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ค ำน ำ 
 

      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
ละลมใหม่พัฒนา  ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาที่มีระบบมีทิศทางมีระเบียบ
แบบแผนตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงมหาดไทยโดย
การส ารวจสภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  การประเมินคุณภาพ
ภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลวิเคราะห์สภาพการณ์ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนโดยใช้เทคนิควิธี SWOT (SWOT Analysis) ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กเล็ก 

    แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา (พ.ศ.2565)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล  
ละลมใหม่พัฒนาฉบับนี้ใช้เป็นแนวทางในการท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2565  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไปและหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่
พัฒนา  ได้อย่างดียิ่ง 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 

 การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาเป็นบริการทางการศึกษาขั้นต้น ที่รัฐมุ่งจัดให้ประชาชนในวัย
แรกของชีวิตเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาและเป็นการวางรากฐานการด าเนินชีวิตใน
สังคมต่อไปการศึกษาระดับนี้นับว่าจะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นทั้งต่อตัวเด็กและครอบครัว โดยเฉพาะในการที่
ประเทศ ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านซึ่งมีผลกระทบต่อ วิถีชีวิต ของคนในสังคมมากขึ้น ดังนั้น
ความจ าเป็นในการเตรียมประชาชนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องเร่งด าเนินการและ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเตรียมตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพ่ือให้เด็กและประชาชนเหล่านั้นได้มีโอกาสเติบโตเป็ น
ผู้ใหญ่ ที่มีศักยภาพและเป็นก าลังที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 จากความส าคัญของการเพิ่มประชาชนดังกล่าวท าให้ปัจจุบันการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับเด็กทุกคน เพราะเป็นการเตรียมตัวในระดับต้นๆของชีวิต ก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษาการศึกษาระดับนี้มุ่งจัดให้ เด็กวัย 2.6 - 5 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ส าคัญในการวางรากฐานของชีวิต 
เพราะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาการอย่างรวดเร็วทั้งทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาตลอดจน
บุคลิกภาพอันเป็นพัฒนาการต่อเนื่องมาจากวัยทารกดังนั้นเด็กวัย 2.6 - 5 ปีจึงควรได้รับการเตรียมความ
พร้อมในทุกด้านของการพัฒนาการและให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามทิศทางและต่อเนื่องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ต่อไปในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่
หลักประการหนึ่งคือการจัดการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกระดับได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของการศึกษาระดับปฐมวัย  จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น  เพ่ือแบ่งเบาภาระจากผู้ปกครอง  และให้การ
เลี้ยงดู  ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาเปิดท าการสอนเมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2552  เป็นต้นมา  ซึ่งมีครูและ
ผู้ดูแลเด็กเล็ก  จ านวน  5 คน   แบ่งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก  2  คน  ผู้ดูแลเด็ก  2  คน  พนักงานจ้างทั่วไป  1  คน   
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  และบริหารจัดการในทุก
ด้าน คือ  ด้านบุคลากรและบริหารจัดการ  ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม  ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร  ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน และงานธุรการ  การเงิน และพัสดุ  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้าน
ละลม  หมู่ 3 ต าบลละลมใหม่พัฒนาอ าเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา พ.ศ.2565 เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ โดยได้รวบรวมปัญหาที่ต้อง
ด าเนินการแก้ไขความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แล้วได้
จัดกลุ่มข้อมูลปัญหา/ความต้องการพัฒนาและได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาขึ้นเพ่ือให้ครอบคลุมทุกมิติของการ
พัฒนา ทั้งด้านบุคลากรและการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตรด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนซึ่งเป็นมาตรฐานการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นกระบวนการที่น าไปพัฒนาต่อไป  
 

 

1.1 วิสัยทัศน์ 

“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ เด็กเล็กเรียนรู้อย่างมีความสุข เติบโตอย่างมีคุณภาพ”  
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1.2 พันธกิจ 
1) จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์เตรียมความพร้อมของเด็ก ทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย ด้าน 

อารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตและรู้จักการประหยัดอดออม 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และรักในประชาธิปไตย 
4) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอพียงสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
5) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
6) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
7) จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านภาษา กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา 
8) พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถตามศักยภาพและเป็น 

แบบอย่างที่ด ี
9) พัฒนาสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ให้เหมาะสม ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 10) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและชุมชนมีส่วนร่วม 
 
1.3  มำตรฐำนกำรศึกษำ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาได้น ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติมาก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 
ละลมใหม่พัฒนา ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

สำระของมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
  มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่  
• มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้/ ๒๖ ข้อ  
• มาตรฐานด้านที่ ๒ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้/ ๒๐ ข้อ  
• มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย - ๓ ก แรกเกิด ถึง ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วนั) จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้/ 

๗ ข้อ - ๓ ข ๓ ปี ถึง ๖ ปี(ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑) จ านวน ๗ ตัวบ่งชี้/ ๒๒ 
ข้อ สาระของมาตรฐานแต่ละด้าน มีดังน ี้ 

มำตรฐำนด้ำนที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ    
     ตัวบ่งชี้ย่อย  
  ๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ  
  ๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  ๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
  ๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ  
  ๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการ มีคุณวุฒิ/ 
คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/ 
คุณสมบัติเหมาะสม  
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  ๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจ านวนเด็ก 
ในแต่ละกลุ่มอายุ 
 

 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
  ๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  
  ๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  
  ๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
  ๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสม 
กับการใช้งานและเพียงพอ  
  ๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับ 
พัฒนาการของเด็ก  
  ๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย  

  ๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย    
        ๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
  ๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแล การ

เจ็บป่วยเบื้องต้น  
  ๑.๔.๒ มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี และป้องกัน 

ควบคุมโรคติดต่อ  
  ๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กที่เหมาะสม ตาม

ช่วงวัย และการใช้ประโยชน์  
  ๑.๔.๔ จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
  ๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และ

เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก  
  ๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ า

ดื่มน้ าใช้ ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะน าโรค  
  ๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน และ

ดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
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  ๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง กับ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย  

  ๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม  
  ๑.๕.๓ ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก 

ปฐมวัย  
  ๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

มำตรฐำนด้ำนที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้กำรดูแล และจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกำรเล่นเพื่อพัฒนำเด็ก 
ปฐมวัย  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
  ๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการ
ด าเนินงานและประเมินผล  
  ๒.๑.๒ จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย  
  ๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ 
ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท าปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 
  ๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก 
แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย  
  ๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรม 
พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
  ๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ และ 
ส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม  
  ๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ ความ
ปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน  
  ๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปาก 
เพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ  
  ๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการ 
อย่างต่อเนื่อง  
  ๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
  ๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้งค าถาม สืบเสาะหาความรู้ 
แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของ เด็ก  
  ๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสาร อย่าง
หลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ  
  ๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูด 
เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของ การพูด และการอ่านที่
ถูกต้อง  
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  ๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่ และ 
ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 
  ๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย โดย
เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคมปลูกฝังคุณธรรมและความเป็น
พลเมืองดี  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
  ๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและม่ันคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  
  ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์ 
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจ และถนัด 
  ๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ 
และหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ ด้วยวธิีที่เหมาะสมกับวัย 
และพัฒนาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
  ๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/ 
โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร  
  ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึง 
การเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
มำตรฐำนด้ำนที่ ๓ คุณภำพของเด็กปฐมวัย  
  ส าหรับเด็กแรกเกิด - อ ายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน)  
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
  ๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
  ๓.๒.๑ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน  
  ๓.๒.๒ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) 
  ๓.๒.๓ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย (Fine Motor 
Adaptive)  
  ๓.๒.๔ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (Receptive Language)     
   ๓.๒.๕ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language)  
  ๓.๒.๖ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม (Personal 
Social) 
   ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - อ ายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑)  
   ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
  ๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล  
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  ๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย  
  ๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
  ๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
  ๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตาม
วัย  
  ๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงานระหว่างตากับมือ
ตามวัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
  ๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ 
ผู้อื่นได้สมวัย  
  ๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การท างาน 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา  
  ๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตามข้อตกลง ค านึงถึง 
ความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
  ๓.๕.๑ ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 
ได้สมวัย  
  ๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติ 
สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย  
  ๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย  
  ๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย  
  ๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
  ๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย  
  ๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิดเขียนค า 
และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 
   ๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย น าไปสู่ การขีด
เขียนค าที่คุ้นเคย และสนใจ  
  ๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมี
ความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี  
  ตัวบ่งชี้ย่อย  
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  ๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล  
  ๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมี 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย  
  ๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้น าและผู้ตาม แก้ไข 
ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  
  ๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 
 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละลมใหม่พัฒนา 

 
มำตรฐำน / ตัวบ่งช้ี/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รำยกำรพิจำรณำ  ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/  

ตัวบ่งชี้/ รำยกำรพิจำรณำ  
มำตรฐำนด้ำนที ่๑ กำรบริหำรจัดกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย  ระดับดี  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ  ระดับดี  
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ  ระดับดี  
๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ระดับดี  
๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ระดับดี  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรทุกประเภทตำมหน่วยงำนที่สังกัด  ระดับดี  
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ  ระดับดี  
๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดาเนินกิจการ มี
คุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

ระดับดี  

๑.๒.๓ คร/ูผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิ
การศึกษา/ คุณสมบัติเหมาะสม  

ระดับดี  

๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อ
จ านวน เด็กในแต่ละกลุ่มอายุ  

ระดับดี  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ กำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อมเพื่อควำมปลอดภัย  ระดับดี  
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  ระดับดี  
๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย  

ระดับดี  

๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร  

ระดับดี  

๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้
ปลอดภัย  
เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ  

ระดับดี  
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มำตรฐำน / ตัวบ่งช้ี/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รำยกำรพิจำรณำ  ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/  
ตัวบ่งชี้/ รำยกำรพิจำรณำ  

๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด 
เหมาะสมกับระดับ  
พัฒนาการของเด็ก  

ระดับดี  

๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย  ระดับดี  
๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  

ระดับดี  

๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของ
พ้ืนที่  

ระดับดี  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔ กำรจัดกำรเพือ่ส่งเสริมสุขภำพและกำรเรียนรู้  ระดับดี  
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๑.๔.๑ มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโต ของเด็ก และ
ดูแล  
การเจ็บป่วยเบื้องต้น  

ระดับดี  

๑.๔.๒ มีแผนและดาเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี 
และป้องกัน  
ควบคุมโรคติดต่อ  

ระดับดี  

๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กที่
เหมาะสม  
ตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์  

ระดับดี  

๑.๔.๔ จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  

ระดับดี  

๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด 
ปลอดภัย  
และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก  

ระดับดี  

๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบ
อาหาร น้ าดื่มน้ าใช้ ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะน าโรค  

ระดับดี  

๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็ก
ทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  ระดับดี  
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/
ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการดาเนินงานของ
สถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย  

ระดับดี  

๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม  ระดับดี  
๑.๕.๓ ดาเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  

ระดับดี  

๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
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มำตรฐำน / ตัวบ่งช้ี/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รำยกำรพิจำรณำ  ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/  
ตัวบ่งชี้/ รำยกำรพิจำรณำ  

มำตรฐำนด้ำนที ่๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้กำรดูแล และจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
และกำรเล่นเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย  

ระดับดี  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ กำรดูแลและพัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน  ระดับดี  
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย มีการด าเนินงานและประเมินผล  

ระดับดี  

๒.๑.๒ จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่าง
หลากหลาย  

ระดับดี  

๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของ
เด็กท่ีเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น  

ระดับดี  

๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-
ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย  

ระดับดี  

๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัด
กิจกรรม พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ  

ระดับดี  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ  ระดับดี  
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่
เพียงพอ และ ส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม  

ระดับดี  

๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล 
สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน  

ระดับดี  

๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและ
ช่องปาก เพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ  

ระดับดี  

๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะ
โภชนาการ อย่างต่อเนื่อง  

ระดับดี  

๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา ห ูตามก าหนด  ระดับดี  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ภำษำและกำรสื่อสำร  ระดับดี  
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้งคาถาม สืบ
เสาะหา ความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและ
ผลงานที ่แตกต่างของเด็ก  

ระดับดี  

๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการ
สื่อสาร อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลาดับขั้นตอน 
พัฒนาการ  

ระดับดี  

๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟัง
เรื่องราว พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามลาดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแล
เด็ก เป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง  

ระดับดี  
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๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่ 
และ ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ  

ระดับดี  

๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
ตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  

ระดับดี  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรม
และความเป็น พลเมืองดี  

ระดับดี  

ตัวบ่งชี้ย่อย  
๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและม่ันคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้าง
เสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  

ระดับดี  

๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้าน
อารมณ์ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี 
ตามความ สนใจและถนัด  

ระดับดี  

๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ 
รู้จักสิทธิ และหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและ
ประเทศชาติ ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ  

ระดับดี  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ กำรส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่ำนให้ปรับตัวสู่กำรเชื่อมต่อใน
ขั้นถัดไป  

ระดับดี  

ตัวบ่งชี้ย่อย  
๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย/ โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศ
ที่เป็นมิตร  

ระดับดี  

๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละ
ขั้น จนถึงการเป็นผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  

ระดับดี  

มำตรฐำนด้ำนที ่๓ คุณภำพของเด็กปฐมวัย  ระดับดี  
-ส ำหรับเด็กแรกเกิด - อำยุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน)  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ก เด็กมีกำรเจริญเติบโตสมวัย  ระดับดี  
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๓.๑.๑ ก เด็กมีน้าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น
รายบุคคล  

ระดับดี  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย  ระดับดี  
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๓.๒.๑ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน  ระดับดี  
๓.๒.๒ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor)  ระดับดี  
๓.๒.๓ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย 
(Fine Motor Adaptive)  

ระดับดี  

๓.๒.๔ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (Receptive ระดับดี  
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มำตรฐำน / ตัวบ่งช้ี/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รำยกำรพิจำรณำ  ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/  
ตัวบ่งชี้/ รำยกำรพิจำรณำ  

Language)  
๓.๒.๕ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language)  ระดับดี  
๓.๒.๖ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม 
(Personal Social)  

ระดับดี  

-ส ำหรับเด็ก อำยุ ๓ ปี - อำยุ ๖ ปี (ก่อนเข้ำประถมศึกษำปีท่ี ๑)  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ข เด็กมีกำรเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมำะสม  ระดับดี  
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๓.๑.๑ ข เด็กมีน้าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น
รายบุคคล  

ระดับดี  

๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย  ระดับดี  
๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ  ระดับดี  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย  ระดับดี  
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน  ระดับดี  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหว  ระดับดี  
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว และ
ทรงตัวได้ ตามวัย  

ระดับดี  

๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงาน
ระหว่างตากับ มือตามวัย  

ระดับดี  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจ  ระดับดี  
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและ ผู้อื่นได้สมวัย  

ระดับดี  

๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น 
การท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา  

ระดับดี  

๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตามข้อตกลง 
ค านึงถึง ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย  

ระดับดี  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ เรียนรู้และสร้ำงสรรค์  ระดับดี  
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๓.๕.๑ ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ 
รอบ ตัวเด็กได้สมวัย  

ระดับดี  

๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ 
จ านวน มิต ิสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย  

ระดับดี  

๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย  ระดับดี  
๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย  ระดับดี  
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มำตรฐำน / ตัวบ่งช้ี/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รำยกำรพิจำรณำ  ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/  
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๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย  ระดับดี  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนภำษำและกำรสื่อสำร  ระดับดี  
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย  ระดับดี  
๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร  
การคิดเขียนคาและการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลาดับพัฒนาการ  

ระดับดี  

๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลาดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย นา
ไปสู่ การขีดเขียนคาที่คุ้นเคย และสนใจ  

ระดับดี  

๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็น
หลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย  

ระดับดี  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม คุณธรรม มีวินัย และควำมเป็น
พลเมืองดี  

ระดับดี  

ตัวบ่งชี้ย่อย  
๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับ
ความแตกต่าง ระหว่างบุคคล  

ระดับดี  

๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม และมี ค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย  

ระดับดี  

๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้นาและผู้
ตาม แก้ไข ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  

ระดับดี  

๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน  

ระดับดี  

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย  

 2. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ ก าหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 4 ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

ระดับ 3 ดีมาก  
ระดับ 2 ดี  
ระดับ 1 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น  
ระดับ 0 ต้องปรับปรุง  

 3. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรอื เป็น 
ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
1.4 หลักสูตรของสถำนศึกษำ  

เพ่ือให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการ
เตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคน
ดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตร 54  
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้
เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา จัด
การศึกษาโดยรับเด็กอายุ 2 และ 3 ปี หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล    
ละลมใหม่พัฒนา จึงจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้  

1.4.1 หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลละลมใหม่พัฒนำ (ส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ ๓ ปี)  

๑. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ ภำรกจิ หรือ พันธกิจ เป้ำหมำย มำตรฐำนคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ อัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์  

๑.๑ ปรัชญำกำรศึกษำระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
ความพร้อมเด่น เน้นโภชนา  
กล้าแสดงออก บ่งบอกความเป็นไทย  

๑.๒ วิสัยทัศน์กำรศึกษำระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  

“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ เด็กเล็กเรียนรู้อย่างมีความสุข เติบโตอย่างมีคุณภาพ”  

๑.๓ ภำรกิจหรือพันธกิจกำรศึกษำระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
๑.จัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของผู้เรียน  
๒.ส่งเสริมด้านโภชนาการของผู้เรียน  
๓.สนับสนุนจัดกิจกรรม การกล้าแสดงออกของผู้เรียน  

  ๔.ปลูกฝังรักความเป็นไทย 
๑.๔ เป้ำหมำยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

๑. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ สติปัญญาเป็น
องค์รวม อย่างสมดุลและมีความสุข  

๒. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน การเล่น
โดยใช้กระบวนการวางแผน การปฏิบัติ และการทบทวน  

๓. มีสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมพัฒนาการ เด็ก
ปฐมวัยอย่าง พอเพียง และเหมาะสมกับวัย  

๔. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
๑.๕ มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับอายุต่ ากว่า ๓ ปี ก าหนดคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ดังนี้  
๑.พัฒนาการด้านร่างกาย  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่ ๒ ใช้อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน  
๒. พัฒนาการด้านอารมณ์  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่ ๓ มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย  
๓. พัฒนาการด้านสังคม  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่ ๔ รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์ กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม รอบตัว  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่ ๕ ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย  
๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา  
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๖ สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย  
  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๗ สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 
 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 3 ปี  
คุณลักษณะที่พึงประสงคท์ี่ ๑ ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขภำพดี 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  สภำพที่พึงประสงค์  

อำยุ ๒ - ๓ ปี 
๑.๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและ
มีสุขภาพดี  

๑.มีน้าหนักตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  
๒.มีส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  
๓.เส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  

๑.๒ มีร่างกายแข็งแรง  ๑. มีภูมิต้านทานโรค ไม่ป่วยบ่อย  
๒.ขับถ่ายเป็นเวลา  
๓.รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย  
๔.นอนหลับพักผ่อน เหมาะสมกับวัย  

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๒ ใช้อวัยวะของร่ำงกำยได้สัมพันธ์กัน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  สภำพที่พึงประสงค์  

อำยุ ๒ - ๓ ปี 
๒.๒ ใช้กล้ามเนื้อเล็กและประสานสัมพันธ์มือ – 
ตา ได้เหมาะสมกับวัย  

๑. จับสีเทียนแท่งใหญ่เพ่ือขีดเขียนได้  
๒. เลียนแบบลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องหรือเส้นตรง
แนวดิ่ง  

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๓ มีควำมสุขและแสดงออกทำงอำรมณีได้เหมำะสมกับวัย 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  สภำพที่พึงประสงค์  

อำยุ ๒ - ๓ ปี 
๓.๑ ร่าเริงแจ่มใส  ๑.อารมณ์ดี  

๒. ยิ้มแย้มแจ่มใส หัวเราะง่าย  
๓. แววตามีความสุข  

๓.๒ แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับวัย  ๑.แสดงความภาคภูมิใจเมื่อท าสิ่งต่างๆส าเร็จ  
๒.ชอบพูดคาว่า ไม่ แม้เป็นสิ่งที่ต้องการ  

