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สำรบัญ 
                                                     หน้ำ 

 

บทที่  ๑  บทน ำ                                                                                   ๔-๑๐๕ 

บทที่  ๒  ผลกำรจัดกำรศึกษำในรอบแผนที่ผ่ำนมำ                                         ๑๐๖-๑๒๙ 

บทที่  ๓  ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์                                                                ๑๓๐ 

บทที่  ๔  บัญชี/โครงกำร/กิจกรรม                                                            ๑๓๑-๑๕๗ 

บทที่  ๕  กำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
ไปสู่กำรปฏิบัติ                                                                                    ๑๕๘-๑๖๑ 

ภำคผนวก                                                                                           ๑๖๒                                                                                       

- ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ 
- รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรฯที่ให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำกำรศึกษำ 

ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
ประกำศใช้แผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
 

คณะผู้จัดท ำ                                                                                         ๑๖๓                                                                                       
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                                          บทท่ี๑ 

                                          บทน ำ 

๑.๑ กล่ำวสรุปโดยย่อเกี่ยวกับท่ีมำของ  “วิสัยทัศน์” 

              รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๕๔  รัฐต้องด าเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
ตุณภภาพโดยไม่เดชก็บค่าใช้จ่าย 
              รัฐต้องด าเนินการให้เด็กล็กได้รับการดูแลและพัฒนาการก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรค
หนึ่งเพ่ือพัฒนาร่างกาย  จิตใต  วินัย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาให้สมกับวัย  โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
              การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมวัยศึกษาเป็นบริการทางการศึกษาขั้นต้นที่รัฐมุ่งจัดให้
ประชาชนในวัยแรกของชีวิต  เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาและเป็นการวางรา
สกฐานของการด าเนินชีวิตในสังคมต่อไป  การศึกษาระดับนี้นับว่าจะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น  ทั้งต่อ
ตัวเด็ก  และครอบครัว  โดยเฉพะในการที่ประเทศก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน  ซึ่งมี
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น  ความจ าเป็นในการเตรียมประชาชนเพ่ือ
รองรับการพัฒนาประเทศ  จึงจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเตรียมตั้งแต่
ระดับปฐมวัย  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้น ได้มีโอกาสเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทีมีศักยภาพ  และเป็น
ก าลังที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี ( ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ) 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
               จากความจ าเป็นของการเตรียมประชาชนดังกล่าว  ท าให้ปัจจุบันการจัดการศึกษารดับ
ก่อนปรพถมศึกษา  เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับเด็กทุกคน  เพราะเป็นการเตรียมตัวในระดับต้นของชีวิต
ก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา การศึกษาระดับนี้มุ่งจัดให้เด็กวัย  ๓ - ๕ ปี  ซึ่งเป็นวัยที่
ส าคัญในการวางรากฐานของชีวิต  เพราะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาการอย่างรวดเร็วทั้งทางร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาตลอดจนบุคลิกภาพอันเป็นพัฒนาการต่อเนื่องมาจากวัยทารก  
ดังนั้น  เด็กวัย  ๓ - ๕ ปี  จึงควรได้รับการเตรียมความพร้อมในทุก าด้านของกการพัฒนาการและให้
เป็นไปอย่างถูกต้องตามทิศทางและต่อเนื่องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อไปในอนาคต 
               องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล   ในฐานะองค์กร
ปกครองท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงมีหน้าที่หลักประการหนึ่ง  คือ  การจัดการ
ศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่น อย่างต่อเนื่องทุกระดับ  ทั้งได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา
ระดับปฐมวัย  จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข้ึน  ตั้งแต่ปี  ๒๕๓๐ เพ่ือรับเลี้ยงดูเด็กเล็กอายุ ๒ - ๕ ปี  
โดยก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู   และพพัฒนาความพร้อมของ
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เด็ก  ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ซึ่งในปัจจุบัน  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ประจ ามัสยิดบ้านราไว  ต าบลขอนคลาน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  ได้รับเลี้ยงดูเด็กอายุ  ๒ - ๕ ปี 
จ านวน  ๓  ห้องเรียน 
               ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว  ต าบลขอนคลาน  อ าเภอทุ่งหว้า  
จังหวัดสตูล   ได้จัดท าแผนการศึกษา ( ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ )  ขึ้น  เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แสดงทิศทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของปประชาชน  และมีทิศทางสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  
แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
                การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว  
ต าบลขอนคลาน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  จัดดท าโดยการน าแผนพัฒนาการศึกษา ( ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕ ) ของสถานศึกษา  มาปรับปรุงเป็นร่างแผนพัฒนาการศึกษา ( ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ )  โดยก าหนด
ห้วงเวลาของแผนพัฒนาขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด จากนั้นด าเนินการดังต่อไปนี้ 
     ขั้นตอนที่  ๑ เก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนี้ 
      ๑.ข้อมูลจากล่างขึ้นบน  (BOTTOM - up) 

๑) ปัญหาที่สถาศึกษาต้องแก้ไข  เช่น  ผลการประเมินคุณๆภาพภายใน  ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ที่สถานศึกษาจะต้องเร่งพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน  ปัญหาพฤติกรรมของครู  
ปัญหาการขาดครู  ปัญหาการพัฒนาครู  ปัญหาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก  ปัญหาถนนภายในสถานศึกษาช ารุด  ปัญหาสนามเด็ก
เล่นและเครื่องเล่นเสริมประสบการณ์ช ารุด ปัญหาสื่อ / อุปกรณ์หการเรียนการ
สอนหรือครุภัณฑ์ทางการศึกษาช ารุด  ปัญหาค่าน้ าประปา  ค่าไฟฟ้า  ค่า
โทรศัพท์  ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง  ปัญหาการ
บริหารวานของสถานศึกษา  เป็นต้น 

๒) ความต้องการของสถานศึกษา เช่น  ครู  สื่อ / วัสดุ  อุปกรณ์การเรียนการสอน  
สนามเด็กเล่น  และเครื่องเล่นเสริมประสบการณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

๓) ปัญหาความต้องกการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา  ได้แก่  ผู้เรียน  
พ่ อ   แม่   ผู้ ป กครอ ง  ครู   หั วหน้ าสถานศึ กษ าศู น ย์ พั ฒ น าเด็ ก เล็ ก  
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และชุมชน 

   ๒.ข้อมูลจากบนลงล่าง (Top - down)  
                    ๑)  สาระการเรียนรู้และประสบการณ์ส าคัญ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.  
                         ๒๕๖๐ 
                    ๒)  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                    ๓)  กรอบการประเมินภายนอกของ ส านักงานรับรองมาตรฐานแลพะประเมิน 
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                         คุณภาพการศึกษา  (สมศ.) 
๔) มาตรฐานการศึกษาชาติ 
๕) นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ  นโยบายและทิศทางการพัฒนากลุ่ม

จังหวัด  และอ าเภอ  นโยบายและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น นโยบายการพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ  นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครอง  นโยบายการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จังหวัด  อ าเภอ  และองค์การปกครองท้องถิ่นต้นนสังกัด  และนโยบายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

   ขั้นตอนที่  ๒ สถานศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เพ่ือก าหนดร่างวิสัยทัศน์  พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่
เก็บรวบรวมมาได้ 
   ขั้นตอนที่  ๓ สถานศึกษาท าการวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค (SWOT 
Analysis) 
                  หลังจากที่ได้ร่างวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่า
เป้าหมาย  และกลยุทธ์ ในขั้นตอนที่  ๒  แล้ว จะต้องท าการศึกษาความเป็นไปได้( Feasibility 
Study) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค (SWOT Analysis)  เพ่ือ
น าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์ที่มีความเป็นไปได้ในการบรรลุ 
                   ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ( ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ )  โดยการน าแผนพัฒนา
การศึกษา ( ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  มาปรับปรุงเป็นร่างแผนพัฒนาการศึกษา ( ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ )  แล้ว
ก าหนดห้วงเวลาให้สอดคล้องกับห้วงการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
แล้วท าการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)   
                   ดังนั้น ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว  ต าบลขอนคลาน  อ าเภอทุ่ง
หว้า  จังหวัดสตูล ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ได้จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา  ( ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ )  ขึ้น  เพ่ือเป็นแนวทางในการ าพัฒนาคุณๆภาพการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงได้ท าการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT Analysis)  เพ่ือเป็นข้อมูลน าไปก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการนพัฒนาคุณภาพพการศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านรา
ไว  ต าบลขอนคลาน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล ต่อไป 
 
....................................................................................................................................... 
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๑.การจดัการศกึษา ๒.พฒันาการผูเ้รียน  ๓.รา่งกายสมบรูณ ์  แขง็แรง 

-โครงการพฒันาจดัหาสื่อการเรยีนการ

สอน 

-โครงการปรบัปรุงหอ้ง

สื่อการเรียนการสอน 

-โครงการจดัท าสื่อ

จากเศษวสัดเุหลือใช ้

วิสัยทัศน ์

พนัธกิจ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑ กลยทุธ ์

สง่เสรมิและพฒันา

ครู 

 

๒.๑ กลยทุธ ์ พฒันา

อาคารสถานที่ภมิูทศัน์

และสภาพแวดลอ้ม 

๓.๑ กลยทุธ ์ พฒันา

คณุภาพผูเ้รยีน 

 

๔.๑ กลยทุธ ์จดัหา

และพฒันาครุภณัฑ ์

๕.๑ กลยทุธ ์จดัหาและ

พฒันาสื่อ 

๖.๑ กลยทุธ ์

สขุาภบิาลสขุภาพ

อนามยั 

-โครงการพฒันา

บคุลากรทางการศกึษา 

 ศูนย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยดิบ้ำนรำไว  ต ำบลขอนคลำน  อ ำเภอทุ่งหว้ำ  จงัหวดัสตูล    วิสัยทศัน ์    ศนูย์

อบรมเด็กก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยิดบา้นราไว    จดัการศกึษาไดม้าตรฐาน จดัประสบการณเ์พ่ือใหผู้เ้รยีนมีพฒันาการที่เหมาะสมทกุดา้น รา่งกายสมบรูณ ์แข็งแรง ใฝ่รู ้ ใฝ่เรยีน  มี

คณุธรรม  จรยิธรรม  และมีคณุลกัษณะที่บอกถึงความเป็นไทยอยา่งชดัเจน 

๗.๑ กลยทุธ ์

ความสมัพนัธช์มุชน 

-โครงการศนูยน่์าอยู่  

น่าด ู น่าเรียน 

๕.ยทุธศาสตร ์การ

จดัหาและพฒันาสื่อ 

-โครงการวนัแม่แหง่ชาต ิ

๖.ยทุธศาสตร ์การ

สง่เสรมิสขุาภบิาล

สขุภาพอนามยั 

๗.ยทุธศาสตร ์การสง่เสรมิ

การบรหิารจดัการอยา่งมี

สว่นรว่ม 

๑.ยทุธศาสตร ์การ

สง่เสรมิและพฒันาครู 

๒.ยทุธศาสตร ์การพฒันา

อาคารสถานที่ภมิูทศันแ์ละ

สภาพแวดลอ้ม 

๓.ยทุธศาสตร ์การ

สง่เสรมิและพฒันา

คณุภาพผูเ้รยีน 

-โครงการจดัท าแผนการ

จดัประสบการณ ์

๔.ยทุธศาสตร ์การ

จดัหาและพฒันา

ครุภณัฑ ์

๑.สง่เสรมิและพฒันา

คณุภาพครูใหมี้ความ

สอดคลอ้งกบัการ

จดัการเรยีนการสอน 

๒.พฒันาอาคารสถานที่

สภาพแวดลอ้มให้

เหมาะสมและเอือ้ตอ่การ

เรยีนรู ้

-โครงการปรบัปรุงตอ่

เตมิซอ่มแซม 

-โครงการวดัและประเมินผล 

๓.สง่เสรมิและพฒันา

คณุภาพของผูเ้รยีน

ใหเ้หมาะสมตามวยั 

-โครงการวิจยัในชัน้

เรียน 

-โครงการวนัเดก็แหง่ชาต ิ

-โครงการสนามเดก็เลน่BBL 

-โครงการวนัพ่อแหง่ชาต ิ

-โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายการบรหิาร

สถานศกึษา ( สื่อการเรียนการสอน ) 

-โครงการให้

ความรูผู้ป้กครอง 

-โครงการปรบัปรุงภมูิทศัน ์ -โครงการวนัละนิดเก็บ

ขยะ 

-โครงการสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรมเดก็ปฐมวยั 

-โครงการ

โรงเรยีนพ่อ - แม ่

- โครงการสง่เสรมิสขุภาพ

เดก็ดว้ยการออกก าลงักาย 

-โครงการบรหิารจดัการ

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็

อย่างเป็นระบบ 

-โครงการสนบัสนนุ

คา่ใชจ้่ายการบรหิาร

สถานศกึษา (อาหาร

กลางวนัและอาหาร

เสรมินม 

๔.จดัหาและ

พฒันาครุภณัฑ ์ 

สื่อการเรยีนการ

๘.๑ กลยทุธ ์สง่เสรมิ

การบรหิารจดัการ

อยา่งมีสว่นรว่ม 

๕.สง่เสรมิผูเ้รยีนใหมี้

สขุภาพอนามยัที่ดี

เจรญิเติบโตตามวยั 

-โครงการจดัซือ้ครุภณัฑ์

และอปุกรณใ์นศนูย์

พฒันาเดก็เลก็ 

๖.สง่เสรมิและพฒันาการ

บรหิารจดัการอย่างมีสว่นรว่ม 

-โครงการทนัตสขุภาพ

เดก็ 

-โครงการให้

ข่าวสารและ

บรกิารแนะแนว

แก่ผูป้กครอง 
-โครงการพฒันามาตรฐาน

การศกึษาภายในศนูยพ์ฒันา

เดก็เลก็ 
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-โครงการท าขอ้มลู

ปัญญาทอ้งถ่ิน 

รวม  ๙  โครงกำร 

รวม  ๑  โครงกำร 

-โครงการจดัท าแฟ้มสะสมงาน 

-โครงการกีฬาสีเดก็เลก็ 

-โครงการจดัท า

งบประมาณ รายรบั 

รายจ่ายภายในศนูย์

พฒันาเดก็เลก็ 

-โครงการความพงึพอใจ

ของผูป้กครอง 

 

 

    

    

 

 

รวม ๕ โครงกำร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-โครงการงานนิเทศและ

พฒันาการเรียนการสอน 

-โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมครู 

-โครงการเดก็ปฐมวยั

สขุภาพดี 

รวม  ๕  โครงกำร 

-โครงการหลกัสตูรการ

เรียนการสอนดา้นศาสนา 

     รวม ๑๙ โครงกำร 

-โครงการจดัซือ้เครื่อง

เลน่สนาม 

-โครงการโลกทศันศกึษา 

รวม ๘ โครงกำร -โครงการศนูยพ์ฒันา

เดก็เลก็เป็นแหลง่

เรียนรูข้องชมุชน 

-โครงการตดิตาม

ภาวะโภชนาการเดก็

ปฐมวยั 

-โครงการสนบัสนนุ

คา่ใชจ้า่ยในการจดั

การศกึษาส าหรบัศนูย์

พฒันาเด็กเล็ก ( คา่

หนงัสือ คา่อปุกรณ์

การเรยีน และคา่

เครือ่งแบบนกัเรยีน) -โครงการหนนูอ้ยนกัออม 

รวม ๑๑ โครงกำร 

-โครงการความสามารถดา้น

วิชาการเดก็ปฐม 
รวม  ๘ โครงกำร 

-โครงการจดัท าขอ้มลู

สารสนเทศและทะเบียน

สถิตเิดก็ 

-โครงการน าเสนอ

ผลงานศนูยพ์ฒันาเดก็

เลก็สูส่าธารณชน -โครงการสง่เสรมิวินยั

นกัเรียน 

-โครงการธนาคารความด ี

-โครงการเดก็ไทยมารยาทงาม 

-โครงการหนนูอ้ยรกัการอ่าน 

-โครงการเตรียมความพรอ้มดา้น

ภาษาเดก็ปฐมวยั 

-โครงการศกึษาแหลง่เรียนรู ้

-โครงการสนบัสนนุคา่หนงัสือ

ส  าหรบัเด็กปฐมวยั 

-โครงการสรา้ง

ความสมัพนัธ์

ระหว่างศนูย์

พฒันาเดก็เลก็

กบัชมุชน 

-โครงการรายงาน

ประเมินตนเองSAR 

-โครงการสง่เสรมิ

ประชาธิปไตยในเดก็ปฐมวยั 

-โครงการสนบัสนนุคา่อปุกรณ์

การเรยีนส าหรบัเด็กปฐมวยั 

-โครงการสนบัสนนุคา่

เครือ่งแบบส าหรบัเด็กปฐมวยั 

-โครงการปอ้งกนัและ

ควบคมุโรคตดิตอ่ไวรสัโค

โรนา  ๒๐๑๙ ในเดก็

ปฐมวยั อาย ุ๒-๖ ปี 

-โครงการเย่ียมบา้นเดก็ 

-โครงการสง่เสรมิศาสนาและ

วฒันธรรม 

-โครงการอนรุกัษ์

ขนมพืน้บา้น 

-โครงการจกัสาน

วสัดธุรรมชาตใิน

ทอ้งถ่ิน 

-โครงการจดัท าหลกัสตูร 

แผนการศกึษาของศนูยฯ์

และปฏิทนิการปฏิบตังิาน

ประจ าปี 

-โครงการบรกิารเเทค

โนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  ICT 

-โครงการประชาสมัพนัธ์

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

-โครงการรณรงคเ์ดก็ปฐมวยั

สวมหมวกนิรภยั 

โครงการผลติสื่อดจิิตอลเพ่ือการศกึษา 
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                     ๑.๒ วิสัยทัศน์     ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว    จัดการศึกษาได้
มาตรฐาน จัดประสบการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมทุกด้าน  ร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  ใฝ่รู้  ใฝ่
เรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะที่บอกถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจน 

                   ๑.๓ มำตรฐำนกำรศึกษำ 

          ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ปประจ ามัสยิดบ้านราไว  ได้น ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
มาก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว  ได้
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายดังนี้ 

                                             มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
                                       ประกำศศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยิดบ้ำนรำไว 
                    เรื่อง  ให้ใช้มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ  เป็นมำตรฐำนในกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ   ภำยในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยิดบ้ำนรำไว 
                                          ฉบับลงวันที ่ ๖  เดือนพฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  
                          มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติประกอบด้วยมำตรฐำน ๓ ด้ำน ได้แก่   
                                •  มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ  
                                                          จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้/ ๒๖ ข้อ  
                                • มาตรฐานด้านที่ ๒ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น  
                                                          จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้/ ๒๐ ข้อ 
                                • มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย 
                 - ๓ ก แรกเกิด ถึง ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) จ านวน ๒          ตัวบ่งชี/้ ๗ ข้อ 
                 - ๓ ข ๓ ปี ถึง ๖ ปี(ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑) จ านวน ๗ ตัวบ่งชี้/                                                       
                   ๒๒ ข้อ สาระของมาตรฐานแต่ละด้าน มีดังนี้ 
     มำตรฐำนด้ำนที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
        ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ  
                ตัวบ่งชี้ย่อย 
                      ๑.๑.๑ บรหิารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
                      ๑.๑.๒ บรหิารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
                      ๑.๑.๓ บรหิารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
       ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรทุกประเภทตำมหน่วยงำนที่สังกัด  
                 ตวับ่งชี้ย่อย  
                      ๑.๒.๑ บรหิารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ  
                       ๑.๒.๒ ผูบ้ริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการ มีคุณวุฒิ/ 
คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
                       ๑.๒.๓ คร/ูผู้ดูแลเด็กที่ท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิ  การศึกษา/ 
คุณสมบัติเหมาะสม  
                       ๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจ านวน
เด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 
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เด็ก (อำยุ) อัตรำส่วนครู/ผู้ดูแล : เด็ก(คน) จ ำนวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม 
ต่ ากว่า ๑ ปี ๑ : ๓ กลุ่มละไม่เกิน ๖ คน 
ต่ ากว่า ๒ ป ๑ : ๕ กลุ่มละไม่เกิน ๑๐ คน 
ต่ ากว่า ๓ ปี ๑ : ๑๐ กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ คน 

๓ ปี -ก่อนเข้า ป.๑ ๑ : ๑๕ กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ คน 
 
          ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ กำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อมเพื่อควำมปลอดภัย  

                   ตัวบ่งชี้ย่อย  

                      ๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็น  ระบบ 

                     ๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 

                     ๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร  

|                   ๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัย เหมาะสม 
กับการใช้งานและเพียงพอ  

