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                                  บทที ่ ๑  

     บทน ำ 
 
 
๑.๑     ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย  อ ำเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครรำชสีมำ  ตั้งอยู่เลขที่  ๔๒๐ บ้ำนทับสวำย  หมู่ที่ ๑ ต ำบลทับสวำย อ ำเภอห้วยแถลงจังหวัด
นครรำชสีมำ   ก่อตั้งเมื่อวันที่   ๑๖   เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กำรอบรมเลี้ยงดู  จัด
ประสบกำรณ์  และส่งเสริมพัฒนำกำรกำรเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัย มีกำรพัฒนำกำรครบทั้ง ๔ ด้ำน (ด้ำน ร่ำงกำย อำรมณ์-
จิตใจ สังคม และสติปัญญำ) เหมำะสมตำมวัย  และศักยภำพของเด็กแต่ละคน  ตำมมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนศูนย์
พัฒนำเด็กเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำกกำรที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย ได้
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพ ปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และได้
วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค ท ำให้ได้แนวกำรปฏิบัติที่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับ
สวำย ต้องกำรให้เกิดขึ้นในอนำคต สอดคล้องกับนโยบำยกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย ซึ่งเป็น
แนวทำงให้ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย  ใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำให้มี
คุณภำพจึงก ำหนดเป็นวิสัยทัศน์ไว้  ดังนี้ 

๑.๒  วิสัยทัศน์ 
“มุ่งม่ันส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนำกำรครบทุกด้ำน  ควบคู่คุณธรรม น้อมน ำเศรษฐกิจพอเพียง” 

๑.๓  มำตรฐำนของสถำนศึกษำ(ศนูย์พฒันำเดก็เลก็องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทบัสวำย) 
มำตรฐำนสถำนพฒันำเด็กปฐมวยัแหง่ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยไว้หลำย
มำตรำ คือ 

มำตรำ ๕๔ วรรคสอง ก ำหนดว่ำ “...รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ 
เพ่ือพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรด้วย” 

มำตรำ ๒๕๘ ให้ด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศให้เกิดผล จ. ด้ำนกำรศึกษำ (๑) ให้สำมำรถเริ่มด ำเนินกำรให้เด็กเล็ก
ได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ ตำมมำตรำ ๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ 
วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) และฉบับที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓) มำตรำ ๑๘ (๑) ก ำหนดให้กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
จัดในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนเกณฑ์ของสถำบันศำสนำ 
ศูนย์บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิกำรและเด็กซ่ึงมีควำมต้องกำรพิเศษหรือสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่อ
อย่ำงอ่ืน และมำตรำ ๑๓ (๑) ให้บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ในกำรสนับสนุนจำกรัฐ ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรอบรมเลี้ยงดู และกำรให้กำรศึกษำแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในควำมดูแล 

 
 
 



๒ 
 

 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงอำยุ ๖ ปี ที่มีพัฒนำกำรไม่สมวัยเป็นจ ำนวนมำกนับเป็นวิกฤต
ร้ำยแรงต่อกำรพัฒนำคุณภำพทรัพยำกรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีสุดในกำรสร้ำงประเทศให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน ในสภำพสังคมท่ีบิดำมำรดำและผู้ปกครองส่วนใหญ่มีควำมจ ำเป็น ต้องพำเด็กปฐมวัยไปรับบริกำรกำรดูแล
และพัฒนำในรูปแบบต่ำงๆ ที่มีคุณภำพแตกต่ำงเหลื่อมล้ ำกันมำก ระหว่ำงกลุ่มมีโอกำสกับกลุ่มด้อยโอกำส ระหว่ำงกำร
จัดกำรศึกษำเร่งเรียนจนเครียด กับแบบละเลยขำดควำมเอำใจใส่ดังนั้นกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
ให้เหมำะสมกับพัฒนำกำรของเด็ก จึงเป็นควำมจ ำเป็นเร่งด่วนทั้งจำกมุมมองของกำรพัฒนำคุณภำพมนุษย์และกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ 

ในกำรจัดท ำมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๑ มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำร่วมด ำเนินกำร 
ได้แก่ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหำนคร ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
(องค์กำรมหำชน) นอกจำกนี้ผลกำรวิจัยของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ และมำตรฐำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น มำตรฐำนคุณภำพของอำเซียน มำตรฐำนควำมปลอดภัย คู่มือเฝ้ำระวัง คัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำร 
DSPM เป็นต้น มำใช้ประกอบในกำรจัดท ำมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย มำตรฐำนสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือเป็นมำตรฐำนขั้นต้นที่จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำเด็กของประเทศ และเป็น
มำตรฐำนเชิงคุณภำพเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนและจัดบริกำรให้เด็กปฐมวัยได้มีโอกำสเริ่มต้นชีวิตอย่ำงมี
คุณภำพและเท่ำเทียมกัน เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ำ เป็นกำรเพ่ิมคุณภำพทรัพยำกรมนุษย์ที่ส ำคัญท่ีสุดในกำรนำประเทศ
ไทยสู่ควำมเจริญก้ำวหน้ำ มั่นคง ยั่งยืน ท่ำมกลำงควำมท้ำทำยของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ นอกจำกนี้มำตรฐำนสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นเครื่องมือ ในกำรประเมินคุณภำพของกำรด ำเนินงำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัด ที่ดูแลเด็กในเวลำกลำงวัน ช่วงอำยุตั้งแต่แรกเกิด ถึง อำยุ ๖ ปีบริบูรณ์ หรือ ก่อนเข้ำเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๑ ซึ่งใช้ได้กับทุกบริบท โดยได้มีกำรเทียบเคียงกับมำตรฐำนของทุกหน่วยงำนที่มีอยู่แล้วร่วมกับ
มำตรฐำนคุณภำพของภูมิภำคอำเซียนฯ 
สำระของ มำตรฐำนสถำนพฒันำเดก็ปฐมวยัแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑  
มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วยมำตรฐำน ๓ ด้ำน ได้แก่  
          • มำตรฐำนด้ำนที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร ๕ ตัวบ่งชี ้/ ๒๖ ข้อ  
          • มำตรฐำนด้ำนที่ ๒ กระบวนกำรดูแลจัดประสบกำรณ์ เรียนรู้ และเล่น  
                 ๕ ตัวบ่งชี้ / ๒๐ ข้อ  
          • มำตรฐำนด้ำนที่ ๓ คุณภำพเด็กปฐมวัย  
               - ๓ก. แรกเกิด ถึง ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน) จำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ / ๗ ข้อ  
               - ๓ข. ๓ ปี ถึง ๖ ปี/ ก่อนเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ จำนวน ๗ ตัวบ่งชี้ / ๒๒ ข้อ  
 

        สำระของมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละด้ำน มีดังนี้  
มำตรฐำนดำ้นที ่๑ กำรบรหิำรจดักำรสถำนพฒันำเด็กปฐมวยั  
       ตวับง่ชีท้ี่ ๑.๑ กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ  
           ตัวบ่งชี้ย่อย  

๑.๑.๑ บริหำรจัดกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงเป็นระบบ  
๑.๑.๒ บริหำรหลักสูตรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย  
๑.๑.๓ บริหำรจัดกำรข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ 
  



๓ 
 

 

        ตวับง่ชีท้ี่ ๑.๒ กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรทุกประเภทตำมหน่วยงำนที่สังกัด  
            ตวับ่งชี้ย่อย  

๑.๒.๑ บริหำรจัดกำรบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ  
๑.๒.๒ ผู้บริหำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย/หัวหน้ำระดับปฐมวัย/ผู้ด ำเนินกิจกำร มีคุณวุฒิ/ คุณสมบัติ 
        เหมำะสม และบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
๑.๒.๓ คร/ูผู้ดูแลเด็กท่ีท ำหน้ำที่หลักในกำรดูแลและพัฒนำเด็กปฐมวัย มีวุฒิกำรศึกษำ/คุณสมบัติ 
        เหมำะสม  
๑.๒.๔ บริหำรบุคลำกรจัดอัตรำส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่ำงเหมำะสมพอเพียงต่อจำนวนเด็กในแต่ละ 
        กลุ่มอำยุ  

เด็ก(อำย)ุ   อัตรำสว่นคร/ูผูดู้แล : เดก็(คน) จ ำนวนเดก็ในกลุม่กจิกรรม 
ต่ ำกว่ำ ๑ปี ๑ : ๓ กลุ่มละไม่เกิน ๖ คน 
ต่ ำกว่ำ ๒ ปี ๑ : ๕ กลุ่มละไม่เกิน ๑๐ คน 
ต่ ำกว่ำ ๓ ปี ๑ : ๑๐ กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ คน 

๓ ปี -ก่อนเข้ำ ป. ๑ ๑ : ๑๕ กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ คน 

 
       ตวับง่ชีท้ี่ ๑.๓ กำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อมเพ่ือควำมปลอดภัย  
           ตัวบ่งชี้ย่อย  

๑.๓.๑ บริหำรจัดกำรด้ำนสภำพแวดล้อมเพ่ือควำมปลอดภัยอย่ำงเป็นระบบ  
๑.๓.๒ โครงสร้ำงและตัวอำคำรมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย  
๑.๓.๓ จัดกำรควำมปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนำมเด็กเล่น และสภำพแวดล้อมภำยนอกอำคำร  
๑.๓.๔ จัดกำรสภำพแวดล้อมภำยในอำคำร ครุภัณฑ์ อุปกรณ ์เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมำะสมกับกำร 
        ใช้งำนและเพียงพอ  
๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มำตรฐำน มีจำนวนเพียงพอ สะอำด เหมำะสมกับระดับ  
         พัฒนำกำรของเด็ก  
๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทำงอย่ำงปลอดภัย  
๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจำกบุคคลทั้งภำยในและภำยนอกสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย  
๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตำมควำมเสี่ยงของพื้นที่  

       

       ตวับง่ชีท้ี่ ๑.๔ กำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมสุขภำพและกำรเรียนรู้  
           ตัวบ่งชี้ย่อย  

๑.๔.๑ มีกำรจัดกำรเพ่ือส่งเสริมสุขภำพ เฝ้ำระวังกำรเจริญเติบโตของเด็ก และดูแลกำรเจ็บป่วย 
         เบื้องต้น  
๑.๔.๒ มีแผนและด ำเนินกำรตรวจสุขอนำมัยประจำวัน ตรวจสุขภำพประจำปี และป้องกันควบคุม 
        โรคติดต่อ  
๑.๔.๓ อำคำรต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตำมกิจวัตรประจำวันของเด็กที่เหมำะสมตำมช่วงวัย 
         และกำรใช้ประโยชน์  
๑.๔.๔ จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบกำรณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  



๔ 
 

 

๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้ำงมือให้เพียงพอ สะอำด ปลอดภัย และเหมำะสมกับ 
         กำรใช้งำนของเด็ก  
๑.๔.๖ จัดกำรระบบสุขำภิบำลที่มีประสิทธิภำพ ครอบคลุมสถำนที่ปรุง ประกอบอำหำร น้ำดื่มน้ำใช้   
         ก ำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพำหะนำโรค  
๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภำชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับกำรใช้งำนของเด็กทุกคน และดูแลควำม 
         สะอำดและปลอดภัยอย่ำงสม่ ำเสมอ  
 

       ตวับง่ชีท้ี่ ๑.๕ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  
           ตัวบ่งชี้ย่อย  

๑.๕.๑ มีกำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงพ่อแม่/ผู้ปกครอง กับสถำน 
         พัฒนำเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและกำรด ำเนินงำนของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย  
๑.๕.๒ กำรจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม  
๑.๕.๓ ด ำเนินงำนให้สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย  
๑.๕.๔ มีคณะกรรมกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย  

 
มำตรฐำนดำ้นที ่๒ คร/ูผูดู้แลเด็กใหก้ำรดแูลและจัดประสบกำรณ์กำรเรยีนรูแ้ละกำรเลน่เพื่อพฒันำเด็กปฐมวยั  
       ตวับง่ชีท้ี่ ๒.๑ กำรดูแลและพัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน  
           ตัวบ่งชี้ย่อย  

๒.๑.๑ มีแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย มีกำรด ำเนินงำน 
       และประเมินผล  
๒.๑.๒ จัดพื้นที่/มุมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกำรเล่นที่เหมำะสมอย่ำงหลำกหลำย  
๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงบูรณำกำรตำมธรรมชำติของเด็กที่เรียนรู้ด้วยประสำท 
        สัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์ และกำรเล่น  
๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภำพแวดล้อมภำยใน-ภำยนอก แหล่งเรียนรู้  
        ที่เพียงพอ เหมำะสม ปลอดภัย (ระบุรำยละเอียดในคู่มือ)  
๒.๑.๕ เฝ้ำระวังติดตำมพัฒนำกำรเด็กรำยบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำเด็กทุกคน 
        ให้เต็มตำมศักยภำพ  

       ตวับง่ชีท้ี่ ๒.๒ กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยและดูแลสุขภำพ  
           ตัวบ่งชี้ย่อย  

๒.๒.๑ ให้เด็กรับประทำนอำหำรที่ครบถ้วนในปริมำณท่ีเพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมกำรกินที่ 
         เหมำะสม  
๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่ำงถูกต้องเหมำะสม ในกำรดูแลสุขภำพ ควำมปลอดภัยใน 
         ชีวิตประจ ำวัน และในกำรเคลื่อนไหวด้ำนร่ำงกำย ออกกำลัง เล่น กิน/นอน/พักผ่อน และกำร 
         เดินทำง  
๒.๒.๓ ตรวจสุขภำพอนำมัยของเด็กประจำวันควำมสะอำดของร่ำงกำย ฟันและช่องปำกเพ่ือคัดกรอง 
         โรคและกำรบำดเจ็บ  
๒.๒.๔ เฝ้ำระวังติดตำมกำรเจริญเติบโตของเด็กเป็นรำยบุคคล บันทึกผลภำวะโภชนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
๒.๒.๕ จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำย ฟันและช่องปำก สำยตำ ห ูตำมก ำหนด  



๕ 
 

 

 
       ตวับง่ชีท้ี่ ๒.๓ กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ภำษำและกำรสื่อสำร  
           ตัวบ่งชี้ย่อย  

๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดตั้งคำถำม สืบเสำะหำควำมรู้ แก้ปัญหำ  
        จินตนำกำร คิดสร้ำงสรรค์ โดยยอมรับควำมคิดและผลงำนที่แตกต่ำงของเด็ก  
๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบกำรณ์ทำงภำษำที่มีควำมหมำยต่อเด็ก เพ่ือกำรสื่อสำรอย่ำงหลำกหลำย 
         ฝึกฟัง พูด ถำม ตอบ เล่ำและสนทนำตำมลำดับขั้นตอนพัฒนำกำร  
๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักกำรอ่ำนให้เด็กมีทักษะกำรดูภำพ ฟังเรื่องรำว พูดเล่ำ อ่ำน  
        วำด/เขียน เบื้องต้นตำมลำดับพัฒนำกำรโดยครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่ำงของกำรพูดและกำรอ่ำน 
        ที่ถูกต้อง  
๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบกำรณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่ำงๆ สถำนที่และธรรมชำติรอบตัวด้วย 
         วิธีกำรที่เหมำะสมกับวัย 
๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบกำรณ์ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์เบื้องต้นตำมวัย โดยเด็กเรียนรู้  
         ผ่ำนประสำทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  

       ตวับง่ชีท้ี่ ๒.๔ กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและควำมเป็นพลเมืองดี  
           ตัวบ่งชี้ย่อย  

๒.๔.๑ สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและม่ันคง ระหว่ำงผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์ที่ดี 
         ระหว่ำงเด็กกับเด็กและกำรแก้ไขข้อขัดแย้งอย่ำงสร้ำงสรรค์  
๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีควำมสุข แจ่มใส ร่ำเริง มีควำมรู้สึกดีต่อตนเอง แสดงออกด้ำน 
         อำรมณ์โดยผ่ำนกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย ศิลปะ ดนตรี ตำมควำมสนใจและควำมถนัด  
๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบกำรณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้ำที่ 
         รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชำติด้วยวิธีที่เหมำะสมกับวัย 
         และพัฒนำกำร  
 

       ตวับง่ชีท้ี่ ๒.๕ กำรส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่ำนให้ปรับตัวสู่กำรเชื่อมต่อในขั้นถัดไป  
           ตัวบ่งชี้ย่อย  

๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจำกบ้ำนเข้ำสู่สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย/โรงเรียน  
         และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยำกำศที่เป็นมิตร  
๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรปรับตัวก่อนเข้ำรับกำรศึกษำในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึงกำรเป็น 
         นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑  

 

มำตรฐำนดำ้นที ่๓ คุณภำพของเดก็ปฐมวยั  
ส ำหรับเด็กแรกเกดิ –อำย ุ๒ ป ี(๒ ป ี๑๑ เดือน ๒๙ วนั)  
       ตวับง่ชีท้ี่ ๓.๑ ก เด็กมีกำรเจริญเติบโตสมวัย  
           ตัวบ่งชี้ย่อย  

๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ำหนักตัวเหมำะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรำยบุคคล  
 
 



๖ 
 

 

       ตวับง่ชีท้ี่ ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย  
           ตัวบ่งชี้ย่อย  

๓.๒.๑ ก เด็กมีพัฒนำกำรสมวัยโดยรวม ๕ ด้ำน(คัดกรองตำมช่วงอำยุ)  
๓.๒.๒ ก รำยด้ำน : เด็กมีพัฒนำกำรกล้ำมเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) (เฝ้ำระวังตำมช่วงอำยุ)  
๓.๒.๓ ก รำยด้ำน : เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนกล้ำมเนื้อมัดเล็กและสติปัญญำสมวัย (Fine Motor  
            Adaptive) (เฝ้ำระวังตำมช่วงอำยุ)  
๓.๒.๔ ก รำยด้ำน : เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนกำรรับรู้และเข้ำใจภำษำ (Receptive Language) (เฝ้ำระวัง 
           ตำมช่วงอำยุ)  
๓.๒.๕ ก รำยด้ำน : เด็กมีพัฒนำกำรกำรใช้ภำษำสมวัย (Expressive Language) (เฝ้ำระวังตำมช่วงอำยุ)            
๓.๒.๖ ก รำยด้ำน : เด็กมีพัฒนำกำรกำรช่วยเหลือตนเองและกำรเข้ำสังคม (Personal Social) 
            (เฝ้ำระวังตำมช่วงอำยุ)  
 

ส ำหรับเด็ก อำย ุ๓ ป ี–อำย ุ๖ ป ี(ก่อนเขำ้ประถมศกึษำปทีี่ ๑)  
       ตวับง่ชีท้ี่ ๓.๑ข เด็กมีกำรเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมำะสม  
            ตวับ่งชี้ย่อย  

๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ำหนักตัวเหมำะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรำยบุคคล  
๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในกำรดูแลสุขภำพตนเองตำมวัย  
๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภำพช่องปำกดี ไม่มีฟันผุ  

       ตวับง่ชีท้ี่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย  
           ตัวบ่งชี้ย่อย  

๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนำกำรสมวัยโดยรวม ๕ ด้ำน (คัดกรองตำมช่วงอำยุ)  
 

       ตวับง่ชีท้ี่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหว  
           ตัวบ่งชี้ย่อย  

๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดใหญ่ สำมำรถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตำมวัย  
๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็กและกำรประสำนงำนระหว่ำงตำกับมือตำมวัย         

       ตวับง่ชีท้ี่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจ  
           ตัวบ่งชี้ย่อย  

๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่ำเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย แสดงควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ 
      ๓.๔.๒ ข เด็กมีควำมสนใจและร่วมกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงสมวัย ซึ่งรวมกำรเล่น กำรทำงำน ศิลปะ 
ดนตรี กีฬำ  
๓.๔.๓ ข เด็กสำมำรถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทำตำมข้อตกลง ค ำนึงถึงควำมรู้สึกของ 
            ผู้อื่น มีกำลเทศะ ปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ใหม่ได้สมวัย  

       ตวับง่ชีท้ี่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ เรียนรู้และสร้ำงสรรค์  
           ตัวบ่งชี้ย่อย  

๓.๕.๑ ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถำนที่แวดล้อมธรรมชำติ และสิ่งต่ำงๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย  
๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐำนด้ำนคณิตศำสตร์ สำมำรถสังเกต จ ำแนกและเปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์  
           (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำได้สมวัย  



๗ 
 

 

๓.๕.๓ ข เด็กสำมำรถคิด อย่ำงมีเหตุผล แก้ปัญหำได้สมวัย  
๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย  
๓.๕.๕ ข เด็กมีควำมพยำยำม มุ่งม่ันตั้งใจ ทำกิจกรรมให้ส ำเร็จสมวัย  

       ตวับง่ชีท้ี่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนภำษำและกำรสื่อสำร  
           ตัวบ่งชี้ย่อย  

๓.๖.๑ ข เด็กสำมำรถฟัง พูด จับใจควำม เล่ำ สนทนำ และสื่อสำรได้สมวัย  
๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในกำรดูรูปภำพ สัญลักษณ์ กำรใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร กำรคิดเขียนค ำ และกำร 
            อ่ำนเบื้องต้นได้สมวัยและตำมลำดับพัฒนำกำร  
 ๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะกำรวำด กำรขีดเขียนตำมลำดับขั้นตอนพัฒนำกำรสมวัย นำไปสู่กำรขีดเขียนค ำ 
             ที่คุ้นเคย และสนใจ  
๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในกำรสื่อสำรอย่ำงเหมำะสมตำมวัย โดยใช้ภำษำไทยเป็นหลัก และมีควำมคุ้นเคย 
            กับภำษำอ่ืนด้วย  

       ตวับง่ชีท้ี่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม คุณธรรม มีวินัยและควำมเป็นพลเมืองดี  
           ตัวบ่งชี้ย่อย  

๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่ำงสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  
๓.๗.๒ ข เด็กมีควำมเมตตำ กรุณำ มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีค่ำนิยมที่พึง 
            ประสงค์สมวัย  
๓.๗.๓ ข เด็กสำมำรถเล่นและทำงำนร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้นำและผู้ตำม แก้ไขข้อขัดแย้ง 
            อย่ำงสร้ำงสรรค์  
๓.๗.๔ ข เด็กภำคภูมิใจที่เป็นสมำชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และตระหนักถึง           
            ควำมเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภำคอำเซียน 
 

   หลกัสตูรของสถำนศกึษำ(ศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลทบัสวำย) 

 หลักสตูรกำรศกึษำปฐมวยั ส ำหรบัเด็กอำยตุ่ ำกวำ่ ๓ ป ี
 หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ ๓ ปี จัดขึ้นส ำหรับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำร
อบรมเลี้ยงดูและพัฒนำเด็ก เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม
กับเด็กเป็นรำยบุคคล 
จุดหมำย 
 กำรพัฒนำเด็กอำยุต่ ำกว่ำ ๓ ปี มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญำ ที่เหมำะสมกับวัย ควำมสำมำรถ ควำมสนใจ และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ดังนี้ 

๑. ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัย แข็งแรง และมีสุขภำพดี 
๒. สุขภำพจิตดีและมีควำมสุข 

 ๓.  มีทักษะชีวิตและสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 
 ๔.  มีทักษะกำรใช้ภำษำสื่อสำร และสนใจเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ 
 
 



๘ 
 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ ๓ ปี ก ำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 
  ๑. ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขภำพดี 
  ๒. ใช้อวัยวะของร่ำยกำยได้ประสำนสัมพันธ์กัน 
 ๒. พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
  ๑. มีควำมสุขและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้เหมำะสมกับวัย 
 ๓. พัฒนำกำรด้ำนสังคม 
  ๑. รับรู้และสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
  ๒. ช่วยเหลือตนเองได้เหมำะสมกับวัย 
 ๔. พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 
  ๑. สื่อควำมหมำยและใช้ภำษำได้เหมำะสมกับวัย 
  ๒. สนใจเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ รอบตัว 
 
สำระกำรเรียนรู้ 
 สำระกำรเรียนรู้ของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ส ำหรับเด็กช่วงอำยุ ๒-๓ ปี เป็นสื่อกลำงในกำรจัด
ประสบกำรณ์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำรทุกด้ำน ทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ซึ่งจ ำเป็นต่อกำร
พัฒนำเด็ก ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยอำจจัดในรูปแบบหน่วยกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร หรือเลือกใช้รูปแบบที่
เหมำะสมกับเด็กปฐมวัย สำระกำรเรียนรู้ประกอบไปด้วย ๒ ส่วน คือ ประสบกำรณ์ส ำคัญ และสำระท่ีควรเรียนรู้ ดังนี้ 
 ๑. ประสบกำรณ์ส ำคัญ ประสบกำรณ์ส ำคัญเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องให้เด็กได้ลงมือท ำด้วยตนเอง 
เพ่ือพัฒนำเด็กทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ โดยเฉพำะในระยะแรกเริ่มชีวิต และช่วงระยะ
ปฐมวัยมีควำมส ำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจำกเป็นรำกฐำนของพัฒนำกำรก้ำวต่อไปของชีวิตเด็กแต่ละคน ตลอดจนเป็นปัจจัย
ส ำคัญที่ก ำหนดควำมสำมำรถ แรงจูงใจ ใฝ่เรียนรู้ และควำมกระตือรือร้นในกำรพัฒนำตนเองของเด็ก ที่จะส่งผล
ต่อเนื่องจำกช่วงวัยเด็กไปสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ประสบกำรณ์ส ำคัญจะเกี่ยวข้องกับกำรจัดสภำพแวดล้อมทุกด้ำนที่
กระตุ้นให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้และมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสิ่งต่ำงๆ รอบตัวในวิถีชีวิตของเด็กและใน
สังคมภำยนอก อันจะสั่งสมเป็นทักษะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้และสำมำรถพัฒนำต่อเนื่องไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 
 ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีช่วยส่งเสริมพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำของเด็กนั้น พ่อ
แม่หรือผู้เลี้ยงดูจ ำเป็นต้องสนับสนุนให้เด็กได้มีประสบกำรณ์ตรงด้วยกำรใช้ประสำทสัมผัสทั้งห้ำ กำรเคลื่อนไหวส่วน
ต่ำงๆ ของร่ำงกำย กำรสร้ำงควำมรักควำมผูกพันกับคนใกล้ชิด กำรปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสิ่งต่ำงๆ รอบตัว และกำร
รู้จักใช้ภำษำสื่อควำมหมำย ดังนั้น กำรฝึกทักษะต่ำงๆ ต้องให้เด็กมีประสบกำรณ์ส ำคัญผ่ำนกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน 
และกำรเล่น ให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้จำกกำรเลียนแบบ ลองผิดลองถูก ส ำรวจ ทดลอง และลงมือกระท ำจริง กำร
ปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของ บุคคล และธรรมชำติรอบตัวเด็กตำมบริบทของสภำพแวดล้อม จ ำเป็นต้องมีกำรจัด
ประสบกำรณ์ส ำคัญแบบองค์รวมที่ยึดเด็กเป็นส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ประสบกำรณ์ส ำคัญที่ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  เป็นกำรสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกำส
พัฒนำกำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ กล้ำมเนื้อเล็ก กำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงกล้ำมเนื้อและระบบประสำทในกำรท ำกิจวัตร
ประจ ำวันหรือท ำกิจกรรมต่ำงๆ กำรนอนหลับพักผ่อน กำรดูแลสุขภำพอนำมัย และควำมปลอดภัยของตนเอง 



๙ 
 

 

   ประสบกำรณ์ส ำคญัที่ควรส่งเสริม ประกอบด้วย กำรเคลื่อนไหวส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยตำมจังหวะ
ดนตรี กำรเล่นออกก ำลังกลำงแจ้งอย่ำงอิสระ กำรเคลื่อนไหวและกำรทรงตัว กำรประสำนสัมพันธ์ของกล้ำมเนื้อและ
ระบบประสำท กำรเล่นเครื่องเล่นสัมผัส กำรวำด กำรเขียนขีดเขี่ย กำรปั้น กำรฉีก กำรตัดปะ กำรดูแลรักษำควำม
สะอำดของร่ำงกำย ของใช้ส่วนตัว และกำรรักษำควำมปลอดภัย เป็นต้น 
  ๑.๒ ประสบกำรณ์ส ำคัญที่ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ เป็นกำรสนับสนุน ให้เด็กได้แสดงออก
ทำงอำรมณ์และควำมรู้สึกที่เหมำะสมกับวัย มีควำมสุข ร่ำเริง แจ่มใส ได้พัฒนำควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และควำมเชื่อมั่น
ในตนเอง จำกกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวัน พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเป็นบุคคลที่มีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรท ำ
ให้เด็กรู้สึกเป็นที่รัก อบอุ่น มั่นคง เกิดควำมรู้สึกปลอดภัยไว้วำงใจ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเกิดควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ
เรียนรู้ที่จะสร้ำงควำมสัมพนัธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
   ประสบกำรณส์ ำคัญที่ควรสง่เสรมิ ประกอบด้วย กำรรับรู้อำรมณ์หรือควำมรู้สึกของตนเอง 
กำรแสดงอำรมณ์ที่เป็นสุข กำรควบคุมอำรมณ์และกำรแสดงออก กำรเล่นอิสระ กำรเล่นบทบำทสมมติ กำรชื่นชม
ธรรมชำติ กำรเพำะปลูกอย่ำงง่ำย กำรเลี้ยงสัตว์ กำรฟังนิทำน กำรร้องเพลง กำรท่องค ำคล้องจอง กำรท ำกิจกรรม
ศิลปะต่ำงๆ ตำมควำมสนใจ เป็นต้น 
  ๑.๓ ประสบกำรณส์ ำคัญทีส่ง่เสรมิพัฒนำกำรด้ำนสงัคม เป็นกำรสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกำส
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ รอบตัวในชีวิตประจ ำวัน ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ และปรับตัวอยู่ในสังคม เด็ก
ควรมีโอกำสได้เล่น และท ำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนไม่ว่ำจะเป็นผู้ใหญ่ เด็กวัยเดียวกันหรือต่ำงวัย เพศเดียวกัน หรือต่ำงเพศ
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 ประสบกำรณส์ ำคัญที่ควรสง่เสรมิ ประกอบด้วย กำรช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ ำวันตำมวัย กำรเล่นอย่ำง
อิสระ กำรเล่นรวมกลุ่มกับผู้อ่ืน กำรแบ่งปันหรือกำรให้ กำรอดทนรอคอยตำมวัย กำรใช้ภำษำ บอกควำมต้องกำร กำร
ออกไปเล่นนอกบ้ำน กำรไปสวนสำธำรณะ กำรออกไปร่วมกิจกรรมในศำสนสถำน เป็นต้น 
  ๑.๔ ประสบกำรณส์ ำคัญทีส่ง่เสรมิพัฒนำกำรด้ำนสตปิัญญำ เปน็กำรสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้และ
เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ รอบตัวในชีวิตประจ ำวันผ่ำนประสำทสัมผัสทั้งห้ำ และกำรเคลื่อนไหว ได้พัฒนำกำรใช้ภำษำสื่อ
ควำมหมำยและควำมคิด รู้จักสังเกตคุณลักษณะต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นสี ขนำด รูปร่ำง รูปทรง ผิวสัมผัส จดจ ำชื่อเรียกสิ่ง
ต่ำงๆ รอบตัว 
   ประสบกำรณส์ ำคัญที่ควรสง่เสรมิ ประกอบด้วย กำรตอบค ำถำมจำกกำรคิด กำรเชื่อมโยง
จำกประสบกำรณ์เดิม กำรเรียงล ำดับเหตุกำรณ์ กำรยืดหยุ่นควำมคิดตำมวัย กำรจดจ่อใส่ใจ กำรสังเกตวัตถุหรือสิ่งของ
ที่มีสีสันและรูปทรงที่แตกต่ำงกัน กำรฟังเสียงต่ำงๆ รอบตัว กำรฟังนิทำนหรือเรื่องรำวสั้นๆ กำรพูดบอกควำมต้องกำร 
เล่ำเรื่องรำ กำรส ำรวจ และกำรทดลองอย่ำงง่ำยๆ กำรคิดวำงแผนที่ไม่ซับซ้อน กำรคิดตัดสินใจหรือคิดแก้ปัญหำในเรื่อง
ที่ง่ำยๆ ด้วยตนเอง กำรแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์และจินตนำกำร เป็นต้น 
 ๒. สำระที่ควรเรยีนรู้ สำระที่จะให้เด็กอำยุ ๒-๓ ปี เรียนรู้ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองเป็นล ำดับแรก 
แล้วจึงขยำยไปสู่เรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเด็กเพ่ือน ำไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน เด็กควรได้รับกำรอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ให้เหมำะกับวัย ดังนี้ 
  ๒.๑ เรื่องรำวเกีย่วกบัตวัเดก็ เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและเพศของตนเอง กำรเรียกชื่อส่วนต่ำงๆ 
ของใบหน้ำและร่ำงกำย กำรดูแลตนเองเบื้องต้นโดยมีผู้ใหญ่ให้กำรช่วยเหลือ กำรล้ำงมือ กำรขับถ่ำย กำรรับประทำน
อำหำร กำรถอดและใส่เสื้อผ้ำ กำรรักษำควำมปลอดภัย และกำรนอนหลังพักผ่อน 
  ๒.๒ เรื่องรำวเกีย่วกบับุคคลและสถำนที่แวดล้อมเดก็ เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลภำยใน
ครอบครัวและบุคคลภำยนอกครอบครัว กำรรู้จักชื่อเรียกหรือสรรพนำมแทนตัวของญำติหรือผู้เลี้ยงดู วิธีปฏิบัติกับผู้อื่น



