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ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวายศูนย์พัฒนาเดก็เลก็องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  
อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสมีาอ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสมีา  

  
  



      

ค าน าค าน า  
 

        แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้น เพ่ือใช้เป็นคู่มือ และแนวทางในการ
บริหารงานด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด  

         ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ผู้ปกครอง 
ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุน  ให้ค าปรึกษาแนะน า  สนับสนุน
งบประมาณ  และร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลทับสวาย ในครั้งนี้  จนส าเร็จลุล่วงปปด้วยดี  ปว้  ณ โอกาสนี้. 

 

          คณะผู้จัดท า 
                                                                                                     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

                                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย   
 

  



      

  
สารบญัสารบญั  

  
                      หน้าหน้า  
บทที่บทที่  ๑๑        บทน าบทน า                                    ๑๑  
  
บทบทที่  ที่  ๒๒      ผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา   ผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา                       ๙๙    
  
บทบทที่  ที่  ๓๓        ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา                ๑๑77  
  
บทที่  บทที่  ๔    ๔    บัญชีโครงการ/กิจบัญชีโครงการ/กิจกรรมกรรม                  ๑๘๑๘  
    
บทที่  บทที่  ๕     ๕     การติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาปปสู่การปฏิบัติ   การติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาปปสู่การปฏิบัติ     22๖๖  
  
ภาคผนวกภาคผนวก                                                                                                                                                                                                                        

--  โครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม                  
--  ค าสั่งแต่ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆงตั้งคณะกรรมการต่างๆ                    
--  ฯลฯฯลฯ  

  
คณะผู้จัดท าคณะผู้จัดท า  
        

    
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



      

บทที่บทที่    ๑๑ 
บทน าบทน า 

 
จากการศึกษาสภาพแวดล้อม และปัจจัย ทั้งภายนอกและภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร

ส่วนต าบลทับสวาย  ปรากฏวา่ผู้ปกครอง  ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และหน่วยงานต้นสังกัด ให้การสนับสนุนเป็น
อย่างดี  ท าให้การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน  และสัมฤทธิผลเป็นที่น่า
พอใจ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เหมาะสมตามวัย   เป็นที่ยอมรับของชุมชน   ครู
ผู้ดูแลเด็กมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการท างาน แม้ว่าจะขาดสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  อีกท้ังครูมีภาระงานอ่ืน
ที่นอกเหนือจากการสอน ในด้านอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีเพียงพอต่อการจัดห้องเรียน และห้องพิเศษ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในเสถียรภาพ “เอ้ือแต่อ่อน” ปัจจัยภายนอกเอ้ือต่อการจัดการศึกษา แต่ปัจจัยภายในเป็น
อุปสรรค์ ท าให้ต้องหาโอกาสที่จะพัฒนา ในโอกาสต่อปป  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายจึงปด้ก าหนด วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ 
(Mission) และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goal) และ ค่านิยมร่วม (Shared Value) ปว้ดังนี้ 
  
๑.๑๑.๑    วสิยัทศัวสิยัทศัน ์น ์((VVIISSIIOONN))  

““มุ่งมัน่สง่เสริมเด็กให้มีพฒันาการครบทุกดา้น  ควบคู่คุณธรรม นอ้มน าเศรษฐกจิพอเพยีงมุ่งมัน่สง่เสริมเด็กให้มีพฒันาการครบทุกดา้น  ควบคู่คุณธรรม นอ้มน าเศรษฐกจิพอเพยีง””  

  

1.๒ มาตรฐานการศกึษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ปด้น ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

มาก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายปด้
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

 
การใช้มาตรฐานการศึกษาศนูย์พฒันาเดก็เลก็องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  ปกีารศกึษา  25๖2 

เพื่อประกนัคณุภาพการศกึษาภายในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย 
แนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทับสวาย ลงวนัที ่ ๑๖ พฤษภาคม  25๖2 

******************************************************** 
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ประจ าปีการศึกษา2562  

ซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรฐาน  75  ตัวบ่งชี ้มีดังนี ้
• มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานศึกษาเด็กปฐมวัย 5 ตัวบ่งชี้ / 26 ข้อ 
• มาตรฐานด้านที่ 2 กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์เรียนรู้และเล่น 5 ตัวบ่งชี้ / 20 ข้อ 
• มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย 
- 3 ก แรกเกิดถึง 2 ปี (2 ปี 11 เดือน๒๙ วัน) จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ / 7 ข้อ 
- 3 ข 3 ปีถึง 6 ปี/ (ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ / 22 ข้อ 

 
มาตรฐานด้านที่ ๑ การบรหิารจดัการสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั 
ตวับ่งชีท้ี ่ ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 1.1.1 บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
 1.1.2 บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 1.1.3 บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 



      

ตวับ่งชีท้ี ่ ๑.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 1.2.1  บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
 1.2.2  ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดาเนินกิจการมีคุณวุฒิ/ คุณสมบัติ 

เหมาะสมและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.3  คร/ูผู้ดูแลเด็กท่ีทาหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยมีวุฒิการศึกษา/คุณสมบัติ

เหมาะสม 
1.2.4 บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจ านวนเดก็ในแต่ละ 

กลุ่มอายุ 
เด็กในแตล่ะกลุม่อายเุดก็ (อาย)ุ อัตราสว่นคร/ูผูดู้แล : เดก็(คน) จ านวนเดก็ในกลุม่กจิกรรม 

ต่ากว่า๑ปี ๑ : ๓ กลุ่มละปม่เกิน๖คน 
ต่ากว่า๒ปี ๑ : ๕ กลุ่มละปม่เกิน๑๐คน 
ต่ากว่า๓ปี ๑ : ๑๐ กลุ่มละปม่เกิน๒๐คน 

๓ปี -ก่อนเข้าป. ๑ ๑ : ๑๕ กลุ่มละปม่เกิน๓๐คน 
 

ตวับ่งชีท้ี ่๑.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 1.3.1 บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
 1.3.2 โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคงตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
 1.3.3 จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่นและสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
 1.3.4 จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคารครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งาน 

และเพียงพอ 
1.3.5 จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยปด้มาตรฐานมีจ านวนเพียงพอสะอาดเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ 

ของเด็ก 
           1.3.6 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย 
 1.3.7 จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 1.3.8 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่ 
 
ตวับ่งชีท้ี ่ ๑.4 การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 1.4.1 มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กและดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น 
 1.4.2 มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวันตรวจสุขภาพประจ าปีและป้องกันควบคุม 

โรคติดต่อ 
 1.4.3 อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจาวันของเด็กที่เหมาะสมตามช่วงวัยและการ 

ใช้ประโยชน์ 
 1.4.4 จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 1.4.5 จัดบริเวณห้องน้ าห้องส้วมที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอสะอาดปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้ 

งานของเด็ก 
 1.4.6 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมสถานที่ปรุงประกอบอาหารน้ าดื่มน้ าใช้ 

การจัดขยะสิ่งปฏิกูลและพาหะน าโรค 

-๒- 



      

 1.4.7 จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคนและดูแลความ 
สะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

 
ตวับ่งชีท้ี ่ ๑.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 1.5.1 มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครองกับสถาน 

พัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการดาเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 1.5.2 การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม 
 1.5.3 ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 1.5.4 มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
มาตรฐานด้านที่  ๒   คร/ูผูด้แูลเดก็ใหก้ารดแูลและจดัประสบการณก์ารเรยีนรูแ้ละการเลน่ 

เพือ่พฒันาเดก็ปฐมวยั 
ตวับ่งชีท้ี ่ 2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 2.1.1 มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีการด าเนินงาน 

และประเมินผล 
 2.1.2 จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
 2.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ด้วยประสาท 

สัมผัสลงมือท าปฏิสัมพันธ์และการเล่น 
 2.1.4 เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกแหล่งเรียนรู้ 

ที่เพียงพอเหมาะสมปลอดภัย (ระบุรายละเอียดในคู่มือ)  
 2.1.5 เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะเพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคน 

ให้เต็มตามศักยภาพ 
 
ตวับ่งชีท้ี ่ 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 

2.2.1 ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณท่ีเพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่ 
เหมาะสม 

2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กปด้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพความปลอดภัย 
ในชีวิตประจ าวันและในการเคลื่อนปหวด้านร่างกายออกก าลังเล่นกิน/ นอน/ พักผ่อนและการ 
เดินทาง 

 2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวันความสะอาดของร่างกายฟันและช่องปากเพ่ือคัดกรองโรค 
และการบาดเจ็บ 

 2.2.4 เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลบันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 
 2.2.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายฟันและช่องปากสายตาหูตามก าหนด 
 
 
 
 

-๓- 



      

ตวับ่งชีท้ี ่ 2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาภาษาและการสื่อสาร 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 2.3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กปด้สังเกตสัมผัสลองท าคิดตั้งค าถามสืบเสาะหาความรู้แก้ปัญหา 

จินตนาการคิดสร้างสรรค์โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 
2.3.2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็กเพ่ือการสื่อสารอย่างหลากหลายฝึก 

ฟังพูดถามตอบเล่าและสนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ 
 2.3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพฟังเรื่องราวพูดเล่าอ่านวาด/ 

เขียนเบื้องต้นตามล าดับพัฒนาการโดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูดและการอ่านที่ 
ถูกต้อง 

 2.3.4 จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็กบุคคลสิ่งต่างๆสถานที่และธรรมชาติรอบตัวด้วย 
วิธีการที่เหมาะสมกับวัย 

2.3.5 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัยโดยเด็ก 
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

 
ตวับ่งชีท้ี ่ 2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ-สังคมปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 2.4.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและม่ันคงระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี 

ระหว่างเด็กกับเด็กและการแก้ปขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
 2.4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุขแจ่มใสร่าเริงมีความรู้สึกดีต่อตนเองแสดงออกด้านอารมณ์ 

โดยผ่านการเคลื่อนปหวร่างกายศิลปะดนตรีตามความสนใจและความถนัด 
 2.4.3 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดีมีวินัยซื่อสัตย์รู้จักสิทธิและหน้าที่ 

รับผิดชอบของพลเมืองดีรักครอบครัวโรงเรียนชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย 
และพัฒนาการ 

 
ตวับ่งชีท้ี ่ 2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดปป 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 2.5.1 จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน 

และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 
2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละขั้นจนถึงการ 

เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ 
 
มาตรฐานด้านที่  ๓  คุณภาพของเดก็ปฐมวยั 

 
ส าหรับเด็กแรกเกดิ –อาย ุ ๒ ป ี( ๒ ป ี๑๑ เดือน ๒๙ วนั) 

ตวับ่งชีท้ี ่ 3.1 ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 3.1.1 กเด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วนซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 
ตวับ่งชีท้ี ่3.2 ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 3.2.1 กเด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม๕ด้าน(คัดกรองตามช่วงอายุ)  

-๔- 



      

 3.2.2 กรายด้าน :เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ)  
 3.2.3 กรายด้าน :เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย (Fine Motor Adaptive)  

(เฝ้าระวังตามช่วงอายุ)  
 3.2.4 กรายด้าน :เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (Receptive Language)  

(เฝ้าระวังตามช่วงอายุ)  
 3.2.5 กรายด้าน :เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language) (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ)  
 3.2.6 กรายด้าน :เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม (Personal Social)  

(เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 
 

ส าหรับเด็กอาย ุ๓ ป ี–อาย ุ๖ ป ี(ก่อนเขา้ประถมศกึษาปีที่ ๑ ) 
ตวับ่งชีท้ี ่๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 3.1.1 ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วนซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 
 3.1.2 ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย 
 3.1.3 ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดีปม่มีฟันผุ 
ตวับ่งชีท้ี ่๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 3.2.1 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม๕ด้าน (คัดกรองตามช่วงอายุ)  
ตวับ่งชีท้ี ่๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนปหว 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 3.3.1 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่สามารถเคลื่อนปหวและทรงตัวปด้ตามวัย 
 3.3.2 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 
ตวับ่งชีท้ี ่๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 3.4.1 ข เด็กแสดงออกร่าเริงแจ่มใสรู้สึกม่ันคงปลอดภัยแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นปด้สมวัย 
 3.4.2 ข เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสมวัยซึ่งรวมการเล่นการท างานศิลปะดนตรีกีฬา 
 3.4.3 ข เด็กสามารถอดทนรอคอยควบคุมตนเองยับยั้งชั่งใจท าตามข้อตกลงค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน 

มีกาลเทศะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ปด้สมวัย 
ตวับ่งชีท้ี ่๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 3.5.1 ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็กบุคคลสถานที่แวดล้อมธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กปด้สมวัย 
 3.5.2 ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์สามารถสังเกตจ าแนกและเปรียบเทียบจ านวนมิติสัมพันธ์ 

(พ้ืนที่/ระยะ) เวลาปด้สมวัย 
3.5.3 ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผลแก้ปัญหาปด้สมวัย 

