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 การท่ีเด็กจะเจริญเติบโตไปอย�างมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและสมบูรณ" รู#คุณค�าของความสะอาด 
อาหาร การพักผ�อนและการดูแลตนเองให#อยู�รอดปลอดภัยได#ในชีวิตประจําวัน จําเป-นต#องมีการจัด
สภาพแวดล#อมรอบตัวเด็กท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู#ในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย 
 สุขภาพและความปลอดภัย เป-นศาสตร"ท่ีจะช�วยให#เด็กได#เรียนรู# และสร#างลักษณะนิสัยท่ีจะ
ช�วยส�งเสริมสุขภาพแห�งตน เริ่มต้ังแต�เด็กเข#ามาในโรงเรียน เด็กควรจะได#รับการพัฒนาแนวคิดพ้ืนฐาน 
ทัศนคติและทักษะเก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัย โดยบูรณาการไปในกิจวัตรประจําวันท่ีเด็กต#อง
ปฏิบัติในโรงเรียน ท้ังในเรื่องการเรียนการสอนและการดูแลท่ีได#รับ 
 เป5าหมายสําคัญส�วนหนึ่งของการศึกษาปฐมวัย คือ การให#เด็กได#มี “กายดี จิตดี อยู�ดี มีสุข” 
ดังนั้นการให#เด็กได#มีรากฐานการปฏิบัติท่ีถูกต#องในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย จึงจําเป-นต#อง
เริ่มต้ังแต�ระดับปฐมวัย โดยให#เด็กได#เรียนรู#ท้ังสาระความรู#และมีทักษะในการปฏิบัติ โดยมีทัศนคติท่ีดี 
และแนวคิดท่ีถูกต#องต�อการปฏิบัติให#เป-นนิสัย รู#จักคิด รู#จักเลือก รู#จักตัดสินใจ แก#ป:ญหาได#เหมาะสม
ตามวัย เพ่ือชีวิตของเด็กต�อไปในอนาคต 
 รายละเอียดต�างๆ เป-นเพียงแนวคิดและตัวอย�างกิจกรรมบางส�วนท่ีเสนอแนะแก�ผู#ท่ีนําไป
สอนแก�เด็กอนุบาล เป-นหน#าท่ีของผู#สอน ผู#ดูแลเด็ก และผู#ท่ีเก่ียวข#องท่ีจะขยายหรือปรับ/ลดแนวคิด 
และกิจกรรมให#เหมาะสมกับเด็กในความรับผิดชอบ ซ่ึงเด็กแต�ละคนมีความแตกต�างกันแม#จะอยู�ในวัย
เดียวกัน 
 สาระต�อไปนี้จะช�วยให#เห็นภาพการดูแลเด็ก โดยนําเสนอตัวอย�างต้ังแต�การกําหนดเป5าหมาย 
มาตรฐานการเรียนรู# ไปจนถึงการประเมินผล 
 ความต้ังใจจริงของทุกๆ คนท่ีจะศึกษาทําความเข#าใจ แล#วนําไปสู�การปฏิบัติด#วยความ
ละเอียดรอบคอบ โดยคนรอบตัวเด็กเป-นตัวอย�างได#ในเรื่องของความสะอาด การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัย ย�อมนํามาซ่ึงความสุข สําเร็จตามเป5าหมายและมาตรฐานการเรียนรู#ท่ีกําหนด 
 

เป�าหมายและมาตรฐานการเรียนรู# 
 
 เป5าหมายและมาตรฐานการเรียนรู#ท่ีกําหนดไว#ในหลักสูตรจุฬาลักษณ"สําหรับการดูแลสุขภาพ
และความปลอดภัยให#แก�เด็กมีดังนี้ 

เป�าหมายท่ี 5 เห็นความสําคัญและคุณค�าของความสะอาด อาหาร สุขภาพและ
การพักผ�อน 

มาตรฐานท่ี 11 ดูแลความสะอาดของตนเอง ของใช# และสภาพแวดล#อม 
มาตรฐานท่ี 12 เลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน"และปฏิบัติตนเหมาะสมใน

การรับประทานอาหาร 
มาตรฐานท่ี 13 ดูแลและปฏิบัติตนเก่ียวกับสุขภาพและการพักผ�อน 
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เป�าหมายท่ี 6 มีแนวปฏิบัติในการดูแลตนเองและผู#อ่ืนให#ปลอดภัยในสภาพแวดล#อม 
มาตรฐานท่ี 14 ดูแลตนเองให#อยู�อย�างปลอดภัยในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานท่ี 15 ดูแลตนเองและผู#อ่ืนเม่ือเกิดบาดแผลหรือเจ็บปDวย 

 
เนื้อหาสาระ 

 
 สุขภาพ ความปลอดภัย 
 การให#เด็กได#มี “กายดี จิตดี อยู�ดี มีสุข” เป-นรากฐานการปฏิบัติท่ีถูกต#องในเรื่องของสุขภาพ
และความปลอดภัย จึงจําเป-นต#องเริ่มต้ังแต�ระดับอนุบาลโดยให#เด็กได#เรียนรู#ท้ังสาระความรู# และมี
ทักษะในการปฏิบัติโดยมีเจตคติท่ีดีและแนวคิดท่ีถูกต#องในการปฏิบัติจนเป-นนิสัย รู#จักคิด รู#จักเลือก 
รู#จักตัดสินใจแก#ป:ญหาได#เหมาะสมตามวัยเพ่ือชีวิตท่ีดีของเด็กต�อไปในอนาคต 

เป�าหมายท่ี 5 เห็นความสําคัญและคุณค�าของความสะอาด อาหาร สุขภาพและ
การพักผ�อน 

มาตรฐานท่ี 11 ดูและความสะอาดของตนเอง ของใช# และสภาพแวดล#อม 
1) ทําความสะอาดตนเอง 
2) ทําความสะอาดของใช# 
3) ดูแลความสะอาดของสภาพแวดล#อม 

มาตรฐานท่ี 12 เลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน"และปฏิบัติตนเหมาะสมใน
การรับประทานอาหาร 
1) ด่ืมนมและรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน" 
2) กะประมาณอาหารได#พอดีกับความต#องการ 
3) ทําหน#าท่ีให#บริการอาหารแก�เพ่ือน 
4) มีมารยาทในการรับประทานอาหาร 

มาตรฐานท่ี 13 ดูแลและปฏิบัติตนเก่ียวกับสุขภาพและการพักผ�อน 
1) เปรียบเทียบน้ําหนัก ส�วนสูงของตนกับเกณฑ"มาตรฐาน 
2) ดูแลสุขภาพและปฏิบัติตนให#เหมาะสมกับสภาพอากาศและ

เหตุการณ" 
3) ดูแลสุขภาพฟ:นและร�างกาย 
4) ดูแลและปฏิบัติตนในการพักผ�อน 

เป�าหมายท่ี 6 มีแนวปฏิบัติในการดูแลตนเองและผู#อ่ืนให#ปลอดภัยในสภาพแวดล#อม 
มาตรฐานท่ี 14 ดูแลตนเองให#อยู�อย�างปลอดภัยในชีวิตประจําวัน 

1) ปฏิบัติตนตามข#อตกลง 
2) เล�นเครื่องเล�นอย�างถูกวิธีและคํานึงถึงความปลอดภัยของ

ตนเองและผู#อ่ืน 
มาตรฐานท่ี 15 ดูแลตนเองและผู#อ่ืนเม่ือเกิดบาดแผลหรือเจ็บปDวย 

1) รู#จักวิธีช�วยเหลือตนเองและผู#อ่ืนเม่ือเกิดบาดแผลหรือเจ็บปDวย 
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เนื้อหาสาระในกลุ�มสุขภาพ และความปลอดภัย แบ�งการนําเสนอเป-น 2 ส�วน คือ 1) สุขภาพ 

และ 2) ความปลอดภัย โดยมีสาระในแต�ละส�วนดังนี้ 
1. สุขภาพ 

เด็กท่ีมีสุขภาพดีจะมีพลังในการเรียนรู# เป-นความจําเป-นอย�างยิ่งสําหรับครูในการพัฒนา
ทัศนคติทางบวกให#แก�เด็ก เก่ียวกับเรื่องของความสะอาดท้ังส�วนตนและส�วนรวม เรียนรู#อาหารท่ีมี
ประโยชน"และมีคุณค�า รู#จักเลือกรับประทาน และมีความรู#สึกท่ีดีในการรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน"และมีคุณค�า รู#จักเลือกการพักผ�อนท่ีเหมาะสมกับวัย ตรวจสุขภาพและดูแลสุขภาพอย�างถูก
วิธี น�าจะเป-นตัวร�วมท่ีช�วยให#สุขภาพของเด็กแต�ละคนเจริญเติบโตไปได#ด#วยดี 