๑๐ 
 

 

อย่ำงเหมำะสม กำรทักทำยด้วยกำรไหว้ กำรเล่นกับพ่ีน้องในบ้ำน กำรไปเที่ยวตลำดและสถำนที่ต่ำงๆ ในชุมชน กำรเล่น
ที่สนำมเด็กเล่น กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำ วัฒนธรรมและประเพณี 
  ๒.๓ ธรรมชำตริอบตวั เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรส ำรวจสิ่งต่ำงๆ ในธรรมชำติรอบตัว เช่น สัตว์ 
พืช ดอกไม้ ใบไม้ ผ่ำนกำรใช้ประสำทสัมผัสทั้งห้ำ กำรเล่นน้ ำ เล่นทรำย กำรเลี้ยงสัตว์ต่ำงๆ ที่ไม่เป็นอันตรำย กำรเดิน
เล่นในสวน กำรเพำะปลูกอย่ำงง่ำย 
  ๒.๔ สิ่งต่ำงๆ  รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของเล่นของใช้ที่อยู่รอบตัว กำรเชื่อมโยงลักษณะหรือคุณสมบัติ
อย่ำงง่ำยๆ  ของสิ่งต่ำงๆ  ที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก เช่น สี รูปร่ำง รูปทรง ขนำด ผิวสัมผัส 
 
 

 หลักสตูรกำรศกึษำปฐมวยัส ำหรบัเด็กอำย ุ๓-๕ ป ี
 หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ส ำหรับเด็กอำยุ ๓-๕ ปี เป็นกำรจัดกำรศึกษำในลักษณะของกำรอบรมเลี้ยงดูและ
ให้กำรศึกษำ เด็กจะได้รับกำรพัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ตำมวัยและควำมสำมำรถของ
แต่ละบุคคล 
จุดหมำย 
 หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยมุ่งเด็กมีพัฒนำกำรตำมวัยเต็มตำมศักยภำพ และมีควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ต่อไป 
จึงก ำหนดจุดหมำยเพ่ือให้เกิดกับเด็กเม่ือจบกำรศึกษำระดับปฐมวัย ดังนี้ 
 ๑. ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี 
 ๒. สุขภำพจิตดี มีสุนทรียภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงำม 
 ๓. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำง 
                 มีควำมสุข 
 ๔. มีทักษะกำรคิด กำรใช้ภำษำสื่อสำร และกำรแสวงหำควำมรู้ได้เหมำะสมกับวัย 
มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยก ำหนดมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์จ ำนวน ๑๒ มำตรฐำน ประกอบด้วย 
 ๑. พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ประกอบด้วย ๒ มำตรฐำนคือ 
  มำตรฐำนที่ ๑ ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
  มำตรฐำนที่ ๒  กล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่วและประสำนสัมพันธ์กัน 
 ๒. พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มำตรฐำนคือ 
  มำตรฐำนที่ ๓ มีสุขภำพจิตดีและมีควำมสุข 
  มำตรฐำนที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทำงศิลปะ ดนตรี และกำรเคลื่อนไหว 
  มำตรฐำนที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงำม 
 ๓. พัฒนำกำรด้ำนสังคม ประกอบด้วย ๓ มำตรฐำนคือ 
  มำตรฐำนที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  มำตรฐำนที่ ๗ รักธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และควำมเป็นไทย 
  มำตรฐำนที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขและปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของ    
         สังคมในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๔. พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ประกอบด้วย ๔ มำตรฐำนคือ 
  มำตรฐำนที่ ๙ ใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมกับวัย 



๑๑ 
 

 

  มำตรฐำนที่ ๑๐ มีควำมสำมำรถในกำรคิดท่ีเป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู้ 
  มำตรฐำนที่ ๑๑ มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
  มำตรฐำนที่ ๑๒ มีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้และมีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้ได้เหมำะสม 
                                       กับวัย 
 
 ๒. สำระที่ควรเรียนรู้ 
  สำระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องรำวรอบตัวเด็กที่น ำมำเป็นสื่อกลำงในกำรจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิด
หลังจำกน ำสำระที่ควรรู้นั้นๆ มำจัดประสบกำรณ์ให้เด็ก เพ่ือให้บรรลุจุดหมำยที่ก ำหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่เน้นกำรท่องจ ำ
เนื้อหำ ผู้สอนสำมำรถก ำหนดรำยละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ควำมต้องกำร และควำมสนใจของเด็ก โดยให้เด็ก
ได้เรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ส ำคัญ ทั้งนี้ อำจยืดหยุ่นเนื้อหำได้ โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของ
เด็ก ดังนี ้
  ๒.๑ เรื่องรำวที่เกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้ชื่อ นำมสกุล รูปร่ำงหน้ำตำ  อวัยวะต่ำงๆ วิธีระวังรักษำ
ร่ำงกำยให้สะอำดและมีสุขภำพอนำมัยที่ดี กำรรับประทำนอำหำรที่เป็นประโยชน์ กำรระมัดระวังควำมปลอดภัยของ
ตนเองจำกผู้อ่ืนและภัยใกล้ตัว รวมทั้งกำรปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่ำงปลอดภัย กำรรู้จักประวัติควำมเป็นมำของตนเองและ
ครอบครัว กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน กำรเคำรพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน กำรรู้จักแสดง
ควำมคิดเห็นของตนเองและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น กำรก ำกับตนเอง กำรเล่นและท ำสิ่งต่ำงๆ ด้วยตนเองตำมล ำพัง
หรือกับผู้อ่ืน กำรตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ควำมภำคภูมิใจในตนเอง กำรสะท้อนกำรรับรู้อำรมณ์และควำมรู้สึกของ
ตนเองและผู้อ่ืน กำรแสดงออกทำงอำรมณ์และควำมรู้สึกอย่ำงเหมำะสม กำรแสดงมำรยำทท่ีดี กำรมีคุณธรรมจริยธรรม 
  ๒.๒ เรื่องรำวเกี่ยวกับบุคคลและสถำนที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวสถำนศึกษำ 
ชุมชน และบุคคลต่ำงๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ ำวัน สถำนที่ส ำคัญ วันส ำคัญ 
อำชีพของคนในชุมชน ศำสนำ แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณ์ส ำคัญของชำติไทยและกำรปฏิบัติตำมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและควำมเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นอ่ืนๆ 
  ๒.๓  ธรรมชำติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ กำรเปลี่ยนแปลงและ
ควำมสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนกำรรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ ำ ท้องฟ้ำ สภำพอำกำศ ภัยธรรมชำติ แรงและ
พลังงำนในชีวิตประจ ำวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกำรรักษำสำธำรณสมบัติ 
  ๒.๔ สิ่งต่ำงๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรใช้ภำษำเพ่ือสื่อควำมหมำยในชีวิตประจ ำวัน 
ควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนำด รูปร่ำง รูปทรง ปริมำตร 
น้ ำหนัก จ ำนวน ส่วนประกอบ กำรเปลี่ยนแปลงและควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำงๆ รอบตัว เวลำ เงิน ประโยชน์ กำรใช้งำน 
และกำรเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยำนพำหนะ กำรคมนำคม เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรต่ำงๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตปร ะจ ำวัน
อย่ำงประหยัด ปลอดภัยและรักษำสิ่งแวดล้อม 
กำรจัดประสบกำรณ์ 
                  กำรจัดประสบกำรณ์ ส ำหรับเด็กอำยุ ๓ - ๖ ปี เป็นกำรจัดกิจกรรมในลักษณะกำรบูรณำกำรผ่ำนกำรเล่น 
กำรลงมือกระท ำจำกประสบกำรณ์ตรงอย่ำง เกิดควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเกิดกำรพัฒนำทั้งด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำไม่จัดเปนรำยวิชำ โดยมีหลักกำรจัดประสบกำรณ์ แนวทำงกำรจัด
ประสบกำรณ์ และกำรจัดกิจกรรมประจ ำวัน ดังนี้ 
 
 



๑๒ 
 

 

๑. หลักกำรจัดประสบกำรณ์ 
     ๑.๑ จัดประสบกำรณ์กำรเล่นและกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย เพ่ือพัฒนำเด็กโดยองค์รวมอย่ำงสมดุลและต่อเนื่อง 

๑.๒ เน้นเด็กเป็นส ำคัญ สนองควำมต้องกำร ควำมสนใจ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็ก 
      อำศัยอยู่ 
๑.๓ จัดให้เด็กได้รับกำรพัฒนำ โดยให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรของเด็ก 
๑.๔ จัดกำรประเมินพัฒนำกำรให้เป็นกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดประสบกำรณ์  
      พร้อมทั้งน ำผลกำรประเมินนำพัฒนำเด็กอย่ำงต่อเนื่อง 
๑.๕ ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเด็ก 

๒. แนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์ 
๒.๑ จัดประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยำพัฒนำกำรและกำรท ำงำนของสมอง ที่เหมำะสมกับอำยุ วุฒิภำวะ  
      และระดับพัฒนำกำร เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
๒.๒ จัดประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับแบบกำรเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระท ำเรียนรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสทั้งห้ำ 
      ได้เคลื่อนไหว ส ำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหำด้วยตนเอง 
๒.๓ จัดประสบกำรณ์แบบบูรณำกำรโดยบูรณำกำรทั้งกิจกรรม ทักษะ และสำระกำรเรียนรู้ 
๒.๔ จัดประสบกำรณ์ให้เด็กได้คิดริเริ่ม วำงแผนตัดสินใจลงมือกระท ำ และน ำเสนอควำมคิดโดยผู้สอนหรือผู้จัด 
      ประสบกำรณ์เป็นผู้สนับสนุนอ ำนวยควำมสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
๒.๕ จัดประสบกำรณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืน กับผู้ใหญ่ ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ใน 
      บรรยำกำศที่อบอุ่น มีควำมสุข และเรียนรู้กำรท ำกิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่ำงๆ กัน 
๒.๖ จัดประสบกำรณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก 
      สอดคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก 
๒.๗ จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน ตำมแนวทำงหลักปรัชญำของ 
      เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และกำรมีวินัย ให้เป็นส่วนหนึ่งของกำร 
      จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
๒.๘ จัดประสบกำรณ์ทั้งในลักษณะที่มีกำรวำงแผนไว้ล่วงหน้ำและแผนที่เกิดข้ึนสภำพจริงโดยไม่ได้คำดกำรณ์ไว้ 
๒.๙ จัดท ำสำรนิทัศน์ด้วยกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของเด็กเป็นรำยบุคคลน ำมำ 
      ไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเด็กและกำรวิจัยในชั้นเรียน 
๒.๑๐ จัดประสบกำรณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม ทั้งกำรวำงแผนกำรสนับสนุนสื่อ  
       แหล่งเรียนรู้ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม และกำรประเมินพัฒนำกำร 
 

๓. กำรจัดกิจกรรมประจ ำวัน 
            กิจกรรมส ำหรับเด็กอำยุ ๓ - ๖ ปี สำมำรถน ำมำจัดเป็นกิจกรรมประจ ำวันได้หลำยรูปแบบเป็นกำรช่วยให้
ผู้สอนหรือผู้จัดประสบกำรณ์ทรำบว่ำ แต่ละวันจะท ำกิจกรรมอะไร เมื่อใด และอย่ำงไร ทั้งนี้ กำรจัดกิจกรรมประจ ำวัน
สำมำรถจัดได้หลำยรูปแบบ ขึ้นอยู่กับควำมเหนำะสมในกำรน ำไปใช้ของแต่ละหน่วยงำนและสภำพชุมชน ที่ส ำคัญผู้สอน
ต้องค ำนึงถึงกำรจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนำกำรทุกด้ำนกำรจัดกิจกรรมประจ ำวัน มีหลักกำรจัดกิ จกรรมประจ ำวัน
และขอบข่ำยของกิจกรรมประจ ำวัน ดังนี้ 
๓.๑ หลักกำรจัดกิจกรรมประจ ำวัน 



๑๓ 
 

 

๓.๑.๑ ก ำหนดระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหนำะสมกับวัยของเด็กในแต่ละวัน แต่ยืดหยุ่นได้ 
ตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจของเด็ก เช่น 

วัย ๓ - ๔ ปี มีควำมสนใจประมำณ ๘ - ๑๒ นำที 
  วัย ๔ - ๕ ปี มีควำมสนใจประมำณ ๑๒ - ๑๕ นำท ี
  วัย ๕ - ๖ ปี มีควำมสนใจประมำณ ๑๕ - ๒๐ นำท ี

๓.๑.๒ กิจกรรมที่ต้องใช้ควำมคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลำต่อเนื่องนำนเกินกว่ำ ๒๐ นำท ี
๓.๑.๓ กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพ่ือช่วยให้เด็กรู้จักเลือกตัดสินใจ คิดแก้ปัญหำคิดสร้ำงสรรค์ 

เช่น กำรเล่นตำมมุม กำรเล่นกลำงแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลำประมำณ ๔๐ - ๖๐ นำที 
๓.๑.๔ กิจกรรมควรมีควำมสมดุลระหว่ำงกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่ใช้กล้ำมเนื้อใหญ่และ 

กล้ำมเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรำยบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ริเริ่มและผู้สอนหรือผู้จัด
ประสบกำรณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้ก ำลังและไม่ใช้ก ำลัง จัดให้ครบทุกประเภททั้งนี้ กิจกรรมที่ต้องออกก ำลังกำย
ควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกก ำลังมำกนัก เพ่ือเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 
๓.๒ ขอบข่ำยของกิจกรรรมประจ ำวัน 
               กำรเลือกกิจกรรมที่จะน ำมำจัดในแต่ละวัน สำมำรถจัดได้หลำยรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับควำมเหนำะสมใน
กำรน ำไปใช้ของแต่ละหน่วยงำนและสภำพชุมชน ที่ส ำคัญผู้สอนต้องค ำนึงถึงกำรจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนำกำรทุก
ด้ำน ดังต่อไปนี้ 

๓.๒.๑ กำรพัฒนำกล้ำมเนื้อใหญ่ เป็นกำรพัฒนำควำมแข็งแรง กำรทรงตัว กำรยืดหยุ่นควำมคล่องแคล่วในกำรใช้
อวัยวะต่ำงๆ และจังหวะกำรเคลื่อนไหวในกำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลำ งแจ้ง      เล่น
เครื่องเล่นสนำม ปีนป่ำยล่นอิสระ เคลื่อนไหวร่ำงกำยตำมจังหวะดนตรี 

๓.๒.๒ กำรพัฒนำกล้ำมเนื้อเล็ก เป็นกำรพัฒนำควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อเล็กกล้ำมเนื้อมือ – นิ้วมือ กำร
ประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงมือกับตำได้อย่ำงคล่องแคล่ว โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมกำรศึกษำ ฝ
กช่วยเหลือตนเองในกำรแต่งกำย หยิบจับช้อนส้อม และใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว 

๓.๒.๓ กำรพัฒนำอำรมณ์ จิตใจ และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เป็นกำรปลูกฝังให้เด็กมีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
และผู้อ่ืน มีควำมเชื่อมั่น กล้ำแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัดเมตตำกรุณำ เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน     มี
มำรยำท และปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำที่นับถือ โดยจัดกิจกรรมต่ำงๆ ผ่ำนกำรเล่น ให้เด็กได้มีโอกำส
ตัดสินใจเลือก ได้รับกำรตอบสนองตำมควำมต้องกำร ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่ำงต่อเนื่อง 

