
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

เทศบาลตาํบลนาเมืองเพชร



DSPM

Gross Motor

ดานการเคลื่อนไหว

Personal and Social
ดานการชวยเหลือตัวเอง

และสังคม

Receptive Language

ดานความเขาใจภาษา

Fine Motor
ดานการใชกลามเน้ือมัดเล็ก

Expressive Language

ดานการใชภาษา



โครงการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(2-4ป)

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาเมืองเพชร



หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๔ กําหนดหนาท่ีของรัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับ

การศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย

การมีพัฒนาการท่ีสมวัยน้ันถือไดวาเปนคุณภาพชีวิตประชากรอยางหน่ึง โดยเฉพาะอยางย่ิงในประชากรวัยเด็ก

ชวงอายุ 2-4 ป น้ันถือไดวาเปนชวงวัยแหงการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยเรียนอยางเปนทางการตามกฎหมายวาดวย

การศึกษาภาคบังคับ โดยเด็กในชวงวัยดังกลาวมีพัฒนาการในดานตาง ๆ ท้ังทางดานสมอง รางกาย อารมณและจิตใจท่ี

สามารถเปนปจจัยสนับสนุนเพื่อเตรียมความพรอมตอการเรียนรูในอนาคต 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลนาเมืองเพชร จึงเห็นความสําคัญของการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ใหเหมาะสมตามวัย โดยนําการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตรวมกับแบบประเมินเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย (DSPM) เพื่อใหครู และผูปกครองมีความรูเก่ียวกับการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย รับรูวิธีสงเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัยรวมถึงผลกระทบจากพัฒนาการลาชา และสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัย มีความพรอมในการศึกษา

ระดับสูงตอไปไดดวยดี



วัตถุประสงค 

เพื่อสงเสริมใหเดก็ปฐมวัยมีพัฒนาการ

ตามวัย

เพื่อใหครู และผูปกครองมีความรูเก่ียวกับ  

การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เพื่อใหครู และผูปกครองรับรูวิธีสงเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

1

2

3



กลุมเปาหมาย

ครูและผูควบคุมเด็กปฐมวัย  เจาหนาที่ที่เก่ียวของ 
จํานวน 4 คน 

เด็กปฐมวัย จํานวน 65 คน 

ผูปกครอง 65 คน



ตัวชี้วัด

نى � ของกลุมเปาหมายมีความรู เ ก่ียวกับการสงเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย

نى % ของกลุมเปาหมายรับรูวิธีการสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย

نى % ของกลุมเปาหมายมีพัฒนาการตามวัย



 กิจกรรมท่ี 1 การอบรมใหความรู และการับรูปญหา



 กิจกรรมที่ 2 การสะทอนความคิดอยางมี 

วิจารณญาณ เปนกิจกรรมกลุมยอย

 กิจกรรมที่ 3 ตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติ



กิจกรรม  สวนผักสงเสริมพัฒนาการ



กิจกรรมที่ 4

- การคงไวซ่ึงการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพโดยการประเมินพัฒนาการ

เด็กเดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 3 เดือน หากพบนักเรียนท่ีมีพัฒนาการ

ลาชาจะสงตอ รพ.สต.ในพ้ืนท่ีและสงเสริมชวยเหลือใหมีพัฒนาการ

สมวัยตอไป



กิจกรรม “กีฬาพัฒนาการเปนเลิศ” สําหรับเด็ก 2 ป

1. การแขงขันใสกางเกงไดเอง (สวมกางเกงยางยืดไดโดยไมตองชวย และไมจําเปนตองถูกดาน)



2. การแขงขันยืนขาเดียว 3 วินาที (เด็กขาเดียวไดนาน 3 วินาที )

กิจกรรม “กีฬาพัฒนาการเปนเลิศ” สําหรับเด็ก 2 ป



3. การแขงขันใสเสื้อผาหนาไดเองโดยไมตองติดกระดุม (เสื้อมีแขนหรือไมมีแขนก็ได)

กิจกรรม “กีฬาพัฒนาการเปนเลิศ” สําหรับเด็ก 2 ป



กิจกรรม “กีฬาพฒันาการเปนเลศิ” สําหรับเดก็ 3 ป

1. การแขงขันกระโดดขาเดียวไดอยางนอย 2 ครั้ง 

( กระโดดขาเดียวไปขางหนาตอเน่ืองอยางนอย 2 ครั้ง)



2. ตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 10 ซม. ออกเปน 2 ชิ้น

(โดยตัดจากดานหน่ึงไปยังอีกดานหน่ึงท่ีอยูตรงขาม)

กิจกรรม “กีฬาพฒันาการเปนเลศิ” สําหรับเดก็ 3 ป



3. เลียนแบบวาดรูป+ กากบาท (เด็กสามารถวาดรูปโดยมีเสนแนวด่ิงตัดกับเสนแนวนอนได)

กิจกรรม “กีฬาพฒันาการเปนเลิศ” สําหรับเด็ก 3 ป



การแขงขันกฬีา หนูนอยสดใส พฒันาการเปนเลศิ สําหรับเดก็ 2 ป

มอบเกียรตบิตัร



การแขงขันกฬีา หนูนอยสดใส พฒันาการเปนเลศิ สําหรับเดก็ 3 ป

มอบเกียรตบิตัร



ประโยชนท่ีไดรับ

ھ

ครู และผูปกครองมีความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยเพ่ิมมากข้ึน

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

ھ

ครู และผูปกครองรับรูผลกระทบพัฒนาการลาชา และ

ตระหนักและใหความสําคญัถึงการสงเสริม พัฒนาการ

เด็กปฐมวัยมากข้ึน

ه

ครูและผูปกครองรับรูวิธีการสงเสริม

พัฒนาการที่ถูกตอง และสามารถปฏิบัติได

อยางยั่งยืน

ن



ขอขอบคุณงบประมาณ

จากกองทุนหลักประกนัสุขภาพ

เทศบาลตําบลนาเมืองเพชร

งบประมาณรวมเปนเงนิ

ทั้งส้ิน 18,435 บาท



ประมวลภาพกิจกรรม
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