จากประเด็นดังกล�าวข#างต#น สิ่งท่ีเด็กควรจะได#เรียนรู#มีดังนี้ 
1.1 ความสะอาดของตนเอง ของใช# และสภาพแวดล#อม 

1) ความสะอาดของตนเองและของใช# 
�  การล#างมือ 
�  การแปรงฟ:น 
�  การใช#ห#องน้ํา-ห#องส#วม 
�  การทําความสะอาดร�างกายเม่ืออาบน้ํา 
�  การแต�งกายและดูแลความสะอาดชุดนักเรียน ถุงเท#า รองเท#า ชุดนอน ฯลฯ 
�  การดูแลความสะอาดของส�วนต�างๆ ของร�างกาย เช�น ผม เล็บ หู ฯลฯ 
�  การดูแลอุปกรณ"การเรียน ช�องเก็บของใช# ท่ีวางรองเท#า 
�  การดูแลความสะอาดของแก#วน้ํา ภาชนะใส�อาหาร ช#อนคาว ช#อนหวาน 

2) ความสะอาดของสภาพแวดล#อม ห#องเรียน โรงเรียน และท#องถ่ิน 
�  การท้ิงขยะให#เป-นท่ี การแยกขยะ และการดูแลความสะอาดของถังขยะ 
�  การมีส�วนร�วมในการดูแลความสะอาดของห#องเรียน โรงเรียน และท#องถ่ิน

ตามวัยและโอกาส 
�  คุณค�าของความสะอาดท่ีมีต�อตนเองและส�วนรวม 

1.2 อาหารและสุขภาพ 
1) อาหาร 

�  ชื่ออาหารกลางวันและอาหารว�างท่ีทางโรงเรียนจัดให# 
�  คุณค�าทางโภชนาการของอาหาร 
�  การกะประมาณอาหารในการรับประทานอาหาร 
�  การให#บริการอาหารกลางวันและอาหารว�างแก�เพ่ือนๆ  
�  มารยาทในการรับประทานอาหาร โดยการรับประทานอาหารเฉพาะท่ีเป-น

ของตน รับประทานได#หมด เม่ือไม�พอกับความต#องการลุกไปขอรับอาหาร
ใหม�ใช#เครื่องมือเครื่องใช#ในการรับประทานอาหารได#ถูกต#อง จัดการกับ
อาหารท่ีไม�ต#องการได#อย�างเหมาะสม และรู#จักรอคอยเพ่ือนอย�างสงบเพ่ือ
รับประทานอาหารพร#อมกัน 
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�  การปฏิบัติตนก�อนและหลังรับประทานอาหาร 
2) สุขภาพ 

�  การตรวจสุขภาพและการเจริญเติบโตของร�างกาย ด#วยการตรวจสุขภาพ
และร�างกายประจําปL การรับภูมิคุ#มกันโรคตามกําหนด การชั่งน้ําหนัก วัด
ส�วนสูง เปรียบเทียบกับเกณฑ"มาตรฐาน 

�  การรักษาสุขภาพให#สมบูรณ"แข็งแรง ด#วยการดูแลร�างกายให#อบอุ�นเม่ือ
อากาศหนาว มีอุปกรณ"ใช#เพ่ือดูแลสุขภาพเม่ือฝนตก แดดจัด หยุดพักรักษา
ตัวเม่ือไม�สบาย รู#จักป:จจัยท่ีมีผลกระทบต�อสุขภาพ 

�  การปฏิบัติตนให#ถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ รู#วิธีการปฏิบัติอย�างถูกวิธี เพ่ือ
ป5องกันโรคภัยต�างๆ รอบตัว การฝNกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร#างบุคลิกภาพด#วยการ
เดิน ยืน นั่ง นอน อย�างถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ 

�  ข#อควรปฏิบัติเพ่ือสุขภาพ เช�น ปOดปากเม่ือไอ หรือจาม ด่ืมน้ําให#เพียงพอต�อ
ความต#องการของร�างกาย  

1.3 การพักผ5อน 
1) การเลือกวิธีการพักผ5อนให#เหมาะสมกับวัย การใช#เวลาว�างระหว�างเวลาเรียน

ให#เกิดประโยชน" เพ่ือการพักผ�อนในระหว�างเรียนและเวลาพัก รู#จักวิธีการพักผ�อนด#วยการนอนอย�าง
ถูกวิธีเหมาะสมกับวัย และเลือกวิธีการออกกําลังกายเพ่ือการพักผ�อนให#เหมาะสมกับเวลาและวัย 

2) การปฏิบัติตนในการพักผ5อนมารยาทในการนอนร�วมกับเพ่ือนๆ ท่ีโรงเรียน 
มารยาทในการนอนท่ีไม�รบกวนผู#อ่ืน การปฏิบัติตนก�อน-หลังการนอน และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม
ในการพักผ�อนด#วยกิจกรรมอ่ืนท่ีทําได#ตามวัย 

2. ความปลอดภัย 
สภาพรอบตัวเด็กจะมีสิ่งท่ีเป-นอันตราย ถ#าไม�รู#จักระมัดระวังจะได#รับอันตราย จึงมีความ

จําเป-นท่ีจะให#เด็กได#แนวคิดเก่ียวกับการท่ีจะรักษาตนเองให#มีชีวิตรอดปลอดภัยได#ในสภาพแวดล#อม
และสถานการณ"ต�างๆ และรู#วิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีมีเหตุร#ายกับตนเอง ไม�ว�าจะเป-น
อุบัติเหตุ การเจ็บปDวยและบาดเจ็บ ความปลอดภัยครอบคลุมถึงการอยู�อย�างปลอดภัย การดูแลและ
ระวังรักษาร�างกายเม่ือเกิดบาดแผลหรือเจ็บปDวย 

จากประเด็นข#างต#น สิ่งท่ีต#องการให#เด็กได#รับ มีดังนี้ 
2.1 การอยู5อย5างปลอดภัยในห#องเรียน ในโรงเรียน ในท#องถ่ินและระหว5างการ

เดินทาง 
1) สังเกตสิ่งรอบตัวท่ีมีอันตรายถ#าไม�ระมัดระวัง 
2) การดูแลตนเองให#ปลอดภัยในห#องเรียน 

�  การนั่ง เดิน ยืน หยิบของ ฯลฯ 
�  การใช#วัสดุอุปกรณ" เครื่องอํานวยความสะดวกต�างๆ ในห#องเรียน 
�  ข#อตกลงเพ่ือความปลอดภัยในห#องเรียน 

3) การดูแลตนเองให#ปลอดภัยในโรงเรียน 
�  การข้ึนลงบันได 
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�  การเดินไปตามสถานท่ีต�างๆ ในโรงเรียน 
�  การเล�นในสนาม สนามเด็กเล�น 
�  การเล�นเครื่องเล�นให#ถูกวิธี 
�  การรายงานของเล�นและอุปกรณ"ท่ีแตกชํารุด 

4) การดูแลและการระวังตนเองให#ปลอดภัยจากสภาพแวดล#อมท่ีมีพิษและเสี่ยง
อันตราย เช�น น้ํา ไฟ แมลง สัตว" ขยะ สระน้ํา ฯลฯ 

5) การเดินทางไป-กลับโรงเรียนให#ปลอดภัย 
�  การเดินบนทางเท#า การเดินบนถนน 
�  การข#ามถนน 
�  การปฏิบัติตนในการโดยสารพาหนะต�างๆ และขณะเดินทาง 

6) การปฏิบัติตนเม่ือหลงทาง 
2.2 การดูแลและระวังรักษาร5างกายเม่ือเกิดบาดแผลหรือเจ็บป9วย 

1) การปฏิบัติตนเม่ือเกิดบาดแผล ในห#องเรียน ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน 
2) การปฏิบัติตนเม่ือไม�สบาย เกิดบาดแผล หรือเกิดอุบัติเหตุ 
3) การปฏิบัติตนเม่ือมีแมลง สัตว" กัด ต�อย และทําร#าย 

 
แนวการจัดการเรียนการสอน 

 
1. การจัดสภาพแวดล#อม 

1.1 ภายในห#องเรียน 
 1) มีหน#าต�างประตูท่ีเปOดได#ท้ังหมด ควรมีประตูเข#า-ออกให#ลมผ�านเข#าออกได#สะดวก

และมีแสงสว�างเพียงพอ การจัดห#องเรียนมีระเบียบ สะอาด จัดวางสิ่งของต�างๆ ไว#อย�างเป-นระบบ 
เพดาน ผนัง พ้ืน และอุปกรณ"ต�างๆ สะอาด 

