
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 ค าน า 
 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ .ศ.2566-2570) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ                 
สังกัดเทศบาลต าบลท่ามะเขือฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยก าหนดนโยบายให้มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์
ระดับจังหวัด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ ในฐานะเป็นส่วนงานหนึ่งของเทศบาลต าบลท่า
มะเขือ ได้ตะหนักถึงความส าคัญของเด็กซึ่งเล็งเห็นการพัฒนาคนและสังคมให้มี คุณภาพ ให้เป็นคนดี คนเก่ง และ
มีความสุข สถานศึกษาต้องจัดให้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม ท่ีดีและเหมาะสม 
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาจิตใจ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ .ศ.2566-2570)   ฉบับนี้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ ได้บรรจุแผนโครงการแนวทางการพัฒนาการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตพื้นท่ีบริการเอาไว้ด้วย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ ขอขอบคุณ คณะบุคลและหน่วยงานท้ังภาครัฐภาค
องค์กรเอกชนและภาคประชาชน ท่ีได้ให้ความนอนุเคราะห์ข้อมูลและสถิติ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕66-๒๕70) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่า
มะเขือ ด้วยดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่ง แผนพัฒนากาศึกษา ฉบับนี้ไปปฏิบัติจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 

 

  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

                           สารบัญ 
                

บทท่ี 1 บทน า            
บทท่ี 2 ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนท่ีผ่านมา        
บทท่ี 3 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์           
บทท่ี 4 บัญชีโครงการและกิจกรรม        
บทท่ี 5 การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ     
ภาคผนวก - ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ 
  - ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา 
  



 

บทท่ี ๑                                                                                                                                                                                     
บทน า 

 
การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาเป็นบริการทางการศึกษาข้ันต้นท่ีรัฐมุ่งจัดให้ประชาชนในวัยแรก

ของชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาและเป็นการวางรากฐานของการด าเนินชีวิตในสังคม
ต่อไป  การศึกษาระดับนี้นับว่าจะมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นท้ังต่อตัวเด็กและครอบครัว โดยเฉพาะในการท่ีประเทศ
ก าลังเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นความจ าเป็น
ในการเตรียมประชาชนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีต้องเร่งด าเนินการ  และจ าเป็นอย่างยิ่ง   
ท่ีต้องมีการเตรียมต้ังแต่ระดับปฐมวัย  เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้น  ได้มีโอกาสเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ท่ีมีศักยภาพ
และเป็นก าลังท่ีส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป                 

จากความส าคัญของการเตรียมประชาชนดังกล่าว ท าให้ปัจจุบันการจัดการศึกษาระดับก่อน ประถมศึกษา 
เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับเด็กทุกคน  เพราะเป็นการเตรียมตัวในระดับต้นของชีวิตก่อนท่ีจะเข้าเรียน ในระดับประถม
ศึกษาการศึกษาระดับนี้มุ่งจัดให้เด็กวัย 2 -3 ปี  ซึ่งเป็นวัยที่ส าคัญในการวางรากฐานของชีวิต  เพราะเป็นช่วงท่ีมี
การพัฒนาการอย่างรวดเร็วท้ังทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  ตลอดจน บุคลิกภาพอันเป็น
พัฒนาการต่อเนื่องมาจากวัยทารก  ดังนั้น  เด็กวัย 2 -3ปี จึงควรได้รับการเตรียมความพร้อม ในทุกด้านของการ
พัฒนาการและให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามทิศทางและต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นฐานส าคัญต่อไปใน อนาคต เทศบาลเมือง
ศรีราชา ในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าท่ีหลักประการหนึ่งคือ การจัดการ ศึกษาให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น อย่างต่อเนื่องทุกระดับได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาระดับปฐมวัย จึงได้ จัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขึ้น ต้ังแต่20 ธันวาคม 2549 เพื่อรับเล้ียงดูเด็กเล็กอายุ  2 -3 ปี โดยก าหนดแนวทางการจัด การศึกษาใน
ลักษณะของการอบรมเล้ียงดู และพัฒนาความพร้อมของเด็ก  ท้ังทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และ
สติปัญญา 

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสูงดีสมส่วนเขตสุขภาพท่ี 3 ประจ าปี 2562จากศูนย์อนามัยท่ี 3 กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพดีเด่นระดับจังหวัดประจ าปี  2562 จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ก าแพงเพชร 

3) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.2559-2563) การศึกษาปฐมวัยระดับคุณภาพดีมากจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

4) โรงเรียนเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ(ยอดเยี่ยม) ประจ าปี 2562 จาก
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร 

5) รางวัลชนะเลิศสุดยอดส้วมสาธารณะระดับจังหวัดประเภทสถานท่ีราชการ  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ประจ าป ี 2562  

ศูนย์พัฒนาเด็กเ ล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขื อ  ไ ด้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา                
(พ.ศ.2566 - 2570) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการ ด าเนินการของศูนย์ฯ  โดยได้รวบรวมปัญหาท่ีต้องด าเนินการ
แก้ไข ความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯแล้วได้จัดกลุ่มข้อมูล
ปัญหา/ความต้องการพัฒนา และได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา ท้ังด้าน
บุคลากรและการบริหารจัดการ  ด้านอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร ด้านการมีส่วนร่วมและ การสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งเป็นมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันเป็นกรอบด าเนินการท่ีน าไปพัฒนาต่อไป    

 
 



 

1.1 วิสัยทัศน์ 
ภายในปี 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 3 ปี พัฒนา

ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นคนดี มีวินัย และส านึกความเป็นไทย 

 
1.2 มาตรฐานการศึกษา      

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือได้น ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มาก าหนด 
เป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือได้ก าหนดมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย ดังนี้  
 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ แนบท้ายประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ 
 

ฉบับลงวันท่ี 18 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  
.....................................  

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่  
• มาตรฐานด้านท่ี ๑ การบริหารจัดการ      

จ านวน ๕ ตัวบ่งช้ี/ ๒๖ ข้อ 
• มาตรฐานด้านท่ี ๒ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น   

จ านวน ๕ ตัวบ่งช้ี/ ๒๐ ข้อ  
• มาตรฐานด้านท่ี ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย   

- ๓ ก แรกเกิด ถึง ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) จ านวน ๒ ตัวบ่งช้ี/ ๗ ข้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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/ผู้ด าเนินกิจการ  

มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมาะสมและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
๑.๒.๓ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าท่ีหลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย  

 มีวุฒิการศึกษา/คุณสมบัติเหมาะสม  
๑.๒.๔บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อ 

จ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 
 
 
 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย     
   ตัวบ่งช้ีย่อย        
   ๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ   
   ๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ต้ังอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย  

 ๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพื้นท่ีเล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอก     
          อาคาร                                                                                  
๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัย  

         เหมาะสม กับการใช้งานและเพียงพอ                                               
๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นท่ีปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับ 
         ระดับพัฒนาการของเด็ก     

๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย       
๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลท้ังภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเส่ียงของพื้นท่ี 

 
 
 
 

เด็ก (อายุ) อัตราส่วนครู/ผู้ดูแล : เด็ก(คน) จ านวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม 
ต่ ากว่า 1  ปี 1 : 3 กลุ่มละไม่เกิน 6  คน 
ต่ ากว่า 2 ปี 1 : 5 กลุ่มละไม่เกิน 10  คน 
ต่ ากว่า 3  ปี 1 : 10 กลุ่มละไม่เกิน 20 คน 

3 ปี – ก่อนเข้า ป.1 1 : 15 กลุ่มละไม่เกิน 30 คน 



 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีย่อย  
๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก  
         และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น  
๑.๔.๒ มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปีและ 

                   ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ  
๑.๔.๓ อาคารต้องมีพื้นท่ีใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กท่ีเหมาะสม 

                   ตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์  
๑.๔.๔ จัดให้มีพื้นท่ี/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ท่ีแปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด  

                              ปลอดภัยแลเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก  
   ๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานท่ีปรุง 

                                      ประกอบอาหารน้ าด่ืมน้ าใช้ ก าจัดขยะ ส่ิงปฏิกูลและพาหะน าโรค  
   ๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน   
             และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ   
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  
   ตัวบ่งช้ีย่อย 
           ๑.๕.๑ มีการส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี   
                ระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครองกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการ  
          ด าเนินงานของสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัย  
           ๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมท่ีพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม  

          ๑.๕.๓ ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่อง 
          การพัฒนาเด็กปฐมวัย  
           ๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

มาตรฐานด้านที่ ๒  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพฒันา  
เด็กปฐมวัย   

  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  
             ตัวบ่งช้ีย่อย  

  ๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร  
           การศึกษาปฐมวัยมีการด าเนินงานและประเมินผล 
   ๒.๑.๒ จัดพื้นท่ี/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นท่ีเหมาะสมอย่าง 
           หลากหลาย 

    ๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็ก                 
                                     ท่ีเรียนรู้ ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 
    



 

