตาลูป ขนมปังกรอบไส้สับปะรด 

 11 มี.ค.63 -ข้าว ปลาทับทิมนึ่งซีอ๊ิว น้ าซุป แก้วมังกร ขนมตาล 

 12 มี.ค.63 -เกี๊ยวน้ าลูกชิ้นหมู หมูสับ แอปเปิ้ล ขนมยูโร่คัสตาร์ด ไส้ส้ม 

 13 มี.ค.63 -ข้าวไข่ตุ๋นไก่สับ น้ าซุป ชมพู่ ขนมสาคูเปียกน้ ากะทิ 

 16 มี.ค.63 -ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้า  หมูสับ สาลี่ ขนมวุ้นหวาน 

 17 มี.ค.63 -ข้าว ผัดบวบกุ้งสด สัปปะรด ขนมเค้กกล้วยหอม 

 18 มี.ค.63 -ก๋วยจั๊บน้ าใสไก่สับ มะละกอสุก ขนมแกงบวดฟักทอง 

 19 มี.ค.63 -ข้าว แกงจืดเต้าหู้อ่อนหมูสับ แตงโม ขนมปังกรอบ รสมะพร้าว 

 20 มี.ค.63 -บะหมี่น้ าลูกชิ้นไก่  ไก่สับ ฝรั่ง ขนมเฉาก๊วยน้ าเชื่อม 

 23 มี.ค.63 -ข้าวต้มปลาดอลลี่ แคนตาลูป ขนมโดนัท 

 24 มี.ค.63 -ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ลูกชิ้นหมู หมูสับ แอปเปิ้ล ขนมเต้าส่วนข้าวโพดน้ ากะทิ 

 25 มี.ค.63 -ข้าวไข่เจียวไก่สับ น้ าซุป แก้วมังกร ขนมแยมโรล 

 26 มี.ค.63 -เกี๊ยวน้ าเต้าหู้ปลา หมูสับ ชมพู่ ขนมปังกรอบไส้สับปะรด 

 27 มี.ค.63 -ข้าวผัดกุ้งใส่ไข่ น้ าซุป สาลี่ ขนมแกงบวดเผือก 

 30 มี.ค.63 -ซุปมะกะโรนีน้ าลูกชิ้นไก่ ไก่สับ แตงโม ขนมตาล 

 31 มี.ค.63 -ข้าว แกงจืดวุ้นเส้น หมูสับ กล้วยหอมสุก ขนมทับทิมกรอบน้ าเชื่อม 
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ตัวอย่างการประกอบอาหารกลางวัน ได้แก่ ข้าว แกงจืดเต้าหู้อ่อน 

 

             หน่วยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นหน่วยส่งเสริมให้เด็กได้รับการอบรม เลี้ยงดูอย่างถูกต้องตามช่วงอายุ  
ปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดีดังนั้นหน่วยมีการจ าเป็นต้องประกอบอาหารส าหรับเด็กโดยเฉพาะไม่สามารถ
ให้ผู้ประกอบการเข้ามาด าเนินการด้านอาหารได้การประกอบอาหารให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนเด็กอายุ 1 ปี 2 เดือน 
ถึง 3 ปี 6 เดือน วิธีการล้างวัตถุดิบ ในการประกอบอาหาร ตลอดจนถึงวิธีปรุง ต้องเป็นขั้นตอน สะอาด พิถีพิถัน
คัดสรรวัตถุดิบเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้ระดับหนึ่ง  
        วิธีการปรุงอาหาร ดังต่อไปนี้ 
                     การหุงข้าวหอมมะลิ 
 1 .เตรียมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
 2. ใช้แก้วตวงข้าว 
                      3. เทข้าวใส่หม้อชั้นใน 
                      4. ซาวข้าวด้วยน้ าสะอาด เทน้ าทิ้งออกให้หมด 
                      5. เติมน้ าลงในหม้อ อัตราส่วน ข้าว 1 ถ้วยตวง ต่อน้ า 1.5 ถ้วยตวง 
                      6. เช็ดหม้อชั้นในให้แห้งวางหม้อ ปิดฝา และกดสวิทซ์   
                      7. รอประมาณ 15-20 นาที จนสวิทซ์ไฟเปลี่ยนสี จะได้ข้าวหุงสุก หอมรับประทานได้   
 การท าแกงจืดเต้าหู้อ่อน วัตถุดิบส าหรับเด็ก 75 คน  เวลา 20 นาที 
                           1. หมูบด ½  กก.  
                           2 .เต้าหู้ไข่ 10 หลอด  
                         3. ผักกาดขาว 1 กก.  
                            4. แครอทหั่นละเอียด  ½  หัว  
                            5. ซีอ๊ิวขาวเห็ดหอมตราเด็กสมบูรณ์  2 ช้อนโต๊ะ   
                            6. เกลือปรุงทิพย์   
                            7. น้ าตาลทรายขาว ½  ช้อนโต๊ะ   
                            8. ต้นหอมผักชีหั่นละเอียด ½  ขีด  
                            9. กระเทียมเจียว  
                           10. น้ าเปล่า  3 ลิตร  
                           อุปกรณ์ที่ใช้  
 1. หม้อแกงจืด        2. ตะบวยตักแกง   3. ช้อนโต๊ะ  
                4. มีด                           5. เขียง  
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         วิธีท า 
 1. ล้างหมูให้สะอาด 1 ครั้ง หมักหมูไว้ประมาณ 5 นาที เพ่ือให้น้ าที่ล้างหมูแห้ง น าหมูหมัก
ด้วยซีอ๊ิวขาว น้ าตาลทราย เกลือ หมักประมาณ10 นาที 
 2. ล้างผักกาดขาว แยกผักกาดขาวออกเป็นกาบๆเปิดน้ าผ่านแต่ละกาบใบ 1 ครั้ง น าผักกาด  
แช่ในน้ าเกลือประมาณ10 นาที แล้วน ามาล้างน้ าสะอาดอีก 2 ครั้ง น าใส่ตะกร้าเพ่ือให้ผักกาดสะเด็ดน้ า หั่น เป็น
ชิ้นเล็กๆ ละเอียดๆ 
                       3. ล้างแครอท หั่นเป็นชิ้นเล็กๆละเอียดๆ ต้มในน้ าเดือด 1 ครั้ง 
                       4. ล้างต้นหอม ผักชี หั่นละเอียดๆ 
                       5. เทน้ าลงหม้อต้มจนเดือด ใส่เกลือ ซีอ๊ิวขาว น้ าตาลทรายรอจนเครื่องปรุงละลาย ใส่หมู  
หมักลงไป รอจนหมูสุกใส่ผักกาดขาว แครอท ชิมรสชาติใส่เต้าหู้ไข่ 
                       6. ต้มทุกอย่างต่อประมาณ 30 วินาที โรยต้นหอม ผักชี กระเทียมเจียว ปิดฝาหม้อ ปิดไฟ   
รอตักเสริฟ 
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