
จติวทิยาพฒันาการ



พฒันาการ หมายถึง การเปลี�ยนแปลงที�มผีลจากการเจริญเติบโต
ของโครงสร้างต่าง ๆ ของร่างกาย รวบถึงการเจริญ เติบโตทาง
วุฒิภาวะที�สืบเนื�องจากสภาพแวดล้อมที�ทาํให้คนเราเกดิการ
เรียนรู้พฒันาการของมนุษย์เรา แบ่งเป็นด้านต่างๆ ได้  4 ด้าน
1. พฒันาการด้านร่างกาย
2. พฒันาการทางด้านอารมณ์
3. พฒันาการทางด้านสังคม
4. พฒันาการด้านสติปัญญา

ความหมาย 



พฒันาการของมนุษย์เรา แบ่งแบ่งเป็นด้านต่างๆ ได้  4 ด้าน
1. พฒันาการด้านร่างกาย ได้แก่ ความสูง นํ7าหนัก โครงสร้างของอวยัวะ

ต่าง ๆ ของร่างกาย การประสานงานของกล้ามเนื7อ (การใช้มือและตา) 
2. พฒันาการทางด้านอารมณ์ ได้แก่ การแสดงออกทางด้านการควบคุม

อารมณ์  ได้เหมาะสมตามวยั 
3. พฒันาการทางด้านสังคม ได้แก่ความสามารถในการสร้าง

สัมพนัธภาพกบัคนอื�น ๆ ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือระหว่าง
เพื�อน 

4. พฒันาการด้านสติปัญญา ได้แก่ความสามารถด้านการเรียนรู้ด้าน
ภาษา คณติศาสตร์ การทาํงานด้วยมือ การกฬีา ตลอดจน
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา  ความคิดสร้างสรรค์ การรู้จักคิด
อย่างมีเหตุผล 



ร่างกาย

สตปิัญญา

อารมณ์-จิตใจ 

สังคม 



หลกัของพฒันาการ

1.  เป็นขบวนการที�ต่อเนื�อง

2.  เป็นลาํดบัข ั�นตอน

3.  เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละคน

4. ดาํเนนิไปในทิศทางจากศรีษะ สู่ปลายเทา้
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5.  สมัพนัธ์กบัการเจรญิเติบโตของสมอง

6. ตอบสนองต่อสิ�งเรา้ท ั�งร่างกาย สู่ การแสดงออกที�มี

ความหมายเฉพาะ เช่น ดใีจท ั�งตวั สู่ การยิ�มที�ใบหนา้

7. พจิารณาไดว้่าพฒันาการ

ผดิปกติจากเดก็ท ั�วไป



จติวิทยาพฒันาการ

อายุ(ปี) พฒันาการทางสติปัญญาของเพยีเจท์

1-2ปี การใชป้ระสาทสมัผสั

3-7 ปี เตรยีมการ

8-12ปี เรยีนรูร้ปูธรรม

13-18 ปี เรยีนรูน้ามธรรม



อายุ(ปี) พฒันาการของฟรอยด์

1-2 ความสขุอยู่ที�ปาก

2-3 ความสขุอยู่ที�ทวารหนกั

3-7 ความสขุอยู่ที�ไดผู้กพนักบับดิามารดา

8-12 ความสขุอยู่ที�การไดแ้ฝงเรน้ทางเพศ

13-18 ความสขุอยู่ที�ไดส้นใจเพศตรงขา้ม



อายุ(ปี) พฒันาการทางสงัคมของอรีคิสนั

1-2 ปี วางใจและไม่ไวว้างใจ

2-4 ปี เป็นตวัของตวัเอง สงสยั กลวัการแสดงออก

4-5 ปี ความคดิรเิรมิ ชอบทดลอง

6-12 ปี  ความรูส้กึรบัผดิชอบ  ตอ้งการใหเ้พื�อนยอมรบั

13-18  ปี การสรา้งบคุลกิภาพของตน

19-40 ปี  สรา้งความเป็นผูน้าํ

41-60 ปี  สรา้งความเป็นผูใ้หญ่

61 ปีขึ�นไป  สรา้งความมั�นคงในชีวิต ภมูิใจผลงานของตน



21/04/53
อายุ(ปี) พฒันาการทางจรยิธรรมของ โคลเบอรก์

แรกเกดิ-7 เชื�อฟังและหลกีเลี�ยงการถูกลงโทษ

7-10 แสวงหารางวลั

10-13  การทาํตามเพื�อน

13-16  การทาํตามหนา้ที�

16 ปีขึ�นไป  การทาํตาม สญัญา

 การทาํตามหลกัอดุมคติสากล



เดนิโดยมีคนจูงมือทั�ง 2 ขา้ง

ลกุขึ�นยนืจากพื�นไดเ้อง

กม้หยบิของที�พื�น

เดนิถอยหลงั

วิ�งเตะบอล

ขึ�น-ลงบนัไดสลบัเทา้

เดนิเขย่งปลายเทา้ไดไ้กล  3 ม.