 3.5.4 ข เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกปด้สมวัย 
 3.5.5 ข เด็กมีความพยายามมุ่งม่ันตั้งใจท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 
ตวับ่งชีท้ี ่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 3.6.1 ข เด็กสามารถฟังพูดจับใจความเล่าสนทนาและสื่อสารปด้สมวัย 
 3.6.2 ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพสัญลักษณ์การใช้หนังสือรู้จักตัวอักษรการคิดเขียนค าและการอ่าน 

เบื้องต้นปด้สมวัยและตามล าดับพฒันาการ 

-๕- 



      

 3.6.3 ข เด็กมีทักษะการวาดการขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัยน าปปสู่การขีดเขียนค าที่ 
คุ้นเคยและสนใจ 

 3.6.4 ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัยโดยใช้ภาษาปทยเป็นหลักและมีความคุ้นเคย 
กับภาษาอ่ืนด้วย 

ตวับ่งชีท้ี ่๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมคุณธรรมมีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
 3.7.1 ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นปด้อย่างสมวัยและแสดงออกถึงยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 3.7.2 ข เด็กมีความเมตตากรุณามีวินัยซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมและมีค่านิยมท่ีพึง 

ประสงค์สมวัย 
 3.7.3 ข เด็กสามารถเล่นและทางานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่มเป็นปด้ท้ังผู้น าและผู้ตามแก้ปขข้อขัดแย้งอย่าง 

สร้างสรรค์ 
 3.7.4 ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัวชุมชนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและตระหนักถึง 

ความเป็นพลเมืองดีของประเทศปทยและภูมิภาคอาเซียน 
 

การก าหนดคา่เป้าหมายมาตรฐานการศกึษาปฐมวยัของศนูย์พฒันาเดก็เลก็  
แนบท้ายประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ฉบับลงวันที่ ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

 

มาตรฐาน / ตวับง่ชี ้/ประเดน็การพจิารณา 
ค่าเปา้หมายตามมาตรฐาน 

ค่าเปา้หมาย ระดบัคณุภาพ 
มาตรฐานดา้นที ่๑ การบรหิารจดัการสถานพฒันาเด็กปฐมวยั   
ตวับ่งชีท้ี ่๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ   
       ตวับ่งชี้ย่อย   
       ๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ ระดับดี  
       ๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดี  
       ๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระดับดี  
ตวับ่งชีท้ี ่๑.๒   การบริหารจดัการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด    
       ตวับ่งชี้ย่อย   
       ๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ  ระดับดี  
       ๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนิน 
                กิจการ มีคุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมี  
                ประสิทธิภาพ  

ระดับดี  

       ๑.๒.๓  ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กมีวุฒิ 
                 การศึกษา/ คุณสมบัติเหมาะสม  

ระดับดี  

        ๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม 
                 พอเพียงต่อจ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 

ระดับดี  

 

มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 
ค่าเปา้หมาย 

ค่าเปา้หมาย ผลการประเมิน 

-6- 

-7- 



      

ตวับ่งชีท้ี ่๑.๓   การบริหารจดัการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย   
        ตัวบ่งชี้ย่อย   
        ๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  ระดับดี  
        ๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ 
                 ปลอดภัย 

ระดับดี  

        ๑.๓.๓  จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และภายนอกอาคาร ระดับดี  
        ๑.๓.๔  จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ 
                  ปลอดภัย เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ  

ระดับดี  

        ๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด  
                 เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก  

ระดับดี  

        ๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย ระดับดี  
        ๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนา 
                 เด็กปฐมวัย 

ระดับดี  

        ๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของ 
                 พ้ืนที ่

ระดับดี  

ตวับ่งชีท้ี ่๑.๔ การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้   

        ตัวบ่งชี้ย่อย   

        ๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และ 
                 ดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น 

ระดับดี  

        ๑.๔.๒ มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี  
                และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

ระดับดี  

        ๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของที่ 
                 เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

ระดับดี  

        ๑.๔.๔ จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอก 
                 ห้องเรียน  

ระดับดี  

        ๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด  
                 ปลอดภัย และ เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

ระดับดี  

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

ระดับดี  

        ๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็ก    
                 ทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับดี  

 

มาตรฐาน / ประเดน็การพิจารณา 
ค่าเปา้หมาย 

ค่าเปา้หมาย ผลการประเมิน 
ตวับ่งชีท้ี ่๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน   
        ตัวบ่งชี้ย่อย   
        ๑.๕.๑   มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ 
                   ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการ 
                   ด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ระดับดี  

        ๑.๕.๒  การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม ระดับดี  



      

 

        ๑.๕.๓  ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่อง 
                  การพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ระดับดี  

        ๑.๕.๔  มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดี  
มาตรฐานดา้นที ่๒ คร/ูผูดู้แลเด็กใหก้ารดแูลและจัดประสบการณ์การเรยีนรูแ้ละการ  
                       เลน่เพือ่พฒันาเด็กปฐมวยั  

  

ตวับ่งชีท้ี ่๒.๑   การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน    
       ตวับ่งชี้ย่อย   
        ๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
                 ปฐมวัย มีการด าเนินงานและประเมินผล  

ระดับดี  

        ๒.๑.๒ จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่าง 
                 หลากหลาย  

ระดับดี  

        ๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของ 
                 เด็กท่ีเรียนรู้ ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น  

ระดับดี  

        ๒.๑.๔  เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อม 
                 ภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย  

ระดับดี  

        ๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัด 
                 กิจกรรม พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ  

ระดับดี  

ตวับ่งชีท้ี ่๒.๒   การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ   
       ตวับ่งชี้ย่อย   
        ๒.๒.๑ ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณท่ีเพียงพอและส่งเสริม 
                 พฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

ระดับดี  

        ๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ในการดูแล 
                 สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน  

ระดับดี  

        ๒.๒.๓  ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน  ความสะอาดของร่างกาย ฟัน 
                 และช่องปาก เพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

ระดับดี  

  
มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 

ค่าเปา้หมาย 
ค่าเปา้หมาย ผลการประเมิน 

        ๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผล 
                 ภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดี  

        ๒.๒.๕  จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตาม 
                  ก าหนด 

ระดับดี  

ตวับ่งชีท้ี ่๒.๓   การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร   
       ตวับ่งชี้ย่อย   
       ๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้งค าถาม  
                สืบเสาะหาความรู้  แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดย 
                ยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 

ระดับดี  

       ๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือ 
                การสื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนา 
                ตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ  

ระดับดี  

-๘- 



      

 

       ๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ 
                ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้นตามล าดับพัฒนาการ  
                โดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง 

ระดับดี  

       ๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ  
                สถานที่และ ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย 

ระดับดี  

       ๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
                เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบัติ 
                ด้วยตนเอง 

ระดับดี  

ตวับ่งชีท้ี ่๒.๔  การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรม 
                   และความเป็นพลเมืองดี 

  

        ตัวบ่งชี้ย่อย   
        ๒.๔.๑  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก  จัดกิจกรรม 
                  สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก  และการแก้ไขข้อ 
                  ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

ระดับดี  

        ๒.๔.๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้าน 
                  อารมณ์  ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย  
                  ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและถนัด 

ระดับดี  

        ๒.๔.๓  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย  
                  ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว  
                 โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ วิธีที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

ระดับดี  

   
มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 

ค่าเปา้หมาย 
ค่าเปา้หมาย ผลการประเมิน 

ตวับ่งชีท้ี ่๒.๕   การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้น 
                     ถัดไป 

  

       ตวับ่งชี้ย่อย   
        ๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนา 
                 เด็กปฐมวัย/โรงเรียน  และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวใน 
                 บรรยากาศที่เป็นมิตร 

ระดับดี  

        ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ 
                 ละข้ัน จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ระดับดี  

มาตรฐานดา้นที ่๓ คณุภาพของเดก็ปฐมวยั   
• ส าหรบัเดก็อาย ุ๒ ป ี(๒ ป ี๑๑ เดือน ๒๙ วนั)   
ตวับ่งชีท้ี ่๓.๑ ก  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย   
        ตัวบ่งชี้ย่อย   
        ๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น 
                  รายบุคคล 

ระดับดี  

ตวับ่งชีท้ี ่๓.๒ ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัย   
        ตัวบ่งชี้ย่อย   
         ๓.๒.๑ ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน ระดับดี  

-๙- 

-๑๐- 



      

 

         ๓.๒.๒ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) ระดับดี  
         ๓.๒.๓ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา 
                                  สมวัย (Fine Motor Adaptive)  

ระดับดี  

         ๓.๒.๔ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา  
                                 (Receptive Language) 

ระดับดี  

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

ระดับดี  

• ส าหรบัเดก็ อาย ุ๓ ป(ี๓ ป ี๑๑ เดือน ๒๙ วนั)   

ตวับ่งชีท้ี ่๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม   

       ตวับ่งชี้ย่อย   
        ๓.๑.๑ ข   เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น 
                      รายบุคคล 

ระดับดี  

        ๓.๑.๒ ข   เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย ระดับดี  
        ๓.๑.๓ ข   เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ ระดับดี  

    
มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 

ค่าเปา้หมาย 
ค่าเปา้หมาย ผลการประเมิน 

ตวับ่งชีท้ี ่๓.๒ ข   เด็กมีพัฒนาการสมวัย   
       ตวับ่งชี้ย่อย   
       ๓.๒.๑ ข   เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน ระดับดี  
ตวับ่งชีท้ี ่๓.๓ ข   เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว   

       ตวับ่งชี้ย่อย   
       ๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวและ 
                   ทรงตัวได้ตามวัย 

ระดับดี  

       ๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงานระหว่าง 
                  ตากับมือตามวัย 

ระดับดี  

ตวับ่งชีท้ี ่๓.๔ ข เด็กมพีฒันาการดา้นอารมณจ์ติใจ   

       ตวับ่งชี้ย่อย   
       ๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออกร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกต่อ 
                   ตนเองและผู้อ่ืนได้สมวัย  

ระดับดี  

       ๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น  
                   การท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

ระดับดี  

       ๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตาม 
                  ข้อตกลง ค านึงถึง ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับ 
                  สถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

ระดับดี  

ตวับ่งชีท้ี ่๓.๕ ข   เด็กมีพฒันาการด้านสตปิัญญา เรียนรูแ้ละสรา้งสรรค์   
       ตวับ่งชี้ย่อย   
       ๓.๕.๑ ข  เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่ง ระดับดี  

-๑๑- 



      

 

   
การก าหนดคา่เป้าหมาย 

   1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ  ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
   2. มาตรฐานการตดัสินแต่ละระดับ ก าหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี  4  ระดับ เพ่ือให้ 
       สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ย จ านวนข้อที่ต้องปรับปรุง 
A  ดีมาก ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป ไม่มี 
B ดี ร้อยละ   ๖๐-๗๙.๙๙ ๑-๗   ข้อ 

                    ต่างๆรอบตัวเด็กได้สมวัย 
       ๓.๕.๒ ข  เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนก และ 
                    เปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์  (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา  ได้สมวัย 

ระดับดี  

       ๓.๕.๓ ข   เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย ระดับดี  
       ๓.๕.๔ ข   เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย ระดับดี  
       ๓.๕.๕ ข   เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ กิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย ระดับดี  
ตวับ่งชีท้ี ่๓.๖ ข   เด็กมีพฒันาการด้านภาษาและการสือ่สาร   

       ตวับ่งชี้ย่อย   
       ๓.๖.๑ ข   เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย ระดับดี  
       ๓.๖.๒ ข   เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร   
                การคิดเขียนค า  และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 

ระดับดี  

    
มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 

ค่าเปา้หมาย 
ค่าเปา้หมาย ผลการประเมิน 

        ๓.๖.๓ ข   เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ 
                     สมวัย น าไปสู่การขีด เขียนค าท่ีคุ้นเคย และสนใจ 

ระดับดี  

        ๓.๖.๔ ข   เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทย 
                     เป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย  

ระดับดี  

ตวับ่งชีท้ี ่๓.๗ ข  เด็กมีพฒันาการด้านสงัคม คณุธรรม มวีนิยั และความเปน็ 
                     พลเมืองด ี

  

        ตัวบ่งชี้ย่อย   
        ๓.๗.๑ ข  เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการ 
                    ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ระดับดี  

        ๓.๗.๒ ข  เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์  รับผิดชอบต่อตนเองและ 
                    ส่วนรวม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย 

ระดับดี  

        ๓.๗.๓ ข  เด็กสามารถเล่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น าและ 
                    ผู้ตาม  แก้ไข  ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

ระดับดี  

        ๓.๗.๔ ข  เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก 
                    ปฐมวัยและตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิ 
                    อาเซียน   

ระดับดี  

-๑๒- 



      

C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ร้อยละ   ๔๐-๕๙.๙๙ ๘-๑๕ ข้อ 
D ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ๑๖    ข้อขึ้นไป 

 
 
 
 

๑.๒๑.๒    พนัธกจิ พนัธกจิ ((MMIISSSSIIOONN)) 
๑.  ครูผู้ดูแลเด็กจัดท าแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพเน้นพัฒนาการผู้เรียนทั้ง  ๔ ด้าน 
๒.  เฝ้าดูแลสุขภาพและพัฒนาการ การรับประทานอาหาร การดื่มนมอย่างสม่ าเสมอ 
๓.  จัดหาสื่อ แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและหลากหลาย 
๔.  มีการประเมินพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 
๕.  ครูผู้ดูแลเด็กปด้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๖.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน 
 

