
 

 
  

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่ามะเขือ  

สังกดั กองการศึกษา เทศบาลต าบลท่ามะเขือ  

อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 



 

คำนำ 
 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือสังกัดเทศบาลตำบล
ท่ามะเขือฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยได้กำหนดนโยบายให้มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์           ระดับจังหวัด 
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ในฐานะเป็นส่วนงานหนึ่งของ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ       ได้
ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งได้เล็งเห็นการพัฒนาคนและสังคมให้มี คุณภาพ ให้เป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุข สถานศึกษาต้องจัดให้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคมที่ดีและเหมาะสม 
ส่งเสริมให้มีแหล่งความรู้และพัฒนาจิตใจการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับนี้ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้บรรจุแผนโครงการแนวทางการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆและส่วน หนึ่งได้
รวบรวมข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและ สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีบริการเอาไว้ด้วย 
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ขอขอบคุณ คณะบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐองค์กรเอกชน
และภาคประชาชน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและสถิติ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ภาคเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๓๐) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล     ท่ามะเขือ
ด้วยดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่ง แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับนี้ไปปฏิบัติจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ
และประชาชนโดยส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 
 
 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 
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ภาคผนวก 

- ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ 
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บทที่ ๑                                                                                                                                                                                     
บทนำ 

 
การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาเป็นบริการทางการศึกษาขั้นต้นท่ีรัฐมุ่งจัดให้ประชาชนในวัยแรก

ของชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาและเป็นการวางรากฐานของการดำเนินชีวิตในสังคม
ต่อไป  การศึกษาระดับนี้นับว่าจะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นท้ังต่อตัวเด็กและครอบครัว โดยเฉพาะในการท่ีประเทศ
กำลังเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นความจำเป็น
ในการเตรียมประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศจึงเป็นส่ิงจำเป็นท่ีต้องเร่งดำเนินการ  และจำเป็นอย่างยิ่งท่ี
ต้องมีการเตรียมต้ังแต่ระดับปฐมวัย  เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้น  ได้มีโอกาสเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีศักยภาพและ
เป็นกำลังท่ีสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป   

จากความสำคัญของการเตรียมประชาชนดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันการจัดการศึกษาระดับก่อน ประถมศึกษา 
เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กทุกคน  เพราะเป็นการเตรียมตัวในระดับต้นของชีวิตก่อนที่จะเข้าเรียน ในระดับประถม
ศึกษา การศึกษาระดับนี้มุ่งจัดให้เด็กวัย ๓-๖ปี  ซึ่งเป็นวัยที่สำคัญในการวางรากฐานของชีวิต  เพราะเป็นช่วงที่มี
การพัฒนาการอย่างรวดเร็วทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  ตลอดจน บุคลิกภาพอันเป็น
พัฒนาการต่อเนื่องมาจากวัยทารก  ดังนั้น  เด็กวัย ๓-๖ ปี จึงควรได้รับการเตรียมความพร้อม ในทุกด้านของการ
พัฒนาการและให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามทิศทางและต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญต่อไปใน อนาคต เทศบาลเมือง
ศรีราชา ในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่หลักประการหนึ่งคือการจัดการ ศึกษาให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น อย่างต่อเนื่องทุกระดับได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาระดับปฐมวัย จึงได้ จัดตั้งโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่ามะเขือขึ้น ต้ังแต่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อรับเล้ียงดูเด็กเล็กอายุ  ๓-๖ ปี โดยกำหนดแนวทางการ
จัด การศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาความพร้อมของเด็ก  ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  
สังคม  และสติปัญญา 

ปี ๒๕๖๑  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวด
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ระดับปฐมวัยโครงการทักษะทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ สร้างพลังแห่งการ
เรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 

ปี ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือได้รับรางวัล ผ่านเกณฑ์ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
(Local Sufficiency School : LSS)” ประจำปี ๒๕๖๑ 

ปี ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือได้รับรางวัล นำเสนอผลงานนิทรรศการประกวดการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี ๒๕๖๑ 

ปี ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือได้รับรางวัล นำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการ       
“การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” ประจำปี ๒๕๖๒ 

โรง เร ียนอน ุบาลเทศบาลตำบลท ่ามะเข ือ  ได ้จ ัดทำแผนย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาการศ ึกษา                         
(พ.ศ.๒๕66 – ๒570) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการ ดำเนินการของโรงเรียน  โดยได้รวบรวมปัญหาท่ีต้องดำเนินการ
แก้ไข ความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนแล้วได้จัดกลุ่มข้อมูลปัญหา/
ความต้องการพัฒนา และได้กำหนดประเด็นการพัฒนาขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา ท้ังด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ  ด้านอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
ด้านการมีส่วนร่วมและ การสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งเป็นมาตรฐานการ ดำเนินงานของโรงเรียนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  อันเป็นกรอบดำเนินการท่ีนำไปพัฒนาต่อไป    

 



 

๑.๑ วิสัยทัศน์ 
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปีพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและ
เหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และสำนึก
ความเป็นไทย  
๑.2 มาตรฐานการศึกษา                                                                                            
 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือได้นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มากำหนด     
เป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือได้กำหนดมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย ดังนี้  

 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติแนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 

เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 

.....................................  
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่  

• มาตรฐานด้านท่ี ๑ การบริหารจัดการ      
จำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี/ ๒๖ ข้อ 

• มาตรฐานด้านท่ี ๒ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น   
จำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี/ ๒๐ ข้อ                    

 • มาตรฐานด้านท่ี ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย   
     - ๓ ข ๓ ปี ถึง ๖ ปี (ก่อนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑) จำนวน ๗ ตัวบ่งช้ี/ ๒๒ ข้อ   
สาระของมาตรฐานแต่ละด้าน มีดังนี้  
มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
ตัวบ่งช้ีย่อย 
๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด  
ตัวบ่งช้ีย่อย 
๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ  
๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดำเนินกิจการ 
        มีคุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีทำหน้าท่ีหลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิ 
        การศึกษา/คุณสมบัติเหมาะสม  
๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อ 
        จำนวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 
 

 



 

เด็ก (อายุ) อัตราส่วนครู/ผู้ดูแล : เด็ก(คน) จำนวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม 
ต่ำกว่า ๑ ปี ๑ : ๓ กลุ่มละไม่เกิน 6 คน 
ต่ำกว่า ๒ ปี ๑ : ๕ กลุ่มละไม่เกิน 1๐ คน 
ต่ำกว่า ๓ ปี ๑ : ๑๐ กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ คน 

๓ ปี-ก่อนเข้า ป.๑ ๑ : ๑๕ กลุ่มละไม่เกิน 3๐ คน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย   

      ตัวบ่งช้ีย่อย    
๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ   
๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ต้ังอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย  
๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพื้นท่ีเล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อม 
 ภายนอกอาคาร 
๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัย 
 เหมาะสม กับการใช้งานและเพียงพอ  
๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นท่ีปลอดภัยได้มาตรฐานมีจำนวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสม 
 กับระดับพัฒนาการของเด็ก   
๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย    
๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลท้ังภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย   
๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเส่ียงของพื้นท่ี  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้  
      ตัวบ่งช้ีย่อย  

๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแล 
 การเจ็บป่วยเบ้ืองต้น 
๑.๔.๒ มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำปี และ 
 ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ  
๑.๔.๓ อาคารต้องมีพื้นท่ีใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของเด็กท่ี 
 เหมาะสม ตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์  
๑.๔.๔ จัดให้มีพื้นท่ี/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอก 
 ห้องเรียน  
๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ท่ีแปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย 

 และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก  
๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานท่ีปรุง ประกอบ 
 อาหาร  น้ำด่ืมน้ำใช้ กำจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล และพาหะนำโรค  
๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็ก 

ทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ   
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  
      ตัวบ่งช้ีย่อย   

    ๑.๕.๑ มีการส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ 
   ผู้ปกครองกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการดำเนินงาน 
   ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมท่ีพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม  
๑.๕.๓ ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการ 
 พัฒนาเด็กปฐมวัย  
๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

 
มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพฒันาเด็กปฐมวัย  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  
      ตัวบ่งช้ีย่อย 

๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
 ปฐมวัย มีการดำเนินงานและประเมินผล  
๒.๑.๒ จัดพื้นท่ี/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นท่ีเหมาะสมอย่าง 
 หลากหลาย 
๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็ก 
 ท่ีเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 
๒.๑.๔ เลือกใช้ส่ือ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน 

-ภายนอกแหล่งเรียนรู้ ท่ีเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย  
๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการจัด 
 กิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ  
     ตัวบ่งช้ีย่อย  

๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารท่ีครบถ้วนในปริมาณท่ีเพียงพอ 
 และส่งเสริมพฤติกรรมการกินท่ีเหมาะสม  

๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล สุขภาพ 
 ความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน  
๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและ 
 ช่องปากเพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ  
๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะ 
 โภชนาการอย่างต่อเนื่อง  
๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามกำหนด 

 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร  
       ตัวบ่งช้ีย่อย 

   ๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำคิดต้ังคำถาม สืบเสาะหา 
   ความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและ 
   ผลงานท่ีแตกต่างของ เด็ก 
   ๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาท่ีมีความหมายต่อเด็ก เพื่อการ 
   ส่ือสารอย่าหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลำดับ 
   ขั้นตอนพัฒนาการ 

๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ 
          ฟังเรื่องราว พูด  เล่า อ่าน วาด/เขียน เบ้ืองต้น ตามลำดับพัฒนาการ โดย 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านท่ีถูกต้อง  
๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล ส่ิงต่างๆ สถานท่ี และ 
 ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ  
๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบ้ืองต้นตาม 
 วัยโดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและ 
  ความเป็นพลเมืองดี  

       ตัวบ่งช้ีย่อย  
๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้าง 
 เสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่าง 
 สร้างสรรค์ 

   ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์ 
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคล่ือนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตาม 
ความสนใจและถนัด  

๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ 
 รู้จักสิทธิ และหน้าท่ีรับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน 
 ชุมชนและประเทศชาติ ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขัน้ถัดไป  
       ตัวบ่งช้ีย่อย  

๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็ก 
 ปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวใน 
 บรรยากาศท่ีเป็นมิตร 
๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ 
 ละขั้น จนถึงการเป็นผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  
 
 
 



 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
สำหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม  
        ตัวบ่งช้ีย่อย  

๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล  
๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย  
๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
ตัวบ่งช้ีย่อย  
๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว  
       ตัวบ่งช้ีย่อย  

๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคล่ือนไหว และทรง 
ตัวได้ตามวัย 

    ๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่าง 
    ตากับมือตามวัย  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ  
       ตัวบ่งช้ีย่อย  

๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกท่ีดีต่อ 
 ตนเองและผู้อื่นได้สมวัย  
๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การ 
 ทำงานศิลปะ ดนตรี กีฬา  
๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับย้ังช่ังใจ ท าตามข้อตกลง 

 คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้ 
สมวัย  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์  
       ตัวบ่งช้ีย่อย  

๓.๕.๑ ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานท่ีแวดล้อมธรรมชาติ และส่ิงต่างๆ 
 รอบตัวเด็กได้สมวัย ๓.๕.๒ ข เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถ 
 สังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์ (พื้นท่ี/ระยะ) เวลา 
 ได้สมวัย  

๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย  
๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ท่ีแสดงออกได้สมวัย  
๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นต้ังใจ ท ากิจกรรมให้สำเร็จสมวัย  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร  
       ตัวบ่งช้ีย่อย  

๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และส่ือสารได้สมวัย  
 



 

๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การ 
 คิดเขียนคำและการอ่านเบ้ืองต้นได้สมวัยและตามลำดับพัฒนาการ 
๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับข้ันตอนพัฒนาการสมวัย 

 นำไปสู่การขีดเขียนคำท่ีคุ้นเคย และสนใจ  
๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการส่ือสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก 
 และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี  
       ตัวบ่งช้ีย่อย  

๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความ 
 แตกต่างระหว่างบุคคล 
๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

 และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย  
๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้นำและผู้ตาม 

 แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
   ๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจท่ีเป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก 
   ปฐมวัยและตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาค 
   อาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โรงเรียนอนบุาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ  
เร่ือง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

เพื่อการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทา่มะเขือ 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รายการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้/ รายการ
พิจารณา 

มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  

       ตัวบ่งชี้ย่อย  

         ๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ ระดับดี 

         ๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดี 

         ๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด  

       ตัวบ่งชี้ย่อย  

        ๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ ระดับดี 

        ๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดำเนินกิจการ 
มีคุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับดี 

        ๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีทำหน้าท่ีหลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิ
การศึกษา/คุณสมบัติเหมาะสม 

ระดับดี 

        ๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียง
ต่อจำนวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 

 

ระดับดี 

 
 

 
 
 
 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รายการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้/ รายการพิจารณา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย  

       ตัวบ่งชี้ย่อย  

        ๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเปน็
ระบบ 

 

         ๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ต้ังอยู่ในบริเวณและ
สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย 

ระดับดี 

๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพื้นท่ีเล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร 

ระดับดี 

         ๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้
ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ 

ระดับดี 

        ๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย  

        ๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

        ๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความ
เส่ียงของพื้นท่ี 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้  

       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจรญิเติบโต ของเด็ก 
และดูแลการเจ็บป่วยเบ้ืองต้น 

ระดับดี 

       ๑.๔.๒ มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจาวัน ตรวจสุขภาพ
ประจำปี และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

ระดับดี 

       ๑.๔.๓ อาคารต้องมีพื้นท่ีใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของเด็กท่ี
เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

ระดับดี 

       ๑.๔.๔ จัดให้มีพื้นท่ี/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 

ระดับดี 

       ๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้า ห้องส้วม ท่ีแปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด 
ปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

ระดับดี 

       ๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานท่ีปรุง 
ประกอบอาหาร น้ำด่ืมน้ำใช้ กำจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล และพาหะนำโรค 

ระดับดี 

       ๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งาน
ของเด็กทุกคนและดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 

ระดับดี 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รายการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้/ รายการพิจารณา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  

       ตัวบ่งช้ีย่อย  

       ๑.๕.๑ มีการส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อ
แม่/ผู้ปกครองกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการดำเนินงานของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ระดับดี 

       ๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมท่ีพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วน
ร่วม 

ระดับดี 

           ๑.๕.๓ ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน
ในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ระดับดี 

       ๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดี 

มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และการเล่นเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  

       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยมีการดำเนินงานและประเมินผล 

ระดับดี 

       ๒.๑.๒ จัดพื้นท่ี/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นท่ีเหมาะสมอย่าง
หลากหลาย 

ระดับดี 

       ๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตาม
ธรรมชาติของเด็กท่ีเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

ระดับดี 

       ๒.๑.๔ เลือกใช้ส่ือ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อม
ภายใน-ภายนอกแหล่งเรียนรู้ ท่ีเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

ระดับดี 

       ๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ   

       ตัวบ่งช้ีย่อย  

       ๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารท่ีครบถ้วนในปริมาณ
ท่ีเพียงพอ และส่งเสริมพฤติกรรมการกินท่ีเหมาะสม 

ระดับดี 

       ๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล 
สุขภาพความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน 

ระดับดี 

       ๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของร่างกาย 
ฟันและช่องปากเพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

ระดับดี 

       ๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผล
ภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดี 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รายการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้/ รายการพิจารณา 
 
       ๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตาม
กำหนด 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร  

       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดต้ังคำถาม  
สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิด
และผลงานท่ีแตกต่างของเด็ก 

ระดับดี 

        ๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาท่ีมีความหมายต่อเด็ก  
เพื่อการส่ือสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลา
ดับข้ันตอนพัฒนาการ 

ระดับดี 

        ๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดู
ภาพ ฟังเรื่องราว พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามลำดับพัฒนาการ โดย
ครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านท่ีถูกต้อง 

ระดับดี 

       ๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล ส่ิงต่างๆ 
สถานท่ี และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

ระดับดี 

       ๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เบ้ืองต้นตามวัยโดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝัง
คุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

 

        ตัวบ่งช้ีย่อย   

        ๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัด
กิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ 

ระดับดี 

        ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออก
ด้านอารมณ์ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคล่ือนไหวร่างกาย ศิลปะ 
ดนตรี ตามความสนใจและถนัด  
 

ระดับดี 

        ๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย 
ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าท่ีรับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อใน
ขั้นถัดไป 

 

       ตัวบ่งชี้ย่อย  



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รายการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้/ รายการพิจารณา 
       ๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวใน
บรรยากาศท่ีเป็นมิตร 

ระดับดี 

       ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึงการเป็นผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

ระดับดี 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย  

• สำหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑)  

       ตัวบ่งช้ีย่อย ระดับดี 

       ๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น
รายบุคคล 

ระดับดี 

       ๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย ระดับดี 

       ๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย  

       ตัวบ่งช้ีย่อย  

       ๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน  ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว   

       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคล่ือนไหว 
และทรงตัวได้ตามวัย 

ระดับดี 

       ๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการ
ประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย  

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ  

       ตัวบ่งชี้ย่อย  

        ๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดง
ความรู้สึกท่ีดีต่อ ตนเองและผู้อื่นได้สมวัย  

ระดับดี 

        ๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการ
เล่น การทำงาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

ระดับดี 

        ๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับย้ังช่ังใจ ท าตาม
ข้อตกลง คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่
ได้สมวัย 

ระดับดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์  ระดับดี 

       ตัวบ่งชี้ย่อย  



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รายการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้/ รายการพิจารณา 
       ๓.๕.๑ ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานท่ีแวดล้อมธรรมชาติ และ
ส่ิงต่างๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย 

ระดับดี 

       ๓.๕.๒ ข เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนก และ
เปรียบเทียบ จำนวน มิติ สัมพันธ์ (พื้นท่ี/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

ระดับดี 

       ๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย ระดับดี 

       ๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ท่ีแสดงออกได้สมวัย ระดับดี 

       ๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นต้ังใจ ทำกิจกรรมให้สำเร็จสมวัย ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร  

       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และส่ือสารได้สมวัย ระดับดี 

       ๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จัก
ตัวอักษร การคิดเขียนคำและการอ่านเบ้ืองต้นได้สมวัยและตามลำดับพัฒนาการ 

ระดับดี 

       ๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลาดับข้ันตอนพัฒนาการ
สมวัย นำไปสู่การขีดเขียนคำท่ีคุ้นเคย และสนใจ 

ระดับดี 

       ๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการส่ือสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทย
เป็นหลักและมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็น
พลเมืองดี 

 

       ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ระดับดี 

       ๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย 

ระดับดี 

       ๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้นำ
และผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

ระดับดี 

      ๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจท่ีเป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยและตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาค
อาเซียน 

ระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 



 

การกำหนดค่าเป้าหมาย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
๒. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ กำหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี ๔ ระดับ เพื่อให ้

สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
ระดับ ๓ ดีมาก     
ระดับ ๒ ดี     
ระดับ ๑ ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น     
ระดับ ๐ ต้องปรับปรุง    

๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ เป็น ร้อยละ 
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

๑.3 หลักสูตรของสถานศึกษา    

 เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด – ๖ ปี ให้มีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความ
พร้อมท่ีจะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจ
ในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตร ๕๔   

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพทอ้งถิ่น 
ท้ังนี้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ  จัดการศึกษาโดยรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี  หลักสูตสถานศึกษา โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ จึงจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 

๑.๔.๑ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 
(สำหรับเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี)      
  ๑.๔.๑.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ หรือพันธกิจ เป้าหมาย มาตรฐานคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  

๑. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลตำบลท่ามะเขือพัฒนาเด็กอายุ ๓ – ๖ ปีบนพื้นฐานการ อบรมเล้ียงดู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตาม ศักยภาพ ผ่านการเล่น การช่วยเหลือตนเอง       
มีทักษะในการดำรงชีวิตประจำวัน ด้วยความรัก ความเข้าใจของ ทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิต และพัฒนา
เด็กใหม้ีพัฒนาการท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา 

 2. วิสัยทัศน์ 
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ ๓ -๖ ปีพัฒนาด้าน

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี 
มีวินัย และสำนึกความเป็นไทย 

          ๓. พันธกิจ   
    ๑. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมตามวัย 

   ๒. การพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 

    ๓. การพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้  
    ๔. การพัฒนาจัดหารวัสดุ ครุภัณฑ์ ส่ือการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และทันสมัย 
    ๕. การพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
    ๖. การพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนฯ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

         4. เป้าหมายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ  
    ๑. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ 

            สติปัญญาเป็นองค์รวมอย่างสมดุลและมีความสุข  
       2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมการ เรียนรู้ผ่าน 
           การเล่นโดยใช้กระบวนการวางแผน การปฏิบัติ  และการทบทวน  
                                    3. มีสภาพแวดล้อม ส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการ 
                               เด็กปฐมวัยอย่างพอเพียง 
        4. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 
        ๕. ส่งเสริมอาคารสถานท่ีสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๑.๔ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์      

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
สำหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี จำนวน ๑๒ มาตรฐาน ดังนี้   

๑. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน คือ       
มาตรฐานท่ี ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี      
มาตรฐานท่ี ๒. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ     
         ประสานสัมพันธ์กัน  

 ๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน คือ            
มาตรฐานท่ี ๓. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข      
มาตรฐานท่ี ๔. ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว   

๓. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ                    
มาตรฐานท่ี ๕. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม      
มาตรฐานท่ี ๖. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
มาตรฐานท่ี ๗. รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย      
มาตรฐานท่ี ๘. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม   
         ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน คือ            
มาตรฐานท่ี ๙ ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย       
มาตรฐานท่ี ๑๐. มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้       
มาตรฐานท่ี ๑๑. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์       
มาตรฐานท่ี ๑๒. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้       
           เหมาะสมกับวัย  

  
 
 



 

ตัวบ่งชี ้  
ตัวบ่งช้ี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กท่ีมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

สภาพที่พึงประสงค์  
สภาพที่พึงประสงค์ เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวัดให้เด็กเกิดบนพื้นฐานพัฒนาการ

ตามวัยหรือความสมารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดสาระการเรียนรู้ในการจัด
ประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีรายละเอียดชองมาตาฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และ
สภาพท่ีพึงประสงค์ ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานท่ี ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมสีุขนิสัยท่ีดี 