๓.๓ สนใจ และมีความสุขกับธรรมชาติสิ่งสวยงาม
ดนตรีและจังหวะการเคลื่อนไหว  

๑.ตอบสนองต่อธรรมชาติ อย่างสนุกสนาน  
๒.ตอบสนองเสียงเพลง จังหวะดนตรี อย่าง
สนุกสนาน  
๓.ตอบสนองต่อสิ่งสวยงามต่างๆอย่าง 
เพลิดเพลิน สนุกสนาน  

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๔ รับรู้และสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  สภำพที่พึงประสงค์  
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อำยุ ๒ - ๓ ปี 
๔.๑ ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้  ๑. การแสดงความเป็นเจ้าของที่เหมาะสม  

๒. ชอบออกไปเที่ยวไปเดินเล่น  
๓. กลัวตามท่ีผู้ใหญ่กลัว  

๔.๒ เล่นและร่วมท ากิจกรรมกับผู้อ่ืนได้ตามวัย  ๑. เล่นและร่วมท ากิจกรรมกับผู้อ่ืนได้ตามวัย  
๒. รู้จักการขอและการให้รอคอยช่วงสั้นๆ  
๓. เล่นร่วมกับคนอ่ืนแต่ต่างคนต่างเล่น  

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๕ ช่วยเหลือตนเองได้เหมำะสมกับวัย 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  สภำพที่พึงประสงค์  

อำยุ ๒ - ๓ ปี  
๕.๑ ท ากิจวัตรประจ าวันด้วยตนเองได้
ตามวัย  

๑. ใช้ช้อนตักอาหารเข้าปากได้เอง  
๒. ชอบช่วยเหลืองานบ้านง่ายๆดื่มน้ าจากแก้วได้เอง  
๓. ถอดเสื้อและสวมเสื้อโดยมีคนช่วยได้  
๔. บอกการขับถ่ายได้  

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๖ สื่อควำมหมำยและใช้ภำษำได้เหมำะสมกับวัย 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  สภำพที่พึงประสงค์  

อำยุ ๒ -๓ ปี 
๖.๑ รับรู้และเข้าใจความหมายของภาษา
ได้ตามวัย  

๑. ร้องเพลงได้บางคา  
๒. สนใจชอบดูหนังสือนิทานภาพ  

๖.๒ แสดงออกและ/หรือพูดเพ่ือสื่อ
ความหมายได้  

๑. พูดคาต่อคาได้  
๒. เลียนแบบคาพูดที่ผู้ใหญ่พูดตามได้  
๓. ถามคาถาม “อะไร” และ“ท าไม”  
๔. เรียกชื่อและสิ่งของที่คุ้นเคยได้  
๕. พูดและชี้บอกส่วนต่างๆของร่างกายได้  

 
 
คุณลักษณะที่พึงประสงคท์ี่ ๗ สื่อควำมหมำยและใช้ภำษำได้เหมำะสมกับวัย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ สภำพที่พึงประสงค ์ 

อำยุ ๒ - ๓ ป ี
๗.๑ สนใจและเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว  ๑. อยากเรียนรู้สิ่งต่างๆ  

๒. ถามบ่อยถามซ้ า  
๓. จดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ยาวนานขึ้น  
๔. ชอบดูหนังสือภาพ/นิทาน  
๕. มีช่วงความสนใจกับบางคนอย่างน้อยได้
นาน ๓ – ๕ นาที  

๗.๒ เรียนรู้ผ่านการเลียนแบบ  ๑. เลียนแบบการกระท าผู้ใกล้ชิดหรือเด็กอ่ืน  
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คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ สภำพที่พึงประสงค ์ 
อำยุ ๒ - ๓ ป ี
๒. พยายามเลียนเสียงต่างๆ  

๗.๓ ส ารวจโดยใช้ประสาทสัมผัส  ๑. สนใจ ค้นหา ส ารวจ สิ่งต่างๆ  
๒. ต่อภาพ ตัดต่อที่มีชิ้น ๒ – ๔ ชิ้นได ้ 
๓. ชอบละเลงสีด้วยมือ  

 
 ๑.๖ อัตลักษณ์ 

เด็กกล้าแสดงออก บ่งบอกวัฒนธรรมและประเพณีไทย  
 

๑.๗ เอกลักษณ์  
  มารยาทงาม สุขภาพแข็งแรงตามวัย 
 
๒. สำระกำรเรียนรู้  
  แนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้โดยพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู  ส าหรับเด็ก
ช่วงอายุ ๒ - ๓ ปี เน้นการจัดประสบการณ์ผ่านการเล่นตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับวัยอย่างเป็นองค์รวม  ทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาโดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ 
และความสามารถตามวัยของเด็ก ทั้งนี้ เด็กในช่วงวัยนี้จะมีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นมากกว่าในช่วงแรก เด็กมีการ
พ่ึงพาตนเอง แสดงความเป็นตัวของตัวเอง จึงจ าต้องค านึงถึงสาระการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย ประสบการณ์
ส าคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ ในระดับที่สูงขึ้น
ไป สาระการเรียนรู สาระการเรียนเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กช่วงอายุ ๒ - ๓ ปี เป็น
สื่อกลางในการจัด ประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ซ่ึงจ าเป็นต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยอาจจัดในรูปแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณา
การ หรือเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย สาระการเรียนรู้ประกอบไปด้วย ๒ ส่วน คือ ประสบการณ์
ส าคัญ และสาระท่ีควรเรียนรู้ ดังนี้  
  ๒.๑ ประสบกำรณ์ส ำคัญ  

เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เด็กได้ลงมือท าด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะในระยะแรกเริ่มชีวิตและช่วงระยะปฐมวัย มีความส าคัญเป็น
พิเศษ เนื่องจากเป็นรากฐานการพัฒนาก้าวต่อไปของชีวิตเด็กแต่ละคน ตลอดจน เป็นปัจจัยส าคัญก าหนด
ความสามารถ แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ และความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ของเด็ก ที่จะส่งผลต่อเนื่องจาก
ช่วงวัยเด็กไปสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ประสบการณ์จะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทุกด้านที่กระตุ้นให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้และมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ กับสิ่งต่างๆ รอบตัวในวิถีชีวิตของเด็กและในสังคม
ภายนอก อันจะสั่งสอนเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น ต่อการเรียนรู้และสามารถพัฒนาต่อเนื่องไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 
ประสบการณ์ส าคัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของเด็กนั้น พ่อ
แม่หรือผู้เลี้ยงดู จ าเป็นต้องสนับสนุนให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  การ
เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย การสร้างความรัก ความผูกพันกับคนใกล้ชิด การปฏิสัมพันธ์กับ ผู้คนและสิ่ง
ต่างๆรอบตัว และการรู้จักใช้ภาษาสื่อความหมาย ดังนั้น การฝึกทักษะต่างๆ ต้องให้เด็กมีประสบการณ์ส าคัญ
ผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและการเล่น ให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการเลียนแบบ ลองผิดลองถูกส ารวจ 
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ทดลอง และลงมือกระท าจริง การปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของ บุคคล และธรรมชาติเด็กตามบริบทของ
สภาพแวดล้อม จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ส าคัญแบบองค์รวมที่ยึดเด็ก เป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้  
   ๒.๑.๑ ประสบกำรณ์ส ำคัญที่ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มี
โอกาส พัฒนาการใช้กล้ามใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท ใน
การท ากิจวัตรประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่างๆ การนอนหลับพักผ่อน การดูแลสุขภาพอนามัย และความ 
ปลอดภัยของตนเอง ประสบการณส าคัญที่ควรสงเสริม ประกอบด้วย การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
ตามจังหวะดนตรี การเล่นออกกกาลังกายกลางแจ้งอย่างอิสระ การเคลื่อนไหวและการทรงตัว การประสาน 
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อและระบบประสาท การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส การวาด การเขียน ขีดเขี่ย การปัน การฉีก 
การตัดปะ การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย ของใช้ส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

๒.๑.๒ ประสบกำรณ์ส ำคัญที่ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้
เด็ก ได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส ได้พัฒนาความรู้สึกที่ดี 
ต่อตนเองและความเชื่อมั่นในตนเอง จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู เป็น
บุคคลที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้เด็กรู้สึกเป็นที่รัก อบอุ่น มั่นคง เกิดความรู้สึกปลอดภัย ไว้วางใจ ซึ่งจะ
ส่งผลให้เด็กเกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน ประสบการณส าคัญที่ควร
สงเสริม ประกอบด้วย การรับรู้อารมณ์หรือความรู้สึกของตนเอง การแสดง อารมณ์ที่เป็นสุข การควบคุม
อารมณ์และการแสดงออก การเล่นอิสระ การเล่นบทบาทสมมติ การชื่นชมธรรมชาติ การเพาะปลูกอย่างง่าย 
การเลี้ยงสัตว์ การฟังนิทาน การร้องเพลง การท่องคาคล้องจอง การท าศิลปะต่างๆ ตามความสนใจ เป็นต้น  
   ๒.๑.๓ ประสบกำรณ์ส ำคัญที่ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจ าวัน ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และปรับตัว 
อยู่ในสังคม เด็กควรมีโอกาสได้เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เด็กวัยเดียวกันหรือต่างวัย 
เพศเดียวกันหรือต่างเพศอย่างสม่ าเสมอ ประสบการณส าคัญที่ควรส่งเสริม ประกอบด้วย การช่วยเหลือตนเอง
ในกิจวัตร ประจ าวันตามวัย การเล่นอย่างอิสระ การเล่นรวมกลุ่มกับผู้อ่ืน การแบ่งปันหรือการให้ การอดทนรอ
คอยตามวัย การใช้ภาษาบอกความต้องการ การออกไปเล่นนอกบ้าน การไปสวนสาธารณ การออกไปร่วม
กิจกรรม ในศาสนสถาน เป็นต้น  
   ๒.๑.๔ ประสบกำรณ์ส ำคัญที่ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้รับรู้ และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจ าวันผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า และการเคลื่อนไหว ได้พัฒนาการ
ใช้ ภาษาสื่อความหมายและความคิด รู้จักสังเกตคุณลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสี ขนาด รูปร่าง รูปทรง 
ผิวสัมผัส จดจ า เรียกสิ่งต่างๆ รอบตัว ประสบการณส าคัญท่ีควรสงเสริม ประกอบด้วย การตอบคาถามจากการ
คิด การเชื่อมโยง จากประสบการณ์เดิม การเรียงลาดับเหตุการณ์ การยืดหยุ่นความคิดตามวัย การจดจ่อใส่ใจ 
การสังเกต วัตถุหรือสิ่งของที่มีสีสันและรูปทรงที่แตกต่างกัน การฟังเสียงต่างๆ รอบตัว การฟังนิทานหรือ
เรื่องราวสั้นๆ การพูดบอกความต้องการ การเล่าเรื่องราว การส ารวจ และการทดลองอย่างง่ายๆ การคิด
วางแผนที่ไม่ซับซ้อน การคิดตัดสินใจหรือคิดแก้ปัญหาเรื่องที่ง่ายๆ ด้วยตนเอง การแสดงความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการ เป็นต้น  

๒.๒ สำระท่ีควรเรียนรู้  
สาระที่จะให้เด็กช่วงอายุ ๒ - ๓ ปี เรียนรู้ ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเด็กเป็นลาดับแรก แล้วจึงขยายไปสู่เรื่องที่
อยู่ใกล้ตัวเด็กเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เด็กควรได้รับการรอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ให้เหมาะกับวัย ดังนี้ 
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๒.๒.๑ เรื่องรำวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและเพศของตนเอง การเรียกชื่อ 
ส่วนต่างๆ ของใบหน้าและร่างกาย การดูแลตนเองเบื้องต้นโดยมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ การล้างมือ การขับถ่าย 
การรับประทานอาหาร การถอดและสวมใส่เสื้อผ้า การรักษาความปลอดภัย และการนอนหลับพักผ่อน  

เรื่องท่ี ๑ แรกรับประทับใจ  
๑.๑ ครูประจ าชั้น  
๑.๒ ของใช้ประจ าตัวเด็ก  
๑.๓ การเก็บของเข้าท่ี  
๑.๔ การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร  
๑.๕ การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้า ห้องส้วม  
เรื่องท่ี ๒ สมำชิกของหนู  
๒.๑ ชื่อ– สกุลของตน  
๒.๒ ชื่อเล่น สัญลักษณ์ของตน  
๒.๓ ชื่อเล่นของเพ่ือน  
๒.๔ รูปร่าง ลักษณะ หน้าตา  
๒.๕ นาหน้าชื่อ -เพศ  
เรื่องท่ี ๓ กฎระเบียบของโรงเรียน  
๓.๑การปฏิบัติตนตามข้อตกลง  
๓.๒ มารยาทในการรับประทานอาหาร  
๓.๓ การเก็บอุปกรณ์และเครื่องใช้ในห้องเรียน  
๓.๔ การปฏิบัติตนต่อครูและเพ่ือน  
๓.๕ การใช้ภาษาสุภาพ  
เรื่องท่ี ๔ หนูช่วยเหลือตนเอง  
๔.๑ การล้างหน้า และแปรงฟัน  
๔.๒ การอาบน้ า  
๔.๓ การแต่งกาย  
๔.๔ การรับประทานอาหาร  
๔.๕. การเก็บรักษาสิ่งของ  
เรื่องท่ี ๕ หนูเล่นเพื่อสุขภำพแข็งแรง  
๕.๑ การออกกาลังกาย  
๕.๒ การเล่นเครื่องเล่นสนาม  
๕.๓ ประโยชน์ของการออกกาลังกาย  
๕.๔ การพักผ่อน  
๕.๕ ประโยชน์ของการพักผ่อน 
เรื่องท่ี ๖ ควำมปลอดภัย  
๖.๑ การเล่นอย่างปลอดภัย  
๖.๒ การข้ามถนน  
๖.๓ การใช้ยา  
๖.๔ การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า  
๖.๕ การใช้ของแหลมคม  
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เรื่องท่ี ๗ หนูมีมำรยำทงำม  
๗.๑ มารยาทในการไหว้ผู้ใหญ่  
๗.๒ มารยาทในการกราบพระ  
๗.๓ มารยาทในการพูด  
๗.๔ มารยาทในการรับของ  
๗.๕ มารยาทในสังคม  
เรื่องท่ี ๘ ร่ำงกำยของหนูที่ต้องดูแล  
๘.๑ การดูแลรักษาตา  
๘.๒ การดูแลรักษาหู  
๘.๓ การดูแลรักษาจมูก  
๘.๔ การดูแลรักษาปาก  
๘.๕ การดูแลรักษามือและเท้า  
เรื่องท่ี ๙ หนูมีสุขนิสัยท่ีดี  
๙.๑ การล้างมือ  
๙.๒ การแปรงฟัน  
๙.๓ การท าความสะอาดเล็บมือ,เล็บเท้า  
๙.๔ อาหารดีมีประโยชน์  
๙.๕ สุขนิสัยในการขับถ่าย  
เรื่องท่ี ๑๐ หนูเรียนรู้จำกกำรสัมผัส  
๑๐.๑ การมอง  
๑๐.๒ การดม  
๑๐.๓ การฟัง  
๑๐.๔ การชิมรส  
๑๐.๕ การหยิบจับ  

  ๒.๒.๒ เรื่องรำวเกี่ยวกับบุคคลและสถำนที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลภายใน 
ครอบครัวและบุคคลภายนอกครอบครัว การรู้จักชื่อเรียกหรือสรรพนามแทนตัวของญาติหรือผู้เลี้ยงดู วิธีปฏิบัติ 
กับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม การทักทายด้วยการไหว้ การเล่นกับพี่น้องในบ้าน การไปเที่ยวตลาดและสถานที่ต่างๆ 
ในชุมชน การเล่นที่สนามเด็กเล่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 