รบับอลขนาดเลก็ระยะ 2 ม.

เดินต่อเทา้เป็นเสน้ตรง

1  ปี

 2  ปี

 

3  ปี

4  ปี

5  ปี

กลา้มเนื�อใหญ่



ขดีเขยีนดว้ยสเีทียน

เปิดหนงัสอืที�ทาํดว้ยกระดาษแขง็

เลยีนแบบการลากเสน้ในแนวดิ�ง

เลยีนแบบการทาํสะพาน

เลยีนแบบการวาดรปูวงกลม

จบัคู่ส ี4 สี

เลยีนแบบการวาดรปูสี�เหลี�ยม.

ตดักระดาษเป็นรปูวงกลม

พดูตามตวัเลข 4 ตวั

1  ปี

 2  ปี

 

3  ปี

4  ปี

5  ปี

กลา้มเนื�อเลก็



สื�อคาํพยางคเ์ดียวได ้2 คาํ

ชี�อวยัวะได ้ 1 ส่วน

ชี�อวยัวะได ้ 4  ส่วน

พดูคาํ 2 พยางคไ์ดอ้ย่างมีความหมาย

บอกหนา้ที�ของอวยัวะได ้ 2 ส่วน

เลอืกรปูภาพเด็กชายเดก็หญงิ

เลอืกวตัถเุลก็-ใหญ่

รูจ้กั มาก-นอ้ย

พดูเป็นประโยค 6 คาํ

1  ปี

 2  ปี

 

3  ปี

4  ปี
5  ปี

ความเขา้ใจและใชภ้าษา



ดื�มนํ�าจากถว้ยไดเ้อง

ถอดกางเกงขาส ั�นเอวยดื

เล่นดว้ยกนัต่างคนต่างเล่น

รดูซปิเปิดได ้

บอกเพศของตนเอง

ถอดกระดมุขนาด 2-3 ซ.ม. 3 เม็ด

บอกที�อยู่ของตนเอง

ใส่กระดมุขนาดเลก็ 4 เม็ด

เล่นรวมกลุ่ม/ขายของได ้

1  ปี

 2  ปี

 

3  ปี

4  ปี

5  ปี
ทกัษะสงัคมและการ

ช่วยเหลอืตวัเอง



ทุบ ขยาํ ดินนํ7ามนัให้แผ่ออก  1-2 ปี

ดึงดินนํ7ามันออกเป็นก้อน/ตัดด้วยมีดหรือ ไม้บรรทดั    2-3 ปี

คลงึเป็นเส้นยาว/เป็นลูกบอล/แผ่เป็นเส้นแบน  3-4 ปี

ปั7นเป็นรูปร่างคนอื�นอาจจะไม่เข้าใจ 4-5 ปี

ใช้อปุกรณ์อื�นประกอบ 5-6 ปี

ปั7นมีรายละเอยีด  6-7 ปี การปั7น



ผูป้กครองควรเปรยีบเทียบพฒันาการของลกู

ตนเองกบัระดบัพฒันาการของเดก็ท ั�วไป

1. คาํนวณอายุจริง1. คาํนวณอายุจริง
ของเดก็

2. เทียบเคยีงอายุจริง
กบัระดบัพฒันาการ
เดก็ทั�วไป

ส่งเสริมพฒันาการส่งเสริมพฒันาการ
ให้คงไว้หรือ
ให้เก่งขึ7น

กระตุ้นพฒันาการให้กระตุ้นพฒันาการให้
สมวยัหรือ
ใกล้เคยีง



การส่งเสริมพฒันาการจะทําให้เตบิโตเป็นผู้ใหญ่ที�มี
ความสามารถที�จะทํา  จะคดิ และแก้ไขปัญหา รวมทั7ง
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

แต่ถ้าเด็กไม่ได้รับการส่งเสริมพฒันาการหรือเกดิความ
เจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ กอ็าจเป็นสาเหตุที�ทาํให้เกดิ
พฒันาการที�ล่าช้า ผู้ปกครองควรให้การดูแลแก่เด็กอย่างถูกวธิี 
จัดกจิกรรมที�หลากหลายแก่เด็กจะทาํให้เด็กมปีระสบการณ์
และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม



ตวัอย่างวธิีการคดิอายุจริง

วนัที�ประเมนิ

วนัเดอืนปีเกดิ

50 03 23
45 09 20

       4   06    03อายุจริง



ตวัอย่างการคดิอายุจริง

วนัที�ประเมนิ

วนัเดอืนปีเกดิ

50 03 23
46 09 29

       3   05    24อายุจริง



ตวัอย่างการคดิอายุจริง

วนัที�ประเมนิ

วนัเดอืนปีเกดิ

50 09 23

48 08 20

       2   1   3อายุจริง



ตวัอย่างการคดิอายุจริง

วนัที�ประเมนิ

วนัเดอืนปีเกดิ

50 09 13
45 09 20

       4   11    23อายุจริง



แนวทางการพฒันาบคุคลออทิสติก

การดแูลตวัเอง

เบื�องตน้

การดแูลตวัเองเกือบทุก

อย่าง

งานบา้น

สรา้งพฤติกรรมใหค้งอยู่

ทกัษะทางการเรียน

เตรียมทกัษะทางการเรียนการรบัรู ้

ทกัษะทางการเรียน/เตรียมอาชพี

ทกัษะอาชพี

การจา้งงาน

 การเล่น

ทกัษะสงัคม/ทกัษะ

อาชพี
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การดแูลตวัเองเบื�องตน้

การดแูลตวัเองเกอืบทุกอย่าง

งานบา้น

ดแูลตวัเองข ั�นสงู

เขา้หอ้งนํ�า /การรบัประทานอาหาร

และการใชภ้าชนะ

การแต่งตวัและชาํระร่างกายและการ

อาบนํ�า

จา่ยตลาด เตรยีมอาหาร กวาด ถูพื�น 

ลา้งจาน ซกัผา้

อาบนํ�าสระผม ติด/ปลดกระดมุ ตะขอ 

รดูซปิ/ผูกของ



ทกัษะทางการเรยีน

เตรยีมพรอ้มทาง/                

การเรยีน/การรบัรู ้

การเลยีนแบบ

ทกัษะก่อนเรียน

น ั�งนิ�ง

มองหนา้

คาํส ั�งง่าย/ส ั�น

กลา้มเนื�อใหญ่/

เลก็

การหยบิจบัสิ�งของ

ทกัษะการเล่น

การเรียนสิ�งที�มี

โครงสรา้งชดัเจน

ทกัษะก่อนอาชพี



พฒันาการทางสายตาและการ

เคลื�อนไหว จบัคู่
 การจาํแนกแยกแยะ

ทางสายตา

ทกัษะก่อนเรยีน

รปูร่าง ส ีขนาด ตวัเลข รปูร่าง ส ีขนาด ตวัเลข

พฒันาการกลา้มเนื�อมดัเลก็

การกวาด

สายตา

การรบัรูข้อ้ต่อ/

การเคลื�อนไหว

การแยกแยะ

ประสาทสมัผสั

การวางแผนการ

เคลื�อนไหว

ทกัษะทางอาชพีปักหมุด/รอ้ย

ลูกปัด
ต่อภาพ/กิจกรรมโครงสรา้งที�สาํเรจ็

จดัประเภทสิ�งของ



ทกัษะการเรยีน

เขา้ใจและเขา้ใจภาษา

อ่านคาํ

แยกแยะตวัอกัษร

จบัคู่ประโยคเขา้กบัรปูภาพ

เขยีนตามคาํบอก



ทกัษะการเรยีน

คดัลายมือ

คดัตามตวัอย่าง

พมิพช์ื�อ-สกุลได ้

 พมิพท์ี�อยู่

 พมิพค์าํที�อ่านหรอืเห็น

พมิพก์รอกแบบฟอรม์ต่าง
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ทกัษะการเรยีนคณติศาสตร์

เขา้ใจตวัเลข

ฝึกนบัตวัเลข

ฝึกจาํแนกตวัเลข

 บอกลาํดบัตวัเลข

 บอกหน่วยเงนิต่างๆได ้
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ทกัษะการเรยีนคณติศาสตร ์ (ต่อ)