                    ๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับ ระดับ 
พัฒนาการของเด็ก  

                    ๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย  

                    ๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

                    ๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

          ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ กำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมสุขภำพและกำรเรียนรู้  

                  ตัวบ่งชี้ย่อย 

                    ๑.๔.๑ มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแล  การ
เจ็บป่วยเบื้องต้น 

                    ๑.๔.๒ มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี และ ป้องกัน 
ควบคุมโรคติดต่อ  

                    ๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กที่เหมาะสม  ตาม
ช่วงวัย และการใช้ประโยชน์  

                     ๑.๔.๔ จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  

                     ๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย  และ
เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก  

                     ๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร  น้ า
ดื่มน้ าใช้ การจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะน าโรค  
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                     ๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน  และ
ดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ  

         ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  

                 ตวับ่งชี้ย่อย  

                     ๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครองกับ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

                     ๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม  

                     ๑.๕.๓ ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่อง เด็กปฐมวัย  

                     ๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

              มำตรฐำนดำ้นที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้กำรดูแล และจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกำรเล่นเพื่อ
พัฒนำเด็ก ปฐมวัย   

           ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ กำรดูแลและพัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน 

                   ตัวบ่งชี้ย่อย  

                      ๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มี
การด า เนินงานและประเมินผล 

                      ๒.๑.๒ จัดพ้ืนที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย  

                      ๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กท่ีเรียนรู้ 
ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น  

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

                      ๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการจัดกิจกรรม 
พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ  

            ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยและดูแลสุขภำพ  

                    ตัวบ่งชี้ย่อย  

                       ๒.๒.๑ ใหเ้ด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ และ 
ส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

                       ๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ ความ
ปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
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                       ๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปาก 
เพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ  

                       ๒.๒.๔ เฝา้ระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการ 
อย่างต่อเนื่อง  

                       ๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด 

           ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ภำษำและกำรสื่อสำร  

                   ตัวบ่งชี้ย่อย  

                       ๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้งค าถาม สืบเสาะหาความรู้ 
แก้ปัญหาจินตนาการ คิดสร้างสรรค์โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 

                       ๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสาร อย่าง
หลากหลาย  ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ  

                       ๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูด 
เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของ การพูด และการอ่าน
ที่ถูกต้อง 

                       ๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่ และ 
ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ  

                       ๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย โดย
เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  

          ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและควำมเป็น
พลเมืองดี  

                   ตัวบ่งชี้ย่อย  

                      ๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม 
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

                      ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์ 
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจ และถนัด 

                       ๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ 
และหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับ 

วัย และพัฒนาการ 
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       ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ กำรส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่ำนให้ปรับตัวสู่กำรเชื่อมต่อในขั้นถัดไป  

               ตัวบ่งชี้ย่อย  

                     ๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/ 
โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 

                     ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึง 
การเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

                   มำตรฐำนดำ้นที่ ๓ คุณภำพของเด็กปฐมวัย 

          • ส ำหรับเด็กแรกเกิด - อ ำยุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน)  

       ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ก เด็กมีกำรเจริญเติบโตสมวัย  

               ตัวบ่งชี้ย่อย  

                   ๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 

       ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย  

                ตัวบ่งชี้ย่อย 

                   ๓.๒.๑ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน  

                   ๓.๒.๒ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor)  

                   ๓.๒.๓ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย (Fine Motor 
Adaptive)  

                   ๓.๒.๔ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (Receptive Language)  

                   ๓.๒.๕ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language)  

                   ๓.๒.๖ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม (Personal 
Social) 

            • ส ำหรับเด็ก อำยุ ๓ ปี - อ ำยุ ๖ ปี (ก่อนเข้ำประถมศึกษำปีท่ี ๑)  

        ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ข เด็กมีกำรเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมำะสม  

                 ตวับ่งชี้ย่อย 

                    ๓.๑.๑ ข เดก็มีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล  

                     ๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย  

                     ๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ 

        



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

          ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย 

                  ตัวบ่งชี้ย่อย  

                     ๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 

         ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหว 

                  ตัวบ่งชี้ย่อย  

                  ๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย                                      

                  ๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตากับมือ
ตามวัย  

          ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจ  

                  ตัวบ่งชี้ย่อย  

                   ๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ 
ผู้อื่นได้สมวัย  

                   ๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การท างาน 
ศิลปะดนตรี กีฬา 

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

          ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ เรียนรู้และสร้ำงสรรค์  

                 ตวับ่งชี้ย่อย  

                   ๓.๕.๑ ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 
ได ้สมวัย  

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

                   ๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย  

                   ๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย  

                   ๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 

            ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนภำษำและกำรสื่อสำร  

               ตัวบ่งชี้ย่อย  

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

                   ๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย น าไปสู่ การขีด 
เขียนค าท่ีคุ้นเคย และสนใจ  

                   ๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมี
ความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย                     

      ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม คุณธรรม มีวินัย และควำมเป็นพลเมืองดี  

                ตัวบ่งชี้ย่อย 

                  ๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล  

                  ๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมี 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย  

                  ๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตาม แก้ไข ข้อ 
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  

                  ๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

 

 

 

 

............................................................................................................................. ........................................... 

 

 

 

                        กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 

                     เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยิดบ้ำนรำไว 

                        แนบท้ำยประกำศศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยิดบ้ำนรำไว 

            เรื่อง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กกปฐมวัยแห่งชำติ  เพื่อกำรประกัน    
คุณภำพกำรศึกษำ ภำยในศนูย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยิดบ้ำนรำไว 
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                                ประกำศศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยิดบ้ำนรำไว                                                                                                           
 เรื่อง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ  เพื่อกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ภำยในศนูย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยิดบ้ำนรำไว ต ำบลขอนคลำน  อ ำเภอทุ่ง
หว้ำ  จังหวัดสตูล                

               มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  เป็นมาตรฐานกลางของประเทศใช้แทนมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ เพ่ือให้หน่วยงานทุกหน่วยงานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่ว
ประเทศ  ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการด าเนินงานและยกกระดับคุณภาพ  รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือ
ประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากต้นสังกัด  และภายนอก จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  โดยในการจัดท ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ   มีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาร่วมด าเนินงานได้แก่  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  กรุงเทพมหานคร  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
นอกจากนี้ยังมีผผลการวิจัยของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมาตรฐานต่าง ๆที่
เกี่ยวงข้อง  เช่น มาตรฐานคุณภาพของอาเซียน  มาตรฐานความปลอดภัย  คู่มือเฝ้าระวัง  คัดกรองและ
ส่งเสริมพัฒนาการ DSPM เป้นต้น น ามาใช้ประกอบในการจัดท ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ด้วย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ถือเป็นมาตรฐานขั้นต้นที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาเด็กของ
ประเทศ  และเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานและจัดบริการให้เด็กปฐมวัยได้มี
โอกาสเริ่มต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน  เพ่ือลดความเลื่อมล้ า เป็นการเพ่ิมคุณภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่ส าคัญที่สุดในการน าประเทศไทยสู่ความก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน  เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพของการ
ด าเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน  ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ  ๖ ปี 
บริบูรณ์ หรือ ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ซึ่งใช้ได้กับทุกบริบท 

             ทางศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว สังกัดกองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล   จึงก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิด
บ้านราไว ต าบลขอนคลาน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล ตามประกาศแนบท้าย เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
สถานศึกษาให้ตรงกับค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานและยกกระดับคุณภาพเด็กปฐมวัย ต่อไป     

       

                                             ประกาศ  ณ    วันที่   ๖ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช   ๒๕๖๔ 
 
 
              (นายสมมาตร   ชายเกตุ)                                    (นางสาวอ าพร  ภักดีเจริญกุล) 
              ประธานคณะกรรมบริหาร                                  ครู คศ.๒ หัวหน้าสถานศึกษา 
 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว               ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว 
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แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ตัวบ่งชี้ย่อย / รำยกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน / ตัว
บ่งชี้ / รำยกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนด้ำนที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย  

ตัวบ่งชี้ที  ๑.๑ กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  

        ๑.๑.๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กเล็กอย่างเป็นระบบ ระดับดี 

        ๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดี 

        ๑.๑.๓ บริหารจัดก ารข้อมูลอย่ างเป็นระบบ ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรทุกประเภทของหน่วยงำนทุกสังกัด ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  

        ๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ  ระดับดี 

        ๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการมี
คุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับดี 

        ๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก มีคุณวุฒิ/
คุณสมบัติเหมาะสม  

ระดับดี 

        ๑.๒.๔ บริหารบุคล ากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่ างเหมาะสม พอเพียง 
ต่อจ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 

เด็ก (อำยุ) อัตรำส่วนครู/ผู้ดูแล : 
เด็ก(คน) 

จ ำนวนเด็กในกลุ่ม
กิจกรรม 

ต่ ากว่า ๑ ปี ๑ : ๓ กลุ่มละไม่เกิน ๖ คน 
ต่ ากว่า ๒ ป ๑ : ๕ กลุ่มละไม่เกิน ๑๐ คน 
ต่ ากว่า ๓ ปี ๑ : ๑๐ กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ คน 

๓ ปี -ก่อนเข้า 
ป.๑ 

๑ : ๑๕ กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ คน 

 

ระดับดี 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

 

 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ตัวบ่งชี้ย่อย / รำยกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน / ตัว
บ่งชี้ / รำยกำรพิจำรณำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ กำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อมเพื่อควำมปลอดภัย ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  

        ๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  ระดับดี 

        ๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ 
ปลอดภัย 

ระดับดี 

        ๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อม 
ภายนอกอาคาร 

ระดับดี 

        ๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ใเหมาะ
สมกับการใช้งาน และเพียงพอ 

ระดับดี 

        ๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด 
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔ กำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมสุขภำพและกำรเรียนรู้ ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  

        ๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กและ 
ดูแล การเจ็บป่วยเบื้องต้น  

ระดับดี 

        ๑.๔.๒ มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี 
และ  ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

ระดับดี 

        ๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กท่ี 
เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

ระดับดี 

        ๑.๔.๔ จัดให้มีพ้ืนที่/ มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอก 
ห้องเรียน 

ระดับดี 

       ๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด 
ปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

ระดับดี 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ตัวบ่งชี้ย่อย / รำยกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน / ตัว
บ่งชี้ / รำยกำรพิจำรณำ 

         ๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุงประกอบ
อาหาร น้ าดื่มน้ าใช้ ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะน าโรค 

ระดับดี 

         ๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของ เด็ก
ทุกคน และดูแลความสะอาด และปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  

         ๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ 
ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เกี่ยวกับตัวเด็กและการด าเนินงานของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ระดับดี 

         ๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม ระดับดี 

         ๑.๕.๓ ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ระดับดี 

         ๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับดี 

มำตรฐำนด้ำนที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้กำรดูแล และจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกำร
เล่นเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ กำรดูแลและพัฒนำเด็กอย่ำงรอบด้ำน  ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  

         ๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย มีการด าเนินงานและประเมินผล  

ระดับดี 

         ๒.๑.๒ จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่าง  
หลากหลาย 

ระดับดี 

         ๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟัน และ
ช่องปากเพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

ระดับดี 

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

ระดับดี 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ตัวบ่งชี้ย่อย / รำยกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน / 
ตัวบ่งชี้ / รำยกำรพิจำรณำ 

         ๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัด 
กิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยและดูแลสุขภำพ ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  

        ๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณเพียงพอ
และส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม  

ระดับดี 

      ๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล สุขภาพ 
ความปลอดภัยในชีวิตประจ ำวัน 

ระดับดี 

         ๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและ
ช่องปากเพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

ระดับดี 

           ๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะ 
โภชนาการอย่างต่อเนื่อง  

ระดับดี 

       ๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ภำษำและกำรสื่อสำร ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  

          ๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกตสัมผัส ลองท าคิดตั้งค าถาม สืบเสาะ 
หาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับ ความคิด และผลงานที่
แตกต่างของเด็ก  

ระดับดี 

          ๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการ
สื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนา ตามล าดับขั้นตอน
พัฒนาการ 

ระดับดี 

          ๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟัง
เรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด/ เขียน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ  โดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็น
ตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง 

ระดับดี 

          ๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่าง ๆ  สถานที่ 
และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและ พัฒนาการ 

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

         ๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบกรณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เบื้องต้น 
ตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ กำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรม และ
ควำมเป็นพลเมืองดี  

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  

              ๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรม 
สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อ ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  

ระดับดี 

             ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้าน 
อารมณ์ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความ
สนใจและถนัด 

ระดับดี 

            ๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย 
ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ
ประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และ พัฒนาการ 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ กำรส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่ำนให้ปรับตัวสู่กำรเชื่อมต่อในขั้น 
ถัดไป 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  

             ๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองเพ่ือเตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัว ในบรรยากาศที่
เป็นมิตร  

ระดับดี 

             ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
แต่ละข้ัน จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ระดับดี 
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มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ตัวบ่งชี้ย่อย / รำยกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน / ตัว
บ่งชี้ / รำยกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนด้ำนที่ ๓ คุณภำพของเด็กปฐมวัย ส ำหรับเด็กแรกเกิดถึงอำยุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ 
เดือน) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ก เด็กมีกำรเจริญเติบโตสมวัย ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  

            ๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น 
รายบุคคล 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  

           ๓.๒.๑ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน ระดับดี 

           ๓.๒.๒ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (GM)  ระดับดี 

           ๓.๒.๓ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา สมวัย 
(FM) 

ระดับดี 

           ๓.๒.๔ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (RL) ระดับดี 

           ๓.๒.๕ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (EL) ระดับดี 

           ๓.๒.๖ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม (PS) ระดับดี 
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มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ตัวบ่งชี้ย่อย / รำยกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน / ตัว
บ่งชี้ / รำยกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนด้ำนที่ ๓ คุณภำพของเด็กปฐมวัย ส ำหรับเด็กอำยุ ๓ ปี ถึงอำยุ ๖ ปี (ก่อน
เข้ำประถมศึกษำปีท่ี ๑) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ข เด็กมีกำรเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมำะสม ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  

           ๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น 
รายบุคคล  

ระดับดี 

           ๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย ระดับดี 

           ๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  

           ๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหว ระดับดี 

 ตัวบ่งช้ีย่อย       

           ๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามาถเคลื่อนไหว และ
ทรงตัวได้ตามวัย 

ระดับดี 

           ๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงาน 
ระหว่างตากับมือตามวัย 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจ ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  

           ๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดี 
ต่อตนเอง และผู้อ่ืนได้สมวัย  

ระดับดี 

           ๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น 
การท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

 
 

ระดับดี 
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มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ตัวบ่งชี้ย่อย / รำยกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน / ตัว
บ่งชี้ / รำยกำรพิจำรณำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจ ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  

           ๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดี 
ต่อตนเอง และผู้อ่ืนได้สมวัย  

ระดับดี 

           ๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น 
การท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

ระดับดี 

            ๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตาม
ข้อตกลง ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ใหม่ได้
สมวัย 

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ เรียนรู้และสร้ำงสรรค์ ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  

             ๓.๕.๑ ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวเด็ก ได้สมวัย  

ระดับดี 

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

ระดับดี 

              ๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิด อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย ระดับดี 

              ๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย ระดับดี 

              ๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนภำษำและกำรสื่อสำร ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  

        ๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทน าและสื่อสารได้สมวัย  ระดับดี 

      ๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การ
คิดเขียนค า  และกรอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและต ามล าดับ พัฒนาการ 

ระดับดี 
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                                               กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 

  ๑.ศึกษาข้อมูลเดิมผลงการประเมินต่าง ๆที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

   ๒.มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ  ก าหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี ๔ ระดับ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประเมินดังนี้ 

     ระดับ  ๓  ดีมำก(ร้อยละ  ๘๐ ขึ้นไป)        ระดับ  ๒  ดี(ร้อยละ  ๖๐ – ๗๙.๙๙) 

     ระดับ  ๑  ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้น(ร้อยละ ๔๐ - ๕๙.๙๙)   ระดับ  ๐  ต้องปรับปรุง  (ต่ ำกว่ำร้อยละ ๔๐) 

    ๓.การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ  หรือเป็นร้อยละ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

                    ๑.๔ หลักสูตรของสถำนศึกษำ 

                                  เพ่ือให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด – ๖ ปี  ให้มี
พัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย  ความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเป็นการ เตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตร 
๕๔  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้หลักสูตรการ
การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐   ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสม 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ / ตัวบ่งชี้ย่อย / รำยกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน / ตัว
บ่งชี้ / รำยกำรพิจำรณำ 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม คุณธรรม มีวินัย และควำมเป็น พลเมืองดี ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  

       ๓.๗.๑ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับ ความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคล  

ระดับดี 

       ๓.๗.๒ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและ ส่วนรวม 
และมีค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย 

ระดับดี 

       ๓.๗.๓ข เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น า และผู้ตาม 
แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

ระดับดี 

        ๓.๗.๔ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนา เด็กปฐมวัย 
และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

ระดับดี 
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กับเด็กและสภาพท้องถิ่น  ทั้งนี้  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว  จัดการศึกษาโดยรับเด็กอายุ
๒ - ๖ ปี  หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิ ดบ้านราไว  จึงจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา    ดังนี้      

      ๑.๔.๑  หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย   พุทธศักรำช  ๒๕๖๐  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยิด
บ้ำนรำไว  (ส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ  ๓  ปี )     

                   ๑.ปรัชญำ  วิสัยทัศน์  ภำรกิจ  หรือพันธกิจ  เป้ำหมำย  มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์                                                 
                                                                                                               
                             ๑.๑  ปรัชญำของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยิดบ้ำนรำไว 

“  มีวินัย   ใฝ่รู้  คุณธรรม  จริยธรรมล้ าเลิศ  “ 
มีวินัย  หมายถึง  เด็กสามารถปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อตกลงของศูนย์ฯได้  เพ่ือเป็น
เกณฑ์ควบคุมพฤติกรรมทางกาย  วาจา  ของเด็ก 
ใฝ่รู้   หมายถึง  เด็กแสดงออกถึงความตั้งใจกระท า  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้ดี 
คุณธรรม  หมายถึง  เด็กได้ปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีงาม  เช่น  การมีสัมมาคารวะ 

 
                                ๑.๒       วิสัยทัศน์ 
                      ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยิดบ้ำนรำไว 
                          สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน 
                                  ------------------------------------ 

ศูนย์พัฒนาอบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว จัดการศึกษาได้มาตรฐาน  จัดประสบการณ์
เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมทุกด้าน  ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีคุณลักษณะที่บอกถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจน 

                               ๑.๓     พันธกิจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
                        ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยิดบ้ำนรำไว 
                          สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน 
                                 ------------------------------------ 
                        ๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูให้มีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน 

              2. พัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
              3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เหมาะสมตามวัย 
              ๔. จัดหาพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
              5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีเจริญเติบโตตามวัย 
              6. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
 
 

                                     ๑.๔   เป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
                             ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยิดบ้ำนรำไว 
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                                สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน 
                                      ------------------------------------ 
                              เป้ำประสงค์ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (Goals) 

       ๑. ส่งเสริมและพัฒนาครู 
       2. พัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
       3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

                 ๔. จัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์ 
      5. จัดหาและพัฒนาสื่อ 
      6.  การส่งเสริมสุขาภิบาลสุขภาพอนามัย 
      7. ส่งเสริมความสัมพันธ์ในชุมชน 
      ๘. ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
  
                                                      ตัวช้ีวัด 
       ๑.๑.ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี 
           ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       ๒.๑.ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามธรรมชชาติและตาม 
           ศักยภาพ 
       ๓.๑.ร้อยละของผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
       ๔.๑.ร้อยละของครุภัณฑ์ท่ีเอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
       ๕.๑.ร้อยละของสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
       ๖.๑.ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดีเจริญเติบโตตามวัย 
       ๗.๑.ร้อยละของผู้อาศัยในชุมชน  ที่ให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้ความร่วมมือในกิจ 
             กรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       ๘.๑.ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ให้ความร่วม 
             มือในการจัดการศึกษา  และกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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                                                  ๑.๕  มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                                                       พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 
                        คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๑ ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขภำพดี 
                                คุณลักษณะท่ี ๑.๑     ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัย 

สภำพที่พึงประสงค์ 
       ๑.  มีน้ าหนักตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
       ๒.  มีสว่นสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
       ๓.  มีเส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

                                คุณลักษณะท่ี ๑.๒    มีร่ำงกำยแข็งแรง 
สภำพที่พึงประสงค์ 

       ๑. มีภูมิต้านทานโรค ไม่ป่วยบ่อย 
       ๒. ขับถ่ายเป็นเวลา 
       ๓. รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย 
        ๔. นอนและพักผ่อนที่เหมาะสมกับวัย 