   ๒.๑.๔ เลือกใช้ส่ือ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-  
                                     ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ท่ีเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย   
   ๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการจัดกิจกรรม  
                                          พฒันาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ   
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ  
  ตัวบ่งช้ีย่อย 
    ๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึน้ไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณท่ีเพียงพอและ  
                                        ส่งเสริมพฤติกรรมการกินท่ีเหมาะสม  
   ๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ   
                      ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
   ๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่อง 
                                     ปาก เพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 
     ๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะ 
                                     โภชนาการ อย่างต่อเนื่อง  
    ๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด   
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร  
  ตัวบ่งช้ีย่อย 
   ๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท าคิดต้ังค าถาม สืบเสาะหา 
                                      ความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานท่ี 
                                      แตกต่างของเด็ก  
   ๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาท่ีมีความหมายต่อเด็ก เพื่อการส่ือสาร  
                                     อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามล าดับข้ันตอน 
                                     พัฒนาการ 
    ๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพฟังเรื่องราว  
             พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบ้ืองต้น ตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็ก 
                                          เป็นตัวอย่างของ การพูด และการอ่านที่ถูกต้อง  
  ๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล ส่ิงต่างๆ สถานท่ี  
                            และ ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 
  ๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย   
            โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
   
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็น 
                   พลเมืองดี  
                    ตัวบ่งช้ีย่อย 
  ๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม  
                            ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
  ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์  
           ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคล่ือนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความ 
          สนใจ และถนัด  
  ๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ  
           และหน้าท่ีรับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ  
          ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ   
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขัน้ถัดไป  
  ตัวบ่งช้ีย่อย 
   ๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/  
          โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศท่ีเป็นมิตร  
  ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละขั้น  
           จนถึง การเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  
มาตรฐานด้านที่ ๓  คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็กแรกเกิด - อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน)  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย r 
  ตัวบ่งช้ีย่อย  
  ๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
  ตัวบ่งช้ีย่อย  
  ๓.๒.๑ ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 
  ๓.๒.๒ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor)   
  ๓.๒.๓ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย  
              (Fine Motor Adaptive)  
  ๓.๒.๔ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (Receptive  
             Language)   
  ๓.๒.๕ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language)   

๓.๒.๖ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม (Personal     
            Social) 

 
 



 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ  

แนบท้ายประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ  
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ                                                   

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ 
 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รายการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้/ รายการพิจารณา 
มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดบัดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ระดบัดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย ระดบัดี 

๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ ระดบัดี 

๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดบัดี 

๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระดบัดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด ระดบัดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย ระดบัดี 

๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ ระดบัดี 

๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการ มี
คุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดบัดี 

๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าท่ีหลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิ
การศึกษา/คุณสมบัติเหมาะสม 

ระดบัดี 

๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อ
จ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ  

เด็ก (อายุ) อัตราส่วนครู/ผู้ดูแล : เด็ก(คน) จ านวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม 
ต่ ากว่า 1  ปี 1 : 3 กลุ่มละไม่เกิน 6  คน 
ต่ ากว่า 2 ปี 1 : 5 กลุ่มละไม่เกิน 10  คน 
ต่ ากว่า 3  ปี 1 : 10 กลุ่มละไม่เกิน 20 คน 

3 ปี – ก่อนเข้า ป.1 1 : 15 กลุ่มละไม่เกิน 30 คน 

ระดบัดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รายการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้/ รายการพิจารณา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ระดับดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็น 
ระบบ 

ระดับดี 

๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ต้ังอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อม 
ท่ีปลอดภัย 

ระดับดี 

๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพื้นท่ีเล่น/สนามเด็กเล่น และ 
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 

ระดับดี 

๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ 
ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ 

ระดับดี 

๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย ระดับดี 
๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลท้ังภายในและภายนอกสถาน 
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ระดับดี 

๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเส่ียง 
ของพื้นท่ี 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ระดับดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย  
๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโต ของเด็ก  
และดูแลการเจ็บป่วยเบ้ืองต้น 

ระดับดี 

๑.๔.๒ มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจาวัน ตรวจสุขภาพ 
ประจ าปี และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

ระดับดี 

๑.๔.๓ อาคารต้องมีพื้นท่ีใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กท่ี 
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 
ประกอบอาหารน้ าด่ืมน้ าใช้ ก าจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล และพาหะน าโรค 

ระดับดี 

๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของ 
เด็กทุกคนและดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ระดับดี 
ตัวบ่งช้ีย่อย  

๑.๕.๑ มีการส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อ 
แม่/ผู้ปกครองกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการ 
ด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

ระดบัดี 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รายการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้/ รายการพิจารณา 
๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมท่ีพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม ระดบัดี 

๑.๕.๓ ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนใน 
เรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ระดับดี 

๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดี 

มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และการเล่นเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  

๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัยมีการด าเนินงานและประเมินผล 

ระดับดี 

๒.๑.๒ จัดพื้นท่ี/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นท่ีเหมาะสมอย่าง 
หลากหลาย 

ระดับดี 

๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติ 
ของเด็กท่ีเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท าปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

ระดับดี 

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

ระดับดี 

๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการ 
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ  ระดับดี 

 ตัวบ่งช้ีย่อย  

๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณท่ี 
เพียงพอ และส่งเสริมพฤติกรรมการกินท่ีเหมาะสม 

ระดับดี 

๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล  
สุขภาพความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน 

ระดับดี 

๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย  
ฟันและช่องปากเพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

ระดับดี 

๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผล 
ภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

ระดับดี 

๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู  
ตามก าหนด 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  

๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดต้ังค าถาม 
สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับ 
ความคิดและผลงานท่ีแตกต่างของเด็ก 
 

ระดับดี 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รายการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้/ รายการพิจารณา 
๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาท่ีมีความหมายต่อเด็ก 
เพื่อการส่ือสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและ 
สนทนาตามลาดับข้ันตอนพัฒนาการ 

ระดับดี 

๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ  
ฟังเรื่องราว พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบ้ืองต้น ตามล าดับพัฒนาการ  
โดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง 

ระดับดี 

 ๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล ส่ิงต่างๆ  
สถานท่ี และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและ 
พัฒนาการ 

ระดับดี 

๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
เบ้ืองต้นตามวัยโดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติ 
ด้วยตนเอง 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝัง 
คุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

ระดับดี 

ตัวบ่งช้ีย่อย   

๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรม 
สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อ 
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

ระดับดี 

๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้าน
อารมณ์ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคล่ือนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี 
ตามความสนใจและถนัด 

ระดับดี 

๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย  
ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าท่ีรับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว  
โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีท่ีเหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อใน 
ขั้นถัดไป 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  

๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถาน 
พัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็ก 
ค่อยปรับตัวในบรรยากาศท่ีเป็นมิตร 

ระดับดี 

๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
แต่ละขั้น จนถึงการเป็นผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
 
 
  
 
 

ระดับดี 



 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รายการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้/ รายการพิจารณา 
มาตรฐานด้านที่ 3  คุณภาพของเด็กปฐมวัย ระดับดี 

 ส าหรับเด็กแรกเกิด – อายุ 2  ปี (2 ปี 11 เดือน  29 วัน) ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  

๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน  
ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย ระดบัดี 

ตัวบ่งช้ีย่อย  

๓.๒.๑ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน ระดบัดี 

๓.๒.๒ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) ระดบัดี 

๓.๒.๓ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย                                  
(Fine Motor Adaptive) 

ระดบัดี 

๓.๒.๔ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา  
(Receptive Language) 

ระดบัดี 

๓.๒.๕ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language) ระดบัดี 

๓.๒.๖ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม                                   
(Personal Social) 

ระดบัดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย   
 2. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ ก าหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 4 ระดับ เพื่อให้ 
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี ้
  ระดับ 3 ดีมาก     
  ระดับ 2 ดี     
  ระดับ 1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น     
  ระดับ 0 ต้องปรับปรุง 
 3. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณาจะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็น ร้อยละ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
1.4 หลักสูตรของสถานศึกษา   
 เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีต้องพัฒนาเด็กต้ังแต่แรกเกิด – 6 ปี ให้มีพัฒนาการด้าน ร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการ
เตรียมความพร้อมท่ีจะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี  
มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตาม เจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตร 54   
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและ สภาพท้องถิ่น 
ท้ังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ จัดการศึกษาโดยรับเด็กอายุ 2 และ 3 ปี  หลักสูตรสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ จึงจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
 1.4.1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ
(ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า  ๓ ปี)     
๑.  ปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ หรือพันธกิจ เป้าหมาย  มาตรฐานคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์   
 ๑.๑  ปรัชญาการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  จัดการศึกษาให้เด็กระดับก่อนวัยเรียน มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับกาพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและ
เหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๒ วิสัยทัศน์การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ภายในปี 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า                
3 ปี พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และส านึกความเป็นไทย 
 

 



 

๑.๓ ภารกิจหรือพันธกิจการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  1. มุ่งจัดประสบการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุต่ ากว่า 3 ปี ให้มีพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน 
อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ มีเจตคติท่ีดีต่อท้องถิ่น สนใจใฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตและเรียนรู้อย่าง
มีความสุข 

2. พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นท่ีมีจุดหมายอย่างต่อเนื่อง  
3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สภาพแวดล้อม ส่ือเทคโนโลยี ท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของ

เด็ก โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้เสริมสร้างพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็ก 

4. ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๑.๔ เป้าหมายศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเทศบาลต าบลท่ามะเขือ 
1. เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุลตาม

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยอย่างรอบด้านและเต็มศักยภาพ 
3. ทุกห้องเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนได้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้และเพียงพอ 
4. ผู้ปกครอง ชุมชนและทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ให้ความร่วมมือและสนับสนุน            

การจัดการศึกษาปฐมวัย 
๑.๕ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับอายุต่ ากว่า ๓ ปี ก าหนดคุณลักษณะท่ี  
พึงประสงค์ ดังนี้  