 2) มีถังขยะสําหรับการท้ิงเศษกระดาษและสิ่งไม�ต#องการอ่ืนๆ และมีการจัดการดูแล
ท้ิงเศษขยะ ทําความสะอาดถังขยะ 

 3) มีตู#น้ําหรือน้ําด่ืมท่ีสะอาด พร#อมแก#วน้ําสําหรับด่ืมน้ําของเด็กแต�ละคน ไม�ใช#แก#ว
น้ําร�วมกัน มีท่ีวางแก#วน้ําของแต�ละคนชัดเจน รวมท้ังมีการทําความสะอาดแก#วน้ําทุกวัน ถ#าในห#องไม�
สะดวกในการต้ังตู#น้ําก็อาจจะใช#วางหน#าห#องเรียน 

 4) มีตู#เก็บของใช#ของเด็ก และเด็กได#ดูแลทําความความสะอาดและจัดของใช#ด#วย
ตนเอง ถ#าเด็กรับประทานอาหารในห#องเรียน ควรมีกล�องเก็บช#อนส#อมของเด็กวางอยู�ด#วย 

 5) มีตารางความรับผิดชอบในการทําความสะอาดห#องเรียน 
 6) มีท่ีวัดส�วนสูงไว#ในห#อง ถ#าเป-นไปได#ควรมีเครื่องชั่งด#วย เพ่ือให#เด็กได#สํารวจ

ส�วนสูงและน้ําหนักของตนเองได#ตามต#องการ 
 7) มีรายชื่อเด็กพร#อมกรอกน้ําหนัก ส�วนสูง ปOดไว#มุมใดมุมหนึ่งของห#อง พร#อม

เกณฑ"มาตรฐานน้ําหนัก ส�วนสูง เพ่ือให#เด็กได#ศึกษาน้ําหนัก ส�วนสูงของตนเอง 
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 8) มีกระจกบานโตขนาดท่ีเด็กจะมองเห็นร�างกายได#ท้ังตัวไว#ในห#อง เพ่ือให#เด็กได#
สํารวจความเจริญเติบโตของตนเองตามความสนใจ 

 9) ถ#าเป-นไปได#ควรมีตู#ยาสามัญประจําบ#านในแต�ละห#องหรือ 1 ชุด สําหรับระดับ
อนุบาลท้ังหมด เพ่ือความสะดวกในการใช# 

1.2 ภายนอกห#องเรียน 
 1) มีบอร"ดผู#ปกครองท่ีปOดประกาศแจ#งเก่ียวกับการตรวจสุขภาพฟ:น ร�างกาย 

ภูมิคุ#มกันโรค ติดเอกสารเก่ียวกับโรคเด็กให#ความรู#ผู#ปกครองหรือการขอความร�วมมือในการดูแลความ
สะอาดของเด็ก เครื่องใช# อุปกรณ"การเรียน การดูแลเด็กให#มีความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับ
จากโรงเรียน 

 2) มีป5ายบอกรายการอาหารวันนี้ ติดรายการอาหารประจําสัปดาห"หรือประจําแต�ละ
เดือน เพ่ือผู#ปกครองจะได#ทราบรายการอาหารสําหรับเด็ก 

1.3 ภายในโรงเรียน 
 1) การรับ-ส�งนักเรียนของโรงเรียนท้ังหมดมีการจัดระบบจราจรภายในโรงเรียนท่ี

สร#างความปลอดภัยให#แก�เด็ก บริเวณท่ีคิดว�าจะเสี่ยงต�ออันตรายสําหรับเด็กอนุบาล มีการดูแลป5องกัน
แก#ไข เช�น สระน้ํา 

 2) บริเวณโรงเรียน มีความสะอาดท่ัวถึง มีถังขยะวางกระจายเพียงพอกับความ
ต#องการ อาคารเรียนสะอาด ห#องน้ําห#องส#วมสะอาด มีอุปกรณ"ทําความสะอาดให#แก�เด็ก ในการดูแล
ความสะอาดของตนเอง ห#องน้ําสําหรับเด็กควรจัดไว#ใกล#ห#องเรียน ถ#าไม�สามารถจัดไว#ในห#องเรียนได# 
ส#วมควรเป-นขนาดท่ีเด็กใช#ได#สะดวก มีอ�างน้ําขนาดเล็กอยู�ในระดับเด็กใช#งานได#เอง เพ่ือใช#ในการ
แปรงฟ:น ล#างหน#า ล#างมือ ล#างภาชนะใส�น้ําและอาหาร 

 3) สนามเด็กเล�น ท่ีจัดไว#ให#เด็กเล�นควรอยู�ใกล#ชั้นเรียนมีความร�มรื่น เครื่องเล�นควร
ใช#วัสดุธรรมชาติ อุปกรณ"การเล�นอยู�ในสภาพใช#งานได# มีการตรวจสอบดูแลซ�อมแซม และเป-นไปตาม
เป5าหมายของการพัฒนาทักษะกลไก มีบริเวณให#เด็กได#เล�นอิสระตามความสนใจ หรือทํากิจกรรม
ต�างๆ เพ่ือออกกําลังกาย 

 4) โรงครัว โรงอาหาร และสถานท่ีขายอาหารควรจะสะอาด และมีระบบการจราจร
ท่ีคล�องตัว มีครูติดตามดูแลคุณภาพตามหลักโภชนาการของอาหารท้ังท่ีโรงเรียนจัดทําและอาหารขาย
สําหรับเด็ก มีคําแนะนําในการจัดเทอาหารและท้ิงขยะให#เป-นท่ี ถ#าโรงเรียนต#องใช#โรงอาหารในการ
รับประทานอาหารร�วมกัน ควรมีระบบการจัดการในเรื่องระดับเสียงของเด็กท่ีมารวมกลุ�มกัน 
ตลอดจนการดูแลมารยาทในการรับประทานอาหารของเด็ก การปฏิบัติตนก�อน-หลังรับประทาน
อาหาร อาจมีเพลงเบาๆ เปOดขณะท่ีเด็กรับประทานอาหาร 

2. การดูแลความสะอาด อาหารและสุขภาพ การพักผ5อน และความปลอดภัยใน
กิจกรรมประจําวัน 

1) เม่ือเด็กมาถึงโรงเรียน ทําความสะอาดช�องใส�ของใช#ของตนเอง และเก็บของส�วนตัว
ในท่ีท่ีกําหนด นําแก#วไปทําความสะอาด จัดวางรองเท#าเปลี่ยนรองเท#าตามข#อตกลงของโรงเรียน 

2) สํารวจความรับผิดชอบในการช�วยดูแลห#อง ปฏิบัติหน#าท่ีตามข#อตกลง เช็ดตู# จัด
หนังสือ จัดอุปกรณ" 
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3) หลังเข#าร�วมกิจกรรมเข#าแถวเคารพธงชาติ ตรวจความสะอาดของร�างกาย เล็บ ผม 
ฟ:น หู ความสะอาดของร�างกายโดยท่ัวไป เสื้อผ#าในแต�ละวันอาจจะตรวจเพียง 1 ส�วน วันศุกร"ควรจะ
ดูท้ังหมดเพ่ือแนะนําถึงวิธีการดูแลความสะอาดในวันเสาร" วันอาทิตย" และตรวจสอบติดตามอีกครั้งใน
วันจันทร" ครูบันทึกข#อสังเกตจากการตรวจความสะอาดของร�างกายไว#ด#วยทุกครั้ง 

4) เข#าห#องเรียน รวมกลุ�มใหญ� สนทนาเก่ียวกับความสะอาด สุขภาพ และความ
ปลอดภัยประจําวัน ตามสาเหตุของป:ญหาท่ีพบ 

5) จัดโอกาสในการฝNกวิธีการเดินหน#าห#องเรียน เดินข้ึน-ลงบันไดให#ถูกทิศทาง การเดิน
เข#า-ออกห#องเรียน การเข#าแถวรอโอกาสในการใช#อ�างน้ํา ห#องน้ํา รับถาดอาหาร 

6) จัดให#เด็กได#เดินดูบริเวณโรงเรียนท้ังหมด สังเกตสถานท่ีท่ีควรระมัดระวัง ถ#าจะต#อง
ไปในบริเวณนั้น 

7) ช�วงพักเพ่ือด่ืมนม รับประทานอาหารว�างและอาหารกลางวัน ควรให#เด็กรู#จักชื่อและ
คุณค�าทางโภชนาการของอาหาร สังเกตการด่ืมนม รับประทานอาหารของเด็กและบันทึกข#อสังเกตท่ี
พบ 