                       คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๒  ใช้อวัยวะของร่ำงกำยได้ประสำนสัมพันธ์กัน 
                                คุณลักษณะท่ี  ๒.๑    ใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ได้เหมำะสมกับวัย       

สภำพที่พึงประสงค์ 
๑. วิ่งและหยุดได้ทันที และเริ่มวิ่งใหม่ 
๒. นั่งยอง ๆ เล่น โดยไม่เสียการทรงตัว 
๓. เดินถอยหลังได้ 
๔. เดินขึ้น ลง บันได โดยมือข้างหนึ่งจับราวและก้าวเท้าโดยมีสองเท้าในขั้นเดียวกัน 
๕. กระโดดอยู่กับท่ี โดยเท้าพ้นพ้ืนทั้ง ๒ ข้าง 

                    
                                 คุณลักษณะท่ี  ๒.๒      ใช้กล้ำมเนื้อเล็กและประสำนสัมพันธ์มือ – ตำ ได้
เหมำะสมกับวัย 

สภำพที่พึงประสงค์ 
๑. วางก้อนไม้ซ้อนกันได้ ๔-๖ ก้อน 
๒. เปิดพลิกหนังสือได้ทีละแผ่น 
๓. จับสีเทียนแท่งใหญ่เพ่ือขีดเขียนได้ 
๔. เลียนแบบลากเส้นเป็นวงต่อเนื่อง หรือเส้นตรงแนวดิ่ง 
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                                               พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
                      คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๓  มีควำมสุขและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้เหมำะสมกับวัย 
                               คุณลักษณะท่ี  ๓.๑      ร่ำเริงแจ่มใส 

สภำพที่พึงประสงค์ 
๑. มีกริยาท่าทางส่วนใหญ่อารมณ์ดี 
๒. ยิ้มแย้ม หัวเราะง่าย 
๓. มีแววตาที่มีความสุข 

                              คุณลักษณะท่ี  ๓.๒      แสดงออกทำงอำรมณ์ได้เหมำะสมกับวัย 
สภำพที่พึงประสงค์ 

๑. แสดงความรักต่อผู้อ่ืน 
๒. แสดงความกังวลเมื่อแยกจากคนใกล้ชิด 
๓. แสดงความภาคภูมิใจเมื่อท าสิ่งต่าง ๆ ส าเร็จ 
๔. ชอบพูดค าว่า “ไม่” แม้จะเป็นสิ่งที่ต้องการ 

                             คุณลักษณะที่ ๓.๓  สนใจและมีควำมสุขกับธรรมชำติ สิ่งสวยงำม ดนตรีและ
จังหวะกำรเคลื่อนไหว 

สภำพที่พึงประสงค์ 
๑. ตอบสนองต่อธรรมชาติ อย่างเพลิดเพลิน 
๒. ตอบสนองต่อเสียงเพลง จังหวะดนตรี อย่างเพลิดเพลิน 
๓. ตอบสนองต่อสิ่งสวยงามต่าง ๆ อย่างเพลิดเพลิน 

                                                    พัฒนำกำรด้ำนสังคม 
                    คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๔  รับรู้และสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
                              คุณลักษณะท่ี ๔.๑     ปรับตัวเข้ำกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้   

สภำพที่พึงประสงค์ 
๑. ชอบการออกไปเที่ยวนอกสถานที่ 
๒. แสดงความเป็นเจ้าของกับสิ่งของของตนเอง 
๓. ชอบเก็บสิ่งของของตนเองไว้ใกล้ตัว 

                              
 
                           คุณลักษณะท่ี ๔.๒     เล่นและร่วมท ำกิจกรรมกับผู้อ่ืนได้ตำมวัย   

สภำพที่พึงประสงค์ 
๑. ชอบเล่นของเล่นคนเดียว 
๒. เล่นรวมกับคนอ่ืนแต่ต่างคนต่างเล่น 
๓. รอคอย ช่วงสั้น ๆ 

 
 
 
 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

                        คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๕  ช่วยเหลือตนเองได้เหมำะสมกับวัย 
                         คุณลักษณะท่ี ๕.๑     ท ำกิจวัตรประจ ำวันด้วยตนเองได้ตำมวัยท่ีบ้ำน  

สภำพที่พึงประสงค์ 
๑. ใช้ช้อนตักอาหารเข้าปาก แต่หกบ้าง 
๒. ชอบช่วยเหลืองานบ้านง่าย ๆ 
๓. สวมเสื้อผ้าโดยมีคนช่วย 
๔. บอกได้ว่าตนเองต้องการขับถ่าย 

                         คุณลักษณะที่  ๕.๒     ท ำกิจวัตรประจ ำวันด้วยตนเองได้ตำมวัยท่ีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
  

สภำพที่พึงประสงค์ 
๑. ใช้ช้อนตักอาหารเข้าปาก แต่หกบ้าง 
๒. ชอบช่วยเหลืองานง่าย ๆ  
๓. สวมเสื้อผ้าโดยมีคนช่วย 
๔. บอกได้ว่าตนเองต้องการขับถ่าย 

                                                  
                                                        พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 
                          คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๖  สื่อควำมหมำยและใช้ภำษำได้เหมำะสมกับวัย 
                                  คุณลักษณะท่ี ๖.๑     รับรู้และเข้ำใจควำมหมำยได้ตำมวัย  
  

สภำพที่พึงประสงค์ 
๑. ปฏิบัติตามค าสั่งได้ ๒ ค าสั่งต่อเนื่อง 
๒. สนใจฟังนิทานง่าย ๆ 
๓. ร้องเพลงได้บางค า และร้องเพลงคลอตามท านอง 
๔. สนใจดูหนังสือนิทานภาพ 

                           คุณลักษณะท่ี    ๖.๒    แสดงออกและ/หรือ พูดสื่อควำมหมำยได้  
สภำพที่พึงประสงค์ 

๑. พูดค าต่อกัน เช่น ไปเที่ยว 
๒. พูดเป็นวลีสั้นๆ  
๓. มักจะถามค าถาม “อะไร” และ “ท าไม” 

                          คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๗  สนใจเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ รอบตัว 
                                   คุณลักษณะท่ี ๗.๑   ควำมสนใจใฝ่รู้     

สภำพที่พึงประสงค์ 
๑. สังเกต ส ารวจ ลองผิดลองถูกกับคุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ  
๒. อยากเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
๓. ถามบ่อยถามซ้ า 
๔. จดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ยาวนานขึ้น 
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                                    คุณลักษณะท่ี  ๗.๒     เรียนรู้ผ่ำนกำรเลียนแบบ  
สภำพที่พึงประสงค์ 

๑. เลียนแบบค าพูดที่ผู้ใหญ่พูด 
๒. เลียนแบบการกระท าผู้ใกล้ชิดหรือเด็กอ่ืน 
๓. พยายามเลียนเสียงต่างๆ 

                                     คุณลักษณะท่ี ๘.๓    ส ำรวจโดยใช้ประสำทสัมผัส    
สภำพที่พึงประสงค์ 

๑. ส ารวจตามตู้ ลิ้นชัก ชั้นวางของ ตะกร้าผ้า 
๒. ชอบเล่น ลาก ดึง ผลัก โยน 
๓. ชอบวางรูปทรงลงช่อง 
๔. ค้นหาของที่ถูกซ่อนโดยมีสิ่งปกปิด 2-3 ชั้น 
๕. ชอบละเลงสีด้วยมือ 

                                               ๑.๖  อัตลักษณ์ 
“เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรม  ด ารงความเป็นไทย” 

                                              ๑.๗  เอกลักษณ์ 

                                         “ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่”   
                                               ๑.๘    มำตรกำรส่งเสริม 

                    “ส่งเสริมในการรักการอ่าน  ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์” 
                          ๒.สำระกำรเรียนรู้ 

                                      แนวปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้โดยพ่อ – 
แม่ และผุ้เลี้ยงดู  ส าหรับช่วงอายุ  ๒- ๓ ปี  เน้นการจัดประสบการณ์ผ่านการเล่นตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับ
วัยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญาโดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความติ้งการ  ความสนใจ  และความสามารถตามวัยของเด็ก  ทั้งนี้  เด็กในช่วงวัยนี้จะมีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น
มากกว่าในช่วงแรก  เด็กมีการพึ่งพาตนเอง  แสดงความเป็นตัวของตัวเอง  จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงสาระการ
เรียนรู้ที่ประกอบด้วย  ประสบการณ์ส าคัญ และสาระท่ีควรเรียนรู้  ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อ
เป็นพื้นฐานการเรียนรู้  ในระดับที่สูงขึ้นไป  สาระการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
ส าหรับเด็ก ๒-๓ ปี เป็นสือ่กลางในการจัดประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  
อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ซึ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  โดยอาจจัดในรูปแบบ
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ  หรือเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  สาระการเรียนรู้ประกอบไป
ด้วย  ๒  สว่น คือ ประสบการณ์ส าคัญ  และสาระที่ควรเรียนรู้  ดังนี้                                           

                                         ๒.๑  ประสบกำรณ์ส ำคัญ 

                                                 ประสบกำรณ์ส ำคัญ  ประสบการณ์ส าคัญ เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้อง ให้เด็กได้ลงมือท าด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาเด็กท้ังทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  
โดยเฉพาะระยะแรกเริ่มชีวิต และช่วงระยะปฐมวัยมีความส าคัญเป็นพิเศษ  เนื่องจากเป็นรากฐานของ
พัฒนาการก้าวต่อไปของชีวิตเด็กแต่ละคน  ตลอดจนเป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดความสามารถ แรงจูงใจ ใฝ่รู้ ใฝ่
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เรียน และความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองของเด็ก ที่จะส่งผลต่อเนื่องจากช่วงวัยเด็กไปสู่วัยรุ่นและวัย
ผู้ใหญ่ ประสบการณ์ส าคัญจะเก่ียวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมทุกด้านที่กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมี
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในวิถีชีวิตของเด็กและในสังคมภายนอก อันจะสั่ง
สมเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้และสามารถพัฒนาต่อเนื่องไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 

ประสบการณ์ส าคัญท่ีช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม และ 
สติปัญญา ของเด็กนั้น  พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจ าเป็นต้องสนับสนุนให้เด็กมีประสบการณ์ตรงด้วยการใช้ประสาท
สัมผัสทั้งห้า การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  การสร้างความรักความผูกพันกับคนใกล้ชิด  การ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และการรู้จักใช้ภาษาสื่อความหมาย  ดังนั้น การฝึกทักษะต่าง ๆ ต้อง
ให้เด็กมีประสบการณ์ส าคัญผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และการเล่น ให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการ
เลียนแบบ ลองผิดลองถูก ส ารวจ ทดลอง และลงมือกระท าจริง การปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของ บุคคล 
และธรรมชาติรอบตัวเด็กตามบริบทของสภาพแวดล้อม จ าเป็นต้องมีการจัดประสบการณ์ส าคัญแบบองค์รวมที่
ยึดเด็กเป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
                                      ๒.๑.๑ ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  เป็นการ
สนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อเล็ก  การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและ
ระบบประสาท ในการท ากิจวัตรประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ  การนอนหลับพักผ่อน  การดูแลสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยของตนเอง 
                                         ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีควรส่งเสริม 

๑. การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามจังหวะดนตรี 
๒. การเคลื่อนไหว และการทรงตัว 
๓. การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ และระบบประสาท 
๔. การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส 
๕. การวาด                     ๖. การเขียนขีดเขี่ย 
๗.  การปั้น                      ๘. การฉีก 

      ๙.  การตัดปะ                  ๑๐. การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ของใช้ส่วนตัว 
     ๑๑. การรักษาความปลอดภัย 
                                       ๒.๑.๒ ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ   เป็น
การสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่างเริง แจ่มใส  ได้
พัฒนาความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเอง จากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน พ่อ
แม่หรือผู้เลี้ยงดูเป็นบุคคลที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้เด็กรู้สึกเป็นที่รัก อบอุ่น มั่นคง เกิดความรู้สึก
ปลอดภัย ไว้วางใจ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
                                       ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีควรส่งเสริม 

๑. การรับรู้อารมณ์หรือความรู้สึกของตนเอง 
๒. การแสดงอารมณ์ที่เป็นสุข 
๓. การควบคุมอารมณ์และการแสดงออก 
๔. การเล่นอิสระ 
๕. การเล่นบทบาทสมมติ 
๖. การชื่นชมธรรมชาติ 
๗. การเพาะปลูกอย่างง่าย 
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๘. การเลี้ยงสัตว์ 
๙. การฟังนิทาน                   ๑๐.  การร้องเพลง 
๑๑. การท่องค าคล้องจอง          ๑๒. การท ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ ตามความสนใจ 

                                            
                                       ๒.๑.๓  ประสบกำรณ์ส ำคัญที่ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสังคม   เป็นการ
สนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว ในชีวิตประจ าวัน  ได้ปฏิบัติ   
กิจกรรมต่าง ๆ และปรับตัวอยู่ในสังคม เด็กมีโอกาสได้เล่น และท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ 
เด็กวัยเดียวกันหรือต่างวัย เพศเดียวกัน หรือต่างเพศ อย่างสม่ าเสมอ 
                                        ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีควรส่งเสริม 

๑. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวันตามวัย 
๒. การเล่นอย่างอิสระ 
๓. การเล่นรวมกลุ่มกับผู้อ่ืน 
๔. การแบ่งปันหรือการให้ 
๕. การอดทนรอคอยตามวัย 
๖. การใช้ภาษาบอกความต้องการ 
๗. การออกไปเล่นนอกบ้าน 
๘. การไปสวนสาธารณะ 
๙. การออกไปร่วมกิจกรรมในศาสนสถาน 

                                         ๒.๑.๔   ประสบกำรณ์ส ำคัญที่ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ   เป็น
การสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวในชีวิตประจ าวันผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า และการ
เคลื่อนไหว ได้พัฒนาการการใช้ภาษาสื่อสารความหมายและความคิด รู้จักสังเกตคุณลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นสี ขนาด รูปร่าง รูปทรง ผิวสัมผัส จดจ าชื่อเรียกสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
                                        ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีควรส่งเสริม 

๑. การตอบค าถามจากกการคิด    
๒. การเชื่อมโยงจากประสบการณ์เดิม 
๓. การเรียงล าดับเหตุการณ์ 
๔. การยืดหยุ่นการคิดตามวัย 
๕. การจดจ่อใส่ใจ 
๖. การสังเกตวัตถุหรือสิ่งของที่มีสีสันและรูปทรงที่ต่างกัน 
๗. การฟังเสียงต่าง ๆ รอบตัว 
๘. การฟังนิทานหรือเรื่องราวสั้น ๆ  
๙. การพูดบอกความต้องการ 
๑๐. การเล่าเรื่องราว 
๑๑. การส ารวจ  
๑๒. การทดลองอย่างง่าย ๆ  
๑๓. การคิดวางแผนที่ไม่ซับซ้อน 
๑๔. การคิดตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในเรื่องที่ง่าย ๆ ด้วยตนเอง 
๑๕. การแสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
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                        ๒.๒  สำระที่ควรเรียนรู้  สาระที่จะให้เด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี เรียนรู้ ควรเป็นเรื้องที่เก่ียวกับ
ตนเองเป็นล าดับแรก แล้วจึงขยายไปสู่เรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เด็กควร
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้เหมาะกับวัย ดังนี้ 
                                       ๑.  เรื่องรำวเกี่ยวกับตัวเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ  และเพศของ
ตนเอง  การเรียกชื่อส่วนต่าง ๆ ของใบหน้าและร่างกาย  การดูแลตนเองเบื้องต้น โดยมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ  
การล้างมือ  การขับถ่าย  การรับประทานอาหาร  การถอดและใส่เสื้อผ้า  การรักษาความปลอดภัย และการ
นอนหลับพักผ่อน                                              
                                               ประสบกำรณ์ 
 ด้ำนร่ำงกำย 
  - การเคลื่อนไหวกับท่ีและการเคลื่อนไหว  เคลื่อนที่ 
  - การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ ์
  - การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
  - การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส 
  - การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
  - การปั้นและการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ 
  - การปฏิบัติตามสุขภาพอนามัย 
  - การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
 ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
  - การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรีง่าย ๆ เช่น  เครื่องดนตรีประเภทเคาะประเภทตี ฯลฯ 
  - การร้องเพลง 
  - การชื่นชมและสร้างสรรค์  สิ่งที่สวยงาม 
  - การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องสนุก ตลก ขบขันและเรื่องราว เหตุการณ์ที-่ 
                        สนุกต่าง ๆ 
  - การเล่นอิสระ 
  - การเล่นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
  - การเล่นในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน 
 ด้ำนสังคม 
  - การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนเอง 
  - การเล่นและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  - การแก้ปัญหาในการเล่น  การปฏิบัติตามวัฒนธรรมตามท้องถิ่นท่ีอยู่อาศัย  อยู่และ 
                       ความเป็นไทย 
          ด้ำนสติปัญญำ 
  - การรู้จักสิ่งต่าง ๆ ด้วยการฟัง  การมอง  การสัมผัส  ชิมรส  ดมกลิ่น 
  - การเชื่อมโยงภาพ  ภาพถ่าย  และรูปแบบต่าง ๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง 
         - การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ  วัตถุ  ของเล่นและผลงาน 
  - การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ 
  - การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องเก่ียวกับตนเอง 
  - การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของเรื่องราวที่สนใจ 
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  - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจ านวนหรือปริมาณ 
  - การอธิบายในเรื่องต าแหน่งของสิ่งของต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน 
  - การเริ่มต้นและการหยุดกระท าโดยสัญญาณ 
  - การส ารวจและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง 
  - การจับคู่  จ าแนก  จัดกลุ่ม 
  - การเปรียบเทียบ  เช่น  สั้น / ยาว  ขรุขระ / เรียบ  ฯลฯ 
  - การนับสิ่งต่าง ๆ 
  - การจัดคู่  หนึ่งต่อหนึ่ง 
  - การฟังเรื่องราว นิทาน ค าคล้องจอง  ค ากลอน 
  - การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์  ที่สื่อความหมายต่อเด็ก 
  - การอ่านในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์  ที่สื่อความหมายต่อเด็ก 
 