 
มาตรฐานท่ี ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสาน
สัมพันธ์กัน 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานท่ี ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๔ ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจท่ีดีงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานท่ี ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานท่ี ๘ อยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิดท่ีดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานท่ี ๑๐ มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี ๑๑ มีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานท่ี ๑๒ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรูไ้ด้เหมาะสม
กับวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑.๕ อัตลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทา่มะเขือ 
 ร่าเริง แจ่มใส รักการเรียนรู้  
๑.๖ เอกลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 
 โรงเรียนสะอาด สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒. สาระการเรียนรู้  
 สาระการเรียนรู ้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี เป็นสื ่อกลางในการจัด
ประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจำเป็นต่อการ
พัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ โดยอาจจัดในรูปแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการหรือเลือกรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย สาระการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย ๒ ส่วน คือประสบการณ์สำคัญ   และสาระท่ีควรเรียนรู้ 
ดังนี้      

๒.๑ ประสบการณ์สำคัญ  
ประสบการณ์สำคัญ เป็นส่ิงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้เด็ก ได้ลงมือทำด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาเด็ก

ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะ ระยะแรกเริ่มชีวิต และช่วงระยะปฐมวัยมี
ความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นรากฐานของพัฒนาการก้าวต่อไป ของชีวิตเด็กแต่ละคน ตลอดจนเป็นปัจจัย
สำคัญที่กำหนดความสามารถ แรงจูงใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และความ กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองของเด็ก ที่จะ
ส่งผลต่อเนื่องจากช่วงวัยเด็กไปสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ประสบการณ์สำคัญจะเกี่ยวข้องกับ  การจัดสภาพแวดล้อมทุก
ด้านท่ีกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และมี ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับ ส่ิงต่างๆ รอบตัวในวิถีชีวิตของ
เด็ก และในสังคมภายนอก อันจะสั่ง สมเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาต่อเนื่องไปสู่
ระดับท่ีสูงขึ้น ประสบการณ์สำคัญท่ีช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ของ
เด็กนั้น พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจำเป็นต้องสนับสนุนให้เด็กมีประสบการณ์ตรงด้วยการใช้ประสาท สัมผัสทั้งห้า การ
เคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การสร้างความรักความผูกพันกับคนใกล้ชิด การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและส่ิงต่าง 
ๆ รอบตัว และการรู้จักใช้ภาษาสื่อความหมาย ดังนั้น การฝึกทักษะต่าง ๆ ต้องให้เด็กมี ประสบการณ์สำคัญผ่าน
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และการเล่น ให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการเลียนแบบ ลอง ผิดลองถูก สำรวจ ทดลอง 
และลงมือกระทำจริง การปฏิสัมพันธ์กับวัตถุส่ิงของ บุคคล และธรรมชาติรอบตัว เด็กตามบริบทของสภาพแวดล้อม 
จำเป็นต้องมีการจัดประสบการณ์สำคัญแบบองค์รวมที่ยึดเด็กเป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



 

๒.๑.๑ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย      
 เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การประสาน สัมพันธ์ระหว่าง
กล้ามเนื้อและระบบประสาท ในการทำกิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ การสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแล
สุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย และรักษาความปลอดภัยของตนเอง ดังนี้ 

 

ด้านร่างกาย ประสบการณ์สำคัญ 
การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ - การเคล่ือนไหวอยู่กับท่ี 

- การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 

- การเคล่ือนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 

- การเคล่ือนไหวท่ีใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
ในการ ขว้าง การจับ การโยน การเตะ 

- การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

การใช้กล้ามเนื้อเล็ก - การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก 

- การเขียนภาพและการเล่นกับสี  
- การปั้น  
- การประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ ด้วย เศษวัสดุ  
- การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ การร้อยวัสดุ
  

การรักษาสุขภาพอนามัยส่วน
ตน 

- การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยท่ีดีในกิจวัตรประจำวัน 

การรักษาความปลอดภัย - การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน  
- การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ เกี่ยวกับการป้องกันและรักษา
ความ ปลอดภัย  
- การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง 

- การเคล่ือนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพื้นท่ี   
- การเคล่ือนไหวข้ามส่ิงกีดขวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒.๑.๒ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ        
เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง 

แจ่มใส ได้พัฒนาความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และความเช่ือมั่นในตนเอง ตระหนักลักษณะพิเศษ เฉพาะท่ีเป็นอัตลักษณ์
ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริง แจ่มใสการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ได้พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ 
ความรู้ท่ีดี ต่อตนเอง และมีความเช่ือมั่นต่อตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 

ด้านอารมณ์ จิตใจ ประสบการณ์สำคัญ 
สุนทรียภาพ ดนตรี - การฟังเพลง การร้องเพลง และแสดงปฏิกิริยา โต้ตอบเสียงดนตรี 

- การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ  
- การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี  
- การเล่นบทบาทสมมติ  
- การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ  
- การสร้างสรรค์ส่ิงสวยงาม 
 

การเล่น - การเล่นอิสระ  
- การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่  
- การเล่นนอกห้องเรียน 
- การเล่นตามมุมประสบการณ์  

คุณธรรม จริยธรรม - การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถือ  
- การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  
- การร่วมสนทนา และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

การแสดงออกทางอารมณ์ - การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น  
- การเล่นบทบาทสมมติ  
- การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี  
- การ้องเพลง  
- การทำงานศิลปะ 

การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนเอง
และ เช่ือว่าตนเองมี
ความสามารถ 

- การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามความสามารถของตนเอง 

การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น - การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้า หรือ
เสียใจ และการช่วยเหลือ ปลอบโยน เมื่อผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒.๑.๓ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม      
 เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวจากการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การท างานกับผู้อื่น การปฏิบัติ กิจวัตรประจำวัน และการ
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 
 

ด้านสังคม ประสบการณ์สำคัญ 
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน - การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน  

- การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การดูแลรักษาธรรมชาติ และ 
ส่ิงแวดล้อม 

- การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอก ห้องเรียน  
- การใช้วัสดุและส่ิงของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า  
- การท างานศิลปะที่นำวัสดุหรือส่ิงของเครื่องใช้ท่ีใช้แล้วมาใช้ซ้ำ
หรือแปร รูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่  
- การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้  
- การเล้ียงสัตว์  
- การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ใน ชีวิตประจำวัน  
 

การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และความเป็นไทย 

- การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย  
- การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัย และประเพณีไทย  
- การประกอบอาหาร  
- การศึกษานอกสถานท่ี  
- การละเล่นพื้นบ้านของไทย 

การมีปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วน 
ร่วม และบทบาทสมาชิกของ 
สังคม 

- การร่วมกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน  
- การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน  
- การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
- การดูแลห้องเรียนร่วมกัน  
- การร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 

การเล่นและการท างานแบบ 
ร่วมมือร่วมใจ 

- การร่วมสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
- การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น  
- การทำศิลปะแบบร่วมมือ 

การแก้ปัญหาการขัดแย้ง - การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา  
- การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

การยอมรับในความเหมือนและ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

-การเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน 

 
 
 
 



 

๒.๑.๔. ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา       
เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคล 

และส่ือต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ ภาษา จินตนาการความคิด
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล การคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ รอบตัว และมีความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 
 

ด้านสติปัญญา ประสบการณ์สำคัญ 
การใช้ภาษา - การฟังเสียงต่างๆในส่ิงแวดล้อม  

- การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ 

 - การฟังเพลง นิทาน คำคล้องจอง บทร้อยกลอง หรือเรื่องราว
ต่างๆ  
- การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ การพูดกับ
ผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับ
ตนเอง  
- การพูดอธิบายเกี่ยวกับส่ิงของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของ
ส่ิงต่างๆ  
- การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น การกระทำต่างๆ  
- การรอจังหวะท่ีเหมาะสมในการพูด  
- การพูดเรียงลำดับคำเพื่อใช้ในการส่ือสาร  
- การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ  
- การอ่านอย่างอิสระตามลำพัง การอ่านร่วมกัน  
  การอ่านโดยมีผู้ช้ีแนะ  
- การเห็นแบบอย่างของการอ่านท่ีถูกต้อง  
- การสังเกตทิศทาง การอ่านตัวอักษร คำและข้อความ  
- การอ่านและช้ีข้อความโดยกวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้ายไป  
  ขวาจาก บนลงล่าง  
- การสังเกตตัวอักษรในช่ือของตน หรือคำคุ้นเคย  
- การสังเกตตัวอักษรท่ีประกอบเป็นคำผ่านการอ่านหรือเขียน 

  ของผู้ใหญ่   
- การคาดเดาคำวลี หรือประโยค ท่ีมีโครงสร้างซ้ำๆกัน จากนิทาน 
เพลง คำคล้องจอง  
- การเล่นเกมทางภาษา  
- การเห็นแบบอย่างของการเขียนท่ีถูกต้อง  
- การเขียนร่วมกันตามโอกาสและการเขียนอิสระ  
- การเขียนคำท่ีมีความหมายกับตัวเด็ก/คำคุ้นเคย  
- การคิดสะกดคำ และเขียนเพื่อส่ือความหมายด้วยตนเอง 

  อย่างอิสระ 



 

การคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผล การตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 

- การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลงและ
ความสัมพันธ์ ของส่ิงต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม  
- การสังเกตส่ิงต่างๆและสถานท่ีจากมุมมองท่ีต่างกัน  
- การบอกและแสดงตำแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของส่ิงต่างๆ  
  ด้วยการ กระทำ ภาพวาด และรูปภาพ  
- การเล่นกับส่ือต่างๆ เป็นทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

  ทรงกระบอก กรวย   
- การคัดแยก การตัดกลุ่ม และการจำแนกส่ิงต่างๆ ตามลักษณะ  
  และ รูปร่าง รูปทรง   
- การต่อของช้ินเล็กเติมในช้ินใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกช้ินส่วน 
– การทำซ้ำ การต่อเติม การสร้างแบบรูป  
- การนับและแสดงจำนวนของส่ิงต่างๆในชีวิตประจำวัน  
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนของส่ิงต่างๆ  
- การรวมและแยกส่ิงต่างๆ  
- การบอกและแสดงอันดับท่ีของส่ิงต่างๆ  
- การช่ัง ตวง วัดส่ิงต่างๆโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วย 

  มาตรฐาน  
- การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงลำดับส่ิงต่างๆ  
  ตามลักษณะ ความยาว/ความสูง น้ำหนัก ปริมาตร   
- การบอกและเรียงลำดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน  
- การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน  
- การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการ 

  กระทำ  
- การคาดเดาหรือการคาดคะเน ส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล  
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล  
- การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปญัหา  

ด้านสติปัญญา ประสบการณ์สำคัญ 
จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ - การรับรู้ และแสดงความคิดเห็นความรู้สึกผ่านส่ือ วัสดุ ของเล่น     

  และ ช้ินงาน  
- การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การเคล่ือนไหว     
  และ ศิลปะ  
- การสร้างสรรค์ช้ินงานโดยใช้รูปร่าง รูปทรง จากวัสดุท่ีหลากหลาย 

เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และ
การแสวงหาความรู้ 

- การสำรวจส่ิงต่างๆและแหล่งเรียนรู้รอบตัว  
- การตั้งคำถามในเรื่องท่ีสนใจ  
- การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆ  
- การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลจากการ 

  สืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆและแผนภูมิอย่างง่าย 
 



 