8) ดูแลให#เด็กได#เข#าห#องน้ํา ล#างมือก�อนอาหาร ล#างมือและแปรงฟ:นหลังอาหาร 
9) จัดโอกาสให#เด็กได#ตักอาหารด#วยตนเองหรือให#บริการอาหารและทําความสะอาด

ภาชนะในการรับประทานอาหารเอง ถ#าจัดให#เด็กรับประทานอาหารร�วมกันเป-นกลุ�มๆ ควรสอนให#เด็ก
ได#ใช#ช#อนกลาง 

10) จัดให#มีผ#าเช็ดมือสําหรับเด็กได#ใช#หลังการล#างมือและให#ผู#ปกครองสลับนําไปซัก 
11) ให#เด็กได#จัดสถานท่ีนอนด#วยตนเอง โดยครูคอยดูแลแนะนําและช�วยเหลือเม่ือจําเป-น 

เครื่องนอนควรให#นํากลับไปทําความสะอาดทุกวันสุดสัปดาห" 
12) ระหว�างเด็กนอนพักผ�อน ให#เปOดเพลงเบาๆ เพ่ือสร#างบรรยากาศผ�อนคลายให#แก�เด็ก 

ถ#ามีเด็กท่ีไม�นอนควรดูแลให#นอน สําหรับเด็กท่ีไม�ต#องการนอน ควรแนะนําสถานท่ีให#ทํากิจกรรม
เงียบๆ โดยไม�รบกวนผู#อ่ืน ขณะเด็กนอนควรจะได#สังเกตพฤติกรรมการนอนและบันทึกการสังเกตด#วย 

13) เด็กต่ืนนอน เก็บเครื่องนอนให#เรียบร#อย ควรให#ได#ล#างหน#า เช็ดหน#าด#วยผ#าเช็ดหน#า
หรือผ#าเช็ดตัวของเด็กเองแต�ละคน ไม�ใช#ของร�วมกัน ครูเตรียมกระดาษเช็ดหน#าไว#ในกรณีเด็กไม�มีผ#า
ของตัวเอง ให#ได#ใช#กระดาษเช็ดหน#าแทน และติดตามให#เด็กได#มีผ#าของตนเองใช# 

14) ครูควรมีการจัดเตรียมชุดนักเรียนสํารอง หรือชุดสํารองไว#ในกรณีท่ีเด็กมีเหตุฉุกเฉิน
ท่ีทําให#เสื้อผ#าเปรอะเปVWอน เด็กจะได#มีชุดเปลี่ยน ครูควรฝNกเด็กให#ทําความสะอาดเสื้อผ#าท่ีเปรอะเปVWอน
ด#วยตนเอง เพ่ือเป-นแนวทางสําหรับเด็กในการดูแลตนเองต�อไป 

15) จัดโอกาสให#เด็กได#ฝNกวิธีการเดินทางบนถนนท่ีมีทางเท#า ไม�มีทางเท#า การข#ามทาง
ม#าลาย รู#จักสัญญาณจราจร ความปลอดภัยในการนั่งยานพาหนะต�างๆ 

16) จัดการตรวจสุขภาพฟ:นและร�างกายเป-นประจําทุกปL ให#คําแนะนําแก�เด็กและ
ผู#ปกครองในการหยุดเรียนเม่ือมีเด็กเจ็บปDวย รวมถึงวิธีป5องกันโรคภัยท่ีมีระบาดในแต�ละช�วงเวลา จัด
ตารางเวลาสําหรับการชั่งน้ําหนัก วัดส�วนสูงของเด็ก แล#วกรอกรายการให#เด็กได#รับทราบ โดยมีเกณฑ"
มาตรฐานให#ได#สังเกตและเปรียบเทียบ 
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17) แนะนําเด็กให#รู#จักห#องพยาบาลของโรงเรียน และเรียนรู#ถึงสิ่งท่ีควรปฏิบัติเม่ือเกิด
บาดเจ็บ อุบัติเหตุ เจ็บปDวยในโรงเรียน 

18) ในช�วงเวลาและเวลาพัก ให#เด็กมีโอกาสเล�นโดยอิสระในสนามเด็กเล�นในห#องเรียน
และบริเวณหน#าห#องเรียนแล#วแต�กรณี แต�การเล�นของเด็กทุกช�วงเวลา ควรจะมีการดูแลเด็กเพ่ือดูแล
ความปลอดภัยและสังเกตการเล�นของเด็ก และมีการพูดคุยกันถึงวิธีการพักผ�อนท่ีเหมาะสม
นอกเหนือจากการนอน 

19) จัดสถานการณ"จําลองหรือใช#นิทานเป-นสื่อ เก่ียวกับการหลงทางแล#วให#เด็กได#คิดว�า
ถ#าเราหลงทางบ#างจะทําอย�างไร หาแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมร�วมกัน 

20) จัดโอกาสให#เด็กได#เรียนรู#วิธีการดูแล การท้ิงขยะ ทําความสะอาดถังขยะประจําวัน 
รวมท้ังได#ฝNกการท้ิงขยะแบบแยกขยะ และทางโรงเรียนควรจัดหาถังขยะเพ่ือให#เด็กได#ฝNกแยกขยะด#วย 

3. การกําหนดเวลาเรียน 
การจัดการเรียนการสอนให#แก�เด็ก ในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยจะเป-นการพูดคุย 

นําเสนอตามเหตุการณ"ของกิจกรรมประจําวันท่ีจะเกิดข้ึนและบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆ หลายเรื่อง
อาจจะมีการพูดคุยกันเป-นกลุ�มใหญ� และฝNกปฏิบัติเป-นกลุ�มเล็กหรือรายบุคคล เช�น การแปรงฟ:นท่ีถูก
วิธี ครูอาจจะจัดให#มีวิทยากรมาสาธิตการแปรงฟ:นให#เด็กในกลุ�มใหญ� ต�อจากนั้นเด็กได#ฝNกการปฏิบัติ
เป-นรายบุคคล โดยครู วิทยากร คอยดูแลแนะนํา ช�วงเวลาท่ีจะต#องใช#ในเรื่องนี้ก็อาจจะใช#เวลา 1 
ชั่วโมง ก�อนการรับประทานอาหารกลางวัน เพ่ือให#เด็กได#ปฏิบัติจริง หลังจากรับประทานอาหารแล#ว 
หรือการล#างมืออย�างถูกวิธีก็อาจจะใช#เวลา 1 ชั่วโมงก�อนรับประทานอาหารว�างหรืออาหารกลางวัน 
สอนแล#วปฏิบัติต�อเนื่องไปกับสิ่งท่ีต#องทําจริงๆ ในช�วงเวลานั้น 

ดังนั้นการจัดตารางการเรียนการสอนสําหรับชั้นอนุบาล ควรเป-นตารางสอนแบบยืดหย ุ �น
ปรับเปลี่ยนได#ตามเหตุการณ" ความจําเป-น ถ#าคิดเฉลี่ยเวลาโดยรวมท้ังปL คงจะจัดได#เป-นสัปดาห"ละ 1 
ครั้ง ทุกเช#าเม่ือตรวจสุขภาพ ความสะอาดของเด็ก เข#ามาในห#องเรียนหรือก�อนเข#าห#องเรียนก็อาจจะ
ใช#เวลา 5-10 นาที พูดคุยเก่ียวกับการตรวจ และแนะนําการดูแลตนเองต�อไป หรือก�อนกลับบ#าน
อาจจะเตือนในเรื่องของการเดินทางกลับบ#านให#ปลอดภัย และการทําความสะอาดส�วนต�างๆ ของ
ร�างกายท่ีตรวจพบข#อบกพร�องในตอนเช#า 
 

ตัวอย5างกิจกรรมเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัย 
 

1. สุขภาพ 
ตัวอย�างกิจกรรมเก่ียวกับสุขภาพ ท่ีสามารถบูรณาการกับรายวิชาอ่ืนได# เช�น 
1.1 การช่ังน้ําหนัก วัดส5วนสูง 

1) ทํารายชื่อนักเรียนและทําตารางรายการ วัน เดือน ปL น้ําหนัก ส�วนสูง 
2) เด็กชั่งน้ําหนัก วัดส�วนสูง ครูบอกน้ําหนักให#เด็กได#ยิน แล#วเขียนน้ําหนักลงไปใน

ช�องรายการแล#วอ�านน้ําหนักพร#อมชี้อีกครั้ง ให#เด็กอ�านตาม ส�วนสูงก็เช�นเดียวกัน 
3) ให#ดูเกณฑ"มาตรฐานท่ีติดไว#คู�กัน ครูชี้อธิบาย แล#วให#เด็กได#สังเกตน้ําหนัก 