สำระย่อย 
             1. ชื่อเล่น  ชื่อจริง นามสกุล  
             2. ลักษณะรูปร่าง หน้าตาและเพศ 
             3. ชื่อ  รูปร่างหน้าที่และการ ดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
             4. การดูแลรักษาความสะอาดอย่างง่าย ๆ 
             5. การแบ่งปัน 
             6. การรับประทานอาหารด้วย ตนเอง 
             7. การเลือกรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
             8. การยอมรับผู้อื่น 
             9. การแสดงความรู้สึกที่  เหมาะสม 
           10. การเป็นผู้น าและผู้ตาม 
                                  ๒.   เรื่องรำวเกี่ยวกับบุคคลและสถำนที่แวดล้อมเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับ
บุคคลภายในครอบครัวและบุคคลภายนอกครอบครัว การรู้จักชื่อเรียกหรือสรรพนามแทนตัวของญาติ หรือผู้
เลี้ยงดู วิธีปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม การท าทาย การไหว้ การเล่นกับพ่ีน้องในบ้าน การไปเที่ยวตลาดและ
สถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน การเล่นที่สนามเด็กเล่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี                                             
                                              ประสบกำรณ์ 
 ด้ำนร่ำงกำย 
  - การเคลื่อนไหวกับท่ีและการเคลื่อนไหว  เคลื่อนที่                                                
                -  การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ ์
  - การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
  - การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส 
  - การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
  - การปั้นและการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ 
  - การปฏิบัติตามสุขภาพอนามัย 
  - การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
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          ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
  - การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรีง่าย ๆ เช่น  เครื่องดนตรีประเภทเคาะประเภทตี ฯลฯ 
  - การร้องเพลง 
  - การชื่นชมและสร้างสรรค์  สิ่งที่สวยงาม 
                 - การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องสนุก  ตลก  ขบขัน  และเรื่องราว เหตุการณ์ 
                        ที่สนุกต่าง ๆ 
  - การเล่นอิสระ 
  - การเล่นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
  - การเล่นในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน 
 ด้ำนสังคม 
  - การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนเอง 
  - การเล่นและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  - การแก้ปัญหาในการเล่น 
  - การปฏิบัติตามวัฒนธรรมตามท้องถิ่นท่ีอยู่อาศัย  อยู่และความเป็นไทย 
 ด้ำนสติปัญญำ 
  - การรู้จักสิ่งต่าง ๆ ด้วยการฟัง  การมอง  การสัมผัส  ชิมรส  ดมกลิ่น 
  - การเชื่อมโยงภาพ  ภาพถ่าย  และรูปแบบต่าง ๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง 
  - การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ  วัตถุ  ของเล่นและผลงาน 
  - การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ 
  - การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องเก่ียวกับตนเอง 
  - การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของเรื่องราวที่สนใจ 
  - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจ านวนหรือปริมาณ 
  - การอธิบายในเรื่องต าแหน่งของสิ่งของต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน 
  - การเริ่มต้นและการหยุดกระท าโดยสัญญาณ 
  - การส ารวจและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง 
  - การจับคู่  จ าแนก  จัดกลุ่ม                                                 
  - การเปรียบเทียบ  เช่น  สั้น / ยาว  ขรุขระ / เรียบ  ฯลฯ 
  - การเปรียบเทียบจ านวนมากกว่า  น้อยกว่า  เท่ากัน 
  - การนับสิ่งต่าง ๆ 
  - การจัดคู่  หนึ่งต่อหนึ่ง 
  - การฟังเรื่องราว นิทาน ค าคล้องจอง  ค ากลอน 
  - การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์  ที่สื่อความหมายต่อเด็ก 
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สำระย่อย 
                     1. ลักษณะของบ้าน                     8. กฎระเบียบของโรงเรียน 
                     2. ความส าคัญความหมายของครอบครัว 
                     3. ชื่อบุคคลในครอบครัว 
                     4. ชื่อ รูปรา่ง ลักษณะหน้าตา ของบุคคลในครอบครัว 
                     5. ชื่อของโรงเรียนที่ตั้ง                     9. อาชีพในชุมชน 
                     6. บุคคลในโรงเรียน 
                     7. หน้าที่ของบุคคลที่อยู่ในโรงเรียน 
                              ๓.  ธรรมชำติรอบตัว    เด็กควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับการส ารวจสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ
รอบตัว เช่นสัตว์ พืช ดอกไม้ ใบไม้ ผ่านการใช้ประสารทสัมผัสทั้งห้า การเล่นน้ า การเล่นทราย การเลี้ยงสัตว์ต่าง 
ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย การเดินเล่นในสวน การเพาะปลูกอย่างง่าย                                    
                                                      ประสบกำรณ์ 
 ด้ำนร่ำงกำย 
  - การเคลื่อนไหวกับที่และการเคลื่อนไหว  เคลื่อนที่ 
  - การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ ์
  - การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
  - การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส 
  - การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
  - การปั้นและการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ 
  - การปฏิบัติตามสุขภาพอนามัย 
  - การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
         ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
  - การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรีง่าย ๆ เช่น  เครื่องดนตรีประเภทเคาะ  
                       ประเภทตี ฯลฯ 
  - การร้องเพลง 
  - การชื่นชมและสร้างสรรค์  สิ่งที่สวยงาม                                                      
  - การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องสนุก  ตลก  ขบขัน  และเรื่องราว เหตุการณ์ 
                       ที่สนุกต่าง ๆ      /        - การเล่นอิสระ 
  - การเล่นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม /  -  การเล่นในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน 
 
           ด้ำนสังคม 
  - การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนเอง 
  - การเล่นและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  - การแก้ปัญหาในการเล่น 
  - การปฏิบัติตามวัฒนธรรมตามท้องถิ่นท่ีอยู่อาศัย  อยู่และความเป็นไทย 
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             ด้ำนสติปัญญำ 
  - การรู้จักสิ่งต่าง ๆ ด้วยการฟัง  การมอง  การสัมผัส  ชิมรส  ดมกลิ่น 
  - การเชื่อมโยงภาพ  ภาพถ่าย  และรูปแบบต่าง ๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง 
  - การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ  วัตถุ  ของเล่นและผลงาน 
  - การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ 
  - การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องเก่ียวกับตนเอง 
  - การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของเรื่องราวที่สนใจ 
  - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจ านวนหรือปริมาณ 
  - การอธิบายในเรื่องต าแหน่งของสิ่งของต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน 
  - การเริ่มต้นและการหยุดกระท าโดยสัญญาณ 
  - การส ารวจและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง 
  - การจับคู่  จ าแนก  จัดกลุ่ม 
  - การเปรียบเทียบ  เช่น  สั้น / ยาว  ขรุขระ / เรียบ  ฯลฯ 
  - การเปรียบเทียบจ านวนมากกว่า  น้อยกว่า  เท่ากัน 
  - การนับสิ่งต่าง ๆ        -   การจัดคู่  หนึ่งต่อหนึ่ง 
  - การฟังเรื่องราว นิทาน ค าคล้องจอง  ค ากลอน 
  - การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์  ที่สื่อความหมายต่อเด็ก 
 

สำระย่อย 
                 1. สิ่งมีชีวิต                   -  ชื่อ           -  รูปร่าง ลักษณะ 

                                             -  ความเหมือน และความแตกต่าง   -  ความเมตตากรุณา 
                  2. สิ่งไม่มีชีวิต                -  ชื่อ      -  ลักษณะ   -  ความเหมือนและความแตกต่าง 
                 3. ฤดูกาล                      -  ชื่อฤดูกาล – การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฤดู 
                                                    -  การรักษาสุขภาพ 
                 4. กลางวัน  กลางคืน         -  รูปร่าง  ลักษณะของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ 

                                                -  ข้อแตกต่างของกลางวัน และกลางคืน 
                                                -  การปฏิบัติตนในเวลากลางวัน กลางคืน 

                                                                                
                                     ๔.  สิ่งต่ำง ๆ รอบตัวเด็ก   เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและของเล่นของใช้ที่
อยู่รอบตัว  การเชื่อมโยงลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างง่าย ๆ ของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก  เช่น สีรูปร่าง 
รูปทรง ขนาด ผิวสัมผัส                                                                                                                 
                                                                ประสบกำรณ์ 
 ด้ำนร่ำงกำย 
  - การเคลื่อนไหวกับท่ีและการเคลื่อนไหว  เคลื่อนที่ 
  - การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ ์
  - การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
  - การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส 
  - การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
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  - การปั้นและการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ 
  - การปฏิบัติตามสุขภาพอนามัย 
  - การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
 ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
  - การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรีง่าย ๆ เช่น  เครื่องดนตรีประเภทเคาะประเภทตี ฯลฯ 
  - การร้องเพลง 
  - การชื่นชมและสร้างสรรค์  สิ่งที่สวยงาม 
  - การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องสนุก  ตลก  ขบขัน  และเรื่องราว เหตุการณ์ 
                        ที่สนุกต่าง ๆ 
  - การเล่นอิสระ 
  - การเล่นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
  - การเล่นในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน 
             ด้ำนสังคม 
  - การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนเอง 
  - การเล่นและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  - การแก้ปัญหาในการเล่น 
  - การปฏิบัติตามวัฒนธรรมตามท้องถิ่นท่ีอยู่อาศัย  อยู่และความเป็นไทย 
             ดำ้นสติปัญญำ 
  - การรู้จักสิ่งต่าง ๆ ด้วยการฟัง  การมอง  การสัมผัส  ชิมรส  ดมกลิ่น 
  - การเชื่อมโยงภาพ  ภาพถ่าย  และรูปแบบต่าง ๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง 
  - การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ  วัตถุ  ของเล่นและผลงาน 
  - การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ 
  - การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องเก่ียวกับตนเอง 
                                                                          
  - การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของเรื่องราวที่สนใจ 
  - การอธิบายในเรื่องต าแหน่งของสิ่งของต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน 
  - การส ารวจและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง 
  - การจับคู่  จ าแนก  จัดกลุ่ม 
  - การเปรียบเทียบ  เช่น  สั้น / ยาว  ขรุขระ / เรียบ  ฯลฯ 
  - การเปรียบเทียบจ านวนน้อยกว่า มากกว่าเท่ากัน 
  - การนับสิ่งต่าง ๆ 
  - การจัดคู่  หนึ่งต่อหนึ่ง 
  - การฟังเรื่องราว นิทาน ค าคล้องจอง  ค ากลอน 
  - การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์  ที่สื่อความหมายต่อเด็ก 
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สำระย่อย 
                            1. เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 

                               -  ชื่อ 
                               -  ลักษณะรูปร่าง สี ขนาด ผิวสัมผัส 
                               -  วิธีการใช้  ประโยชน ์
                               -  การเก็บรักษา การท าความสะอาด 

                            2. การคมนาคม 
                              -  ประเภท 
                              -  ชือ่ของยานพาหนะ แต่ละประเภท 
                              -  วธิีการเลือกใช้ยานพาหนะที่เหมาะสม 

                           3. การสื่อสาร 
                             -  ชือ่เครื่องมือการสื่อสาร 
                             -   รปูร่าง, ลักษณะ 

นอกจากสาระท่ีควรเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จ านวน ๔ สาระที่ควรเรียนรู้
แล้ว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้ก าหนด
สาระที่ควรเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบาย และจุดเน้น ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ก าหนดเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศาสนา และขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นไทย โดยมีสาระรายละเอียดสาระที่ควรเรียนรู้เพิ่มเติม ดังนี้ 
                                 ๕.  วันส ำคัญ  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับวันส าคัญเก่ียวกับวิถีชีวิต ศาสนาและ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นไทย ทั้งของชาติและของชุมชนท้องถิ่น 

ล ำดับที่     สำระท่ีควรเรียนรู้เรื่องวันส ำคัญ           ตัวอย่ำงวันส ำคัญต่ำง ๆ หมำยเหตุ 
     ๑ วันส ำคัญทำงศำสนำ 

(๑)วันส าคัญทางศาสนาพุทธ 
 
 
 
  (๒) วันส าคัญทางศาสนาอิสลาม 
 
 
   (๓) วันส าคัญทางศาสนาคริสต์ 
   (๔) วันส าคัญทางศาสนาอ่ืน 
 

 
๑.วันมาฆบูชา       ๒.วันวิสาขบูชา 
๓.วันอาสาฬหบูชา ๔.วันเข้าพรรษา 
๕.วันออกพรรษา   ๖.วันพระ 
                        ฯลฯ 
๑.วันฮารีรายอ    ๒.วันเมาลดิ 
๓.วันถือศีลอด 
                     ฯลฯ 
วันคริสต์มาส    ฯลฯ 
แต่ละท้องถิ่นพิจารณาตามความ-    
   เหมาะสม 

 

    ๒ วันส ำคัญของชำติ ๑.วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๒.วันปิยมหาราช 
๓.วันรัฐธรรมนูญ  

 
 
 
 

    ๓ วันส ำคัญของท้องถิ่น ๑.วันลอยกระทง  ๒.วันสงกรานต์  
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                                    ๖.  ท้องถิ่นของเรำ 
                                        (๑) ประวัติความเป็นมา  
                                        (๒) ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
                                         (๓) แหล่งการท่องเที่ยว  
                                         (๔) บุคคลส าคัญ  
                                         (๕) การประกอบอาชีพ             
                                         (๖) สภาพภูมิประเทศ / ภูมิอากาศ   
                                         (๗) สภาพปัญหาในชุมชน / สังคม / พิบัติภัย  
                                         (๘) สภาพเศรษฐกิจและสังคม                
                                         (๙) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  
                                         (๑๐) พระราชกรณียกิจในท้องถิ่น    
                                         (๑๑) ภูมิปัญญา / สินค้า / OTOP                                                      
                                      ๗.  ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
                              การจัดกิจกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัย 
                                              แนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
             การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และ
ความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้
ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระท า ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ ๕ ส่วน ดังนี้ 
         ๑. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมี
พ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิง
ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพ่ือความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา 
            ๒. คณุลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้น
การปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
            ๓. ค ำนิยำม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กันดังนี้ 
                (๑) ควำมพอประมำณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน
ตนเอง และผู้อ่ืน เช่นการผลิต และการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

๓.วันส าคัญในแต่ละภาค  เช่น 
* ภาคใต้ -วันงานประเพณีชักพระ ฯ  
* ภาคเหนือ -วันงานประเพณียี่เป็ง ฯ                   
* ภาคกลาง -วันงานประเพณีแข่ง-
เรือพาย / แห่นางแมว ฯลฯ 
* ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-วันงานประเพณีบุญบั้งไฟ ฯลฯ  

      ๔ วันส ำคัญอ่ืน ๆ ๑.วันเด็ก         ๒. วันครู   ฯลฯ  
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                (๒)  ควำมมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น 
ๆ อย่างรอบคอบ 
                (๓) กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้ 
และไกล 
                 เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้ง
ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

   - เงื่อนไขควำมรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

   - เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี ประการที่ส าคัญของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
                  ๑. พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน ๒-๓ ต้น พอที่จะมีไว้กิน
เองในครัวเรือน เหลือจึงขายไป 
                  ๒. พออยู่พอใช้ ท าให้บ้านน่าอยู่ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติ  
(ใช้จุลินทรีย์ผสมน้ าถูพ้ืนบ้าน จะสะอาดกว่าใช้น้ ายาเคมี) รายจ่ายลดลง สุขภาพจะดีข้ึน (ประหยัดค่า-
รักษาพยาบาล) 
                 ๓. พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อื่น เพราะเราจะหลง
ติดกับวัตถุ ปัญญาจะไม่เกิด 
                                                                         
                           ๘.  อำเซียนศึกษำ 
                                (๑) บ้ำนเรำและเพื่อนบ้ำนอำเซียน  
                                         ๑. แผนที่ที่ตั้ง/สถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยว 
                                          ๒. ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและฤดูกาล 
                                          ๓. ฤดูกาล และภัยพิบัติ 
                                          ๔. อาชีพและสินค้าเศรษฐกิจ 
                                          ๕. สกุลเงิน  
                                  (๒) ประเทศสมำชิกอำเซียน 
                                           ๑. ชื่อประเทศและธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
                                           ๒. ดอกไม้ / ต้นไม้ ประจ าชาติ 
                                          ๓. สัญลักษณ์ตราแผ่นดิน 
                                          ๔. สัตว์ประจ าชาติ 
                                          ๕.  เพลงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน   
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                                   (๓)  สังคมและวัฒนธรรม  
                                           ๑.  ศาสนาและวันส าคัญ 
                                           ๒. ชุดแต่งกายประจ าชาติ 
                                           ๓.  อาหารประจ าชาติ 
                                           ๔.  ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม 
                                           ๕. การละเล่น การแสดงและนิทานประจ าชาติ 
                                   (๔)  อำเซียนที่รัก  
                                           ๑. ธงอาเซียน 
                                          ๒. ตราสัญลักษณ์อาเซียน 
                                          ๓. ค าขวัญอาเซียน 
                                          ๔. เพลงอาเซียน 
                                          ๕. ภาษาอาเซียน 
                            