เรื่องท่ี ๑ โรงเรียนของเรำ  
๑.๑ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๑.๒ บุคคลต่างๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๑.๓ ห้องต่างๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๑.๔ มุมต่างๆภายในห้องเรียน  
๑.๕ การรักษาความสะอาด  
เรื่องท่ี ๒ บ้ำนของหนู  
๒.๑ ลักษณะของบ้าน  
๒.๒ ส่วนประกอบของบ้าน  
๒.๓ ห้องต่างๆภายในบ้าน  
๒.๔ ประโยชน์ของบ้าน  
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๒.๕ การดูแลรักษาความสะอาดบ้าน  
เรื่องท่ี ๓ ครอบครัวสุขสันต์  
๓.๑ บุคคลในครอบครัว  
๓.๒ หน้าที่ของบุคคลในครอบครัว  
๓.๓ การมีส่วนร่วมในครอบครัว  
๓.๔ การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว  
๓.๕ สิ่งจ าเป็นส าหรับครอบครัว  
เรื่องท่ี ๔ ชุมชนของเรำ  
๔.๑ ชื่อชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่  
๔.๒ สถานส าคัญในชุมชน  
๔.๓ สิ่งแวดล้อมในชุมชน  
๔.๔ อาชีพของคนในชุมชน  
๔.๕ หน้าที่และการมีส่วนร่วมในชุมชน  
เรื่องท่ี ๕ สถำนที่ส ำคัญในท้องถิ่น  
๕.๑ สถานีดับเพลิง  
๕.๒ สถานีต ารวจ  
๕.๓ โรงพยาบาล  
๕.๔ ตลาด  
๕.๕ วัด  
เรื่องท่ี ๖ เพื่อนหนูที่อยู่ข้ำงบ้ำน  
๖.๑ ชื่อเพ่ือนข้างบ้าน  
๖.๒ การปฏิบัติตนต่อเพ่ือนบ้าน  
๖.๓ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
๖.๔ การร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนบ้าน  
๖.๕ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
เรื่องท่ี ๗ จังหวัดของเรำ  
๗.๑ ชื่อจังหวัด  
๗.๒ คาขวัญของจังหวัดชลบุรี  
๗.๓ สถานที่ส าคัญของจังหวัดชลบุรี  
๗.๔ ศาสนาที่บุคคลในจังหวัดชลบุรีนับถือ  
๗.๕ อาชีพของบุคคลในจังหวัดชลบุรี  
เรื่องท่ี ๘ อำชีพในฝัน  
๘.๑ ครู / หน้าที่ / การแต่งกาย  
๘.๒ หมอ / หน้าที่ / การแต่งกาย  
๘.๓ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง / หน้าที่ / การแต่งกาย  
๘.๔ ต ารวจ / หน้าที่ / การแต่งกาย  
๘.๕ ชาวนา /หน้าที่ / การแต่งกาย  
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๒.๒.๓ ธรรมชำติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการส ารวจสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติรอบตัว 
เช่น สัตว ์พืช ดอกไม้ ใบไม้ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า การเล่นน้าเล่นทราย การ
เลี้ยงสัตว์ต่างๆ ที่ไม่เป็นอันตราย การเดินเล่นในสวน การเพาะปลูกอย่างง่าย  
เรื่องท่ี ๑ สิ่งแวดล้อมที่ธรรมชำติสร้ำงขึ้น  
๑.๑ น้า  
๑.๒ ต้นไม้  
๑.๓ ดิน หิน ทราย  
๑.๔ ทะเล  
๑.๕ ภูเขา  
เรื่องท่ี ๒ ข้ำวแสนอร่อย  
๒.๑ ข้าวที่เด็กรู้จัก  
๒.๒ ลักษณะของต้นข้าว  
๒.๓ สถานที่ปลูกข้าว  
๒.๔ การนาข้าวมาประกอบอาหาร  
๒.๕ ประโยชน์ของข้าว  
เรื่องท่ี ๓ ผักและผลไม้แสนอร่อย  
๓.๑ ชื่อของผัก และผลไม้  
๓.๒ รูปร่างลักษณะของผัก และผลไม้  
๓.๓ รสชาติของผัก และผลไม้  
๓.๔ วิธีท าผัก และผลไม้ให้สะอาด  
๓.๕ ประโยชน์ และโทษของผักผลไม้  
เรื่องท่ี ๔ ดอกไม้หลำกสี  
๔.๑ ชื่อ/รูปร่าง/ส ี 
๔.๒ การปลูก 
๔.๓ การบ ารุงรักษา  
๔.๔ ประโยชน์ของดอกไม้  
๔.๕ โทษของดอกไม้  
เรื่องท่ี ๕ ชีวิตน่ำรู้  
๕.๑สิ่งมีชีวิต  
๕.๒ สิ่งไม่มีชีวิต  
๕.๓ ประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิต  
๕.๔ ประโยชน์และโทษของสิ่งไม่มีชีวิต  
๕.๕ การดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต  
เรื่องท่ี ๖ สัตว์น่ำรักที่หนูควรรู้จัก  
๖.๑ สัตว์บก  
๖.๒ สัตว์น้า  
๖.๓ สัตว์เลี้ยง  
๖.๔ สัตว์ป่า  
๖.๕ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า  
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เรื่องท่ี ๗ ผึ้งน้อยแสนขยัน  
๗.๑ รูปร่าง ลักษณะ ของผึ้ง  
๗.๒ ที่อยู่อาศัยของผึ้ง  
๗.๓ อาหารของผึ้ง  
๗.๔ ประโยชน์ของผึ้ง  
๗.๕ โทษของผึ้ง  
เรื่องท่ี ๘ ปลำแสนสวย  
๘.๑ รูปร่าง ลักษณะ ของปลา  
๘.๒ ที่อยู่อาศัยของปลา  
๘.๓ อาหารของปลา  
๘.๔ วงจรชีวิตของปลา  
๘.๕ ประโยชน์/โทษ ของปลา  
เรื่องท่ี ๙ ต้นไม้แสนรัก  
๙.๑ ชื่อของต้นไม้  
๙.๒ รูปร่าง ลักษณะ สี  
๙.๓ การบ ารุงรักษาต้นไม้  
๙.๔ประโยชน์ของต้นไม้  
๙.๕ โทษของต้นไม้  
เรื่องท่ี ๑๐ วันคืน –ชื่นอุรำ  
๑๐.๑ ความหมายของกลางวัน/กลางคืน  
๑๐.๒ ปรากฏการณ์ในเวลากลางวัน 
๑๐.๓ การปฏิบัติตนในเวลากลางวัน  
๑๐.๔ ปรากฏการณ์ในเวลากลางคืน  
๑๐.๕ การปฏิบัติตนในเวลากลางคืน  
เรื่องท่ี ๑๑ ฤดูกำล  
๑๑.๑ ฤดูร้อน  
๑๑.๒ ฤดูฝน  
๑๑.๓ ฤดูหนาว  
๑๑.๔ การปฏิบัติตามฤดูกาล  
๑๑.๕ การเกิดปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ  
๒.๒.๔ สิ่งต่ำงๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของเล่นของใช้ที่อยู่รอบตัว การ
เชื่อมโยง ลักษณะ หรือคุณสมบัติอย่างง่ายๆ ของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก เช่น สี รูปร่าง 
รูปทรง ขนาด ผิวสัมผัส การอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ  
เรื่องท่ี ๑ สิ่งแสนสวยรอบตัวหนูมีสีต่ำงๆ  
๑.๑ สีที่ผู้เรียนรู้จัก  
๑.๒ สีที่ได้จากธรรมชาติ  
๑.๓ ประเภทของสี  
๑.๔ แม่สีและการผสมสี  
๑.๕ ประโยชน์และโทษของสี  
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เรื่องท่ี ๒ เครื่องมือเครื่องใช้  
๒.๑ เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องเรียน  
๒.๒ เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน  
๒.๓ เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร  
๒.๔ เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง  
๒.๕ การเก็บรักษา / ประโยชน์ / โทษ  
เรื่องท่ี ๓ กำรสื่อสำร  
๓.๑ ความหมายของการสื่อสาร  
๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร  
๓.๓ วิธีการสื่อสาร  
๓.๔ มารยาทในการสื่อสาร  
๓.๕ ประโยชน์ของการสื่อสาร  
เรื่องท่ี ๔ วิทยำศำสตร์น่ำรู้  
๔.๑ แสง  
๔.๒ เสียง  
๔.๓ แม่เหล็ก  
๔.๔ แว่นขยาย  
๔.๕ อากาศ 
เรื่องท่ี ๕ สิ่งแวดล้อมที่คนสร้ำงข้ึน  
๕.๑ บ้านที่อยู่อาศัย  
๕.๒ เครื่องมือเครื่องใช้  
๕.๓ ถนน  
๕.๔ สวนสาธารณะ  
๕.๕ สถานที่ท่องเที่ยว  
เรื่องท่ี ๖ นักคิดรุ่นจิ๋ว  
๖.๑ รูปทรงเรขาคณิต  
๖.๒ การตวง  
๖.๓ การเรียงลาดับ  
๖.๔ การเปรียบเทียบ  
๖.๕ ค่าของเงิน  
เรื่องท่ี ๗ กำรเดินทำงท่ัวไทย  
๗.๑ ความหมายของคมนาคม  
๗.๒ ประเภทของคมนาคม  
๗.๓ การปฏิบัติตนในการใช้ยานพาหนะ  
๗.๔ ประโยชน์ของคมนาคม  
๗.๕ โทษการใช้ยานพาหนะ  

  การอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา สามารถจัดในรูปของกิจกรรม
บูรณาการผ่านการเล่น การรอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ ควรค านึงถึงสิ่งส าคัญต่อไปนี้  
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๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ  
๒. ตระหนักและสนับสนุนสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่เด็กพึงได้รับ  
๓. ปฏิบัติตนต่อเด็กด้วยความรัก ความเข้าใจ และใช้เหตุผล  
๔. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมดุลครบทุกด้าน  
๕. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม และวัฒนธรรมไทย  
๖. ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับความสามารถและการเรียนรู้ของเด็ก  
๗. สนับสนุนการเล่นตามธรรมชาติของเด็ก  

3. โครงสร้ำงเวลำเรียน  
  การก าหนดเวลาเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา จัดการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย ตาม มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง ก าหนดให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้องจัดเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วันท าการ โดยแบ่งเป็น ๒ ภาคเรียน ใน ๑ ปีการศึกษา 

1.4.2 หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
ละลมใหม่พัฒนา (ส ำหรับเด็กอำยุ ๓ -๔ ปี)  

๑. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ ภำรกจิ หรือพันธกิจ เป้ำหมำย มำตรฐำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  

๑.๑ ปรัชญำกำรศึกษำปฐมวัย 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  พัฒนาเด็กอายุ ๒ -๔ ปี  บนพื้นฐาน
การอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็ม
ตามศักยภาพ ผ่านการเล่น การช่วยเหลือตนเอง มีทักษะในการด ารงชีวิตประจ าวัน ด้วยความรัก ความเข้าใจ
ของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิต และพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา  

๑.๒ วิสัยทัศน์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ภายในปี 
๒๕๖5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา มุ่งเน้นพัฒนาเด็กอายุ ๒ -๔ ปี ให้มี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมกับวัย เน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น 
ช่วยเหลือตนเอง ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยการประหยัด เห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

๑.๓ ภำรกิจหรือพันธกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน  

อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ  
๒. พัฒนาครูและบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน  

การเล่นที่มีจุดหมายอย่างต่อเนื่อง  
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย  
๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก โดย

นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้เสริมสร้างพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็ก  

๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
๑.๔ เป้ำหมำยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
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๑. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาเป็นองค์รวมอย่างสมดุลและมีความสุข  

๒. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
การเล่นโดยใช้กระบวนการวางแผน การปฏิบัติ และการทบทวน  

๓. มีสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยอย่างพอเพียง 

๔. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
๑.๕ มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงคส์ าหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี จ านวน ๑๒ มาตรฐาน ดังนี้  

๑. พัฒนาการด้านร่างกาย  
๑) ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี  
๒) กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ

ประสานสัมพันธ์กัน  
๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  

1) มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  
2) ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  

๓. พัฒนาการด้านสังคม  
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม  
2) มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3) รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย  
4) อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา  

1) ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  
2) มีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้  
3) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
4) มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้  

เหมาะสมกับวัย 
 
 
 
 
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  
มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๑ ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
ตัวบ่งชี้  สภำพที่พึงประสงค์ หมำยเหตุ 

อำยุ ๓ -๔ ปี  
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  
มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์  

๑. มีน้าหนักตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  
๒. มีส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  
มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี  

๑ .ยอมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และดื่มน้า ที่
สะอาดเมื่อมีผู้ชี้แนะ  
๒. ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากใช้ห้องน้า 
ห้องส้วม เมื่อมีผู้ชี้แนะ  
๓. นอนพักผ่อนเป็นเวลา  
๔. ออกกาลังกายเป็นเวลา  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  
รักษาความปลอดภัยของตนเอง  
และผู้อ่ืน  

๑. เล่นและท ากิจกรรมอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ   

 
มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๒ กล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่ว 
และประสำนสัมพันธ์กัน 
ตัวบ่งชี้  สภำพที่พึงประสงค์ หมำยเหตุ 

อำยุ ๓ -๔ ปี  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  
เคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
คล่องแคล่วประสาน สัมพันธ์และ
ทรงตัวได้  

๑. เดินตามแนวที่ก าหนดให้  
๒. กระโดดสองขาขึ้นลงอยู่กับที่ได้  
๓. วิ่งแล้วหยุดได้  
๔. รับลูกบอลโดยใช้มือและลาตัวช่วย  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  
ใช้มือ – ตาประสาน สัมพันธ์กัน
มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก  

๑. ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจากกันได้โดยใช้มือ เดียว  
๒. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้  
๓. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด  
๑ ซม.ได ้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ  
มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๓ มีสุขภำพจิตดีและมีควำมสุข 
ตัวบ่งชี้  สภำพที่พึงประสงค์ หมำยเหตุ 

อำยุ ๓ - ๔ ปี  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑  ๑. แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมกับบาง  
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แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม  

สถานการณ์  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒  
มีความรู้สึกที่ดี ต่อตนเองและ
ผู้อื่น  

๑. กล้าพูด กล้าแสดงออก  
๒. แสดงความพอใจในผลงาน  

 

 
มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทำงศิลปะ ดนตร ีและกำรเคลื่อนไหว 
ตัวบ่งชี้  สภำพที่พึงประสงค์ หมำยเหตุ 

อำยุ ๓ -๔ ปี  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  
สนใจ มีความสุขและแสดงออก 
ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว  

๑. สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ  
๒. สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านเสียงเพลง 
ดนตรี  
๓. สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบ เพลง จังหวะ และดนตร 

 

 
มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงำม 
ตัวบ่งชี้  สภำพที่พึงประสงค์ หมำยเหตุ 

อำยุ ๓ -๔ ปี  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑  
ซื่อสัตย์สุจริต  

๑. บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใดเป็นของตนเอง และสิ่งใด เป็น
ของผู้อ่ืน  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒  
มีความเมตตากรุณา มีน้าใจ และ
ช่วยเหลือแบ่งปัน  

1. แสดงความรักเพ่ือน และมีเมตตาสัตว์เลี้ยง  
2. แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓  
มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  

๑. แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อ่ืน   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔  
มีความรับผิดชอบ  

๑. ท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จเมื่อมีผู้ช่วย เหลือ   

 
 
 
 
 
 
 
พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ  
มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวบ่งชี้  สภำพที่พึงประสงค์ หมำยเหตุ 

อำยุ ๓ -๔ ปี  
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑  
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน  

๑. แต่งตัวโดยมีผู้ช่วยเหลือ  
๒. รับประทานอาหารด้วยตนเอง  
๓. ใช้ห้องน้าห้องส้วมโดยมีผู้ช่วยเหลือ  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๒  
มีวินัยในตนเอง  

๑. เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีเมื่อมีผู้ชี้แนะ  
๒. เข้าแถวตามลาดับก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๓  
ประหยัดและพอเพียง  

๑. ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัด และพอเพียง เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ  

 

 
มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๗ รักธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และควำมเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้  สภำพที่พึงประสงค์ หมำยเหตุ 

อำยุ ๓ -๔ ปี  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑  
ดูแลรักษาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  

๑. มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อมี
ผู้ช่วยเหลือ  
๒. ทิ้งขยะได้ถูกที่  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒  
มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
และรักความเป็นไทย  

๑. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ  
๒. กล่าวค าขอบคุณ และขอโทษเมื่อมีผู้ชี้แนะ  
๓. หยุดยืนเมื่อได้ยินเพลงชาติไทย และเพลง สรรเสริญ
พระบารม  

 

 
มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขและปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวบ่งชี้  สภำพที่พึงประสงค์ หมำยเหตุ 

อำยุ ๓ -๔ ปี  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑  
ยอมรับความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  

๑. เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไปจากตน   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๒  
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน  

๑. เล่นร่วมกับเพื่อน  
๒. ยิ้มหรือทักทายผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยเมื่อมีผู้ 
ชี้แนะ  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๓  
ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม  

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ  
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามเม่ือมีผู้ชี้แนะ  
๓. ยอมรับการประนีประนอมแก้ไขปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ  

 

 
มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๙ ใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมกับวัย 
ตัวบ่งชี้  สภำพที่พึงประสงค์ หมำยเหตุ 

อำยุ ๓ -๔ ปี  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑  
สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้

๑. ฟังผู้อื่นพูดจนจบ พูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง  
๒. เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ  
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ผู้อื่นเข้าใจ  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๒  
อ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้  

๑. อ่านภาพ และพูดข้อความ ด้วยภาษาของตน  
๒. เขียน ขีด เขี่ย อย่างมีทิศทาง  

 

 
มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๑๐ มีควำมสำมำรถในกำรคิดที่เป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้  สภำพที่พึงประสงค์ หมำยเหตุ 

อำยุ ๓ -๔ ปี  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑  
มีความสามารถในการคิดรวบยอด  

๑. บอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ 
ประสาทสัมผัส  
๒. จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะ หรือ
หน้าที่ การใช้งานเพียงลักษณะเดียว  
3. คัดแยกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ หรือหน้าที่การใช้งาน  
4. เรียงลาดับสิ่งของหรือเหตุการณ์อย่างน้อย 3 ล าดับ  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒  
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  

๑. ระบุผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท าเมื่อ มีผู้
ชี้แนะ  
๒. คาดเดา หรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๓  
มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
และตัดสินใจ  

๑. ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ  
๒. แก้ปัญหาโดลองผิดลองถูก  

 

 
มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๑๑ จินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ตัวบ่งชี้  สภำพที่พึงประสงค์ หมำยเหตุ 

อำยุ ๓ -๔ ปี  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑  
ท างานศิลปะตามจินตนาการและ 
ความคิดสร้างสรรค์  

๑. สร้างผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสารความคิดความรู้สึกของ
ตนเอง  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒  
แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่างสร้างสรรค์  

๑. เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสารความคิดความรู้สึกของ
ตนเอง  

 

 
 
 
 
 
มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ และมีควำมสำมำรถในกำร-  
แสวงหำควำมรู้ได้เหมำะสมกับวัย 
ตัวบ่งชี้  สภำพที่พึงประสงค์ หมำยเหตุ 

อำยุ ๓ -๔ ปี  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๑  ๑. สนใจฟังหรืออ่านหนังสือด้วยตนเอง   
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มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  ๒. กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๒  
มีความสามารถในการแสวงหา
ความร ู้  

๑. ค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการที่มีผู้
ชี้แนะ  
๒. ใช้ประโยคคาถามว่า “ใคร” “อะไร” ในการค้นหา
ค าตอบ  

 

 
๑.๖ อัตลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

เด็กกล้าแสดงออก บ่งบอกวัฒนธรรมและประเพณีไทย  
๑.๗ เอกลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

มารยาทงาม สุขภาพดีตามวัย  
๒. สำระกำรเรียนรู้  

     สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ ๓-๔ ปี เป็นสื่อกลาง
ในการจัดประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซ่ึง
จ าเป็นต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยอาจจัดในรูปแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ หรือ
เลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย สาระการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย ๒ ส่วน คือ ประสบการณ์ส าคัญ และ
สาระที่ควรเรียนรู้ ดังนี้  

๒.๑ประสบกำรณ์ส ำคัญ ประสบการณส์ าคัญ เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้เด็ก
ได้ลงมือท าด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะ
ระยะแรกเริ่มชีวิต และช่วงระยะปฐมวัยมีความส าคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นรากฐานของพัฒนาการก้าวต่อไป
ของชีวิตเด็กแต่ละคน ตลอดจนเป็นปัจจัยส าคัญท่ีก าหนดความสามารถ แรงจูงใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองของเด็ก ที่จะส่งผลต่อเนื่องจากช่วงวัยเด็กไปสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ 
ประสบการณส์ าคัญจะเกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมทุกด้านท่ีกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และมี
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในวิถีชีวิตของเด็ก และในสังคมภายนอก อันจะสั่ง
สมเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาต่อเนื่องไปสู่ระดับที่สูงขึ้น  
ประสบการณส์ าคัญท่ีช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ของเด็กนั้น พ่อ
แม่หรือผู้เลี้ยงดูจ าเป็นต้องสนับสนุนให้เด็กมีประสบการณ์ตรงด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า การเคลื่อนไหว
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การสร้างความรักความผูกพันกับคนใกล้ชิด การปฏิสัมพันธ์ 
กับผู้คนและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และการรู้จักใช้ภาษาสื่อความหมาย ดังนั้น การฝึกทักษะต่าง ๆ ต้องให้เด็กมี
ประสบการณส์ าคัญผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และการเล่น ให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการเลียนแบบ ลอง
ผิดลองถูก ส ารวจ ทดลอง และลงมือกระท าจริง การปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของ บุคคล และธรรมชาติรอบตัว
เด็กตามบริบทของสภาพแวดล้อม จ าเป็นต้องมีการจัดประสบการณ์ส าคัญแบบองค์รวมที่ยึดเด็กเป็นส าคัญ 
ดังต่อไปนี้  
 
 

๒.๑.๑ ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  
    เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การประสาน
สัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท ในการท ากิจวัตรประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ การสนับสนุน
ให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย และรักษาความปลอดภัยของตนเอง ดังนี้ 
ด้ำนร่ำงกำย ประสบกำรณ์ส ำคัญ 
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กล้ามเนื้อใหญ่  -การเคลื่อนไหวอยู่กับที่  
-การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่  
-การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์  
-การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะ  
-การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ  

การใช้กล้ามเนื้อเล็ก  -การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ 
บล็อก  
-การเขียนภาพและการเล่นกับสี  
-การปั้น  
-การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วย เศษวัสดุ  
-การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ 
การร้อยวัสดุ  

การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน  -การปฏิบัติตตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตร
ประจ าวัน  

การรักษาความปลอดภัย  -การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ าวัน  
-การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ ์เกี่ยวกับการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัย  
- การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ  
 

การตระหนักรู้เก่ียวกับร่างกายตนเอง  -การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง 
ระดับ และพ้ืนที่  
-การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง  

 
    ๒.๑.๒ ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ  
   เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัย มี
ความสุข ร่าเริง แจ่มใส ได้พัฒนาความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักลักษณะพิเศษ
เฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริง แจ่มใสการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ได้พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้ที่ด ีต่อตนเอง และมีความเชื่อมั่นต่อตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ดังนี้ 
ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ  ประสบกำรณ์ส ำคัญ  
สุนทรียภาพ ดนตรี  -การฟังเพลง การร้องเพลง และแสดงปฏิกิริยา 

โต้ตอบเสียงดนตรี  
-การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ  
-การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี  
-การเล่นบทบาทสมมติ  
-การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ  
-การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม  
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ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ  ประสบกำรณ์ส ำคัญ  
การเล่น  -การเล่นอิสระ  

-การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่  
-การเล่นตามมุมประสบการณ์  
-การเล่นนอกห้องเรียน  

คุณธรรม จริยธรรม  -การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ  
-การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  
-การร่วมสนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิง
จริยธรรม  