๑.๓ เปา้ประสงค ์
๑) ผู้เรียนมีพัฒนาการสมบูรณ์ท้ัง 4 ด้านเหมาะสมกับวัย 
๒) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม 
๓) ผู้เรียนมีทักษะ กระบวนการคิดแก้ปัญหา และมีจินตนาการสร้างสรรค์อย่างสมวัย 
๔) ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่ 
๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนา 
    คุณภาพผู้เรียน     
๖) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
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                                               ตารางแสดงตวัชีว้ดั ( Keys Performance Indicators : KPIs)  ในแตล่ะเป้าประสงค ์
  

จุดมุ่งหมาย 
เพ่ือการพัฒนา (Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Target) 
ปี ๖๒-6๔ ปี ๒๕๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ 

๑) ผู้เรียนมีพัฒนาการสมบูรณ์
ทั้ง 4 ด้านเหมาะสมกับวัย 
 

1.1 จ านวนผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย
เหมาะสมกับวัย 

1.2 จ านวนผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
เหมาะสมกับวัย 

1.3 จ านวนผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสังคม
เหมาะสมกับวัย 

1.4 จ านวนผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
เหมาะสมกับวัย 

 

มีการจัดการเรียนการสอนตาม
ปฏิทินการสอนเพ่ือให้ 
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
ที่สมวัย 
 

๘๕% 
 

๘๕% 
 

๘๕% 
 

๘๕% 
 

90% 
 

90% 
 

90% 
 

90% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

๙๕% 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

๒) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่
เหมาะสม 

2.1 จ านวนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ผู้เรียน 
 
2.2 จ านวนผู้เรียนร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
หน่วยการเรียนการสอนของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1 
โครงการ/
กิจกรรม 
๘๕% 

 
 

1 
โครงการ/
กิจกรรม 
90% 

 

1 
โครงการ/
กิจกรรม 
95% 

1 
โครงการ/
กิจกรรม 
๘๕% 

 
 

๓) ผู้เรียนมีทักษะ กระบวนการ
คิด แก้ปัญหา และมีจินตนาการ
สร้างสรรคอ์ย่างสมวัย 
 

3.1 จ านวนผู้เรียนกล้าแสดงออก 
3.2 ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
 

การส่งเสริมการแสดง หรือการ
รวมกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ของเด็ก 
 

1 
โครงการ/
กิจกรรม 

1 
โครงการ/
กิจกรรม 

1 
โครงการ/
กิจกรรม 

1 
โครงการ/
กิจกรรม 
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                                                         ตารางแสดงตวัชีว้ดั ( Keys Performance Indicators : KPIs)  ในแตล่ะเปา้ประสงค ์
 

จุดมุ่งหมาย 
เพ่ือการพัฒนา (Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Target) 
ปี ๖๒-6๔ ปี ๒๕๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ 

๔) ผู้เรียนมีความภูมิใจในความ
เป็นท้องถิ่นและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีให้คง
อยู่ 

4.1 ผู้เรียนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
4.2 ผู้เรียนร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 

การจัดการเรียนรู้และประสบการณ์
ของเด็กยังปม่น าความรู้หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาเท่าที่ควร 
 

1 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
๗๕ % 

1
โครงการ/
กิจกรรม 

 
     85 % 

2 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
     85 % 

2 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
     85 % 

๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
บุคลากรที่เพียงพอ และมี
ความรู้ความสามารถในการ
ส่งเสริมและพันนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

๕.๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีครู และบุคลากร
โดยเฉลี่ยปม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ของอัตรา
ตามแผนอัตราก าลัง 
 
๕.๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีครูและบุคลากร
โดยเฉลี่ยปม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ที่มีความรู้
ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

๕.๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีครู และ
บุคลากรโดยเฉลี่ยปม่น้อยกว่า ร้อย
ละ ๙๐ ของอัตราตามแผน
อัตราก าลัง 
๕.๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีครูและ
บุคลากรโดยเฉลี่ยปม่น้อยกว่า ร้อย
ละ ๙๐ ที่มีความรู้ความสามารถใน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

๙๐% 
 
 
 
 

๙๐% 
 
 

๘๐ % 
 
 
 
 

๘๐ % 
 
 

   

๘๕ % 
 
 
 
 
๘๕ % 
 

 
   

๙๐ % 
 
 
 
 

๙๐ % 
 

 
 

6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯมีสื่อ
แหล่งเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
 

๖.๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสื่อ ครุภัณฑ์ 
เทคโนโลยี  อย่างเพียงพอ ที่เอ้ือต่อการ
ท างาน และการจัดการศึกษา 
 
๖.๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคาร สถานที่ท่ีปด้
มาตรฐาน มีแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการท างานและการจัดการศึกษา 

๖.๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสื่อ 
ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี  อย่างเพียงพอ 
ที่เอ้ือต่อการท างาน และการจัด
การศึกษา 
๖.๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคาร 
สถานที่ที่ปด้มาตรฐาน มีแหล่ง
เรียนรู้ และสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือ
ต่อการท างานและการจัดการศึกษา 
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รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่1.1รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่1.1  
1. ตัวชีว้ัดที่ 1.1 :  ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย1. ตัวชีว้ัดที่ 1.1 :  ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย   
2. ขอบเขตความหมาย : 2. ขอบเขตความหมาย :   2.1 ผู้เรียน หมายถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย2.1 ผู้เรียน หมายถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย   
22..22  พัฒนาการด้านร่างกาย หมายถึพัฒนาการด้านร่างกาย หมายถึง ตามแบบประเมินพัฒนาการด้านต่างๆตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ง ตามแบบประเมินพัฒนาการด้านต่างๆตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3. หน่วยวัด : ร้อยละ3. หน่วยวัด : ร้อยละ  
4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ 4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี 2562 (ปี 2562 ––  2564)2564)  : ร้อยละ : ร้อยละ ๘๘55  
5. วิธีการค านวณ : จ านวนผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย 5. วิธีการค านวณ : จ านวนผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย XX  100100  
                                                                                                จ านวนผู้เรียนทั้งหมดจ านวนผู้เรียนทั้งหมด  
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ ๑๐๐๑๐๐  
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวาย แบบประเมินพัฒนาการ/ นับจ านวนแล้วค านวณหา7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวาย แบบประเมินพัฒนาการ/ นับจ านวนแล้วค านวณหา   
ร้อยละร้อยละ  
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
  
  
  
  
  
  
  

รายละเอยีดตัรายละเอยีดตัวชี ้วดัที ่1.2วชี ้วดัที ่1.2  
1. ตัวชีว้ัดที่ 1.2 :  ร้อยละ 91. ตัวชีว้ัดที่ 1.2 :  ร้อยละ 955  ของผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจเหมาะสมกับวัย  
2. ขอบเขตความหมาย : 2. ขอบเขตความหมาย :   2.1 ผู้เรียน หมายถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย2.1 ผู้เรียน หมายถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย   
22..22  พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ หมายถึง ตามแบบประเมินพัฒนาการด้พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ หมายถึง ตามแบบประเมินพัฒนาการด้านต่างๆตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงานต่างๆตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ประสงค์  
3. หน่วยวัด : ร้อยละ3. หน่วยวัด : ร้อยละ  
4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ 4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี 2562 (ปี 2562 ––  2564)2564)  : ร้อยละ : ร้อยละ ๘๘55  
5. วิธีการค านวณ : จ านวนผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจเหมาะสมกับวัย 5. วิธีการค านวณ : จ านวนผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจเหมาะสมกับวัย XX  100100  
                                                                                                จ านวนผู้เรียนทั้งหมดจ านวนผู้เรียนทั้งหมด  
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ ๑๐๐๑๐๐  
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวาย แบบประเมินพัฒนาการ/ นับจ านวนแล้วค านวณหา7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวาย แบบประเมินพัฒนาการ/ นับจ านวนแล้วค านวณหา   
ร้อยละร้อยละ  
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
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รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่1.รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่1.33  
11. ตัวชีว้ัดที่ 1.. ตัวชีว้ัดที่ 1.33  :  ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมกับวัย:  ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมกับวัย  
2. ขอบเขตความหมาย : 2. ขอบเขตความหมาย :   2.1 ผู้เรียน หมายถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย2.1 ผู้เรียน หมายถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย   
2.22.2  พัฒนาการด้านสังคม หมายถึง ตามแบบประเมินพัฒนาการด้านต่างๆตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พัฒนาการด้านสังคม หมายถึง ตามแบบประเมินพัฒนาการด้านต่างๆตามมาตรฐานคุณลักษณะที่ พึงประสงค์พึงประสงค์  
3. หน่วยวัด : ร้อยละ3. หน่วยวัด : ร้อยละ  
4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ 4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี 2562 (ปี 2562 ––  2564)2564)  : ร้อยละ : ร้อยละ ๘๘55  
5. วิธีการค านวณ : จ านวนผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมกับวัย 5. วิธีการค านวณ : จ านวนผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมกับวัย XX  100100  
                                                                                                จ านวนผู้เรียนทั้งหมดจ านวนผู้เรียนทั้งหมด  
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  ร้อยละ ร้อยละ ๑๐๑๐00  
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวาย แบบประเมินพัฒนาการ/ นับจ านวนแล้วค านวณหา7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวาย แบบประเมินพัฒนาการ/ นับจ านวนแล้วค านวณหา   
ร้อยละร้อยละ  
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
  
  
  

รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่1.รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่1.44  
1. ตัวชีว้ัดที่ 1.1. ตัวชีว้ัดที่ 1.44  :  ร้อยละ :  ร้อยละ 9595  ของผู้เรียนมีของผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัยพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย  
2. ขอบเขตความหมาย : 2. ขอบเขตความหมาย :   2.1 ผู้เรียน หมายถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย2.1 ผู้เรียน หมายถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย   
2.22.2  พัฒนาการด้านสติปัญญา หมายถึง ตามแบบประเมินพัฒนาการด้านต่างๆตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์พัฒนาการด้านสติปัญญา หมายถึง ตามแบบประเมินพัฒนาการด้านต่างๆตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3. หน่วยวัด : ร้อยละ3. หน่วยวัด : ร้อยละ  
4. เป้4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ าหมาย/ เกณฑ์ (ปี 2562 (ปี 2562 ––  2564)2564)  : ร้อยละ : ร้อยละ ๘๘55  
5. วิธีการค านวณ : จ านวนผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย 5. วิธีการค านวณ : จ านวนผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย XX  100100  
                                                                                                จ านวนผู้เรียนทั้งหมดจ านวนผู้เรียนทั้งหมด  
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 96. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 9๕๕  
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเ7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวาย แบบประเมินพัฒนาการ/ นับจ านวนแล้วค านวณหาก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวาย แบบประเมินพัฒนาการ/ นับจ านวนแล้วค านวณหา   
ร้อยละร้อยละ  
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
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รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่22..11  
1. ตัวชีว้ัดที่ 1. ตัวชีว้ัดที่ 22..11  :  ร้อยละ 90 ของจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม:  ร้อยละ 90 ของจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน  
2. ขอบเขตความหมาย : 2. ขอบเขตความหมาย :   2.1 ผู้เรียน หมายถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย2.1 ผู้เรียน หมายถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย   
3. หน่วยวัด : ร้อยละ3. หน่วยวัด : ร้อยละ  
4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ 4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี 2562 (ปี 2562 ––  2564)2564)  : ร้อยละ : ร้อยละ __8855  
5. วิธีการค านวณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรร5. วิธีการค านวณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน มผู้เรียน XX    100100  
                                                                                                จ านวนโครงการทั้งหมดจ านวนโครงการทั้งหมด  
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 9955  
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวาย / นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวาย / นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ   
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงา8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้งน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
  

  
รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่22.2.2  

1. ตัวชีว้ัดที่ 1. ตัวชีว้ัดที่ 22.2 :  ร้อยละ 90 ของจ านวนผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม.2 :  ร้อยละ 90 ของจ านวนผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   
2. ขอบเขตความหมาย : 2. ขอบเขตความหมาย :   2.1 ผู้เรียน หมายถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย2.1 ผู้เรียน หมายถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย   
3. หน่3. หน่วยวัด : ร้อยละวยวัด : ร้อยละ  
4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ 4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี 2562 (ปี 2562 ––  2564)2564)  : ร้อยละ : ร้อยละ 88๕๕  
5. วิธีการค านวณ : จ านวนผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 5. วิธีการค านวณ : จ านวนผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม XX    100100  
                                                                                                จ านวนผู้เรียนทั้งหมดจ านวนผู้เรียนทั้งหมด  
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ อยละ ๙๙55  
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวาย / นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวาย / นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ   
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
  
  
  

รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่3.รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่3.11  
1. ตัวชีว้ัดที่ 3.1. ตัวชีว้ัดที่ 3.11  :  จ านวนผู้เรียน โดยเฉลี่ยปม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มี:  จ านวนผู้เรียน โดยเฉลี่ยปม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีทักษะ กระบวนการคิด แก้ปัญหาและมีทักษะ กระบวนการคิด แก้ปัญหาและมี      
                                                  จินตนาการ   ความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมกับวัยจินตนาการ   ความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมกับวัย  
2. ขอบเขตความหมาย : 2. ขอบเขตความหมาย :   2.1 ผู้เรียน หมายถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย2.1 ผู้เรียน หมายถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย   
3. หน่วยวัด : ร้อยละ3. หน่วยวัด : ร้อยละ  
4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ 4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี 2562 (ปี 2562 ––  252564)64)  : ร้อยละ : ร้อยละ 9595  
5. วิธีการค านวณ  : จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 5. วิธีการค านวณ  : จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน XX    100100  
                                                                                                จ านวนโครงการทั้งหมดจ านวนโครงการทั้งหมด  
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)  : ร้อยละ 6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)  : ร้อยละ 8080  
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศ7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวาย / นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละพด.อบต.ทับสวาย / นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ  
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
  
  
  
  
  

- ๑๘- 



      

  
  

รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่4.1รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่4.1  
1. ตัวชีว้ัดที่ 4.1 :  ร้อยละ 90 ผู้เรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และร่วมอนุรักษ์ประเพณี1. ตัวชีว้ัดที่ 4.1 :  ร้อยละ 90 ผู้เรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และร่วมอนุรักษ์ประเพณี   
          ท้องถิ่นท้องถิ่น  
2. ขอบเขตความหมาย : 2. ขอบเขตความหมาย :   2.1 ผู้เรียน หมายถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย2.1 ผู้เรียน หมายถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย   
3. หน่วยวัด : ร้อยละ3. หน่วยวัด : ร้อยละ  
4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ 4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี 2562 (ปี 2562 ––  2564)2564)  : ร้อยละ : ร้อยละ 8080  
5. วิธีการค านวณ : จ านวนผู้เรียนเข้าร่วมร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้5. วิธีการค านวณ : จ านวนผู้เรียนเข้าร่วมร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯ อม ฯ XX    100100  
                                                                                                          จ านวนผู้เรียนทั้งหมดจ านวนผู้เรียนทั้งหมด  
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 88๕๕  
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวาย / นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวาย / นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ   
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายง8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้งาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
  
  

รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่4.รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่4.22  
1. ตัวชีว้ัดที่ 4.1. ตัวชีว้ัดที่ 4.22  :  กิจกรรม/โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม /ร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น:  กิจกรรม/โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม /ร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น   
2. ขอบเขตความหมาย : 2. ขอบเขตความหมาย :   2.1 ผู้เรียน หมายถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับส2.1 ผู้เรียน หมายถึง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายวาย  
3. หน่วยวัด : นับจ านวน3. หน่วยวัด : นับจ านวน  
4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ 4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี 2562 (ปี 2562 ––  2564)2564)  : กิจกรรม/โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ  : กิจกรรม/โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ    
5. วิธีการค านวณ : นับจ านวน5. วิธีการค านวณ : นับจ านวน  
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : กิจกรรม/โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ  6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : กิจกรรม/โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ    
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวาย / นับจ านวนศพด.อบต.ทับสวาย / นับจ านวน  
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีงบประมาณละ  1 ครั้ง8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีงบประมาณละ  1 ครั้ง   
  
  

รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่5.รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่5.11  
1. ตัวชีว้ัดที่ 5.1. ตัวชีว้ัดที่ 5.11  :  :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีครู และบุคลากรโดยเฉลี่ยปม่น้อยกว่า ร้อยละ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีครู และบุคลากรโดยเฉลี่ยปม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ๙๐ ของอัตราตามแผนของอัตราตามแผน  
                                                อัตราก าลัอัตราก าลังง  
2. ขอบเขตความหมาย : 2. ขอบเขตความหมาย :     
          2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  
          2.22.2  ครูและบุคลากร หมายถึง ครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์การบริหารครูและบุคลากร หมายถึง ครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์การบริหาร    
                      สว่นต าบลทับสวายสว่นต าบลทับสวาย  
3. หน่วยวัด 3. หน่วยวัด : ร้อยละ: ร้อยละ    
4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ 4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี 2562 (ปี 2562 ––  2564)2564)  : ร้อยละ 90: ร้อยละ 90  
5. วิธีการค านวณ  : 5. วิธีการค านวณ  :                   จ านวนครูและบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่  จ านวนครูและบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่  XX    100100  
                                                              จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนอัตราก าลังจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนอัตราก าลัง   
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)  : ร้อยละ6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)  : ร้อยละ  9955  
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : แผนอัตราก าลัง7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : แผนอัตราก าลัง ,,  ข้อมูลอัตราก าลัง/ นับจ านวนแล้วค านวณข้อมูลอัตราก าลัง/ นับจ านวนแล้วค านวณ  
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
  
  
  

- ๑๙ - 



      
  
  
  
  
  

รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่5.2รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่5.2  
1. ตัวชีว้ัดที่ 1. ตัวชีว้ัดที่ 55..22        :  :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีครูและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีครูและบุคลากรโดยเฉลี่ยปม่น้อยกว่า ร้อยละ โดยเฉลี่ยปม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ๙๐ ที่มีความรู้ความสามารถที่มีความรู้ความสามารถ  
                                                      ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
2. ขอบเขตความหมาย : 2. ขอบเขตความหมาย :   2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  
                                                              2.22.2  ครูครูและบุคลากร หมายถึง ครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา  ในศูนย์พัฒนาเด็กและบุคลากร หมายถึง ครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา  ในศูนย์พัฒนาเด็ก  
                                                                          เล็กในองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายเล็กในองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  
3. หน่วยวัด : ร้อยละ3. หน่วยวัด : ร้อยละ  
4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ 4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี 2562 (ปี 2562 ––  2564)2564)  : ร้อยละ 90: ร้อยละ 90  
5. วิธีการค านวณ : 5. วิธีการค านวณ :               จ านวนครูและบุคลจ านวนครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถฯ  ากรที่มีความรู้ความสามารถฯ  XX    100100  
                                                                                                          จ านวนครูทั้งหมดจ านวนครูทั้งหมด  
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ ๙๐๙๐  
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวาย / นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวาย / นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ   
8. ความถ่ีในการเก็บ8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้งรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
  

  
รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่6.รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่6.11  

1. ตัวชีว้ัดที่ 6.1. ตัวชีว้ัดที่ 6.11  :  :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี  อย่างเพียงพอ ที่เอื้อต่อการท างานและการจัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี  อย่างเพียงพอ ที่เอื้อต่อการท างานและการจัด   
                                                การศึกษาการศึกษา  
2. ขอบเขตความหมาย : 2. ขอบเขตความหมาย :   2.1 ศูนย์พัฒนาเด็ก2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายเล็ก  หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  
3. หน่วยวัด : นับจ านวน3. หน่วยวัด : นับจ านวน  
4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ 4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี 2562 (ปี 2562 ––  2564)2564)  : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
5. วิธีการค านวณ : นับจ านวน5. วิธีการค านวณ : นับจ านวน  
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวาย / นับจ านวนบรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวาย / นับจ านวน  
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
  

  
  

รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่6.รายละเอยีดตวัชีว้ดัที ่6.22  
1. ตัวชีว้ัดที่ 6.1. ตัวชีว้ัดที่ 6.22  :  :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคาร สถานที่ที่ปด้มาตรฐาน มีแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคาร สถานที่ที่ปด้มาตรฐาน มีแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อ   
                                                การท างานและการจัดการศึกษาการท างานและการจัดการศึกษา  
2. ขอบเขตความหมาย : 2. ขอบเขตความหมาย :   2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  
3. หน่วยวัด : นับจ านวน3. หน่วยวัด : นับจ านวน  
4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ 4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี 2562 (ปี 2562 ––  2564)2564)  : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
5. วิธีการค านวณ : นับจ านวน5. วิธีการค านวณ : นับจ านวน  
66. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  . ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวาย / นับจ านวน7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศพด.อบต.ทับสวาย / นับจ านวน  
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
  

- ๒๐ - 



      

  
  

  
  

บทที ่ บทที ่ ๒๒ 
ผลการจดัการศกึษาในปีการศกึษาทีผ่า่นมาผลการจดัการศกึษาในปีการศกึษาทีผ่า่นมา  

  
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปด้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  โดยปด้ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

๑) ยทุธศาสตร์การพฒันาและสง่เสริม  เปดิโอกาสการเรยีนรูใ้หแ้กเ่ด็กเยาวชนให้มคีุณภาพปดม้าตรฐาน 
     ๑.๑ แนวทางการพัฒนาการบรหิารและการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกับระบบการจดัการศกึษาของชาติ  

โครงการ/กิจกรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งปว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน ที่ตั้งปว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน ) 

๑.เพ่ือให้เด็กทุกคน
ปด้รับประทานอาหาร
ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ 
๒.เพ่ือให้เด็กมี
น้ าหนัก  ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัย 

๑.เด็กทุกคน
ปด้รับประทาน
อาหารที่มี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 
๒.เด็กมีน้ าหนัก  
ส่วนสูงตาม
เกณฑ์
มาตรฐานของ
กรมอนามัย 
 

จ านวนเด็ก
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
๓๒ คน 

เด็กเข้าร่วม
โครงการ  
จ านวนร้อย
ละ 10๐ 
  
 

 เด็กนักเรียนทุก
คนรับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์  มี
สุขภาพแข็งแรง  
ปม่มีภาวะโรคขาด
สารอาหาร 
 เด็กนักเรียน
ทั้งหมดมีน้ าหนัก  
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
กรมอนามัย 
 

๒.  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว)   

จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์
การเรียนการสอน 
ที่เหมาะสมต่อ 
การเรียนการสอน
และเพียงพอต่อเด็ก 

เด็กมีสื่อและ
อุปกรณ์การ

เรียนการสอน
เพียงพอและ
เหมาะสมกับ

วัย 

จ านวนเด็ก
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

3๒ คน 

เด็กเข้าร่วม
โครงการ  
จ านวนร้อย
ละ 10๐ 

  

เด็กมีสื่อและ
อุปกรณ์การเรียน
การสอนเพียงพอ
กับการเรียนรู้และ
เหมาะสมกับวัย 

 

        
 
 
 
 
 
 



      

 
 
๑.๒ แนวทางการพฒันาเดก็ปฐมวยัใหม้ีความพร้อมก่อนเขา้รบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

โครงการ/กิจกรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งปว้ 

ผลการด าเนินงาน 
ที่ตัง้ปว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑.โครงการพัฒนา
ทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย                    

๑.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 
๒.เพ่ือให้ผู้เรียน เกิดการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของแต่
ละบุคคล 
๓.เพ่ือให้ผู้เรียนปด้ฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ สร้างสรรค์ศึกษา
และค้นคว้า ปด้ลงมือ
ปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้
และค้นพบความรู้ด้วย
ตนเอง 

เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
ทับสวายทุกคนมี
พัฒนาการ ครบ
ทั้ง ๔ ด้าน 

จ านวนเด็ก
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๓๒ คน 

 เด็กเข้าร่วม
โครงการ  
จ านวนร้อย
ละ ๘๐ 

  

๑.เด็กปฐมวัย
ปด้รับการส่งเสริม
พัฒนาการตามวัย 
๒.ผู้เรียน เกิดการ
พัฒนาให้เต็มตาม

ศักยภาพ 
ความสามารถ 
ความถนัด และ
ความสนใจของ
แต่ละบุคคล 

๓.ผู้เรียนปด้ฝึก
ทักษะการคิด

วิเคราะห์ วิจารณ์ 
สร้างสรรค์ศึกษา
และค้นคว้า ปด้ลง
มือปฏิบัติจนเกิด
การเรียนรู้และ

ค้นพบความรู้ด้วย
ตนเองค้นพบ

ความรู้ด้วยตนเอง 
เกิดการรักการ
อ่าน รักการ
เรียนรู้อันจะ

น าปปสู่การเรียนรู้
ตลอดชีวิต และ
เป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้ 
 
 
       
 

 
 

 
 
 

- ๒๒ - 

- ๒๓ - 



      

 
๑.๒ แนวทางการพฒันาเดก็ปฐมวยัใหม้ีความพร้อมก่อนเขา้รบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ตอ่) 

โครงการ/กิจกรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งปว้ 

ผลการด าเนินงาน 
ที่ตั้งปว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๒.โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
และแหล่งเรียนรู้ 
ศพด. อบต.ทับ
สวาย             

1. เพื่อจัดสภาพแวดล้อม
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน ปลอดภัย น่าอยู่ 
และสวยงาม 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ทัศน์ของศพด.สร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม                                                       
๔. เพ่ือปรับปรุงสนาม
เด็กเล่น และอุปกรณ์
ต่างๆให้อยู่ในสภาพดี มี
ความปลอดภัยสวยงาม
น่าเล่น 

๑.ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมีแหล่งเรยีนรู้ที่
ปลอดภัย น่าดู น่า
อยู่ น่าเรียน และ
น่าช่ืนชม 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสภาพอาคารดี 
บรรยากาศดี และ
สภาพภมูิทัศน์
สวยงามและรม่รื่น   
3. ผู้เรียนมคีวาม
หวงแหน อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ
ท้องถิ่นของตนเอง 