๑.พัฒนาการด้านร่างกาย  
   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ท่ี ๑   ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยท่ีดี     
   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ท่ี ๒   ใช้อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน  
๒. พัฒนาการด้านอารมณ์  
    คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ท่ี ๓   มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม กับวัย 
 ๓. พัฒนาการด้านสังคม  
    คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ท่ี ๔  รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์ กับบุคคลและ ส่ิงแวดล้อม  รอบตัว               
    คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ท่ี ๕ ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย                                                                                                
๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา 
    คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   ๖ ส่ือความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย  
    คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   ๗ สนใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัว  

 
 
 



 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ป ี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 2 – 3 ปี 
๑.๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขภาพดี ๑.มีน้ าหนักตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

๒.มีส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  
๓.เส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

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

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี ๒ ใช้อวัยวะของร่างกายได้สัมพันธ์กัน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 2 – 3 ปี 
๓.๑ ร่าเริงแจ่มใส ๑.อารมณ์ดี  

๒. ยิ้มแย้มแจ่มใส หัวเราะง่าย   
๓. แววตามีความสุข 

๓.๒ แสดงออกทางอารมณ์ได้ อย่างเหมาะสมกับวัย ๑.แสดงความภาคภูมิใจเมื่อท าส่ิงต่างๆส าเร็จ  
๒.ชอบพูดค าว่า ไม่ แม้เป็นส่ิงท่ีต้องการ 

๓.๓ สนใจ และมีความสุขกับ ธรรมชาติส่ิงสวยงาม
ดนตรีและ จังหวะการเคล่ือนไหว 

๑.ตอบสนองต่อธรรมชาติ อย่างสนุกสนาน  
๒.ตอบสนองเสียงเพลง จังหวะดนตรี อย่างสนุกสนาน 
๓.ตอบสนองต่อส่ิงสวยงามต่างๆอย่าง  เพลิดเพลิน  
สนุกสนาน 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี ๔ รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 2 – 3 ปี 
๔.๑ ปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อม ใกล้ตัวได้ ๑.อารมณ์ดี  

๒. ยิ้มแย้มแจ่มใส หัวเราะง่าย   
๓. แววตามีความสุข 

๔.๒ เล่นและร่วมท ากิจกรรมกับ ผู้อื่นได้ตามวัย ๑.แสดงความภาคภูมิใจเมื่อท าส่ิงต่างๆส าเร็จ  
๒.ชอบพูดค าว่าไม่ แม้เป็นส่ิงท่ีต้องการ 

 

 
 
 



 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี ๕ ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 2 – 3 ปี 
๕.๑ ท ากิจวัตรประจ าวันด้วย ตนเองได้ตามวัย ๑. ใช้ช้อนตักอาหารเข้าปากได้เอง  

๒. ชอบช่วยเหลืองานบ้านง่ายๆด่ืมน้ า จากแก้วได้เอง 
๓. ถอดเส้ือและสวมเส้ือโดยมีคนช่วยได้  
๔. บอกการขับถ่ายได้ 

 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี  ๖   สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 2 – 3 ปี 
๖.๑ รับรู้และเข้าใจความหมาย ของภาษาได้ตามวัย ๑. ร้องเพลงได้บางค า 

 ๒. สนใจชอบดูหนังสือนิทานภาพ 
๖.๒ แสดงออกและ/หรือพูดเพื่อ ส่ือความหมายได้ ๑. พูดค าต่อค าได้  

๒. เลียนแบบค าพูดท่ีผู้ใหญ่พูดตามได้  
๓. ถามค าถาม “อะไร” และ“ท าไม”  
๔. เรียกช่ือและส่ิงของท่ีคุ้นเคยได้  
๕. พูดและช้ีบอกส่วนต่างๆของร่างกายได้ 

 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๗ สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สภาพที่พึงประสงค์ 

อายุ 2 – 3 ปี 
๗.๑ สนใจและเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัว ๑. อยากเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  

๒. ถามบ่อยถามซ้ า 
๓. จดจ่อต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้ยาวนานขึ้น  
๔. ชอบดูหนังสือภาพ/นิทาน  
๕. มีช่วงความสนใจกับบางคนอย่างน้อยได้นาน ๓ – ๕ 
นาที 

๗.๒ เรียนรู้ผ่านการเลียนแบบ ๑. เลียนแบบการกระท าผู้ใกล้ชิดหรือเด็กอื่น  
๒. พยายามเลียนเสียงต่างๆ 

๗.๓ ส ารวจโดยใช้ประสาทสัมผัส ๑. สนใจ ค้นหา ส ารวจ ส่ิงต่างๆ  
๒. ต่อภาพ ตัดต่อท่ีมีช้ิน  ๒ – ๔ ช้ินได้ 
๓. ชอบละเลงสีด้วยมือ 

 
 
 
 



 

๑.๖ อัตลักษณ์                       
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาด  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

 
๑.๗  เอกลักษณ์                       
 เด็กเล็กเบิกบาน  พัฒนาการสมวัย 
 
๒. สาระการเรียนรู้     
 แนวปฏิบัติการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้โดยพ่อแม่และ ผู้เล้ียงดู ส าหรับเด็กช่วง
อายุ ๒ - ๓ ปี เน้นการจัดประสบการณ์ผ่านการเล่นตามธรรมชาติท่ีเหมาะสมกับวัย อย่างเป็นองค์รวม ท้ังทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาโดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ ความต้องการ ความสนใจ และ
ความสามารถตามวัยของเด็ก ท้ังนี้ เด็กในช่วงวัยนี้จะมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น มากกว่าใน ช่วงแรก เด็กมีการพึ่งพา
ตนเอง แสดงความเป็นตัวของตัวเอง จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงสาระการเรียนรู้ท่ี ประกอบด้วย ประสบการณ์ส าคัญ
และสาระท่ีควรเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นพื้นฐาน การเรียนรู้ ในระดับท่ีสูงขึ้นไป สาระ
การเรียนรู สาระการเรียนเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็ก ช่วงอายุ ๒ - ๓ ปี เป็นส่ือกลางในการ
จัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจ าเป็นต่อ
การพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ โดยอาจจัดในรูปแบบหน่วยการ เรียนรู้แบบบูรณาการ หรือเลือกใช้รูปแบบ
ท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย สาระการเรียนรู้ประกอบไปด้วย ๒ ส่วน คือ ประสบการณ์ส าคัญ และสาระท่ีควรเรียนรู้ 
ดังนี้ 
 ๒.๑ ประสบการณ์ส าคัญ          
        เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้เด็กได้ลงมือท าด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาเด็ก ท้ัง ทางด้านร่างกาย  
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะในระยะแรกเริ่มชีวิตและช่วงระยะปฐมวัย มี ความส าคัญเป็นพิเศษ 
เนื่องจากเป็นรากฐานการพัฒนาก้าวต่อไปของชีวิตเด็กแต่ละคน ตลอดจน เป็นปัจจัย ส าคัญก าหนดความสามารถ  
แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ และความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ของเด็ก ท่ีจะส่งผล ต่อเนื่องจากช่วงวัยเด็กไปสู่
วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ประสบการณ์จะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทุกกด้านท่ีกระตุ้น ให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมี
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ กับส่ิงต่างๆ รอบตัวในวิถีชีวิตของเด็กและใน สังคมภายนอก อันจะส่ังสอน
เป็นทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น ต่อการเรียนรู้และสามารถพัฒนาต่อเนื่องไปสู่ระดับท่ี สูงขึ้น ประสบการณ์ส าคัญท่ีช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของเด็ก นั้น พ่อแม่หรือผู้เล้ียงดูจ าเป็น ต้อง
สนับสนุนให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงด้วยการใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้า การ เคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย การ
สร้างความรัก ความผูกพันกับคนใกล้ชิด การปฏิสัมพันธ์กับ ผู้คนและส่ิง ต่างๆรอบตัว  และการรู้จักใช้ภาษาส่ือ
ความหมาย ดังนั้น การฝึกทักษะต่างๆ ต้องให้เด็กมีประสบการณ์ส าคัญ ผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและการ
เล่น ให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการเลียนแบบ ลองผิดลองถูกส ารวจ ทดลอง และลงมือกระท าจริง การปฏิสัมพันธ์
กับวัตถุส่ิงของบุคคล และธรรมชาติเด็กตามบริบทของ สภาพแวดล้อม จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ส าคัญแบบองค์
รวมท่ียึดเด็ก เป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 
  



 

