
 

 

 

 

คู่มือการรับสมัครเด็กปฐมวัย  

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
คู่มือการรับสมัครเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ จัดท า

ขึ้นเพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการรับสมัครเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการ รวมทั้ง
อ านาจหน้าที่ตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้มาตรฐานการ ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท า ทั้งนี้เพ่ือเป็น การส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อ
การจัดการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 
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นิยามศัพท์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาท่ีให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริม 

พัฒนาการ การเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา สังกัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 

 เด็กเล็ก หมายถึง เด็กอายุระหว่าง 2-5 ปี ที่เข้ารับการอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาความพร้อมด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสงักัดองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสลงพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การจัดการศึกษาและการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมการ พัฒนาการ

เรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสม ตามวัยตาม
ศักยภาพของเด็กแต่ละคน ดังนั้น ระยะเวลาการจัดการเรียนรู้และแนวทางการจัดการจัดการเรียนรู้ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจึงต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการศึกษาและพัฒนา เป็นไป
ตามวัยแต่ละช่วงอายุ สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้เด็ก
เล็กพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป ดังนี้  

1. การให้บริหารส่งเสริมสนับสนุนส าหรับเด็กเล็ก  
1) อาหารกลางวัน  
2) อาหารเสริม (นม) 
 3) วัสดุการศึกษา หนังสือเรียน เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก  
4) การตรวจประเมินสุขภาพประจ าปี  
5) บริการอ่ืนๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์หรือหน่วยงานอื่นๆ สนับสนุน งบประมาณ  

ตามความเห็นของชุมชุนและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคม 

และสติปัญญา) โดยการจัดประสบการณ์ให้อย่างเหมาะสมตามวัย และเต็มตามศักยภาพของเด็ก ตาม
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ 

 2.1 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่ายกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา)  

2.2 เพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณลักษณะ สมรรถนะที่พึงประสงค์ ผ่านการเล่นและ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

2.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ได้อย่าง  
เป็นปกติ  

2.4 เพ่ือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดู ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กเล็ก ตามบริบท
และวัฒนธรรมของชุมชน สังคม ในท้องถิ่น 

 2.5 เพ่ือส่งเสริมความรัก เอ้ืออาทร ของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมท้องถิ่น 3. การปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก กรณจี าเป็นต้องใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม จัดกิจกรรมเสริม 
หลักสูตร หรือกิจกรรมอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและชุมชน หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนไม่อาจเปิดเรียนได้ 
ตามปกติ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน 15 วันท าการ หากเป็นเหตุพิเศษที่ 
เกิดข้ึนจากภัยพิบัติสาธารณะหรือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน 30 วันท าการ โดยให้ท าประกาศปิดเป็น
หนังสือ และต้องก าหนดการเรียนชดเชยให้ครบตามจ านวนวันที่ ประกาศปิด 
 



 

หลักการจัดการศกึษาเด็กปฐมวัย  
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นหลักส าคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งผู้สอน จ าเป็นต้อง

ศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจ เพราะในการจัดประสบการณ์ให้เด็กอายุ 3 - 5 ปีจะต้องยึดหลักการ อบรมเลี้ยงดู
ควบคู่กับการให้การศึกษา โดยต้องค านึงถึงความสนใจและความต้องการของเด็กทุกคนทั้งเด็ก ปกติ เด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ และเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา รวมทั้งการสื่อสาร
และการเรียนรู้หรือเด็กที่มีร่างกายพิการ หรือ ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเอง ได้หรือไม่มีผู้ดูแล 
หรือด้อยโอกาสเพ่ือให้เด็กพัฒนาทุกด้านทั้งด้านอารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่าง สมดุล โดยการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายบูรณาการผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ตรงผ่าน ประสาทสัมผัสทั้งห้า 
เหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อ แม่เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือ
บุคลากรที่มีความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เด็กแต่ละ คนได้มีโอกาสพัฒนา
ตนเองตามล าดับขั้นตอนของพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างมีความสุข 
เป็นคนดีและคนเก่งของสังคมและสอดคล้องกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม 
ความเชื่อทางศาสนา สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมโดยความ ร่วมมือจาก บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบันสังคมอ่ืน  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวถึงหลักการจัดกิจกรรมที่ ค านึงถึง
ตัวเด็กแต่ละคนซึ่งมีความสนใจแตกต่างกันจึงควรให้มีกิจกรรมหลายประเภทให้เหมาะสมกับวัย ตรง ตาม
ความสามารถและความต้องการของเด็ก และจัดให้มีทั้งกิจกรรมที่ให้เด็กได้ทาเป็นรายบุคคล กลุ่ม ย่อย และ
กลุ่มใหญ่ควรเปิดโอกาส ให้เด็กได้ริเริ่มกิจกรรมด้วย ตนเองกิจกรรมที่จัดมีความสมดุล คือ ให้มีทั้ง กิจกรรม  
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมที่เคลื่อนไหวและสงบ ที่เด็กริเริ่ม และครูริเริ่ม ระยะเวลาใน การจัด
กิจกรรมควรเหมาะสมกับวัยมีการยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็กควรเน้นสื่อของ จริงได้มี
โอกาสสังเกต ส ารวจ ค้นคว้า ทดลองแก้ปัญหาด้วยตนเองมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืนๆ และ ผู้ใหญ่ การจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยจะไม่จัดเป็นรายวิชา แต่จัดในรูปแบบของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น    
เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้ได้พัฒนา ทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา  

หลักการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 มี 
สาระส าคัญ ดังนี้  

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท  
2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความ แตกต่าง ระหว่าง

บุคคลและวิธีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
 3. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เมาะสม  
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข  
5. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 
 
 



 
 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดมุ่งหมาย 

เด็กมีการพัฒนาการโดยองค์รวมตามศักยภาพและมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ 

ด้านร่างกาย 

ด้านอารมณ์ จิตใจ 

ด้านสังคม 

ด้านสติปัญญา 

 

สาระท่ีควรเรียนรู้ 

เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก 

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม 

ธรรมชาติรอบตัว 

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 



 

การรับสมัครเด็กปฐมวัย 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการรับสมัครเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกาศรับสมัคร 

ขั้นตอนที่ 2 
ผู้ปกครองยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน 

ขันตอนที่ 3 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร 

พร้อมแจ้งผลการตรวจตรวจสอบเอกสาร 
ระยะเวลา 15 นาที 

ขั้นตอนที่ 4 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายงานผลการรับสมัครให้ผู้บริหารทราบ 

และจัดท าประกาศรายชื่อนักเรียน 
ระยะเวลา 3 วัน 

ขั้นตอนที่ 5 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการปิดประกาศรายชื่อนักเรียน 
และประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซต์ www.salangpan.go.t 

 

ขัน้ตอนที่ 6 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการรับมอบตัว 10นาที/ราย ระยะเวลา 1 วัน 

http://www.salangpan.go.t/


ตัวอย่างใบรับสมัคร 
 

ใบสมัคร 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก......................................................................... 
 

                                                              เขียนที.่........................................................................  
                                                   วันที่............เดือน......................................พ.ศ..................  

ข้อมูลเด็ก  
1. ชื่อ - นามสกลุ..........................................................เชื้อชาติ....................สัญชาติ.............................   
2. เกิดวันที่........เดือน.....................พ.ศ.........อายุ..........ปี..........เดือน(นับถึงวันที่...............................)  
3. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี.............หมู่.........ถนน....................ต าบล...........................      
ต าบล..................................จงัหวัด.............................................................   
4. ที่อยู่อาศัยจริงในปัจจุบัน บ้านเลขท่ี..............หมู่...........ถนน.........................ต าบล.........................  
อ าเภอ.....................................จังหวัด.........................................................โทร...................................... .......... 
บิดาชื่อ...................................................................................................อาชีพ........ ..................................... 
มารดาชื่อ................................................................................................อาชีพ............... ..............................     
มีพ่ีน้องร่วมบิดา – มารดาเดียวกัน จ านวน.......................................คน เป็นบุตรล าดับที่.......................... 
ข้อมูลบิดามารดาหรือผู้ดูแลอุปการะ  