๘๐ ๘๐ ๑.ครผูู้ดูแลเด็ก และ
ผู้เรยีนทุกคน มีสุขภาพ
กายใจท่ีดี และมีจิต
อาสา  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพ แวดล้อมท่ีดี  ร่ม
รื่น และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการ
จัดการประสบ- การณ์
การเรยีนรู้ปด้เป็นอย่างด ี

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารเรยีนสภาพดี ภมูิ
ทัศน์สวยงาม บรรยากาศ
ที่ดี  ร่มรื่นมีความ
ปลอดภัย น่าดู น่าอยู่ น่า
เรียน 

๓.โครงการส่งเสริม
มารยาทปทย
ส าหรับเด็ก 

๑.เพ่ือให้เด็ก ศพด.อบต.
ทับสวาย 
ปด้รับการปลูกฝังด้าน
มารยาท 
 

๑.เด็กปด้รับการ
ฝึกปลูกฝังด้าน
มารยาทการฟัง
และการพูด   
การปหว้ มารยาท
การอยู่ร่วมกัน   

จ านวนเด็ก
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๓๒ คน 
 

เด็กเข้า
ร่วม
โครงการ  
จ านวน
ร้อยละ 
๙๐ 

  

 ๑.เด็กมีมารยาท 
ในการปหว้ การฟัง
และการพูด 
มารยาทการอยู่
ร่วมกัน และ
ปรับตัวเข้ากับ
เพ่ือนๆปด้  รู้จัก
เสียสละ ตรงต่อ
เวลา รับผิดชอบต่อ
ตนเอง  มีเหตุผล มี
ความเข้าใจ และ
เคารพในความคิด
ของผู้อ่ืน เป็นผู้น า 
ผู้ตามที่ดี 
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๑.๒ แนวทางการพฒันาเดก็ปฐมวยัใหม้ีความพร้อมก่อนเขา้รบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ตอ่) 
 

โครงการ/กิจกรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งปว้ 

ผลการด าเนินงาน 
ที่ตั้งปว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๔.โครงการหนู
น้อยอนามัยดี   

๑. เพ่ือให้เด็กเล็กปด้รับ
การตรวจสุขภาพ และ
ปด้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน
เป็นรายบุคคล 
2.  เพ่ือเด็กเล็กมีน้ าหนัก 
-ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 
3.  เพ่ือเด็กเล็กปด้
รับประทานอาหารครบ 
5 หมู่ ตามหลัก
โภชนาการ 

 เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
ทับสวายทุกคนมี
สุขภาพอนามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ์ 

จ านวนเด็ก
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๓๒ คน 
 

เด็กเข้า
ร่วม
โครงการ  
จ านวน
ร้อยละ 
๑๐๐ 

  

1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีห้องพยาบาลพร้อม
ให้บริการแก่เด็กเล็ก ที่
เจ็บป่วย 
2. เด็กเล็กมีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง 
สมบูรณ์ ปราศจากโรค
และมีสุขภาพจิตดี 

3.  ชุมชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ผลการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๕.โครงการวัน
ส าคัญ 

๑.เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ด้านความรู้ 
ความสามารถ ตามสาระ
การเรียนรู้ ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ 
 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.  ทับ
สวาย ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ 
ประมาณ  80%  
เข้าร่วมกิจกรรม   

เด็ก 
 ผู้ปกครอง 
คณะกรรม 
การบริหาร
ศูนย์ฯ เข้า
ร่วมกิจกรรม  
ประมาณ 
๗๐ คน 

เด็ก
ผู้ปกครอง 
คณะกรรม 
การบริหาร
ศูนย์ฯ 
ประมาณ   
๙0%  เข้า
ร่วมกิจกรรม   

๑.ผู้เรียนปด้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการครบ
ทั้ง ๔ ด้าน อย่างมี
คุณภาพ มีประสิทธิผล 

 
๑.๓ ๑.๓ แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา                   
 

โครงการ/กิจกรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งปว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน ที่ตั้งปว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑.โครงการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ปด้มาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับ               

เพ่ือให้ ศพด.อบต.
ทับสวาย มีการ
พัฒนาด้านมาตรฐาน
และคุณภาพ 

มาตรฐาน
การศึกษา 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ๒๓ 
ม.ฐ. 

ศพด.อบต.
ทับสวาย 
จ านวน ๑ 
ศูนย ์

 

ศพด.อบต.
ทับสวาย 
จ านวน ๑ 
ศูนย ์

 

๑.เด็กเล็ก ศพด.อบต.ทับสวาย
ปด้รับการส่งเสริม และพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ  
2. ศพด.อบต.ทับสวายผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน อย่างม ี
คุณภาพ 
4. ชุมชนและผู้มีสว่นเก่ียวข้องมี
ความพึงพอใจผลการด าเนินงาน
ของ ศพด.อบต.ทับสวาย 

  
  
  
๑.๓ ๑.๓ แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา   (ตอ่) - 25 - 



      
                

โครงการ/กิจกรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งปว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน ที่ตั้งปว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๒.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการ 
ศพด.อบต. 
ทับสวาย               

เพ่ือส่งเสริมการ
ด าเนินงานศูนย์ 
ของคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทับสวาย 

คณะกรรมการ     
ศพด.อบต.ทับ
สวาย เข้ารับ
การอบรม/
ศึกษาดูงาน 

คณะกรรม 
การ     ศพด.
อบต.ทับสวาย 
จ านวน ๑๓ คน 

ปม่ปด้
ด าเนินการ 

ปม่ปด้ด าเนินการ 

๓.โครงการการ
พัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผดด. 

๑.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การผลิตสื่อ 
๒.เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง
และชุมชน 

ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผดด.เข้ารับการ
อบรม/ศึกษาดู
งาน 
 

ครูผู้ดูแลเด็ก 
/ผดด.จ านวน ๓ 
คน 
 

 

ครูผู้ดูแล
เด็ก 
/ผดด.
จ านวน  
ร้อยละ 
๑๐๐ 
  

 ครูผู้ดูแลเด็ก 
/ผดด.ปด้รับความรู้
ใหม่ๆและ
หลากหลาย  เพื่อ
น าปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอนเพ่ิมมากขึ้น 
 

 
          ๒๒    ยทุธศาสตร์การส่งเสรมิการเรยีนรู้   
      ๒.๑ แนวทางการพฒันา การสง่เสริมการเรยีนรูข้องเดก็ เยาวชน และผูป้กครอง 
 

โครงการ/กิจกรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งปว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน ที่ตั้งปว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑.โครงการแหล่ง
เรียนรู้จากชุมชนและ
ท้องถิ่น            

๑.เพ่ือช่วยให้เด็กเกิดการใฝ่
รู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  
และมีทักษะชีวิตที่ดีจาก
การศึกษาจากเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น            
๒. เพ่ือให้เด็กเกิดความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน
กระตุ้นให้เด็กเกิดความ
กระตือรือร้น สนใจอยากรู้ 
อยากเห็น อยากส ารวจสิ่ง
ต่าง ๆ  
3.เพ่ือให้เด็กเกิดความรัก-
หวงแหน และเห็นคุณค่า
ของชุมชน และท้องถิ่น 

เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทับสวาย 
เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
๙๐  

จ านวนเด็ก
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๓๒ คน 
 

เด็กเข้าร่วม
โครงการ  
จ านวนร้อย
ละ ๙๐ 

  

๑.เด็กเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา  และมี
ทักษะชีวิตที่ดีจาก
การศึกษาเรยีนรู้   
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
และท้องถิ่น            
๒. เด็กเกดิความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน   
กระตุ้นให้เด็กเกิด
ความกระตือรือร้น 
สนใจ อยากรู้ อยาก
เห็น อยากส ารวจสิ่ง
ต่าง ๆ    
3. เด็กเกิดความรัก-
หวงแหน และเห็น
คุณค่าของชุมชน และ
ท้องถิ่น     

    
 
 



      

๓. ยทุธศาสตร ์การสง่เสรมิกฬีา นนัทนาการ และการพฒันา คณุธรรม จรยิธรรม 
        ๓.๑ แนวทางการพฒันาการสง่เสรมิพฒันาด้านกฬีาและนนัทนาการ ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

 
          ๓.๒ ๓.๒ แนวทางการพัฒนาการสง่เสริมและพฒันาด้านคณุธรรม จรยิธรรม  แนวทางการพัฒนาการสง่เสริมและพฒันาด้านคณุธรรม จรยิธรรม     

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งปว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน ที่ตั้งปว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 ๑.โครงการกีฬาเด็ก
ประจ าปี    

๑.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ปด้เล่นอุปกรณ์กีฬาปด้
ถูกต้องและเหมาะสม
กับวัย 
๒.เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการ ด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  
สังคม  และสติปัญญา 
ให้แก่เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีการ
แข่งขันกีฬาเด็ก
ประจ าปี    

จ านวนเด็ก
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๓๒ คน 
 

เด็กเข้าร่วม
โครงการ  
จ านวนร้อย
ละ ๘๐ 

  

๑.เด็กเล่น
อุปกรณ์กีฬาปด้
ถูกต้องและ
เหมาะสมกับวัย 
๒.เด็กมีพัฒนาการ 
ด้านร่างกาย  
อารมณ์  สังคม  
และสติปัญญา 
สมวัย 

 ๒.โครงการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ 

๑.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ปด้เคลื่อนปหวและ
ออกก าลังกายท่ี
เหมาะสม 
๒.เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการ ด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  
สังคม  และ
สติปัญญา ให้แก่เด็ก
เล็ก 

ออกก าลังกาย
หน้าเสาธงทุก
วัน 
และกิจกรรม
กีฬาวันพุธ 

จ านวนเด็ก
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๓๒ คน 
 

เด็กเข้าร่วม
โครงการ  
จ านวนร้อย
ละ ๘๐ 

  

เด็กมีทักษะการ
เคลื่อนปหวและ
ออกก าลังกายท่ี
เหมาะสม มี
พัฒนาการครบทั้ง 
๔ ด้าน 

โครงการ/กิจกรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งปว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน ที่ตั้งปว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑.โครงการจิตรกรน้อย                  ๑.เพ่ือให้เด็กร่วมท า
กิจกรรมและมีผลงาน
ศิลปะ 
๒.เพ่ือส่งเสริม
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และเกิด
ความภาคภูมิใจใน
ผลงาน 

เด็กร้อยละ ๘๐ 
ร่วมกิจกรรม
และมีผลงาน
ด้านศิลปะ 
รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สิ่ง
สวยงาม 

จ านวนเด็ก
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
๓๒ คน 
 

เด็กเข้าร่วม
โครงการ  
จ านวนร้อย
ละ ๘๐ 
  

๑.เด็กร่วมท า
กิจกรรมและมี
ผลงานศิลปะ 
๒.เด็กมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
และเกิดความ
ภาคภูมิใจใน
ผลงาน 

- 26 - 
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๓.๒ ๓.๒ แนวทางการพฒันาการสง่เสรมิและพฒันาดา้นคณุธรรม จรยิธรรม  แนวทางการพฒันาการสง่เสรมิและพฒันาดา้นคณุธรรม จรยิธรรม    (ตอ่)(ตอ่) 

                             
๔๔..  ยทุธศาสตร์ยทุธศาสตร์      ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี   และภูมิปัญญาท้องถิ่นยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี   และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

          ๔.๑๔.๑  แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา สง่เสริมและอนรุกัษส์ถาบนัศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณ ี
และภมูิปญัญาท้องถิน่   

 
 

 
 
 

โครงการ/กิจกรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งปว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน ที่ตั้งปว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๒.โครงการอบรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเด็ก
ปฐมวัย 

1. เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม  จริยธรรม
ให้กับเด็กนักเรียน 
2. เพื่อให้เด็ก
นักเรียนปด้ประพฤติ 
ปฏิบัติตามหลักธรรม 
3. เพื่อให้เด็ก
นักเรียนสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมปด้
อย่างมีความสุข 

เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทับสวาย 
ทุกคนมี
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตาม
เกณฑ์ก าหนด 

จ านวนเด็ก
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
๓๒ คน 
 

เด็กเข้าร่วม
โครงการ  
จ านวนร้อย
ละ ๙๐ 
  

1. เด็กเล็ก ปด้รับ
การปลูกฝัง
คุณธรรม  
จริยธรรม 
2เด็กเล็กปด้
ประพฤติ ปฏิบัติ
ตามหลักธรรม 
3. เด็กสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคม
ปด้อย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งปว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน ที่ตั้งปว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑.โครงการสืบสาน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น                       

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
เจตคติที่ดีในการ
อนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปะ  วัฒนธรรม  
ประเพณีในท้องถิ่น 
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น  
3.  เพ่ือให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ปกครอง และชุมชน
ปด้มีส่วนร่วมในการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดี
งามให้กับเด็ก 

คณะกรรมการ
ศูนย์ฯผู้ปกครอง 
ชุมชน ครูผู้ดูแล
เด็ก และผู้เรียน 
ร้อยละ ๘๐ ปด้
ร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์  สืบ
สานศิลปะ 
วัฒนธรรม  
ประเพณี
ท้องถิ่น 