                            ๙.  สะเต็มศึกษำ 
               การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่มีการเติบโตทางเทคโนโลยี สารสนเทศ และสังคมมนุษย์ส่งผลต่อ
การด าเนินชีวิตและการเตรียมพัฒนาบุคลากรของมนุษย์ให้มีศักยภาพสอดคล้องสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป ความรู้
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ มีมากมาย จากการศึกษาในรูปแบบเดิมที่เด็กหรือผู้เรียนมักจะเรียนรู้โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ที่
ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้น มาเป็นการศึกษาที่เด็กหรือผู้เรียนสามารถท่ีจะสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องต่าง ๆ ที่เด็กสนใจ สืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เนต เป็นต้น ดังนั้นสิ่งที่ครูผู้สอนควรจะส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาคือ ทักษะการเรียนรู้ ที่จะท าให้เด็กรู้
วิธีการสืบค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเองและมีวิจารณญาณในการเลือกพิจารณาข้อมูลที่เป็นความรู้ที่มีประโยชน์
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ หรือ STEM เป็น
รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการกลุ่มสาระและ    ทักษะกระบวนการของทั้ง 4 สาระอันได้แก่  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์โดยน าลักษณะธรรมชาติของแต่ละสาระวิชาและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมาผสมผสานกันเพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่
ส าคัญและจ าเป็นอีกท้ังยังตอบสนองต่อการด ารงชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันและโลกอนาคต   อีกด้วย ลักษณะของ 
STEM มีดังต่อไปนี้ 
                   ตัวอักษรตัวแรก  ของ STEM คือ S มาจากค าว่า Science   หรือ วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสาระ
ที่ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับ ธรรมชาติรอบตัว ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน จะเน้นให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process)      
ที่จะประกอบด้วยขั้นตอน 
                ๑. ขั้นกำรสร้ำงควำมสนใจ 
เป็นขั้นของการน าเข้าสู่บทเรียน ซึ่งอาจจะเป็นข้อสงสัยที่เกิดจากตัวผู้เรียน หรือ อาจจะเป็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
ในขณะอภิปรายหรือท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งครูผู้สอนไม่ควรบังคับให้เด็กยอมรับประเด็นปัญหาที่ครู
สนใจ ซึ่งตัวอย่างจัดกิจกรรมที่ครูผู้สอนสามารถจัดเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากข้ึนได้แก่ สาธิต 
ทดลอง เล่าเรื่อง ทัศนศึกษา เป็นต้น 
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                 ๒. ขั้นส ำรวจและกำรค้นหำ   เมื่อมีข้อค าถามแล้ว ก็มีการวางแผนการหาค าตอบ  
                          - ก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
                          - ลงมือเก็บข้อมูล ในการวางแผน  
                          - การลงมือปฏิบัติให้ได้ค าตอบ    ประกอบด้วย การสังเกต การวัด การทดลอง เป็นต้น 
                ๓. ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป  เมื่อได้ข้อมูลแล้วก็นาข้อมูล มาแปลผล สรุปผล 
                 ๔. ขั้นขยำยควำมรู้เป็นการน าความรู้มาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพ่ิมเติม    
ขึ้น                                                     
                ๕. ขั้นกำรประเมิน เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่าผู้เรียนได้เกิดการ  
                       เรียนรู้อะไรบ้าง อย่างไร และ มากน้อยเพียงใด                         
                         บทบาทของวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) นี้นอกจากจะมีส่วนท าให้ผู้เรียนได้น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรม STEM แล้ว บทบาทของวิทยาศาสตร์ใน STEM ยังมีส่วนในการช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มี
ทักษะที่ส าคัญในการสืบค้นข้อมูลความรู้ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและประจักษ์พยานที่
ตรวจสอบได ้                
                        ตัวอักษรตัวที่สอง ของ STEM คือ T มาจากคาว่า Technology หรือ เทคโนโลยี  
 ซึ่งเป็นสาระที่เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา การพัฒนาสิ่งต่างๆหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง 
  ความต้องการของมนุษย์เรา ดังนั้น ค าว่า เทคโนโลยีจึงไม่ได้หมายความถึงเพียงแค่ผลผลิตที่ได้จาก
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเช่น คอมพิวเตอร์กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เท่านั้น แต่ยังหมายถึง
กระบวนการแก้ปัญหาอีกด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557) ระบุข้ันตอนใน
กระบวนการทางเทคโนโลยีประกอบด้วย ๗ ขั้นดังนี้ 
                     ๑.  ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ  
                     ๒. รวบรวมข้อมูล โดยอาจจะรวบรวมข้อมูลจากต ารา วารสาร บทความ อินเทอร์เนต  
                     ๓. เลือกวิธกีาร เป็นการพิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการแก้ปัญหา  
                     ๔. ออกแบบและปฏิบัติการ  
                     ๕. ทดสอบ เป็นการตรวจสอบว่าชิ้นงานหรือวิธีที่สร้างข้ึนสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่  
                     ๖. ปรับปรุงแก้ไข เป็นการวิเคราะห์ว่าชิ้นงานหรือวิธีที่สร้างขึ้นจะปรับ  แก้ไขส่วนใด  
                    ๗. ประเมินผล เป็นการประเมินผลว่าชิ้นงานหรือวิธีที่สร้างขึ้นสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่  
                         ถ้ายังมีปัญหาก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน        
                             บทบาทของเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) นี้ จะพัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด แก้ปัญหา ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นเหตุ เป็นผล อีกท้ังยังเป็นการพัฒนา
นิสัยความรอบคอบ ความเพียร ไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลวหรือความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะท า
กิจกรรม 
                       ตัวอักษรตัวท่ีสำม ของ STEM คือ E มาจากค าว่า Engineering หรือ วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่ง
วิศวกรรมในที่นี้หมายถึง * กำรออกแบบ * กำรวำงแผน เพื่อแก้ปัญหำ โดยเป็นการใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ  มา
สร้างสรรค์ออกแบบผลงานภายใต้ข้อจ ากัด หรือเงื่อนไขที่ก าหนด ซึ่งบทบาทของเทคโนโลยีและ
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วิศวกรรมศาสตร์ใน STEM จะเก่ียวข้องสัมพันธ์กันกระบวนการออกแบบของวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี้                                                 
                            ๑. ก าหนดปัญหา หรือความต้องการ  
                            ๒. หาแนวทางการแก้ปัญหา  
                            ๓. ลงมือปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา  
                            ๔. ทดสอบและประเมินผล 
                          บทบาทของวิศวกรรมศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิด
แก้ปัญหา การคิดเป็นเหตุเป็นผล การคิดเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการฝึกนิสัยความเพียร ความรอบคอบ 
                     ตัวอักษรตัวสุดท้ำย ใน STEM คือ M มาจาก  Mathematics หรือ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จะครอบคลุมเรื่อง จ านวนและกระบวนการ การวัด  เรขาคณิต พีชคณิต  
 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ บทบาทของคณิตศาสตร์ใน
การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)  จะช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา การคิดเป็นเหตุเป็นผล ทักษะการคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร
และการน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้จะเห็นว่าเมื่อผสมผสานสาระและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แล้วนามาจัดกิจกรรมบูรณาการนั้นจะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นส าหรับ  การด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ที่ผู้เรียนจะได้น าความรู้ในสาระ
ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ได้จริง ได้พัฒนาทักษะการคิด และคุณลักษณะที่ผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน  เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม และทักษะการสื่อสาร การจัดกิจกรรมบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) สามารถจัดได้ตั้งแต่ในเด็กปฐมวัย   ซึ่ง
โดยทั่วไป การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย มีลักษณะเป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการอยู่แล้ว  
             *   แต่ประเด็นท่ีครูผู้สอนจะต้องเน้นเพ่ือให้มีลักษณะเป็นกิจกรรมบูรณาการ STEM ชัดเจนขึ้น คือ  
             * จะต้องเน้นให้เด็กได้แก้ปัญหา โดยใช้องค์ความรู้และทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นทักษะ
กระบวนการที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนประกอบของ ๔ สาระ มาสร้างสรรค์ออกแบบผลงานหรือออกแบบวิธีการ
ภายใต้ข้อจากัดหรือเงื่อนไขที่ก าหนด โดยอาจจะมีรายละเอียดที่ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
ในช่วงวัยนี้ เช่น ในสาระวิทยาศาสตร์ที่จะจัดให้กับเด็กปฐมวัยนั้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้เสนอแนะว่า กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จะประกอบด้วย 
                     ๑. การมีส่วนร่วมในการตั้งค าถามเชิงวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ๆ  
                     ๒. การส ารวจตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต ส ารวจ สืบค้น หรือทดลองและ
บันทึกผลการส ารวจตรวจสอบด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย   
                     ๓. การตอบค าถามที่ตั้งข้ึนโดยใช้ผลจากการส ารวจตรวจสอบมาสร้างค าอธิบายที่มีเหตุผล  
                     ๔. การน าเสนอผลการส ารวจตรวจสอบให้กับผู้อื่นด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถ                                                                    
นอกจากนี้ในสาระ วิทยาศาสตร์ จะเน้นในทักษะกระบวนการ   ที่เด็กปฐมวัยจะได้ใช้ได้แก่ ทักษะการสังเกต 
การวัด การลงความเห็นจากข้อมูล การจ าแนกประเภท การพยากรณ์ การค านวณ  การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล                                
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                                                 กรอบสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
                                      สำระท่ี 1 : จ านวนและการด าเนินการ  
                                      สำระท่ี 2 : การวัด  
                                      สำระท่ี 3 : เรขาคณิต  
                                      สำระท่ี 4 : พีชคณิต  
                                      สำระท่ี 5 : การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  
                                      สำระท่ี 6 : ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
                                                  กรอบสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
                          สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
                           สาระที ่2 : ชวีิตกับสิ่งแวดล้อม 
                           สาระที ่3 : สารและสมบัติของสาร 
                           สาระที ่4 : แรงและการเคลื่อนที่ 
                           สาระที ่5 : พลังงาน 
                           สาระที ่6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
                           สาระที ่7 : ดาราศาสตร์และอวกาศ 
                           สาระที ่8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                ๑๐.  โตไปไม่โกง (นโยบำยของรัฐ) 
                  กรอบสาระกิจกรรมโตไปไม่โกง ระดับปฐมวัย  ประกอบด้วย  ๕ สาระ 
                                 ๑. ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
               คือ การยึดมั่นในความสัตย์จริงและสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รู้จักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติต่อตนเองและ
ผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง 
                คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                -  พูดความจริง 
                 -  ไม่ลักขโมย 
                 -  ท าตัวเป็นที่น่าเชื่อถือ ท าตามสัญญา 
                 -  กล้าเปิดเผยความจริง 
               - รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตัว ส่วนรวม 
                                ๒. กำรมีจิตสำธำรณะ 
                คือ การมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองในการกระท าใด ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวมและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
           คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                  -  ร่วมดูแลสังคม 
                  -  รับผิดชอบส่วนรวม 
                    - เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
                    - เอ้ือเฟ้ือ เมตตา มีน้ าใจ 
                   - ไม่เห็นแก่ตัว 
           ๓. ควำมเป็นธรรมทำงสังคม 
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              คือ การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างมีเหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ  
เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
           คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
               - นึกถึงใจเขาใจเรา 
               - ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน 
               - รับฟังผู้อ่ืน 
               - เคารพและให้เกียรติผู้อ่ืน 
               - กตัญญูอย่างมีเหตุผล 
               - ค านึงถึงความยุติธรรมโดยตลอด 
                ๔. กำรกระท ำอย่ำงรับผิดชอบ 
                คือ การมีจิตส านึกในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์ 
กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระท าได้เสมอ หากมีการกระท าผิดก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไข 
           คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                   - ท าหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด 
                - มีระเบียบวินัย 
               - เคารพกฎ กติกา 
               - รับผิดชอบในสิ่งที่ท า กล้ายอมรับผิดและรับการลงโทษ  
                - รู้จักส านึกและขอโทษ แก้ไขในสิ่งผิด 
               - กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
                     ๕. เป็นอยู่อย่ำงพอเพียง 
                คือ การด าเนินชีวิตโดยยึดหลักพอประมาณ ซื่อตรง ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และไม่
เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน                                                                
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                     - รู้จักความพอเพียง ความพอดี           - ไม่กลัวความยากล าบาก 
                     - มีความอดทน อดกลั้น  - รู้จักบังคับตัวเอง   - ไม่กลัวความยากล าบาก 
                   - ไม่ท าอะไรแบบสุดขั้วหรือสุดโต่ง  - มีสติและเหตุผล    
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                                             โครงสร้ำงหน่วยประสบกำรณ์ (ส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ  ๓  ปี)                                              
สัปดำห์ที่ ๑-๔    ก้ำวใหม่ได้เรียนรู้ 
                         - ชื่อครูประจ ำชั้น ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ครูพี่เลี้ยง 
                         - ของใช้ประจ ำตัวเด็ก 
                         - กำรปฏิบัติตนในกำรใช้ห้องน้ ำห้องส้วม 
                         - กำรเก็บของเข้ำที่ 
                         - กำรปฏิบัติตนในกำรรับประทำนอำหำร                                                     
สัปดำห์ที่  ๕    ชื่อของหนูก็มี 
                         - ชื่อเล่น / สัญลักษณ์ของเพื่อน                                                         
                         - ชื่อสกุลของตนเอง / รหัสประจ ำตัวประชำชน 
                         - ชื่อสกุลของเพื่อน 
                         - ค ำน ำหน้ำชื่อ / เพศ / อำยุ 
                         - รูปร่ำง  ลักษณะ  หน้ำตำ 
สัปดำห์ที่ ๖    เป็นเด็กดีมีวินัย 
                         - ปฏิบัติตำมกฎของห้องเรียน 
                         - กำรเก็บอุปกรณ์และเครื่องใช้ในห้องเรียน 
                         - กำรใช้ภำษำสุภำพ  (สวัสดี, ขอบคุณ, ขอบใจ, ไม่เป็นไร, ขอโทษ) 
                         - กำรช่วยเหลือตนเองในกำรรับประทำนอำหำร 
                         - กำรปฏิบัติตนต่อบุคคลต่ำง ๆ ในโรงเรียน 
สัปดำห์ที่  ๗    สุขสดใสในร่ำงกำย 
                         -  หน้ำที่และกำรดูแลรักษำ ตำ 
                         - หน้ำที่และกำรดูแลรักษำ หู 
                         - หน้ำที่และกำรดูแลรักษำ จมูก 
                         - หน้ำที่และกำรดูแลรักษำ ปำก 
                          - หน้ำที่และกำรดูแลรักษำ มือ, เท้ำ 
สัปดำห์ที่  ๘     แสนสบำยกินดีมีสุข 
                         - อำหำรดีมีประโยชน์ 
                         - กำรท ำควำมสะอำดมือ 
                         - สุขนิสัยในกำรขับถ่ำย 
                         - กำรท ำควำมสะอำดปำก / ฟัน 
                         - กำรท ำควำมสะอำดร่ำงกำย 
สัปดำห์ที่  ๙    ทุก ๆ วัน ออกก ำลังกำย 
                      - ชนิดของกำรออกก ำลังกำย 
                      - กำรปฏิบัติตนในกำรออกก ำลังกำยและกำรพักผ่อน 
                      - กำรเล่นเครื่องเล่นสนำม 
                      - ประโยชน์ของกำรพักผ่อน 
                      - ประโยชน์ของกำรออกก ำลังกำย 
สัปดำห์ที่  ๑๐    ควำมปลอดภัยมีมำกหลำย 
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                          - ควำมปลอดภัยในกำรเล่น 
                          - ควำมปลอดภัยบนท้องถนน 
                          - ควำมปลอดภัยในกำรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำ                                          
                          - ควำมปลอดภัยในกำรใช้ยำ 
                          - ควำมปลอดภัยในกำรใช้ของแหลมคม                                                                    
สัปดำห์ที่  ๑๑    สัมผัสกำยท้ัง ๕ 
                          - กำรมองเห็น 
                          - กำรดมกลิ่น 
                          - กำรได้ยิน 
                          - กำรรับรู้ 
                          - กำรสัมผัส 
สัปดำห์ที่  ๑๒    หนูจ๋ำหนูท ำได้ 
                          - กำรล้ำงหน้ำ / แปรงฟัน 
                          - กำรอำบน้ ำ 
                          - กำรแต่งตัว 
                          - กำรรับประทำนอำหำร 
                          - กำรเก็บรักษำสิ่งของต่ำง ๆ 
สัปดำห์ที่  ๑๓   เปล่งประกำยหนูน้อยน่ำรัก 
                          - มำรยำทในกำรพูด 
                          - กำรท ำควำมเคำรพผู้ใหญ่ 
                          - มำรยำทในกำรรับของ 
                          - มำรยำทในสังคม  (กำรต้อนรับ / กำรรับโทรศัพท์ / กำรเดินผ่ำนผู้ใหญ่ ฯลฯ) 
                          - มำรยำทในกำรแต่งกำย 
สัปดำห์ที่  ๑๔   บ้ำนสุขสันต์ 
                          - ควำมหมำยและประโยชน์ของบ้ำน 
                          - พื้นที่และบริเวณรอบบ้ำน 
                          - ประเภทและส่วนประกอบของบ้ำน 
                          - ห้องต่ำง ๆ ภำยในบ้ำน 
                          - กำรรักษำควำมสะอำด 
สัปดำห์ที่  ๑๕  ครอบครัวหรรษำ 
                          - ควำมสัมพันธ์ของครอบครัว 
                          - หน้ำที่ของบุคคลภำยในครอบครัว 
                          - กำรปฏิบัติตนต่อสมำชิกในครอบครัว 
                          - กำรมีส่วนร่วมภำยในครอบครัว 
                          - สิ่งท่ีจ ำเป็นส ำหรับครอบครัว 
 
สัปดำห์ที่  ๑๖    เพื่อนบ้ำนของหนู 
                        - ควำมหมำยของเพื่อนบ้ำน                                              
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                        - ไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้เพื่อนบ้ำน 
                        - กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน                                          
                        - กำรร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้ำน 
                        - กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
สัปดำห์ที่  ๑๗    เรียนรู้จังหวัด (จังหวัดสตูล) 
                         - ชื่อลักษณะภูมิประเทศ – ภูมิอำกำศจังหวัดของเรำ 
                         - ค ำขวัญของจังหวัด(สตูล) 
                         - อำชีพและอำหำรพื้นเมืองของจังหวัด (สตูล) 
                         - ศำสนำและประเพณีท้องถิ่น (สตูล) 
                         - สถำนที่ส ำคัญของจังหวัด (สตูล) (เพิ่มเติม  ควำมรู้ธรณีโลกสตูล) 
สัปดำห์ที่  ๑๘   ที่พักอุ่นใจ (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยิดบ้ำนรำไว) 
                         - ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก /  ตรำสัญลักษณ์ 
                         - สถำนที่ตั้งของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
                         - ห้องต่ำง ๆ ภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
                         - สถำนที่ต่ำง ๆ ภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
                         - กำรดูแลรักษำ 
สัปดำห์ที่  ๑๙    สำยใยชุมชน  
                          - สถำนที่ใกล้เคียงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
                          - ควำมส ำคัญของสถำนที่ / ควำมหมำย 
                          - กำรช่วยกันดูแลรักษำ 
                          - กำรปฏิบัติต่อชุมชน 
                          - กำรมีส่วนร่วมในชุมชน 
สัปดำห์ที่  ๒๐  ชื่นชมอำชีพ 
                        - ชื่ออำชีพต่ำง ๆ เช่น  ครู  ต ำรวจ  ทหำร  แพทย์ พยำบำล ฯลฯ 
                        - หน้ำที่และกำรแต่งกำยของแต่ละอำชีพ 
                        - สถำนที่ของกำรปฏิบัติงำน 
                        - อุปกรณ์ในกำรประกอบอำชีพ 
                        - ควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพ  
สัปดำห์ที่  ๒๑   ชีวิตน่ำรู้ 
                         - ควำมหมำยของสิ่งมีชีวิต/สิ่งไม่มีชีวิต 
                         - คุณลักษณะของสิ่งมีชีวิต/สิ่งไม่มีชีวิต  (ควำมเหมือน / ควำมแตกต่ำง ) 
                         - ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิต/สิ่งไม่มีชีวิต 
                         - โทษของสิ่งมีชีวิต/สิ่งไม่มีชีวิต  
 
 
สัปดำห์ที ่ ๒๒  ฤดูกำลหรรษำ 
                        - ฤดูหนำว  (ประโยชน์ / โทษ) 
                        - ฤดูร้อน  (ประโยชน์ / โทษ)                                                      
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                        - ฤดูฝน  (ประโยชน์ / โทษ) 
                        - กำรปฏิบัติตำมฤดูกำล 
                        - ปรำกฏกำรณ์ตำมธรรมชำติ 
สัปดำห์ที่  ๒๓    วัน  คืน ชื่นอุรำ 
                         - ควำมหมำยของกลำงวัน - กลำงคืน 
                         - ปรำกฏกำรณ์เวลำกลำงคืน 
                         - ปรำกฏกำรณ์เวลำกลำงวัน 
                         - กำรปฏิบัติตนในเวลำกลำงคืน 
                         - กำรปฏิบัติตนในเวลำกลำงวัน 
สัปดำห์ที่  ๒๔    นำนำสัตว์โลก 
                         - สัตว์บก 
                         - สัตว์น้ ำ 
                         - สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ ำ 
                         - สัตว์เลี้ยง 
                         - สัตว์ป่ำ 
สัปดำห์ที่  ๒๕    นกน้อยเริงร่ำ 
                         - ลักษณะ, รูปร่ำง 
                         - ที่อยู่อำศัย 
                         - อำหำร 
                         - กำรดูแล 
                         - ประโยชน์และโทษ 
สัปดำห์ที่  ๒๖    กำรสรุป – ทบทวน    -  กำรประเมินพัฒนำกำร 
สัปดำห์ที่  ๒๗    ต้นไม้คืนป่ำ 
                         - ลักษณะ  รูปร่ำง  สี 
                         - กำรปลูก 
                         - กำรขยำยพันธุ์ 
                         - กำรบ ำรุงรักษำ 
                          - ประโยชน์และโทษ 
สัปดำห์ที่  ๒๘    ดอกไม้งำมตำ 
                          - ลักษณะ รูปร่ำง สี 
                          - กำรขยำยพันธุ์ 
                          - กำรบ ำรุงรักษำ 
                          - ประโยชน์ของดอกไม ้                                                                       
                          - โทษของดอกไม้ 
สัปดำห์ที่  ๒๙    สรรหำผีเสื้อ 
                         - รูปร่ำง  ลักษณะท่ี 
                         - ที่อยู่อำศัย 
                         - อำหำร 
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                         - วงจรชีวิต 
                         - ประโยชน์และโทษ 
สัปดำห์ที่  ๓๐    ขยันเหลือเจ้ำมดน้อย 
                          - รูปร่ำง  ลักษณะ 
                          - ที่อยู่อำศัย 
                          - อำหำร 
                          - วงจรชีวิต 
                          -  ประโยชน์และโทษ 
สัปดำห์ที่  ๓๑     อร่อยผักผลไม้ 
                          - ชนิดของผักผลไม้ 
                          - รูปร่ำงลักษณะ 
                          - รสชำติของผักผลไม้ 
                          - วิธีกำรท ำผักผลไม้ให้สะอำด 
                          - ประโยชน์และโทษ 
สัปดำห์ที่  ๓๒    เติบใหญ่เพรำะเมล็ดข้ำว 
                         - ชนิด – ลักษณะ 
                         - กำรปลูกข้ำว 
                         - กำรประกอบอำหำรจำกข้ำว 
                         - กำรเก็บรักษำ 
                         - ประโยชน์ของข้ำว 
สัปดำห์ที่  ๓๓    โลกเรำน่ำอยู่ 
                          - ควำมหมำย, ประเภท  ส่ิงแวดล้อมตำมธรรมชำติ 
                          - สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้ำงข้ึน 
                          - กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
                          - ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม 
                          - โทษของสิ่งแวดล้อม 
สัปดำห์ที่  ๓๔   สีสดสวยใส 
                         - สีที่นักเรียนรู้จัก  (ชื่อของสี) 
                         - สีจำกพืช  ดอกไม้  ผัก  ผลไม้                                                                    
                         - ประเภทของส ี
                         - แม่สีและกำรผสมส ี
                         - ประโยชน์และโทษของส ี
สัปดำห์ที่  ๓๕     เดินทำงท่ัวไทย 
                         - ควำมหมำยของกำรคมนำคม 
                         - ประเภทของยำนพำหนะ 
                         - กำรปฏิบัติตนในกำรใช้ยำนพำหนะ 
                         - ประโยชน์ของกำรคมนำคม 
                          - โทษของกำรใช้ยำนพำหนะ  (อุบัติเหตุ,  รถติด,  มลพิษ, อำกำรเสีย) 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

สัปดำห์ที่  ๓๖    โลกไร้พรมแดน 
                          - ควำมหมำยของกำรสื่อสำร 
                          - ประเภทของกำรสื่อสำร  (โทรศัพท์, TV ฯลฯ) 
                          - วิธีกำรสื่อสำร 
                          - มำรยำทในกำรสื่อสำร 
                          - ประโยชน์ของกำรสื่อสำร 
สัปดำห์ที่  ๓๗    สิ่งของเครื่องใช้ 
                         - เครื่องมือ  เครื่องใช้ห้องเรียน 
                         - เครื่องมือ  เครื่องใช้ในบ้ำน 
                         - เครื่องมือ  เครื่องใช้กำรเกษตร 
                         - เครื่องมือ  เครื่องใช้ในกำรก่อสร้ำง 
                         - กำรเก็บรักษำ / ประโยชน์ / โทษ 
                         - ประโยชน์และโทษ 
สัปดำห์ที่  ๓๘    หัวใจนักคิด 
                         - รูปทรงเรขำคณิต 
                         - กำรชั่ง  กำรตวง  กำรวัด 
                         - เรียงล ำดับ 
                         - จ ำแนก,  เปรียบเทียบ 
                         - ค่ำของเงิน 
                         - กำรนับเวลำ 
                         - กำรนับเพิ่ม  นับลด 
สัปดำห์ที่  ๓๙    นักประดิษฐ์ตัวน้อย 
                          - แสง 
                          - เสียง 
                          - แม่เหล็ก                                                         
                          - แว่นขยำย 
                          - กำรทดลอง 
สัปดำห์ที่  ๔๐  พระบิดำแห่งฝนหลวง 