๒.๑.๑ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
          เป็นการสนับสนุนให้ เด็กได้มีโอกาส พัฒนาการใช้กล้ามใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์
ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบ ประสาท ในการท ากิจวัตรประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่างๆ การนอนหลับพักผ่อน 
การดูแลสุขภาพอนามัย และ ความ ปลอดภัยของตนเอง 
          ประสบการณส าคัญท่ีควรสงเสริม ประกอบด้วยการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย ตามจังหวะ
ดนตรี การเล่นออกกก าลังกายกลางแจ้งอย่างอิสระ การเคล่ือนไหวและการทรงตัว การประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อและระบบประสาท การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส การวาด การเขียน ขีดเขี่ย การปัน การฉีก การตัดปะ                         
การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย ของใช้ส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น  
 ๒.๑.๒ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
          เป็นการ สนับสนุนให้เด็ก ได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัย มีความสุข         
ร่าเริง แจ่มใส ได้พัฒนา ความรู้สึกท่ีดี ต่อตนเองและความเช่ือมั่นในตนเอง จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน พ่อแม่หรือผู้ เล้ียงดู เป็นบุคคลท่ีมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้เด็กรู้สึกเป็นท่ีรัก อบอุ่น มั่นคง 
เกิดความรู้สึกปลอดภัย ไว้วางใจ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
กับผู้อื่น   
         ประสบการณส าคัญท่ีควรสงเสริม ประกอบด้วย การรับรู้อารมณ์หรือความรู้สึกของ ตนเอง                
การแสดง  อารมณ์ท่ีเป็นสุข การควบคุมอารมณ์และการแสดงออก การเล่นอิสระ การเล่นบทบาทสมมติ การช่ืน
ชมธรรมชาติ การเพาะปลูกอย่างง่าย การเล้ียงสัตว์ การฟังนิทาน การร้องเพลง การท่องค าคล้องจอง  
การท าศิลปะต่างๆ ตามความสนใจ เป็นต้น     
 ๒.๑.๓ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
          เป็นการสนับสนุนให้เด็ก ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและส่ิง แวดล้อมต่างๆรอบตัวใน
ชีวิตประจ าวัน ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และ ปรับตัว อยู่ในสังคม เด็กควรมีโอกาสได้เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เด็กวัยเดียวกันหรือต่างวัย เพศเดียวกันหรือต่างเพศอย่างสม่ าเสมอ     
          ประสบการณส าคัญท่ีควรส่งเสริม ประกอบด้วย การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร ประจ าวันตามวัย 
การเล่นอย่างอิสระ การเล่นรวมกลุ่มกับผู้อื่น การแบ่งปันหรือการให้ การอดทนรอคอยตามวัย การใช้ภาษาบอก
ความต้องการ การออกไปเล่นนอกบ้าน การไปสวนสาธารณ การออกไปร่วมกิจกรรม ในศาสนสถาน เป็นต้น 
 ๒.๑.๔ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
          เป็นการสนับสนุน ให้เด็กได้รับรู้ และเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจ าวันผ่านประสาทสัมผัส
ท้ังห้า และการเคล่ือนไหว ได้ พัฒนาการใช้ ภาษาส่ือความหมายและความคิด รู้จักสังเกตคุณลักษณะต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นสี ขนาด รูปร่าง รูปทรง ผิวสัมผัส จดจ า เรียกส่ิงต่างๆ รอบตัว  
          ประสบการณส าคัญท่ีควรสงเสริม ประกอบด้วย การตอบค าถามจากการคิด การเช่ือมโยง จาก
ประสบการณ์เดิม การเรียงล าดับเหตุการณ์ การยืดหยุ่นความคิดตามวัย การจดจ่อใส่ใจ การสังเกต วัตถุ หรือ
ส่ิงของท่ีมีสีสันและรูปทรงท่ีแตกต่างกัน การฟังเสียงต่างๆ รอบตัว การฟังนิทานหรือเรื่องราวส้ันๆ การพูด บอก
ความต้องการ การเล่าเรื่องราว การส ารวจ และการทดลองอย่างง่ายๆ การคิดวางแผนท่ีไม่ซับซ้อน การคิด 
ตัดสินใจหรือคิดแก้ปัญหาเรื่องท่ีง่ายๆ ด้วยตนเอง การแสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เป็นต้น 
 



 

๒.๒ สาระที่ควรเรียนรู้   
       สาระท่ีจะให้เด็กช่วงอายุ ๒ - ๓ ปี เรียนรู้ ควรเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นล าดับ แรก แล้วจึงขยาย
ไปสู่เรื่องท่ีอยู่ใกล้ตัวเด็กเพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เด็กควรได้รับการรอบรม เล้ียงดู และส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ให้เหมาะกับวัย ดังนี ้  
 ๒.๒.๑ เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับช่ือและเพศของตนเอง การ เรียกช่ือ ส่วนต่างๆ 
ของใบหน้าและร่างกาย การดูแลตนเองเบื้องต้นโดยมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ การล้างมือ การขับถ่าย การ
รับประทานอาหาร การถอดและสวมใส่เส้ือผ้า การรักษาความปลอดภัย และการนอนหลับพักผ่อน  
  เร่ืองที่ ๑  แรกรับประทับใจ                                    
    ๑.๑ ครูประจ าช้ัน                                   
     ๑.๒ ของใช้ประจ าตัวเด็ก                                   
    ๑.๓ การเก็บของเข้าท่ี                                   
    ๑.๔ การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร                                   
    ๑.๕ การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ า ห้องส้วม      
  เร่ืองที่ ๒  เด็กดีมีวินัย  
    ๒.๑ ของใช้ส่วนตัวเด็ก 
    ๒.๒ สัญลักษณ์ประจ าตัว 
    ๒.๓ การเก็บของเข้าท่ี     
    ๒.4 การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ า 
    2.5 การปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียน 
  เร่ืองที่  ๓  อวัยวะและการดูแลรักษา    
    ๓.๑ หน้าท่ีและการดูแลรักษาตา 
    ๓.๒ หน้าท่ีและการดูแลรักษาหู 
    ๓.๓ หน้าท่ีและการดูแลรักษาจมูก 
    ๓.๔ หน้าท่ีและการดูแลรักษาปาก 
    ๓.๕ หน้าท่ีและการดูแลรักษามือ เท้า 
   เร่ืองที่  ๔  กินดี อยู่ดี มีสุข     
    ๔.๑ อาหารดีมีประโยชน์ 
    ๔.๒ ความส าคัญของการ รับประทานอาหาร 
    ๔.๓ การล้างมือ 
    ๔.๔ การล้างมือ 
    ๔.๕. สุขนิสัยในการขับถ่าย 
   
 
 
 



 

  เร่ืองที่  ๕  ขยับการสบายชีวี       
    ๕.๑ การออกก าลัง 
    ๕.๒ การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
    ๕.๓ ประโยชน์ของการออกก าลังกาย  
    ๕.๔ การพักผ่อน  
    ๕.๕ ประโยชน์ของการพักผ่อน 
  เร่ืองที่  ๖  ปลอดภัยไว้ก่อน  
    ๖.๑ การเล่นอย่างปลอดภัย  
    ๖.๒ การข้ามถนน  
    ๖.๓ การใช้ยา  
    ๖.๔ การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า  
    ๖.๕ การใช้ของแหลมคม     
  เร่ืองที่  ๗  หนูน้อยนักสัมผัส 
    ๗.๑ การมองเห็น 
    ๗.๒ การดมกล่ิน 
    ๗.๓ การได้ยิน 
    ๗.๔ การชิมรส 
    ๗.๕ การสัมผัส 
  เร่ืองที่ ๘  หนูน้อยน่ารัก  
    ๘.๑ มารยาทในการรับประทาน อาหาร 
    ๘.๒ มารยาทในการฟัง พูด 
    ๘.๓ มารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่ 
    ๘.๔ การนั่งอย่างถูกวิธ ี
    ๘.๕ การนอนอย่างถูกวิธ ี
   เร่ืองที่ ๙  หนูท าได้   
    ๙.๑ มารยาทในการไหว้ผู้ใหญ่ 
    ๙.๒ มารยาทในการกราบผู้ใหญ่ 
    ๙.๓ มารยาทในการกราบพระ 
    ๙.๔ มารยาทในการรับของ ส่งของ 
    ๙.๕ มารยาทในการเดิน 
   
 
 
 



 

  ๒.๒.๒ เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอ้มเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับ บุคคลภายใน 
ครอบครัวและบุคคลภายนอกครอบครัว การรู้จักช่ือเรียกหรือสรรพนามแทนตัวของญาติหรือผู้ เล้ียงดู วิธีปฏิบัติ 
กับผู้อื่นอย่างเหมาะสม การทักทายด้วยการไหว้ การเล่นกับพี่น้องในบ้าน การไปเท่ียวตลาด และสถานท่ีต่างๆ ใน
ชุมชน การเล่นท่ีสนามเด็กเล่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี  
          เร่ืองที่  ๑  บ้านแสนสุข      
    ๑.๑ ความหมาย ประโยชน์ของบ้าน 
    ๑.๒ พื้นท่ีและบริเวณรอบบ้าน 
    ๑.๓ ประเภทและส่วนประกอบของบ้าน 
    ๑.๔ ห้องส่วนต่างๆภายในบ้าน 
    ๑.๕ การรักษาความสะอาดของบ้าน 
  เร่ืองที่  2  ครอบครัวสุขสันต์                    
    2.๑ บุคคลในครอบครัว                  
    2.๒ หน้าท่ีของบุคคลในครอบครัว                   
    2.๓ การมีส่วนร่วมในครอบครัว                  
    2.๔ การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว                   
    2.๕ ส่ิงจ าเป็นส าหรับครอบครัว    
  เร่ืองที่  3  บ้านใกล้เรือนเคียง                    
    3.๑ ช่ือเพื่อนข้างบ้าน                  
    3.๒ การปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้าน                 
    3.๓ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน                  
    3.๔ การร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้าน                  
    3.๕ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  เร่ืองที่ 4  โรงเรียนของฉัน           
    4.๑ ช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  
    4.๒ บุคคลต่างๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   
    4.๓ ห้องต่างๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   
    4.๔ มุมต่างๆภายในห้องเรียน                   
    4.๕ การรักษาความสะอาด       
  เร่ืองที่  5  ชุมชนน่าอยู่                 
    5.๑ ช่ือชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยู่                   
    5.๒ สถานส าคัญในชุมชน                  
    5.๓ ส่ิงแวดล้อมในชุมชน                  
    5.๔ อาชีพของคนในชุมชน                    
    5.๕ หน้าท่ีและการมีส่วนร่วมในชุมชน    
   