จ านวนเด็ก
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
๓๒ คน 
 

เด็กเข้าร่วม
โครงการ  
จ านวนร้อย
ละ ๙๐ 
  

1.  ผู้เรียนมีเจตคติ
ที่ดีในการอนุรักษ์ 
สืบสานศิลปะ  
วัฒนธรรมประเพณี 
ในท้องถิ่น 
2. ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น 
3.  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กผู้ปกครอง 
และชุมชนปด้มี
ส่วนร่วมในการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดี
งามให้กับเด็ก 
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          ๔.๑๔.๑  แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา สง่เสริมและอนรุกัษส์ถาบนัศาสนาศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี 
และภมูิปญัญาท้องถิน่ (ต่อ) 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการ/กิจกรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งปว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน ที่ตั้งปว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๒.โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียง  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
,ปราชน์ชาวบ้าน 

๑.เพ่ือให้เด็กปด้เรียนรู้
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ   
พอเพียงในชีวิตประจ าวัน 
๒.เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีแหล่งเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.เพ่ือให้เด็กเล็กมีความ
รัก-หวงแหน และเห็น
คุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ผู้เรียน ร้อยละ 
๘๐ มีทักษะ
ในการเรียนรู้
ประยุกต์ใช้ 
เศรษฐกิจ
พอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

๓  
กิจกรรม 

๕  
กิจกรรม 

๑.เด็กปด้เรียนรู้
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจ าวัน 
๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
แหล่งเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๓.เด็กเล็กมีความรัก-หวง
แหน และเห็นคุณค่าของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 



      

  
บทที ่ บทที ่ ๓๓ 

ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางกายทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันารพฒันา/กลยทุธ์/กลยทุธ์  
  

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ปด้ก าหนดยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายปว้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ กลยทุธ ์ หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ 
พัฒนาการจัดการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษา 
    

กลยทุธท์ี่ 1.1  
การบริหารการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ระบบการจัดการศึกษาของชาติ 

ศพด.อบต.ทับสวาย 

กลยทุธท์ี่ 1.2  
การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 

ศพด.อบต.ทับสวาย 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    
 

กลยทุธท์ี่ 2.1  
การส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ศพด.อบต.ทับสวาย 

กลยทุธท์ี่ 2.๒  
พัฒนา ส่งเสริม ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ศพด.อบต.ทับสวาย 

กลยทุธท์ี่ 2.๓  
การส่งเสริมสุขาภิบาล และสุขอนามัย  

ศพด.อบต.ทับสวาย 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3   
อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม สื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ 
    

กลยทุธท์ี ่3.1  
พัฒนา ปรับปรุง อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม  

ศพด.อบต.ทับสวาย 

กลยทุธท์ี ่3.2  
พัฒนา สื่อ /แหล่งเรียนรู้ 

ศพด.อบต.ทับสวาย 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4   
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
      

กลยทุธท์ี ่4.1  
ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาบันศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศพด.อบต.ทับสวาย 

กลยทุธท์ี ่4.๒  
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ศพด.อบต.ทับสวาย 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
  
  



      

บทที ่ บทที ่ ๔๔ 
บญัชโีครงการ/กจิกรรมบญัชโีครงการ/กจิกรรม  

ในปีการศึกษา 25๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  มีโครงการ/กิจกรรม จ าแนก
ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ดังนี้  

44..11      บญัชสีรปุโครงการ / กจิกรรมบญัชสีรปุโครงการ / กจิกรรม  

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
ปีการศึกษา ๒๕๖4 

จ านวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

๑) ยทุธศาสตร ์พัฒนาการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา          
      ๑.๑ แนวทางการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้ 
สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ 
     ๑.๒ การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
      

 
๖ 
 

๔ 
 
 

 
286,600 

 
๓๗,000 

 
 

รวม 10 3๒๓,๖๐๐ 

๒) ยทุธศาสตร ์  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     2.1 การส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
     2.๒ พัฒนา ส่งเสริม ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
     2.๓ การส่งเสริมสุขาภิบาล และสุขอนามัย 

 
6 
2 
2 

 
4๖,๐๐๐ 
11,000 
15,000  

รวม 10 ๗๒,๐๐๐ 

๓) ยทุธศาสตร ์ อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
     3.1 พัฒนา ปรับปรุง อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม 
     3.2 พัฒนา สื่อ /แหล่งเรียนรู้ 

 
3 
๒ 

 
150,๐๐๐ 
๒๐,0๐๐๐ 

รวม 5 170,0๐๐ 

๔) ยทุธศาสตร ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
     4.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
     ๔.๒ สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

 
๒ 
 

2 

 
6,๐๐๐ 

 
3,000 

รวม 4 9,๐๐๐ 

รวมทัง้สิน้ ๒๙ 5๗๔,๖๐๐   



44..22      รายละเอยีดโครงการ / กจิกรรมรายละเอยีดโครงการ / กจิกรรม  
 

๑) ยทุธศาสตรท์ี ่ ๑  พฒันาการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 
     1.1 กลยทุธ ์การบริหารการจดัการศกึษาใหส้อดคล้องกับระบบการจดัการศกึษาของชาติ   
  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ
และทีม่า 

ผลที่คาดวา่จะปดร้ับ หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

ความ
สอดคล้อง 
มฐ./ตวับ่งชี ้

1. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน ) 

เพื่อจัดหาอาหารกลางวันและ
อาหารว่างให้นักเรียน 
 

นักเรียนทุกคนปด้รับประทาน
อาหารกลางวันอย่างเพียงพอ  
มีคุณค่าครบทั้ง ๕ หมู ่

๒๐๕,๘๐๐      
(เงินอุดหนุน

ทั่วปป) 

๑.นักเรยีนปด้รับสารอาหารครบ 
 ๕ หมู ่
๒.  เด็กทุกคนมีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และ  การเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

กองการศึกษาฯ
อบต.ทับสวาย 

มฐ.ที ่๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔    
มฐ.ที ่๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒    
 

๒. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอนรายหัว)   

จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การ 
เรียนการสอนที่เหมาะสมต่อ 
การเรยีนการสอนและ 
เพียงพอต่อนักเรียน 

จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียน
การสอนที่เหมาะสม 
ต่อพัฒนาการนักเรยีน 

68,๐๐๐     
(เงินอุดหนุน

ทั่วปป) 

ศพด.มีสื่อการเรยีนการสอนที่
เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยและเพียงพอต่อการเรียน 
การสอน 

กองการศึกษาฯ
อบต.ทับสวาย 

มฐ.ที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๑  

๓ โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย
การบริหาร สถานศึกษา    
(ค่าหนังสือเรียน) 

ค่าหนังสือเรยีน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  

จัดซื้อหนังสือเรียน ส าหรับ 
เด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี อัตรา
คนละ ๒๐๐ บาท/ปี   

๔,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน

ทั่วปป) 

เด็กปฐมวัย ศพด.อบต.ทับสวาย มี
หนังสือเรียน เพียงพอและ
เหมาะสม 

กองการศึกษาฯ
อบต.ทับสวาย 

มฐ.ที่ ๒ 

๔ โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา   
(ค่าอุปกรณ์การเรยีน) 

ค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย    

จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ส าหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปีอัตรา
คนละ ๒๐๐ บาท/ปี   

๔,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน

ทั่วปป) 

เด็กปฐมวัย ศพด.อบต.ทับสวาย มี
อุปกรณ์การเรียนเพียงพอและ
เหมาะสม 

กองการศึกษาฯ
อบต.ทับสวาย 

มฐ.ที่ ๒ 

๕ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา    
(ค่าเครื่องแบบนักเรยีน) 

ค่าเครื่องแบบนักเรียนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย    

จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน
ส าหรับเด็กปฐมวยั อายุ ๓-๕ ปี
อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี   

6,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน

ทั่วปป) 

 เด็กปฐมวัย ศพด.อบต. ทับสวาย  
มีเครื่องแบบ นักเรยีนเพียงพอและ  
 เหมาะสม 

กองการศึกษาฯ
อบต.ทับสวาย 

มฐ.ที่ ๒ 

6 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา   (ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย    

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนส าหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปีอัตรา
คนละ ๔๓๐ บาท/ปี   

๘,๖๐๐ 
(เงินอุดหนุน

ทั่วปป) 

เด็กปฐมวัย ศพด.อบต.ทับสวาย 
ปด้รับการกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

กองการศึกษาฯ
อบต.ทับสวาย 

มฐ.ที่ ๒ 
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๑) ยทุธศาสตรท์ี ่ ๑  พฒันาการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 
     1.1 กลยทุธ ์การบริหารการจดัการศกึษาใหส้อดคล้องกับระบบการจดัการศกึษาของชาติ    ((ต่อ)ต่อ)  

  
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ
และทีม่า 

ผลที่คาดวา่จะปดร้ับ หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

ความ
สอดคล้อง 
มฐ./ตวับ่งชี ้

๗. โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้เด็ก
ปฐมวัย ท้องถิ่นปทย ผ่านการ
เล่น (สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา) 

เพื่อก่อสร้างและจัดหาวสัดุ
อุปกรณ์ในการสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา 

สนามเด็กเล่นตามการก่อสร้าง
ฐานการเรยีนรู ้

๒๐๐,๐๐๐
(เงินอุดหนุน

ทั่วปป) 

เด็กเล็กปด้มีสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาปว้ใช้งานในการ
พัฒนาการเรียนรู้ 

กองการศึกษาฯ
อบต.ทับสวาย 

มฐ.ที ่๒ 
มฐ.ที ่๓ 

 

๘. โครงการจราจรน้อย เพื่อปลูกฝังจิตส านึกเด็กเล็กในการ
สร้างวินัยจราจร 

จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ
จราจรให้กับเด็ก 

๑๐,๐๐๐ 
(เงินรายปด้ของ
สถานศึกษา) 

เด็กปด้รับความรู้เกี่ยวกับกฎ
จราจรพื้นฐาน 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที ่๒ 
มฐ.ที ่๓ 
 

๙. เด็กปฐมวัยหา่งปกลยาเสพติด เพื่อให้เด็กเรยีนรู้และห่างปกลยา
เสพติด 

จัดกิจกรรมให้ความรู้เด็ก
เกี่ยวกับยาเสพติด 

๑๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุน

ทั่วปป) 

เด็กปด้รับความรู้เกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที ่๒ 
มฐ.ที ่๓ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- 32- 



      
      ๑.๒ ๑.๒ กลยุทธก์ารพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศกึษากลยุทธก์ารพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ
และทีม่า 

ผลที่คาดวา่จะปดร้ับ หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

ความ
สอดคล้อง 
มฐ./ตวับ่งชี ้

1. โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ปดม้าตรฐานเป็นที่
ยอมรับ               

เพื่อให้ ศพด.อบต.ทับสวาย 
มีการพัฒนาด้านมาตรฐานและ
คุณภาพการจัดการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
๒๓ มาตรฐาน 

10,๐๐๐  
(เงินรายปด้ของ
สถานศึกษา) 

๑.เด็กเล็ก ศพด.อบต. 
ทับสวายปด้รับการส่งเสรมิ และพฒันา
อย่างเต็มศักยภาพ  
2. ศพด.อบต.ทับสวายผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน อย่างมีคณุภาพ 
๓. ชุมชนและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจผลการด าเนินงานของ ศพด.
อบต.ทับสวาย 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

ทั้ง ๓ มฐ. 
  
 
  

2. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการ 
ศพด.อบต.ทับสวาย               

เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์
ของคณะกรรมการศูนย์ฯ 

คณะกรรมการ     ศพด.อบต.
ทับสวาย เข้ารับการอบรม/
ศึกษาดูงาน 

๒0,๐๐๐  
(เงินรายปด้ของ
สถานศึกษา) 

คณะกรรมการศูนยฯ์ 
ตามทันความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
วิชาการต่างๆ ทั้งทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจและเทคโนโลย ี

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๕  
  

3. โครงการพัฒนา 
ครูผูดู้แลเด็ก/ผดด. 