ส�วนสูงของตนเองเป-นอย�างไร เม่ือเทียบกับเกณฑ" ตํ่ากว�า สูงกว�า เท�ากัน 
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4) เม่ือมีรายการชั่งน้ําหนัก วัดส�วนสูง หลายครั้ง ให#เด็กสังเกตการเจริญเติบโตของ
ตนเองแล#วให#คาดคะเนว�าอะไรท่ีช�วยให#น้ําหนักมากข้ึนน#อยลง 

1.2 การประกอบอาหาร อาจจะทําจากพืชท่ีปลูกไว# ซ้ือมา ทําได#ท้ังของคาว ของหวาน 
ทําอาหารประจําเทศกาลต�างๆ ครูสอนหรือเชิญผู#ปกครองมาเป-นวิทยากร เช�น 

1) ทําแปลงผัก 
2) นําผักท่ีได#มาประกอบอาหารตามท่ีเด็กเสนอ ครูช�วยจัดการแต�เด็กลงมือทํา 
3) ต้ังชื่ออาหาร บอกส�วนประกอบของอาหารท่ีทํา รสชาติของอาหาร 
4) ทําความสะอาด ล#าง เก็บภาชนะท่ีใช# 

2. ความปลอดภัย 
ตัวอย�างกิจกรรมเก่ียวกับการเดินทางเพ่ือความปลอดภัย เช�น 

1. จําลองห#องเรียนเป-นสภาพของถนน โดยนําเก#าอ้ีเรียงเป-น 2 แถว มีช�องว�าง
ระหว�างกลางประมาณ 3 เมตร สมมุติเป-นถนน 

2. นําบล็อกมาวางไว#ตรงกลาง คือ ระหว�าง 1.5 เมตร เรียงเหมือนเป-นรอยประ
กลางถนน 

3. ทําทางม#าลายไว# 1 แห�ง และนําเก#าอ้ีบริเวณท่ีเป-นทางม#าลายออกไป ทําให#มี
ช�องว�างท่ีจะเดินเข#าไปทางเท#า 

4. สมมุติให#เด็กมาทําหน#าท่ีเป-นรถยนต" แล�นสวนไปมาซ#าย-ขวา จํานวนแล#วแต�
ขนาดของห#อง อาจจะข#างละ 1-4 คน รวมในถนนจะมี 2-8 คน 

5. ให#เด็กเดินข#ามถนนโดยระวังรถยนต"ท่ีแล�นผ�านไปมาเอง ข#ามถนนให#ปลอดภัย
แล#วให#ฝNกเดินบนทางเท#า 
 

การประเมินผล 
 
 เม่ือมีการให#ประสบการณ"แก�เด็กในเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัยแล#ว ครูจะต#องคอย
บันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็กให#ครอบคลุมตามเป5าหมายและมาตรฐานการเรียนรู# เพ่ือจะนําไป
สรุปประเมินผลพัฒนาการและการเรียนรู#ของเด็ก โดยผู#ประเมินจะต#องศึกษาทําความเข#าใจ วิธีการใน
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู# ก�อนท่ีจะมีการบันทึกข#อมูลท่ีจะนําไปสู�การประเมินท่ีเป-นไป
ตามสภาพจริง 
 เกณฑ"การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู# ในส�วนของสุขภาพและความปลอดภัยมี 14 
รายการ รายการท่ีประเมิน มีดังนี้ 

1. ทําความสะอาดตนเอง 
2. ทําความสะอาดของใช# 
3. ช�วยดูแลความสะอาดของสภาพแวดล#อม 
4. ด่ืมนมและรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน" 
5. กะประมาณอาหารได#พอดีกับความต#องการ 
6. ทําหน#าท่ีให#บริการอาหารแก�เพ่ือน 
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7. มีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
8. เปรียบเทียบน้ําหนัก ส�วนสูงของตนเองกับเกณฑ"มาตรฐาน 
9. ดูแลสุขภาพและปฏิบัติตนได#เหมาะสมกับสภาพอากาศและเหตุการณ" 
10. บอกผลของการตรวจสุขภาพฟ:นและร�างกาย 
11. ปฏิบัติตนในการพักผ�อนได#ถูกต#องและเหมาะสม 
12. ปฏิบัติตนได#ตามข#อตกลง 
13. เล�นเครื่องเล�นได#ถูกวิธีและปลอดภัย 
14. รู#จักวิธีช�วยเหลือตนเองได#เม่ือเจ็บปDวย เกิดบาดแผล หรือพบอุบัติเหตุ 
เม่ือประเมินพัฒนาการและการเรียนรู#ในส�วนสุขภาพและความปลอดภัยแล#ว ควรจะได#นํา

รายการท่ีประเมินเสนอในสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนเพราะการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรู#แก�ผู#ปกครอง จะช�วยทําให#ผู#ปกครองมองเห็นภาพท่ีแท#จริงของเด็กในแต�ละสาระ
ความรู# เพ่ือท่ีบ#านและโรงเรียนจะได#ช�วยกันดูแลเด็กให#ได#เติบโตไปเต็มตามศักยภาพของเด็กเอง 
 

ทักษะกลไก 
 
 พัฒนาการทางด#านร�างกายนับได#ว�าเป-นศูนย"กลางของพัฒนาการท้ังหมดของเด็กปฐมวัย 
เพราะพัฒนาการทุกด#านจะเป-นไปด#วยดี บนพ้ืนฐานท่ีดีของร�างกาย ดังนั้นในการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กอนุบาลทุกแนวคิด จะให#ความสําคัญกับพัฒนาการทางด#านร�างกาย โดยเน#นในส�วนของการพัฒนา
ทักษะกลไกกล#ามเนื้อย�อย กล#ามเนื้อเล็ก กล#ามเนื้อใหญ� สมดุลของร�างกายให#มีความคล�องตัวในการ
เคลื่อนไหวส�วนต�างๆ ของร�างกาย ท้ังการเดิน การวิ่ง การกระโดดและอ่ืนๆ ท่ีจะเป-นส�วนสําคัญในการ
ท่ีจะทําให#เด็กมีร�างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ" โดยท่ีกล#ามเนื้อแต�ละส�วนได#รับการพัฒนาเต็มท่ีตามวัย 
 การพัฒนาทักษะกลไกสําหรับเด็กปฐมวัย จําเป-นท่ีจะต#องจัดกิจกรรมให#เด็กได#ปฏิบัติเพ่ือการ
ออกกําลังกาย มีโอกาสได#เล�นโดยใช#อุปกรณ"การกีฬาและมีข#อตกลงในการเล�น รวมท้ังตระหนักในการ
ออกกําลังกายและการเล�นได#อย�างปลอดภัย ปลูกจิตสํานึกให#เห็นคุณค�าของการละเล�นของท#องถ่ิน
และของไทย ชื่นชมและนํามาเป-นส�วนหนึ่งในการออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน 
 สาระต�อไปนี้เป-นเพียงแนวทางสําหรับการทํางานเพ่ือพัฒนาทักษะกลไกให#แก�เด็กอนุบาลโดย
ให#เห็นภาพการทํางานเพ่ือเด็กต้ังแต�การกําหนดเป5าหมายมาตรฐานการเรียนรู#ไปจนถึงการประเมินผล 
การนําเสนอจะไม�ระบุว�าสําหรับเด็กอายุเท�าใด การนําไปใช#จะต#องพิจารณาจัดกิจกรรมให#มีความยาก-
ง�าย สัมพันธ"กับเด็กท่ีรับผิดชอบท่ีบางครั้งเด็กอายุเท�ากันอาจจะต#องมีการปรับเปลี่ยนหรือจัดกิจกรรม
ให#แตกต�างกันไปตามวุฒิภาวะ ประสบการณ"พ้ืนฐานความพร#อมของร�างกายและสภาพแวดล#อมของ
แต�ละโรงเรียน ในการจัดประสบการณ"ให#แก�เด็กเพ่ือพัฒนาทักษะกลไก ควรให#มีสมดุลในการจัดท้ัง
ภายในห#องเรียนและภายนอกห#องเรียน ทุกอย�างท่ีจัดให#แก�เด็กนําไปสู�เป5าหมายและเป-นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู#ท่ีกําหนด 
 

เป�าหมายและมาตรฐานการเรียนรู# 
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 เป5าหมายและมาตรฐานการเรียนรู#ตามท่ีกําหนดไว#ในหลักสูตรจุฬาลักษณ"สําหรับการพัฒนา
ทักษะกลไกให#แก�เด็กปฐมวัย มีดังนี้ 

เป5าหมายท่ี 7 :  มีประสบการณ"และเห็นคุณค�าของการพัฒนาทักษะกลไก 
มาตรฐานท่ี 16 : สนใจและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาทักษะกลไก 
มาตรฐานท่ี 17 : เห็นประโยชน"ของการละเล�นของท#องถ่ินและของไทย 