 

  เร่ืองที่ 6  จังหวัดของเรา 
    6.๑ ช่ือจังหวัด                 
    6.๒ ค าขวัญของจังหวัดก าแพงเพชร                 
    6.๓ สถานท่ีส าคัญของจังหวัดก าแพงเพชร               
    6.๔ ศาสนาท่ีบุคคลในจังหวัดก าแพงเพชรนับถือ                  
    6.๕ อาชีพของบุคคลในจังหวัดก าแพงเพชร       
  เร่ืองที่ 7  อาชีพในฝัน                    
    7.๑ ครู / หน้าท่ี / การแต่งกาย                  
    7.๒ หมอ / หน้าท่ี / การแต่งกาย                 
    7.๓ เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง / หน้าท่ี / การแต่งกาย                   
    7.๔ ต ารวจ / หน้าท่ี / การแต่งกาย ๘.๕ ชาวนา /หน้าท่ี / การแต่งกาย 
  เร่ืองที่  8 สมาชิกประเทศ  
    8.๑ ช่ือประเทศและธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 

    8.๒ ดอกไม/้ตน้ไมป้ระจ าชาตอิาเซียน 

    8.๓ สญัลกัษณต์ราแผน่ดนิ 

    8.๔ สตัวป์ระจ าชาติ 

    8.๕ เพลงชาตขิองประเทศสมาชิกอาเซียน       

   เร่ืองที่  9 บ้านเราและเพือ่นบา้นอาเซียน      
    9.๑ สถานท่ีส  าคญัและแหลง่ท่องเท่ียว 

    9.๒ อาชีพและสนิคา้เศรษฐกิจ 

    9.๓ ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

    9.๔ พบิตัภิยัและภยัธรรมชาต ิ                 

 ๒.๒.๓ ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการส ารวจส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติ รอบตัว เช่น สัตว์ พืช 
ดอกไม้ ใบไม้ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้า การเล่นน้ าเล่นทราย  การเล้ียงสัตว์ต่างๆ ท่ีไม่เป็นอันตราย การเดิน
เล่นในสวน การเพาะปลูกอย่างง่าย 
  เร่ืองที่ 1  สิ่งมีชีวิต   สิ่งไม่มีชีวิต      
    1.๑ ส่ิงมีชีวิต         
    1.๒ ส่ิงไม่มีชีวิต        
    1.๓ ประโยชน์และโทษของส่ิงมีชีวิต         
    1.๔ ประโยชน์และโทษของส่ิงไม่มีชีวิต        
    1.๕ การดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต    
 
 



 

  เร่ืองที่ 2  ฤดูกาล              
    2.๑ ฤดูร้อน                         
    2.๒ ฤดูฝน                       
    2.๓ ฤดูหนาว                      
    2.๔ การปฏิบัติตามฤดูกาล          
    2.๕ การเกิดปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ 
  เร่ืองที่ 3  กลางวัน กลางคืน                      
    3.๑ ความหมายของกลางวัน / กลางคืน                        
    3.๒ ปรากฏการณ์ในเวลากลางวัน 
    3.๓ การปฏิบัติตนในเวลากลางวัน                         
    3.๔ ปรากฏการณ์ในเวลากลางคืน                   
    3.๕ การปฏิบัติตนในเวลากลางคืน     
  เร่ืองที่ 4   สัตว์โลกน่ารัก       
    4.๑ ประเภทของสตัว ์

    4.๒ รูปรา่งลกัษณะของสตัวเ์ลีย้ง 

    4.๓ อาหารของสตัวเ์ลีย้ง 

    4.๔ ท่ีอยู่อาศยัของสตัวเ์ลีย้ง 

    4.๕ ประโยชน ์โทษและการดแูลสตัวเ์ลีย้ง  

  เร่ืองที่ 5  ต้นไม้แสนรัก                        
    5.๑ ช่ือของต้นไม้                       
    5.๒ รูปร่าง ลักษณะ สี                      
    5.๓ การบ ารุงรักษาต้นไม้                     
    5.๔ประโยชน์ของต้นไม้                               
    5.๕ โทษของต้นไม้   
  เร่ืองที่ 6  โลกของแมลง       
    6.๑ ช่ือของแมลง 
    6.๒ ประเภทของแมลง 
    6.๓ ส่วนประกอบของแมลง 
    6.๔ ท่ีอยู่อาศัยของแมลง 
    6.๕ การป้องกันตนเองจากแมลง ท่ีมีพิษ              
 
 
 
 



 

  เร่ืองที่ 7  ผัก ผลไม้  
    7.๑ ช่ือของผัก และผลไม้            
    7.๒ รูปร่างลักษณะของผัก และผลไม้     
    7.๓ รสชาติของผัก และผลไม้     
    7.๔ วิธที าผัก และผลไม้ให้สะอาด      
    7.๕ ประโยชน์ และโทษของผักผลไม้    
  เร่ืองที่ 8  ข้าวมหัศจรรย์           
    8.๑ ข้าวที่เด็กรู้จัก           
    8.๒ ลักษณะของต้นข้าว           
    8.๓ สถานท่ีปลูกข้าว                        
    8.๔ การน าข้าวมาประกอบอาหาร  
    8.๕ ประโยชน์ของข้าว 
   เร่ืองที่ 9 โลกสวยด้วยมือ  
    9.๑ ความหมาย ประเภทของ สิง่แวดลอ้มตามธรรมชาต ิ

    9.๒ สิง่แวดลอ้มท่ีมนษุยส์รา้งขึน้ 

    9.๓ การดแูลสิง่แวดลอ้ม 

    9.๔ ประโยชนข์องสิง่แวดลอ้ม 

    9.๕ โทษของสิง่แวดลอ้ม        

 ๒.๒.๔ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับช่ือของเล่นของใช้ท่ีอยู่รอบตัวการเช่ือมโยง  ลักษณะ 
หรือคุณสมบัติอย่างง่ายๆ ของส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ใกล้ตัวเด็ก เช่น สี รูปร่าง  รูปทรง ขนาด  ผิวสัมผัส  การอบรมเล้ียงดู
และการจัดประสบการณ์ 
  เร่ืองที่ ๑  เรารักประเทศไทย        
    ๑.๑  ธงชาติไทย 
    ๑.๒ การแต่งกาย (ชุดประจ าชาติ) 
    ๑.๓ การร้องเพลงชาติ 
    ๑.๔ ค าทักทาย 
    ๑.๕ ชนิดของอาหารไทย         
  เร่ืองที่ ๒  ปลอดภัยในยานพาหนะ     
    ๒.๑ ความหมายของยานพาหนะ 
    ๒.๒ ประเภทของยานพาหนะ 
    ๒.๓ ช่ือของยานพาหนะ 
    ๒.๔ วิธีเลือกใช้ยานพาหนะท่ี เหมาะสม 
    ๒.๕ อันตรายจากยานพาหนะ            
   



 

   เร่ืองที่ 3  สาระแห่งสีสัน        
    3.๑ ช่ือสี                  
    3.๒ สีท่ีได้จากธรรมชาติ                  
    3.๓ ประเภทของสี                  
    3.๔ แม่สีและการผสมสี                  
    3.๕ ประโยชน์และโทษของสี    
  เร่ืองที่ 4  สร้างฝันนักคิด               
    4.๑ เรียนรู้เรื่องจ านวน1-5 
    4.๒ การวัดเปรียบเทียบส่ิงของ 2 ส่ิง 
    4.๓ เรขาคณิต (บอกทิศทางและต าแหน่ง) 
    4.๔ เวลา                  
    4.๕ ทักษะและกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ (การแก้ปัญหา) 
   เร่ืองที่ ๕  วิทยาศาสตร์สร้างสรรค ์      
    ๕.๑ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (ช่ัง ตวง วัด) 
    ๕.๒ แรงดึงดูดของแม่เหล็ก 
    ๕.๓ พลังงานในชีวิตประจ าวัน (แหล่งก าเนิดเสียง) 
    ๕.๔ การสังเกตดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว                           
    ๕.๕ ของเล่นท่ีอยู่รอบตัวและการเปล่ียนแปลงของส่ิงตา่งๆ     

           เร่ืองที่ 6 การสื่อสาร                  
    6.๑ ความหมายของการส่ือสาร                  
    6.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการส่ือสาร                
    6.๓ วิธีการส่ือสาร               
    6.๔ มารยาทในการส่ือสาร     
    6.๕ ประโยชน์ของการส่ือสาร  
  เร่ืองที่ ๗   ท่องแดนอาเซียน      
    ๗.๑ ธงอาเซียน 
    ๗.๒ ตราสัญลักษณ์อาเซียน 
    ๗.๓ ค าขวัญอาเซียน 
    ๗.๔ เพลงอาเซียน 
    ๗.๕ ภาษาอาเซียน      
                           
 
   
 



 

   เร่ืองที่ 8 เรียนรู้วัฒนธรรม      
    8.๑ ศาสนาและวันส าคัญประจ าชาติ 
    8.๒ ชุดการแสดงประจ าชาติ 
    8.๓ อาหารประจ าชาติ 
    8.๔ ภาษาประเพณีและวัฒนธรรมประจ าชาติ 
    8.๕ การละเล่น การแสดงและนิทานประจ าชาติ 
   เร่ืองที่ 9 ผู้น าพอเพยีง       
    9.๑ ความพอดี ไมม่ากไป ไมน่อ้ยไป 