๒.๒ สาระที่ควรเรียนรู้   
สาระในส่วนนี้กำหนดเฉพาะหัวข้อไม่มีรายละเอียด ทั ้งนี ้ เพื ่อประสงค์ให้ผู ้สอนสามารถกำหนด

รายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการความสนใจของเด็กอาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้ โดยคำนึงถึง
ประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ผู้สอนสามารถนำสาระท่ีควรเรียนรู้มาบูรณาการจัดประสบการณ์
ต่างๆให้ง่ายต่อการเรียนรู้  ไม่ได้ประสงค์ให้เด็กท่องจำเนื้อหา แต่ต้องการให้เด็กเกิดแนวคิด หลังจากนำสาระการ
เรียนรู้ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื ่อให้บรรลุจุดหมายที่กำหนดไว้ และเป็นแนวทางช่วย ผู ้สอนกำหนด
รายละเอียดและความยากง่ายของเนื้อให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กสาระท่ีควรเรียนรู้ 

๒.๒.๑ เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรรู้จักช่ือ นามสกุล รูปร่างหน้าตา รู้จักอวัยวะต่างๆ วิธีระวังรักษา
ร่างกายให้สะอาด ปลอดภัย และมีสุขภาพอนามัยท่ีดี การรับประทานอาหารท่ีเป็น ประโยชน์ การระมัดระวังความ
ปลอดภัยของตนเองจากผู้อื่นและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง ปลอดภัย การรู้ จักความเป็นมาของ
ตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและ โรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของ ผู้อื่น การกำกับตนเอง การเล่นและทำสิ่งตา่งๆ
ด้วยตนเองตามลำพังหรือกับผู้อื่น การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้
อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทาง อารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดง
มารยาทท่ีดี การมีคุณธรรมจริยธรรม 

๒.๒.๒ เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา 
ชุมชน และบุคคลต่างๆ ท่ีเด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิด และมีปฏิสัมพันธ์ใน ชีวิตประจำวัน สถานท่ีสำคัญ วันสำคัญ 
อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณ์ สำคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่น และความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญา ท้องถิ่นอื่นๆ    

๒.๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี ่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี ่ยวกับดิน น้ำท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ และ
พลังงานในชีวิตประจำวันท่ีแวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการรักษาสาธารณ สมบัติ   

๒.๒.๔ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมาย ในชีวิตประจำวัน 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร 
น้ำหนัก จำนวน ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลงและความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆรอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้
งาน และการเลือกใช้สิ ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการ สื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู ่ใน
ชีวิตประจำวันอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษาส่ิงแวดล้อม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สาระท่ีควรเรียนรู้ท่ี ๒.๒.๑  
 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับช่ือและเพศของตนเองการเรียกช่ือ ส่วนต่างๆ ของใบหน้า
และร่างกาย การดูแลตนเองเบื้องตันโดยมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ การล้างมือ การขับถ่าย การรับประทานอาหาร 
การถอดและสวมใส่เส้ือผ้า การรักษาความปลอดภัย และการนอนหลับพักผ่อน 

 

  เรื่องท่ี ๑-2  แรกรับประทับใจ                                    
    ๑. ครูประจำช้ัน                                   
     ๒. ของใช้ประจำตัวเด็ก                                   
    ๓. การเก็บของเข้าท่ี                                   
    ๔. การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร                                   
    ๕. การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม      
  เรื่องท่ี 3  เด็กดีมีวินัย  
    ๑. ของใช้ส่วนตัวเด็ก 

    ๒. สัญลักษณ์ประจำตัว 

    ๓. การเก็บของเข้าท่ี     

    4. การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ำ 

    5. การปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียน 

  เรื่องท่ี  ๔  อวัยวะและการดูแลรักษา    
    ๑. หน้าท่ีและการดูแลรักษาตา 

    ๒. หน้าท่ีและการดูแลรักษาหู 

    ๓. หน้าท่ีและการดูแลรักษาจมูก 

    ๔. หน้าท่ีและการดูแลรักษาปาก 

    ๕. หน้าท่ีและการดูแลรักษามือ เท้า 

   เรื่องท่ี  ๕  กินดี อยู่ดี มีสุข     
    ๑. อาหารดีมีประโยชน์ 
    ๒. ความสำคัญของการ รับประทานอาหาร 

    ๓. การล้างมือ 

    ๔. การล้างมือ 

    ๕. สุขนิสัยในการขับถ่าย 

  เรื่องท่ี  ๖  ขยับการสบายชีวี       
    ๑. การออกกำลัง 

    ๒. การเล่นเครื่องเล่นสนาม 

    ๓. ประโยชน์ของการออกกำลังกาย  
    ๔. การพักผ่อน  
    ๕. ประโยชน์ของการพักผ่อน 

  เรื่องท่ี  ๗  ปลอดภัยไว้ก่อน  
    ๑. การเล่นอย่างปลอดภัย  
    ๒. การข้ามถนน  



 

    ๓. การใช้ยา  
    ๔. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า  
             ๕. การใช้ของแหลมคม     
  เรื่องท่ี  ๘  หนูน้อยนักสัมผัส 

    ๑. การมองเห็น 

    ๒. การดมกล่ิน 

    ๓. การได้ยิน 

    ๔. การชิมรส 

    ๕. การสัมผัส 

  เรื่องท่ี  ๙ หนูน้อยน่ารัก  
    ๑. มารยาทในการรับประทาน อาหาร 

    ๒. มารยาทในการฟัง พูด 

    ๓. มารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่ 
    ๔. การนั่งอย่างถูกวิธ ี

    ๕. การนอนอย่างถูกวิธ ี
   เรื่องท่ี  ๑๐  หนูทำได้   
    ๑. มารยาทในการไหว้ผู้ใหญ่ 
    ๒. มารยาทในการกราบผู้ใหญ่ 
    ๓. มารยาทในการกราบพระ 

    ๔. มารยาทในการรับของ ส่งของ 

    ๕. มารยาทในการเดิน 
 

  ๒.๒.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับ บุคคลภายใน 
ครอบครัวและบุคคลภายนอกครอบครัว การรู้จักช่ือเรียกหรือสรรพนามแทนตัวของญาติหรือผู้ เล้ียงดู วิธีปฏิบัติ 
กับผู้อื่นอย่างเหมาะสม การทักทายด้วยการไหว้ การเล่นกับพี่น้องในบ้าน การไปเท่ียวตลาด และสถานท่ีต่างๆ ใน
ชุมชน การเล่นท่ีสนามเด็กเล่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี   
   เรื่องท่ี  ๑  บ้านแสนสุข      
    ๑.๑ ความหมาย ประโยชน์ของบ้าน 

    ๑.๒ พื้นท่ีและบริเวณรอบบ้าน 

    ๑.๓ ประเภทและส่วนประกอบของบ้าน 

    ๑.๔ ห้องส่วนต่างๆภายในบ้าน 

    ๑.๕ การรักษาความสะอาดของบ้าน 

  เรื่องท่ี  2  ครอบครัวสุขสันต์                    
    2.๑ บุคคลในครอบครัว                  
    2.๒ หน้าท่ีของบุคคลในครอบครัว                   
    2.๓ การมีส่วนร่วมในครอบครัว                  
    2.๔ การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว                   
    2.๕ ส่ิงจำเป็นสำหรับครอบครัว    



 

  เรื่องท่ี  3  บ้านใกล้เรือนเคียง                    
    3.๑ ช่ือเพื่อนข้างบ้าน                  
    3.๒ การปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้าน                 
    3.๓ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน                  
    3.๔ การร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้าน                  
    3.๕ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  เรื่องท่ี 4  โรงเรียนของฉัน           
    4.๑ ช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  
    4.๒ บุคคลต่างๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   
    4.๓ ห้องต่างๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   
    4.๔ มุมต่างๆภายในห้องเรียน                   
    4.๕ การรักษาความสะอาด        
            เรื่องท่ี  5  ชุมชนน่าอยู่                 
    5.๑ ช่ือชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยู่                   
    5.๒ สถานสำคัญในชุมชน                  
    5.๓ ส่ิงแวดล้อมในชุมชน                  
    5.๔ อาชีพของคนในชุมชน                    
    5.๕ หน้าท่ีและการมีส่วนร่วมในชุมชน    
  เรื่องท่ี 6  จังหวัดของเรา                    
    6.๑ ช่ือจังหวัด                 
    6.๒ คำขวัญของจังหวัดกำแพงเพชร                 
    6.๓ สถานท่ีสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร               
    6.๔ ศาสนาท่ีบุคคลในจังหวัดกำแพงเพชรนับถือ                  
    6.๕ อาชีพของบุคคลในจังหวัดกำแพงเพชร       
  เรื่องท่ี 7  อาชีพในฝัน                    
    7.๑ ครู / หน้าท่ี / การแต่งกาย                  
    7.๒ หมอ / หน้าท่ี / การแต่งกาย                 
    7.๓ เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง / หน้าท่ี / การแต่งกาย                   
    7.๔ ตำรวจ / หน้าท่ี / การแต่งกาย ๘.๕ ชาวนา /หน้าท่ี / การแต่งกาย 
  เรื่องท่ี  8 สมาชิกประเทศ  
    8.๑ ช่ือประเทศและธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
    8.๒ ดอกไม้/ต้นไม้ประจำชาติอาเซียน 
    8.๓ สัญลักษณ์ตราแผ่นดิน 
    8.๔ สัตว์ประจำชาติ 
    8.๕ เพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน       
   เรื่องท่ี  9 บ้านเราและเพื่อนบ้านอาเซียน      
    9.๑ สถานท่ีสำคัญและแหล่งท่องเท่ียว 
    9.๒ อาชีพและสินค้าเศรษฐกิจ 



 

    9.๓ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    9.๔ พิบัติภัยและภัยธรรมชาติ                  
 ๒.๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการสำรวจส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติ รอบตัว เช่น สัตว์ พืช 
ดอกไม้ ใบไม้ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้า การเล่นน้ำเล่นทราย  การเล้ียงสัตว์ต่างๆ ท่ีไม่เป็นอันตราย การเดิน
เล่นในสวน การเพาะปลูกอย่างง่าย 
  เรื่องท่ี 1  ส่ิงมีชีวิต   ส่ิงไม่มีชีวิต      
    1.๑ ส่ิงมีชีวิต         
    1.๒ ส่ิงไม่มีชีวิต        
    1.๓ ประโยชน์และโทษของส่ิงมีชีวิต         
    1.๔ ประโยชน์และโทษของส่ิงไม่มีชีวิต        
    1.๕ การดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต    
  เรื่องท่ี 2  ฤดูกาล              
    2.๑ ฤดูร้อน                         
    2.๒ ฤดูฝน                       
    2.๓ ฤดูหนาว                      
    2.๔ การปฏิบัติตามฤดูกาล          
    2.๕ การเกิดปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ 
  เรื่องท่ี 3  กลางวัน กลางคืน                      
    3.๑ ความหมายของกลางวัน / กลางคืน                        
    3.๒ ปรากฏการณ์ในเวลากลางวัน 
    3.๓ การปฏิบัติตนในเวลากลางวัน                         
    3.๔ ปรากฏการณ์ในเวลากลางคืน                   
    3.๕ การปฏิบัติตนในเวลากลางคืน     
  เรื่องท่ี 4   สัตว์โลกน่ารัก       
    4.๑ ประเภทของสัตว์ 
    4.๒ รูปร่างลักษณะของสัตว์เล้ียง 
    4.๓ อาหารของสัตว์เล้ียง 
    4.๔ ท่ีอยู่อาศัยของสัตว์เล้ียง 
    4.๕ ประโยชน์ โทษและการดูแลสัตว์เล้ียง  
  เรื่องท่ี 5  ต้นไม้แสนรัก                        
    5.๑ ช่ือของต้นไม้                       
    5.๒ รูปร่าง ลักษณะ สี                      
    5.๓ การบำรุงรักษาต้นไม้                     
    5.๔ประโยชน์ของต้นไม้                               
    5.๕ โทษของต้นไม้   
  เรื่องท่ี 6  โลกของแมลง       
    6.๑ ช่ือของแมลง 
    6.๒ ประเภทของแมลง 