1. ปัจจุบันเด็กอยู่ในความดูแลอุปการะ / รับผิดชอบของ  
1.1         บิดา              มารดา             ทั้งบิดา – มารดาร่วมกัน  
1.2         ญาติ (โปรดระบุความเก่ียวข้อง)..........................................................................................   
1.3         อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................. .....  
2. ผู้ดูแลอุปการะเด็กตามข้อ 1. มีรายได้ในครอบครัวต่อเดือน...........................................บาท  
3. ผู้น าเด็กมาสมัครชื่อ.....................................................เกีย่วข้องเป็น...............................ของเด็ก  
4. ผู้รับส่งเด็ก (นาย/นาง/นางสาว)........................................นามสกุล.................................................. 

โดยเกี่ยวข้องเป็น............................................................................................................ ..................................  
ค ารับรอง  
1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านประกาศรับสมัครขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์เข้าใจแล้ว 

เด็กท่ีน ามาสมัคร มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศ และหลักฐานที่ใช้สมัครเป็นหลักฐานที่ถูกต้องจริง  
2. ข้าพเจ้ามีสิทธิถูกต้องในการที่จะให้เด็กสมัครเข้ารับการศึกษาเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ 
3. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันธ์ และยินดี

ปฏิบัติตามค าแนะน าเกี่ยวกับการพัฒนาความพร้อมตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าหน 
  

                                     ลงชื่อ..............................................................ผู้น าเด็กมาสมัคร                          
                                         (..................................................................)  
                                         วันที่............เดือน.....................พ.ศ............ 



ใบมอบตัว 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.................................................. 
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................อายุ............................ปี 
อาชีพ...........................................รายได้.................................บาท/เดือน ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี............................ 
ถนน/ตรอก/ซอย.............................................ต าบล.........................................อ าเภอ....................................... 
จังหวัด.......................................................โทรศัพท์.............................................................. เป็นผู้ปกครองของ 
เด็กชาย/เด็กหญิง...................................................เข้าเป็นนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก................................ 
และพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.....................................................................ดังนี้ 
1. จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...........................................................อย่างเคร่งครัด 
2. จะร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก....................................................ในการจัดการ การเรียนการสอนและขจัด 
ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่เด็กอย่างใกล้ชิด สถานที่ติดต่อกับผู้ปกครองได้สะดวกรวดเร็วที่สุด 
......................................................................................โทรศัพท์......................................................................... 
อนึ่ง ถ้าเด็กชาย / เด็กหญิง........................................................................เจ็บปว่ยจ าเป็นต้องรีบส่งโรงพยาบาล 
หรือพบแพทย์ทันที ข้าพเจ้าอนุญาตให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดการไปตามความเห็นชอบก่อนและแจ้งให้ 
ข้าพเจ้าทราบ  
โดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน  
ผู้รับส่งเด็ก (นาย/นาง/นางสาว)...........................................นามสกุล...................................... ........................... 
โดยเกี่ยวข้องเป็น............................................................................................................ ...................................... 
โทรศัพท์................................................................ ................................................................................................ 
 
                                  ลงช่ือผู้ปกครอง......................................................................... ลงช่ือผู้ รับมอบตวั                          

                                                             ......................................................................  

                                               วนัท่ี...................เดือน...................................พ.ศ....................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะผู้จัดท า 
 

1. นายวุฒิ  ระถาพล    นักวิชาการศึกษาช านาญการ รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
2. นางสาวพรรณิภา ดุจเพ็ญ     ผู้ชว่ยนักวิชาการศึกษา 
3. นางสุพรพิน ประดับทอง      ครู คศ.1 