การแสดงออกทางอารมณ์  - การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น  
- การเล่นบทบาทสมมติ  
- การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี  
- การ้องเพลง  
- การท างานศิลปะ  

การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนเองและเชื่อว่าตนเองมี
ความสามารถ  

-การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามความสามารถของ
ตนเอง  

การเห็นอกเห็นใจผ ู้อ่ืน   

- การแสดงความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข เห็นใจเมื่อ
ผู้อื่นเศร้า หรือเสียใจ และการช่วยเหลือ ปลอบโยน 
เมื่อผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ  

 
๒.๑.๓ ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสังคม  

    เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
รอบตัว จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การท างานกับผู้อ่ืน การปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน และการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 
ด้ำนสังคม  ประสบกำรณ์ส ำคัญ  
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  -การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน  

-การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

การดูแลรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  -การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน  
-การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า  
-การท างานศิลปะท่ีนาวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้
แล้วมาใช้ซ้าหรือแปรรูปแล้วนากลับมาใช้ใหม่  
-การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้  
-การเลี้ยงสัตว์  
-การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน  
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ด้ำนสังคม  ประสบกำรณ์ส ำคัญ  
การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย  -การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคน

ไทย  
-การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัย และ
ประเพณีไทย  
-การประกอบอาหาร  
-การศึกษานอกสถานที่  
-การละเล่นพื้นบ้านของไทย  

การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วม และบทบาท
สมาชิกของสังคม  

-การร่วมกาหนดข้อตกลงของห้องเรียน  
-การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน  
-การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
-การดูแลห้องเรียนร่วมกัน  
-การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ  

การเล่นและการท างานแบบร่วมมือร่วมใจ  -การร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
-การเล่นและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
-การท าศิลปะแบบร่วมมือ  

การแก้ปัญหาการขัดแย้ง  -การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา  
-การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  

การยอมรับในความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  

-การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน  

 
   ๒.๑.๔. ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ  
    เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม บุคคล และสื่อต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้
ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล การคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 
รอบตัว และมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้ำนสติปัญญำ  ประสบกำรณ์ส ำคัญ  
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การใช้ภาษา  -การฟังเสียงต่างๆในสิ่งแวดล้อม  
-การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา  
-การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง บทร้อยกลอง หรือ
เรื่องราวต่างๆ  
-การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ  
การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือพูด
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  
-การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  
-การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น การกระท าต่างๆ  
-การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด  
-การพูดเรียงลาดับคาเพ่ือใช้ในการสื่อสาร  
-การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/
รูปแบบ  
-การอ่านอย่างอิสระตามลาพัง การอ่านร่วมกัน การอ่าน
โดยมีผู้ชี้แนะ  
-การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่ถูกต้อง  
-การสังเกตทิศทาง การอ่านตัวอักษร คา และข้อความ  
-การอ่านและชี้ข้อความโดยกวาดสายตาตามบรรทัดจาก
ซ้ายไปขวาจากบนลงล่าง  
-การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือคาคุ้นเคย  
-การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นคาผ่านการอ่านหรือ
เขียนของผู้ใหญ่  
-การคาดเดาคา วล ีหรือประโยค ที่มีโครงสร้างซ้าๆกัน 
จากนิทาน เพลง คาคล้องจอง  
-การเล่นเกมทางภาษา  
-การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง  
-การเขียนร่วมกันตามโอกาสและการเขียนอิสระ  
-การเขียนคาที่มีความหมายกับตัวเด็ก/คาคุ้นเคย  
-การคิดสะกดคา และเขียนเพ่ือสื่อความหมายด้วยตนเอง
อย่างอิสระ  

 
 
 
 
 
 
 
ด้ำนสติปัญญำ  ประสบกำรณ์ส ำคัญ  
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การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา  

-การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม  
-การสังเกตสิ่งต่างๆและสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน  
-การบอกและแสดงตาแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ่งต่างๆ 
ด้วยการกระท า ภาพวาด และรูปภาพ  
-การเล่นกับสื่อต่างๆ เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ทรงกระบอก กรวย  
-การคัดแยก การตัดกลุ่ม และการจ าแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ และ
รูปร่าง รูปทรง  
-การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน  
-การท าซ้ า การต่อเติม การสร้างแบบรูป  
-การนับและแสดงจ านวนของสิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวัน  
-การเปรียบเทียบและเรียงลาดับจ านวนของสิ่งต่างๆ  
-การรวมและแยกสิ่งต่างๆ  
-การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ  
-การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน  
-การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงลาดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะ
ความยาว/ความสูง น้าหนัก ปริมาตร  
-การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน  
-การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน  
-การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการ
กระท า 
-การคาดเดาหรือการคาดคะเน สิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล  
-การมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล  
-การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา  

จินตนาการความคิดสร้างสรรค์  -การรับรู้ และแสดงความคิดเห็นความรู้สึกผ่านสื่อ วัสด ุของเล่น 
และชิ้นงาน  
-การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว 
และศิลปะ  
-การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่าง รูปทรง จากวัสดุที่หลากหลาย  

เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหา
ความรู้  

-การส ารวจสิ่งต่างๆและแหล่งเรียนรู้รอบตัว  
-การตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจ  
-การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ  
-การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูลจากการสืบ
เสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆและแผนภูมิอย่างง่าย  

 
 

๒.๒ สำระท่ีควรเรียนรู้  
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สาระในส่วนนี้กาหนดเฉพาะหัวข้อไม่มีรายละเอียด ทั้งนี้ เพ่ือประสงค์ให้ผู้สอน
สามารถก าหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการความสนใจของเด็กอาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้
โดยคานึงถึงประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ผู้สอนสามารถนาสาระที่ควรเรียนรู้มาบูรณาการ 
จัดประสบการณ์ต่างๆให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ไม่ได้ประสงค์ให้เด็กท่องจ าเนื้อหา แต่ต้องการให้เด็กเกิดแนวคิด
หลังจากนาสาระการเรียนรู้ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพ่ือให้บรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้ และเป็นแนวทางช่วย
ผู้สอนกาหนดรายละเอียดและความยากง่ายของเนื้อให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กสาระท่ีควรเรียนรู้ประ
ด้วย  

๒.๒.๑ เรื่องรำวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรรู้จักชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา รู้จักอวัยวะ
ต่างๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด ปลอดภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็น
ประโยชน์ การระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองจากผู้อ่ืนและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย การรู้จักความเป็นมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
โรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น การกากับตนเอง การเล่นและท าสิ่งต่างๆด้วยตนเองตามลาพังหรือกับผู้อ่ืน การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง 
ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน การแสดงออกทาง
อารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดงมารยาทท่ีดี การมีคุณธรรมจริยธรรม  

๒.๒.๒ เรื่องรำวเกี่ยวกับบุคคลและสถำนที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับ
ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเก่ียวข้องหรือใกล้ชิด และมีปฏิสัมพันธ์ใน
ชีวิตประจ าวัน สถานทีส่ าคัญ วันส าคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณ์
ส าคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่น และความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอ่ืนๆ  

๒.๒.๓ ธรรมชำติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้า ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ และพลังงานในชีวิตประจ าวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณ
สมบัติ  

๒.๒.๔ สิ่งต่ำงๆรอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายใน
ชีวิตประจ าวัน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง 
รูปทรง ปริมาตร น้าหนัก จ านวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว เวลา 
เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการ
สื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม  

๓. โครงสร้ำงเวลำเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ก าหนดโครงสร้างเวลาในการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย (ส าหรับเด็กอายุ ๓-๔ 
ปี) โดยแบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียน ใน ๑ ปีการศึกษา โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วนัท าการ (ภาคเรียนละ
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วันท าการ)  

ก าหนดกิจกรรมประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย (ส าหรับเด็กอายุ ๓ - ๔ ปี)  
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  
๓. กิจกรรมสร้างสรรค์  
๔. กิจกรรมเสรี  
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๕. กิจกรรมกลางแจ้ง  
๖. กิจกรรมเกมการศึกษา  
สำระกำรจัดประสบกำรณ์ที่ 1 เรื่องรำวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
เรื่องท่ี 1 แรกรับประทับใจ  
1.1 ชื่อครูประจ าชั้น  
1.2 ของใช้ประจ าตัวเด็ก  
1.3 การเก็บของเข้าท่ี  
1.4 การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร  
1.5 การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้า ห้องส้วม  
เรื่องท่ี 2 สมำชิกของหนู  
2.1 ชื่อ -สกุลของตน  
2.2 ชื่อเล่น สัญลักษณ์ของตน  
2.3 ชื่อ –สกุลของเพ่ือน  
2.4 รูปร่างลักษณะ หน้าตา  
2.5 คานาหน้าชื่อ เพศ อายุ  
เรื่องท่ี 3 กฎระเบียบของโรงเรียน  
3.1 ปฏิบัติตนตามกฎของโรงเรียน  
3.2 การช่วยเหลือตนเองในการรับประทานอาหาร  
3.3 การเก็บอุปกรณ์และเครื่องใช้ในห้องเรียน  
3.4 การปฏิบัติตนต่อบุคคลต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
3.5 การใช้ภาษาสุภาพ  
เรื่องท่ี 4 หนูช่วยเหลือตนเอง  
4.1 การล้างหน้า และแปรงฟัน  
4.2 การอาบน้า  
4.3 การแต่งกาย  
4.4 การรับประทานอาหาร  
4.5 การเก็บรักษาสิ่งของ  
เรื่องท่ี 5 หนูเล่นเพื่อสุขภำพแข็งแรง  
5.1 ชนิดของการออกกาลังกาย  
5.2 การเล่นเครื่องเล่นสนาม  
5.3 การปฏิบัติตนในการออกกาลังกายและการพักผ่อน  
5.4 ประโยชน์ของการออกกาลังกาย 
5.5 ประโยชน์ของการพักผ่อน  
เรื่องท่ี 6 ควำมปลอดภัย  
6.1 ความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่นสนาม  
6.2 ความปลอดภัยบนท้องถนน  
6.3 ความปลอดภัยในการใช้ยา  
6.4 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า  
6.5 ความปลอดภัยในการใช้ของแหลมคม  
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เรื่องท่ี 7 หนูมีมำรยำทงำม  
7.1 การท าความเคารพผู้ใหญ่  
7.2 มารยาทในการพูด  
7.3 มารยาทในการรับของ  
7.4 มารยาทในสังคม  
7.5 มารยาทในการแต่งกาย  
เรื่องท่ี 8 ร่ำงกำยของหนูที่ต้องดูแล  
8.1 หน้าที่และการดูแลรักษาตา  
8.2 หน้าที่และการดูแลรักษาหู  
8.3 หน้าที่และการดูแลรักษาจมูก  
8.4 หน้าที่และการดูแลรักษาปาก  
8.5 หน้าที่และการดูแลรักษามือและเท้า  
เรื่องท่ี 9 หนูมีสุขนิสัยท่ีดี  
9.1 การท าความสะอาดมือ  
9.2 การท าความสะอาดปากและฟัน  
9.3 การท าความสะอาดร่างกาย  
9.4 อาหารดีมีประโยชน์  
9.5 สุขนิสัยในการขับถ่าย  
เรื่องท่ี 10 หนูเรียนรู้จำกกำรสัมผัส  
10.1 การมองเห็น  
10.2 การดมกลิ่น  
10.3 การได้ยิน  
10.4 การรับรู้  
10.5 การสัมผัส  
สำระกำรจัดประสบกำรณ์ที่ 2 เรื่องรำวเกี่ยวกับบุคคล และสถำนที่แวดล้อมเด็ก  
เรื่องท่ี 1 โรงเรียนของเรำ  
1.1 ชื่อศูนย์ / ที่ตั้ง / ความส าคัญ  
1.2 บุคคลต่างๆ ภายในศูนย์ / หน้าที่ 
1.3 ห้องต่างๆ ในศูนย์  
1.4 สถานที่ต่างๆภายในศูนย์ฯ  
1.5 การดูแลรักษา  
เรื่องท่ี 2 บ้ำนของหนู  
2.1 ความหมายและประโยชน์ของบ้าน  
2.2 พ้ืนที่และบริเวณรอบบ้าน  
2.3 ส่วนประกอบของบ้าน  
2.4 ห้องต่างๆภายในบ้าน  
2.5 การรักษาท าความสะอาด  
เรื่องท่ี 3 ครอบครัวสุขสันต์  
3.1 ความเกี่ยวข้องของบุคคลในครอบครัว  
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3.2 หน้าที่ของบุคคลในครอบครัว  
3.3 การมีส่วนร่วมในครอบครัว  
3.4 การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว  
3.5 สิ่งจ าเป็นส าหรับครอบครัว  
เรื่องท่ี 4 ชุมชนของเรำ  
4.1 สถานที่ในชุมชน  
4.2 ความส าคัญของชุมชน  
4.3 อาชีพในชุมชน  
4.4 การช่วยกันดูแลรักษาชุมชน  
4.5 การมีส่วนร่วมในชุมชน  
เรื่องท่ี 5 สถำนที่ส ำคัญในท้องถิ่น  
5.1 สถานีดับเพลิง  
5.2 สถานีต ารวจ  
5.3 โรงพยาบาล  
5.4 ตลาด  
5.5 วัด  
เรื่องท่ี 6 เพื่อนหนูที่อยู่ข้ำงบ้ำน  
6.1 ความหมายของบ้านใกล้เคียง  
6.2 ปฏิบัติตนต่อเพ่ือนบ้าน  
6.3 การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
6.4 การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
6.5 ประโยชน์ของเพ่ือนบ้าน  
เรื่องท่ี 7 จังหวัดของเรำ  
7.1 ชื่อจังหวัด  
7.2 ค าขวัญของจังหวัดนครราชสีมา 
7.3 สถานที่ส าคัญของจังหวัดชลบุรี  
7.4 ศาสนาที่บุคคลในจังหวัดชลบุรีนับถือ  
7.5 อาชีพของบุคคลในจังหวัดชลบุรี  
เรื่องท่ี 8 อำชีพในฝัน  
8.1 ชื่ออาชีพ  
8.2 อาชีพที่หนูอยากเป็น  
8.2 การแต่งกายของแต่ละอาชีพ  
8.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพ  
8.5 สถานทีท่ างานของแต่ละอาชีพ  
สำระกำรจัดประสบกำรณ์ที่ 3 เรื่องธรรมชำติรอบตัว  
เรื่องท่ี 1 สิ่งแวดล้อมที่ธรรมชำติสร้ำงขึ้น  
1.1 น้า  
1.2 ต้นไม้  
1.3 ดิน หิน ทราย  
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1.4 ทะเล  
1.5 ภูเขา  
เรื่องท่ี 2 ข้ำวแสนอร่อย  
2.1 ข้าวที่เด็กรู้จัก  
2.2 ลักษณะของต้นข้าว  
2.3 สถานที่ปลูกข้าว  
2.4 การนาข้าวมาประกอบอาหาร  
2.5 ประโยชน์ของข้าว  
เรื่องท่ี 3 ผักและผลไม้แสนอร่อย  
3.1 ชื่อของผัก และผลไม้  
3.2 รูปร่างลักษณะของผัก และผลไม้  
3.3 รสชาติของผัก และผลไม้  
3.4 วิธีท าผัก และผลไม้ให้สะอาด  
3.5 ประโยชน์ และโทษของผักผลไม้  
เรื่องท่ี 4 ดอกไม้หลำกสี  
4.1 รูปร่าง ลักษณะ สี  
4.2 การบ ารุงรักษา  
4.3 การขยายพันธุ์  
4.4 ประโยชน์ของดอกไม้  
4.5 โทษของดอกไม้ 
เรื่องท่ี 5 ชีวิตน่ำรู้  
5.1 ลักษณะสิ่งมีชีวิต  
5.2 ลักษณะสิ่งไม่มีชีวิต  
5.3 ประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิต  
5.4 ประโยชน์และโทษของสิ่งไม่มีชีวิต  
5.5 การดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต  
เรื่องท่ี 6 สัตว์น่ำรักที่หนูควรรู้จัก  
6.1 สัตว์บก  
6.2 สัตว์น้า  
6.3 สัตว์เลี้ยง  
6.4 สัตว์ป่า  
6.5 สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า  
เรื่องท่ี 7 ผึ้งน้อยแสนขยัน  
7.1 รูปร่าง ลักษณะ ของผึ้ง  
7.2 ที่อยู่อาศัยของผึ้ง  
7.3 อาหารของผึ้ง  
7.4 วงจรชีวิตของผึ้ง  
7.5 ประโยชน์/โทษของผึ้ง  
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เรื่องท่ี 8 ปลำแสนสวย  
8.1 รูปร่าง ลักษณะ ของปลา  
8.2 ทีอ่ยู่อาศัยของปลา  
8.3 อาหารของปลา  
8.4 วงจรชีวิตของปลา  
8.5 ประโยชน์/โทษ ของปลา  
เรื่องท่ี 9 ต้นไม้แสนรัก  
9.1 ชื่อของต้นไม้  
9.2 รูปร่าง ลักษณะ สี  
9.3 การบ ารุงรักษาต้นไม้  
9.4 ประโยชน์ของต้นไม้  
9.5 โทษของต้นไม้  
เรื่องท่ี 10 วันคืน –ชื่นอุรำ  
10.1 ความหมายของกลางวัน/กลางคืน  
10.2 ปรากฏการณ์ในเวลากลางวัน  
10.3 การปฏิบัติตนในเวลากลางวัน  
10.4 ปรากฏการณ์ในเวลากลางคืน  
10.5 การปฏิบัติตนในเวลากลางคืน 
เรื่องท่ี 11 ฤดูกำล  
11.1 ฤดูร้อน  
11.2 ฤดูฝน  
11.3 ฤดูหนาว  
11.4 การปฏิบัติตามฤดูกาล  
11.5 ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ  
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 ชื่อหน่วย สิ่งต่ำงๆรอบตัวเด็ก  
เรื่องท่ี 1 สิ่งแสนสวยรอบตัวหนูมีสีต่ำงๆ  
1.1 สีที่ผู้เรียนรู้จัก  
1.2 สีที่ได้จากธรรมชาติ  
1.3 ประเภทของสี  
1.4 แม่สีและการผสมสี  
1.5 ประโยชน์และโทษของสี  
เรื่องท่ี 2 เครื่องมือเครื่องใช้  
2.1 เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องเรียน  
2.2 เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน  
2.3 เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร  
2.4 เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง  
2.5 การเก็บรักษา / ประโยชน์ / โทษ  
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เรื่องท่ี 3 กำรสื่อสำร  
3.1 ความหมายของการสื่อสาร  
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร  
3.3 วิธีการสื่อสาร  
3.4 มารยาทในการสื่อสาร  
3.5 ประโยชน์ของการสื่อสาร  
เรื่องท่ี 4 วิทยำศำสตร์น่ำรู้  
4.1 แสง  
4.2 เสียง  
4.3 แม่เหล็ก  
4.4 แว่นขยาย  
4.5 อากาศ  
เรื่องท่ี 5 สิ่งแวดล้อมที่คนสร้ำงข้ึน  
5.1 บ้านที่อยู่อาศัย  
5.2 เครื่องมือ,เครื่องใช้  
5.3 ถนน  
5.4 สวนสาธารณะ 
5.5 สถานที่ท่องเที่ยว  
เรื่องท่ี 6 นักคิดรุ่นจิ๋ว  
6.1 รูปทรงเรขาคณิต  
6.2 การตวง  
6.3 การเรียงลาดับ  
6.4 การเปรียบเทียบ  
6.5 ค่าของเงิน  
เรื่องท่ี 7 กำรเดินทำงท่ัวไทย  
7.1 ความหมายของคมนาคม  
7.2 ประเภทของคมนาคม  
7.3 การปฏิบัติตนในการใช้ยานพาหนะ  
7.4 ประโยชน์ของคมนาคม  
7.5 โทษการใช้ยานพาหนะ  
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 ชื่อหน่วย วันส ำคัญ เวลำเรียน 7 วัน  
เรื่องท่ี 1 วันส ำคัญเกี่ยวกับพระมหำกษัตริย์  
1.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  
1.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ร.9  
เรื่องท่ี 2 วันส ำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทย  
2.1 วันไหว้ครู  
2.2 วันลอยกระทง  
2.3 วันขึ้นปีใหม่  
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เรื่องท่ี 3 วันส ำคัญเกี่ยวกับศำสนำ  
3.1 วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา  
3.2 วันมาฆบูชา 