๓.๒.๔ กำรพัฒนำสังคมนิสัย เป็นกำรพัฒนำให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่ำงเหมำะสมและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข ช่วยเหลือตนเองในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน มีนิสัยรักกำรท ำงำน รักษำควำมปลอดภัยของตนเอง
และผู้อ่ืน รวมทั้งระมัดระวังอันตรำยจำกคนแปลกหน้ำให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวันอย่ำงสม่ ำเสมอ รับประทำน
อำหำร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่ำย ท ำควำมสะอำดร่ำงกำย เล่นและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตำมกฎกติกำ ข้อตกลง
ของส่วนรวม เก็บของเข้ำที่เมื่อเล่นหรือท ำงำนเสร็จ 

๓.๒.๕ กำรพัฒนำกำรคิด เป็นกำรพัฒนำให้เด็กมีควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปญัหำคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผล
ทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้สังเกต จ ำแนก เปรียบเทียบ สืบเสำะหำควำมรู้ สนทนำ 
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เชิญวิทยำกรนำพูดคุยกับเด็กศึกษำนอกสถำนที่ เล่นเกมกำรศึกษำฝกแก้ปัญหำใน
ชีวิตประจ ำวัน ฝกออกแบบและสร้ำงชิ้นงำนและท ำกิจกรรมทั้งเป็นรำยบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ 

๓.๒.๖ กำรพัฒนำภำษำ เป็นกำรพัฒนำให้เด็กใช้ภำษำสื่อสำรถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึกคิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสิ่ง
ต่ำงๆ ที่เด็กมีประสบกำรณ์ โดยสำมำรถตั้งค ำถำมในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้จัดกิจกรรมทำงภำษำให้มีควำมหลำกหลำยใน



๑๔ 
 

 

สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้ำแสดงออกในกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน มีนิสัยรักกำรอ่ำน และ
บุคคลแวดล้อมต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรใช้ภำษำ ทั้งนี้  ต้องค ำนึงถึงหลักกำรจัดกิจกรรมทำงภำษำที่เหนำะสมกับ
เด็กเป็นส ำคัญ 

๓.๒.๗ กำรส่งเสริมจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ เป็นกำรส่งเสริมให้เด็กมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์      ได้
ถ่ำยทอดอำรมณ์ควำมรู้สึกและเห็นควำมสวยงำมของสิ่งต่ำงๆ โดยจัดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ ดนตรี    กำรเคลื่อนไหว 
และจังหวะตำมจินตนำกำร ประดิษฐ์สิ่งต่ำงๆ อย่ำงอิสระ เล่นบทบำทสมมติ เล่นน้ ำเล่นทรำย เล่นบล็อก และเล่น
ก่อสร้ำง 
๑.๕ พนัธกจิ (Mission) 

๑.  ครูผู้ดูแลเด็กจัดท ำแผนจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพเน้นพัฒนำกำรผู้เรียนทั้ง ๔ ด้ำน 
๒.  เฝ้ำดูแลสุขภำพและพัฒนำกำร กำรรับประทำนอำหำร กำรดื่มนมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
๓.  จัดหำสื่อ แหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสมและหลำกหลำย 
๔. มีกำรประเมินพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอด้วยวิธีกำรและเครื่องมือที่หลำกหลำย 
๕. ครูผู้ดูแลเด็กได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
๖. ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำน บุคลำกร ผู้ปกครองและชุมชน 

 
วเิครำะห ์ SWOT 

 จุดแขง็ (Strength – S) 
1. ผู้บริหำรท้องถิ่นผู้น ำชุมชนผู้ปกครองและประชำชนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่นที่กว้ำงไกล 
2. มีบุคลำกรทำงกำรศึกษำวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อกำรพัฒนำ 
3. บุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนให้มีศักยภำพในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
4. บุคลำกรได้รับข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 

 จุดออ่น (Weakness – W) 
1. ระดับกำรศึกษำของคนในชุมชนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 
2. ขำดอำคำรสถำนที่ที่เหมำะสมในกำรจัดกำรศึกษำค่อนข้ำงคับแคบ 
3. ประชำชนส่วนน้อยไม่ค่อยให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำเท่ำท่ีควร 
4. ยังขำดงบประมำณในกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำที่เพียงพอ 
 โอกำส (Opportunity – O) 

1. ประชำชนให้ควำมร่วมมือในกำรประชำคมกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆรวมทั้งกำรพัฒนำทำงด้ำนกำรศึกษำ
ศำสนำและวัฒนธรรมเป็นอย่ำงดี 

2. ส่วนรำชกำรต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องให้กำรสนับสนุนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
3. บุคลำกรมีศักยภำพและมีควำมพร้อมในกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
4. นโยบำยของรัฐบำลส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต 

 อปุสรรค (Threat – T) 
1. ประชำชนไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำเท่ำที่ควร 
2. สถำนศึกษำยังได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณไม่เพียงพอจำกต้นสังกัด 



๑๕ 
 

 

3. ประชำชนไม่ค่อยเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำทำงด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
ประชำชนยังมีค่ำนิยม และทัศนคติที่จะส่งลูกหลำนไปเรียนในสถำนศึกษำของเอกชน 
 

 

 
 

       
 

 
๑) ผู้เรียนมีพัฒนำกำรสมบูรณ์ท้ัง 4 ด้ำนเหมำะสมกับวัย 
๒) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมำะสม 
๓) ผู้เรียนมีทักษะ กระบวนกำรคิดแก้ปัญหำ และมีจินตนำกำรสร้ำงสรรค์อย่ำงสมวัย 
๔) ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในควำมเป็นท้องถิ่นและรักษำขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่ 
๕) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีบุคลำกรที่เพียงพอ และมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรส่งเสริมและพัฒนำ 
    คุณภำพผู้เรียน     
๖) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีสื่อ แหล่งเรียนรู้ และสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา  ( Goal) 
 



๑๖ 
 

๑.๖ เปำ้ประสงค ์                ตำรำงแสดงตวัชีว้ดั ( Keys Performance Indicators : KPIs)  ในแตล่ะเปำ้ประสงค์ 
จุดมุ่งหมำย 

เพ่ือกำรพัฒนำ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

ค่ำเป้ำหมำย (Target)  
ปี ๖6-70 ปี ๖6 ปี ๖7 ปี ๖8 ปี ๖9 ปี 70 

๑)  ผู้เรียนมี
พัฒนำกำร
สมบูรณ์ทั้ง 4 
ด้ำนเหมำะสม 
กับวัย 
 

1.1 )ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนมี
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย
เหมำะสมกับวัย 

๑.๑)ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย
เหมำะสมกับวัย 

๙๕ % 
 

๗๕% 
 

๘๐ % 
 

๘๕ % 
 

๙๐%  
 

๙๕% 

1.2 )ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนมี
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจ
เหมำะสมกับวัย 

๑.๒)ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจ
เหมำะสมกับวัย 

๙๕ % ๗๕ % 
 

๘๐ % 
 

๘๕ % 
 

๙๐ % 
 

๙๕% 

1.3 )ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนมี
พัฒนำกำรด้ำนสังคม
เหมำะสมกับวัย 

๑.๓)ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี
พัฒนำกำรด้ำนสังคมเหมำะสม
กับวัย 

๙๕ % ๗๕ % 
 

๘๐ % 
 

๘๕ % 
 

๙๐ % 
 

๙๕% 

1.4 )ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนมี
พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ
เหมำะสมกับวัย 

๑.๔)ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี
พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ
เหมำะสมกับวัย 

๙๕ % ๗๕ % 
 

๘๐ % 
 

๘๕ % 
 

๙๐ % 
 

๙๕% 

๒) ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมที่
เหมำะสม 

๒.๑) ร้อยละ ๙๐ ของจ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 

๒.๑) ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 

๙๐ % ๗๕% 
 

๘๐ % 
 

๘๕ % 
 

๙๐ % 
 

๙๕% 

๒.2) ร้อยละ ๙๐ ของจ ำนวน
ผู้เรียนเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

๒.2) ร้อยละ 80 ของจ ำนวน
ผู้เรียนเข้ำร่วมโครงกำร/
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

๙๐ % ๗๕ % ๘๐ %      85 % 
 

๙๐ % 
 

๙๕% 

 
 
 
 



๑๗ 
 

 

จุดมุ่งหมำย 
เพ่ือกำรพัฒนำ 

(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

ค่ำเป้ำหมำย (Target)  
ปี ๖6-70 ปี ๖6 ปี ๖7 ปี ๖8 ปี ๖9 ปี 70 

๓) ผู้เรียนมี
ทักษะ กระบวน 
กำรคิดแก้ปัญหำ 
และมีจินตนำกำร
สร้ำงสรรค์อย่ำง
สมวัย 

๓.๑) จ ำนวนผู้เรียน โดยเฉลี่ยไม่
น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐มีทักษะ 
กระบวนกำรคิด แก้ปัญหำและมี
จินตนำกำร ควำมคิดสร้ำงสรรค์
เหมำะสมกับวัย  

๓.๑) จ ำนวนผู้เรียน โดยเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘0 มี
ทักษะ กระบวนกำรคิด 
แก้ปัญหำและมจีินตนำกำร 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เหมำะสม
กับวัย 

๙๐ % ๗๕ % 
 

๘๐ % 
 

85 % 
      

๙๐ % 
 

๙๕% 

๔) ผู้เรียนมีควำม
ภูมิใจในควำม
เป็นท้องถิ่นและ
รักษำ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีให้คงอยู่ 

๔.๑) ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  
สิ่งแวด ล้อม และร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

๔.๑) ร้อยละ ๗๕ ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
สิ่งแวดล้อม และร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

๙๐ % 
 
 
 

๗๕% 

 
 

๘๐ % 

 
 

  ๘๕ % 
 
 

๙๐ % 
 

 

๙๕% 

 ๔.2) กิจกรรม/โครงกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อม 
/ร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 

๔.๒) กิจกรรม/โครงกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  
สิ่งแวดล้อม /ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

กิจกรรม/
โครงกำร
อนุรักษ์

ทรัพยำกร 
  ฯ 

กิจกรรม/
โครงกำร
อนุรักษ์

ทรัพยำกร 
  ฯ 

กิจกรรม/
โครงกำร
อนุรักษ์

ทรัพยำกร 
  ฯ 

กิจกรรม/
โครงกำร
อนุรักษ์

ทรัพยำกร 
ฯ 

กิจกรรม/
โครงกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกร 
     ฯ 

กิจกรรม/
โครงกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกร 
     ฯ 

 
 
 
 



๑๘ 
 

 

จุดมุ่งหมำย 
เพ่ือกำรพัฒนำ 

(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

ค่ำเป้ำหมำย (Target) 
ปี ๖6-70 ปี ๖6 ปี ๖7 ปี ๖8 ปี ๖9 ปี 70 

๕) ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กมีบุคลำกรที่
เพียงพอ และมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรส่งเสริมและ
พันนำคุณภำพผู้เรียน 
 

๕.๑) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมี
ครู และบุคลำกรโดยเฉลี่ยไม่
น้อยกว่ำ ร้อยละ ๙๐ ของ
อัตรำตำมแผนอัตรำก ำลัง 

๕.๑) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีครู 
และบุคลำกรโดยเฉลี่ยไม่น้อย
กว่ำ ร้อยละ ๗๐ ของอัตรำ
ตำมแผนอัตรำก ำลัง 

๙๐ % ๗๕% 
 
 

๘๐ % 
 

   

๘๕ % 
 

   

๙๐ % 
 
 

๙๕% 

 ๕.๒) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมี
ครูและบุคลำกรโดยเฉลี่ยไม่
น้อยกว่ำ ร้อยละ ๙๐ ที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน 

๕.๒) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีครู
และบุคลำกรโดยเฉลี่ยไม่น้อย
กว่ำ ร้อยละ ๗๐ ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

๙๐ % ๗๕% 
 

 
 

๘๐ % 
 

 
   

๘๕ % 
 

 
   

๙๐ % 
 

 
 

๙๕% 

 ๖) ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กมีสื่อ แหล่งเรียนรู้ 
และสภำพแวดล้อมที่
เหมำะสม 

๖.๑) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มี
สื่อ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี  
อย่ำงเพียงพอ ที่เอ้ือต่อกำร
ท ำงำน และกำรจัดกำรศึกษำ 

๖.๑) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มีสื่อ 
ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี  อย่ำง
เพียงพอ ที่เอ้ือต่อกำรท ำงำน 
และกำรจัดกำรศึกษำ 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

ศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็ก  

ศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็ก  

ศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็ก   

ศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็ก  

ศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็ก  

 ๖.๒) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมี
อำคำร สถำนที่ที่ได้มำตรฐำน 
มีแหล่งเรียนรู้ และ
สภำพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อกำร
ท ำงำนและกำรจัดกำรศึกษำ 

๖.๒) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมี
อำคำร สถำนที่ที่ได้มำตรฐำน  
มีแหล่งเรียนรู้ และ
สภำพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อกำร
ท ำงำนและกำรจัดกำรศึกษำ 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

ศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็ก  

ศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็ก  

ศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็ก   

ศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็ก  

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 



๑๙ 
 

  
 

รำยละเอยีดตวัชีว้ดัที ่๑.๑ 
๑. ตัวชีว้ัดที่ ๑.๑ :  ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยเหมำะสมกับวัย 
๒. ขอบเขตควำมหมำย :  ๒.๑ ผู้เรียน หมำยถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 

๒.๒ พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย หมำยถึง ตำมแบบประเมินพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆตำมมำตรฐำน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๓. หน่วยวัด : ร้อยละ 
๔. เป้ำหมำย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70) : ร้อยละ ๙๕ 
๕. วิธีกำรค ำนวณ : จ ำนวนผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยเหมำะสมกับวัย X ๑๐๐ 
                                                จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : ร้อยละ ๙๐ 
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวำย แบบประเมินพัฒนำกำร/ นับจ ำนวนแล้วค ำนวณหำ 

ร้อยละ 
๘. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ รำยงำน : ปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง 

 
 
 
 
 

รำยละเอยีดตวัชี ้วดัที ่๑.๒ 
๑. ตัวชีว้ัดที่ ๑.๒ :  ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจเหมำะสมกับวัย 
๒. ขอบเขตควำมหมำย :  ๒.๑ ผู้เรียน หมำยถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 

๒.๒ พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจ หมำยถึง ตำมแบบประเมินพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆตำม
มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๓. หน่วยวัด : ร้อยละ 
๔. เป้ำหมำย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70) : ร้อยละ ๙๕ 
๕. วิธีกำรค ำนวณ : จ ำนวนผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจเหมำะสมกับวัย X ๑๐๐ 
                                                จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : ร้อยละ ๙๐ 
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวำย แบบประเมินพัฒนำกำร/ นับจ ำนวนแล้วค ำนวณหำ 

ร้อยละ 
๘. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ รำยงำน : ปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง 

 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 

 
 

รำยละเอยีดตวัชีว้ดัที ่๑.๓ 
๑. ตัวชีว้ัดที่ ๑.๓ :  ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนสังคมเหมำะสมกับวัย 
๒. ขอบเขตควำมหมำย :  ๒.๑ ผู้เรียน หมำยถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 

๒.๒ พัฒนำกำรด้ำนสังคม หมำยถึง ตำมแบบประเมินพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆตำมมำตรฐำน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๓. หน่วยวัด : ร้อยละ 
๔. เป้ำหมำย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70) : ร้อยละ ๙๕ 
๕. วิธีกำรค ำนวณ : จ ำนวนผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนสังคมเหมำะสมกับวัย X ๑๐๐ 
                                                จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : ร้อยละ ๙๐ 
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวำย แบบประเมินพัฒนำกำร/ นับจ ำนวนแล้วค ำนวณหำ 

ร้อยละ 
๘. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ รำยงำน : ปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง 
 
 
 

 
 

รำยละเอยีดตวัชีว้ดัที ่๑.๔ 
๑. ตัวชีว้ัดที่ ๑.๔ :  ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำเหมำะสมกับวัย 
๒. ขอบเขตควำมหมำย :  ๒.๑ ผู้เรียน หมำยถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 

๒.๒ พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ หมำยถึง ตำมแบบประเมินพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆตำมมำตรฐำน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๓. หน่วยวัด : ร้อยละ 
๔. เป้ำหมำย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70) : ร้อยละ ๙๕ 
๕. วิธีกำรค ำนวณ : จ ำนวนผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำเหมำะสมกับวัย X ๑๐๐ 
                                                จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : ร้อยละ ๙๐ 
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวำย แบบประเมินพัฒนำกำร/ นับจ ำนวนแล้วค ำนวณหำ 