              - ประวัติควำมเป็นมำ  
              - กำรเกิดฝนหลวง 
              - ขั้นตอนกำรท ำฝนหลวง 
           - เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบกำรท ำฝนหลวง 
           - ทดลองกำรท ำฝนหลวง 

สัปดำห์ที่  ๔๑  วันดินโลก 
                      - ประวัติในหลวงรัชกำลที่ ๙ 
                      - .พระรำชกรณียกิจ ร.๙ 
                      - ประเภทและลักษณะของดิน 
                      - .ประโยชน์ของดิน 
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                      - กำรดูแลรักษำ ของดิน 
สัปดำห์ที่  ๔๒  โตไปไม่โกง 
                      - ควำมซ่ือสัตย์สุจริต 
                      - มีจิตสำธำรณะ(หน้ำที่พลเมืองที่ดี) 
                      - ควำมเป็นธรรมทำงสังคม 
                      - กำรกระท ำอย่ำงรับผิดชอบ 
                      - เป็นอยู่อย่ำงพอเพียง 
สัปดำห์ที่  ๔๓ เศรษฐกิจพอเพียง (กำรสร้ำงวินัยในตนเอง) 
                      - กำรรู้จัก เปิด ปิด น้ ำ หลังเลิกใช้ 
                      - กำรรู้จักเข้ำแถว รอคอย 
                      - กำรรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
                      - กำรรู้จักมีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
                      - กำรรู้จักช่วยเหลือและแบ่งปัน 
สัปดำห์ที่  ๔๔   อำเซียน 
                      - ชื่อประเทศสมำชิกอำเซียน 
                      - ดอกไม้ประจ ำชำติ 
                      - ค ำทักทำยของแต่ละประเทศสมำชิกอำเซียน 
                      - สัตว์ประจ ำชำติ 
                      - เพลงประจ ำชำติอำเซียน 
สัปดำห์ที่  ๔๕ นักประดิษฐ์ตัวน้อย  (2) (กำรทดลองวิทยำศำสตร์) 
                      - จรวดหลอด 
                      - พำยุ “ทอร์นำโด” 
                      - กังหันลม 
                      - พำยุในขวด 
                       - หลอดตกปลำหมึก 
สัปดำห์ที่  ๔๖  อย่ำใกล้ อย่ำเก็บ อย่ำก้ม (กำรป้องกันเด็กจมน้ ำ) 
                      - รู้จักแหล่งน้ ำที่เสี่ยงจำกกำรจมน้ ำ 
                      - ข้อควรปฏิบัติเม่ืออยู่ใกล้แหล่งน้ ำ 
                      - วิธีช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น (ตะโกน โยน ยื่น) 
 
สัปดำห์ที่  ๔๗  หนูน้อยห่ำงไกลสิ่งเสพติด 

           - ควำมหมำยของยำเสพติด 
           - ชื่อของยำเสพติด 
           - ลักษณะของยำเสพติด 
           - โทษของยำเสพติด 
           - กำรป้องกันและกำรปฏิบัติตน 

สัปดำห์ที่  ๔๘  หนูน้อยตำวิเศษ 
                    - ประเภทของขยะ 
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                    - กำรจัดคัดแยกขยะ 
   - กำรก ำจัดขยะท่ีถูกวิธี 

           - กำรป้องกันและลดกำรทิ้งขยะ 
                     - ประโยชน์และโทษของขยะ 
สัปดำห์ที่  ๔๙  ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 
                     - ชนิดของผักสวนครัว 
                     - รูปร่ำงลักษณะ 
                     - สถำนที่/ภำชนะท่ีใช้ปลูก 
                     - กำรดูแลรักษำ 
                     - ประโยชน์ของผักสวนครัว 
สัปดำห์ที่  ๕๐  เรำรักประเทศ 
                    - ธงชำติไทย/ศำสนำ 
                    - กำรแต่งกำย (ชุดประจ ำชำติ) 
                    - กำรขับร้องเพลงชำติไทย 
                    - ค ำทักทำย 
                    - ชนิดของอำหำรไทย 
สัปดำห์ที่  ๕๑   กำรสรุป-ทบทวน 
                    -กำรประเมินพัฒนำกำร 

                            ๓. โครงสร้ำงเวลำเรียน 

                                                        ก ำหนดเวลำเรียน 
---------------------------- 

 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน   จัด
การศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย  (ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี) โดยแบ่งออกเป็น  ๒ ภาคเรียน ใน ๑ ปีการศึกษา  
คือ  (กรณีไม่ปิดภาคเรียน) 

      ภำคเรียนที่ ๑  เปิดเรียนระหว่าง ๑๖ พฤษภาคม ถึง  ๓๑ ตุลาคม 
                      ภำคเรียนที่ ๒  เปิดเรียนระหว่าง ๑ พฤศจิกายน ถึง ๑๕ พฤษภาคม 
 
 
         ตำรำงก ำหนดกิจกรรมประสบกำรณ์ส ำหรับเด็กปฐมวัย (ส ำหรับเด็กอำยุต่ ำกว่ำ ๓, ๓ -๖  ปี) 

กิจกรรมประสบกำรณ์ 
                       ๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
                       ๒.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  (กิจกรรมในวงกลม) 
                       ๓.   กิจกรรมสร้างสรรค์ 
                       ๔.   กิจกรรมเสรี 
                       ๕.   กิจกรรมกลางแจ้ง 
                       ๖.   เกมการศึกษา 
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                   ๑.๔.๒  หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  พุทธศักรำช  ๒๕๖๐ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ำ
มัสยิดบ้ำนรำไว  

จุดหมำยกำรศึกษำปฐมวัย   
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  พุทธศักรำช ๒๕๖๐    (ส ำหรับเด็กอำยุ  ๓-๖   ปี) 

------------------------------------ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ส าหรับเด็กอายุ  ๓ – ๖  ปี  เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะอบรมเลี้ยงดู
และให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล 
                                                         จุดหมำย 
 กลัดสูตรการศึกษาปฐมวัย  มุ่งตามวัยและเต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึงก าหนด
จุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเม่ือจบการศึกษาระดับปฐมวัย  ดังนี้ 
 ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี 
 ๒.    สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม 
 ๓. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และ- 
                   อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 ๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย                                  

 มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ...................................... 

         หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะ - 
ที่พึงประสงค์ส าหรับเด็กอายุ ๓-๖  ปี ดังนี ้
            ๑. พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 
                       ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
                      ๒. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน            
           ๒. พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
                      ๓. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
                     ๔.ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
                     ๕. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม  
             ๓. พัฒนำกำรด้ำนสังคม 
                       ๖. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                       ๗. รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
                    ๘. อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ 
                        ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
             ๔. พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 
                       ๙. ใชภ้าษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย                       
                     ๑๐. มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
                     ๑๑. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
                     ๑๒. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวั                                                      
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                                            มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                                                  พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 
มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๑  ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
ตัวบ่งช้ีที ่ ๑.๑    มีน้ ำหนักและส่วนสูงตำมเกณฑ์ 

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔
ปี) 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑. มีน้ าหนักตามเกณฑ์ของ-      
     กรมอนามัย 
๒. มีส่วนสูงตามเกณฑ์ของ- 
      กรมอนามัย 

๑. มีน้ าหนักตามเกณฑ์ของ-       
    กรมอนามัย 
๒. มีส่วนสูงตามเกณฑ์ของ- 
      กรมอนามัย 

๑. มีน้ าหนักตามเกณฑ์ของ-       
    กรมอนามัย 
๒. มีส่วนสูงตามเกณฑ์ของ- 
      กรมอนามยั 

   
ตัวบ่งช้ีที ่ ๑.๒  มีสุขภำพอนำมัย สุขนิสัยท่ีดี 

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔
ปี) 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

 ๑ .ยอมรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์และดื่มน้ าที่
สะอาด-         เมื่อมีผู้ชี้แนะ                                
๒. ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากใช้ห้องน้ า 
ห้องส้วม เมื่อมีผู้ชี้แนะ                                 
๓.  นอนพักผ่อนเป็นเวลา             
๔. ออกก าลังกายเป็นเวลา 

๑. รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และดื่มน้ าสะอาด
ด้วยตนเอง        ๒. ล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหารและ
หลังจากใช้ห้องน้ า  ห้องส้วม
ด้วยตนเอง                                    
๓.  นอนพักผ่อนเป็นเวลา             
๔.  ออกก าลังกายเป็นเวลา 

๑. รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ได้หลายชนิดและดื่มน้ า
สะอาดได้ด้วยตนเอง 
๒. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
และหลังจากใช้ห้องน้ า-ห้องส้วม
ด้วยตนเอง 
๓.  นอนพักผ่อนเป็นเวลา 
๔. ออกก าลังกายเป็นเวลา 

   

ตัวบ่งช้ีที ่ ๑.๓  รักษำควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
สภำพที่พึงประสงค์ 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔
ปี) 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

 ๑. เล่นและท ากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ                  
๒. ปฏิบัติตนต่อความ
ปลอดภัยของตนเอง 

๑. เล่นและท ากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ                  
๒. ปฏิบัติตนต่อความปลอดภัย
ของตนเอง                                           
๓. ปฏิบัติตนต่อความปลอดภัย

๑. เล่นและท ากิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วยตนเอง 
๒. ปฏิบัติตนต่อความปลอดภัย
ของตนเอง 
๓. ปฏิบัติตนต่อความปลอดภัย
ของผู้อ่ืน 
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ของผู้อ่ืน ๔.ร้องขอความช่วยเหลือเมื่อมี
ปัญหา 

   

 
มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๒  กล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่ว-   
และประสำนสัมพันธ์กัน            
 
ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๑    เคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำงคล่องแคล่วประสำน สัมพันธ์และทรงตัวได้ 

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔
ปี) 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑. เดินตามแนวที่ก าหนดให้ 
๒.กระโดดสองขาขึ้นลงอยู่กับ
ที่ได้ 
๓.วิ่งแล้วหยุดได้ 
๔. รับลูกบอลโดยใช้มือและ
ล าตัวช่วย 
 

๑. เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็น
เส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน 
๒.  กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้
โดยไม่เสียการทรงตัว 
๓.  วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ 
๔. รับลูกบอลโดยใช้มือท้ังสอง
ข้าง 

๑. เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรง
ได้โดยไม่ต้องกางแขน๒.  กระโดด
ขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่เสียการทรงตัว 
๓.  วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
๔. รับลูกบอลโดยใช้มือและล าตัว
ช่วย 
๕. รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจาก
พ้ืนได้ 

   
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒      ใช้มือ – ตำประสำน สัมพันธ์กัน 

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔
ปี) 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑. ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาด
จากกันได้โดยใช้มือเดียว                    
๒. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้    
๓. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางขนาด ๑ ซม.ได้ 

๑. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นตรงได้ 
๒. เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบ
ได้อย่างมีมุมชัดเจน 
๓. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.5 ซม.ได้ 

๑. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้  
๒.  เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบ
ได้อย่างมีมุมชัดเจน 
๓. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.25 ซม.ได้ 
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                                               พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๓  มีสุขภำพจิตดีและมีควำมสุข 
ตัวบ่งช้ีที่   ๓.๑   แสดงออกทำงอำรมณ์ได้อย่ำงเหมำะสม 

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔
ปี) 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑. ร่าเริง สดชื่น แจ่มใสและ
อารมณ์ดี                                                  
๒. แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้
เหมาะสมกับบางสถานการณ์ 

๑. ร่าเริง สดชื่น แจ่มใสและ
อารมณ์ดี 
๒. แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้
ตามสถานการณ์ 

๑. ร่าเริง สดชื่น แจ่มใสและ
อารมณ์ดี 
๒. แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้
สอดคล้องกับสถานการณ์- 
      อย่างเหมาะสม 

   
 
ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๒      มีควำมรู้สึกที่ดี ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 
๑.  กล้าพูด  กล้าแสดงออก           
๒. แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง 

๑.  กล้าพูด  กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมบางสถานการณ์  
๒.  แสดงความพอใจในผลงาน
และความสามารถของตนเอง 

๑.  กล้าพูด  กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์  
๒. แสดงความพอใจในผลงาน
และความสามารถของตนเอง- 
      และผู้อ่ืน 

   
                                                   พัฒนำกำรด้ำนสังคม 
มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๔  ชื่นชมและแสดงออกทำงศิลปะ ดนตรี และกำรเคลื่อนไหว 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑     สนใจ มีควำมสุขและแสดงออก ผ่ำนงำนศิลปะ ดนตรี และกำรเคลื่อนไหว 

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔
ปี) 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑. สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ                              
๒. สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านเสียงเพลง 
ดนตรี                     ๓. 
สนใจ มีความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบ 
เพลง จังหวะ และดนตรี 

๑. สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 
๒. สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี 
๓. สนใจ มีความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบ- 
      เพลง จังหวะ และดนตรี 

๑. สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 
๒. สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี 
๓. สนใจ มีความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบ- 
      เพลง จังหวะ และดนตรี 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒     แสดงออกทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี และกำรเคลื่อนไหวตำมจินตนำกำร  

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔
ปี) 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑. แสดงผลงานศิลปะตาม
จินตนาการของตนเอง                  
๒. แสดงท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ ดนตรี
ตาม-จินตนาการของตนเอง 

๑. แสดงและชื่นชมผลงาน
ศิลปะตามจินตนาการของ
ตนเอง 
๒. แสดงท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ ดนตรี- 
      ตามจินตนาการของ
ตนเอง 

๑. แสดงและชื่นชมผลงานศิลปะ
ตามจินตนาการของตนเองและ
ของผู้อ่ืน 
๒. แสดงท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ ดนตรีตาม
จินตนาการของตนเองและของ
ผู้อื่น 

   
มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่   ๕   มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงำม 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑     ซื่อสัตย์สุจริต 

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔
ปี) 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑. บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใดเป็น
ของตนเอง                                          
๒. บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใดเป็น
ของผู้อ่ืน 

๑. ขออนุญาตเมื่อต้องการ
สิ่งของของผู้อ่ืนเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๒. รอคอยเมื่อต้องการสิ่งของ
ของผู้อ่ืนเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑. ขออนุญาตเมื่อต้องการสิ่งของ
ของผู้อ่ืนได้ด้วยตนเอง 
๒. รอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่นได้ด้วยตนเอง 

   
ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๒     มีควำมเมตตำกรุณำ มีน้ ำใจและช่วยเหลือแบ่งปัน 

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔
ปี) 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑.  แสดงความรักเพ่ือน                
๒. แสดงความมีเมตตาสัตว์
เลี้ยง  ๓. แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมี
ผู้ชี้แนะ 

๑.  แสดงความรักเพ่ือน         
๒. แสดงความมีเมตตาสัตว์
เลี้ยง 
๓.  ชว่ยเหลือผู้อื่นได้เมื่อมีผู้
ชี้แนะ 
๔. แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑.  แสดงความรักเพ่ือน 
๒. แสดงความมีเมตตาสัตว์เลี้ยง 
๓. ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยตนเอง 
๔. แบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๓     มีควำมเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
สภำพที่พึงประสงค์ 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔
ปี) 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑.  แสดงสีหน้าหรือท่าทาง
รับรู้ความรู้สึกผู้อ่ืน                             
๒. เล่นและท ากิจกรรมกับ
เพ่ือนเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ 

๑.   แสดงสีหน้าและท่าทาง
รับรู้ความรู้สึกผู้อ่ืน 
๒. เล่นและท ากิจกรรมกับ
เพ่ือนเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑.  แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้
ความรู้สึกผู้อ่ืนอย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์ 
๒. เล่นและท ากิจกรรมกับเพ่ือนได้
ด้วยตนเอง 

   
 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๔     มีควำมรับผิดชอบ 

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔
ปี) 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑.  ท างานที่ได้รับมอบหมาย
จนส าเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ                 
๒. จัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่
เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ 

๑.  ท างานที่ได้รับมอบหมาย
จนส าเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๒. จัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑.  ท างานที่ได้รับมอบหมายจน
ส าเร็จด้วยตนเอง 
๒. จัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ได้
ด้วยตนเอง 

   
                                      
    พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 
มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๖  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ- 
                                                                 พอเพียง 
ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๑     ช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน  

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔
ปี) 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑. แต่งตัวโดยมีผู้ช่วยเหลือ          
๒. รับประทานอาหารด้วย
ตนเอง ๓. ใช้ห้องน้ าห้องส้วม
โดยมีผู้ช่วยเหลือ 

๑. แต่งตัวด้วยตนเอง 
๒. รับประทานอาหารด้วย
ตนเอง 
๓. ใช้ห้องน้ าห้องส้วมด้วย
ตนเอง 

๑. แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
๒. รับประทานอาหารด้วยตนเอง
อย่างถูกวิธี 
๓. ใช้และท าความสะอาดหลังใช้
ห้องน้ าห้องส้วมด้วยตนเอง 
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ตัวบ่งช้ีที่    ๖.๒    มีวินัยในตนเอง 
สภำพที่พึงประสงค์ 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔
ปี) 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑.  เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
เมื่อมีผู้ชี้แนะ                                           
๒. เข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง
ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑. เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีด้วย
ตนเอง 
๒. เข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง
ได้ด้วยตนเอง 

๑.  เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง 
๒. เข้าแถวตามล าดับก่อนหลังได้
ด้วยตนเอง 

   
 
ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๓     ประหยัดและพอเพียง 

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔
ปี) 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑.ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียง เมื่อมี
ผู้ช่วยเหลือ  ๒.  ไม่ท าลาย
สิ่งของเครื่องใช้ เมื่อมีผู้ช่วย
เหลือ 

๑. ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียง เมื่อมีผู้
ชี้แนะ 
๒.  ไม่ท าลายสิ่งของเครื่องใช้ 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑. ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
ประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง 
๒.  ไม่ท าลายสิ่งของเครื่องใช้ได้
ด้วยตนเอง 

   
มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๗ รักธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม และควำมเป็นไทย 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑   ดูแลรักษำธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม   

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔
ปี) 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑. มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อ
มีผู้ช่วยเหลือ๒. ทิ้งขยะได้ถูก
ที ่

๑.มีส่วนร่วมดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 
๒. ทิ้งขยะได้ถูกที่ 

๑. มีดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 
๒. ทิ้งขยะได้ถูกที่ 
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 ตัวบ่งช้ีที่  ๗.๒     มีมำรยำทตำมวัฒนธรรมไทย และรักควำมเป็นไทย 
สภำพที่พึงประสงค์ 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔
ปี) 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ                                
๒. กล่าวค าขอบคุณและขอ
โทษเมื่อมีผู้ชี้แนะ                                       
๓. หยุดยืนเมื่อได้ยินเพลงชาติ
ไทยและเพลงสรรเสริญพระ
บารม ี

๑. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
ได้ด้วยตนเอง 
๒. กล่าวค าขอบคุณและขอโทษ
ด้วยตนเอง 
๓. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ
ไทยและเพลงสรรเสริญพระ
บารมี 

๑. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้
ตามกาลเทศะ 
๒. กล่าวค าขอบคุณและขอโทษ
ด้วยตนเอง 
๓. ยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติ
ไทยและเพลงสรรเสริญ- 
      พระบารม ี

   
    มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๘  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขและปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่
ดีของสังคมในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๑  ยอมรับควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔
ปี) 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑. บอกความเหมือนระหว่าง
ตนเองกับผู้อ่ืนได้ เมื่อมีผู้ช่วย
เหลือ         ๒. บอกความ
แตกต่างระหว่างตนเองกับ
ผู้อื่นได้ เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ๓. 
เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับ
เด็กท่ีแตกต่างไปจากตน 

๑. บอกความเหมือนระหว่าง
ตนเองกับผู้อ่ืนได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๒. บอกความแตกต่างระหว่าง
ตนเองกับผู้อ่ืนได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๓. เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับ
เด็กท่ีแตกต่างไปจากตน 

๑. บอกความเหมือนระหว่าง
ตนเองกับผู้อ่ืนได้ด้วยตนเอง 
๒. บอกความแตกต่างระหว่าง
ตนเองกับผู้อ่ืนได้ด้วยตนเอง 
๓. เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเด็ก
ที่แตกต่างไปจากตน 

   
ตัวบ่งช้ีที่ ๘.๒  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔
ปี) 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑. เล่นร่วมกับเพื่อน                     
๒. ยิ้มหรือทักทายผู้ใหญ่และ
บุคคลที่คุ้นเคยเมื่อมีผู้ชี้แนะ  

๑. เล่นหรือท างานร่วมกับเพ่ือน
เป็นกลุ่ม 
๒. ยิ้ม ทักทายหรือพูดคุยกับ
ผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้
ด้วยตนเอง 