1.4 เป้ำประสงค์ 

 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด(KPIs) ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline Data) 

เป้าหมาย(Targets) 
ปี 61-65 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี64 ปี 65 

เด็กมีพัฒนาการโดย
องค์รวมตาม
ศักยภาพและ
มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

ร้อยละของเด็กท่ีมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับดี 

75 95 80 85 90 90 95 

ความพึงพอใจของ
สถานศึกษาท่ีเด็กเข้ารับ
บริการในระดับที่สูงขึ้น 

ปานกลาง มาก ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก มาก 

เด็กมีร่างกายเจริญ
เติมโตตามวัยและมี
สุขนิสัยที่ดี 

ร้อยละของเด็กท่ีร่างกาย
เจริญเติบโตตามวัย 

80 95 80 85 90 90 95 

ร้อยละของเด็กท่ีมี
สุขอนามัยที่ดี 

60 80 65 70 75 75 80 

เด็กมีความสุขและ
ได้รับความปลอดภัย 

ร้อยละของเด็กท่ีไม่ได้รับ
อันตรายต่อร่างกายรุนแรง 

80 95 85 90 93 93 95 

ร้อยละของเด็กท่ีมารับ
บริการโดยเฉลี่ย/วัน 

80 95 85 90 95 95 95 

จ านวนครั้งที่เกิดโรคติดต่อ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1 0 0 0 0 0 0 

บุคลากรมี
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพและประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

ความพึงพอใจที่ผู้ปกครอง
มีต่อบุคลากร 

มาก มากที่สุด มาก มาก มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรม,ศึกษาดู
งานในแต่ละปีการศึกษา 

70 95 80 85 90 90 95 

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวนกิจกรรมที่ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3 10 5 8 10 10 10 

จ านวนกิจกรรมที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีส่วน
ร่วมกับชุมชน 

1 7 3 4 6 6 7 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด :ร้อยละของเด็กที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2. ขอบเขตควำมหมำย: คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยในแต่ละ
ช่วงอายุ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนด 
3. หน่วยวัด:ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย/เกณฑ์ :ร้อยละ 95 ของเด็กนักเรียนที่มารับบริการ 
5. วิธีกำรค ำนวณ:   จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  X 100 
         จ านวนนักเรียนที่มารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน):  75 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : สมุดบันทึกสุขภาพและพัฒนาการ (ศพด.01) 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน : ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด :ความพึงพอใจของสถานศึกษาท่ีเด็กเข้ารับบริการในระดับที่สูงขึ้น 
2. ขอบเขตควำมหมำย:ความพึงพอใจหมายถึง ระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยจากแบบสอบถาม 
  สถานศึกษาหมายถึง สถานศึกษาที่รับช่วงต่อในการพัฒนาเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. หน่วยวัด : ระดับความพึงพอใจ 
4. เป้ำหมำย/เกณฑ์ : พึงพอใจมากที่สุด 
5. วิธีกำรค ำนวณ :  ผลรวมของระดับความพึงพอใจ 
   ระดับคะแนนรวมของความพึงพอใจ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐำน):  ปำนกลำง 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล :แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานศึกษาที่รับช่วงต่อ 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน : ป ีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 
 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กที่ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย 
2. ขอบเขตควำมหมำย : รายกายเจริญเติบโตตามวัย หมายถึง เด็กที่มีน้ าหนักเทียบกับส่วนสูงตามเกณฑ์ท่ี

กรมอนามัยก าหนด 
   เด็ก หมายถึง เด็กท่ีมารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปีนั้นๆ  
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย/เกณฑ์ : ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยร้อยละ 95 
5. วิธีกำรค ำนวณ:  จ านวนเด็กที่ร่ายกายเจริญเติบโตตามวัย  X 100 
   จ านวนเด็กที่มารับบริการทั้งหมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐำน): 80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน : ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 
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1. ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของเด็กที่มีสุขภาพดี 
2. ขอบเขตควำมหมำย:เด็กสุขภาพดี หมายถึง เด็กที่ไม่เจ็บป่วยหนักจนต้องหยุดเรียน 
   เด็ก หมายถึง เด็กท่ีมารับบริการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย/เกณฑ์ : ร้อยละ 80 ของเด็กท่ีมารับบริการ 
5. วิธีกำรค ำนวณ:      เด็กท่ีสุข  X 100 
       จ านวนเด็กที่มารับบริการทั้งหมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐำน):  60 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : สถิติการลา/สอบถามผู้ปกครองเด็ก 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน :  ทุกวัน 
 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของเด็กที่ไม่ได้รับอันตรายต่อร่างกายรุนแรง 
2. ขอบเขตควำมหมำย :เด็ก หมายถึง เด็กที่มารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   อันตรายรุนแรง หมายถึง อาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนต้องน าส่งสถานพยาบาล 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย/เกณฑ์ : ร้อยละ 95 
5. วิธีกำรค ำนวณ:  เด็กท่ีไม่ได้รับอันตรายต่อร่างกายรุนแรง X 100 
   เด็กท่ีมารับบริการทั้งหมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐำน):  ร้อยละ 80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล :บันทึกรายงานประจ าเดือน ศพด. 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน :  ทุกวัน 
 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของเด็กที่มารับบริการโดยเฉลี่ยต่อวัน 
2. ขอบเขตควำมหมำย :เด็ก  หมายถึง เด็กท่ีมารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   เด็กท่ีมารับบริการ หมายถึง เด็กท่ีผู้ปกครองน ามาส่งและรับกลับในแต่ละวันที่เปิด
ให้บริการ 
3. หน่วยวัด :ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย/เกณฑ์ : ร้อยละ 95 
5. วิธีกำรค ำนวณ:   จ านวนเด็กที่มารับบริการในแต่ละวัน X  100 
   จ านวนเด็กที่สมัครเข้ารับบริการทั้งหมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐำน): ร้อยละ  80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล :บันทึกการรับ – ส่งเด็ก 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน :ทุกวัน 
 
 
 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 
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1. ตัวช้ีวัด : จ านวนครั้งที่เกิดโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. ขอบเขตควำมหมำย :ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริการส่วนต าบล
ละลมใหม่พัฒนา 
   โรคติดต่อ หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดขึ้นกับเด็กท่ีมารับบริการ 
3. หน่วยวัด : ครั้ง 
4. เป้ำหมำย/เกณฑ์ :0 ครั้ง 
5. วิธีกำรค ำนวณ:แจงนับ หาผลรวมจ านวนครั้งที่เกิดโรคติดต่อ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐำน):  1  ครั้ง 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : รายงานประจ าเดือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน :เดือนละครั้ง 
 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจที่ผู้ปกครองมีต่อบุคลากร 
2. ขอบเขตควำมหมำย : บุคลากร หมายถึง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อบุคลากร 
3. หน่วยวัด :  ระดับความพึงพอใจ เช่น น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก  มากท่ีสุด 
4. เป้ำหมำย/เกณฑ์ : ระดับความพึงพอใจมาก 
5. วิธีกำรค ำนวณ: ผลรวมของระดับความพึงพอใจ 
   ระดับคะแนนรวมของความพึงพอใจ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐำน): มาก 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน :เดือนละ ครั้ง 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม ,ศึกษาดูงานในแต่ละปีการศึกษา 
2. ขอบเขตควำมหมำย : บุคลากร หมายถึง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
   การฝึกบอรม  หมายถึง การพัฒนาความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งหน้าที่ 
 การศึกษาดูงาน หมายถึง การศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงาน 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย/เกณฑ์ : ร้อยละ 95 
5. วิธีกำรค ำนวณ: จ านวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม,ศึกษาดูงาน X 100 
   จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐำน):ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล :บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ,วุฒิบัตร 
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8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน : ปีละครั้ง 
 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด :  จ านวนกิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. ขอบเขตควำมหมำย : ชุมชน หมายถึง หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 6 ด้าน 
3. หน่วยวัด : กิจกรรม/โครงกำร 
4. เป้ำหมำย/เกณฑ์ : 7 ครั้ง 
5. วิธีกำรค ำนวณ:แจงนับ หาผลรวมกิจกรรมที่ชุมชนที่ส่วนร่วม 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐำน):3 กิจกรรม /โครงการ 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : บันทึกการลงรายมือชื่อ ,หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม,ภาพถ่าย, 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน : ภาคเรียนละครั้ง 
 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด :  จ านวนกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วมกับชุมชน 
2. ขอบเขตควำมหมำย : กิจกรรม หมายถึง งานประเพณี หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่จัดภายในชุมชนโดยชุมชนเป็น

เจ้าภาพในการจัด  
  ชุมชน หมายถึง ชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. หน่วยวัด :กิจกรรม/โครงการ 
4. เป้ำหมำย/เกณฑ์ : 3 กิจกรรม/โครงการ 
5. วิธีกำรค ำนวณ: แจงนับ หาผลรวมกิจกรรม/โครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกับชุมชน 
6. ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐำน):เข้าร่วม 1 กิจกรรม 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : บันทึกขออนุมัติเข้าร่วมกิจกรรม ,ภาพถ่าย 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน :ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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บทที๒่ 
ผลกำรจัดกำรศึกษำในรอบแผนที่ผ่ำนมำ 

 
  ปัจจุบัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ได้ด าเนินงานภายใต้นโยบาย
ของผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยมีวิสัยทัศน์  “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ เด็กเล็กเรียนรู้อย่างมี
ความสุข เติบโตอย่างมีคุณภาพ ”ซึ่งสถานศึกษาได้ก าหนดไว้ 7  ยุทธศาสตร์  12 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
  ๑.1  การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2  การส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
  1.3  การปลูกฝังค่านิยมรักษ์ความเป็นไทย 
  1.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์และสังคม 
  1.5  การปลูกฝังคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง 
  1.6  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  1.7  การดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการส่งเสริมภาวะโภชนาการ  สุขอนามัย และความปลอดภัย 
   2.1  การเสริมสร้างภาวะโภชนาการเด็ก 
   2.2  การเฝ้าระวัง ป้องกันสุขภาพ และความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย 
   2.3  การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   3.1  การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
   3.2  การป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม 
   3.3  การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
   3.4  การเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการ   
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านบุคลากร 
   4.1  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 
   4.2  ส่งเสริมให้มีบุคลากรมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
   4.3  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร 
   5.1  การนิเทศ ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
   5.2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
   5.3  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสม่ าเสมอ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
   6.1  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา 
   6.2  ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งบริการชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  7.1  จัดท าแผนด าเนินการและประเมินคุณภาพการศึกษาสม่ าเสมอ 
      7.2  จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องตาม   
                     ระบบวงจรคุณภาพ PDCA 
ยุทธศำสตร์ที่ 1   กำรพัฒนำผู้เรียน 
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 แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ให้ผู้เรียนมีควำมรับผิดชอบทำงศีลธรรมและสังคม 
 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เด็กเกิดความคิดรวบยอด 
2. เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 
3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน 
4. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้แก่ผู้เรียน 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์(เป็นคนดี) ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

งานที่ท า 
1. จัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
2. จัดให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
3. ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้แก่ผู้เรียน ได้แก่  

การจัดกิจกรรมงานวันส าคัญทางศาสนา,วันส าคัญของชาติ ฯลฯ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงานเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็ก
ประจ าปี   

-  เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กให้
เป็นไปอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 

ได้ส่งเสริม
และจัด
กิจกรรมวัน
ส าคัญทาง
ศาสนา 
  

- จัดกิจกรรมให้
เด็ก ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละลม
ใหม่พัฒนา 
จ านวน 200 คน 

มีผู้ เ ด็ กและ
ผู้ ป ก ค ร อ ง
เ ข้ า ร่ ว ม
โ ค ร ง ก า ร
จ านวน 200 
คน 

มี ผู้ เ ด็ ก แ ล ะ
ผู้ปกครองเข้า
ร่วมโครงการ
จ านวน 200 
คน 

2. โครงการทัศนศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ได้เรียนรู้นวัตกรรม
ระดับปฐมวัยจาก
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 
เกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่องและ 
มีความสุข 

เด็กได้เรียนรู้
นวัตกรรม
ระดับปฐมวัย
จากแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานที่ 
เกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง
และ 
มีความสุข 

1.เด็กระดับ
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
2.ผู้ปกครองเด็ก  
3.เจ้าหน้าที่ ครู 
และผู้ดูแลเด็ก  

จ านวน 100 
คน 

มี ผู้ เ ด็ ก แ ล ะ
ผู้ปกครองเข้า
ร่วมโครงการ
จ านวน 100 
คน 

3. โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมความมี เด็กมีระเบียบ ผู้เข้าร่วม ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม มี ผู้ เ ด็ ก แ ล ะ
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงานเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ระเบียบวินัย
ปลูกฝังการเล่น
กีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้
อภัย 
สร้างความสามัคคี  

วินัยรู้แพ้รู้
ชนะรู้อภัย 
สร้างความ
สามัคคี 

โครงการ 100 
คน 

โครงการ 40 
คน 

ผู้ปกครองเข้า
ร่วมโครงการ
จ าน วน  40
คน 

4. โครงการจัดงานวันลอย
กระทง 

- เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมให้เด็ก
นักเรียนได้อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีวันลอย
กระทงให้คงอยู่กับ
สังคมไทยตลอดไป 
 

เด็กเล็ก
ตระหนักถึง
วันส าคัญ
ต่างๆของ
ชาติ 

- เด็กนักเรียนได้
จัดกิจกรรม
ส่งเสริม  อนุรักษ์   
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม  
และสร้าง
ความสัมพันธ์อัน
ดีต่อกัน 

เด็กนักเรียน
ได้ร่วม
กิจกรรม
ส่งเสริม  
อนุรักษ์   
วัฒนธรรม
ประเพณีอัน
ดีงาม  และ
สร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน 

จัด โครงการ
จั ด ง า น วั น
ลอยกระทง 

5. โครงการจัดงานวันปี
ใหม่ 

- เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมให้เด็ก
นักเรียนได้อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีวันขึ้นปี
ใหม่ 

เด็กเล็ก
ตระหนักถึง
วันส าคัญ
ต่างๆของ
ชาติ 

- จัดกิจกรรมให้
เด็กนักเรียนได้
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีวันขึ้นปี
ใหม่ 

-จัดงานวัน
ขึ้นปีใหม่ไทย 

จัดกิจกรรมให้
เด็กนักเรียน
ได้อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีวัน
ขึ้นปีใหม่ 

6. โครงการถวายเทียน
เนื่องในวันเข้าพรรษา 

 -เพ่ือจัดกิจกรรม
วันส าคัญทาง
ศาสนา 
  

 -จัดกิจกรรม
วันส าคัญทาง
ศาสนา 

จัดกิจกรรมถวาย
เทียนเนื่องในวัน
เข้าพรรษา 

โครงการละ 
100 คน 

จัด โครงการ
เ พ่ือส่ ง เสริ ม
วันส าคัญของ
ศาสนา 

7. โครงการหนูน้อยเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.เพือให้นักเรียนมี
ทักษะการคิดอย่าง
มีเหตุผล 
3.เพ่ือให้นักเรียน
รู้จักน าหลัก

-ปลูกผักสวน
ครัว 
-เรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนร้อยละ 
90  
ของเด็กท้ังหมด 

ร้อยละ 90 
ข อ ง เ ด็ ก
ทั้งหมด 

-เ ด็ ก ๆ ได้ ท า
กิ จ ก ร ร ม
ร่วมกัน  



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ๕๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงานเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ปรัชญาเศรษกิจ 
8. โครงการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ ศิลปะ
และปัจฉิมนิเทศ 

เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจให้กับเด็ก 
  

เด็กเกิดขวัญ
และก าลังใจ 

เด็กผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

เ ด็ ก ผ่ า น
เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน 

มี ผู้ เ ด็ ก แ ล ะ
ผู้ปกครองเข้า
ร่วมโครงการ
จ านวน 100 
คน 

9.โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับความรู้และ
เรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เด็กได้ศึกษา
เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้
ในชุมชนและ
พ้ืนที่
ใกล้เคียง 
อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

เด็กท้ังหมดของ 
ศพด.อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 

เด็ กทั้ งหมด
ข อ ง  ศ พ ด .
อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 

มี ผู้ เ ด็ ก เ ข้ า
ร่วมโครงการ
จ าน วน  80 
คน 

10.กิจกรรมจูงลูกจูง
หลานเข้าวัดฟังธรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมให้เด็กเล็ก
ได้รับการปลูกฝัง
สิ่งที่ดีงาม 

จ านวนเด็ก
เล็กเข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 
 

จ านวนเด็กเล็ก
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

จ านวน เด็ ก
เล็กเข้าร่วม
กิ จกร รม ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

เด็กเล็กได้เข้า
ร่ ว ม ง า น
กิจกรรมในวัน
ส า คั ญ ท า ง
ศาสนา 

11.กิจกรรมการเล่านิทาน
คุณธรรมสอนใจของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ  
อบต.ละลมใหม่พัฒนา 

เพ่ือสนับสนุนให้
เด็กเล็กได้รับการ
เรียนรู้และ
เสริมสร้าง
คุณธรรมจากการ
เล่านิทาน 

จ านวนเด็ก
เล็กเข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

จ านวนเด็กเล็ก
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

จ านวน เด็ ก
เล็กเข้าร่วม
กิ จกร รม ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ท า ใ ห้ เ ด็ ก
ป ฐมวั ย ขอ ง
ศ พ ด . มี
คุ ณ ธ ร ร ม
ประจ า 

12.โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ละลมใหม่พัฒนา 
(กิจกรรมโตไปไม่โกง) 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
เล็กได้รับการ
เรียนรู้และสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 

จ านวนเด็ก
เล็กเข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

จ านวนเด็กเล็ก
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

จ านวน เด็ ก
เล็กเข้าร่วม
กิ จกร รม ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ท าให้เด็กเล็ก
มี ภู มิ คุ้ ม กั น
ทางจิตใจให้
เข้มแข็ง 

13.กิจกรรมหน้าต่าง
ความดีของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ละลมใหม่พัฒนา

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับการเรียนรู้
และสร้างความดี

จ านวนเด็ก
เล็กเข้าร่วม
กิจกรรมไม่

จ านวนเด็กเล็ก
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อย

จ านวน เด็ ก
เล็กเข้าร่วม
กิ จกร รม ไม่

ท าให้เด็กเล็ก
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงานเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

(สมุดบันทึกความดี) ในชีวิตประจ าวัน น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ละ ๖๐ น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

สร้างความดี
ใน
ชีวิตประจ าวัน 

14.โครงการสานสัมพันธ์
รักครอบครัว 

เพ่ือส่งเสริม
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวของเด็ก
นักเรียน 

เกิดความรัก
ความอบอุ่น
ในครอบครัว 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 100 
คน 

จัดกิจกรรม 
-วั น แ ม่
แห่งชาติ 
 

จัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริม
วันส าคัญของ
ชาติ 

15.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
การศึกษา 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย  (อายุ 
3 – 5 ปี) 

1. เพ่ือให้เด็ก
ได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากการเรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติ
จริง 
2. เพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ ให้แก่
ผู้เรียน 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์(เป็นคน
ดี) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
ชาติ 

เด็กได้รับ
ประสบการณ์
ตรงจากการ
เรียนรู้ด้วย
การปฏิบัติ
จริง 
ปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และค่านิยมที่
พึงประสงค์ 
ให้แก่ผู้เรียน 
 

เด็ก ศพด.อบต.
ละลมทุกคน 
ได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากการเรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติ
จริง 
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ ให้แก่
ผู้เรียน 
 