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ครูผูดู้แลเด็ก/ผดด.เข้ารับการ
อบรม/ศึกษาดูงาน 
 

๖,๐๐๐ 
(เงินรายปด้ของ
สถานศึกษา) 

๑.เด็กมีมารยาท ในการปหว้ การฟงัและ
การพูด มารยาทการอยูร่่วมกัน และ
ปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆปด้  รู้จักเสียสละ 
ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเอง  มี
เหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพใน
ความคิดของผู้อื่น เป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที ่๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 
     

๔. โครงการปรับปรุง แผนพัฒนา
การศึกษา 

เพื่อศึกษา พัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับสวาย 
เพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการของ  ผู้เรยีน และ
บริบทของท้องถิ่น และหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

เพื่อใช้เป็นคู่มือ และแนวทางใน
การบริหารงานด้านตา่งๆ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลทับสวาย ท่ี
สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

๑,๐๐๐ 
(เงินรายปด้ของ
สถานศึกษา) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
ทับสวาย มีแผนพัฒนาการศึกษา ตรง
ตามความต้องการของศูนย์ฯ ชุมชน 
และสอดคล้องกับบรบิทของท้องถิ่น
และหน่วยงานต้นสังกัด 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

ม.ฐ. ท่ี ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑     
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  ๑.๒ ๑.๒ กลยุทธก์ารพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา  กลยุทธก์ารพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา  (ต่อ)                                     
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ
และทีม่า 

ผลที่คาดวา่จะปดร้ับ หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

ความ
สอดคล้อง 
มฐ./ตวับ่งชี ้

๕. โครงการปรับปรุงหลักสตูร
สถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาหลักสตูรปฐมวยัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับสวาย 
ให้เหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน และ
ความต้องการของท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
เป้าหมายการศึกษา ความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 

๑,๐๐๐ 
(เงินรายปด้ของ
สถานศึกษา) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับสวาย 
มีหลักสูตรสถานศึกษา 
จ านวน ๑ เลม่ 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

ม.ฐ. ท่ี ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑     

 
  ๒) ๒) ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                      
                    ๒.๑ ๒.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลยุทธ์ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยส าหรับเด็กปฐมวัย   
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย  

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ
และทีม่า 

ผลที่คาดวา่จะปดร้ับ หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

ความ
สอดคล้อง 
มฐ./ตวับ่งชี ้

๑. โครงการพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวยั(ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจ
ของแต่ละบุคคล 

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิ
พัฒนาการของเด็กท่ี
เหมาะสมกับวัย 

10,๐๐๐ 
(เงินรายปด้ของ
สถานศึกษา) 

นักเรียนมีพัฒนาการ  
ครบทั้ง ๔ ด้าน 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

ม.ฐ. ท่ี ๒ 
ตัวบ่งช้ี 2.๑  
ม.ฐ. ท่ี ๓ 
 

๒. โครงการวันส าคัญของ
ชาติ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน ด้านความรู้ 
ความสามารถ ตาม สาระการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค ์
 

จัดกิจกรรมวันส าคัญตา่งๆ 
เช่น วันแม่ฯ วันพ่อฯ  
วันปีใหม่ วันเด็กวันลอย
กระทง วันสงกรานต์  
เป็นต้น  

๑๐,๐๐๐  
(เงินรายปด้ของ
สถานศึกษา) 

เด็กเล็กของ ศพด.อบต.ทับสวาย 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารศนูย์ฯ 
ประมาณ  80%  เข้าร่วมกิจกรรม   

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที่ ๒ 
มฐ.ที่ ๓ 
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๒.๑ ๒.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยกลยุทธ์ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  (ต่อ)                                                              

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ
และทีม่า 

ผลที่คาดวา่จะปดร้ับ หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

ความสอดคลอ้ง มฐ./
ตวับ่งชี ้

๓. โครงการห้องพัฒนา
สมอง                                                       

เพื่อให้นักเรียนปด้รับประสบการณต์รงปด้
เรียนรูผ้่านการเล่น เกิดจินตนาการ  มี
ความคิดสร้างสรรค์ และมคีวาม
รับผิดชอบต่องานและสิ่งที่ตนเล่น 
แบ่งปันผู้อื่นและรู้จักอดทนรอคอย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้อง
พัฒนาสมอง (มุมประ
ประสบการณ์ต่างๆ) มสีื่อ ที่
หลากหลาย น่าสนใจ 
เพียงพอต่อเด็ก และ
เหมาะสมกับวัย 

๑๐,๐๐๐  
(เงินรายปด้ของ
สถานศึกษา) 

นักเรียนมีพัฒนาการครบท้ัง ๔ 
ด้าน 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที่ ๑ 
มฐ.ที่ ๒ 
มฐ.ที่ ๓ 

 

๔. โครงการกีฬาเด็ก
ประจ าปี    

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปด้เล่นอุปกรณ์
กีฬาปด้ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
แข่งขันกฬีาเด็กประจ าปี    

๕,๐๐๐  
(เงินรายปด้ของ
สถานศึกษา) 

นักเรียนเล่นอุปกรณ์กีฬาปด้
ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที ่๒ 
มฐ.ที ่๓ 

 
๕. โครงการออกก าลังกาย

เพื่อสุขภาพ 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กปดม้ีทักษะการ
เคลื่อนปหวและออกก าลังกายที่
เหมาะสม ปด้รับการพัฒนาการ ด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา  

จัดกิจกรรมออกก าลังกาย
หน้าเสาธงทุกวัน และ
กิจกรรมกีฬาวันพุธ 

๑๐,๐๐๐  
(เงินรายปด้ของ
สถานศึกษา) 

เด็กปฐมวัยมีความพร้อมครบ
ทุกด้าน 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที ่๒ 
มฐ.ที ่๓ 
 

๖. โครงการจติรกรน้อย                  เพื่อให้นักเรียนร่วมท ากิจกรรมและมี
ผลงานศลิปะ ส่งเสรมิความคดิริเริม่
สร้างสรรค์และเกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงาน 

นักเรียน ร้อยละ ๘๐ ร่วม
กิจกรรมและมีผลงานด้าน
ศิลปะ  

๑,๐๐๐  
(เงินรายปด้ของ
สถานศึกษา) 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและมี
ผลงานด้านศิลปะ รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์มีความคดิ
ริเริม่สรา้งสรรค์สิ่งสวยงาม 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที ่๒ 
มฐ.ที ่๓ 
 

๗. โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้นอกสถานท่ีของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทับสวาย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กปดม้ีการเรียนรูน้อก
สถานท่ี 

นักเรียน ร้อยละ ๘๐ ร่วม
โครงการพัฒนาการเรยีนรู้
นอกสถานท่ีของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ทับสวาย 

๓๐,๐๐๐  
(เงินรายปด้ของ
อบต.ทับสวาย) 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เปดิ
โอกาสให้เด็กลงมือปฏิบตัิ 
สังเกต ส ารวจ แก้ปัญหา 
พัฒนาการคิดของเด็ก 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที ่๒ 
มฐ.ที ่๓ 
 

 
 
 

- 35- 



      
  2.2 กลยุทธ ์สง่เสริม พฒันาด้านคุณธรรมจรยิธรรมผูเ้รยีน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ
และทีม่า 

ผลที่คาดวา่จะปดร้ับ หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

ความ
สอดคล้อง 
มฐ./ตวับ่งชี ้

๑. โครงการส่งเสริม
มารยาทปทยส าหรับเด็ก 

เพื่อให้เด็ก ศพด.อบต. 
ทับสวาย ปด้รับการปลูกฝังด้าน
มารยาท 
 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิมารยาท
ปทย   

๑๐,๐๐๐  
(เงินรายปด้ของ
สถานศึกษา) 

เด็กมีมารยาท ในการปหว้ การฟังและการพดู 
มารยาทการอยู่ร่วมกัน และปรับตวัเข้ากับเพื่อนๆ
ปด้  รู้จักเสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ
ตนเอง  มีเหตผุล มีความเข้าใจ และเคารพใน
ความคิดของผู้อื่น เป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที ่๒ 
มฐ.ที ่๓ 
 

๒. โครงการอบรมส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรมของ
เด็กปฐมวัย 

เพื่อปลูกฝังคณุธรรม  จริยธรรม 
ประพฤติปฏบิัติตามหลักธรรม เพื่อ
ด ารงชีวิตในสังคมปด้อย่างมีความสุข 

จัดกิจกรรม/บรูณาการ 
ให้นักเรียนมีคณุธรรม  
จริยธรรมและมีจติใจที่ดีงาม 

๑,๐๐๐  
(เงินรายปด้ของ
สถานศึกษา) 

นักเรียนทุกคนมีคณุลักษณะที่พึงประสงคต์าม
เกณฑ์ก าหนด 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที ่๒ 
มฐ.ที ่๓ 
 

๓. โครงการโตปปปมโ่กง เพื่อปลูกฝังคณุธรรม  จริยธรรม 
และการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิเรื่อง
คุณธรรม จรยิธรรม 

๐ เด็กปด้รับการปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรมและ
การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที ่๒ 
มฐ.ที ่๓ 
 

          
๒.๓ กลยุทธ ์การส่งเสริมด้านสุขาภิบาล และสุขอนามัย 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ
และทีม่า 

ผลที่คาดวา่จะปดร้ับ หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

ความ
สอดคล้อง 
มฐ./ตวับ่งชี ้

๑ โครงการหนูน้อยอนามัย
ดี   

เพื่อให้เด็กเล็กปดร้ับการตรวจสุขภาพ 
และปด้รับการสร้างภูมคิุ้มกันเป็น
รายบุคคลมีน้ าหนัก -ส่วนสูง ตามเกณฑ ์
ของกรมอนามัย  

จัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ
อนามัยให้แก ่เด็กเล็ก ศพด.
อบต.ทับสวาย 

๕,๐๐๐  
(เงินรายปด้ของ
สถานศึกษา) 

เด็กเล็กของ ศพด.อบต. 
ทับสวายทุกคนมสีุขภาพอนามัยทีแ่ข็งแรง
สมบูรณ ์

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๔ 
มฐ.ที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๒.๒   
  มฐ.ที่ ๓ 
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๒.๓ กลยุทธ ์การส่งเสริมด้านสุขาภิบาล และสุขอนามัย  (ตอ่) 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ
และทีม่า 

ผลที่คาดวา่จะปดร้ับ หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

ความสอดคลอ้ง มฐ./
ตวับ่งชี ้

๒ โครงการจดัหาน้ าดื่ม
ส าหรับนักเรียน 

เพื่อจัดหาน้ าดืม่ให้กับนักเรยีน  
ศพด.อบต.ทับสวาย 

เพื่อซื้อน้ าดื่มให้กับนักเรียน 
ศพด.อบต. ทับสวาย 

๑๐,๐๐๐  
(เงินรายปด้ของ
อบต.ทับสวาย) 

นักเรียนมสีุขภาพอนามยัดี     ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที่ ๑   ตัวบ่งช้ี ๑.๔ 
มฐ.ที่ ๒   ตัวบ่งช้ี ๒.๒   
  มฐ.ที ่๓ 

๓ โครงการหนูน้อย ๓ R 
(ศพด.จัดการขยะ) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้วิธีในการก าจดัขยะ จัดกิจกรรมรณรงค์และ
ส่งเสริมการลดใช้ ใช้ซ้ า และ
น าขยะกลับมาใช้ใหม่ 

๑๐,๐๐๐  
(เงินรายปด้ของ
อบต.ทับสวาย) 

เด็กปด้รับรู้การจดัการขยะที่ถูก
วิธี 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที ่๑   ตัวบ่งช้ี ๑.๔ 
มฐ.ที่ ๒   ตัวบ่งช้ี ๒.๒   
  มฐ.ที่ ๓ 

 
๓. ยทุธศาสตร ์อาคารสิง่แวดล้อม แหลง่เรยีนรู้ 

               ๓.๑ กลยทุธ์พฒันา พัฒนา ปรับปรุง อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม 
 โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ
และทีม่า 

ผลที่คาดวา่จะปดร้ับ หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

ความ
สอดคล้อง 
มฐ./ตวับ่งชี ้

๑ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ 
และแหล่งเรียนรู้ ศพด. อบต.
ทับสวาย             

เพื่อปรับปรุง จัดสภาพแวดล้อมให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ ปลอดภยั น่าอยู่ 
และสวยงาม 

ปลูกต้นปม้ สวนหย่อม ปรับปรุง
ซ่อมแซมสนาม/อุปกรณเ์ครื่อง
เล่นจัดหาอุปกรณ์ในการตกแต่ง
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้   

๑0,๐๐๐  

(เงินรายปด้ของ
สถานศึกษา) 

ศพด.มีแหล่งเรียนรู ้
ที่ปลอดภัย น่าดู น่าอยู่ น่าเรยีน 
และน่าช่ืนชม 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที่ ๑ 
มฐ.ที่ ๒ 
มฐ.ที่ ๓ 

๒ โครงการปรับปรุงอาคารศพด.
อบต.ทับสวาย  
 

เพื่อให้ศพด.มีสถานท่ีสวยงาม 
มั่นคง ปลอดภัย 
ตามมาตรฐาน 

ทาสี อาคารรอบบริเวณ ศพด. 
ทั้ง ภายในและ 
ภายนอก 

๒0,๐๐๐  
(เงินรายปด้ของ
สถานศึกษา) 

ศูนย์มีสถานท่ีสวยงาม 
เหมาะกับเป็นสถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที่ ๑ 
มฐ.ที่ ๒ 
มฐ.ที่ ๓ 

๓ โครงการก่อสร้างโดมบรเิวร
สนามเด็กเล่น ศพด. 