 

    6.๓ ส่วนประกอบของแมลง 
    6.๔ ท่ีอยู่อาศัยของแมลง 
    6.๕ การป้องกันตนเองจากแมลง ท่ีมีพิษ              
  เรื่องท่ี 7  ผัก ผลไม้  
    7.๑ ช่ือของผัก และผลไม้            
    7.๒ รูปร่างลักษณะของผัก และผลไม้     
    7.๓ รสชาติของผัก และผลไม้     
    7.๔ วิธีทำผัก และผลไม้ให้สะอาด      
    7.๕ ประโยชน์ และโทษของผักผลไม้    
  เรื่องท่ี 8  ข้าวมหัศจรรย์           
    8.๑ ข้าวที่เด็กรู้จัก           
    8.๒ ลักษณะของต้นข้าว           
    8.๓ สถานท่ีปลูกข้าว                        
    8.๔ การนำข้าวมาประกอบอาหาร  
    8.๕ ประโยชน์ของข้าว 
  เรื่องท่ี 9 โลกสวยด้วยมือ  
    9.๑ ความหมาย ประเภทของ ส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ 
    9.๒ ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
    9.๓ การดูแลส่ิงแวดล้อม 
    9.๔ ประโยชน์ของส่ิงแวดล้อม 
    9.๕ โทษของส่ิงแวดล้อม        
 ๒.๒.๔ ส่ิงต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกบัช่ือของเล่นของใช้ท่ีอยู่รอบตัวการเช่ือมโยง  ลักษณะ 
หรือคุณสมบัติอย่างง่ายๆ ของส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ใกล้ตัวเด็ก เช่น สี รูปร่าง  รูปทรง ขนาด  ผิวสัมผัส  การอบรมเล้ียงดู
และการจัดประสบการณ์ 
  เรื่องท่ี ๑  เรารักประเทศไทย          
    ๑.๑  ธงชาติไทย 
    ๑.๒ การแต่งกาย (ชุดประจำชาติ) 
    ๑.๓ การร้องเพลงชาติ 
    ๑.๔ คำทักทาย 
    ๑.๕ ชนิดของอาหารไทย         
  เรื่องท่ี ๒  ปลอดภัยในยานพาหนะ     
    ๒.๑ ความหมายของยานพาหนะ 
    ๒.๒ ประเภทของยานพาหนะ 
    ๒.๓ ช่ือของยานพาหนะ 
    ๒.๔ วิธีเลือกใช้ยานพาหนะท่ี เหมาะสม 
    ๒.๕ อันตรายจากยานพาหนะ    
 
         



 

   เรื่องท่ี 3  สาระแห่งสีสัน        
    3.๑ ช่ือสี                  
    3.๒ สีท่ีได้จากธรรมชาติ                  
    3.๓ ประเภทของสี                  
    3.๔ แม่สีและการผสมสี                  
    3.๕ ประโยชน์และโทษของสี    
  เรื่องท่ี 4  สร้างฝันนักคิด               
    4.๑ เรียนรู้เรื่องจำนวน1-5 
    4.๒ การวัดเปรียบเทียบส่ิงของ 2 ส่ิง 
    4.๓ เรขาคณิต (บอกทิศทางและตำแหน่ง) 
    4.๔ เวลา                  
    4.๕ ทักษะและกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ (การแก้ปัญหา) 
   เรื่องท่ี ๕  วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์       
    ๕.๑ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (ช่ัง ตวง วัด) 
    ๕.๒ แรงดึงดูดของแม่เหล็ก 
    ๕.๓ พลังงานในชีวิตประจำวัน (แหล่งกำเนิดเสียง) 
    ๕.๔ การสังเกตดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว                           
    ๕.๕ ของเล่นท่ีอยู่รอบตัวและการเปล่ียนแปลงของส่ิงต่างๆ     
           เรื่องท่ี 6 การส่ือสาร                  
    6.๑ ความหมายของการส่ือสาร                  
    6.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการส่ือสาร                
    6.๓ วิธีการส่ือสาร               
    6.๔ มารยาทในการส่ือสาร     
    6.๕ ประโยชน์ของการส่ือสาร  
  เรื่องท่ี ๗   ท่องแดนอาเซียน        
    ๗.๑ ธงอาเซียน 
    ๗.๒ ตราสัญลักษณ์อาเซียน 
    ๗.๓ คำขวัญอาเซียน 
    ๗.๔ เพลงอาเซียน 
    ๗.๕ ภาษาอาเซียน      
   เรื่องท่ี 8 เรียนรู้วัฒนธรรม        
    8.๑ ศาสนาและวันสำคัญประจำชาติ 
    8.๒ ชุดการแสดงประจำชาติ 
    8.๓ อาหารประจำชาติ 
    8.๔ ภาษาประเพณีและวัฒนธรรมประจำชาติ 
    8.๕ การละเล่น การแสดงและนิทานประจำชาติ 
   เรื่องท่ี 9 ผู้นำพอเพียง         
    9.๑ ความพอดี ไม่มากไป ไม่น้อยไป 



 

    9.๒ ความมีเหตุมีผล อธิบายได้ 
    9.๓ ความรอบคอบ 
    9.๔ การทำในส่ิงท่ีถูกต้อง ไม่เส่ียงเกินไป 
    9.๕ ความซื่อสัตย์สุจริต 
  เรื่องท่ี 10 หนูน้อยตาวิเศษ        
    10.๑ ประเภทของขยะ 
    10.๒ การคัดแยกขยะ 
    10.๓ การกำจัดขยะท่ีวิธี 
    10.๔ ประโยชน์และโทษของขยะ 
    10.๕ การป้องกันและลดการท้ิง ขยะ 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๕ ช่ือหน่วย วันสำคัญ 

  หน่วย วันมาฆบูชา (วิถีพุทธ) 
    ๑. ประวัติความเป็นมา 

    ๒. กิจกรรมในวันมาฆบูชา 

    ๓. การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา 

    ๔. อุปกรณ์ในการทำบุญ 

    ๕. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

  หน่วย วันวิสาขบูชา (วิถีพุทธ) 
    ๑. ประวัติความเป็นมา 

    ๒. กิจกรรมในวันวิสาขบูชา 

    ๓. การปฏิบัติตนในวันวิสาขบูชา 

    ๔. อุปกรณ์ในการทำบุญ 

    ๕. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

  หน่วย วันอาสาฬหบูชา (วิถีพุทธ) 
    ๑. ประวัติความเป็นมา 

    ๒. กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา 

    ๓. การปฏิบัติตนในวันอาสาฬหบูชา 

    ๔. อุปกรณ์ในการทำบุญ 

    ๕. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

  หน่วย วันเข้าพรรษา (วิถีพุทธ) 
    ๑. ประวัติความเป็นมา 

    ๒. กิจกรรมในวันเข้าพรรษา 

    ๓. การปฏิบัติตนในวันเข้าพรรษา 

    ๔. อุปกรณ์ในการทำบุญ 

    ๕. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

  หน่วย วันออกพรรษา (วิถีพุทธ) 
    ๑. ประวัติความเป็นมา 

    ๒. กิจกรรมในวันออกพรรษา 



 

    ๓. การปฏิบัติตนในวันออกพรรษา 

    ๔. อุปกรณ์ในการทำบุญ 

    ๕. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

 อบรมเล้ียงดูและการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี เพื่อให้เด็กได้เรียนรูประสบการณ์ตรง ได้
พัฒนาท้ังด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถจัดในรูปแบบบูรณาการผ่านการเล่น การรอบรม
เล้ียงดูและการจัดประสบการณ์ ควรคำนึงถึงส่ิงสำคัญ 
  ๑. อบรมเล้ียงดูเด็กและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

  ๒. ตระหนักและสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีเด็กพึงได้รับ 

  ๓. ปฏิบัติตนต่อเด็กด้วยความรัก ความเข้าใจ และใช้เหตุผล 

  ๔. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมดุลครบทุกด้านปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม และวัฒนธรรมไทย 

  ๖. ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับความสามารถและการเรียนรู้ของเด็ก 

  ๗. สนับสนุนการเล่นตามธรรมชาติของเด็ก 

๒.๓ โครงสร้างเวลาเรียน 

 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สังกัดเทศบาลตำบลท่ามะเขือ กำหนด โครงสร้างเวลาในการ 

จัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย (สำหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี) โดยแบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียนใน ๑ ปีการศึกษา โดยมี 
เวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วันทำการ (ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วันทำการ) กำหนดกิจกรรมประสบการณ์
สำหรับเด็กปฐมวัย (สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี) 
  ๑. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 

  ๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

  ๓. กิจกรรมสร้างสรรค์ 

  ๔. กิจกรรมเสรี 
  ๕. กิจกรรมกลางแจ้ง 

  ๖. กิจกรรมเกมการศึกษา 

๑.3  พันธกิจ   
๑. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมตามวัย 
๒. การพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. การพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้  
๔. การพัฒนาจัดหารวัสดุ ครุภัณฑ์ ส่ือการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และทันสมัย 
๕. การพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
๖. การพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนฯ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๔ เป้าประสงค์ 
 ๑. ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมตามวัย 

 ๒. ส่งเสริมการบริหารงานโรงเรียนฯ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓. ส่งเสริมคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๔. ส่งเสริมการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส่ือการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และทันสมัย 

 ๕. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 

 ๖. ส่งเสริมอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู 
 
 



 

ตารางแสดงตัวชี้วัด (Keys performance indicators : KPIs) 
 

เป้าประสงค ์
(Goal) 

ตัวชี้วัด 
(KPls) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย (Targets) 

ปี ๖๖-70 ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ 

ส่งเสริมคุณภาพของ
ผู้เรียนให้เหมาะสม
ตามวัย 

๑.๑ ร้อยละของผู้เรียน
มีคุณภาพและมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม
และด้านสติปัญญา
เหมาะสมตามวัย 

ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ๙๐ ร้อยละ ๙๐ 

 ๑.๒ ร้อยละของผู้เรียน
มีคุณภาพทางด้านการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม  
ตามวัย 

       

ส่งเสริมการ
บริหารงานโรงเรียนฯ 
โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอพียง 

๒.๑ ร้อยละของ
โรงเรียนฯท่ีส่งเสริมการ
บริหารงาน โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ๙๐ ร้อยละ ๙๐ 

 ๒.๒ ร้อยละของ
โรงเรียนฯตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ใน
การบริหารงาน 

       



 

เป้าประสงค ์
(Goal) 

ตัวชี้วัด 
(KPls) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย (Targets) 

ปี ๖๖-70 ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ 

ส่งเสริมคุณภาพ
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

๓.๑ จำนวนผู้บริหาร 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีได้รับ
การพัฒนาวิชาชีพ
อย่างมีศักยภาพ
ทางด้านการศึกษา 