ร้อยละ 
๘. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ รำยงำน : ปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 

 
 

รำยละเอยีดตวัชีว้ดัที ่๒.๑ 
๑. ตัวชีว้ัดที่ ๒.๑ :  ร้อยละ ๙๐ ของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
๒. ขอบเขตควำมหมำย :  ๒.๑ ผู้เรียน หมำยถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 
๓. หน่วยวัด : ร้อยละ 
๔. เป้ำหมำย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70) : ร้อยละ ๙๕ 
๕. วิธีกำรค ำนวณ : จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน X  ๑๐๐ 
                                                จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : ร้อยละ ๘0 
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวำย / นับจ ำนวนแล้วค ำนวณหำร้อยละ 
๘. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ รำยงำน : ปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 

 
 
 
 

รำยละเอยีดตวัชีว้ดัที ่๒.2 
๑. ตัวชีว้ัดที่ ๒.2 :  ร้อยละ ๙๐ ของจ ำนวนผู้เรียนเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๒. ขอบเขตควำมหมำย :  ๒.๑ ผู้เรียน หมำยถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 
๓. หน่วยวัด : ร้อยละ 
๔. เป้ำหมำย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70) : ร้อยละ ๘0 
๕. วิธีกำรค ำนวณ : จ ำนวนผู้เรียนเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม X  ๑๐๐ 
                                                จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : ร้อยละ ๘0 
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวำย / นับจ ำนวนแล้วค ำนวณหำร้อยละ 
๘. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ รำยงำน : ปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 

 
 
 

รำยละเอยีดตวัชีว้ดัที ่๓.๑ 
๑. ตัวชีว้ัดที่ ๓.๑ :  จ ำนวนผู้เรียน โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐ มีทักษะ กระบวนกำรคิด แก้ปัญหำและมีจินตนำกำร  

    ควำมคิดสร้ำงสรรค์เหมำะสมกับวัย 
๒. ขอบเขตควำมหมำย :  ๒.๑ ผู้เรียน หมำยถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 
๓. หน่วยวัด : ร้อยละ 
๔. เป้ำหมำย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70) : ร้อยละ ๙๕ 
๕. วิธีกำรค ำนวณ  : จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน X  ๑๐๐ 
                                                จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  : ร้อยละ ๘0 
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวำย / นับจ ำนวนแล้วค ำนวณหำร้อยละ 
๘. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ รำยงำน : ปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง 
 
 

 
 
 
 
 

รำยละเอยีดตวัชีว้ดัที ่๔.๑ 
๑. ตัวชีว้ัดที่ ๔.๑ :  ร้อยละ ๙๐ ผู้เรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และร่วมอนุรักษ์ประเพณี 
        ท้องถิ่น 
๒. ขอบเขตควำมหมำย :  ๒.๑ ผู้เรียน หมำยถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 
๓. หน่วยวัด : ร้อยละ 
๔. เป้ำหมำย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70) : ร้อยละ ๘0 
๕. วิธีกำรค ำนวณ : จ ำนวนผู้เรียนเข้ำร่วมร่วมอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ฯ X  ๑๐๐ 
                                                     จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : ร้อยละ ๘0 
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวำย / นับจ ำนวนแล้วค ำนวณหำร้อยละ 
๘. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ รำยงำน : ปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง 
 
 

 
 
 
 



๒๓ 
 

 

 
 

รำยละเอยีดตวัชีว้ดัที ่๔.๒ 
๑. ตัวชีว้ัดที่ ๔.๒ :  กิจกรรม/โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อม /ร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
๒. ขอบเขตควำมหมำย :  ๒.๑ ผู้เรียน หมำยถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 
๓. หน่วยวัด : นับจ ำนวน 
๔. เป้ำหมำย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70) : กิจกรรม/โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติฯ   
๕. วิธีกำรค ำนวณ : นับจ ำนวน 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : กิจกรรม/โครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติฯ   
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวำย / นับจ ำนวน 
๘. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ รำยงำน : ปีงบประมำณละ  ๑ ครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอยีดตวัชีว้ดัที ่๕.๑ 
๑. ตัวชีว้ัดที่ ๕.๑ :  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีครู และบุคลำกรโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๙๐ ของอัตรำตำมแผน 
        อัตรำก ำลัง 
๒. ขอบเขตควำมหมำย :  ๒.๑ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  หมำยถึง ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 

๒.๒ ครูและบุคลำกร หมำยถึง ครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ในศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็กในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 

๓. หน่วยวัด : ร้อยละ 
๔. เป้ำหมำย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70) : ร้อยละ ๙๐ 
๕. วิธีกำรค ำนวณ  : จ ำนวนครูและบุคลำกร ที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่  X  ๑๐๐ 

จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมแผนอัตรำก ำลัง 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  : ร้อยละ ๗0 
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : แผนอัตรำก ำลัง, ข้อมูลอัตรำก ำลัง/ นับจ ำนวนแล้วค ำนวณ 
๘. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ รำยงำน : ปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง 
 
 



๒๔ 
 

 

รำยละเอยีดตวัชีว้ดัที ่๕.๒ 
๑. ตัวชีว้ัดที่ ๕.๒    :  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีครูและบุคลำกรโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๙๐ ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน 
          กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
๒. ขอบเขตควำมหมำย :  ๒.๑ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  หมำยถึง ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 

๒.๒ ครูและบุคลำกร หมำยถึง ครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ในศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็กในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 

๓. หน่วยวัด : ร้อยละ 
๔. เป้ำหมำย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70) : ร้อยละ ๙๐ 
๕. วิธีกำรค ำนวณ : จ ำนวนครูและบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถฯ  X  ๑๐๐ 
                                                     จ ำนวนครูทั้งหมด 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : ร้อยละ ๗๐ 
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวำย / นับจ ำนวนแล้วค ำนวณหำร้อยละ 
๘. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ รำยงำน : ปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง 
 
 

รำยละเอยีดตวัชีว้ดัที ่๖.๑ 
๑. ตัวชีว้ัดที่ ๖.๑ :  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มีสื่อ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี  อย่ำงเพียงพอ ที่เอื้อต่อกำรท ำงำน และกำรจัด 

   กำรศึกษำ 
๒. ขอบเขตควำมหมำย :  ๒.๑ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  หมำยถึง ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 
๓. หน่วยวัด : นับจ ำนวน 
๔. เป้ำหมำย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70) : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
๕. วิธีกำรค ำนวณ : นับจ ำนวน 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) :  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวำย / นับจ ำนวน 
๘. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ รำยงำน : ปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง 
 
 

รำยละเอยีดตวัชีว้ดัที ่๖.๒ 
๑. ตัวชีว้ัดที่ ๖.๒ :  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีอำคำร สถำนที่ที่ได้มำตรฐำน มีแหล่งเรียนรู้ และสภำพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อกำร 
     ท ำงำนและกำรจัดกำรศึกษำ 
๒. ขอบเขตควำมหมำย :  ๒.๑ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  หมำยถึง ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 
๓. หน่วยวัด : นับจ ำนวน 
๔. เป้ำหมำย/ เกณฑ์ (ปี ๒๕๖6 – ๒๕70) : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
๕. วิธีกำรค ำนวณ : นับจ ำนวน 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) :  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
๗. แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวำย / นับจ ำนวน 
๘. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/ รำยงำน : ปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง 
 



๒๕ 
 

 

 
บทที ่ 2 

ผลกำรจดักำรศกึษำในปีงบประมำณทีผ่ำ่นมำ 

**************************************** 
  จำกผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของศูนย์พัฒนำเด็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย มีกำร

ก ำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่ำ“มุ่งม่ันส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนำกำรครบทุกด้ำน วิชำกำรก้ำวหน้ำในปี ๒๕๖4” ในปีงบประมำณท่ี
ผ่ำนมำได้ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในโครงกำรต่ำงๆ  ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  ดำ้นผูเ้รียน 
 ผู้เรียนได้รับกำรอบรมเลี้ยงดูและให้กำรศึกษำไปพร้อม ๆ กันเด็กได้รับกำรพัฒนำ   ทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญำ  ตำมวัยและควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมำยซึ่งถือเป็นมำตรฐำน และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  ดังนี้ 

๑.  ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
๒.  กล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่วและประสำนสัมพันธ์กัน 
๓.  มีสุขภำพจิตดี และมีควำมสุข 
๔.  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงำม 
๕.  ชื่นชมและแสดงออกทำงศิลปะ ดนตรีกำรเคลื่อนไหว และรักกำรออกก ำลังกำย 
๖.  ชว่ยเหลือตนเองได้เหมำะสมกับวัย 
๗.  รักธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
๘.  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขและปฏิบัติตนเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม 
9.  ใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมกับวัย 
๑0. มีควำมสำมำรถในกำรคิด และกำรแก้ปัญหำได้เหมำะสมกับวัย 
๑๑. มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
๑๒. มีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้ และมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ 

 
๒.  ดำ้นบุคลำกร (ครผููส้อน/ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่) 

๒.๑  ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลทับสวำย ดังนี้ 

๑)  ส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน ในกำรจัดตั้ง และด ำเนินงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
                   2)  ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำมควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรบุคคลสถำนที่ 
และฐำนะกำรคลังของแต่ละท้องถิ่น 
                   3)  จัดท ำแผนงำนโครงกำรและงบประมำณในกำรจัดตั้งและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กรวมทั้งจัดท ำญัตติขอควำมเห็นชอบจำกสภำท้องถิ่น 
                   4)  จัดท ำประกำศจัดตั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
                  5)  จัดท ำระเบียบหรือข้อบังคับว่ำด้วยศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
                                                                    



๒๖ 
 

 

 
6)  ก ำหนดแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณในกำรส่งเสริมและพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทุกด้ำนอย่ำง

ต่อเนื่อง 
7) ควบคุม ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ พัฒนำเด็กเล็กให้มีคุณภำพและถูกต้องตำมหลัก

วิชำกำร             
๒.2   หัวหน้ำสถำนศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  รับผิดชอบดูแลบุคลำกรและกำรด ำเนินงำนภำยในศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนงำนที่วำงไว้อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และด้วยควำมเรียบร้อยเกิดประโยชน์ ต่อ
เด็กมำกท่ีสุด 

๒.3   ผู้ดูแลเด็ก มีกำรด ำเนินกำรในกำรจัดประสบกำรณ์เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.ทับสวำย  ดังนี้ 
                   ๑)  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกิจวัตรของเด็กเพ่ือให้เด็กมีควำมเจริญเติบโตมีพัฒนำกำร        ทุกด้ำนตำมวัย 
                   2)  ส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กในลักษณะบูรณำกำรเชิงสร้ำงสรรค์ กล่ำวคือให้เด็กได้พัฒนำด้ำนจิตใจ 
อำรมณ์ สังคมและจริยธรรมไปพร้อม ๆ กันโดยให้โอกำสเด็กเรียนรู้จำกสิ่งของและผู้คนที่อยู่รอบข้ำง ซึ่งเด็กจะเรียนรู้โดย
ประสำทสัมผัสทั้งห้ำกำรเคลื่อนไหวกำรเล่น และกำรลงมือกระท ำ ดังนั้นผู้ดูแลเด็กจะต้องส่งเสริมให้โอกำสเด็กได้พัฒนำ
อย่ำงเต็มที่ รวมทั้งกำรปฏิสัมพันธ์กับเด็กด้วยค ำพูดและกริยำท่ำทำงที่นุ่มนวล อ่อนโยน แสดงควำมรักควำมอบอุ่นต่อเด็ก 

3)  สังเกตและบันทึกควำมเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนำกำรต่ำง ๆ ของเด็กเพ่ือจะได้เห็นควำม
เปลี่ยนแปลงทั้งปกติ และผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับเด็กซึ่งจะน ำไปสู่กำรค้นหำสำเหตุ และวิธีกำรแก้ไขได้ทันท่วงที 
             4)  จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมำะสมในกำรพัฒนำเด็กทุกด้ำนทั้งภำยในอำคำรและ
ภำยนอกอำคำรให้สะอำด มีควำมปลอดภัย และเหมำะสมกับพัฒนำกำรของเด็ก 
             5)  ประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและสมำชิกในครอบครัว ตลอดจนเป็นสื่อกลำงใน
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงเด็กกับพ่อแม่ผู้ปกครองและสมำชิกในครอบครัวเพ่ือทรำบถึงพฤติกรรม พัฒนำกำรกำร
เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง   
             6)  มีกำรพัฒนำตนเองในกำรใฝ่หำควำมรู้ และพัฒนำตนเอง อยู่เสมอ 
๓.  ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนจำกชุมชนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
๑.  จัดให้มีกำรประชุมชี้แจงให้ชุมชนทรำบชี้น ำให้เห็นประโยชน์และควำมจ ำเป็นของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กซึ่ง

มุ่งเน้นกำรพัฒนำเตรียมควำมพร้อมของเด็กและชักชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหำรและช่วยเหลือในระหว่ำงด ำเนินกำร 
       ๒.  จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ให้ชุมชนทรำบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเป็น ระยะ ๆเพ่ือ
กระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศูนย์ฯกับชุมชนอย่ำงต่อเนื่องกำรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
เช่น ศิลปะพ้ืนบ้ำนร่วมจัดกิจกรรมนันทนำกำร ภูมิปัญญำท้องถิ่น ฯลฯซึ่งจะน ำไปสู่ควำมเข้ำใจและควำมผูกพันที่ดีต่อกัน
ระหว่ำงศูนย์ฯ และชุมชน 
       ๓.  มีกำรประสำนงำนและประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้ประชำชน และหน่วยงำนต่ำง 
ๆ รับทรำบเพ่ือที่จะมีผู้เข้ำมำช่วยเหลือด้ำนต่ำง ๆ ได้โดยกำรประชำสัมพันธ์อำจท ำได้หลำยรูปแบบเช่น จัดท ำเอกสำร 
คู่มือแผ่นพับกำรออกไปเยี่ยมบ้ำนเด็กฯลฯ 
       ๔.  มีกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรแสดงควำมคิดเห็นกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนสถำบัน
ต่ำง ๆ ของชุมชน เช่น สถำบันทำงศำสนำ สถำบันครอบครัว เป็นต้น 
                                                                
 



๒๗ 
 

 

       ๕.  จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชนในท้องถิ่นและชุมชน เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนทิศทำงและแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กซึ่งจะก่อให้เกิดควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนจำกชุมชนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ปกครอง
ของเด็กเล็กที่จะเข้ำมำมีบทบำทและมีส่วนร่วมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

๖.จัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในลักษณะไตรภำคี  3 ฝ่ำย จำกภำค
ส่วนต่ำง ๆ คือ ภำคประชำชน หรือผู้แทนชุมชนในท้องถิ่นหน่วยงำนผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนวิชำกำร และผู้แทนจำกหน่วยงำน
ภำครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จำกกำรที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย ได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรศึกษำตำมแนวทำงดังกล่ำวฯ ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนค่อนข้ำงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
โดยรวมเนื่องจำกศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย นั้นได้มีกำรปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้
พร้อมกับกำรน ำผลกำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำนในปีก่อนหน้ำนั้น มำเพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือจะน ำผลกำร
ประเมินและกำรติดตำมผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปฏิบัติต่อไป แต่ก็จะมีบำงโครงกำรที่ไม่ได้ด ำเนินกำรมีผลเนื่องมำจำก
งบประมำณไม่เพียงพอ หรือห้วงระยะเวลำไม่เพียงพอหรือไม่เหมำะสมในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่ตั้งไว้จึงท ำให้ไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ โดยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำยจะขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรต่ำง ๆ ตำมวัตถุปะสงค์และเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ โดยวัดผลจำกกำรประเมินเชิงคุณภำพตำมแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรศึกษำตำมแนวทำงต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 

ยุทธศำสตร์ที ่ ๑  พัฒนำกำรจดักำรศกึษำและมำตรฐำนกำรศกึษำ 

                 กลยทุธ ์๑.๑ กำรบรหิำรจัดกำรศกึษำใหส้อดคล้องกบัระบบกำรจดักำรศึกษำของชำติ 
 

 
โครงกำร/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชงิคณุภำพ และ
ข้อเสนอแนะ ที่ตัง้ไว ้ ผลกำร

ด ำเนนิงำน 
ที่ตัง้ไว ้ ผลกำร

ด ำเนนิงำน 
๑)  โครงกำรอำหำรกลำงวันส ำหรับ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทับสวำย 

เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับสำรอำหำร
ครบ ๕ หมู่ ถูกหลักโภชนำกำร 

เด็กเล็กได้รับ
สำรอำหำร
ครบ ๕ หมู่ 
ถูกหลัก
โภชนำกำร 

เด็กในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก จ ำนวน 
๓๐ คน 

๑๐๐ % เด็กได้รับประทำนอำหำรกลำง
วันที่ถูกหลักโภชนำกำรแต่เด็ก
บำงคนยังมีปัญหำน้ ำหนักต่ ำกว่ำ
เกณฑ์ ซึ่งต้องด ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำต่อไป 

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว)    
 

จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์กำร 
เรียนกำรสอนที่เหมำะสมต่อ 
กำรเรียนกำรสอนและ 
เพียงพอต่อนักเรียน 

๑๐๐% จัดซื้อสื่อและ
อุปกรณ์กำรเรียน
กำรสอนที่
เหมำะสม 
ต่อพัฒนำกำร
นักเรียน 

๑๐๐% ศพด.มีสื่อกำรเรียนกำรสอนที่
เหมำะสมกับพัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัยและเพียงพอต่อกำรเรียน 
กำรสอน 

 
 
    
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 

    ยุทธศำสตร์ที ่ ๑  พัฒนำกำรจดักำรศกึษำและมำตรฐำนกำรศกึษำ 
      กลยทุธท์ี ่๑.๒ กำรพฒันำคณุภำพมำตรฐำนกำรศกึษำ 

 
โครงกำร/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชงิคณุภำพ 
และขอ้เสนอแนะ ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน ที่ตัง้ไว ้ ผลกำร

ด ำเนนิงำน 
๑)  โครงกำรพัฒนำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กให้ได้
มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ 

เพ่ือให้ ศพด.อบต.ทับสวำย 
มีกำรพัฒนำด้ำนมำตรฐำนและ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

๙๐% มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ฯ 
 

๙๐%  ๑.เด็กเล็ก ศพด.อบต.ทับสวำย  
ได้รับกำรส่งเสริม และพัฒนำ
อย่ำงเต็มศักยภำพ  
2. ศพด.อบต.ทับสวำยผ่ำนกำร
ประเมินมำตรฐำนอย่ำงมีคุณภำพ 

๒)  โครงกำรเพิ่มประ 
สิทธิภำพคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ศพด.อบต.
ทับสวำย 

เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภำพ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

- เด็กภำยในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
จ ำนวน ๓๐ คน 

- ไม่ได้ด ำเนินกำร 

๓)  โครงกำรพัฒนำครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผดด. 

เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน ๑๐๐ % ๓ คน ๑๐๐ % บุคลำกรของ ศพด.มีควำมรู้เพ่ิม
มำกขึ้น 

๔) โครงกำรปรับปรุง
แผนพัฒนำกำรศึกษำ 

๑. เพ่ือศึกษำ พัฒนำปรับปรุง
แผนพัฒนำกำรศึกษำของ ศพด.อบต.
ทับสวำย             
๒. เพ่ือให้เหมำะสมสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้เรียนและบริบท
ของท้องถิ่นและหน่วยงำนต้นสังกัด 

เพ่ือใช้เป็นคู่มือ และแนวทำงใน
กำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอบต.ทับสวำย 
ที่สอดคล้องกับนโยบำยของ
หน่วยงำนต้นสังกัด 

  
ศพด.  

จ ำนวน ๑ ศูนย์ 
 
 

๑๐๐ % 
  

 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต. 
ทับสวำย มีแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ ตรงตำมควำม
ต้องกำรของศูนย์ฯชุมชน และ
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
และหน่วยงำนต้นสังกัด 

๕)โครงกำรปรับปรุง
หลักสูตรสถำนศึกษำ 

เพ่ือพัฒนำหลักสูตรปฐมวัยศพด.
อบต.ทับสวำยให้เหมำะสมกับวัยของ
ผู้เรียน และควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น 

ศพด. มีกำรจัดประสบ กำรณ์กำร
เรียนรู้ที่  เหมำะสม สอดคล้อง
กับเป้ำหมำยกำรศึกษำ ควำม
ต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น 

ศพด.อบต.ทับสวำย 
มีหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
จ ำนวน ๒ เล่ม 

๑๐๐ % 
 

ศพด.อบต.ทับสวำย 
มีหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  

 



๓๐ 
 

 

ยุทธศำสตร์ที ่๒ กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพผู้เรียน           
           ๒.๑ กลยุทธ์ กำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย

 
โครงกำร/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชงิคณุภำพ 
และขอ้เสนอแนะ ที่ตัง้ไว ้ ผลกำร

ด ำเนนิงำน 
ที่ตัง้ไว ้ ผลกำร

ด ำเนนิงำน 
๑)โครงกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำร
เรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็ก
ปฐมวัย 
 

๙๐ % เด็กภำยในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กจ ำนวน ๓๐ คน 

๙๐ % เด็กมีกิจกรรมพัฒนำกำรเรียนรู้
อย่ำงหลำกหลำย 

๒) โครงกำรวันส ำคัญ เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ด้ำน
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตำม สำระ
กำรเรียนรู้ ด้ำนคุณธรรม  
จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์ 

๑๐๐ % เด็กภำยในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กจ ำนวน ๓๐ คน 

๑๐๐ % ผู้เรียน มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ตำม สำระกำรเรียนรู้ ด้ำน
คุณธรรม  จริยธรรม และ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 

๓)  โครงกำรห้องพัฒนำสมอง ศพด.มีห้องเก่ียวกับกำรเรียนรู้ - ๑ ห้อง - ไม่ได้ด ำเนินกำร 
๔)  โครงกำรกีฬำเด็กประจ ำปี เพ่ือส่งเสริมให้เด็กออกก ำลังกำย - เด็กภำยในศูนย์พัฒนำเด็ก

เล็กจ ำนวน ๓๐ คน 
- ไม่ได้ด ำเนินกำร 

๕)  โครงกำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ เพ่ือให้ ศพด.มีควำมพร้อมด้ำน
กล้ำมเนื้อและกำรเคลื่อนไหว 

๑๐๐ % เด็กภำยในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กจ ำนวน ๓๐ คน 

๑๐๐ % เด็กมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง
เติบโตสมวัย 

๖)  โครงกำรจิตรกรน้อย ส่งเสริมให้เด็กกล้ำแสดงออกและ
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์   

๑๐๐ % เด็กภำยในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กจ ำนวน ๓๐ คน 

๑๐๐ % เด็กมีควำมกล้ำแสดงออกและมี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในงำน
ศิลปะต่ำง ๆ 

๔)โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้นอก
สถำนที่ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้มีกำรเรียนรู้
นอกสถำนที่ 

๙๐ % เด็กภำยในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กจ ำนวน ๓๐ คน 

๙๕ % จัดทัศนศึกษำดูงำน เรียนรู้นอก
สถำนที่ส ำหรับ ศพด. อบต.ทับ
สวำย 

 
 
 



๓๑ 
 

 

 ยุทธศำสตร์ที ่๒ กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
๒.๒ กลยุทธ ์สง่เสริม พฒันำด้ำนคุณธรรมจรยิธรรมผูเ้รยีน 

 
โครงกำร/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชงิคณุภำพ 
และขอ้เสนอแนะ ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน ที่ตัง้ไว ้ ผลกำร

ด ำเนนิงำน 
๑)  โครงกำรส่งเสริมมำรยำทไทย 
ส ำหรับเด็ก 

เพ่ือให้เด็กได้รับกำรปลูกฝังด้ำน
มำรยำท 

เด็กได้รับกำร
ปลูกฝังด้ำน

มำรยำทที่ดีงำม 

เด็กภำยในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กจ ำนวน ๓๐ คน 

๑๐๐ % เด็กได้รับกำรปลูกฝังด้ำน
มำรยำท  กำรไหว้ กำร
รับประทำนอำหำรฯลฯ 

๒)  โครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเด็ก 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับเด็ก 

๙๐ % เด็กภำยในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กจ ำนวน ๓๐ คน 

๑๐๐ % เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม โดย
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ 
ของทำงวัด 

 
 ยุทธศำสตร์ที ่๒ กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

          ๒.๓ กลยุทธ ์กำรส่งเสริมด้ำนสุขำภิบำล และสุขอนำมัย 
 

โครงกำร/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชงิคณุภำพ 

และขอ้เสนอแนะ ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน ที่ตัง้ไว ้ ผลกำร
ด ำเนนิงำน 

๕) โครงกำรหนูน้อยอนำมัยดี   ส่งเสริมด้ำนสุขอนำมัย ภำวะ   
 โภชนำกำรดี สุขภำพแข็งแรง 

๑๐๐ % เด็กภำยในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
จ ำนวน ๓๐ คน 

๑๐๐ %  นักเรียนมีสุขอนำมัย ภำวะ   
 โภชนำกำรดี สุขภำพแข็งแรง 

๒)โครงกำรจัดหำน้ ำดื่มน้ ำสะอำดส ำหรับ
นักเรียน ศพด.อบต.ทับสวำย 

เพ่ือให้เด็ก ศพด.มีน้ ำสะอำดไว้
ด่ืม 

๙๐ % จัดหำน้ ำดื่มสะอำด
ให้เด็ก ศพด.อบต.

ทับสวำย 

๙๕ % เด็ก ศพด.อบต.ทับสวำยมีน้ ำ
สะอำดไว้ส ำหรับดื่ม 
 

 
 
 



๓๒ 
 

 

ยุทธศำสตร์ที ่๓ อำคำรสิง่แวดล้อม แหลง่เรยีนรู้ 
                 ๓.๑ กลยุทธ ์พัฒนำ ปรับปรุง อำคำร สถำนที่ สิ่งแวดล้อม 
                         

 
ยุ

ท
ธ
ศ
ำ
ส
ต
ร์
ที่
 
๓ อำคำรสิง่แวดลอ้ม แหลง่เรยีนรู้ 

                 ๓.๒ กลยุทธ ์พัฒนำ สื่อ/แหลง่เรียนรู้ 
 

โครงกำร/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชงิคณุภำพ และ

ข้อเสนอแนะ ที่ตัง้ไว ้ ผลกำร
ด ำเนนิงำน 

ที่ตัง้ไว ้ ผลกำร
ด ำเนนิงำน 

๑)  โครงกำรสื่อกำรเรียนรู้ 
ประชำคมอำเซียน 

ศพด.มีสื่อกำรเรียนรู้อำเซียน ๙๐ % เด็กภำยในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กจ ำนวน ๓๐ คน 

๙๐ % ศพด.มีสื่อกำรเรียนรู้อำเซียน 

๒)โครงกำรจัดหำวัสดุกำรศึกษำสื่อ
กำรเรียน กำรสอน ของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

เพ่ือส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

๙๕% เด็กภำยในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กจ ำนวน ๓๐ คน 

๑๐๐ % เด็ก ครู มีวัสดุกำรศึกษำ สื่อกำร
เรียน กำรสอน เพียงพอเหมำะสม 

 
 
 

 
โครงกำร/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชงิคณุภำพ 
และขอ้เสนอแนะ ที่ตัง้ไว ้ ผลกำรด ำเนนิงำน ที่ตัง้ไว ้ ผลกำร

ด ำเนนิงำน 
๓)  โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 

เพ่ือให้เกิดควำมร่มรื่นและ
สวยงำม 

๘๐% ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
๑ ศูนย ์

๙๐ % ศพด.เกิดควำมร่มรื่นและ
สวยงำมน่ำอยู่ น่ำเรียน 

4)โครงกำร ทำสี อำคำรรอบบริเวณ ศพด. 
ทั้งภำยในและ ภำยนอก 

เพ่ือให้ศูนย์มีสถำนที่สวยงำม 
เหมำะกับเป็นสถำนศึกษำ 

๘๐% ทำสี อำคำรรอบ
บริเวณ ศพด.  
ทั้ง ภำยในและ 

ภำยนอก 

- ไม่ได้ด ำเนินงำน 

๕)โครงกำรท ำหลังคำโดมคลุมสนำมเด็กเล่น เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภำพอนำมัย
ดีไม่ตำกแดดตำกฝน 

๙๐% จ ำนวน ๑ ศูนย์ - ไม่ได้ด ำเนินงำน 



๓๓ 
 

 

ยุทธศำสตร์ที ่๔  กำรสง่เสรมิกำรมสีว่นรว่ม  
    ๔.๑ กลยุทธส์่งเสริมและอนุรักษ์สถำบันศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 
โครงกำร/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชงิคณุภำพ และ
ข้อเสนอแนะ ที่ตัง้ไว ้ ผลกำร

ด ำเนนิงำน 
ที่ตัง้ไว ้ ผลกำร

ด ำเนนิงำน 
๑) โครงกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ปรำชญ์
ชำวบ้ำน 

เพ่ือให้เด็ก ศพด. อบต.ทับสวำยได้มีกำรเรียนรู้กลุ่ม
อำชีพของหมู่บ้ำนและต ำบล 

๙๐  เด็กภำยในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
จ ำนวน ๓๐ คน 

๙๕ % เด็ก ศพด.อบต.ทับสวำยได้เรียนรู้
อำชีพต่ำงๆของชุมชน 
 

๒)โครงกำรสืบสำน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น       
  
 

๑.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในกำรอนุรักษ์ สืบสำน
ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีในท้องถิ่น 
๒.  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  
๓.  เพ่ือให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในกำรปลูกฝังค่ำนิยมที่ดีงำมให้กับเด็ก 

๘๐% คณะกรรมกำร
ศูนย์ฯผู้ปกครอง 
ชุมชน ครูผู้ดูแล
เด็ก และผู้เรียน 
ร้อยละ ๘๐ ได้ร่วม
กิจกรรมฯ 

๘๕% ควรท ำอย่ำงต่อเนื่อง และ วัฒนธรรม 
และประเพณี  ท้องถิ่นสอดแทรกให้อยู่
ในทุกกิจกรรมกำรเรียนรู้ของเด็ก 

๓) โครงกำรวันส ำคัญ
ของชำติ 
 

เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ตำม สำระกำรเรียนรู้ ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม และ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
 

๙๐ % จัดกิจกรรมวัน
ส ำคัญต่ำงๆ เช่น 
วันแม่ฯ 
วันพ่อฯ วันปีใหม่ 
วันเด็กวันลอย
กระทง  
วันสงกรำนต์ เป็น
ต้น  

๙๕ % เด็กเล็ก ศพด. ผู้ปกครอง 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เข้ำร่วม
กิจกรรม 
 

 
 
 



๓๔ 
 

 

ยุทธศำสตร์ที ่๔  กำรสง่เสริมกำรมสีว่นรว่ม  
    ๔.๒ กลยุทธส์ร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน

 
โครงกำร/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชงิคณุภำพ 
และขอ้เสนอแนะ ที่ตัง้ไว ้ ผลกำร

ด ำเนนิงำน 
ที่ตัง้ไว ้ ผลกำร

ด ำเนนิงำน 
๑)โครงกำรปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพ่ือพัฒนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำร

พัฒนำผู้เรียน 
๑ ครั้ง/ภำค

เรียน 
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ

ผู้ปกครอง 
ศพด. จ ำนวน 

๑ ศูนย ์
ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนเรียนรู้มี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำผู้เรียน 

๒) โครงกำรแหล่งเรียนรู้จำก
ชุมชนและท้องถิ่น 

เพ่ือน ำควำมรู้จำกท้องถิ่นมำจัด
กำรศึกษำ 

๘๕ % เด็กภำยในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กจ ำนวน ๓๐ คน 

๙๐ % เด็กได้มีกำรเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
และท้องถิ่น 

๓)โครงกำรศูนย์พัฒนำเด็ก  
เล็ก ๓ วัย 

เพ่ือให้เด็ก ศพด. อบต.ทับสวำยได้
มีกำรสัมพันธ์ร่วมกับผู้ปกครองและ
ผู้สูงอำยุในชุมชน 

๙๐ % จัดกิจกรรมโดยแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ส ำหรับเด็ก 
ผู้ปกครองและผู้สูงอำยุ 

๙๐ % เด็ก ผู้ปกครองและผู้สูงอำยุมี
กำรท ำกิจกรรมร่วมกัน ท ำให้
เกิดควำมเข้ำใจกันมำกยิ่งขึ้น 

 

 



๓๕ 
 

 
 

บทที ่ 3 

ยทุธศำสตรแ์ละแนวทำงกำรพฒันำ 

********************************************* 

  ในปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย ใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียุทธศำสตร์และกลยุทธ์ในกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทับสวำย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 