เด็ก ศพด.
อบต.ละลม
ทุกคน ได้รับ
ประสบการณ์
ตรงจากการ
เรียนรู้ด้วย
การปฏิบัติ
จริง 
ปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และค่านิยมที่
พึงประสงค์ 
ให้แก่ผู้เรียน 

เด็ก ศพด.
อบต.ละลม
ทุกคน ได้รับ
ประสบการณ์
ตรงจากการ
เรียนรู้ด้วย
การปฏิบัติจริง 
ปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และค่านิยมที่
พึงประสงค์ 
ให้แก่ผู้เรียน 

21.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
การศึกษา 
ค่าเครื่องแบบผู้เรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 
3 – 5 ปี) 

-เพ่ือช่วยเหลือเด็ก
ปฐมวัยในด้านการ
แต่งกายให้เกิด
ความเป็นระเบียบ 

เด็ก ศพด.ละ
ลม ฯ ได้รับ
การ
ช่วยเหลือใน
ด้านการแต่ง
กายให้เกิด
ความเป็น
ระเบียบ 

เด็ก ศพด.ละลม 
ฯ อายุ 3 - 4 
ขวบ ในแต่ละปี
การศึกษา 

เด็ก ศพด.ละ
ลม ฯ อายุ 3 
- 4 ขวบ ใน
แ ต่ ล ะ ปี
การศึกษา 

เด็ก ศพด.ละ
ลม ฯ ได้รับ
การช่วยเหลือ
ในด้านการ
แต่งกายให้
เกิดความเป็น
ระเบียบ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรส่งเสริมภำวะโภชนำกำรและสุขอนำมัย 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 1 กำรเสริมสร้ำงภำวะโภชนำกำรเด็ก 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 
2. เพ่ือให้เด็กได้รับโภชนาการที่ดีสมวัย  

งานที่ท า 
1. จัดหาอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและเพียงพอ 
2. ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง าน
เชิงคุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
การศึกษา 
-โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 

-  เพ่ือจัดหาอาหาร
กลางวันที่มี
ประโยชน์ให้เพียง
กับเด็กเล็กฯ 

จัดหาอาหาร
กลางวัน
ส าหรับเด็ก
ทุกคน  

- อาหาร
กลางวันส าหรับ
เด็กทุกคน ๆละ 
245 วันๆละ 
1 มื้อ 

เด็ ก ได้ รั บ
อ า ห า ร
ก ล า ง วั น
ทุ ก ค น  ๆ
ล ะ  2 4 5 
วันๆละ 1 
มื้อ 

-เด็ ก เ ล็ ก ได้
รับประทาน
อาหารที่ดีมี
ป ร ะ โ ย ช น์
ครบทั้ง5 หมู่ 
ทุกคน 

2. โครงการอาหารเสริม
(นม) 

-เพ่ือจัดโครงการ
อาหารเสริมนม
ให้แก่เด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เด็กเล็กมี
อาหารเสริม
(นม) 
ที่ดีและมี
คุณภาพ 

-จัดซื้ออาหาร
เสริม(นม) 
ให้แก่เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ทุกคน ๆ ละ 
260 กล่อง/ถุง 
ในแต่ละปี
การศึกษา 
 

เ ด็ ก ทุ ก
คนๆ ได้รับ
อ า ห า ร
เสริม(นม) 
ทุ ก ค น  ๆ 
ล ะ  2 6 0 
กล่อง/ถุง 

- เด็กเล็กมี
อาหารเสริม
(นม) 
ที่ดีและมี
คุณภาพ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรส่งเสริมภำวะโภชนำกำร  สุขอนำมัย และควำมปลอดภัย   
 แนวทำงกำรพัฒนำ 2  กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันสุขภำพ และควำมปลอดภัยของเด็กปฐมวัย 

 วัตถุประสงค์ 
3. เพ่ือเฝ้าระวังสุขภาพเด็กด้านร่างกาย และจิตใจ 
4. เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการช่วยเหลือตนเองในภาวะอันตรายให้แก่เด็ก 
5. เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย 

งานที่ท า 
3. จัดท าโครงการให้ความรู้ในการช่วยเหลือตนเองในภาวะอันตรายให้แก่เด็ก 
4. ส่งเสริมความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง าน
เชิงคุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

1.โครงการรณรงค์สวม
หมวกนิรภัย 

เพ่ือเป็นการรณรงค์
และกระตุ้นให้เกิด
ความปลอดภัยใน
เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

เกิดความ
ปลอดภัยใน
เด็กนักเรียน
และ
ผู้ปกครอง 

เด็กท้ังหมดของ 
ศพด.อบต.ละ
ลมใหม่พัฒนา 

เ ด็ ก
ทั้ ง ห ม ด
ของ ศพด.
อ บ ต . ล ะ
ล ม ใ ห ม่
พัฒนา 

มีผู้ เ ด็ กและ
ผู้ ป ก ค ร อ ง
เ ข้ า ร่ ว ม
โ ค ร ง ก า ร
จ านวน 80 
คน 

2.โครงการป้องกัน
ไฟฟ้าช๊อตในเด็ก 

เพ่ือเป็นการรณรงค์
และกระตุ้นให้เกิด
ความปลอดภัยใน
เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

เกิดความ
ปลอดภัยใน
เด็กนักเรียน
และ
ผู้ปกครอง 

เด็กท้ังหมดของ 
ศพด.อบต.ละ
ลมใหม่พัฒนา 

เ ด็ ก
ทั้ ง ห ม ด
ของ ศพด.
อ บ ต . ล ะ
ล ม ใ ห ม่
พัฒนา 

มี ผู้ เ ด็ ก เ ข้ า
ร่วมโครงการ
จ านวน 80 
คน 

3.โครงการป้องกันไฟไหม้
ในเด็กปฐมวัย 

เพ่ือเป็นการรณรงค์
และกระตุ้นให้เกิด
ความปลอดภัยใน
เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

เกิดความ
ปลอดภัยใน
เด็กนักเรียน
และ
ผู้ปกครอง 

เด็กท้ังหมดของ 
ศพด.อบต.ละ
ลมใหม่พัฒนา 

เ ด็ ก
ทั้ ง ห ม ด
ของ ศพด.
อ บ ต . ล ะ
ล ม ใ ห ม่
พัฒนา 

มี ผู้ เ ด็ ก เ ข้ า
ร่วมโครงการ
จ านวน 80 
คน 

4.โครงการป้องกันเด็ก เพ่ือเป็นการรณรงค์ เกิดความ เด็กท้ังหมดของ เ ด็ ก มี ผู้ เ ด็ ก เ ข้ า
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง าน
เชิงคุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

จมน้ าในเด็กปฐมวัย และกระตุ้นให้เกิด
ความปลอดภัยใน
เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

ปลอดภัยใน
เด็กนักเรียน
และ
ผู้ปกครอง 

ศพด.อบต.ละ
ลมใหม่พัฒนา 

ทั้ ง ห ม ด
ของ ศพด.
อ บ ต . ล ะ
ล ม ใ ห ม่
พัฒนา 

ร่วมโครงการ
จ านวน 80 
คน 

5.โครงการป้องกันเด็กติด
รถยนต์ในเด็กปฐมวัย 

เพ่ือเป็นการรณรงค์
และกระตุ้นให้เกิด
ความปลอดภัยใน
เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

เกิดความ
ปลอดภัยใน
เด็กนักเรียน
และ
ผู้ปกครอง 

เด็กท้ังหมดของ 
ศพด.อบต.ละ
ลมใหม่พัฒนา 

เ ด็ ก
ทั้ ง ห ม ด
ของ ศพด.
อ บ ต . ล ะ
ล ม ใ ห ม่
พัฒนา 

มี ผู้ เ ด็ ก เ ข้ า
ร่วมโครงการ
จ านวน 80 
คน 

6.โครงการรณรงค์สวม
หมวกนิรภัย 

เพ่ือเป็นการรณรงค์
และกระตุ้นให้เกิด
ความปลอดภัยใน
เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

เกิดความ
ปลอดภัยใน
เด็กนักเรียน
และ
ผู้ปกครอง 

เด็กท้ังหมดของ 
ศพด.อบต.ละ
ลมใหม่พัฒนา 

เ ด็ ก
ทั้ ง ห ม ด
ของ ศพด.
อ บ ต . ล ะ
ล ม ใ ห ม่
พัฒนา 

มีผู้ เ ด็ กและ
ผู้ ป ก ค ร อ ง
เ ข้ า ร่ ว ม
โ ค ร ง ก า ร
จ านวน 80 
คน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรส่งเสริมภำวะโภชนำกำร  สุขอนำมัย และควำมปลอดภัย   

 แนวทำงกำรพัฒนำ 3 กำรเฝ้ำระวังและควบคุมโรคติดต่อ   
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเฝ้าระวังสุขภาพเด็กด้านร่างกาย และจิตใจ 
2. เพ่ือสร้างภูมิต้านทานโรคและภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก 

งานที่ท า 
1. จัดท าโครงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆในเด็กปฐมวัย 
2. ตรวจคัดกรองโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย 
3. การท าความสะอาดสถานศึกษาเพื่อให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง าน
เชิงคุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลละลมใหม่พัฒนา
ปลอดโรค  

เพ่ือให้เด็กในศูนย์ฯ
อบต.ละลมใหม่
พัฒนา ได้รู้วิธี
ป้องกันโรคติดต่อ
ในเด็ก 

100 % เด็กในศูนย์ฯ
อบต.ละลมใหม่
พัฒนา  ได้รู้วิธี
ป้องกัน
โรคติดต่อใน
เด็ก 

100 % เด็กมีสุขภาพ
ดี  ปลอดภัย
จาก
โรคติดต่อ 

2. โครงการส่งเสริมและ
ดูแลสุขภาพฟันเด็กในศูนย์ฯ  
อบต.ละลมใหม่พัฒนา 

เพ่ือให้เด็กในศูนย์ฯ
อบต.ละลมใหม่
พัฒนา  ได้รับการ
ตรวจและดูแล
สุขภาพฟันจาก 
ทันตแพทย์ 

100 % เด็กในศูนย์ฯ
อบต.ละลมใหม่
พัฒนา  ได้รับ
การตรวจและ
ดูแลสุขภาพฟัน
จากทันตแพทย์ 
ท าให้มีสุขภาพ
ฟันที่ดี 

100 % เด็กมีสุขภาพ
ปากและฟัน
ที่ดี ฟัน
แข็งแรง ฟัน
ไม่ผุ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3  อำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 

 แนวทำงกำรพัฒนำ  กำรพัฒนำอำกำรเรียนและอำคำรประกอบ 
 วัตถุประสงค์ 

1. มีอาคารเรียนและอาคารประกอบให้เพียงพอ 
2. มีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ปลอดภัย 
3. มีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้อย่างเพียงพอ 

งานที่ท า 
1. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ที่ช ารุด 
2. ปรับปรุงซ่อมบ ารุงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ให้เพียงพอ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการด าเนินงานเชิง
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการ
ซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ฯ 

เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องใช้อย่าง
เพียงพอ 

1. ตรวจสอบวัสดุ
อุปกรณ์ ที่ช ารุด 
2. ปรับปรุงซ่อม
บ ารุงให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดี 
3. จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์และ
เครื่องใช้ให้เพียงพอ 

- ซ่อมแซม
วัสดุครุภัณฑ์
ให้สามารถ
ใช้งานได้ 

วั ส ดุ
ครุภัณฑ์ใช้
งานได้และ
เ กิ ด
ประโยชน์
ต่ อ ก า ร
ปฏิบัติงาน 

มีวั สดุ อุปกรณ์และ
เ ค รื่ อ ง ใ ช้ อ ย่ า ง
เพียงพอ 

2.โครงการ
ปรับปรุงและ 
ซ่อมแซม
ห้องน้ าภายใน
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละ
ลมใหม่พัฒนา 

เพ่ือปรับปรุงและ 
ซ่อมแซมห้องน้ า
ภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลละลมใหม่
พัฒนาให้สามารถใช้
งานได้ดีขึ้น 

ห้องน้ าภายใน
อาคารศพด.อบต.ละ
ลมใหม่พัฒนา 

ห้องน้ า
ภายใน
อาคารศพด.
อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 

ห้ อ ง น้ า
ภ า ย ใ น
อ า ค า ร
ศพด.อบต.
ละลมใหม่
พัฒนา 

ท าให้มีห้องน้ าที่ถูก
สุ ข ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ
ปลอดภัยส าหรับเด็ก 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 4  ด้ำนบุคลำกร 
 แนวทำงกำรพัฒนำ  กำรพัฒนำบุคลำกร 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้แก่บุคลากร 
2. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร 
3. เพ่ือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา 

งานที่ท า 
1. ส่งเสริมให้บุคลกรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ในวิชาชีพ 
3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร

ด า เ นิ น ง าน
เชิงคุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

-เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความรู้
ความสามารถ
สอดคล้องกับงานที่
ปฏิบัติ 
 -เสริมสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีในการ
ท างาน 

บุคลากรให้มี
ความรู้
ความสามารถ
สอดคล้องกับ
งานที่ปฏิบัติ 
และมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีใน
การท างาน 

- เข้ารับการ
อบรมต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับ
งาน 

เข้ารับการ
อ บ ร ม
จ านวน 2 
โครงการฯ 

บุคลากรเข้า
รับการอบรม
จ า น ว น  2 
โครงการฯ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5  ด้ำนวิชำกำร  และกิจกรรมตำมหลักสูตร 
แนวทำงกำรพัฒนำ กำรส่งเสริมและพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ 
2. เพ่ือส่งเสริมการใช้วัสดุในท้องถิ่น 
3. เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ 

งานที่ท า 
1. จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ 
2. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
3. ส่งเสริมการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ในชุมชน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร

ด า เ นิ น ง าน
เชิงคุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ฯ 

เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 
ด้านให้กับเด็ก
ปฐมวัยอย่างสมวัย 

 -เด็กมีสื่อ
การเรียนการ
สอนอย่าง
เหมาะสมกับ
วัย 

- ผลิตสื่อ 
จ านวน 5 ชิ้น 

ได้ผลิตสื่อ
จ านวน 6 
ชิ้น 

 -เด็กมีสื่อ
การเรียนการ
สอนอย่าง
เหมาะสมกับ
วัย 

2.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
การศึกษา 
      -โครงการจัดหาวัสดุ
การเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา( ค่าจัดการเรียน
การเรียนการสอน(รายหัว)) 

-เพ่ือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯให้
เป็นไปตามวัยอย่าง
เหมาะสม 

-เด็กมี
พัฒนาการ
ตามวัยอย่าง
เหมาะสม
และเป็นไป
อย่างเต็ม
ตาม
ศักยภาพ 

1.เด็กระดับ
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
2.ผู้ปกครอง
เด็ก  
3.นักวิชาการ
ศึกษาและ
ผู้ดูแลเด็ก  

จั ด ซื้ อ สื่ อ
การ เรี ยน
ก า ร ส อ น
เพียงพอ 

-เด็กมี
พัฒนาการ
ตามวัยอย่าง
เหมาะสม
และเป็นไป
อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6  ด้ำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภำคส่วน 

6.1  แนวทำงกำรพัฒนำ  กำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ กับ
ชุมชน 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างเครือข่ายภาคีในการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ศพด. 

งานที่ท า 
1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. น าเด็กเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร

ด า เ นิ น ง าน
เชิงคุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

1.โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่
พัฒนา 

 -  เพ่ือให้
ผู้ปกครองได้ทราบ
และเข้าใจถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพร้อม
ส าหรับเด็กระดับ
ปฐมวัยหลักสูตร
การเรียนการสอน 
งาน / โครงการ
ต่างๆ 
 - เพ่ือเผยแพร่
ความรู้และแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนา
เด็กให้ผู้ปกครองได้
ตระหนักและเห็น
คุณค่าของการ
เตรียมความพร้อม
เด็ก 
 - เพ่ือสร้างความ

 -เด็กมีสื่อ
การเรียนการ
สอนอย่าง
เหมาะสมกับ
วัย 

 -  ปฐมนิเทศ
และประชุม
ผู้ปกครองอย่าง
น้อย ปีละ 2 
ครั้ง 

 -  
ปฐมนิเทศ
และ
ประชุม
ผู้ปกครอง
อย่างน้อย 
ปีละ 2 
ครั้ง 

 - ผู้ปกครอง
ได้รับความรู้
และเข้าใจ
เกี่ยวกับแนว
ทางการ
บริหาร
จัดการ และ
การจัด
การศึกษา
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 - การ
ปฏิบัติงาน
การสื่อสาร
ความร่วมมือ
ระหว่าง
ศูนย์ฯและ
ผู้ปกครอง 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง าน
เชิงคุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

เข้าใจอันดีระหว่าง
ศูนย์ฯและ
ผู้ปกครอง 

2.โครงการประชุม
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

1.เพ่ือพัฒนางาน
การศึกษาของ 
ศพด.อบต.        
ละลมใหม่พัฒนา 
2.เพ่ือสร้างเคือข่าย
ประชุม วางแผน
งานการศึกษา ของ 
ศพด.อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 

-เด็กมี
พัฒนาการ
ตามวัยอย่าง
เหมาะสม 
และเป็นไป
อย่างเต็ม
ตาม
ศักยภาพ 

1.เกิดการ
พัฒนางาน
การศึกษา 
2.เกิดเครือข่าย
ทางการศึกษา
ของ ศพด.อบต.
ละลมใหม่
พัฒนา 

1.เกิดการ
พัฒนางาน
การศึกษา 
2.เกิด
เครือข่าย
ทาง
การศึกษา
ของ ศพด.
อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 

1.เกิดการ
พัฒนางาน
การศึกษา 
2.เกิด
เครือข่ายทาง
การศึกษา
ของศพด.
อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 
 

3.โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

เ พ่ื อทร าบข้ อมู ล
พ้ืนฐานของเด็กที่
จ ะ น า ม า ช่ ว ย
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น
พัฒนาการด้านต่าง 
ๆ 

 -เด็กได้
แสดงความ
รัก เคารพที่
มีต่อ
ครูผู้สอน 
 -เด็กมี
คุณธรรม 
จริยธรรมที่ดี
งาม 

เด็กเล็ก         
ร้อยละ  80 

เด็กเล็ก         
ร้อยละ  

80 

- ท ร า บ
ข้ อ มู ล เ ด็ ก
และ ให้ กา ร
ส่ ง เ ส ริ ม
พั ฒ น า ก า ร
เ ด็ ก ไ ด้
เหมาะสม   
- ผู้ปกครอง                      
มีปฏิสัมพันธ์
อั น ดี แ ล ะ
ร่วมมือกันใน
ก า ร พั ฒ น า
เด็กต่อไป 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6  ด้ำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภำคส่วน 
6.2แนวทำงกำรพัฒนำ กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในครอบครัว 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
2. เพ่ือสร้างความเข้าใจในการร่วมพัฒนาเด็ก 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้ปกครอง 

งานทีท่ า 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวในโอกาสต่างๆ 
2. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร

ด า เ นิ น ง าน
เชิงคุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

1.โครงการสานสัมพันธ์รัก
ครอบครัว 

- เพ่ือส่งเสริม
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวของเด็ก
นักเรียน 
 

เกิดความรัก
ความอบอุ่น
ในครอบครัว 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 100 
คน 

-จัดงานวัน
แม่
แห่งชาติ 
 

จัดโครงการ
เพ่ือส่งเสริม
วันส าคัญของ
ชาติจ านวน 
3 โครงการ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 7  ด้ำนกำรจัดระบบประกันคุณภำพภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
แนวทำงกำรพัฒนำ  มีกำรจัดระบบประกันคุณภำพกำรศกึษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

งานที่ท า 
1. ส่งเสริมให้บุคลกรได้รับการฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 
  
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร

ด า เ นิ น ง าน
เชิงคุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

1โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1.เพ่ือพัฒนาจัดท า
แผน 
ด าเนินการและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
2.เพ่ือจัดท าระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอย่าง
ต่อเนื่องตามระบบ
วงจรคุณภาพ 
PDCA 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดท า
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 
  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ มีคุณภา
ทางการศึกษา
ตามมาตรฐาน 