 
เนื้อหาสาระ 

 
1. ทักษะกลไก 

การท่ีเด็กจะมีความคล�องตัวในการเคลื่อนไหวร�างกายส�วนต�างๆ และมีร�างกายแข็งแรง 
สมบูรณ"โดยท่ีกล#ามเนื้อแต�ละส�วนได#รับการพัฒนาเต็มท่ีตามวัย จําเป-นจะต#องจัดกิจกรรมต�างๆ เพ่ือ
ช�วยพัฒนาทักษะกลไกให#แก�เด็ก และปลูกจิตสํานึกให#เด็กเห็นคุณค�าของการออกกําลังกายและพัฒนา
พ้ืนฐานการกีฬา 

เป5าหมายท่ี 7 :  มีประสบการณ"และเห็นคุณค�าของการพัฒนาทักษะกลไก 
มาตรฐานท่ี 16 : สนใจและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาทักษะกลไก 
 16.1 ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสร#างความสมดุลของร�างกาย 
 16.2 สนใจเข#าร�วมกิจกรรมการออกกําลังกาย 
 16.3 ออกกําลังกายด#วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
มาตรฐานท่ี 17 : เห็นประโยชน"ของการละเล�นของท#องถ่ินและของไทย 
 17.1 สนใจการละเล�นของท#องถ่ินและของไทย 
 17.2 เล�นการละเล�นของท#องถ่ินและของไทย 

 สิ่งท่ีเด็กควรได#รับมีดังนี้ 
1.1 การสร#างความสมดุลของร5างกาย  เป-นความจําเป-นท่ีจะต#องปูพ้ืนฐานให#แก�เด็กได#ฝNก

กิจกรรมต�างๆ ท่ีจะช�วยให#เด็กเกิดการทรงตัวท่ีดีในการนั่ง ยืน เดิน วิ่ง รู#จักท่ีจะกะประมาณคิด
ไตร�ตรองควบคุมร�างกายให#ปฏิบัติกิจกรรมต�างๆ ได#อย�างถูกวิธีท่ีจะนําไปสู�ความสมดุลของร�างกาย 

1.2 การออกกําลังกายด#วยการเคล่ือนไหว  การสอนให#เด็กได#เคลื่อนไหวร�างกาย เป-น
วิถีทางท่ีจะช�วยให#เด็กได#สร#างสรรค"และค#นพบวิธีการควบคุมร�างกาย จุดเน#นควรจะอยู�ท่ีสํารวจวิธีการ
เคลื่อนไหวร�างกาย ดูว�าเด็กจะเคลื่อนไหวได#อย�างไรมากกว�าไปมุ�งเน#นว�าทําได#ดีมากน#อยแค�ไหน ให#
เด็กได#มีโอกาสแสดงออกด#วยการเคลื่อนไหวร�างกาย ควบคุมการเคลื่อนไหว ทิศทางของการ
เคลื่อนไหว ใช#อุปกรณ"ทางการกีฬา ให#เด็กได#เคลื่อนไหวร�างกายด#วยตนเอง กับเพ่ือนเป-นกลุ�มเล็ก 
กลุ�มใหญ� เรียนรู#ข#อตกลงในการเล�นร�วมกันโดยเน#นเพ่ือเป-นการออกกําลังมากกว�าการแข�งขัน 

 เม่ือมีการใช#อุปกรณ"ทางการกีฬามาประกอบการออกกําลังกาย เด็กควรจะได#รู#จักชื่อ 
การใช# การดูแลรักษาอุปกรณ" การยืม การส�งคืนจัดเก็บ เรียนรู#ความปลอดภัยในการเล�นร�วมกัน 

 การบริหารส�วนต�างๆ ของร�างกายโดยการทําตามแบบ ด#วยการฟ:งเพลงประกอบท่ี
เหมาะกับวัย ให#เด็กได#สลับกันเป-นผู#นํา 

2. การละเล5นของท#องถ่ินและของไทย 
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ทุกท#องถ่ินจะมีการละเล�นท่ีเด็กในแต�ละท#องถ่ินได#เล�นสืบทอดกันมา กิจกรรมการละเล�น
เหล�านั้นเด็กในแต�ละท#องถ่ินควรจะได#มีโอกาสเล�นในโรงเรียน รวมถึงการละเล�นของไทยในฐานะท่ีเด็ก
เป-นส�วนหนึ่งของท#องถ่ินท่ีอยู�ในประเทศไทย ควรจะได#รู#จักวิธีเล�น เห็นคุณค�านํามาเล�นในช�วงเวลาว�าง 
เพ่ือการออกกําลังกายกับเพ่ือนๆ ในโรงเรียนและเพ่ือนบ#าน นอกจากนี้เด็กควรจะได#รู#จักชื่อของ
การละเล�นแต�ละชนิด รวมถึงชื่ออุปกรณ"ประกอบการละเล�น 
 

แนวการจัดการเรียนการสอน 
 

1. การจัดสภาพแวดล#อม 
ในการจัดประสบการณ"ให#แก� เ ด็กได# พัฒนาทักษะกลไกอย�าง เ ต็ม ท่ีนั้นการจัด

สภาพแวดล#อมท่ีเอ้ือต�อการจัดกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกห#องเรียนมีความจําเป-นอย�างยิ่ง ไม�ว�า
สภาวะอากาศจะเป-นอย�างไรทักษะกลไกของเด็กควรจะได#รับการพัฒนาอย�างต�อเนื่องทุกวัน ดังนั้น
ภายในห#องเรียน ภายนอกห#องเรียน และภายในโรงเรียน ต#องจัดสรรสิ่งต�างๆ ท่ีช�วยพัฒนาทักษะ
กลไกให#แก�เด็ก โดยสัมพันธ"กับพัฒนาการของเด็กแต�ละคน 

1.1 ภายในห#องเรียน ควรจัดห#องเรียนให#มีท่ีว�างเพียงพอในการทํางานเด่ียว กลุ�มเล็ก 
กลุ�มใหญ� และสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะกลไกได# นอกจากท่ีว�างแล#วสมควรจะมีหนังสือ
ภาพ หรือหุ�นจําลองเก่ียวกับการออกกําลังกาย การเล�นกีฬา ติดหรือจัดไว#ในห#องเรียน เพ่ือช�วย
กระตุ#นความสนใจให#แก�เด็กในการท่ีจะใช#เวลาว�างในการออกกําลังกาย ตัวอย�างกิจกรรมท่ีสามารถ
ปฏิบัติได#ในห#องเรียน เช�น รีรีข#าวสาร มอญซ�อนผ#า การส�งผ�านลูกบอลลอดขา การเดินต�อเท#าใน
วงกลม การทําท�าทางประกอบเพลง เคลื่อนไหวร�างกายประกอบดนตรี 

1.2 ภายนอกห#องเรียน บริเวณหน#าห#องเรียนหรือใกล#เคียงท่ีมีท่ีว�างพอจะจัดกิจกรรมได#
ในกรณีท่ีห#องคับแคบเกินกว�าจะจัดกิจกรรมบางอย�างได#พร#อมกัน ตัวอย�างกิจกรรมท่ีสามารถนํามา
ปฏิบัติได# คือ กิจกรรมเช�นเดียวกับในห#องเรียน การฝNกสมดุลของร�างกายโดยเดินบนไม# นําเบาะมา
วางให#เด็กได#ม#วนตัว โยน-รับลูกบอล กระโดดแตะป5ายต�างๆ แล#วอ�าน กิจกรรมท่ีมีการเดินวิ่ง 