๖ คน ๗ คน ๕ คน ๖ คน ๗ คน ๗ คน ๗ คน 

๓.๒ ผู้บริหารครูและ
บุคลากรได้รับการ
พัฒนาในการ
ปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

 

๖ คน ๗ คน ๕ คน ๖ คน ๗ คน ๗ คน ๗ คน 

ส่งเสริมการจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ์ ส่ือการ
เรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 

๔.@ ร้อยละของผู้เรียน
ได้รับส่ือการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ 

๔.๒ ร้อยละของ
โรงเรียนได้รับวัสดุ

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ 



 

เป้าประสงค ์
(Goal) 

ตัวชี้วัด 
(KPls) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline 

data) 

ค่าเป้าหมาย (Targets) 

ปี ๖๖-70 ปี ๖๖ ปี ๖๗ ปี ๖๘ ปี ๖๙ ปี ๗๐ 

ครุภัณฑ์ ท่ีเอื้อต่อการ
จัดการศึกษา 

ส่งเสริมความสัมพันธ์
กับชุมชน เพื่อการ
บริหารจัดการอย่างมี
ส่วนร่วม 

๕.๑ ร้อยละของ
ผู้ปกครองและชุมชนท่ี
ให้การยอมรับและ
ความร่วมมือในการจัด
การศึกษาและกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลฯ 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ 

ส่งเสริมอาคาร
สถานท่ี 
สภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมและเอื้อต่อ
การเรียนรู ้

๖.๑ ร้อยละของอาคาร
สถานท่ี 
สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ
ทำงานและการจัด
การศึกษา 

ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ๙๐ ร้อยละ๙๐ ร้อยละ ๙๐ 

 ๖.๒ ร้อยละของอาคาร 
สถานท่ีมีส่ิงอำนวย
ความสะดวกท่ีเพียงพอ 

ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ 

 
 
 
 
 



 

               รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑ 
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เรียนมีคุณภาพและมีพัฒนาการ        

เหมาะสมตามวัย 

ขอบเขตความหมาย    เด็กในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 

หน่วยวัด     ร้อยละ  
ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์(ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)    ร้อยละ ๙๐ 

วิธีการคำนวณ      ร้อยละ  
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)     ร้อยละ ๘๕ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล      โรงเรียนอนุบาลฯ/หน่วยร้อยละ/แจงนับ 

ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน     ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี ๒.๑ 
ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงเรียนฯท่ีส่งเสริมการบริหารงาน 

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ขอบเขตความหมาย การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา    
ปรับใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่ามะเขือ 

หน่วยวัด     ร้อยละ  
ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์(ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ร้อยละ ๙๐ 

วิธีการคำนวณ      ร้อยละ  
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)     ร้อยละ ๙๐ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โรงเรียนอนุบาลฯ/หน่วยร้อยละ/แจงนับ 

ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน     ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑ 
ตัวชี้วัด จำนวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี

ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 

ขอบเขตความหมาย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 

หน่วยวัด                 จำนวน  
ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์(ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)         ๗ คน 

วิธีการคำนวณ        นับจำนวน  
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)        ๖ คน 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลฯ/นับจำนวน 

ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน      ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 
 



 

รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒ 
ตัวชี้วัด จำนวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี

มีการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา 

ขอบเขตความหมาย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 

หน่วยวัด                 จำนวน  
ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์(ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)        ๗ คน 

วิธีการคำนวณ        นับจำนวน  
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)        ๖ คน 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลฯ/นับจำนวน 

ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน      ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑ 
ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงเรียนอนุบาลฯท่ีมีวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ส่ือการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษา 

ขอบเขตความหมาย ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ    
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 

หน่วยวัด     รอ้ยละ  
ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์(ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ร้อยละ ๙๐ 

วิธีการคำนวณ      ร้อยละ  
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)     ร้อยละ ๘๕ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โรงเรียนอนุบาลฯ/หน่วยร้อยละ/แจงนับ 

ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน     ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 
 

                  รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี ๕.๑ 
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนท่ีให้การยอมรับ

และความร่วมมือในการจัดการศึกษาและ
กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลฯ 

         ขอบเขตความหมาย  ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน     
อนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 

หน่วยวัด     ร้อยละ  
ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์(ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ร้อยละ ๗๕ 

วิธีการคำนวณ      ร้อยละ  
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)     ร้อยละ ๘๐ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โรงเรียนอนุบาลฯ/หน่วยร้อยละ/แจงนับ 

ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน     ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 



 

รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี ๖.๑ 
ตัวชี้วัด ร้อยละของอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม แหล่ง

เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการทำงาน
และการจัดการศึกษา 

ขอบเขตความหมาย  อาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ  

หน่วยวัด     ร้อยละ  
ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์(ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ร้อยละ ๙๐ 

วิธีการคำนวณ      ร้อยละ  
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)     ร้อยละ ๘๕ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โรงเรียนอนุบาลฯ/หน่วยร้อยละ/แจงนับ 

ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน     ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 
 



 

บทที่ ๒ 
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเด็กปฐมวัย 

๑.๑ ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนทั้ง ๔ ด้าน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ ผลการดำเนินงาน ท่ีต้ังไว้ ผลการดำเนินงาน 

๑.โครงการจ้างเหมาบริการ
งานสอนสำหรับโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

เพื่อจัดหาบุคลากรท่ีมีศักยภาพและมี
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
ให้กับเด็กปฐมวัย 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ จัดหาบุคลากรในการ
สนับสนุนการสอน 

บรรลุตามเป้าหมาย ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพ
และมีศักยภาพในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับเด็กปฐมวัย 

๒.โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุด 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ครูและเด็กเห็นความสำคัญ
ของการหาข้อมูลและการใช้
อินเตอร์เน็ตมีความพร้อม
ทุกด้าน 

บรรลุตามเป้าหมาย เด็กปฐมวัยทุกคนใน
โรงเรียนได้รับบริการ
ห้องสมุดท่ีดี มีความ
ทันสมัย 

๓.โครงการการรณรงค์การ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภัย
อันตรายของยาเสพติด 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ จัดกิจกรรมรณรงค์ยาเสพ
ติดปีละ ๑ ครั้ง 

บรรลุตามเป้าหมาย เด็กปฐมวัยมีความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด 

๔.โครงการส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีนิสัย
รักการอ่าน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เด็กปฐมวัยใช้เวลาว่างใน
การแสวงหาความรู้ 

บรรลุตามเป้าหมาย เด็กปฐมวัยมีนิสัยรักการ
อ่าน 

๕.โครงการสเต็มศึกษาสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับความรู้พื้นฐานใน
การจัดกิจกรรมสเต็มศึกษา 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เด็กปฐมวัยได้รับประ
ประสบการณ์ตรงในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

บรรลุตามเป้าหมาย เด็กปฐมวัยได้รับความรู้
เกี่ยวกับสเต็มศึกษา 



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ ผลการดำเนินงาน ท่ีต้ังไว้ ผลการดำเนินงาน 

๖.โครงการกิจกรรมพฒันา
คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
การศึกษาและแผนจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

เพื่อนส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับ
ประสบการณ์เรียนรู้ การ
เตรียมความพร้อม
พัฒนาการทุกด้านเต็ม
ศักยภาพ 

บรรลุตามเป้าหมาย เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาทุกด้านอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

 

๗.โครงการจ้างเหมาบริการ
งานสอนครูชาวต่างชาติเพื่อ
พัฒนาภาษาจีนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อจัดหาบุคลากรท่ีมีศักยภาพและมี
คุณภาพทางด้านภาษาจีนในการจัดการ
เรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัย 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ จัดหาบุคลากรในการ
สนับสนุนการสอน 

บรรลุตามเป้าหมาย ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพ
และมีศักยภาพทางด้านภา
ภาจีนในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับเด็กปฐมวัย 

๘.โครงการส่งเสริมศึกษา
พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา
ทักษะการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาได้พัฒนาทักษะ
การศึกษาตามศักยภาพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ สถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาทักษะทางด้าน
การศึกษาตามศักยภาพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ สถานศึกษาได้พัฒนา
ทักษะการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

๙.โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจัดช้ือวัสดุอาหารแห้งและสดเพื่อ
ประกอบอาหารให้เด็กปฐมวัย 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ จัดทำอาหารกลางวันท่ีมี
คุณค่าอาหารครบ ๕ หมู่ 
ให้เด็กทุกคน  

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เด็กปฐมวัยได้รับ
สารอาหารครบ ๕ หมู่ 

๑๐.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรม
ทัศนศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรียนรู้ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เด็กได้มีโอกาสได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

 
 
 



 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเด็กปฐมวัย 

๑.๒ ส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ ผลการดำเนินงาน ท่ีต้ังไว้ ผลการดำเนินงาน 

๑.โครงการปรับปรุง
หลักสูตรในสถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มี
ความทันสมัย สนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนใช้หลักสูตร
สถานศึกษาเป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ สถานศึกษามีการพัฒนา
หลักสูตรท่ีทันสมัย และ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ 

๒.โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูของสังกัด 
อปท. 

เพื่อพัฒนาข้าราชการครูของสังกัด อปท.
ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
 

ข้าราชการครูทุกคนมี
การพัฒนาและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้าราชการครูของสังกัด 
อปท. มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานทุกคน 

๓.โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
และมาตรฐานการศึกษา 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนมีการพฒันา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับดีเย่ียม 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนมีผลการพัฒนาอยู่
ในระดับดีเย่ียม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานศึกษาเด็กปฐมวัย 

๒.๑ ส่งเสริมปัจจัยในการบริหารให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ ผลการดำเนินงาน ท่ีต้ังไว้ ผลการดำเนินงาน 

๑.โครงการจัดหาส่ือการ
เรียนการสอนวัสดุ
การศึกษา 

เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลท่ามะเขือมีส่ือและอุปกรณ์ไว้
ใช้ในการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ จัดช้ือส่ือ อุปกรณ์ และส่ือ
การเรียนการสอน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้เรียนมีอุปกรณ์ ส่ือการ
เรียนการสอนท่ีเพียงพอ 

๒.โครงการจัดหาวัสดุ
การศึกษา 

เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลท่ามะเขือมวีัสดุการศึกษาไว้
ใช้ในการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ จัดช้ือวัสดุการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้เรียนมีวัสดุการศึกษาท่ี
เพียงพอ 

๓.โครงการค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต 

เพื่อให้ครูสามารถค้นคว้าหา
ข้อมูลความรู้ใหม่ๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ครูโรงเรียนทุกคนสามารถ
ค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร และ
ส่ือสารกันทางอินเตอร์เน็ตได้ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ครูสามารถค้นคว้าหาข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔.โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคลเพื่อ
ประกอบอาหาร 

เพื่อจัดหาบุคคลมาประกอบ
อาหารกลางวันให้กับเด็กปฐมวัย 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ จำนวน ๑ คน บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้บุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถในการ
ประกอบอาหาร 

๕.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์ 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า
หนังสือเรียน 

เพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาเป็นค่า อุปกรณ์ 
เครื่องแบบและหนังสือเรียน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เด็กปฐมวัยทุกคนทุกคน
ได้รับค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนครบทุกคน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เด็กปฐมวัยได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาทุกคน 

 



 

๒. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานศึกษาเด็กปฐมวัย 

๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ ผลการดำเนินงาน ท่ีต้ังไว้ ผลการดำเนินงาน 