ศู น ย์
พัฒนาเด็ก
เ ล็ ก ฯ  มี
คุณภาทาง
การศึกษา
ต า ม
มาตรฐาน 

ศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็กฯ มี
คุ ณ ภ า ท า ง
ก า ร ศึ ก ษ า
ต า ม
ม า ต ร ฐ า น
และปรับปรุง
คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า
ต า ม
มาตรฐาน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง าน
เชิงคุณภาพ
แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

 
 
 

บทที่ 3 
ยุทธศำสตร์และกลยทุธ ์

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา  ดังนี้ 
ยุทธศำสตร ์ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑   
ด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียน 
 

๑.1  การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1.2  การส่งเสริมการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 
1.3  การปลูกฝังค่านิยมรักษ์ความ
เป็นไทย 
1.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจ  อารมณ์และสังคม 
1.5  การปลูกฝังคุณค่าและความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
1.6  การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.7  การดูแลช่วยเหลือเด็ก
ปฐมวัย 

-กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒   
ด้ำนกำรส่งเสริมภำวะโภชนำกำร  
สุขอนำมัย และควำมปลอดภัย 
 

 2.1  การเสริมสร้างภาวะ
โภชนาการเด็ก 
 2.2  การเฝ้าระวัง ป้องกัน
สุขภาพ และความปลอดภัยของ
เด็กปฐมวัย 
 2.3  การเฝ้าระวังและควบคุม
โรคติดต่อ 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓   
ด้ำนอำคำรสถำนที่  ส่ิงแวดล้อม 
และควำมปลอดภัยของศูนย์

3.1  การพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการ 
3.2  การป้องกันมลพิษและรักษา

-กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลม
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ยุทธศำสตร ์ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
พัฒนำเด็กเล็ก 
 

สิ่งแวดล้อม 
3.3  การพัฒนามาตรฐานอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 
3.4  การเฝ้าระวังทรัพย์สินของ
ทางราชการ   

ใหม่พัฒนา 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔   
ด้ำนบุคลำกร 
 

4.1  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
วิชาชีพ 
4.2  ส่งเสริมให้มีบุคลากรมีภาวะ
ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
4.3  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้
เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและ
ชุมชน 

-กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  
ด้ำนวิชำกำร  และกิจกรรมตำม
หลักสูตร 
 

5.1  การนิเทศ ประเมินผลการใช้
หลักสูตร 
5.2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
5.3  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนสม่ าเสมอ 
 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 

ด้ำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนทุกภำคส่วน 

6.1  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา 
6.2  ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นแหล่งบริการชุมชน 
 

-กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 

ยุทธศำสตร์ที่ 7   
ด้ำนกำรจัดระบบประกันคุณภำพ
ภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

7.1  จัดท าแผนด าเนินการและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
สม่ าเสมอ 
7.2  จัดท าระบบประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง
ต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ 
PDCA 

-กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 
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บทที่  4 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 ในปีการศึกษา พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  
มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ดังนี้ 
 

4.1 บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ(บำท) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  ด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียน 
๑.1  กำรส่งเสริมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2  กำรส่งเสริมกำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์จริง 
1.3  กำรปลูกฝังค่ำนิยมรกัษ์ควำมเป็นไทย 
1.4  กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ  อำรมณ์และสังคม 
1.5  กำรปลูกฝังคุณค่ำและควำมภำคภูมิใจในตนเอง 
1.6  กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
1.7  กำรดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย 

 
2 
3 
 

2 
2 
 

4 
 

7 
1 

 
3,000 
45,000 

 
- 

34,400 
 

25,000 
 
- 

24,000 
รวม 21 131,400 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  ด้ำนกำรส่งเสรมิภำวะโภชนำกำร  สขุอนำมัย และ
ควำมปลอดภัย 
2.1  กำรเสรมิสร้ำงภำวะโภชนำกำรเด็ก 
2.2  กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันสุขภำพ และควำมปลอดภัยของเด็ก
ปฐมวัย 
2.3  กำรเฝ้ำระวังและควบคุมโรคติดต่อ 

 
 

2 
6 
 

3 

 
 

552,000 
20,000 

 
75,000 

รวม 11 647,000 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓   
ด้ำนอำคำรสถำนที่  สิ่งแวดล้อม และควำมปลอดภัยของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 
3.1  กำรพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำร 
3.2  กำรป้องกันมลพิษและรักษำสิ่งแวดล้อม 
3.3  กำรพัฒนำมำตรฐำนอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ 
3.4  กำรเฝ้ำระวังทรัพย์สินของทำงรำชกำร   

 
 
 

2 
 
- 
2 
 

1 

 
 
 

100,000 
 
- 

100,000 
 

50,000 
 

รวม 5 250,000 
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ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ(บำท) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔  ด้ำนบุคลำกร 
4.1  ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำ
วิชำชีพ 
4.2  ส่งเสริมให้มีบุคลำกรมีภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี 
4.3  ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและ
ชุมชน 

 
1 
 
- 
 

1 

 
90,000 

 
- 
 
- 

รวม 2 90,000 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  
ด้ำนวิชำกำร  และกิจกรรมตำมหลักสูตร 
5.1  กำรนิเทศ ประเมินผลกำรใช้หลักสูตร 
5.2  พัฒนำและปรับปรุงหลักสตูรให้เหมำะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
5.3  ส่งเสริมและพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนสม่ ำเสมอ 

 
 

1 
1 
 

4 

 
 
- 
- 
 

117,000 
รวม 6 117,000 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 
ด้ำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภำคส่วน 
6.1  ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนำกำรศึกษำ 
6.2  ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเป็นแหล่งบริกำรชมุชน 

 
 
 

3 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

รวม 3 - 
ยุทธศำสตร์ที่ 7   
ด้ำนกำรจัดระบบประกันคุณภำพภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
7.1  จัดท ำแผนด ำเนินกำรและประเมินคุณภำพกำรศึกษำสม่ ำเสมอ 
7.2  จัดท ำระบบประกันคุณภำพภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอย่ำง
ต่อเน่ืองตำมระบบวงจรคุณภำพ PDCA 

 
 
 
- 
 

1 

 
 
 
- 
 
- 

รวม 1 - 
รวมทั้งสิ้น 49 1,235,400 
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4.2  รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
1)  ยุทธศำสตร์ที่ ๑  ด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียน 
 1.1)แนวทางการพัฒนาที่ 1.1  การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 2565 

(บาท) 

1. โครงการหนูน้อยเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
  
  
  
  
  

1.เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
การคิดอย่างมีเหตุผล 
3.เพื่อให้นักเรียนรู้จักน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 
4.นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ 

นักเรียนร้อย
ละ 90  
ของนักเรียน
ทั้งหมด 
  
  
  
  
  

- 1.นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.นักเรียนมีทักษะการคิด
อย่างมีเหตุผล 
3.นักเรียนรู้จักน าหลัก
ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
4.นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 
  
  
  
  

2. โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

-เพ่ือส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรม/
โครงการ 
ปีละ ๓ ครั้ง 

3,000/
อบต. 

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 

 
1.2)แนวทางการพัฒนาที่1.2  การส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 2565 

(บาท) 

1. โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 
  
  

1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้นวัตกรรมระดับ
ปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ 
2.เพ่ือช่วยให้เด็กเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา 

1.เด็กระดับ
ปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
2.ผู้ปกครอง
เด็ก  
3.เจ้าหน้าที่

20,000/
อบต. 
 
 
 
 

1.เด็กปฐมวัยได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้จากสถานที่
จริง 
2.ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล
เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้กับเด็ก
ปฐมวัย 

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 
  
  
  



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ๗๑ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 2565 

(บาท) 

3.เพ่ือให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข
จากประสบการณ์และ
สถานที่จริง 
1.เด็กระดับปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.ผู้ปกครองเด็ก 
3.นักวิชาการศึกษาและ
ผู้ดูแลเด็ก  

และผู้ดูแล
เด็ก  
  
  
  

   

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 
 
  
  
  

1.เพ่ือส่งเสริมความมี
ระเบียบวินัยปลูกฝัง
การเล่นกีฬารู้แพ้รู้ชนะ
รู้อภัย 
2.เพ่ือส่งเสริมความมี
ระเบียบวินัยความ
สามัคคีอดทนการ
ปฏิบัติตามกติกา
ข้อตกลง 
3.เพ่ือให้เด็กท า
กิจกรรมร่วมกับเพื่อน
ได้อย่างสนุกสนาน 
 

ผู้ปกครอง
และเด็ก
นักเรียนของ
ศูนย์เด็กเล็ก 
ต าบลละลม
ใหม่พัฒนา 
 
  
  

15,000/
อบต.  
 

1.เด็กมีความสามัคคีมี
ระเบียบรู้จักมีน้ าใน
นักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 
2.เด็กสามารถท ากิจกรรม
ร่วมกันอย่างสนุกสนาน 
3.เด็กสามารถปฏิบัติตาม
กติกาข้อตกลง 
4.เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก
นักเรียน 
5.เด็กความภาคภูมิใจและ
ทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา 

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 
  
  
  

3. โครงการสานสัมพันธ์
รักครอบครัว 

เพ่ือส่งเสริม
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวของเด็ก
นักเรียน 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
100 คน 

10,000/
อบต. 

เกิดความรักความอบอุ่น
ในครอบครัว 

-ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 
 -กอง
การศึกษา ฯ 
 

 
 
 
 1.3)แนวทางการพัฒนาที่ 1.3  การปลูกฝังค่านิยมรักษ์ความเป็นไทย 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ๗๒ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 2565 

(บาท) 

1. โครงการจัดงานวันปี
ใหม่ 
 

- เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
ให้เด็กนักเรียนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 

ผู้บริหาร  ค
ณะครู  เด็ก
นักเรียน และ
ผู้ปกครอง 
จ านวน 100
  คน 

- จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียน
ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 
 

2. โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 
 
  
  
  
  
  
  

1.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
ใ ห้ เ ด็ ก นั ก เ รี ย น ไ ด้
อ นุ รั ก ษ์ วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณีวันลอยกระทง
ให้คงอยู่กับสังคมไทย
ตลอดไป 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริม
และจัดกิจกรรมให้
ผู้ดูแลเด็ก เด็กนักเรียน 
ผู้ปกครอง ฯ ได้สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อ
กัน 

- เด็กนักเรียน
และ
ผู้ปกครอง 
ของศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กฯ   
  
  
  

- ส่งเสริม  อนุรักษ์   
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งาม  และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 
 
  
  
  
  
  

 
 1.4)แนวทางการพัฒนาที่1.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 2565 

(บาท) 

1. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กเล็ก 
กิจกรรมนั่งสมาธิเด็กเล็ก 
กิจกรรมเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะดนตรี 
กิจกรรมวาดภาพระบายสี 
กิจกรรม 5 ส 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กให้ครบทั้ง 4 
ด้าน 
  
  
  
  

จัดกิจกรรม
ต่างๆอย่าง
สม่ าเสมอ 
  
  
  
 

- เด็กเล็กมีพัฒนาการที่
สมวัย ครบทั้ง 4 ด้าน 
  
  
  
  
  

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 
  
  
  
  



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ๗๓ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 2565 

(บาท) 

2. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
การศึกษา 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3- 
5 ปี)ในอัตราคนละ430
บาท/ปี 
 

1. เพ่ือให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติจริง 
2. เพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ให้แก่ผู้เรียน 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์(เป็นคนดี) 
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 

-เด็กเล็ก 
จ านวน 80  
คน 

34,400/
อุดหนุน ฯ 

เด็กได้รับประสบการณ์ตรง
จากการเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติจริง 
-ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ให้แก่ผู้เรียน 
-ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
 

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 
 

 
1.5)แนวทางการพัฒนาที่ 1.5  การปลูกฝังคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 2565 

(บาท) 

1. 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็ก
ประจ าปี   
 
 
 

-  เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กให้เป็นไปอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 
-  เพ่ือให้เด็กตระหนัก
ในบทบาทและหน้าที่
ของตนเอง 

- จัดกิจกรรมให้
เด็กศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ 
 
 

10,000/
อบต. 

 

-  เด็กได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
- เด็กเล็กได้รับของขวัญ 
เกิดความสุขสนุกสนานฯ 

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 
 
 
 

2. โครงการหนูน้อย
มารยาทงาม 

เพ่ือปลูกฝังให้เด็กได้
รู้จักการท าความ
เคารพ 

-เด็กเล็ก มีมารยาท
งาม ร้อยละ 80 

- เด็กมีมารยาทท่ีดีงาม ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 

3. โครงการเล่านิทานให้
เพ่ือนฟัง 

-เพ่ือสร้างแรงบันดาล
และเสริมจินตนาการ

-เด็กเล็ก จ านวน 
34 คน 

- -เด็กเกิดจินตนาการ มี
ความคิดสร้างสรรค์ 

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ๗๔ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 2565 

(บาท) 

ให้กับเด็ก พัฒนา 
4. โครงการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ
ศิลปะและปัจฉิม
นิเทศเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 

เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจให้กับเด็ก 
 

-เด็กเกิดขวัญและ
ก าลังใจ 
 

15,000/
อบต. 

เด็กเกิดขวัญและก าลังใจ 
 

-ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 
 -กอง
การศึกษา ฯ 
 

 
1.6)แนวทางการพัฒนาที่1.6  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 2565 

(บาท) 

1. โครงการถวาย
เทียนเนื่องในวัน
เข้าพรรษา 

-เพ่ือจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 
 

ผู้บริหาร  คณะ
คร ู เด็กนักเรียน และ
ผู้ปกครอง 
จ านวน 100  คน 

- จัดโครงการเพื่อส่งเสริม
วันส าคัญของศาสนา 

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 

2. โครงการวันครู 
  
  

 -เพ่ือส่งเสริมการแสดง
ความรักความเคารพ 
ความกตัญญู ระหว่าง
ลูกศิษย์ที่มีต่อครู 

 -จัดกิจกรรมวันไหว้
คร ู
  
  

-  -เด็กได้แสดงความรัก 
เคารพที่มีต่อครูผู้สอน 
 -เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาม 

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 
  

3. โครงการถวาย
เทียนเนื่องในวัน
เข้าพรรษา 

-เพ่ือจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 
 

ผู้บริหาร  คณะ
คร ู เด็กนักเรียน และ
ผู้ปกครอง 
จ านวน 100  คน 

- จัดโครงการเพื่อส่งเสริม
วันส าคัญของศาสนา 

-ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 

4. กิจกรรมจูงลูกจูง
หลานเข้าวัดฟัง
ธรรมในวันส าคัญ
ทางศาสนา 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ให้เด็กเล็กได้รับการ
ปลูกฝังสิ่งที่ดีงาม 

จ านวนเด็กเล็กเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ  8๐ 
 

- เด็กเล็กได้เข้าร่วมงาน
กิจกรรมในวันส าคัญ
ทางศาสนา 

-ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 

5. กิจกรรมการเล่า
นิทานคุณธรรม

เพ่ือสนับสนุนให้เด็กเล็ก
ได้รับการเรียนรู้และ

จ านวนเด็กเล็กเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย

- ท าให้เด็กปฐมวัยของ
ศพด.มีคุณธรรมประจ า

-ศพด.อบต. 
ละลมใหม่



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ๗๕ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 2565 

(บาท) 

สอนใจของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ  
อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 

เสริมสร้างคุณธรรมจาก
การเล่านิทาน 

กว่าร้อยละ  8๐ 
 

ใจ พัฒนา 
-กอง
การศึกษา ฯ 
 

6. โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้กับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 
(กิจกรรมโตไปไม่
โกง) 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็ก
ได้รับการเรียนรู้และ
สร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 

จ านวนเด็กเล็กเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ  
8๐ 

- ท าให้เด็กเล็กมี
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้
เข้มแข็ง 

-ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 
-กอง
การศึกษา ฯ 
 

7. กิจกรรมหน้าต่าง
ความดีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ละลมใหม่
พัฒนา(สมุดบันทึก
ความดี) 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้รับ
การเรียนรู้และสร้าง
ความดีใน
ชีวิตประจ าวัน 

จ านวนเด็กเล็กเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ  
8๐ 

- ท าให้เด็กเล็กได้รับการ
ส่งเสริมการสร้างความ
ดีในชีวิตประจ าวัน 

-ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 
-กอง
การศึกษา ฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7)แนวทางการพัฒนาที่ 1.7  การดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ๗๖ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 2565 

(บาท) 

1. โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารการศึกษา 
-ค่าเครื่องแบบ
ผู้เรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3 – 
5 ปี)ในอัตราคน
ละ 300บาท/ปี 

-เพ่ือช่วยเหลือเด็ก
ปฐมวัยในด้านการแต่ง
กายให้เกิดความเป็น
ระเบียบ 

-เด็กเล็ก จ านวน 80  
คน 

24,000/
อุดหนุน ฯ 

เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงจากการเรียนรู้ด้วย
การปฏิบัติจริง 
-ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนารอบด้าน 
-ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 

 
 
2) ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้ำนกำรส่งเสริมภำวะโภชนำกำร  สุขอนำมัย และควำมปลอดภัย  
  2.1)แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2.1 การเสริมสร้างภาวะโภชนาการเด็ก 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 2565 

(บาท) 

1. 
  
  

โครงการอาหารเสริม
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ฯ 

 -เพ่ือจัดโครงการอาหาร
เสริมนมให้แก่เด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 -จัดซื้ออาหาร
เสริม(นม) 
ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

160,000/
อุดหนุน 

 - เด็กเล็กมีอาหารเสริม
นมที่ดีและมีคุณภาพ 

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 
  

2. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(โครงการ
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ละลมใหม่พัฒนา) 

 -เพ่ือจัดโครงการอาหาร 
กลางวันของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 -จัดซื้ออาหาร
กลางวัน 
ให้แก่เด็กเล็ก 

392,000/
อุดหนุน 

 -เด็กเล็กมีอาหาร
กลางวัน ที่มีคุณภาพน่า
รับประทาน 

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 

 
 

  2.2)แนวทางการพัฒนาที่ 2.2  การเฝ้าระวัง ป้องกันสุขภาพ และความปลอดภัยของเด็ก
ปฐมวัย 



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ๗๗ 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
2565 
(บาท) 

1. โครงการอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ปกครอง
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลละ
ลมใหม่พัฒนา  “ขับข่ี
ปลอดภัย  สวมหมวก
นิรภัยทุกครั้ง” 

 -เพ่ือส่งเสริมสุขภพ
ช่องปากและฟันของ
เด็กเล็ก 

 -เด็กเล็กได้รับฟูโอ
ไรด์วานิช  

20,000 
/อบต. 