    9.๒ ความมีเหตมีุผล อธิบายได ้

    9.๓ ความรอบคอบ 

    9.๔ การท าในสิง่ท่ีถกูตอ้ง ไมเ่ส่ียงเกินไป 

    9.๕ ความซ่ือสตัยส์จุรติ 

  เร่ืองที่ 10 หนูน้อยตาวิเศษ      
    10.๑ ประเภทของขยะ 

    10.๒ การคดัแยกขยะ 

    10.๓ การก าจดัขยะท่ีวธีิ 

    10.๔ ประโยชนแ์ละโทษของขยะ 

    10.๕ การปอ้งกนัและลดการทิง้ ขยะ 

 การอบรมเล้ียงดูและการจัดประสบการณ์ ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้  จาก
ประสบการณ์ตรง ได้พัฒนาท้ังด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถจัดในรูปของ กิจกรรม
บูรณาการผ่านการเล่น การรอบรมเล้ียงดูและการจัดประสบการณ์ ควรค านึงถึงส่ิงส าคัญต่อไปนี้ 
  ๑. อบรมเล้ียงดูเด็กและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ  
  ๒. ตระหนักและสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีเด็กพึงได้รับ  
  ๓. ปฏิบัติตนต่อเด็กด้วยความรัก ความเข้าใจ และใช้เหตุผล   
  ๔. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมดุลครบทุกด้าน 
  ๕. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม และวัฒนธรรมไทย  
  ๖. ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับความสามารถและการเรียนรู้ของเด็ก  
  ๗. สนับสนุนการเล่นตามธรรมชาติของเด็ก 
 
 
 
 
 



 

3. โครงสร้างเวลาเรียน                
การก าหนดเวลาเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดการศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัย ตาม

มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง ก าหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องจัดเวลาเรียนไม่
น้อยกว่า ๒๐๐ วันท าการ โดยแบ่งเป็น ๒ ภาคเรียน ใน ๑ ปี การศึกษา   
3.1 เป้าประสงค์ 

1. เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุลตาม
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างรอบด้านและเต็มศักยภาพ 

3. ทุกห้องเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนได้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และเพียงพอ 

4. ผู้ปกครอง ชุมชนและทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ให้ความร่วมมือและสนับสนุน            
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
3.2 พันธกิจ   

1. มุ่งจัดประสบการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุต่ ากว่า 3 ปีให้มีพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน อย่างสมดุล
และเต็มศักยภาพมีเจตคติท่ีดีต่อท้องถิ่น สนใจใฝ่รู้  มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

2. พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นท่ีมีจุดหมายอย่างต่อเนื่อง 
3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สภาพแวดล้อม ส่ือเทคโนโลยี ท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของ

เด็ก โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้เสริมสร้างพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็ก 

4. ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

 



 

ตารางแสดงตัวชี้วัด ( Keys Performance Indicators : KPIs)   ในแต่ละเป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ (Goals) 
ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

ค่าเป้าหมาย (Targets) 
ปี ๖6 – 70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

1. เด็กปฐมวัยทุกคนมี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่าง
สมดุลตามมาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
หลักสูตร 

1.1  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
พัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญา
เหมาะสมตามวัย 
 

1.1.1  ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมี
พัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
75 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างรอบด้านและเต็ม
ศักยภาพ 

2.1 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนา
วิชาชีพ 
2.2 จ านวนครูที่มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

2.1.1 จ านวนครู  4  คน ได้รับการ
พัฒนาวิชาชีพ 
2.2.1  จ านวนครู  4  คน มีศักยภาพ
ในการเรียนการสอน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
75 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
75 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

3. ทุกห้องเรียนจัด
สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียนได้อย่าง
หลากหลาย เหมาะสมกับ การ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
เพียงพอ 

3.1 ร้อยละของส่ือการเรียนการ
สอนภายในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการ
จัดการศึกษา 
3.2 ร้อยละของพื้นท่ี ของอาคาร
สถานท่ี สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญา ท้องถิ่น   
ท่ีเอื้อต่อการท างานและการจัด 
การศึกษา 

3.1.1 ร้อยละ 75 ของส่ือการเรียน
การสอนภายในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการ
จัดการศึกษา 
3.2.1 ร้อยละ 75 ของพื้นท่ี ของ
อาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญา ท้องถิ่น   
ท่ีเอื้อต่อการท างานและการจัด 
การศึกษา 
 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
75 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
75 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 



 

 
ตารางแสดงตัวชี้วัด ( Keys Performance Indicators : KPIs)   ในแต่ละเป้าประสงค์ 

 

เป้าประสงค์ (Goals) 
ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

ค่าเป้าหมาย (Targets) 
ปี ๖6 – 70 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 

4. ผู้ปกครอง ชุมชนและทุก
ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง อย่างน้อยร้อย
ละ ๘๐ ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุน การจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
 

4.1ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการจัด การศึกษา ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีให้ความ ร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา และกิจกรรม
ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.2 ร้อยละของผู้อยู่อาศัยในชุมชน 
ท่ีให้การ ยอมรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4.1.1 ร้อยละ 75 ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการจัด การศึกษา ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีให้ความร่วมมือในการ
จัดการศึกษา และกิจกรรมของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
4.2 ร้อยละ 75 ของผู้อยู่อาศัยใน
ชุมชน ท่ีให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
75 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
75 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1.๑ 
1. ตัวชี้วัดที่ 1.๑ : ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาเหมาะสม
ตามวัย 
2. ขอบเขตความหมาย : ผู้เรียน หมายถึง เด็กเล็กซึ่งเข้ารับการพัฒนาในศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่า
มะเขือ 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/ เกณฑ์(ปี 2566 – ๒๕70) : ร้อยละ 90 
5. วิธีการค านวณ : จ านวนผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย X 100 
     จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพืน้ฐาน) : ร้อยละ 75 
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา/ นับจ านวนแล้วค านวณร้อยละ 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน: ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 2 .๑ 
1. ตัวชี้วัดที่ 2.๑: จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาวชิาชีพ 
2. ขอบเขตความหมาย : ครู หมายถึง ครูและผู้ท่ีปฏิบัติการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ 
3. หน่วยวัด : จ านวน 
4. เป้าหมาย/ เกณฑ์(ปี 2566 – ๒๕70) : 3 คน 
5. วิธีการค านวณ : นับจ านวน 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพืน้ฐาน) : 3 คน 
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ / นับจ านวน 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน: ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 2.2 
1. ตัวชี้วัดที่ 2.๒ :  จ านวนครูที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
2. ขอบเขตความหมาย : ครู หมายถึง ครูและผู้ท่ีปฏิบัติการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ 
3. หน่วยวัด : จ านวน 
4. เป้าหมาย/ เกณฑ์(ปี 2566 – ๒๕70) : 4 คน 
5. วิธีการค านวณ : นับจ านวน 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพืน้ฐาน) : 4 คน 
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ / นับจ านวน 
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 3.1 



 

1. ตัวชี้วัดที่ 3.1 :  ร้อยละของส่ือการเรียนการสอนภายในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษา  
2. ขอบเขตความหมาย : ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ  
4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี 2566 – 2570) : ร้อยละ ๙๐  
5. วิธีการค านวณ : ส่ือการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษา X ๑๐๐ 

ส่ือการเรียนการสอนท้ังหมด  
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพืน้ฐาน) : ร้อยละ ๗5 
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ/ นับจ านวน แล้วค านวณร้อยละ  
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 3.2 
1. ตัวชี้วัดที่ 3.2 :  ร้อยละของพื้นท่ี ของอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น         

ท่ีเอื้อต่อการท างานและการจัดการศึกษา 
2. ขอบเขตความหมาย : อาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายถึงอาคาร  

สถานท่ี สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ท่ีใช้ในการจัดการเรียน การ 
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ   

3. หน่วยวัด : ร้อยละ  
4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี 2566 – 2570) : ร้อยละ ๙๐  
5. วิธีการค านวณ : จ านวนอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม                           

   แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเอื้อต่อการจัดการศึกษา   X  100           
อาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ังหมด 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพืน้ฐาน) : ร้อยละ ๗5 
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ/ นับจ านวน แล้วค านวณร้อยละ  
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.1 
1. ตัวชี้วัดที่ 4.๑ : ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีให้ความ      

   ร่วมมือในการจัดการศึกษา และกิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2. ขอบเขตความหมาย : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา หมายถึง ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด        

การศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ  
4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี ปี 2566 – 2570) : ร้อยละ 90  
5. วิธีการค านวณ : จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ท่ีให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา X 100 



 

จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ท้ังหมด   
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพืน้ฐาน) : ร้อยละ 75 
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ/ นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ  
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.2 
1. ตัวชี้วัดที่ 4.2 : ร้อยละของผู้อยู่อาศัยในชุมชน ท่ีให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้ความร่วมมือใน      

กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2. ขอบเขตความหมาย : ผู้อยู่อาศัยในชุมชน หมายถึง ผู้ท่ีอยู่อาศัยในทุกชุมชนของเทศบาลต าบลท่ามะเขือ 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ  
4. เป้าหมาย/ เกณฑ์ (ปี 2566 – 2570) : ร้อยละ 90  
5. วิธีการค านวณ : จ านวนผู้อยู่อาศัยในชุมชนท่ีให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ X 100 