ยุทธศำสตร ์ กลยทุธ ์ หนว่ยงำนทีร่ับผดิชอบ 
ยุทธศำสตร์ที ่ ๑ 
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและมำตรฐำน
กำรศึกษำ 
    

กลยทุธท์ี่ ๑.๑  
กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
ระบบกำรจัดกำรศึกษำของชำติ 

ศพด.อบต.ทับสวำย 

กลยทุธท์ี่ ๑.๒  
กำรพัฒนำคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ศพด.อบต.ทับสวำย 

ยุทธศำสตร์ที ่ 2  
กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    
 

กลยทุธท์ี่ ๒.๑  
กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย 

ศพด.อบต.ทับสวำย 

กลยทุธท์ี่ ๒.๒  
พัฒนำ ส่งเสริม ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 

ศพด.อบต.ทับสวำย 

กลยทุธท์ี่ ๒.๓  
กำรส่งเสริมสุขำภิบำล และสุขอนำมัย  

ศพด.อบต.ทับสวำย 

ยุทธศำสตร์ที ่ 3   
อำคำร สถำนที่ สิ่งแวดล้อม สื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ 
    

กลยทุธท์ี ่๓.๑  
พัฒนำ ปรับปรุง อำคำร สถำนที่ สิ่งแวดล้อม  

ศพด.อบต.ทับสวำย 

กลยทุธท์ี ่๓.2  
พัฒนำ สื่อ /แหล่งเรียนรู้ 

ศพด.อบต.ทับสวำย 

ยุทธศำสตร์ที ่ 4   
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน 
      

กลยทุธท์ี ่๔.๑  
ส่งเสริมและอนุรักษ์สถำบันศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ศพด.อบต.ทับสวำย 

กลยทุธท์ี ่๔.๒  
สร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน 

ศพด.อบต.ทับสวำย 



๓๖ 
 

         
  บทที ่๔ 

บญัชโีครงกำร/กจิกรรม 
         ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีโครงกำร/

กิจกรรมจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ในกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 

๔.๑ บัญชสีรปุโครงกำรกจิกรรม 
 

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖7 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖8 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖9 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕70 

      รวม  ๕ ป ี

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

ยทุธศำสตรท์ี ่ ๑ 
พฒันำกำรจดักำรศกึษำและมำตรฐำน
กำรศกึษำ 
   ๑.๑ กลยุทธ์กำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับระบบกำรจัด
กำรศึกษำของชำติ 
   ๑.๒ กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำน
กำรศึกษำ  

            

รวม             
ยทุธศำสตรท์ี ่ 2  
กำรสง่เสรมิและพฒันำคณุภำพผูเ้รยีน 
   ๒.๑ กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรจดักำร
เรียนรู้  
   ๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสรมิ พัฒนำด้ำน
คุณธรรมจริยธรรมผูเ้รียน 
   ๒.๓ กลยุทธ์ กำรส่งเสริมด้ำนสขุำภิบำล 
และสุขอนำมัย 

            

รวม             



๓๗ 
 

 

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖7 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖8 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖9 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕70 

      รวม  ๕ ป ี

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

ยทุธศำสตรท์ี ่ 3   
อำคำร สถำนที ่สิง่แวดลอ้ม สือ่ และ
แหลง่เรยีนรู ้
   ๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนำ ปรับปรงุ อำคำร 
สถำนที่ สิ่งแวดล้อม  
   ๓.2 กลยุทธ์ พัฒนำ สื่อ /แหล่ง
เรียนรู ้
 

            

รวม             
ยทุธศำสตรท์ี ่ 4   
สง่เสรมิกำรมสีว่นรว่มกบัชมุชน 
   ๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและอนุรกัษ์
สถำบนัศำสนำ ศลิปวฒันธรรม และภูมิ
ปัญญำท้องถิน่ 
   ๔.๒ กลยุทธ์ สร้ำงควำมสัมพนัธ์กับ
ชุมชน 

            

รวม             
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 

๔.๒ รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม 
 ยุทธศำสตร์ที ่ ๑  พฒันำกำรจดักำรศกึษำและมำตรฐำนกำรศกึษำ 
     ๑.๑ กลยทุธ ์กำรบริหำรกำรจดักำรศกึษำใหส้อดคล้องกับระบบกำรจดักำรศกึษำของชำติ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ ผลที่คำดว่ำ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำย
กำรบริหำรสถำนศึกษำ
(อำหำรกลำงวัน ) 

เพื่อจัดหำอำหำร
กลำงวันและอำหำรว่ำง
ให้นักเรียน 
 

นักเรียนทุกคนได้
รับประทำนอำหำร
กลำงวันอย่ำงเพียงพอ  
มีคุณค่ำครบทั้ง ๕ หมู ่

๓๒๐,๐๐๐ 
 

๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ นักเรียนได้รับ
สำรอำหำรครบ 
 ๕ หมู ่

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

๒ โครงกำรจดัหำวัสดุ
กำรศึกษำ สื่อกำรเรียนกำร
สอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
(รำยหัว)   

จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์
กำรเรยีนกำรสอนที่
เหมำะสมต่อกำรเรียน
กำรสอนและ เพียงพอ
ต่อนักเรียน  

จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์กำร
เรียนกำรสอนที่เหมำะสม 
ต่อพัฒนำกำรนักเรยีน 
อำย๒ุ-๕ ปี 

๑๐๕,๔๐๐      ๑๐๕,๔๐๐      ๑๐๕,๔๐๐      ๑๐๕,๔๐๐      ๑๐๕,๔๐๐      ศพด.มีสื่อกำรเรยีน
กำรสอนที่เหมำะสม
กับพัฒนำกำรเด็ก 
ปฐมวัยและเพียงพอ 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

๓ โครงกำรสนับสนุน 
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร 
สถำนศึกษำ    
(ค่ำหนังสือเรียน)  

ค่ำหนังสือเรยีน 
ส ำหรับเด็กปฐมวยั  

จัดซื้อหนังสือเรียน 
ส ำหรับ 
เด็กปฐมวัย อำยุ ๓-๕ ปี 
อัตรำคนละ ๒๐๐ บำท/ปี   

- ๔,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เด็กปฐมวัย ศพด.อบต.
ทับสวำย มีหนังสือเรียน 
เพียงพอและเหมำะสม 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

๔ โครงกำรสนับสนุน 
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ   
(ค่ำอุปกรณ์กำรเรยีน) 

ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
ส ำหรับเด็กปฐมวยั    

จัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียน 
ส ำหรับเด็กปฐมวยั อำยุ 
๓-๕ ปีอัตรำคนละ ๒๐๐ 
บำท/ปี   

- ๔,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เด็กปฐมวัย ศพด.อบต.
ทับสวำย มีอุปกรณ์กำร
เรียนเพียงพอและ
เหมำะสม 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

๕ โครงกำรสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำย
กำรบริหำรสถำนศึกษำ    
(ค่ำเครื่องแบบนักเรยีน) 

ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
ส ำหรับเด็กปฐมวยั    

จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน
ส ำหรับเด็กปฐมวยั อำยุ 
๓-๕ ปีอัตรำคนละ ๓๐๐ 
บำท/ปี   

- ๖,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐  เด็กปฐมวัย ศพด.อบต.   
 ทับสวำย มีเครื่องแบบ  
 นักเรียนเพียงพอและ  
 เหมำะสม 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

 
 
 



๓๙ 
 

 

ยุทธศำสตร์ที ่ ๑  พัฒนำกำรจดักำรศกึษำและมำตรฐำนกำรศกึษำ 
     ๑.๑ กลยทุธ ์กำรบริหำรกำรจดักำรศกึษำใหส้อดคล้องกับระบบกำรจดักำรศกึษำของชำต ิ(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ ผลที่คำดว่ำ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

 ๖ โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ   (ค่ำ
กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรยีน) 

ค่ำกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรยีนส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย    

จัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรยีนส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย อำยุ ๓-๕ ปี
อัตรำคนละ ๔๓๐ 
บำท/ปี   

- ๘,๖๐๐ ๑๗,๒๐๐ ๑๗,๒๐๐ ๑๗,๒๐๐ เด็กปฐมวัย ศพด.อบต.ทับสวำย 
ได้รับกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

๗ โครงกำรส่งเสริมกำร
เรียนรูเ้ด็กปฐมวยั 
ท้องถิ่นไทย ผ่ำนกำร
เล่น (สนำมเด็กเล่น
สร้ำงปัญญำ) 

เพื่อก่อสร้ำงและจัดหำ
วัสดุอุปกรณ์ในกำร
สร้ำงสนำมเด็กเล่น
สร้ำงปัญญำ 

สนำมเด็กเล่นตำมกำร
ก่อสร้ำงฐำนกำรเรียนรู ้

- - ๒๐๐,๐๐
๐ 

๒๐๐,๐๐
๐ 

๒๐๐,๐๐
๐ 

เด็กเล็กไดม้ีสนำมเด็กเล่นสร้ำง
ปัญญำไว้ใช้งำนในกำรพัฒนำกำร
เรียนรู ้

กอง
กำรศึกษำ 

๘ โครงกำรจรำจรน้อย เพื่อปลูกฝังจิตส ำนึก
เด็กเล็กในกำรสร้ำง
วินัยจรำจร 

จัดกิจกรรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับกฎจรำจร
ให้กับเด็ก 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กได้รับควำมรู้เกีย่วกับกฎจรำจร
พื้นฐำน 

กอง
กำรศึกษำ 

๙ เด็กปฐมวัยหำ่งไกลยำ
เสพติด 

เพื่อให้เด็กเรยีนรู้และ
ห่ำงไกลยำเสพติด 

จัดกิจกรรมให้ควำมรู้
เด็กเกี่ยวกับยำเสพติด 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กได้รับควำมรู้เกีย่วกับโทษของยำ
เสพติด 

ศพด. 



๔๐ 
 

 

ยุทธศำสตร์ที ่ ๑  พัฒนำกำรจดักำรศกึษำและมำตรฐำนกำรศกึษำ 
๑.๒ กลยุทธก์ำรพฒันำคุณภำพมำตรฐำนกำรศกึษำ 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ ผลที่คำดว่ำ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ โครงกำรพัฒนำ
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กให้ได้
มำตรฐำนเป็นที่
ยอมรับ               

เพื่อให้ ศพด.อบต. 
ทับสวำย 
มีกำรพัฒนำด้ำน
มำตรฐำนและคณุภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ 
๒๓ มำตรฐำน 

๑0,๐๐๐ 
 

๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ ๑.เด็กเล็ก ศพด.อบต. 
ทับสวำยได้รับกำรส่งเสรมิ และ
พัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ  
๒. ศพด.อบต.ทับสวำยผ่ำนกำร
ประเมินมำตรฐำน อย่ำงมีคณุภำพ 
๓. ชุมชนและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีควำม
พึงพอใจผลกำรด ำเนินงำนของ ศพด.
อบต.ทับสวำย 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

๒ โครงกำรเพิม่
ประสิทธิภำพ
คณะกรรมกำร 
ศพด.อบต.ทับ
สวำย               

เพื่อส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนศูนย์ของ
คณะกรรมกำรศูนยฯ์ 

คณะกรรมกำร     
ศพด.อบต.ทับสวำย 
เข้ำรับกำรอบรม/
ศึกษำดูงำน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คณะกรรมกำรศูนยฯ์ 
ตำมทันควำมเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
วิชำกำรต่ำงๆ ทั้งทำงด้ำนสังคม 
เศรษฐกิจและเทคโนโลย ี

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

๓ โครงกำรพัฒนำ 
ครูผูดู้แลเด็ก/
ผดด. 

๑.เพื่อพัฒนำศักยภำพครู
ให้มีประสิทธิภำพมำก
ขึ้น 

ครูผูดู้แลเด็ก/ผดด.เข้ำ
รับกำรอบรม/ศึกษำดู
งำน 
 

๖,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
 

ครูผูดู้แลเด็ก/ผดด.มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน  
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมในกำรจดั
กระบวนกำรเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 



๔๑ 
 

 

ยุทธศำสตร์ที ่ ๑  พัฒนำกำรจดักำรศกึษำและมำตรฐำนกำรศกึษำ 

๑.๒ กลยุทธก์ำรพฒันำคุณภำพมำตรฐำนกำรศกึษำ(ตอ่)    

 

 

 

 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ ผลที่คำดว่ำ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๔ โครงกำรปรับปรุง 
แผนกำรศึกษำ 

๑ เพื่อศึกษำ พัฒนำ
ปรับปรุงแผนพัฒนำ
กำรศึกษำของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก อบต. 
ทับสวำย 
๒.เพื่อให้เหมำะสม 
สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของ  ผู้เรียน 
และบริบทของท้องถิ่น 
และหน่วยงำนต้น
สังกัด 

เพื่อใช้เป็นคู่มือ และ
แนวทำงในกำร
บริหำรงำนดำ้นต่ำงๆ 
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทับสวำย ท่ี
สอดคล้องกับนโยบำย
ของหน่วยงำนต้นสังกัด 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต. 
ทับสวำย มีแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
ตรงตำมควำมต้องกำรของศูนยฯ์ 
ชุมชน และสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่นและหน่วยงำนต้นสังกัด 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

๕ โครงกำรปรับปรุง
หลักสตูรสถำนศึกษำ 

๑.เพื่อพัฒนำหลักสูตร
ปฐมวัยศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก อบต.ทับสวำย 
ให้เหมำะสมกับวัยของ
ผู้เรยีน และควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ มี
กำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรยีนรู ้
ที่เหมำะสม สอดคล้อง
กับเป้ำหมำยกำรศึกษำ 
ควำมต้องกำรของ
ผู้เรยีนและท้องถิ่น 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.ทับสวำย 
มีหลักสูตรสถำนศึกษำ 
จ ำนวน ๑ เลม่ 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 



๔๒ 
 

 

กำรสง่เสริมและพฒันำคุณภำพผูเ้รยีน    ยทุธศำสตร์ที ่๒            
         ๒.๑ กลยทุธ ์กำรสง่เสริมกำรจดักำรเรยีนรู้

       

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ ผลที่คำดว่ำ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ โครงกำรพัฒนำทักษะ
กระบวนกำรเรียนรู้
ส ำหรับเด็กปฐมวยั(ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ) 

เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรของ
เด็กปฐมวัย เกดิกำรพัฒนำ
เต็มตำมศักยภำพ 
ควำมสำมำรถ ควำมถนดั 
และควำมสนใจของแต่ละ
บุคคล 

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิ
พัฒนำกำรของเด็กท่ี
เหมำะสมกับวัย 

๑5,๐๐๐ 
 

๑5,๐๐๐ ๑5,๐๐๐ ๑5,๐๐๐ ๑5,๐๐๐ นักเรียนมีพัฒนำกำร  
ครบทั้ง ๔ ด้ำน 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

๒ โครงกำรวันส ำคัญของ
ชำติ 

เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรยีน 
ด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ตำม สำระกำรเรยีนรู้ ด้ำน
คุณธรรม  จริยธรรม และ
ค่ำนิยมที่พึงประสงค ์

จัดกิจกรรมวันส ำคัญ
ต่ำงๆ เช่น วันแม่ฯ 
วันพ่อฯ วันปีใหม่ วันเด็ก
วันลอยกระทง  
วันสงกรำนต์ เป็นต้น  

๑0,๐๐๐ 
 

๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ เด็กเล็กของ ศพด.อบต. 
ทับสวำย ผู้ปกครอง 
คณะกรรมกำรบรหิำร
ศูนย์ฯ ประมำณ  80%  
เข้ำร่วมกิจกรรม   

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

๓ โครงกำรห้องพัฒนำ
สมอง                                                       

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบกำรณ์ตรงได้เรียนรู้
ผ่ำนกำรเล่น เกิด
จินตนำกำร  มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ และมคีวำม
รับผิดชอบต่องำนและสิ่งที่
ตนเล่น แบ่งปันผู้อื่นและ
รู้จักอดทนรอคอย 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีห้อง
พัฒนำสมอง (มุมประ
ประสบกำรณ์ต่ำงๆ) มสีื่อ 
ที่หลำกหลำย น่ำสนใจ 
เพียงพอต่อเด็ก และ
เหมำะสมกับวัย 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นักเรียนมีพัฒนำกำร
ครบทั้ง ๔ ด้ำน 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

4 โครงกำรกีฬำเด็ก
ประจ ำปี    

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
เล่นอุปกรณ์กีฬำได้ถูกต้อง
และเหมำะสมกับวัย 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำร
แข่งขันกีฬำเด็กประจ ำปี    