1.3 ภายในโรงเรียน ควรมีบริเวณท่ีจัดไว#สําหรับเป-นสนามเด็กเล�นเฉพาะเด็กวัยอนุบาล 
โดยจัดสนามเด็กเล�นให#มีความร�มรื่น และมีความเป-นธรรมชาติท่ีสุด โดยยึดเป5าหมายของการพัฒนา
ทักษะกลไก สิ่งท่ีน�าจะจัดไว#ในสนามเด็กเล�น คือ อุปกรณ"ท่ีช�วยให#เด็กได#ฝNกสมดุลของร�างกาย ได#ออก
กําลังกายด#วยการเคลื่อนไหว โดยให#เด็กได#สัมผัสสิ่งท่ีเป-นธรรมชาติมากท่ีสุด ตัวอย�างอุปกรณ"ท่ีน�าจะ
นํามาไว#ในสนามเด็กเล�น เช�น ขอนไม#ขนาดใหญ�ท่ีมีก่ิงก#านหรือโพรงให#เด็กได#ปLน ไต� มุด คลาน ลอด 
กระโดด โหน เดิน มีแผ�นไม#หรือท�อนไม#หลากหลายขนาดให#เด็กได#ฝNกสมดุล ทดลองเดินโดยอิสระ
ปราศจากการกํากับของครูแต�ครูดูแลอยู�ห�างๆ เพ่ือให#เห็นว�าการเล�นปลอดภัย และบันทึกข#อสังเกตท่ี
พบในแง�พัฒนาการของเด็กในการทํากิจกรรม มีต#นไม#ขนาดใหญ� ขนาดต�างๆ ท่ีเด็กจะปLนข้ึนไปนั่งได# 
มีเชือกห#อยมาจากต#นไม#ให#เด็กได#โหน ไต� หรือทําเป-นบันไดเชือก มีกระบะทรายท่ีทําขอบด#วยท�อนไม# 
มีท�อนไม#ท่ีมีความสูงระดับต�างๆ วางเรียงกันให#เด็กได#เดินข้ึนลงเหมือนบันได มีท�อนไม#ขนาดต�างๆ ให#
เด็กได#เข็นและยกนํามาสร#างสิ่งต�างๆ ตามจินตนาการ มีบ#านกระท�อมไม#ไผ�มุงใบไม# ฟาง เครื่องเล�น
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สําเร็จรูปท่ีจะนําเข#ามาควรจะทําด#วยไม# เครื่องเล�นเดิมท่ีมีใช#อยู�ป:จจุบันควรดูแลทํานุบํารุงรักษาให#อยู�
ในสภาพใช#งานได#อย�างปลอดภัย 

นอกจากนี้ควรจะมีบริเวณท่ีว�าง เพ่ือเด็กจะได#เล�นออกกําลังกายด#วยกิจกรรมต�างๆ ท่ี
อาจจะได#เรียนมาหรือเล�นเองโดยอิสระ โดยเฉพาะการละเล�นของท#องถ่ินและของไทย และการเล�น
โดยใช#อุปกรณ"การกีฬา 

2. การกําหนดเวลาเรียน 
ในการจัดการเรียนการสอนให#แก�เด็ก เวลาท่ีจัดควรจะยืดหยุ�นได#ตามกิจกรรมท่ีทํา

บางครั้งอาจจะใช#บูรณาการกับรายวิชาอ่ืนๆ บางครั้งอาจจะต#องเป-นการเล�นเด่ียว กลุ�มเล็ก กลุ�มใหญ� 
รวมท้ังระดับชั้นหรือรวมระดับอนุบาลท้ังหมด 

สําหรับช�วงเวลาท่ีเด็กควรจะได#พัก ออกมาเล�นภายนอกห#องเรียนท่ีสนามเด็กเล�นควรจะ
จัดเวลาให#ในช�วงเช#าประมาณวันละ 20 นาที หลังการด่ืมนมหรือรับประทานอาหารของว�างภาคเช#า 

การทํากิจกรรมในห#องเรียนหรือนอกห#องเรียน ควรจะจัดไว#อย�างน#อยสัปดาห"ละ 1-2 
ครั้ง ท่ีเป-นการกําหนดเวลา นอกนั้นใช#แทรกในรายวิชาอ่ืนๆ ได#ทุกวัน ช�วงเวลาท่ีกําหนดอย�างน#อย 1
ครั้ง ควรกําหนดให#ตรงกันทุกห#องเรียนของระดับอนุบาล เพ่ือการทํากิจกรรมร�วมกัน โดยครูตกลง
กันเองตามความเหมาะสม 

3. กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะกลไก 
ในการจัดกิจกรรมต#องมีความสมดุลกันสําหรับกิจกรรมภายในห#องเรียน ภายนอก

ห#องเรียน และภายในโรงเรียน โดยมีกิจกรรมท้ังท่ีเป-นสากลและการละเล�นของท#องถ่ินและของไทย 
ครูจะต#องเลือกนํามาปฏิบัติให#สอดคล#องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต�ละสัปดาห" แล#วทุก
ครั้งต#องไม�ลืมท่ีจะบันทึกการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของเด็กแต�ละคน 

ตัวอย�างแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรม เช�น 
1) กิจกรรมบางอย�างต#องการการสาธิตวิธีการปฏิบัติ ครูควรจะต#องแนะนําวิธีการเล�น 

การใช#อุปกรณ" อาจจะให#เด็กทดลองหาวิธีการ แล#วมาสรุปวิธีการท่ีเหมาะสม หรือบางอย�างครูก็
อาจจะต#องสาธิตให#ดูเลย แล#วคอยดูให#คําแนะนําเม่ือนําไปใช# เช�น มอญซ�อนผ#า รีรีข#าวสาร ส�งผ�านลูก
บอล วิธีการในการจับลูกบอล 

สําหรับเครื่องเล�นในสนามเด็กเล�น เฉพาะเครื่องเล�นท่ีต#องการคําแนะนําเท�านั้นให#
เด็กได#ลองเล�นแล#วสังเกตการเล�น ให#เด็กท่ีทําได#เหมาะสมทําให#คนอ่ืนดู หลายอย�างเด็กควรจะมีอิสระ
ในการเล�นด#วยตนเอง 

2) แนะนําชื่อเครื่องเล�น อุปกรณ"ต�างๆ ท่ีใช#ประกอบการเล�น การออกกําลังกายแบบ
ค�อยเป-นค�อยไป วันละ 1-3 ชื่อ แล#วแต�ความพร#อมในการรับ การสื่อสารของเด็กแต�ละห#อง จากนั้น
จัดโอกาสต�อให#เด็กวาดภาพเขียนคําประกอบภาพ จับคู�ภาพและบัตรคําเก่ียวกับเครื่องเล�น อุปกรณ"
การเล�นต�างๆ และอาจจะขยายต�อเป-นการทําโครงการเก่ียวกับอุปกรณ"การกีฬา 

3) จัดหาหนังสือท่ีเก่ียวข#องกับการออกกําลังกาย การเล�นของเด็กมาไว#ท่ีมุมหนังสือใน
ห#องเรียน และมีการจัดตกแต�งห#องเรียนเป-นครั้งคราว เพ่ือเป-นการส�งเสริมให#เด็กอยากออกกําลังกาย
และเล�นกีฬา โดยให#เด็กมีส�วนร�วมช�วยในการตกแต�ง 
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4) เดือนละครั้งอาจจะมีการสํารวจเก่ียวกับกิจรรมออกกําลังกายท่ีเด็กชอบแล#ว สรุปติด
ไว#ในห#อง ทุกสัปดาห"พูดคุยเก่ียวกับกิจกรรมท่ีเด็กชอบทําเพ่ือการออกกําลังกาย และกิจกรรมนั้นเด็ก
ได#ออกกําลังกายในส�วนใดบ#าง ครั้งละ 3-5 คนต�อวัน ไม�ถามทุกคนในวันเวลาเดียวกันเพราะเด็กจะ
เบ่ือ การพูดคุยจะไม�ได#ประโยชน" ต�อจากนั้นให#เด็กได#สํารวจบุคคลในบ#านว�าชอบออกกําลังกายด#วย
วิธีการใดบ#าง 

5) อุปกรณ"ท่ีนํามาใช#กับเด็ก เลือกวัสดุอุปกรณ"ท่ีเหมาะสมกับเด็ก และขนาดเหมาะกับ
วัยของเด็กเพ่ือเด็กจะได#หยิบจับใช#งานได# เช�น ลูกบอล ห�วงโยนลูกบอล ประตูยิงลูกบอล ให#เด็กมี
โอกาสนําอุปกรณ"หรือของเล�นท่ีมีท่ีบ#านนํามาเล�นกับเพ่ือนท่ีโรงเรียนได# โดยมีข#อตกลงว�าขอครูดูก�อน
ว�าคืออะไร และของเหล�านั้นช�วยพัฒนาทักษะกลไกอย�างไร นอกจากนี้อุปกรณ"ควรจัดให#หลากหลาย 
เพ่ือเด็กจะได#เลือกเล�นได#ตามความสนใจ ให#เด็กรู#จักวิธีการในการขอยืม เล�น รักษา และส�งคืน
อุปกรณ" 

6) ข#อตกลงในการเล�นควรจะมาจากเด็ก โดยเด็กๆ ช�วยคิด ครูอาจจะเป-นผู#ให#
คําแนะนําเพ่ิมเติม เช�น การเล�นในสนามเด็กเล�น ให#เด็กบอกวิธีการเล�นท่ีถูกต#อง ปลอดภัย ครูเขียน
รายการคําท่ีเด็กบอกไว# ต�อจากนั้นอาจให#เด็กวาดภาพเสนอการเล�นท่ีถูกต#อง/ไม�ควรทํา แล#วเขียน
คําประกอบภาพ ติดไว#ในห#องเป-นข#อเตือนใจในการเข#าไปเล�นในสนามเด็กเล�น โดยทําให#สอดคล#องกับ
เรื่องของความปลอดภัย 