จ านวนผู้ประชากรในชุมชนท้ังหมด   
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพืน้ฐาน) : ร้อยละ 75 
7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ / นับจ านวนแล้วค านวณหาร้อยละ  
8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ รายงาน : ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเด็กปฐมวัย 

 1.1 ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน   

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง 

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการสเต็มศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมหรือโครงการท่ี
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาท่ีพบ
เจอในชีวิตจริง 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่ามะเขือ 

บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 80 เด็กเล็ก มี
พัฒนาการและทักษะชีวิต
ท่ีดีขึ้น 

2. โครงการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาและ
แผนจัดประสบการณ์
เรียนรู ้

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ได้
คุณภาพตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่ามะเขือ 

บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 80 เด็กเล็กมี
พัฒนาการได้ตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด 

3. โครงการอาหาร
กลางวัน 

จัดซื้อวัสดุอาหารแห้งและ
สดเพื่อประกอบ อาหารให้
ผู้เรียน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ จัดท าอาหารกลางวันท่ีมี
คุณค่าทาง อาหารครบท้ัง 
๕ หมู่ ให้เด็กเล็กทุกคน 
อย่างน้อยปีละ 245วัน
เรียน 

บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 95 เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารครบท้ัง๕หมู ่

 
 
  



 

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง 

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

4. โครงการจ้างเหมา
บริการงานสอน ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่ามะเขือ 

เพื่อจัดหาบุคลากรในการ
สนับสนุนการสอน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ จัดหาบุคลากรในการ
สนับสนุนการสอน 

บรรลุตามเป้าหมาย ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพใน
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับเด็กเล็ก 

  
  1.2  ส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง 

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูของสังกัด 
อปท. 

เพื่อพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการ
ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 80 ครูได้รับการ
พัฒนาศักยภาพให้มี
คุณภาพประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานศึกษาเด็กปฐมวัย 
  2.1 ส่งเสริมปัจจัยในการบริหารให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง 

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.โครงการจัดหาส่ือการ
เรียนการสอนวัสดุ
การศึกษา 

เพื่อจัดหาส่ือการเรียนการ
สอน ท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอกับความต้องการ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 
ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ
กับความต้องการของเด็ก
เล็ก 

บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 90 มีส่ือการเรียน
การสอน ท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอกับความต้องการ

ของเด็กเล็ก 
2.โครงการจัดหาวัสดุ
การศึกษา 

เพื่อจัดหาวัสดุสนับสนุน
จัดการศึกษา 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ จัดซื้อวัสดุสนับสนุน
การศึกษาให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 90 วัสดุสนับสนุน
การศึกษาให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

3.โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลเพื่อประกอบอาหาร 

เพื่อจัดหาบุคคลมา
ประกอบอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กเล็ก 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ จัดหาบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถในการ
ประกอบอาหารท่ีมี
ประโยชน์ 

บรรลุตามเป้าหมาย ได้บุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถในการ
ประกอบอาหารท่ีมี
ประโยชน์ 

4.โครงการจ้างเหมาบริการ
งานท าความสะอาด ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
สถานศึกษาในสังกัด 

เพื่อจัดหาบุคคลมาท า
ความสะอาดในศพด. และ

สถานศึกษาในสังกัด 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ จัดหาบุคคลในการท า
ความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

บรรลุตามเป้าหมาย ได้บุคคลในการท าความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 
 
 



 

 
  2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง 

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน  
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง, 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

เพื่อให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรใน
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ จัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองปีละ 2 ครั้ง 
จัดกิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 85 ได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครอง 
ชุมชน และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

  
  2.3 ส่งเสรมิแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตามหลักปรัชญา 

โครงการ/ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง 

คุณภาพและข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับเด็กเล็กได้ 

บรรลุตามเป้าหมาย 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 เด็กเล็กมี
ความรู้ความเข้าใจตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 
 



 

บทที่ ๓  
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ  สังกัดกองการศึกษา 
เทศบาลต าบลท่ามะเขือ  มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่ามะเขือ มีดังนี้  

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานท่ี รับผิดชอบ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานเด็กปฐมวัย 

1.1 ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนท้ัง 4 
ด้าน  
 
1.2  ส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ท่ามะเขือ 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ท่ามะเขือ 

2.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
สถานศึกษาเด็กปฐมวัย 

2.1 ส่งเสริมปัจจัยในการบริหาร
ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน 
 
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
และชุมชน 
 
2.3 ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลัก
ปรัชญา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ท่ามะเขือ 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ท่ามะเขือ 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ท่ามะเขือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ  มีโครงการ/ กิจกรรม  จ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ในการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ ดังนี้  
4.1 บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2566 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2567 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2568 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2569 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2570 
รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานเด็กปฐมวัย 

            

 1.1ส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนท้ัง 4 ด้าน 

5 609,000 5 609,000 5 679,000 5 679,000 5 679,000 5 3,255,000 

 1.2ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้บริหารครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1 1,000 1 2,000 1 3,000 1 4,000 1 5,000 1 15,000 

รวม 6 586,000 6 587,000 6 658,000 6 658,000 6 658,000 6 3,145,000 
2.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
สถานศึกษาเด็กปฐมวัย 

            

 2.1 ส่งเสริมปัจจัยใน
การบริหารให้เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียน
การสอน 

3 190,000 4 320,000 4 450,000 4 580,000 4 710,000 4 2,250,000 



 

ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2566 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2567 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2568 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2569 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2570 

รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

              
 2.2 ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมระหว่าง
สถานศึกษากับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

1 20,000 1 20,000 1 30,000 1 40,000 1 50,000 1 160,000 

 2.3 ส่งเสริมแหล่งการ
เรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ตามหลัก
ปรัชญา 

2 1,000 1 2,000 1 3,000 1 4,000 1 5,000 1 15,000 

รวม 6 211,000 6 342,000 6 483,000 6 624,000 6 765,000 6 2,425,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

4.2 รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเด็กปฐมวัย 
 1.1 ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนท้ัง 4 ด้าน 

ท่ี โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 

1 โครงการสเต็มศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

เพื่อจัดหาส่ือการ
เรียนการสอนท่ี
เหมาะสมและ
เพียงพอกับความ
ต้องการ 
 
 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลท่ามะเขือ 

10,000 10,000 20,000 
 
 
 

รายหัว 

20,000 20,000 เด็กเล็ก มี
พัฒนาการและ
ทักษะชีวิตท่ีดีขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่า
มะเขือ 
 

2 โครงการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตร
การศึกษาและแผนจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียน
การสอนให้ได้
คุณภาพตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลท่ามะเขือ 

5,000 5,000 5,000 
 
 

รายหัว 

5,000 5,000 เด็กเล็กมี
พัฒนาการได้ตาม
มาตรฐานท่ี
ก าหนด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่า
มะเขือ 
 

3 โครงการอาหาร
กลางวัน 

จัดซื้อวัสดุ
อาหารแห้งและ
สดเพื่อประกอบ 
อาหารให้ผู้เรียน 

จัดท าอาหารกลาง
วันท่ีมีคุณค่าทาง 
อาหารครบท้ัง ๕ หมู่ 
ให้เด็กเล็กทุกคน 
อย่างน้อยปีละ 245
วันเรียน 
 

250,000 250,000 300,000 
 
 

กสถ. 

300,000 300,000 เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารครบ
ท้ัง๕หมู ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่า
มะเขือ 
 



 

ท่ี โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 

4 โครงการจ้างเหมา
บริการงานสอน 
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
ท่ามะเขือ 

เพื่อจัดหา
บุคลากรในการ
สนับสนุนการ
สอน 

จัดหาบุคลากรในการ
สนับสนุนการสอน 

324,000 324,000 324,000 
 

รายได้
เทศบาล 

324,000 324,000 ครูได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ให้มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่า
มะเขือ 

5 โครงการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกัน
โรคในเด็กปฐมวัย
(สปสช) 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพของเด็ก
และป้องกันเฝ้า
ระวังโรคในเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลท่า
มะเขือ 

20,000 20,000 30,000 
 
 

สปสช. 

30,000 30,000 เด็กได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อย่างเหมาะสม 
สามารถป้องกัน
โรคต่างๆท่ีเกิดกับ
เด็กได้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่า
มะเขือ 

 
 1.2 ส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 

1 โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูของ
สังกัด อปท. 