๑.โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา 

เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรในสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ จัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองปีละ ๒ ครั้ง 
จัดกิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาอย่างน้อย 
ปีละ ๒ ครั้ง 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๘๕ ได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครอง 
ชุมชน และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

๒. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานศึกษาเด็กปฐมวัย 

๒.๓ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ ผลการดำเนินงาน ท่ีต้ังไว้ ผลการดำเนินงาน 

๑.โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้
ให้เพียงพอกับเด็ก ครู บุคลากรในและ
นอกสถานศึกษา 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง ในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เด็กปฐมวัยในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลท่า
มะเขือมีแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
ประโยชน์เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 

 



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและข้อเสนอแนะ ท่ีต้ังไว้ ผลการดำเนินงาน ท่ีต้ังไว้ ผลการดำเนินงาน 

๒.โครงการโรงเรียนพอเพียง เพื่อส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับเด็กปฐมวัย 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๘๕ เด็กปฐมวัยมี
ความรู้ความเข้าใจตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓.โครงการน้อมนำพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมการน้อมนำพระโชบายมา
ปรับใช้ในการจัดประสบกรณ์เรียนรู้ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เด็กสามารถเรียนรู้ตามแนว
พระราโชบายด้านการศึกษา 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เด็กได้เรียนรู้ตามแนว 

พระราโชบายด้าน
การศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

บทที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ  สังกัด เทศบาลตำบลท่ามะเขือ  
มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ                
สังกัด เทศบาลตำบลท่ามะเขือ  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานท่ี รับผิดชอบ 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานเด็กปฐมวัย 

๑.๑ ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนท้ัง ๔ ด้าน 
 

๑.๒ ส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 

๒.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
สถานศึกษาเด็กปฐมวัย 

๒.๑ ส่งเสริมปัจจัยในการบริหารให้
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง
สถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
 

๒.๓ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 

 
 
 
 
 



 
บทที่ 4 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ  มีโครงการ/ กิจกรรม  จำแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ใน
การจัดการศึกษาของ สถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ดังนี้  
4.1 บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 256๖ 

ปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 256๗ 

ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 256๘ 

ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 256๙ 

ปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 25๗๐ 

รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานเด็กปฐมวัย 

            

 1.1 ส่งเสริมคุณ 
ภาพผู้เรียนท้ัง 
4 ด้าน 

12 1,๓๙๒,๐๐๐ 12 1,๓๙๒,๐๐๐ 12 ๑,5๐2,๐๐๐ 12 ๑,๖๑๒,๐๐๐ 12 ๑,๔๑๗,๐๐๐ 12 7,510,๐๐๐ 

 1.2  ส่งเสริม
ศักยภาพ
ผู้บริหารครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

๓ 26,๐๐๐ ๓ 26,๐๐๐ ๓ 29,๐๐๐ ๓ 30,๐๐๐ ๓ 30,๐๐๐ ๓ ๑๔1,๐๐๐ 

 
 
 
 

รวม ๑5 1,418,๐๐๐ ๑5 1,418,๐๐๐ ๑5 ๑,531,๐๐๐ ๑5 ๑,642,๐๐๐ ๑5 ๑,642,๐๐๐ ๑5 7,651,๐๐๐ 

             



 
ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ ปีงบประมาณ   

พ.ศ. 256๖ 
ปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 256๗ 

ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 256๘ 

ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 256๙ 

ปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 25๗๐ 

รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
สถานศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 

            

 2.1 ส่งเสริม
ปัจจัยในการ
บริหารให้เพียงพอ
ต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

4 ๑๗๒,8๐๐ 4 ๑๗๒,8๐๐ 4 ๑๗๒,8๐๐ 4 ๑๗๒,8๐๐ 4 ๑๗๒,8๐๐ 4 864,๐๐๐ 

 2.2 ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมระหว่าง
สถานศึกษากับ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ 25๐,๐๐๐ 

 2.3 ส่งเสริม
แหล่งการเรียนรู้
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๗๐,๐๐๐ ๒ ๗๐,๐๐๐ ๒ ๗๐,๐๐๐ ๒ ๓๓๐,๐๐๐ 

รวม ๓ ๒๘๒,๐๐๐ ๓ ๒๘๒,๐๐๐ ๓ ๒๙๒,๐๐๐ ๓ ๒๙๒,๐๐๐ ๓ ๒๙๒,๐๐๐ ๓ ๑,444,๐๐๐ 
๔.๒ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 



 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเด็กปฐมวัย 
    ๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนทั้ง ๔ ด้าน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๗ พ.ศ.๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙ พ.ศ.๒๕๗๐ 

๑. โครงการจ้างเหมา
บริการงานสอน 
สำหรับโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ตำบลท่ามะเขือและ
สถานศึกษาในสังกัด 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการพัฒนา
ทางการศึกษา
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

จัดหาบุคลากรใน
การสนับสนุนการ
สอน 

456,๐๐๐ 456,๐๐๐ 456,๐๐๐ 
 

รายได้
เทศบาล 

456,๐๐๐ 456,๐๐๐ ได้บุคลากรท่ีมี
คุณภาพและมี
ศักยภาพในการ
จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กับ
เด็กปฐมวัย 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

๒. โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมุด 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนให้มี
ความพร้อมใน
ทุกๆด้าน 

ครูและเด็กเห็น
ความสำคัญของ
การหาข้อมูลและ
การใช้อินเตอร์เน็ต
มีความพร้อมทุก
ด้าน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
 

กสถ. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เด็กปฐมวัยทุกคน
ในโรงเรียนได้รับ
บริการห้องสมุดท่ี
ดี มีความทันสมัย 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

๓. โครงการการรณรงค์
การป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจภัยอันตราย
ของยาเสพติด 
 
 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ยาเสพติดปีละ ๑ 
ครั้ง 

๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ 
 

กสถ. 

๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ เด็กปฐมวัยมี
ความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติด 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

 
 
 



 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๗ พ.ศ.๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙ พ.ศ.๒๕๗๐ 

๔. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริม
ปลูกฝังให้เด็ก
ปฐมวัยมีนิสัยรัก
การอ่าน 

เด็กปฐมวัยใช้เวลา
ว่างในการแสวงหา
ความรู้ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

กสถ. 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ เด็กปฐมวัยมีนิสัย
รักการอ่าน 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

๕. โครงการสเต็มศึกษา
สำหรับเด็กปฐมวัย 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย
ได้รับความรู้
พื้นฐานในการจัด
กิจกรรมสเต็ม
ศึกษา 

เด็กปฐมวัยได้รับ
ประประสบการณ์
ตรงในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 
 

รายหัว 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ เด็กปฐมวัยได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ 
สเต็มศึกษา 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

๖. โครงการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตร
การศึกษาและแผน
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู ้

เพื่อส่งเสริมให้จัด
กิจกรรมพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

เด็กปฐมวัยทุกคน
ได้รับประสบการณ์
เรียนรู้ การเตรียม
ความพร้อม
พัฒนาการทุกด้าน
เต็มศักยภาพ 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 
 

รายหัว 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ เด็กปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาทุก
ด้านอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๗ พ.ศ.๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙ พ.ศ.๒๕๗๐ 

๗. โครงการจ้างเหมา
บริการงานสอนครู
ชาวต่างชาติเพื่อ
พัฒนาภาษาจีน
สำหรับเด็กปฐมวัย 

เพื่อจัดหาบุคลากร
ท่ีมีศักยภาพและมี
คุณภาพทางด้าน
ภาษาจีนในการ
จัดการเรียนการ
สอนให้กับเด็ก
ปฐมวัย 
 

จัดหาบุคลากรใน
การสนับสนุน 

การสอน 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 
 
 

รายได้
เทศบาล 

120,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ได้บุคลากรท่ีมี
คุณภาพและมี
ศักยภาพทางด้าน
ภาภาจีนในการ
จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กับ
เด็กปฐมวัย 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

๘. โครงการจ้างเหมา
บริการงานสอนครู
ชาวต่างชาติเพื่อ
พัฒนา
ภาษาอังกฤษ
สำหรับเด็กปฐมวัย 

เพื่อจัดหาบุคลากร
ท่ีมีศักยภาพและมี
คุณภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการ
สอนให้กับเด็ก
ปฐมวัย 

จัดหาบุคลากรใน
การสนับสนุนการ
สอน 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 
 
 

รายได้
เทศบาล 

120,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ได้บุคลากรท่ีมี
คุณภาพและมี
ศักยภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษใน
การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
ปฐมวัย 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

๙ โครงการส่งเสริม
ศึกษาพัฒนา
ศักยภาพ
สถานศึกษาทักษะ
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริม
สถานศึกษาได้
พัฒนาทักษะ
การศึกษาตาม
ศักยภาพ 

สถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ทางด้านการศึกษา
ตามศักยภาพ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
รายได้

ดอกเบ้ีย
ดอกผล 

5,๐๐๐ 5,๐๐๐ สถานศึกษาได้
พัฒนาทักษะ
การศึกษาอย่าง
เต็มศักยภาพ 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

 
 



 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๗ พ.ศ.๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙ พ.ศ.๒๕๗๐ 

๑๐. โครงการอาหาร
กลางวัน 

เพื่อจัดช้ือวัสดุ
อาหารแห้งและ
สดเพื่อประกอบ
อาหารให้เด็ก
ปฐมวัย 

จัดทำอาหารกลาง
วันท่ีมีคุณค่า
อาหารครบ ๕ หมู่ 
ให้เด็กทุกคน 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
 

กสถ. 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เด็กปฐมวัยได้รับ
สารอาหารครบ ๕ 
หมู ่

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

๑๑ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรมทัศนศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กปฐมวัย
สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองและ
ได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรียนรู้ 

เด็กปฐมวัยได้
เรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

รายได้
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กได้มีโอกาสได้
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

๑๒ โครงการส่งเสริม
สุขภาพและการ
ป้องกันในเด็กปฐมวัย
(สปสช.) 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพของเด็ก
และเพื่อป้องกัน
และการเฝ้าระวัง
ในเด็กปฐมวัย 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

สปสช. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กได้รับการ
ส่งเสริมอย่าง
เหมาะสมอย่าง
เหมาะสมและ
สามารถป้องกัน
โรคต่างๆท่ีเกิดกับ
เด็ก 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

 

     
 
 



 
๑.๒ ส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๗ พ.ศ.๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙ พ.ศ.๒๕๗๐ 

๑. โครงการปรับปรุง
หลักสูตรใน
สถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มี
ความทันสมัย สนอง
ต่อความต้องการของ
ผู้เรียน 

โรงเรียนใช้
หลักสูตร
สถานศึกษาเป็น
แนวทางในการ
จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
คุณภาพ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 
 

กสถ. 
 

 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสูตรท่ี
ทันสมัย และ
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

๒ โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูของ
สังกัด อปท. 