เพื่อสนองมาตรฐานของศพด.ให้
เด็กปด้เรยีนรูผ้่านการเล่น ออก
ก าลังกายอย่างปลอดภัย ตาม
มาตรฐาน 

ท าหลังคาโดมคลมุสนามเด็กเล่น ๑๐๐,๐๐๐ 
(เงินรายปด้ของ
อบต.ทับสวาย) 

เด็กปด้ท ากิจกรรมในร่ม มสีุขภาพ
อนามัยด ี

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที่ ๑ 
มฐ.ที่ ๒ 
มฐ.ที่ ๓ 
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๓. ยทุธศาสตร ์อาคารสิง่แวดล้อม แหลง่เรยีนรู้ 

               ๓.๑ กลยทุธ์พฒันา พัฒนา ปรับปรุง อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม (ตอ่) 
 โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ
และทีม่า 

ผลที่คาดวา่จะปดร้ับ หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

ความ
สอดคล้อง 
มฐ./ตวับ่งชี ้

๔ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๐0,๐๐๐  

(เงินรายปด้ของ
อบต.ทับสวาย) 

ศพด.มีรั้วรอบขอบชิตเด็กปด้รับ
ความปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที่ ๑ 
มฐ.ที่ ๒ 
มฐ.ที่ ๓ 

๕ โครงการปรับปรุงเสาธงและ
บริเวณเคารพธงชาต ิ

เพื่อความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ปรับปรุงเสาธงและบริเวณ
เคารพธงชาต ิ

๑๐0,๐๐๐  
(เงินรายปด้ของ
สถานศึกษา) 

เด็ก ศพด.มีความปลอดภัยเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เหมาะสม 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที่ ๑ 
มฐ.ที่ ๒ 
มฐ.ที่ ๓ 

  
๓. ยทุธศาสตร ์อาคารสิง่แวดล้อม แหลง่เรยีนรู้ 

               ๓.๒ กลยทุธ์พฒันา พัฒนา สื่อ/แหล่งเรียนรู้  
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและ

ที่มา 
ผลที่คาดว่าจะปดร้ับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

มฐ./ตัวบ่งช้ี 

๑. โครงการสื่อการเรียนรู้
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกดิความ
พร้อมท้ัง ๔ ด้าน เพื่อก้าวเข้าสู่
สังคมอาเซียน 

เพื่อให้ ศพด.อบต. 
ทับสวาย มีสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

๑๐,๐๐๐  
(เงินรายปด้ของ
สถานศึกษา) 

เด็กปฐมวัยมีความพร้อมทั้งด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และ
สติปัญญา เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมอาเซียน 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที่ ๑ 
มฐ.ที่ ๒ 
มฐ.ที่ ๓ 

๒. โครงการจดัหาและจัดท าสื่อ
การเรยีนการสอน   

เพื่อให้ครูปดจ้ัดหาและจดัท าสื่อ
การเรยีนการสอนปดเ้หมาะสม 
เพียงพอ 

จัดหาและจัดท าสื่อการเรียนการ
สอน 

๑๐,๐๐๐  
(เงินรายปด้ของ
สถานศึกษา) 

ครูมีสื่อ/วัสดุการศึกษาที่เหมาะสม
เพียงพอต่อการจัดการเรยีนการสอน 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที่ ๑ 
มฐ.ที่ ๒ 
มฐ.ที่ ๓ 

๓ โครงการศูนย์สื่อระหว่าง
ผู้ปกครองและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ทับสวาย 

เพื่อพัฒนาให้เด็กเล็กมีแหล่ง
เรียนรูโ้ดยความร่วมมือระหว่าง
ผู้ปกครองและศพด.อบต.ทับสวาย 

จัดท าศูนย์สื่อระหว่างผู้ปกครอง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

๓๐,๐๐๐  
(เงินรายปด้ของ
อบต.ทับสวาย) 

เด็ก ผู้ปกครองปดร้ับแหล่งเรียนรูเ้พิ่มขึ้น
และมีพัฒนาการที่ดีสมวัย 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที่ ๑ 
มฐ.ที่ ๒ 
มฐ.ที่ ๓ 
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๔. ยทุธศาสตร ์ การส่งเสรมิการมสีว่นรว่ม  

   4.1 กลยุทธส์่งเสริมและอนุรักษ์สถาบันศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔. ๔. ยทุธศาสตร ์ การสง่เสริมการมสีว่นรว่ม ยทุธศาสตร ์ การสง่เสริมการมสีว่นรว่ม   
  4.4.๒ ๒ กลยุทธ์กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์กับสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนชุมชน  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ
และทีม่า 

ผลที่คาดวา่จะปดร้ับ หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

ความ
สอดคล้อง 
มฐ./ตวับ่งชี ้

๑ โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ปราชน์ชาวบ้าน 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแหล่งเรียนรู้
จากภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 

แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิน่ 
 

๕,0๐๐ 
(เงินรายปด้ของ
อบต.ทับสวาย
,สถานศึกษา) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแหล่งเรียนรู้
จากภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที่ ๑ 
มฐ.ที่ ๒ 
มฐ.ที่ ๓   

๒ โครงการสืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น        

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการ
อนุรักษ์ สืบสานศลิปะ  วัฒนธรรม  
ประเพณีในท้องถิ่น 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  
3.  เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง 
และชุมชนปดม้ีส่วนร่วมในการปลกูฝัง
ค่านิยมที่ดีงามให้กับเด็ก 

คณะกรรมการศูนยฯ์
ผู้ปกครอง ชุมชน ครู
ผู้ดูแลเด็ก และผูเ้รียน 
ร้อยละ ๘๐ ปดร้่วม
กิจกรรมอนรุักษ์  สืบสาน
ศิลปะ วัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น 

๕,0๐๐ 
(เงินรายปด้ของ
อบต.ทับสวาย
,สถานศึกษา) 

1.  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการอนุรกัษ์ 
สืบสานศลิปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี
ในท้องถิ่น 
2. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผูป้กครอง 
และชุมชนปดม้ีส่วนร่วมในการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับเด็ก 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

มฐ.ที่ ๑ 
มฐ.ที่ ๒ 
มฐ.ที่ ๓ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ
และทีม่า 

ผลที่คาดวา่จะปดร้ับ หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

ความสอดคลอ้ง 
มฐ./ตวับ่งชี ้

๑. โครงการปฐมนิเทศ เพื่อพัฒนาแลกเปลีย่นเรียนรู้ใน
การพัฒนาผู้เรียน 

โครงการปฐมนิเทศ ๒,๐๐๐  
(เงินรายปด้ของ
สถานศึกษา) 

ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีสว่น
ร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก อบต.
ทับสวาย 

 มฐ.ที่ ๑ 
มฐ.ที่ ๒ 
มฐ.ที่ ๓ 
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บทที ่ บทที ่ ๕๕ 
    การตดิตามการตดิตาม  และประเมนิผลและประเมนิผล  

การน าแผนปฏบิตัิการประจ าปีการศกึษาปปสูก่ารปฏิบตั ิ  การน าแผนปฏบิตัิการประจ าปีการศกึษาปปสูก่ารปฏิบตั ิ    
  

๕.๑ ๕.๑ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการน าแผนปฏบิตัิการประจ าปีการศึกษาปปสู่การปฏบิตั ิ น าแผนปฏบิตัิการประจ าปีการศึกษาปปสู่การปฏบิตั ิ   
              ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย    ลงวันที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๔         
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ในคราว
การประชุมครั้งที่   ๑  เมื่อวันที่  ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๔  ปด้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาปปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. นายจรัส  สมรุส     (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประธานกรรมการ 
๒. นายเขียน  อาภรณ์แก้ว (ผู้แทนด้านศาสนาและวัฒนธรรม)              กรรมการ 
๓. นางจุปรรัตน์  แก้วสีทา  (ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา)   กรรมการ 
๔. นางสมนา          สันบุญเป็ง        ผู้แทนด้านการศึกษา    กรรมการ 
๕. นางนันทิยา  สีม่วงงาม ผู้แทนด้านสาธารณสุข    กรรมการ 
๖. นายบุญมี  ภูทาวัน  ผู้แทนจากสมาชิกสภาฯ    กรรมการ 
๗. นายวุฒิชัย  โพธิ์ปาน  ผู้แทนจากสมาชิกสภาฯ    กรรมการ 
๘. นางนันท์นภัส  สังข์สีแก้ว ผู้แทนผู้ปกครอง     กรรมการ 
๙. นางสาวพวงชมพ ู  พลธรรมมา ผู้แทนผู้ปกครอง     กรรมการ 
๑๐. นางปราณี  วันปธสง  ผู้แทนครู     กรรมการ 
๑๑. นางปัทมา  ปัจจัยโคถา ผู้แทนครู     กรรมการ 
๑๒. นางวิจิตตรา  แสนมี  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา    กรรมการ 
๑๓. นายวีระยุทธ กฤษหมื่นปวย หัวหน้าสถานศึกษา               กรรมการ/เลขานุการ  

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาปปสู่การปฏิบัติ มี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้  

1. ก าหนดแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
25๖๔ ปปสู่การปฏิบัติ 

2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 25๖๔ ปปสู่การปฏิบัติ 
3. รายงานผล และเสนอความเห็นที่ปด้จากการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษา 25๖๔  ปปสู่การปฏิบัติ ต่อหัวหน้าสถานศึกษา เพ่ือให้หัวหน้าสถานศึกษา เสนอต่อ คณะกรรมการ
สถานศึกษา  คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และให้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยภาคเรียนละ  1 ครั้ง  และปิดประกาศปว้อย่างน้อย 30 วัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน ตามที่เห็นสมควร 
 
  
 



      

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาปปสู่การปฏิบัติ 

ประกอบด้วย 
๑. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คณะกรรมการสถานศึกษา คัดเลือก   จ านวน  ๒  คน 
๒. ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา ที่คณะกรรมการสถานศึกษา คัดเลือก จ านวน  ๓  คน 
๓. ผู้แทนสถานศึกษาที่หัวหน้าสถานศึกษา คัดเลือก    จ านวน  ๒  คน 
๔. ผู้แทนสภาท้องถิ่นท่ีคณะกรรมการสถานศึกษา คัดเลือก    จ านวน  ๒  คน 
๕. ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่น มอบหมาย    จ านวน  ๑  คน 
๖. ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา หรือหัวหน้าส่วนการศึกษา   จ านวน  ๑  คน 
๗. ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการสถานศึกษา คัดเลือก    จ านวน  ๒  คน 

 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ ๑ คน ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก  ๑  คน 
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 
๕.๒   วธิกีารติดตามผล และประเมนิผลการน าแผนปฏบิตักิารประจ าปีการศึกษา ปปสู่การปฏบิตั ิ

จะเริ่มต้นจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาปปสู่การปฏิบัติ แล้วจัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาปปสู่การปฏิบัติ เพื่อร่วมกันพิจารณาก าหนด
แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาปปสู่การปฏิบัติ โดยจะ
ท าการประเมินผลส าเร็จเป็นรายโครงการว่าเป็นปปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดหรือปม่ ทั้งนี้ควร
ประเมินผลทั้งระบบ กล่าวคือ ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ กระบวนการที่ใช้ ผลผลิตที่ปด้ และผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน เพ่ือจะ
ปด้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึน ส าหรับน าปปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดแนวทางในการแก้ปขปัญหา
ต่อปป 
๕.๓ หว้งระยะเวลาในการตดิตามและประเมนิผลการน าแผนปฏบิัตกิารประจ าปีการศกึษาปปสู่การปฏบิตั ิ      

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ปด้ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  ปปสู่การปฏิบัติ  โดยให้คณะกรรมการ ที่ปด้รับการแต่งตั้งเป็นผู้
ก าหนด และประกาศผลการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ปม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



      

บนัทึกขอ้ความ 
 

สว่นราชการ     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
ที ่   90108/๒๕๖๔                 วันที่   ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
เรื่อง    ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  

  ที่ ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ครั้งที่    
1/25๖๔  เมื่อวันที่  1๔  มิถุนายน 25๖๔ ปด้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย แล้ว  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 

1. เห็นชอบประมาณการใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ  ทุกรายการ 
2. เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย โดยเน้นให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นส าคัญเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

                 (นายวีระยุทธ   กฤษหมื่นปวย) 
                                        หัวหน้าสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

                                        องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 
 
     
 

ประกาศศนูย์พฒันาเด็กเลก็องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย                                                        
   เรื่อง  ให้ใชแ้ผนปฏบิัตกิารประจ าปกีารศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

--------------------- 
  ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ปด้ด าเนินการจัดท าแแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔   เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปด้ใช้เป็นกรอบด าเนินงานและช่วยให้ปด้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติ งานมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานและควบคุมการด าเนินงาน
เป็นปปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลทับสวาย  
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน                                    
                                 ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๔  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔    
 
   

(นายวีระยุทธ   กฤษหมื่ยปวย) 
                                            หัวหน้าสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
                                              องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 
 
 
 

บนัทกึการใหค้วามเหน็ชอบบนัทกึการใหค้วามเหน็ชอบ  
  

แผนปฏบิตัิการประจ าปีการศกึษา พ.ศ. แผนปฏบิตัิการประจ าปีการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๒๕๖๔๔ 
......................................................... 

    ตามท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับ
สวาย อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา      ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปด้
พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔  แล้ว  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบประมาณการใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ  ทุกรายการ 
๒.  เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย โดยเน้นให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นส าคัญเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
        
    ให้ปว้ ณ  วันที่   ๑๔   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(นายจรัส  สมรุส ) 
ประธานคณะกรรมการ 

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