 หดัดนูาฬกิาและบอกเวลา

 หน่วยเกี�ยวกบัการวดั

 ใชเ้ครื�องคิดเลขเป็น



ทกัษะก่อนอาชพี

การจดัประเภทสิ�งของ
 ทกัษะอาชพีอย่างง่าย   การเกบ็รวบรวม

สิ�งของ

เหมือนกนั/คละกนั
การจดัเรยีงสิ�งของ

เหมือน/คละกนั

 ทกัษะอาชพีระดบัสงู

ทกัษะงานบญัชี

แยกเครื�องมือไดแ้ละใชเ้ป็น

การเกบ็รวบรวมสิ�งของ

แบบง่ายๆ



ทกัษะสงัคม/ทกัษะอาชพี

ทกัษะงานอาชพี   ทกัษะการนบั

จาํนวนเงนิ

   ทกัษะชวีิต

 การสรา้งงาน
ทกัษะการอ่าน

 การดแูลตวัเองได ้

อย่างมาก

ทกัษะงานบญัชี

การเกบ็รวบรวมสิ�งของ

 งานบา้น

 การศกึษาชวีิต

ครอบครวั



 การเล่น

เล่นของเล่นคนเดียว

เล่นของเล่นแบบต่าง

คนต่างเล่น

เล่นของเล่นแบบ เล่นดว้ยกนั

เกมง่ายๆ

เกมแข่งขนั



แนวทางการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ

               
     การเล่นเป็นกจิกรรมการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กเกดิ
การรับรู้ที�ดี ตลอดทั7งให้เดก็ได้เรียนรู้ ตัวเองและบุคคลอื�นโดยไม่
รู้ตัว  และนอกจากนี7 การเล่นยงัมผีลต่อพฒันาการทางสมอง 
และระบบประสาท

การเล่น



      ประโยชน์ของการเล่น

1.  ส่งเสริมพฒันาการในทุกด้าน 
2.  ส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผสัทั7ง 5
3.  ส่งเสริมสติปัญญา จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
4.  ส่งเสริมความสามารถในด้านการสื�อสาร โดยเฉพาะคําศัพท์

             5.   ส่งเสริมความมั�นใจในตัวเอง

แนวทางการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ



ประโยชน์ของการเล่น
6.  ส่งเสริมลกัษณะนิสัยที�ดีทางสังคม เช่น การแบ่งปัน การ

ผลดัเปลี�ยน การช่วยเหลอื การอดทนต่อการรอคอย ความยดืหยุ่น 
7. ส่งเสริมให้เด็กรู้จักตนเองได้ดีขึ7นซึ�งจะนําไปสู่ความสําเร็จที�ได้

กระทาํ
8.   ส่งเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์ที�ดี
9.  ส่งเสริมบทบาททางเพศ และบทบาทสมมุติ
10. เสริมสร้างความสนใจและสมาธิ

แนวทางการจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ



0-1 ปี  ฝึกประสาทสมัผสั

    1 ปี   ฝึกหดัเดินเล่น  

2  ปี   ฝึกเตน้เป็นจงัหวะ

3  ปี  ฝึกปะรปูภาพ

4  ปี   ฝึกถาม  บอกเล่า

5  ปี   ฝึกเจา้ขีดเขยีน

การเลอืกของเล่นตามวยั

6 ปีขึ�นไป   ฝึกเรยีนปนเล่น



 เดก็จะขดีเขยีนโดยการกาํดนิสอแบบกาํทั7งมืออยู่ในท่างอ
และหงายข้อมือเลก็น้อยขณะเขยีนจะใช้การเคลื�อนไหวทั7ง
แขน

อายุ  1-2 ปี

พฒันาการด้านการจับดนิสอ



เดก็มีการจบัโดยใช้นิ7วหัวแม่มือ

ร่วมกบันิ7วอื�นๆข้อมือควํ�าลง

ขณะเขยีนมีการเคลื�อนไหวของทั7งแขน

อายุ 2-3 ปี



•เด็กจับดินสอแบบมกีารทํางานร่วมกนัของนิ7วหัวแม่มอืร่วมกบันิ7วอื�นๆ      

• การเขยีนยงัใช้การเคลื�อนไหวของทั7งแขนมกีารเคลื�อนไหวข้อมอื บ้าง
เลก็น้อย

อายุ 3 - 4  ปี



เดก็มีการทํางานร่วมกนัของนิ7วหัวแม่มือ  นิ7วชี7  
นิ7วกลาง  ขณะเขียนจะมีการเคลื�อนไหวของนิ7วมือโดย
จะวางมือและแขนบนกระดาษ  โดยแขน  ข้อศอกและ
ข้อมือจะไม่มีการเคลื�อนไหว

อายุ 4 - 6  ปี



•  

 ทกัษะกล้ามเนื7อมัดเลก็  คือ  ลกัษณะ
การจับดินสอไม่ถูกวธิี   เขียนได้ไม่นาน 
หยบิจับวตัถุชิ7นเลก็ๆไม่คล่องแคล่ว

ใช้ 2 มอืจบัหมุด ควรใช้มอืเดยีว

กรณีศึกษากรณีศึกษา



มีจนิตนาการแต่กล้ามเนื7อมือไม่แขง็แรง นําหนักเส้นเบา



ตวัอย่างกจิกรรมที�ใชฝ้ึก



ตวัอย่างกิจกรรมใชฝ้ึก



ตวัอย่างกจิกรรมที�ใชฝ้ึก



ตวัอยา่งกิจกรรมที�ใชฝ้ึก



ก่อนการฝึกก่อนการฝึก

หลงัการฝึก



ก่อนการฝึกก่อนการฝึก

หลงัการฝึก