เพื่อพัฒนา
ส่งเสริมศักยภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ในการปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษา 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

1,000 2,000 3,000 
 

 

4,000 5,000 ครูได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ให้มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่า
มะเขือ 

 

 
 



 

๒. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานศึกษาเด็กปฐมวัย 
  2.1 ส่งเสริมปัจจัยในการบริหารให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 

1 โครงการจัดหาส่ือการ
เรียนการสอนวัสดุ
การศึกษา 

เพื่อจัดหาส่ือการ
เรียนการสอน ท่ี
เหมาะสมและ
เพียงพอกับความ
ต้องการ 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลท่ามะเขือ 

30,000 30,000 50,000 
 

รายได้
เทศบาล 

50,000 50,000 มีส่ือการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสม
และเพียงพอกับ
ความต้องการของ
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่า
มะเขือ 

2 โครงการจัดหาวัสดุ
การศึกษา 

เพื่อจัดหาวัสดุ
สนับสนุนจัด
การศึกษา 

จัดซื้อวัสดุสนับสนุน
การศึกษาให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ 

30,000 30,000 50,000 
รายได้

เทศบาล 

50,000 50,000 วัสดุสนับสนุนการ 
ศึกษาให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่า
มะเขือ 

3 โครงการจ้างเหมา
บริการงานท าความ
สะอาด ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
สถานศึกษาในสังกัด 

เพื่อจัดหาบุคคล
มาท าความ
สะอาดในศพด. 
และสถานศึกษา
ในสังกัด 

จัดหาบุคคลในการท า
ความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

200,000 200,000 200,000 
 
 
 

รายได้
เทศบาล 

200,000 200,000 ได้บุคคลในการ
ท าความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่า
มะเขือ 



 

  2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 

1 โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน  
กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง, 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

เพื่อให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากร
ในสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

จัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองปีละ 2 
ครั้ง 
จัดกิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 
 
 
 

รายได้
เทศบาล 

50,000 50,000 ได้รับความ
ร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่า
มะเขือ 

 

  2.3 ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 

1 โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้เรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจากการจัด
ประสบการณ์                  
การเรียนรู้ของคร ู

1,000 2,000 3,000 
 
 

รายได้
เทศบาล 

4,000 5,000 เด็กเล็กมีความรู้
ความเข้าใจตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล               
ท่ามะเขือ 

2 โครงการน้อมน าพระ
บรมราโชบายด้านการ 
ศึกษาของในหลวงราช 
การท่ี10 สู่การปฏิบัติ 

เพื่อน้อมน าพระ
ราโชบายด้าน
การศึกษามาสู่
ปฏิบัติ 

ครูสามารถน าพระรา
โชบายด้านมาใช้จัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับเด็กเล็ก 

10,000 10,000 10,000 
 

รายหัว 

20,000 20,000 เด็กได้รับการ
เรียนรู้จากท่ีน้อม
น ามาจากพระรา
โชบาย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล            
ท่ามะเขือ 



 

บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผล การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

 

5.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  

 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือลงวันท่ี 15 กันยายน 2564 โดยความ เห็นชอบ 
ของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ ในคราวการประชุมครั้งท่ี 3/2564 
เมื่อวันท่ี  14 กันยายน 2564 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา 
ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้    

1.   นายกมล  ประเทืองไพรศร ี  ผู้บริหารท้องถิ่น   ประธานกรรมการ 
2.   พระสุพิณ  สุมโน   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
3.   นายเอียด  ช้างจ่ัน   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
4.   นายจ ารูญ  เพชรรัตน์  ผู้แทนสภาท้องถิ่น   กรรมการ 
5.   นายประสาท  กสิกิจ   ผู้แทนสภาท้องถิ่น   กรรมการ 
6.   นางชยาภรณ์  เท้ียวพันธ์  ปลัดเทศบาลฯ รักษาการแทน  กรรมการ 

   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7.   นายถาวร  แก้ววัฒถา  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
8.   นายบุญสม  ส าเภาดี   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
9.   นางพิสมัย  แก้วเจริญผล  ผู้แทนสถานศึกษา   กรรมการ 
10.   นางศศิธร  วันค า   ผู้แทนสถานศึกษา   กรรมการ 
11.   นางศิริพร  มันตาภรณ์  ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
12.   นางสาวปรียาภัทร ขุนศรีสุขขา  ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
13.   นางสาวนภารัตน์ สุรินทะ   ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 

     ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปีไปสู่การปฏิบัติมีอ านาจ
หน้าท่ี ดังนี้               
      1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ        
      2. ด าเนินการติดตาม และประเมินผลฯ         
      3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯต่อหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อให้
หัวหน้าสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ามะเขือ คณะกรรมการการศึกษา
เทศบาลต าบลท่ามะเขือนายกเทศมนตรีต าบลท่ามะเขือและประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ทราบโดยท่ัวกัน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ท้ังนี้ ให้ปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน  

 
 
 
 



 

5.๒ วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนพฒันาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ     
 การติดตามและการประเมินผลงานของแผน/งาน หรือโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนพัฒนาการศึกษา              
(พ.ศ.2566 – 2570) เป็นกระบวนการตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานต่างๆเป็น ระยะอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพื่อประเมินว่า สามารถปฏิบัติงานหรือโครงการให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาและ งบประมาณท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ รวมท้ังเกิดผลสัมฤทธิ์ ท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพหรือไม่ อย่างไร  เพื่อท่ีจะน าผลท่ีได้มาปรับปรุงการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  โดยมีกระบวนการ ดังนี้     
5.2.1 การแต่งต้ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสูก่ารปฏิบัติ 
 1) สรรหาบุคลเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
โดยสรรหาบุคคลตามโครงสร้างคณะกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่
การปฏิบัติ ซึ่งก าหนดไว้ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ ว 5232 ลงวันท่ี 2 กันยายน 
2562           
 2) จัดประชุมครั้งท่ี 1 เพื่อให้คณะกรรมการฯ เลือกกรรมการ 1 คน ท าหน้าท่ีประธานกรรมการ และ
กรรมการฯ อีก 1 คน ท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  
 3) จัดท าร่างประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนา การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ ว 
5232 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2562   
 4) เสนอร่างค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อขอความเห็นชอบ  
 5) หัวหน้าสถานศึกษา ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน า แผนพัฒนาการศึกษาไป 
สู่การปฏิบัติ   
 6) หัวหน้าสถานศึกษา จัดส่งประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ให้กองการศึกษา  
เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
5.2.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ก าหนดขั้นตอนในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา 
 เมื่อมีประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ แล้วจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ 
เพื่อร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะท าการประเมินผลส าเร็จเป็นราย
โครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ท้ังนี้ ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลท้ังระบบ 
กล่าวคือ ประเมินท้ังปัจจัยท่ีใช้  กระบวนการท่ีใช้ ผลผลิตท่ีได้รับ และผลท่ีเกิดขึ้น เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค
ท่ีเกิดขึ้น ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนด แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป      
          
 
   
 
 
 



 

5.2.3 กรอบแนวคิดการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา    
 การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ (Policy Process) ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่  การก าหนดนโยบาย การน า
นโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย มาเป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน แผนพัฒนาการศึกษาของของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 

 
กรอบแนวคิดการติดตามและประเมินแผนพัฒนาการศึกษา 

 
 
 

 

 

 

 

5.2.4 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาการศึกษา      
1) แนวทางการประเมิน    
 วัตถุประสงค์ของการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ

ประเมินกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา การน า แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติ และผลท่ีได้จากการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษา ดังนั้น แนวทางท่ีใช้ในการประเมิน
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา จึงพิจารณาจาก องค์ประกอบของการประเมินท้ังสามด้านดังกล่าวมาก าหนดเป็น
ตัวชี้วัด และรูปแบบการประเมินตามตัวชี้วัด โดยใช้วิธีแบบผสมผสานท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ    

2) ประเด็นการประเมิน          
การติดตามและประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา มี 3 ประเด็น  จ านวน 13 ตัวชี้วัด ได้แก่      
  ประเด็นการประเมินท่ี 1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา จ านวน 4 ตัวชี้วัด       

ประเด็นการประเมินท่ี 2 การน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ จ านวน 7 ตัวชี้วัด       
ประเด็นการประเมินท่ี 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา จ านวน  2 ตัวชี้วัด    

2.1)  ประเด็นการประเมินที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
          ตัวชี้วัด 1.1  ระดับความส าเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

(พ.ศ.2566 – 2570)  
ตัวชี้วัด 1.2  ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  

การจัดท าแผนพัฒนา  
      การศึกษา 

การน าแผนพัฒนา 
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

ผลของแผนพัฒนา  
การศึกษา 



 

ตัวชี้วัด 1.3  ระดับความส าเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ของการบรรลุวิสัยทัศน์  โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  อุปสรรค (SWOT Analysis)     

ตัวชี้วัด 1.4จ านวนองค์ประกอบของแผนพฒันาการศึกษา(พ.ศ.2566 – 2570)   
2.2) ประเด็นการประเมินที่ 2 การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
 ตัวชี้วัด 2.1  ระดับความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.2566 – 2570)   

ตัวชี้วัด 2.2  จ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
ตัวช้ีวัด 2.3  ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษากับ แผนพัฒนา

การศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570)   
ตัวชี้วัด 2.4  ร้อยละขอโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาท่ีถูกน าไปปฏิบัติ  
ตัวชี้วัด 2.5  จ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
ตัวชี้วัด 2.6  ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ กับแผนพัฒนา

การศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570)  
ตัวชี้วัด 2.7  ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณท่ีถูกน า ไปปฏิบัติ   

  2.3) ประเด็นการประเมินที่ 3 ผลของแผนพัฒนาการศึกษา 
ตัวชี้วัด 3.1  สัดส่วนตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.2566 – 2570)                

ท่ีบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด      
ตัวชี้วัด 3.2  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแผนพัฒนาการศึกษา          

5.๓ ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ   

ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลฯ  ปีละ ๒ ครั้ง ( ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง) โดยมีข้ันตอน ดังนี้     
 1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ด าเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาการศึกษา

ตามวิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ท่ีก าหนดไว้    
 2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ รายงานผลและข้อเสนอความเห็นซึ่งได้ จากการติดตาม

และประเมินผลฯ ต่อหัวหน้าสถานศึกษา     
3) หัวหน้าสถานศึกษารายงานผลและข้อเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลฯ ต่อ

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
ตามล าดับ  

 4) สถานศึกษาประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยท่ัวกัน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ท้ังนี้ ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 
 

 

 