 -เด็กเล็กมีสุขภาพช่อง
ปากและฟันที่ดี 

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 

2. กิจกรรมตรวจวัด
น้ าหนักและส่วนสูง
เด็กเล็ก 

 -เพ่ือตรวจสอบความ
สมบูรณ์ทางด้าน
ร่างกายของเด็กเล็ก
ให้เหมาะตามวัย 

 -เด็กเล็กได้รับการ
ตรวจสอบ ร่างกาย
ทุกคน 

-  -เด็กเล็กได้รับการ
ตรวจสอบ   

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 

3. โครงการป้องกัน
ไฟฟ้าช๊อตในเด็ก 

เพ่ือเป็นการรณรงค์
และกระตุ้นให้เกิด
ความปลอดภัยในเด็ก
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

 - -เกิดการกระตุ้นให้เกิด
ความปลอดภัยในเด็ก
นักเรียนและผู้ปกครอง 
-ป้องกันภัยจาก
อุบัติเหตุจากไฟฟ้า 

เกิดความ
ปลอดภัยใน
เด็กนักเรียน
และ
ผู้ปกครอง 

4 ครงการป้องกันไฟไหม้
ในเด็กปฐมวัย 

เพ่ือเป็นการรณรงค์
และกระตุ้นให้เกิด
ความปลอดภัยในเด็ก
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

 - -เกิดการกระตุ้นให้เกิด
ความปลอดภัยในเด็ก
นักเรียนและผู้ปกครอง 
-ป้องกันภัยจาก
อุบัติเหตุจากไฟไหม้ 

เกิดความ
ปลอดภัยใน
เด็กนักเรียน
และ
ผู้ปกครอง 

5 โครงการป้องกันเด็ก
จมน้ าในเด็กปฐมวัย 

เพ่ือเป็นการรณรงค์
และกระตุ้นให้เกิด
ความปลอดภัยในเด็ก
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

 - -เกิดการกระตุ้นให้เกิด
ความปลอดภัยในเด็ก
นักเรียนและผู้ปกครอง 
-ป้องกันภัยจาก
อุบัติเหตุจากการจมน้ า 

เกิดความ
ปลอดภัยใน
เด็กนักเรียน
และ
ผู้ปกครอง 

6 โครงการป้องกันเด็ก
ติดรถยนต์ในเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือเป็นการรณรงค์
และกระตุ้นให้เกิด
ความปลอดภัยในเด็ก

 - -เกิดการกระตุ้นให้เกิด
ความปลอดภัยในเด็ก
นักเรียนและผู้ปกครอง 

เกิดความ
ปลอดภัยใน
เด็กนักเรียน



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ๗๘ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
2565 
(บาท) 

นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

-ป้องกันภัยจาก
อุบัติเหตุจากรถยนต์ 

และ
ผู้ปกครอง 

 
 

2.3) แนวทำงท่ี 2.3  การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและ
ที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
 

2565 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริม
สุขภาพฟันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลละลมใหม่
พัฒนา 

1 เพื่อให้เด็กได้แปรงฟัน
อย่างถูกวิธีและมีสุขภาพ
ช่องปากและฟันที่ด ี
2.เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
อนามัยช่องปากและ
ป้องกันโรคฟันผุให้เด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน 
โดยการตรวจสุขภาพช่อง
ปาก  อุดฟัน และเคลือบ
ฟลูออไรด์ 
3. เพื่อให้เด็กได้รับการ
ป้องกันฟันผ ุ
4.เพื่อให้เด็กรู้จักการ
เลือกแปรงสีฟันที่เหมาะ
กับตนเอง 

เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ฯ ในแต่ละปี
การศึกษา 

20,000/
สปสช. 

เ ด็ ก ไ ด้ แป ร ง ฟั น
อย่างถูกวิธีและมี
สุ ขภาพช่องปาก
และฟันที่ดี มี
สุขภาพอนามัยช่อง
ปากที่ดีและได้รับ
การป้องกันโรคฟัน
ผุ  โดยการตรวจ
สุขภาพช่องปาก  
อุดฟัน และเคลือบ
ฟลูออไรด์  ได้รับ
การป้องกันฟันผุ 
และรู้จักการเลือก
แปรงสีฟันที่เหมาะ
กับตนเอง 
 

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 

2 โครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลละลมใหม่
พัฒนา ปลอดภัย 
ไร้โรค    

เพ่ือให้ผู้ปกครอง  
ผู้ดูแลเด็ก เด็กเล็ก และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
ของกองการศึกษาฯ 
มีความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพ และ

ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็กเด็กเล็ก อสม. 
และเจ้าหน้าที่ ได้รับ
ความรู้ คัดกรองและ
ป้องกันโรค ร้อยละ 
100 

25,000/
สปสช. 

1. เด็กเล็กและ
เด็กก่อนวัยเรียน มี
ฟันผุลดลง 
2. ผู้ปกครอง  
ผู้ดูแลเด็ก  เด็ก อส
ม. และเจ้าหน้าที่

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ๗๙ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและ
ที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
 

2565 
(บาท) 

การป้องกันโรคติดต่อ
อย่างถูกวิธี จ านวน 
100 คน 

กองการศึกษาฯ 
ได้รับความรู้การ
ดูแลฟัน และการ
ป้องกันโรคติดต่อ
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเพ่ิมขึ้น 
3. อัตราเด็กท่ีป่วย
ด้วยโรคติดต่อใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลดลง 

3. โครงการอบรม
ส่งเสริม ป้องกัน 
เฝ้าระวังโรคไวรัสโค
โรนา(โควิด 2019) 
และโรคติดต่อใน
เด็กปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลละลมใหม่
พัฒนา 

เพ่ือส่งเสริม ป้องกัน 
เฝ้าระวังโรคไวรัสโคโร
นา(โควิด 2019) และ
โรคติดต่อในเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลละลมใหม่พัฒนา 

ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็กเด็กเล็ก อสม. 
และเจ้าหน้าที่ ได้รับ
ความรู้ คัดกรองและ
ป้องกันโรค ร้อยละ 
100 

30,000/
สปสช. 

ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็กเด็กเล็ก อสม. 
และเจ้าหน้าที่ 
ได้รับความรู้ คัด
กรองและป้องกัน
โรค ร้อยละ 100 

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 
-กอง
การศึกษา 
ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ยุทธศำสตร์ที่ ๓  ด้ำนอำคำรสถำนที่  ส่ิงแวดล้อม และควำมปลอดภัยของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 3.1)แนวทางการพัฒนาที่ 3.1  การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ๘๐ 
 

2565 
(บาท) 

  

1. จัดหาวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

เพ่ือใช้ท าความ
สะอาดและรักษา
ความสะอาดให้เอ้ือ
ต่อการให้บริการ
ประชาชน 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ส าหรับท าความ
สะอาด 

40,000/
อบต. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สะอาดและเอ้ือต่อการ
ให้บริการประชาชน 

กอง
การศึกษา ฯ 

2. จัดซื้อเครื่องเล่น
และวัสดุครุภัณฑ์
ประจ าศูนย์เด็ก
เล็ก 

เพ่ือพัฒนาความ
พร้อมเด็กเล็กก่อน
เข้าสู่วัยเรียน 

ซื้อเครื่องเล่นและวัสดุ
ครุภัณฑ์ประจ าศูนย์
เด็กเล็ก 

๖๐,๐๐๐ เด็กก่อนวัยเรียนมี
ความพร้อมใน
การศึกษาเบื้องต้น 

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 
 

 
 3.3) ด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2565 
(บาท) 

1 การอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ของศพด.อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้รับ
การเรียนรู้และมี
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ละลม

ใหม่พัฒนา 

 - รั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้
มาตรฐาน 

-กอง
การศึกษา ฯ 
-กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
และซ่อมแซมฝ้า
เพดานโรงอาหาร
ศพด.อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 

เพ่ือปรับปรุงฝ้าเพดาน
โรงอาหารของศพด.ให้ดี
ขึ้น  

ฝ้าเพดานโรง
อาหารศพด.อบต.
ละลมใหม่พัฒนา 

- ฝ้าเพดานโรง
อาหารได้รับการ
ปรับปรุงร้อยละ 
๑๐๐ 

-กอง
การศึกษา ฯ 
-กองช่าง 

3. โครงการปรับปรุง
ทาสีอาคารเรียน
ศพด.อบต.ละลมใหม่
พัฒนา  

เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน
ของศพด.ให้น่าอยู่ น่าดู 
น่าเรียน 

อาคารเรียน 
ศพด.อบต.ละลม
ใหม่พัฒนา 

- อาคารเรียน
ศพด.ได้รับการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
ร้อยละ ๘๐ 

-กอง
การศึกษา ฯ 
-กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้าง
แท่นวางถังน้ าดื่ม
ศพด.อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 

เพ่ือก่อสร้างที่วางถังเก็บ
น้ าดื่ม-น้ าใช้ในศพด. 

ถังเก็บน้ าศพด.
อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 

- มีที่วางถังเก็บน้ า
ภายในศพด.ที่
ได้มาตรฐาน  

-กอง
การศึกษา ฯ 
-กองช่าง 

5. โครงการปรับปรุง
และซ่อมแซมโต๊ะ-

เพ่ือปรับปรุงโต๊ะ-เก้าอ้ี 
โรงอาหารของศพด.ให้ดี

โต๊ะ – เก้าอ้ี ใน
โรงอาหารศพด.ที่

- โต๊ะ เก้าอ้ีนั่งเด็ก
มีสภาพดีขึ้น

-กอง
การศึกษา ฯ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ๘๑ 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ์) 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2565 
(บาท) 

เก้าอ้ี โรงอาหาร
ศพด.อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 

ขึ้น  ช ารุด ปลอดภัยต่อเด็ก -กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุง
และ ซ่อมแซม
ห้องน้ าภายใน
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลละ
ลมใหม่พัฒนา 

เพ่ือปรับปรุงและ 
ซ่อมแซมห้องน้ าภายใน
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลละลมใหม่พัฒนา
ให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้น 

ห้องน้ าภายใน
อาคารศพด.อบต.
ละลมใหม่พัฒนา 

- ห้องน้ าภายใน
อาคาร ศพด.
ได้รับการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
ร้อยละ ๘๐ 

-กอง
การศึกษา ฯ 
-กองช่าง 

7 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กมี
สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจ านวน ๑ 
ศูนย ์

๕๐,๐๐๐ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมอีาคาร 
สถานที่ และ
สิ่งแวดล้อมที่ได้
มาตรฐาน 

-กอง
การศึกษา ฯ 
-กองช่าง 

8. ปรับปรุง/ซ่อมแซม
สนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กมี
สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย 

จ านวน ๑ ศูนย์ ๕๐,๐๐๐ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคาร
สถานที่ และ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้
มาตรฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4)แนวทางการพัฒนาที่ 3.4  การเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการ 
    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ๘๒ 
 

โครงการ) 2565 
(บาท) 

  

1. 
  

การบ ารุงและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 
วัสดุ ครุภัณฑ์ให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

1.เพ่ือบ ารุงและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ 
ครุภัณฑ์ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติและมี
ความปลอดภัย 

- บ ารุงและ
ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ 
ครภัณฑ์ 
  

50,000/
อบต. 
 

ทรัพย์สิน วัสดุ คร
ภัณฑ์ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 

-กอง
การศึกษาฯ 
-ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 

 
 
4) ยุทธศำสตร์ที่ ๔  ด้ำนบุคลำกร 
 4.1)แนวทางการพัฒนาที่ 4.1  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา

วิชาชีพ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ

และท่ีมา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 2565 

(บาท) 

1. 
  
  
  
  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร   
-ส่งบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/
ส่วนการศึกษาฯ
เข้ารับการอบรม 
  

 -เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับงานที่
ปฏิบัติ 
 -เสริมสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีในการ
ท างาน 

 -จัดส่งบุคลากรของ
ศูนย์ฯเข้าอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆที่ตรง
กับหน้าที่ของ
ปฏิบัติงาน 
   

90,000  -บุคลากรมีความรู้
ความสามารถสูง
กว่าเดิมและมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 -น าความรู้ต่าง ๆ 
ในการอบรมมา
ประยุกต์ 
ใช้กับหน่วยงานของ
ตน  

-ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 
-กองกรศึกษา 
ฯ 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
4.2)แนวทางการพัฒนาที่ 4.3  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ๘๓ 
 

โครงการ) 2565 
(บาท) 

  

1. 
  
  
  
  

การประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้ปกครองเด็กเล็ก
ฯ 
  

 -เพ่ือประเมินความพึง
พอใจและสอบถาม
ความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองในการส่ง
บุตร  มาเข้าเรียน 

 -ผู้ปกครองเด็ก
เล็ก ฯ 
   

-  -น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงเพื่อพัฒนางาน
ในหน้าที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพให้มาก
ที่สุด  

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 
  
  

 
5) ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนวิชำกำร  และกิจกรรมตำมหลักสูตร 

 5.1) แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การนิเทศ ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 2565 

(บาท) 

1. 
  
  
  
  

โครงการนิเทศ 
ประเมินผลการใช้
หลักสูตร 
  

 -เพ่ือนิเทศ และ
ประเมินผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 

 -หลักสูตร
สถานศึกษา 
   

-  -น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงเพื่อพัฒนา
หลักสูตรให้สามารถ
น าไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพให้มาก
ที่สุด  

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 
  
  
  

 
5.2) แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 2565 

(บาท) 

1. 
  
  
  
  

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้
เหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถิ่น  

 -เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
สูตรสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถิ่น   

 -หลักสูตร
สถานศึกษา 
   

-  -พัฒนาสูตร
สถานศึกษาให้สามารถ
น าไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพให้มาก
ที่สุด  

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 
  
   

 5.1)แนวทางการพัฒนาที่ 5.3  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสม่ าเสมอ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประม
าณและ

ที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 
 

หน่วยงาน 
ที่
รับผิดชอบ 
 2565 

(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(โครงการ
จัดหาวัสดุการศึกษา 
–ค่าจัดการเรียนการ
สอน ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ในอัตราคน
ละ1,700บาท)   

 -เพ่ือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯให้
เป็นไปตามวัยอย่าง
เหมาะสม 

 -จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ตลอดปีการศึกษา 
-จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอนเช่น บล๊อก หนังสือ
นิทาน และมุมต่างๆ สีไม้ 
สีน้ า กระดาษ ดินน้ ามัน
ฯลฯ 

85,000
/อุดหนุน 

-เด็กมีพัฒนาการตาม
วัยอย่างเหมาะสม 
และเป็นไปอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 
 

2 โครงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 

 -เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 
ด้านให้กับเด็ก
ปฐมวัยอย่างสมวัย 

 -จัดท าโครงการต่างๆที่
เกี่ยวกับการผลิตสื่อ 
ตลอดปีการศึกษา 
 

-  -เด็กมีสื่อการเรียน
การสอนอย่าง
เหมาะสมกับวัย 

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารการศึกษา 
-ค่าหนังสือเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3 – 5 ปี ) ใน
อัตราคนละ200บาท 

เพ่ือให้เด็กมีสื่อ
การเรียนการสอนที่
ทันสมัยและ
เพียงพอ 
 

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอนให้เพียงพอ 

16,000
/อุดหนุน 

ฯ 

เด็กมีสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยและ
เพียงพอ 

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 
 

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารการศึกษา 
    -ค่าอุปกรณ์การ
เรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ 3 – 5 
ปี)ในอัตราคน
ละ 200 บาท 

เพ่ือให้เด็กมีสื่อ
การเรียนการสอนที่
ทันสมัยและ
เพียงพอ 
 

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอนให้เพียงพอ 

16,000
/อุดหนุน 

ฯ 

เด็กมีสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยและ
เพียงพอ 

ศพด.อบต. 
ละลมใหม่
พัฒนา 
 

 
 
6) ยุทธศำสตร์ที่ 6  ด้ำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภำคส่วน 
 6.1)แนวทางการพัฒนาที่ 6.1  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนา

การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และท่ีมา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 2565 

(บาท) 

1. โครงการประชุม
ผู้ปกครอง
นักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละลม
ใหม่พัฒนา 

-  เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทราบ
และเข้าใจถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับเด็กระดับ
ปฐมวัยหลักสูตรการเรียน
การสอน งาน / โครงการ
ต่างๆ 
 - เพ่ือเผยแพร่ความรู้และ
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา
เด็กให้ผู้ปกครองได้ตระหนัก
และเห็นคุณค่าของการ
เตรียมความพร้อมเด็ก 
 - เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างศูนย์ฯและ
ผู้ปกครอง 

 -  ปฐมนิเทศ
และประชุม
ผู้ปกครองอย่าง
น้อย ปีละ 2 
ครั้ง 

-  - ผู้ปกครองได้รับ
ความรู้และเข้าใจ
เกีย่วกับแนวทางการ
บริหารจัดการ และ
การจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 - การปฏิบัติงานการ
สื่อสารความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์ฯและ
ผู้ปกครอง 
  

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2. โครงการประชุม
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

1.เพ่ือพัฒนางานการศึกษา
ของ ศพด.อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 
2.เพ่ือสร้างเคือข่ายประชุม 
วางแผนงานการศึกษา ของ 
ศพด.อบต.ละลมใหม่พัฒนา 

1.เกิดการพัฒนา
งานการศึกษา 
2.เกิดเครือข่าย
ทางการศึกษา
ของ ศพด.อบต.
ละลมใหม่พัฒนา 

- 1.เกิดการพัฒนางาน
การศึกษา 
2.เกิดเครือข่ายทาง
การศึกษาของศพด.
อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3. 
 
 

โครงการเยี่ยม
บ้านนักเรียน 

เพ่ือทราบข้อมูลพ้ืนฐานของ
เด็กที่จะน ามาช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ 

เด็กเล็ก ร้อยละ  
80 

- - ท ร าบข้ อมู ล เ ด็ ก
และให้การส่งเสริม
พั ฒ น า ก า ร เ ด็ ก ไ ด้
เหมาะสม   
- ผู้ปกครองมี
ปฏิสัมพันธ์อันดีและ
ร่วมมือกันในการ
พัฒนาเด็กต่อไป 

ศพด.ละลม
ใหม่พัฒนา 

7) ยุทธศำสตร์ที่ 7  ด้ำนกำรจัดระบบประกันคุณภำพภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 7.1)แนวทางการพัฒนาที่ 7.2  จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง

ต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประ
มาณ
และ
ที่มา 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 

2565 
(บาท)   

1. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.เพ่ือพัฒนาจัดท าแผน 
ด าเนินการและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
2.เพ่ือจัดท าระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างต่อเนื่องตามระบบ
วงจรคุณภาพ PDCA 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
มีคุณภาทาง
การศึกษาตาม
มาตรฐาน 

- 1.พัฒนาแผนการท างานให้
เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและประเมิน
คุณภาพทางการศึกษา 

ศพด.ละลม
ใหม่พัฒนา 
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บทที่ 5 

กำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ 
5.1คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำสำมปีไปสู่ กำรปฏิบัติ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ที่       
408 /2563  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ละลมใหม่พัฒนา 
 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2565   ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
1.คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  ประกอบด้วย 
  1.  พระสมุห์เพรียว  อตฺตานุรกฺโข  รองเจ้าคณะต าบลท่าจะหลุง ผู้แทนศาสนสถาน 

2.  พระครูปริญัติธรรมชัย  เจ้าอาวาสวัดกุดจอกใหญ่  ผู้แทนศาสนสถาน 
3.  นายน า  ปลอดกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ผู้แทนองค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.  นายสนธยา  ภักดีกิจ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  
 2.คณะกรรมกำรบริหำร  ประกอบด้วย 

  1.  นางส ารวย  แปะกระโทก ผู้แทนชุมชน   ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวนารีรัตน์  เนาวก์ระโทก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา รองประธานกรรมการ 
  3.  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละลม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  กรรมการ 
  4.  นางลาวลัย์  วงศ์ธรรม  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  กรรมการ 
  5.  นายประสิทธิ์  ศรีสังเกต  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
  6.  นางฉลวย  วงศ์กระโทก  ผู้แทนชุมชน    กรรมการ 
  7.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลละลม  ผู้แทนด้านสาธารณสุข กรรมการ 
  8.  นางสาวสุวรรณี  ประภาสโนบล ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
  9.  นางสาวสุวิมล  หนอกกระโทก ผู้แทนผู้ปกครอง     กรรมการ 
10.  นางสาวนุชนาฎ  สระทองทา ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
11.  นางมัสยา  แผลงสูงเนิน  ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
12.  นางวิไลวรรณ  ขันนะรา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ  
13.  นางสาวจิราลักษณ์  แปะกระโทก ครู    กรรมการและเลขานุการ 
14.  นางสาววิไลพร  หน่วยกระโทก  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผล 
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๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินฯผล ต่อผู้บริหารท้องถิ่นและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย
ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

5.2 วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนยุทธศำสตร์ฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ 
  จะเริ่มต้นจากโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ  แล้วจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทางวิธีการใน
การติดตามและประเมินผลฯโดยจะท าการประเมินผลส าเร็จเป็นรายโครงการ และประเมินผลส าเร็จของทุก
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่  ทั้งนี้ ควรประเมินผลทั้งระบบ กล่าวคือ 
ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้  กระบวนการที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับ  และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดข้ึน  ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป  
  

5.3 ห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนยุทธศำสตร์ฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ 
  ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ ก าหนดขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  แต่การติดตามและประเมินผลฯ ในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผลและ
ข้อเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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