เพื่อพัฒนา
ข้าราชการครูของ
สังกัด อปท.ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น 

ข้าราชการครูทุก
คนมีการพัฒนา
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 
 
 

กสถ. 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ข้าราชการครูของ
สังกัด อปท. มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานทุก
คน 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

๓ โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน และ
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนมีการ
พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในและ
มาตรฐาน
การศึกษา ระดับดี
เย่ียม 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
 

รายได้
ดอกเบ้ีย
ดอกผล 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ โรงเรียนมีผลการ
พัฒนาอยู่ในระดับ
ดีเย่ียม 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

 



 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเด็กปฐมวัย 
    ๒.๑ ส่งเสริมปัจจัยในการบริหารให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๗ พ.ศ.๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙ พ.ศ.๒๕๗๐ 

๑. โครงการจัดหาส่ือ
การเรียนการสอน
วัสดุการศึกษา 

เพื่อให้โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ตำบลท่ามะเขือมี
ส่ือและอุปกรณ์ไว้
ใช้ในการเรียน
การสอนท่ี
เพียงพอ 

จัดช้ือส่ือ อุปกรณ์ 
และส่ือการเรียน
การสอน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

รายได้
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้เรียนมีอุปกรณ์ 
ส่ือการเรียนการ
สอนท่ีเพียงพอ 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

๒. โครงการจัดหาวัสดุ
การศึกษา 

เพื่อให้โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ตำบลท่ามะเขือมี
วัสดุการศึกษาไว้
ใช้ในการเรียน
การสอนท่ี
เพียงพอ 

จัดช้ือวัสดุ
การศึกษา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

รายได้
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้เรียนมีวัสดุ
การศึกษาท่ี
เพียงพอ 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

๓. โครงการค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต 

เพื่อให้ครูสามารถ
ค้นคว้าหาข้อมูล
ความรู้ใหม่ๆได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ครูโรงเรียนทุกคน
สามารถค้นคว้า
ข้อมูลข่าวสาร และ
ส่ือสารกันทาง
อินเตอร์เน็ตได้ 

๑๖,8๐๐ ๑๖,8๐๐ ๑๖,8๐๐ 
 

กสถ. 

๑๖,8๐๐ ๑๖,8๐๐ ครูสามารถ
ค้นคว้าหาข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

 

     



 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๗ พ.ศ.๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙ พ.ศ.๒๕๗๐ 

๔. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ค่าอุปกรณ์ ค่า
เครื่องแบบนักเรียน 
ค่าหนังสือเรียน 

เพื่อสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาเป็น
ค่า อุปกรณ์ 
เครื่องแบบและ
หนังสือเรียน 

เด็กปฐมวัยทุกคน
ทุกคนได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการ
สอนครบทุกคน 

๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ 
 
 

กสถ. 

๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ เด็กปฐมวัยได้รับ
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาทุก
คน 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    ๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๗ พ.ศ.๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙ พ.ศ.๒๕๗๐ 

๑. โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน 
กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

เพื่อให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากร
ในสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

จัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองปีละ ๒ 
ครั้งจัดกิจกรรม
ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาอย่าง
น้อยปีละ ๒ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

รายได้
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ ได้รับ
ความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

 

    ๒.๓ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๗ พ.ศ.๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙ พ.ศ.๒๕๗๐ 

๑. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษามี
แหล่งเรียนรู้ให้
เพียงพอกับเด็ก 
ครู บุคลากรใน
และนอก
สถานศึกษา 

จำนวน ๑ แห่ง ใน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 

กสถ. 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กปฐมวัยใน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือมีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีมี
ประโยชน์เอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

 
 
 



 
 
 

     
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ พ.ศ.๒๕๖๖ พ.ศ.๒๕๖๗ พ.ศ.๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๙ พ.ศ.๒๕๗๐ 

๒. โครงการโรงเรียน
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
สถานศึกษา 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สามารถนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
ปฐมวัย 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 
 

รายได้
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ เด็ก
ปฐมวัยมีความรู้
ความเข้าใจตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลท่า
มะเขือ 

  
 
 



 

บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผล การนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัต ิ

  
5.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ  ลงวันท่ี 1๕ กันยายน 256๔ โดยความ เห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในคราวการประชุมครั้งท่ี 3 / 256๔ เมื่อวันท่ี ๑๔ กันยายน 256๔ ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติประกอบด้วย 

1. นายประวิทย์  สวัสรังศรี  ผู้บริหารท้องถิ่นฯ      ประธานกรรมการ   
2. นายเอียด      ช้างจ่ัน   ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ   
3. นายธวัช       บัวปรี      ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  
4. นายสมโภชพ์  เมธประสพสันต์   ผู้แทนสภาท้องถิ่น         กรรมการ  
5. นายสำเริง    ใจกล้า   ผู้แทนสภาท้องถิ่น         กรรมการ 
6. นางชยาภรณ์  เท้ียวพันธ์  ปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน      กรรมการ 
     ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
7. นายโกมินทร์  พระลักษณ์  ผู้แทนสภาท้องถิ่น                                   กรรมการ  
8. นายบุญรอด  บัวเจริญ   ผู้แทนสภาท้องถิ่น                                   กรรมการ  
9. นางสาวชลิดตา ทองศรีจันทร์  ผู้แทนสถานศึกษา       กรรมการ 
10. นางสาววิไลวรรณ มั่นเกษวิริยะการ ผู้แทนสถานศึกษา                                   กรรมการ  
11. นายเจษฎา  เรื่อศรีจันทร์  ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา                        กรรมการ  
12. นางพิศสมัย แก้วเจริญผล  ผู้ทรงคุณวุฒิฯ                                        กรรมการ  
13. นางศศิธร   วันคำ  ผู้ทรงคุณวุฒิฯ                                        กรรมการ 
14. นางสาวกุลยากรณ์ ปะละตุ่น  เลขานุการ/กรรมการ                               กรรมการ 
โดยให้คณะกรรมการฯ เลือกกรรมการ 1 คน ทำหน้าท่ีประธานกรรมการ  และกรรมการฯ อีก 1 คน  

ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา    
ไปสู่การปฏิบัติ  มีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้    

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ    
2. ดำเนินการติดตาม และประเมินผลฯ   
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อหัวหน้าสถานศึกษา  เพื่อให้

หัวหน้าสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ
คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลท่ามะเขือ  นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยท่ัวกัน  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ท้ังนี้  ให้ปิดประกาศ  
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน    

4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

 
 
 
 
 



 

5.๒ วิธีการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ        
การติดตามและการประเมินผลงานของแผน/งาน หรือโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนพัฒนาการศึกษา 

(พ.ศ.256๖ – 25๗๐) เป็นกระบวนการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานต่างๆเป็น ระยะอย่าง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อประเมินว่า สามารถปฏิบัติงานหรือโครงการให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาและ งบประมาณท่ีกำหนด
ไว้หรือไม่ รวมทั้งเกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพหรือไม่ อย่างไร  เพื่อที่จะนำผลที่ได้มาปรับปรุง
การทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

5.2.1 การแต่งต้ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
1) สรรหาบุคลเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา 

ไปสู ่การปฏิบัติ โดยสรรหาบุคคลตามโครงสร้างคณะกรรมการคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการนำ 
แผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ ว 5232 
ลงวันท่ี 2 กันยายน 2562  

2) จัดประชุมครั้งท่ี 1 เพื่อให้คณะกรรมการฯ เลือกกรรมการ 1 คน ทำหน้าท่ี ประธานกรรมการ 

และกรรมการฯ อีก 1 คน ทำหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  
3) จัดทำร่างประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนา การศึกษา 

ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าท่ีตามท่ีกำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0816.2/ ว 5232 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2562  

4) เสนอร่างคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนอนุบาล 

เทศบาลตำบลท่ามะเขือเพื่อขอความเห็นชอบ หัวหน้าสถานศึกษา ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ   

5) หัวหน้าสถานศึกษา จัดส่งประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯให้กอง 

การศึกษาเพื่อดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

5.2.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
กำหนดขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา  

เมื่อมีประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ แล้ว  จัดประชุม คณะกรรมการติดตาม 

ประเมินผลฯ เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะทำการประเมินผล
สำเร็จเป็นรายโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ทั ้งนี ้ ได้กำหนดให้มีการ
ประเมินผลทั้งระบบ กล่าวคือ ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้  กระบวนการที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะได้
ทราบถึงปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น สำหรับนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนด แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป    

5.2.3 กรอบแนวคิดการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา    
   การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้แนวคิด 

เกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Policy Process) ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่  การกำหนดนโยบาย 
การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย มาเป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน แผนพัฒนาการศึกษาของ
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
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 5.2.4 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาการศึกษา      
 1) แนวทางการประเมิน    
  วัตถุประสงค์ของการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อประเมินกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา การนำแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ และผลท่ีได้จากการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น แนวทางท่ีใช้
ในการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา จึงพิจารณาจาก องค์ประกอบของการประเมินทั้งสามด้าน
ดังกล่าวมากำหนดเป็นตัวชี้วัด และรูปแบบการประเมินตามตัวชี้วัด โดยใช้วิธีแบบผสมผสานท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ    

2) ประเด็นการประเมิน                                          
การติดตามและประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา มี 3 ประเด็น  จำนวน 13 ตัวชี้วัด 

ได้แก่                                                                                                                                                                                                   
ประเด็นการประเมินท่ี 1 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจำนวน 4 ตัวชี้วัด                                 

                     ประเด็นการประเมินท่ี 2 การนำแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ จำนวน 7 ตัวช้ีวัด       
ประเด็นการประเมินท่ี 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา จำนวน 2 ตัวชี้วัด 
   

                     2.1)  ประเด็นการประเมินที่ 1 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  
ตัวชี้วัด 1.1  ระดับความสำเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในการจัดทำ 

                 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – 2565)                                                                  
ตัวชี้วัด 1.2  ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

                      เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์                                                
ตัวชี้วัด 1.3  ระดับความสำเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ของการบรรลุ วิสัยทัศน์ โดยใช้เทคนิค 
                  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  อุปสรรค (SWOT Analysis)             
ตัวชี้วัด 1.4  จำนวนองค์ประกอบของแผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.256๖ – 25๗๐)   

  

                             2.2) ประเด็นการประเมินที่ 2 การนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ   
ตัวชี้วัด 2.1  ระดับความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.256๖ – 25๗๐)  
ตัวชี้วัด 2.2  จำนวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา                  
ตัวชี้วัด 2.3  ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษากับ 

                แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.256๖ – 25๗๐)   
ตัวชี้วัด 2.4  ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาท่ีถูกนำไปปฏิบัติ 
ตัวชี้วัด 2.5  จำนวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ             
ตัวชี้วัด 2.6  ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณกับ 

                      แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.256๖ – 25๗๐)   

กรอบแนวคิดการติดตามและประเมินแผนพัฒนาการศึกษา 

ผลของแผนพัฒนา
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ตัวชี้วัด 2.7  ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณท่ีถูกนำไปปฏิบัติ 
  

                                2.3) ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา      
ตัวชี้วัด 3.1  สัดส่วนตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาการศึกษา  
               (พ.ศ.256๖ – 25๗๐) ท่ีบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด                                    
ตัวชี้วัด 3.2  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแผนพัฒนาการศึกษา  

             5.๓  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ        
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ กำหนดห้วงเวลาในการ
ติดตามและประเมินผลฯ  ปีละ ๒ ครั้ง ( ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง) โดยมีข้ันตอน ดังนี้     

   1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาการศึกตามวิธีการ
ติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ท่ีกำหนดไว้          

  2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ รายงานผลและข้อเสนอความเห็นซึ่งได้ จากการติดตามและ
ประเมินผลฯ ต่อหัวหน้าสถานศึกษา 
           3) หัวหน้าสถานศึกษารายงานผลและข้อเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลฯ                 
ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ตามลำดับ  
           4) สถานศึกษาประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยท่ัวกัน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ท้ังนี้ ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