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นักเรียนเล่นอุปกรณ์
กีฬำได้ถูกต้องและ
เหมำะสมกับวัย 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 



๔๓ 
 

 

กำรสง่เสริมและพฒันำคณุภำพผูเ้รียน ยุทธศำสตร์ที ่๒  
 (ตอ่) ๒.๑ กลยุทธ ์กำรสง่เสรมิกำรจดักำรเรยีนรู้

       
๒ กำรสง่เสรมิและพฒันำคุณภำพผูเ้รยีน             ยุทธศำสตร์ที ่ 

 ๒.๒ กลยุทธ ์สง่เสริม พฒันำด้ำนคุณธรรมจรยิธรรมผูเ้รยีน

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ ผลที่คำดว่ำ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๕  โครงกำรออกก ำลัง
กำยเพื่อสุขภำพ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กไดม้ีทักษะ
กำรเคลื่อนไหวและออกก ำลัง
กำยที่เหมำะสม ไดร้ับกำร
พัฒนำกำร ด้ำนร่ำงกำย  
อำรมณ์  สังคม  และสติปญัญำ  

จัดกิจกรรมออกก ำลังกำย
หน้ำเสำธงทุกวัน และ
กิจกรรมกีฬำวันพุธ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กปฐมวัยมีควำมพร้อม
ครบทุกด้ำน  

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

๖ โครงกำรจติรกรน้อย                  เพื่อให้นักเรียนร่วมท ำกิจกรรม
และมผีลงำนศลิปะ ส่งเสริม
ควำมคิดรเิริม่สร้ำงสรรค์และ
เกิดควำมภำคภมูิใจในผลงำน 

นักเรียน ร้อยละ ๘๐ ร่วม
กิจกรรมและมีผลงำนด้ำน
ศิลปะ  

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม
และมผีลงำนด้ำนศิลปะ 
รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์มคีวำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรคส์ิ่งสวยงำม 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ ผลที่คำดว่ำ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ โครงกำรส่งเสริม
มำรยำทไทย
ส ำหรับเด็ก 

เพื่อให้เด็ก ศพด.อบต. 
ทับสวำย ได้รับกำรปลูกฝัง
ด้ำนมำรยำท 
 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
มำรยำทไทย   

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กมีมำรยำท ในกำรไหว้ 
กำรฟังและกำรพูด มำรยำท
กำรอยู่ร่วมกัน และปรบัตัว
เข้ำกับเพื่อนๆได้  รู้จัก
เสียสละ ตรงต่อเวลำ 
รับผิดชอบต่อตนเอง  มี
เหตุผล มีควำมเข้ำใจ และ

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 



๔๔ 
 

 

 
กำรสง่เสรมิและพฒันำคุณภำพผูเ้รยีน   ยทุธศำสตร์ที ่๒ 

          ๒.๓ กลยทุธ ์กำรสง่เสริมดำ้นสุขำภบิำล และสุขอนำมยั

 

เคำรพในควำมคดิของผู้อื่น 
เป็นผู้น ำ ผูต้ำมที่ด ี

๒ โครงกำรอบรม
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมของเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อปลูกฝังคณุธรรม  
จริยธรรม ประพฤติปฏิบตัิ
ตำมหลักธรรม เพื่อด ำรงชีวิต
ในสังคมได้อยำ่งมีควำมสุข 

จัดกิจกรรม/บรูณำกำร 
ให้นักเรียนมีคณุธรรม  
จริยธรรมและมีจติใจที่ดี
งำม 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ นักเรียนทุกคนมีคณุลักษณะที่
พึงประสงค์ตำมเกณฑ์ก ำหนด 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

๓ โครงกำรโตไปไม่
โกง 

เพื่อปลูกฝังคณุธรรม  
จริยธรรม และกำรใช้ชีวิต
ร่วมกันในสังคม 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิเรื่อง
คุณธรรม จรยิธรรม 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ เด็กได้รับกำรปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและกำรใช้ชีวิต
ร่วมกันในสังคม 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ ผลที่คำดว่ำ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ โครงกำรหนูน้อย
อนำมัยดี   

เพื่อให้เด็กเล็กไดร้ับกำรตรวจ
สุขภำพ และไดร้ับกำรสรำ้ง
ภูมิคุ้มกันเป็นรำยบคุคลมี
น้ ำหนัก -ส่วนสูง ตำมเกณฑ ์
ของกรมอนำมัย  

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
สุขภำพอนำมัยให้แก ่
เด็กเล็ก ศพด.อบต. 
ทับสวำย 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กเล็กของ ศพด.
อบต. 
ทับสวำยทุกคนมี
สุขภำพอนำมัยที่
แข็งแรงสมบูรณ ์

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

๒ โครงกำรจดัหำน้ ำดื่ม
ส ำหรับนักเรียน 

เพื่อจัดหำน้ ำดืม่ให้กับนักเรยีน 
ศพด.อบต.ทับสวำย 

เพื่อซื้อน้ ำดื่มให้กับ
นักเรียน ศพด.อบต.     
ทับสวำย 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ นักเรียนมสีุขภำพ
อนำมัยดี     

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

3 โครงกำรหนูน้อย ๓ R 
(ศพด.จัดกำรขยะ) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้วิธีในกำร
ก ำจัดขยะ 

จัดกิจกรรมรณรงค์และ
ส่งเสริมกำรลดใช้ ใช้ซ้ ำ 
และน ำขยะกลับมำใช้ใหม่ 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กได้รับรู้กำร
จัดกำรขยะที่ถูกวิธี 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 



๔๕ 
 

 

 ๓ อำคำรสิง่แวดล้อม แหลง่เรยีนรู้  ยุทธศำสตร์ที่
                ๓.๑ กลยทุธ์พฒันำ พัฒนำ ปรับปรุง อำคำร สถำนที่ สิ่งแวดล้อม

      

 
 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ ผลที่คำดว่ำ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ โครงกำรปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ และแหล่ง
เรียนรู้ ศพด. อบต.
ทับสวำย             

เพื่อปรับปรุง จัด
สภำพแวดล้อมให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ปลอดภยั น่ำอยู่ 
และสวยงำม 

ปลูกต้นไม้ สวนหย่อม 
ปรับปรุงซ่อมแซมสนำม/
อุปกรณ์เครื่องเล่น 
จัดหำอุปกรณ์ในกำร
ตกแต่งปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้   

๑0,๐๐๐  ๑0,๐๐๐  ๑0,๐๐๐  ๑0,๐๐๐  ๑0,๐๐๐  ศพด.มีแหล่งเรียนรู ้
ที่ปลอดภัย น่ำดู น่ำ
อยู่ น่ำเรียน และ
น่ำช่ืนชม 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

๒ โครงกำรปรับปรุง
อำคำรศพด.อบต.ทับ
สวำย  
 

เพื่อให้ศพด.มีสถำนท่ี
สวยงำม มั่นคง ปลอดภัย 
ตำมมำตรฐำน 

ทำสี อำคำรรอบบริเวณ 
ศพด. ท้ัง ภำยในและ 
ภำยนอก 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ศูนย์มีสถำนท่ีสวยงำม 
เหมำะกับเป็น
สถำนศึกษำ 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

๓ โครงกำรก่อสร้ำง
โดมบริเวรสนำมเด็ก
เล่น ศพด. 

เพื่อสนองมำตรฐำนของ
ศพด.ให้เด็กได้เรียนรูผ้่ำน
กำรเล่น ออกก ำลังกำยอย่ำง
ปลอดภัย ตำมมำตรฐำน 

ท ำหลังคำโดมคลมุสนำม
เด็กเล่น 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เด็กได้ท ำกิจกรรมใน
ร่ม มีสุขภำพอนำมัยด ี

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

๔ โครงกำรก่อสร้ำงรั้ว
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

เพื่อก่อสร้ำงรั้วศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

รั้วรอบศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศพด.มีรั้วรอบขอบชิต
เด็กได้รับควำม
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

๕ โครงกำรปรับปรุงเสำ
ธงและบริเวณเคำรพ
ธงชำติ 

เพื่อควำมมั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัยเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ปรับปรุงเสำธงและ
บริเวณเคำรพธงชำต ิ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็ก ศพด.มีควำม
ปลอดภัยเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เหมำะสม 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 



๔๖ 
 

 

 อำคำรสิง่แวดล้อม แหลง่เรยีนรู้   ยทุธศำสตร์ที ่๓
                ๓.๒ กลยทุธ์พฒันำ พัฒนำ สื่อ/แหล่งเรียนรู้

 
  กำรสง่เสริมกำรมสีว่นรว่ม     ยทุธศำสตร์ที ่๔

๔.๑ กลยุทธส์ง่เสริมและอนรุกัษส์ถำบนัศำสนำ ศลิปวฒันธรรม และภมูปิญัญำทอ้งถิน่  

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ ผลที่คำดว่ำ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑. โครงกำรสื่อกำรเรียนรู้
ประชำคมอำเซียน 

เพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัยให้
เกิดควำมพร้อมทั้ง ๔ ด้ำน 
เพื่อก้ำวเข้ำสู่สังคมอำเซียน 
 

เพื่อให้ ศพด.อบต. 
ทับสวำย มีสื่อที่ใช้ในกำร
เรียนรูเ้กี่ยวกับประชำคม
อำเซียน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กปฐมวัยมีควำม
พร้อมท้ังด้ำนร่ำงกำย  
อำรมณ์  สังคม  และ
สติปัญญำ เพื่อก้ำว
เข้ำสู่สังคมอำเซียน 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

๒. โครงกำรจดัหำและ
จัดท ำสื่อกำรเรียนกำร
สอน   

เพื่อให้ครูไดจ้ัดหำและ
จัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอน
ได้เหมำะสม เพียงพอ 

จัดหำและจัดท ำสื่อกำร
เรียนกำรสอน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ครูมีสื่อ/วัสดุกำรศึกษำ
ที่เหมำะสมเพียงพอต่อ
กำรจัดกำรเรยีนกำร
สอน 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

๓ โครงกำรศูนย์สื่อ
ระหว่ำงผู้ปกครอง
และศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก อบต.ทับสวำย 

เพื่อพัฒนำให้เด็กเล็กมี
แหล่งเรียนรู้โดยควำม
ร่วมมือระหว่ำงผู้ปกครอง
และศพด.อบต.ทับสวำย 

จัดท ำศูนย์สื่อระหว่ำง
ผู้ปกครองและศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก อบต.ทับสวำย 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็ก ผู้ปกครองไดร้ับ
แหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นและ
มีพัฒนำกำรที่ดสีมวัย 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ ผลที่คำดว่ำ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ โครงกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียง ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ปรำชน์
ชำวบ้ำน 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มีแหล่ง
เรียนรูจ้ำกภูมปิัญญำท้องถิ่น 
 

แหล่งเรียนรู้จำกภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
 

5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มี
แหล่งเรียนรู้จำกภูมิ
ปัญญำท้องถิน่ 
 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 



๔๗ 
 

 

  กำรสง่เสริมกำรมสีว่นรว่ม     ยทุธศำสตร์ที ่๔
๔.๑ กลยุทธส์ง่เสริมและอนรุกัษส์ถำบนัศำสนำ ศลิปวฒันธรรม และภมูปิญัญำทอ้งถิน่ (ตอ่)  

 
 

  กำรสง่เสรมิกำรมสีว่นรว่ม   ยุทธศำสตร์ที ่๔
         ๔.๒ กลยทุธส์รำ้งควำมสัมพนัธก์บัชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ ผลที่คำดว่ำ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๒ โครงกำรสืบสำน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น        

๑.  เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีใน
กำรอนุรักษ์ สืบสำนศิลปะ  
วัฒนธรรม  ประเพณีในท้องถิ่น 
๒.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี
ท้องถิ่น  
๓.  เพื่อให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ผู้ปกครอง และชุมชนได้มสี่วนร่วม
ในกำรปลูกฝังค่ำนยิมที่ดีงำมให้กบั
เด็ก 

คณะกรรมกำรศูนยฯ์
ผู้ปกครอง ชุมชน ครู
ผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้เรยีน ร้อยละ ๘๐ 
ได้ร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์  สืบสำน
ศิลปะ วัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑.  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีใน
กำรอนุรักษ์ สืบสำน
ศิลปะ  วัฒนธรรม  
ประเพณีในท้องถิ่น 
๒. ผู้เรียนเข้ำร่วม
กิจกรรมอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น 
๓.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ผู้ปกครอง และชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในกำรปลูกฝัง
ค่ำนิยมที่ดีงำมให้กับเด็ก 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งที่มำ ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 

๑ โครงกำรปฐมนิเทศ
นักเรียน/ผู้ปกครอง 

เพื่อพัฒนำแลกเปลีย่น
เรียนรู้ในกำรพัฒนำ
ผู้เรียน 

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง  

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ผู้ปกครองแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำผู้เรียน 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 



๔๘ 
 

 
    บทที ่ ๕ 

 
       กำรตดิตำมและประเมนิผลกำรน ำแผนพฒันำกำรศ ึกษำไปสกูำรปฏ ิบตั ิ 

๕.๑  คณะกรรมกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรน ำแผนพฒันำกำรศกึษำห้ำปี ไปสูก่ำรปฏบิตั ิ
      ประกำศศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย ลงวันที่    ๓๐     กันยำยน ๒๕๖๒  โดย

ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในครำวกำรประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๓๐ กันยำยน 
๒๕๖๒  ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำห้ำปีไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. นำงร ำไพ    ปัจจัยโคถำ ผู้ทรงคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยเขียน  อำภรณ์แก้ว รองนำยก อบต.ทับสวำย  กรรมกำร 
๓. นำงนันทิยำ  สีม่วงงำม ผู้แทนด้ำนสำธำรณสุข  กรรมกำร 
๔. นำยค ำภำ  แก้วนรำ  ผู้แทนด้ำนศำสนำแลวัฒนธรรม กรรมกำร 
๕. นำยบุญม ี  ภูทำวัน  ผู้แทนประชำคม   กรรมกำร 
๖. นำยวุฒิชัย  โพธิ์ปำน  ผู้แทนประชำคม   กรรมกำร 
๗. นำยเอกชัย  อ่ิมใจ  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมกำร 
๘. นำงแววตำ  ดอกสูงเนิน ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมกำร 
๙. นำงปรำณี  วันไธสง  ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก  กรรมกำร 
๑๐. นำงปัทมำ  ปัจจัยโคถำ ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก  กรรมกำร 
๑๑. นำงวิจิตตรำ  แสนมี  ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ  กรรมกำร 
๑๒. นำยวีระยทุธ  กฤษหมื่นไวย หัวหน้ำสถำนศึกษำ         กรรมกำร/เลขำฯ 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำห้ำปีไปสู่กำรปฏิบัติในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

๑. ก ำหนดแนวทำง และวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
๒. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
๓. รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ หัวหน้ำสถำนศึกษำ

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย เพ่ือให้หัวหน้ำสถำนศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเสนอต่อ คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย และ
ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลฯ ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้  ให้ปิด
ประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วัน 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

 

๕.๒  วธิกีำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนกำรพฒันำกำรศกึษำห้ำปไีปสูก่ำรปฏบิตั ิ
จะเริ่มตน้จำกศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย ออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 

ติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำห้ำปีไปสู่กำรปฏิบัติ แล้วจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม
ประเมินผลฯเพ่ือร่วมกันพิจำรณำก ำหนดแนวทำง วิธีกำร ในกำรติดตำมและประเมินผลฯ โดยประเมินผลส ำเร็จเป็นรำย
โครงกำร ว่ำเป็นไปวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดหรือไม่  ทั้งนี้ ควรประเมินผลทั้งระบบ กล่ำวคือ ประเมินทั้งปัจจัยที่
ใช้  กระบวนกำรที่ใช้  ผลผลิตที่ได้รับ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้ทรำบถึงปัญหำ อุปสรรคที่เกิดขึ้น ส ำหรับน ำไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรก ำหนดแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำต่อไป 
 
๕.3  หว้งระยะเวลำในกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรน ำแผนกำรพฒันำกำรศกึษำหำ้ปีไปสู่กำรปฏบิัต ิ

กำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำห้ำปีไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑  
ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วัน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 

 

 
 
 
 

แผนพัฒนำกำรศึกษำห้ำปี(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
 
 
 
 
 

 

ของ 
 

 

 
ศูนย์พัฒนำเดก็เลก็องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทบัสวำย 

สงักดักองกำรศกึษำศำสนำและวฒันธรรม 
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลทบัสวำย 

อ ำเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครรำชสมีำ 