7) จัดให#เด็กได#เข#าร�วมกิจกรรมการออกกําลังกาย และการกีฬาของโรงเรียนของ
ท#องถ่ินตามโอกาส เพ่ือช�วยเสริมแรงจูงใจทางบวกของเด็กให#พอใจท่ีจะออกกําลังกาย สนใจในการ
เล�นกีฬาและเคารพข#อตกลงในการทํากิจกรรมร�วมกัน 
 

ตัวอย5างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะกลไก 
 

1. การพัฒนาทักษะกลไก 
1.1 การสร#างความสมดุลของร5างกาย ตัวอย�างกิจกรรมท่ีจะนําไปปฏิบัติเพ่ือสร#างความ

สมดุลของร�างกายในเบ้ืองต#น มีดังนี้ 
 1) การคลาน มุด-ลอด ไต�-ปLน  นั่ง-ยืน ข้ึน-ลง  งอตัว-ก#มตัว  กลิ้งตัว-ม#วนตัว  เดิน-

เดินเร็ว-กระโดด-วิ่ง 
 2) เดินตามท่ีกําหนด เช�น บนไม#กระดานแผ�นใหญ� แผ�นเล็ก ท�อนไม#เป-นเส#นระนาบ

หรือกลมหรือเป-นท�อนไม#เรียงลําดับให#เดินข้ึน-ลง ทําเชือกเป-นวงกลม เดินต�อเท#าในวงกลม 
 3) เดินโดยมีอุปกรณ"วางตามส�วนต�างๆ ของร�างกาย เช�น ถุงทรายขนาด 200 กรัม 

วางบนไหล� แขน มือ 1 ข#าง 2 ข#าง 
 4)การเล�นอิสระ โดยมีอุปกรณ"ให#เลือกตามความสนใจ เช�น กลิ้งยางยนต"ด#วยมือหรือ

ใช#ไม#เข่ียเลี้ยงยางยนต"ไปโดยไม�ล#ม ข่ีจักรยาน ขับรถ 
 5) ฝNกการเข#าแถว การเดินในแถว การนั่งเป-นแถวตอน การนั่ง-ยืนในวงกลม การ

รวมแถว การเดิน-วิ่งต�อแถว การเข#าแถวรับของ 
1.2 การออกกําลังกายด#วยเคล่ือนไหวร5างกาย ตัวอย�างกิจกรรมเพ่ือนําไปปฏิบัติดังนี้ 
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 1) ความเร็ว-ความเข#าใจในการเคลื่อนไหว เช�น โยนบอลช#า-เร็ว เป-นการโยนส�ง-รับ
โดยปกติ ต�อจากนั้นอาจนําเครื่องดนตรีมาประกอบจังหวะช#า-เร็ว 

 2) หนัก-เบา ยกหรือผลักของท่ีหนัก-เบา 
 3) ทิศทางในการเคลื่อนไหว เช�น โยนบอลไปทางซ#าย ทางขวา บอกเด็กให#เคลื่อนตัว

ไปรอรับ หรือออกคําสั่งให#เด็กทําตาม เช�น กระโดดมาข#างหน#า ถอยหลัง หันไปทางซ#าย หันไป
ทางขวา หมุนไปรอบๆ  

 4)เคลื่อนไหวส�วนต�างๆ ของร�างกาย เช�น เคลื่อนไหวร�างกาย 1 ส�วน 2 ส�วน หรือ
ท้ังตัว โดยใช#คําสั่งหรือใช#เพลงประกอบ ตัวอย�างเพลง หากเรากําลังสบายจงปรบมือพลัน ต�อไป
กระทืบเท#า ส�งเสียงดัง ผงกหัว ทําท้ัง 4 ส�วนหรือยึดตัว โดยเริ่มจากชูมือ 2 ข#าง ยืดไปให#สูงท่ีสุด เขย�ง
เท#าท้ัง 2 ข#าง หมุนตัวกระโดดให#สูงท่ีสุดเท�าท่ีจะสูงได# 

 5) ใช#อุปกรณ"ทางการกีฬา เช�น ลูกบอล โดยลูกบอลลงห�วงแป5นบาสเกตบอล เตะลูก
บอลเข#าประตู เล�นทีละคน แล#วฝNกให#โยนรับ-ลูกบอลเป-นกลุ�ม 

 6) กิจกรรมออกกําลังกาย เช�น กระโดดเชือก ชักเย�อ วิ่งเปLWยว ว�ายน้ํา เก#าอ้ีดนตรี 
โดยมีท�าทางประกอบ 

 7) กิจกรรมเคลื่อนไหวสร#างสรรค" เช�น ให#เด็กทําท�าทางของสัตว"ประเภทต�างๆ 
ทําท�าทางเก่ียวกับเครื่องยนต"กลไก กลุ�มทําขบวนรถไฟมี 1 คน เป-นคนขับรถไฟ ขับเครื่องบินหรือ
รถยนต"หรือพาหนะอ่ืนๆ โดยจินตนาการเป-นเครื่องบิน รถยนต"หรือพาหนะอ่ืนๆ กําลังจะออก กําลัง
แล�น กําลังจะจอด ตุZกตาท่ีไขลานแล#วเดิน หรือหุ�นยนต" ทําท�าทางท่ัวๆ ไปแล#วเดิน วิ่งประกอบ เช�น 
โบกธง นําขบวนนักกีฬาสู�สนาม 

2. การละเล5นของท#องถ่ินและของไทย 
ตัวอย�างกิจกรรมมีดังนี้ 
1) มอญซ�อนผ#า  2)  รีรีข#าวสาร  3)  ข่ีม#าก#านกล#วย 
4)  ซ�อนหา   5)  ตังเต  6)  ต่ีจับ 
7)  ข่ีม#าส�งเมือง  8)  แม�งู   9)  เดินกะลา 
10) สะบ#า 

ฯลฯ 
 

 กิจกรรมต�างๆ ท่ีนําเสนอเป-นตัวอย�างท่ีจะต#องพิจารณานํามาจัดให#แก�เด็กอาจจะในห#องเรียน
และนอกห#องเรียนโดยเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรม และกิจกรรมเหล�านี้สามารถนําไปบูรณาการกับ
วิชาอ่ืนได#ในการเรียนการสอนประจําวัน เช�น 

1) เล�นบทบาทสมมุติแข�งวิ่งจากนิทานเรื่องกระต�ายกับเต�า 
2) ร#องเพลงและทําท�าทางประกอบอย�างอิสระ 

 
3) ทําท�าทางประกอบคําบรรยาย 
4) นับประกอบท�าทางจากกิจกรรม 

ฯลฯ 
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การประเมินผล 
 

 เม่ือได#จัดกิจกรรมต�างๆ ให#แก�เด็กเพ่ือพัฒนาทักษะกลไกแล#ว จําเป-นท่ีจะต#องมีการสังเกต
บันทึกการสังเกต เพ่ือนําไปสรุปประเมินผลพัฒนาการและการเรียนรู#ของเด็ก โดยผู#ประเมินต#องศึกษา
ทําความเข#าใจ วิธีการในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู# เพ่ือการประเมินการปฏิบัติกิจกรรม
ต�างๆ ของเด็กได#อย�างครอบคลุม ตามเป5าหมายและมาตรฐานการเรียนรู# และนําไปสู�ผลการประเมินท่ี
เป-นไปตามสภาพจริง 
 เกณฑ"การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู#ในส�วนของทักษะกลไก มี 4 รายการ รายการท่ี
ประเมินมีดังนี้ 

1. ปฏิบัติกิจกรรมท่ีช�วยสร#างความสมดุลของร�างกาย 
2. ออกกําลังกายด#วยการเคลื่อนไหวร�างกาย 
3. สนใจเข#าร�วมกิจกรรมการออกกําลังกาย 
4. เล�นการละเล�นของท#องถ่ินและของไทย 
เม่ือประเมินพัฒนาการและการเรียนรู#ในส�วนของทักษะกลไกตามรายการแล#ว ควรจะนํา

รายการท่ีประเมินเสนอในสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนเพราะการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรู#แก�ผู#ปกครองจะช�วยทําให#ผู#ปกครองมองเห็นภาพท่ีแท#จริงของเด็กในแต�ละสาระความรู# 
เพ่ือบ#านและโรงเรียนจะได#ช�วยกันดูแลเด็กให#ได#เติบโตไปเต็มท่ีตามศักยภาพของเด็กเอง 
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