๑. เล่นหรือท างานร่วมกับเพ่ือน
อย่างมีเป้าหมาย 
๒. ยิ้ม ทักทายหรือพูดคุยกับผู้ใหญ่
และบุคคลที่คุ้นเคยได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๘.๓     ปฏิบัติตนเบื้องต้นในกำรเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม 

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔
ปี) 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑. ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้น า
เมื่อมีผู้ชี้แนะ๓. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ตามเมื่อมีผู้ชี้แนะ                                            
๔. ยอมรับการประนีประนอม
แก้ไขปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑. มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและ
ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้
ชี้แนะ  
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้น าได้ด้วย
ตนเอง 
๓. ปฏิบัติตนเป็นผู้ตามได้ด้วย
ตนเอง 
๔. ประนีประนอมแก้ไขปัญหา
โดยปราศจากการใช้- 
     ความรุนแรงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑. มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและ
ปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง 
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้น าได้เหมาะสม
กับสถานการณ์ 
๓. ปฏิบัติตนเป็นผู้ตามได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
๔. ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดย
ปราศจากการใช้ความ- 
    รุนแรงด้วยตนเอง 

   
 มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๙  ใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมกับวัย 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑ สนทนำโต้ตอบและเล่ำเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้ำใจ 

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔
ปี) 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑. ฟังผู้อื่นพูดจนจบ โดยมีผู้
ช่วยเหลือ                                  
๒. พูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟัง โดยมีผู้ช่วยเหลือ                        
๓. เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ 

๑.  ฟังผู้อื่นพูดจนจบ โดยมีผู้
ชี้แนะ 
๒. สนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับ
เรื่องท่ีฟัง โดยมีผู้ชี้แนะ 
๓.  เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑. ฟังผู้อื่นพูดจนจบด้วยตนเอง 
๒. สนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง 
๓. เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้ 

   
ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๒  อ่ำน เขียนภำพ และสัญลักษณ์ได้ 

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 
๑. อ่านภาพ และพูดข้อความ 
ด้วยภาษาของตน                             
๒. เขียน ขีด เขี่ย อย่างมี
ทิศทาง 

๑. อ่านภาพ สัญลักษณ์ ค า 
พร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามอง-
ข้อความตามบรรทัด 
๒. เขียนคล้ายตัวอักษร 

๑. อ่านภาพ สัญลักษณ์ ค า ด้วย
การชี้หรือกวาดตามอจุดเริ่มต้น
และจุดจบของข้อความ 
๒. เขียนชื่อของตนเองตามแบบ 
๓. เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้น
เอง 
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มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๑๐  มีควำมสำมำรถในกำรคิดที่เป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๑  มีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด   

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔ปี) ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ 

ปี) 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑.บอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ 
จากการสังเกตโดยใช้ประสาท
สัมผัส ๒. จับคู่หรือ
เปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ โดยใช้
ลักษณะหรือหน้าที่ การใช้งาน
เพียงลักษณะเดียว                         
๓.  คัดแยกสิ่งต่าง ๆ ตาม
ลักษณะหรือหน้าที่การใช้งาน                   
๔. เรียงล าดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย ๓ ล าดับ 

๑. บอกลักษณะ และ
ส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ จาก
การสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส 
๒. จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างหรือความเหมือนของ
สิ่ง ต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว 
๓. จ าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ 
โดยใช้อย่างน้อยหนึ่งลักษณะ  
เป็นเกณฑ์ 
๔. เรียงล าดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อย 4 ล าดับ 

๑.  บอกลักษณะ ส่วนประกอบ 
การเปลี่ยนแปลงหรือความ- 
สัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จากการ
สังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส 
๒. จับคู่และเปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือนของ- 
 สิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะที่
สังเกตพบสองลักษณะขึ้นไป 
๓.  จ าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ 
โดยใช้ตั้งแต่สองลักษณะ- 
ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ 
๔. เรียงล าดับสิ่งของและ
เหตุการณ์อย่างน้อย 5 ล าดับ 

   
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐.๒ มีควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงเหตุผล 

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔ 

ปี) 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ 

ปี) 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑. ระบุผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระท าเมื่อมี
ผู้ชี้แนะ         ๒. คาดเดา หรือ
คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึน 

๑.  ระบุสาเหตุหรือผลที่เกิดข้ึน
ในเหตุการณ์หรือการกระท า
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๒.  คาดเดา หรือคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดข้ึน หรือมีส่วนร่วมใน
การลงความเห็นจากข้อมูล 

๑. อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือ- 
การกระท าด้วยตนเอง 
๒. คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น  
และมีส่วนร่วมในการลง- 
ความเห็นจากข้อมูลอย่างมี
เหตุผล 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๑๐.๓     มีควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ และตัดสินใจ 
สภำพที่พึงประสงค์ 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔ 
ปี) 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ 
ปี) 

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑. ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ             
๒. แก้ปัญหาโดลองผิดลองถูก 

๑. ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ และ
เริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดข้ึน 
๒. ระบุปัญหา และแก้ปัญหา
โดยลองผิดลองถูก 

๑. ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ และ
ยอมรับผลที่เกิดขึ้น 
๒. ระบุปัญหา สร้างทางเลือก
และเลือกวิธีแก้ปัญหา 

   
มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๑๑  จินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๑   ท ำงำนศิลปะตำมจินตนำกำรและ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔ 

ปี) 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ 

ปี) 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑. สร้างผลงานศิลปะเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง     ๒. อธิบายผลงาน
ศิลปะเพ่ือสื่อสารความคิด 
ความรู้สึกของ ตนเอง โดยมีผู้
ช่วยเหลือ 

๑. สร้างผลงานศิลปะเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง โดยมีการดัดแปลง และ
แปลกใหม่จากเดิมหรือมี
รายละเอียดเพ่ิมขึ้น 
๒.อธิบายผลงานศิลปะเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง  โดยมีผู้ชี้แนะ 

๑. สร้างผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ        
ตนเอง โดยมกีารดัดแปลง แปลก
ใหม่จากเดิมและมี 
รายละเอียดเพ่ิมขึ้น 
๒. อธิบายผลงานศิลปะเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรู้สึกของ         
 ตนเองด้วยตนเอง 

   
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๒    แสดงท่ำทำง / - เคลื่อนไหวตำมจินตนำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์  

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔ 

ปี) 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ 

ปี) 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑. เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง      ๒. อธิบายเกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง โดยมีผู้ช่วยเหลือ 

๑. เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือ
สื่อสารความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองอย่างหลากหลายหรือ
แปลกใหม่ 
๒. อธิบายเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง 
โดยมีผู้ชี้แนะ 

๑. เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของ  ตนเอง
อย่างหลากหลายและแปลกใหม่ 
๒. อธิบายเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสาร
ความคิดความรู้สึกของตนเอง
ด้วยตนเอง 
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มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ที่  ๑๒  มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ และมีควำมสำมำรถในกำร 
                                                                    แสวงหำควำมรู้ได้เหมำะสมกับวัย 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๑    มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ 

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔ 

ปี) 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ 

ปี) 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑. สนใจฟังหรืออ่านหนังสือ
ด้วยตนเอง                                          
๒. กระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

๑. สนใจซักถามเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่พบ
เห็น 
๒. กระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

๑. สนใจหยิบหนังสือมาอ่านและ
เขียนสื่อความคิดด้วยตนเองเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง 
๒. กระตือรือร้นในการร่วม
กิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ 

   
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒.๒   มีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้  

สภำพที่พึงประสงค์ 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (อำยุ ๓-๔ 

ปี) 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ (อำยุ ๔-๕ 

ปี) 
ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ (อำยุ ๕-๖ ปี) 

๑. ค้นหาค าตอบของข้อสงสัย
ต่าง ๆ ตามวิธีการที่มีผู้ชี้แนะ                  
๒. ใช้ประโยคค าถามว่า “ใคร” 
“อะไร” ในการค้นหาค าตอบ 

๑. ค้นหาค าตอบของข้อสงสัย
ต่าง ๆ ตามวิธีการของตนเอง 
๒. ใช้ประโยคค าถามว่า “ที่
ไหน” “ท าไม” ในการค้นหา
ค าตอบ 

๑. ค้นหาค าตอบของข้อสงสัย
ต่าง ๆ โดยใช้วิธีการที่- 
หลากหลายด้วยตนเอง 
๒. ใช้ประโยคค าถามว่า 
“เมื่อไหร่” “อย่างไร” ในการ
ค้นหาค าตอบ 

   
 
 

                                                              สำระกำรเรียนรู้ 
                                                          ....................................... 
                  สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี เป็นสื่อกลางในการจัด
ประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ซึ่ง
จ าเป็นต่อการพัฒนาเด็ก ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยอาจจัดในรูปแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ หรือ
เลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  สาระการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย ๒ ส่วน คือ  ประสบการณ์ส าคัญ 
และสาระท่ีควรเรียนรู้ ดังนี้ 
                          ๑. ประสบกำรณ์ส ำคัญ  ประสบการณ์ส าคัญ เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เด็กได้
ลงมือท าด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาเด็กท้ังทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  โดยเฉพาะ
ระยะแรกเริ่มชีวิต และช่วงระยะปฐมวัยมีความส าคัญเป็นพิเศษ  เนื่องจากเป็นรากฐานของพัฒนาการก้าว
ต่อไปของชีวิตเด็กแต่ละคน  ตลอดจนเป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดความสามารถ แรงจูงใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และ
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ความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองของเด็ก ที่จะส่งผลต่อเนื่องจากช่วงวัยเด็กไปสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ 
ประสบการณ์ส าคัญจะเกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมทุกด้านท่ีกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมี
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในวิถีชีวิตของเด็กและในสังคมภายนอก อันจะสั่ง
สมเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้และสามารถพัฒนาต่อเนื่องไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 

      ประสบการณ์ส าคัญท่ีช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม และ 
สติปัญญา ของเด็กนั้น  พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจ าเป็นต้องสนับสนุนให้เด็กมีประสบการณ์ตรงด้วยการใช้ประสาท
สัมผัสทั้งห้า การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  การสร้างความรักความผูกพันกับคนใกล้ชิด  การ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และการรู้จักใช้ภาษาสื่อความหมาย  ดังนั้น การฝึกทักษะต่าง ๆ ต้อง
ให้เด็กมีประสบการณ์ส าคัญผ่านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และการเล่น ให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการ
เลียนแบบ ลองผิดลองถูก ส ารวจ ทดลอง และลงมือกระท าจริง การปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของ บุคคล และ
ธรรมชาติรอบตัวเด็กตามบริบทของสภาพแวดล้อม จ าเป็นต้องมีการจัดประสบการณ์ส าคัญแบบองค์รวมที่ยึด
เด็กเป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
       
                 ๑.๑ ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มี
โอกาสพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อเล็ก  การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท ในการ
ท ากิจวัตรประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ  การนอนหลับพักผ่อน  การดูแลสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยของตนเอง 
 

                                                   ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีควรส่งเสริม 
๖. การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามจังหวะดนตรี 
๗. การเคลื่อนไหว และการทรงตัว 
๘. การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ และระบบประสาท 
๙. การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส 
๑๐. การวาด 
๑๑. การเขียนขีดเขี่ย 
๑๒. การปั้น 
๑๓. การฉีก 
๑๔. การตัดปะ 
๑๕. การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ของใช้ส่วนตัว 
๑๖. การรักษาความปลอดภัย 

                                   ๑.๒ ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ   เป็นการ
สนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่างเริง แจ่มใส  ได้พัฒนา
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และความเชื่อม่ันในตนเอง จากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน พ่อแม่หรือ
ผู้เลี้ยงดูเป็นบุคคลที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้เด็กรู้สึกเป็นที่รัก อบอุ่น มั่นคง เกิดความรู้สึกปลอดภัย 
ไว้วางใจ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
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                                                   ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีควรส่งเสริม 
๑๐. การรับรู้อารมณ์หรือความรู้สึกของตนเอง 
๑๑. การแสดงอารมณ์ที่เป็นสุข 
๑๒. การควบคุมอารมณ์และการแสดงออก 
๑๓. การเล่นอิสระ 
๑๔. การเล่นบทบาทสมมติ 
๑๕. การชื่นชมธรรมชาติ 
๑๖. การเพาะปลูกอย่างง่าย 
๑๗. การเลี้ยงสัตว์ 
๑๘. การฟังนิทาน 
๑๙. การร้องเพลง 
๒๐. การท่องค าคล้องจอง 
๒๑. การท ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ ตามความสนใจ 

                                    ๑.๓  ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสังคม   เป็นการสนับสนุน
ให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว ในชีวิตประจ าวัน  ได้ปฏิบัติ 
กิจกรรมต่าง ๆ และปรับตัวอยู่ในสังคม เด็กมีโอกาสได้เล่น และท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ 
เด็กวัยเดียวกันหรือต่างวัย เพศเดียวกัน หรือต่างเพศ อย่างสม่ าเสมอ 

                                                      ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีควรส่งเสริม 
๑๐. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวันตามวัย 
๑๑. การเล่นอย่างอิสระ 
๑๒. การเล่นรวมกลุ่มกับผู้อ่ืน 
๑๓. การแบ่งปันหรือการให้ 
๑๔. การอดทนรอคอยตามวัย 
๑๕. การใช้ภาษาบอกความต้องการ 
๑๖. การออกไปเล่นนอกบ้าน 
๑๗. การไปสวนสาธารณะ 
๑๘. การออกไปร่วมกิจกรรมในศาสนสถาน 

                               
 
                              ๑.๔   ประสบกำรณ์ส ำคัญที่ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ   เป็นการ
สนับสนุนให้เด็กได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวในชีวิตประจ าวันผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า และการ
เคลื่อนไหว ได้พัฒนาการการใช้ภาษาสื่อสารความหมายและความคิด รู้จักสังเกตคุณลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นสี ขนาด รูปร่าง รูปทรง ผิวสัมผัส จดจ าชื่อเรียกสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
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                                       ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีควรส่งเสริม 
๑๖. การตอบค าถามจากกการคิด 
๑๗. การเชื่อมโยงจากประสบการณ์เดิม 
๑๘. การเรียงล าดับเหตุการณ์ 
๑๙. การยืดหยุ่นการคิดตามวัย 
๒๐. การจดจ่อใส่ใจ 
๒๑. การสังเกตวัตถุหรือสิ่งของที่มีสีสันและรูปทรงที่ต่างกัน 
๒๒. การฟังเสียงต่าง ๆ รอบตัว 
๒๓. การฟังนิทานหรือเรื่องราวสั้น ๆ  
๒๔. การพูดบอกความต้องการ 
๒๕. การเล่าเรื่องราว 
๒๖. การส ารวจ  
๒๗. การทดลองอย่างง่าย ๆ  
๒๘. การคิดวางแผนที่ไม่ซับซ้อน 
๒๙. การคิดตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในเรื่องที่ง่าย ๆ ด้วยตนเอง 
๓๐. การแสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 

                             ๒.  สำระท่ีควรเรียนรู้  สาระที่จะให้เด็กอายุ  ๓-๖  ปี เรียนรู้ ควรเป็นเรื้องท่ี
เกี่ยวกับตนเองเป็นล าดับแรก แล้วจึงขยายไปสู่เรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
เด็กควรได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้เหมาะกับวัย ดังนี้ 
                                       ๒.๑  เรื่องรำวเกี่ยวกับตัวเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ  และเพศของ
ตนเอง  การเรียกชื่อส่วนต่าง ๆ ของใบหน้าและร่างกาย  การดูแลตนเองเบื้องต้น โดยมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ  
การล้างมือ  การขับถ่าย  การรับประทานอาหาร  การถอดและใส่เสื้อผ้า  การรักษาความปลอดภัย และการ
นอนหลับพักผ่อน                                              
                                                  ประสบกำรณ์ 
 ด้ำนร่ำงกำย 
  - การเคลื่อนไหวกับท่ีและการเคลื่อนไหว  เคลื่อนที่ 
  - การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ ์
  - การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
  - การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส 
  - การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
  - การปั้นและการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ 
  - การปฏิบัติตามสุขภาพอนามัย 
  - การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
 ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
  - การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรีง่าย ๆ เช่น  เครื่องดนตรีประเภทเคาะประเภทตี ฯลฯ 
  - การร้องเพลง 
  - การชื่นชมและสร้างสรรค์  สิ่งที่สวยงาม 
  - การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องสนุก ตลก ขบขันและเรื่องราว เหตุการณ์ที่- 
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                        สนุกต่าง ๆ 
  - การเล่นอิสระ 
  - การเล่นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
  - การเล่นในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน 
 ด้ำนสังคม 
  - การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนเอง 
  - การเล่นและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  - การแก้ปัญหาในการเล่น  การปฏิบัติตามวัฒนธรรมตามท้องถิ่นท่ีอยู่อาศัย  อยู่และ 
                        ความเป็นไทย 
 ด้ำนสติปัญญำ 
  - การรู้จักสิ่งต่าง ๆ ด้วยการฟัง  การมอง  การสัมผัส  ชิมรส  ดมกลิ่น 
  - การเชื่อมโยงภาพ  ภาพถ่าย  และรูปแบบต่าง ๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง 
             - การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ  วัตถุ  ของเล่นและผลงาน 
  - การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ 
  - การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องเก่ียวกับตนเอง 
  - การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของเรื่องราวที่สนใจ 
  - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจ านวนหรือปริมาณ 
  - การอธิบายในเรื่องต าแหน่งของสิ่งของต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน 
  - การเริ่มต้นและการหยุดกระท าโดยสัญญาณ 
  - การส ารวจและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง 
  - การจับคู่  จ าแนก  จัดกลุ่ม 
  - การเปรียบเทียบ  เช่น  สั้น / ยาว  ขรุขระ / เรียบ  ฯลฯ 
  - การนับสิ่งต่าง ๆ 
  - การจัดคู่  หนึ่งต่อหนึ่ง 
  - การฟังเรื่องราว นิทาน ค าคล้องจอง  ค ากลอน 
  - การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์  ที่สื่อความหมายต่อเด็ก 
  - การอ่านในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์  ที่สื่อความหมายต่อเด็ก 
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สำระย่อย 
             1. ชื่อเล่น  ชื่อจริง นามสกุล  
             2. ลักษณะรูปร่าง หน้าตาและเพศ 
             3. ชื่อ  รูปร่างหน้าที่และการ ดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
             4. การดูแลรักษาความสะอาดอย่างง่าย ๆ 
             5. การแบ่งปัน 
             6. การรับประทานอาหารด้วย ตนเอง 
             7. การเลือกรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
             8. การยอมรับผู้อื่น 
             9. การแสดงความรู้สึกที่  เหมาะสม 
           10. การเป็นผู้น าและผู้ตาม 

                           ๒.๒   เรื่องรำวเกี่ยวกับบุคคลและสถำนที่แวดล้อมเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคล
ภายในครอบครัวและบุคคลภายนอกครอบครัว การรู้จักชื่อเรียกหรือสรรพนามแทนตัวของญาติ หรือผู้เลี้ยงดู 
วิธีปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม การท าทาย การไหว้ การเล่นกับพ่ีน้องในบ้าน การไปเที่ยวตลาดและสถานที่
ต่าง ๆ ในชุมชน การเล่นที่สนามเด็กเล่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี                                                                 
                                                               
                                                           ประสบกำรณ์ 
 ด้ำนร่ำงกำย 
  - การเคลื่อนไหวกับท่ีและการเคลื่อนไหว  เคลื่อนที่ 
                 -  การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ ์
  - การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
  - การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส 
  - การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
  - การปั้นและการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ 
  - การปฏิบัติตามสุขภาพอนามัย 
  - การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
 
          ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
  - การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรีง่าย ๆ เช่น  เครื่องดนตรีประเภทเคาะประเภทตี ฯลฯ 
  - การร้องเพลง 
  - การชื่นชมและสร้างสรรค์  สิ่งที่สวยงาม 
  - การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องสนุก  ตลก  ขบขัน  และเรื่องราว เหตุการณ์ 
                     ที่สนุกต่าง ๆ 
  - การเล่นอิสระ 
  - การเล่นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
  - การเล่นในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน 
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          ด้ำนสังคม 
  - การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนเอง 
  - การเล่นและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  - การแก้ปัญหาในการเล่น 
  - การปฏิบัติตามวัฒนธรรมตามท้องถิ่นท่ีอยู่อาศัย  อยู่และความเป็นไทย 
 ด้ำนสติปัญญำ 
  - การรู้จักสิ่งต่าง ๆ ด้วยการฟัง  การมอง  การสัมผัส  ชิมรส  ดมกลิ่น 
  - การเชื่อมโยงภาพ  ภาพถ่าย  และรูปแบบต่าง ๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง 
  - การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ  วัตถุ  ของเล่นและผลงาน 
  - การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ 
  - การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องเก่ียวกับตนเอง 
  - การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของเรื่องราวที่สนใจ 
  - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจ านวนหรือปริมาณ 
  - การอธิบายในเรื่องต าแหน่งของสิ่งของต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน 
  - การเริ่มต้นและการหยุดกระท าโดยสัญญาณ 
  - การส ารวจและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง 
  - การจับคู่  จ าแนก  จัดกลุ่ม 
  - การเปรียบเทียบ  เช่น  สั้น / ยาว  ขรุขระ / เรียบ  ฯลฯ 
  - การเปรียบเทียบจ านวนมากกว่า  น้อยกว่า  เท่ากัน 
  - การนับสิ่งต่าง ๆ 
  - การจัดคู่  หนึ่งต่อหนึ่ง 
  - การฟังเรื่องราว นิทาน ค าคล้องจอง  ค ากลอน 
  - การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์  ที่สื่อความหมายต่อเด็ก 
 
 

สำระย่อย 
                     1. ลักษณะของบ้าน 
                     2. ความส าคัญความหมายของครอบครัว 
                     3. ชื่อบุคคลในครอบครัว 
                     4. ชื่อ รูปรา่ง ลักษณะหน้าตา ของบุคคลในครอบครัว 
                     5. ชื่อของโรงเรียนที่ตั้ง 
                     6. บุคคลในโรงเรียน 
                     7. หน้าที่ของบุคคลที่อยู่ในโรงเรียน 
                     8. กฎระเบียบของโรงเรียน 
                     9. อาชีพในชุมชน 
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                              ๒.๓  ธรรมชำติรอบตัว    เด็กควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับการส ารวจสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ
รอบตัว เช่นสัตว์ พืช ดอกไม้ ใบไม้ ผ่านการใช้ประสารทสัมผัสทั้งห้า การเล่นน้ า การเล่นทราย การเลี้ยงสัตว์ต่าง 
ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย การเดินเล่นในสวน การเพาะปลูกอย่างง่าย                                    
                                                  ประสบกำรณ์ 
 ด้ำนร่ำงกำย 
  - การเคลื่อนไหวกับท่ีและการเคลื่อนไหว  เคลื่อนที่ 
  - การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ ์
  - การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
  - การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส 
  - การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
  - การปั้นและการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ 
  - การปฏิบัติตามสุขภาพอนามัย 
  - การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
 ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
  - การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรีง่าย ๆ เช่น  เครื่องดนตรีประเภทเคาะ  
                       ประเภทตี ฯลฯ 
  - การร้องเพลง 
  - การชื่นชมและสร้างสรรค์  สิ่งที่สวยงาม 
  - การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องสนุก  ตลก  ขบขัน  และเรื่องราว เหตุการณ์ 
                       ที่สนุกต่าง ๆ      /        - การเล่นอิสระ 
  - การเล่นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม /  -  การเล่นในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน 
           ด้ำนสังคม 
  - การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนเอง 
  - การเล่นและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  - การแก้ปัญหาในการเล่น 
  - การปฏิบัติตามวัฒนธรรมตามท้องถิ่นท่ีอยู่อาศัย  อยู่และความเป็นไทย 
 ด้ำนสติปัญญำ 
  - การรู้จักสิ่งต่าง ๆ ด้วยการฟัง  การมอง  การสัมผัส  ชิมรส  ดมกลิ่น 
  - การเชื่อมโยงภาพ  ภาพถ่าย  และรูปแบบต่าง ๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง 
  - การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ  วัตถุ  ของเล่นและผลงาน 
  - การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ 
  - การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องเก่ียวกับตนเอง 
  - การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของเรื่องราวที่สนใจ 
  - การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจ านวนหรือปริมาณ 
  - การอธิบายในเรื่องต าแหน่งของสิ่งของต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน 
  - การเริ่มต้นและการหยุดกระท าโดยสัญญาณ 
  - การส ารวจและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง 
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  - การจับคู่  จ าแนก  จัดกลุ่ม 
  - การเปรียบเทียบ  เช่น  สั้น / ยาว  ขรุขระ / เรียบ  ฯลฯ 
  - การเปรียบเทียบจ านวนมากกว่า  น้อยกว่า  เท่ากัน 
  - การนับสิ่งต่าง ๆ        -   การจัดคู่  หนึ่งต่อหนึ่ง 
  - การฟังเรื่องราว นิทาน ค าคล้องจอง  ค ากลอน 
  - การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์  ที่สื่อความหมายต่อเด็ก 

สำระย่อย 
                 1. สิ่งมีชีวิต      -  ชื่อ          -  รูปร่าง ลักษณะ 

                                -  ความเหมือน และความแตกต่าง   -  ความเมตตากรุณา 
                 2. สิ่งไม่มีชีวิต   -  ชื่อ      -  ลักษณะ      -  ความเหมือนและความแตกต่าง 
                 3. ฤดูกาล       -  ชื่อฤดูกาล - การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฤดู -  การรักษาสุขภาพ 
                 4. กลางวัน  กลางคืน  -  รูปร่าง  ลักษณะของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ 

                                        -  ข้อแตกต่างของกลางวัน และกลางคืน 
                                        -  การปฏิบัติตนในเวลากลางวัน กลางคืน 

                         ๒.๔  สิ่งต่ำง ๆ รอบตัวเด็ก   เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและของเล่นของใช้ที่อยู่รอบตัว  
การเชื่อมโยงลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างง่าย ๆ ของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก  เช่น สีรูปร่าง รูปทรง ขนาด 
ผิวสัมผัส                                                                                                                 
                                                                ประสบกำรณ์ 
 ด้ำนร่ำงกำย 
  - การเคลื่อนไหวกับท่ีและการเคลื่อนไหว  เคลื่อนที่ 
  - การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ ์
  - การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
  - การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส 
  - การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
  - การปั้นและการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ 
  - การปฏิบัติตามสุขภาพอนามัย 
  - การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
 ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
  - การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรีง่าย ๆ เช่น  เครื่องดนตรีประเภทเคาะประเภทตี ฯลฯ 
  - การร้องเพลง 
  - การชื่นชมและสร้างสรรค์  สิ่งที่สวยงาม 
  - การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องสนุก ตลกขบขัน และเรื่องราว เหตุการณ์ ที่สนุกต่าง ๆ 
  - การเล่นอิสระ 
  - การเล่นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
  - การเล่นในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน 
  
            ด้ำนสังคม 
  - การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนเอง 
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  - การเล่นและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  - การแก้ปัญหาในการเล่น 
  - การปฏิบัติตามวัฒนธรรมตามท้องถิ่นท่ีอยู่อาศัย  อยู่และความเป็นไทย 
             ด้ำนสติปัญญำ 
  - การรู้จักสิ่งต่าง ๆ ด้วยการฟัง  การมอง  การสัมผัส  ชิมรส  ดมกลิ่น 
  - การเชื่อมโยงภาพ  ภาพถ่าย  และรูปแบบต่าง ๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง 
  - การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ  วัตถุ  ของเล่นและผลงาน 
  - การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ 
  - การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องเก่ียวกับตนเอง 
  - การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ของเรื่องราวที่สนใจ 
  - การอธิบายในเรื่องต าแหน่งของสิ่งของต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน 
  - การส ารวจและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง 
  - การจับคู่  จ าแนก  จัดกลุ่ม 
  - การเปรียบเทียบ  เช่น  สั้น / ยาว  ขรุขระ / เรียบ  ฯลฯ 
  - การเปรียบเทียบจ านวนน้อยกว่า มากกว่าเท่ากัน 
  - การนับสิ่งต่าง ๆ 
  - การจัดคู่  หนึ่งต่อหนึ่ง 
  - การฟังเรื่องราว นิทาน ค าคล้องจอง  ค ากลอน 
  - การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์  ที่สื่อความหมายต่อเด็ก 

สำระย่อย 
                            1. เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 

                               -  ชื่อ 
                               -  ลักษณะรูปร่าง สี ขนาด ผิวสัมผัส 
                               -  วิธีการใช้  ประโยชน ์
                               -  การเก็บรักษา การท าความสะอาด 

                            2. การคมนาคม 
                               -  ประเภท 
                               -  ชื่อของยานพาหนะ แต่ละประเภท 
                               -  วิธีการเลือกใช้ยานพาหนะที่เหมาะสม 

                           3. การสื่อสาร 
                               -  ชื่อเครื่องมือการสื่อสาร 
                               -   รูปร่าง, ลักษณะ 

 
                        นอกจากสาระที่ควรเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จ านวน ๔ 
สาระที่ควรเรียนรู้แล้ว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลานได้ก าหนดสาระที่ควรเรียนรู้เพ่ิมเติม เกี่ยวกับนโยบาย และจุดเน้น ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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กระทรวงมหาดไทย ก าหนดเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศาสนา และขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นไทย โดยมีสาระรายละเอียดสาระที่ควรเรียนรู้เพิ่มเติม ดังนี้ 
                          ๒.๕  วันส ำคัญ  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับวันส าคัญเก่ียวกับวิถีชีวิต ศาสนาและ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นไทย ทั้งของชาติและของชุมชนท้องถิ่น 
                                                          

ล ำดับที่     สำระท่ีควรเรียนรู้เรื่องวันส ำคัญ           ตัวอย่ำงวันส ำคัญต่ำง ๆ หมำยเหตุ 
     ๑ วันส ำคัญทำงศำสนำ 

(๑)วันส าคัญทางศาสนาพุทธ 
 
 
 (๒) วันส าคัญทางศาสนาอิสลาม 
 
 (๓) วันส าคัญทางศาสนาคริสต์ 
 (๔) วันส าคัญทางศาสนาอ่ืน 
 

 
๑.วันมาฆบูชา       ๒.วันวิสาขบูชา 
๓.วันอาสาฬหบูชา ๔.วันเข้าพรรษา 
๕.วันออกพรรษา   ๖.วันพระ 
๑.วันฮารีรายอ    ๒.วันเมาลดิ 
๓.วันถือศีลอด 
วันคริสต์มาส     
แต่ละท้องถิ่นพิจารณาตามความ-    
   เหมาะสม 

 

    ๒ วันส ำคัญของชำติ ๑.วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๒.วันปิยมหาราช 
๓.วันรัฐธรรมนูญ  

 

    ๓ วันส ำคัญของท้องถิ่น ๑.วันลอยกระทง  ๒.วันสงกรานต์ 
๓.วันส าคัญในแต่ละภาค  เช่น 
* ภาคใต้ -วันงานประเพณีชักพระ   
                     ฯลฯ 
* ภาคเหนือ -วันงานประเพณียี่เป็ง  
                     ฯลฯ 
* ภาคกลาง -วันงานประเพณีแข่ง-
เรือพาย / แห่นางแมว ฯลฯ 
* ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-วันงานประเพณีบุญบั้งไฟ ฯลฯ  

 

      ๔ วันส ำคัญอ่ืน ๆ ๑.วันเด็ก         ๒. วันครู   ฯลฯ  
                     
 
                           ๒.๖  ท้องถิ่นของเรำ 
                                     (๑) ประวัติความเป็นมา  
                                    (๒) ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
                                    (๓) แหล่งการท่องเที่ยว 
                                   (๔) บุคคลส าคัญ 
                                   (๕) การประกอบอาชีพ   
                                    (๖) สภาพภูมิประเทศ / ภูมิอากาศ   
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                                    (๗) สภาพปัญหาในชุมชน / สังคม / พิบัติภัย  
                                    (๘) สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
                                    (๙) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
                                   (๑๐) พระราชกรณียกิจในท้องถิ่น  
                                   (๑๑) ภูมิปัญญา / สินค้า / OTOP        
                       ๒.๗  ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
                              กำรจัดกิจกรรมตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงส ำหรับเด็กปฐมวัย 
                                          แนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
             การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และ
ความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้
ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระท า ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ ๕ ส่วน ดังนี้ 
         ๑. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมี
พ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิง
ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพ่ือความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา 
            ๒. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้น
การปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
            ๓. ค ำนิยำม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กันดังนี้ 
                (๑) ควำมพอประมำณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน
ตนเอง และผู้อ่ืน เช่นการผลิต และการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
                (๒)  ควำมมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น 
ๆ อย่างรอบคอบ 
                (๓) กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน
อนาคตทั้งใกล้ และไกล 
                 เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้ง
ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
   - เงื่อนไขควำมรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
   - เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
                 แนวทำงปฏิบัติ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
คือ การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
ความรู้ และเทคโนโลยี ประการที่ส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
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                  ๑. พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน ๒-๓ ต้น พอที่จะมีไว้กิน
เองในครัวเรือน เหลือจึงขายไป 
                  ๒. พออยู่พอใช้ ท าให้บ้านน่าอยู่ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติ  
(ใช้จุลินทรีย์ผสมน้ าถูพ้ืนบ้าน จะสะอาดกว่าใช้น้ ายาเคมี) รายจ่ายลดลง สุขภาพจะดีข้ึน (ประหยัดค่า-
รักษาพยาบาล) 
                 ๓. พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อื่น เพราะเราจะหลง
ติดกับวัตถุ ปัญญาจะไม่เกิด 
                    ๒.๘  อำเซียนศึกษำ 
                                (๑) บ้ำนเรำและเพื่อนบ้ำนอำเซียน  
                                           ๑. แผนที่ที่ตั้ง/สถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยว 
                                             ๒. ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและฤดูกาล 
                                             ๓. ฤดูกาล และภัยพิบัติ 
                                             ๔. อาชีพและสินค้าเศรษฐกิจ 
                                             ๕. สกุลเงิน  
                               (๒) ประเทศสมำชิกอำเซียน 
                                           ๑. ชื่อประเทศและธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
                                             ๒. ดอกไม้ / ต้นไม้ ประจ าชาติ 
                                             ๓. สัญลักษณ์ตราแผ่นดิน 
                                             ๔. สัตว์ประจ าชาติ 
                                            ๕.  เพลงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน   
                                (๓)  สังคมและวัฒนธรรม  
                                           ๑.  ศาสนาและวันส าคัญ 
                                             ๒. ชุดแต่งกายประจ าชาติ 
                                             ๓.  อาหารประจ าชาติ 
                                             ๔.  ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม 
                                             ๕. การละเล่น การแสดงและนิทานประจ าชาติ 
                                (๔)  อำเซียนที่รัก  
                                           ๑. ธงอาเซียน 
                                             ๒. ตราสัญลักษณ์อาเซียน 
                                             ๓. ค าขวัญอาเซียน 
                                          ๔. เพลงอาเซียน 
                                          ๕. ภาษาอาเซียน 
                           ๒.๙  สะเต็มศึกษำ 
                    การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่มีการเติบโตทางเทคโนโลยี สารสนเทศ และสังคมมนุษย์ส่งผล
ต่อการด าเนินชีวิตและการเตรียมพัฒนาบุคลากรของมนุษย์ให้มีศักยภาพสอดคล้องสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป ความรู้
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ มีมากมาย จากการศึกษาในรูปแบบเดิมที่เด็กหรือผู้เรียนมักจะเรียนรู้โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ที่
ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้น มาเป็นการศึกษาที่เด็กหรือผู้เรียนสามารถท่ีจะสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องต่าง ๆ ที่เด็กสนใจ สืบค้นข้อมูลจาก
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อินเทอร์เนต เป็นต้น ดังนั้นสิ่งที่ครูผู้สอนควรจะส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาคือ ทักษะการเรียนรู้ ที่จะท าให้เด็กรู้
วิธีการสืบค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเองและมีวิจารณญาณในการเลือกพิจารณาข้อมูลที่เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ 
                        การจัดการศึกษาแบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี วิศวกรรมศาสตร์ และ 
คณิตศาสตร์ หรือ STEMเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการกลุ่มสาระและ    ทักษะกระบวนการของทั้ง 
4 สาระอันได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์โดยน าลักษณะธรรมชาติของแต่
ละสาระวิชาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมาผสมผสานกันเพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นอีกทั้งยังตอบสนองต่อการด ารงชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันและโลกอนาคต   อีกด้วย 
ลักษณะของ STEM มีดังต่อไปนี้ 
                   ตัวอักษรตัวแรก  ของ STEM คือ S มาจากค าว่า Science   หรือ วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสาระที่
ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับ ธรรมชาติรอบตัว ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน จะเน้นให้ผู้เรียน
ได้เกิดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process)      ที่จะ
ประกอบด้วยขั้นตอน 
                ๑. ขั้นกำรสร้ำงควำมสนใจ 
เป็นขั้นของการน าเข้าสู่บทเรียน ซึ่งอาจจะเป็นข้อสงสัยที่เกิดจากตัวผู้เรียน หรือ อาจจะเป็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้น
ในขณะอภิปรายหรือท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งครูผู้สอนไม่ควรบังคับให้เด็กยอมรับประเด็นปัญหาที่ครู
สนใจ ซึ่งตัวอย่างจัดกิจกรรมที่ครูผู้สอนสามารถจัดเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากข้ึนได้แก่ สาธิต 
ทดลอง เล่าเรื่อง ทัศนศึกษา เป็นต้น 
                  ๒. ขั้นส ำรวจและกำรค้นหำ   เมื่อมีข้อค าถามแล้ว ก็มีการวางแผนการหาค าตอบ  
                          - ก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
                          - ลงมือเก็บข้อมูล ในการวางแผน  
                          - การลงมือปฏิบัติให้ได้ค าตอบ    ประกอบด้วย การสังเกต การวัด การทดลอง เป็นต้น 
                ๓. ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป  เมื่อได้ข้อมูลแล้วก็นาข้อมูล มาแปลผล สรุปผล 
                ๔. ขั้นขยำยควำมรู้  เป็นการน าความรู้มาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดท่ีได้ค้นคว้า
เพ่ิมเติม 
                     ขึ้น 
                 ๕. ขั้นกำรประเมิน เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่าผู้เรียนได้เกิดการ  
                       เรียนรู้อะไรบ้าง อย่างไร และ มากน้อยเพียงใด 
                             
                         บทบาทของวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) นี้นอกจากจะมีส่วนท าให้ผู้เรียนได้น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรม STEM แล้ว บทบาทของวิทยาศาสตร์ใน STEM ยังมีส่วนในการช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มี
ทักษะที่ส าคัญในการสืบค้นข้อมูลความรู้ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและประจักษ์พยานที่
ตรวจสอบได้ 
                      ตัวอักษรตัวท่ีสอง ของ STEM คือ T มาจากคาว่า Technology หรือ เทคโนโลยี  
 ซึ่งเป็นสาระที่เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา การพัฒนาสิ่งต่างๆหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง 
  ความต้องการของมนุษย์เรา ดังนั้น ค าว่า เทคโนโลยีจึงไม่ได้หมายความถึงเพียงแค่ผลผลิตที่ได้จาก
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเช่น คอมพิวเตอร์กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เท่านั้น แต่ยังหมายถึง
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กระบวนการแก้ปัญหาอีกด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557) ระบุข้ันตอนใน
กระบวนการทางเทคโนโลยีประกอบด้วย ๗ ขั้นดังนี้ 
                     ๑.  ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ  
                     ๒. รวบรวมข้อมูล โดยอาจจะรวบรวมข้อมูลจากต ารา วารสาร บทความ อินเทอร์เนต  
                     ๓. เลือกวิธกีาร เป็นการพิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการแก้ปัญหา  
                     ๔. ออกแบบและปฏิบัติการ  
                     ๕. ทดสอบ เป็นการตรวจสอบว่าชิ้นงานหรือวิธีที่สร้างขึ้นสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่  
                     ๖. ปรับปรุงแก้ไข เป็นการวิเคราะห์ว่าชิ้นงานหรือวิธีที่สร้างขึ้นจะปรับ  แก้ไขส่วนใด  
                    ๗. ประเมินผล เป็นการประเมินผลว่าชิ้นงานหรือวิธีที่สร้างขึ้นสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่  
                         ถ้ายังมีปัญหาก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
                บทบาทของเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) นี้ จะพัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด แก้ปัญหา ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นเหตุ เป็นผล อีกท้ังยังเป็นการพัฒนา
นิสัยความรอบคอบ ความเพียร ไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลวหรือความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะท า
กิจกรรม 
                          ตัวอักษรตัวที่สำม ของ STEM คือ E มาจากค าว่า Engineering หรือ วิศวกรรมศาสตร์ 
ซึ่งวิศวกรรมในท่ีนี้หมายถึง * การออกแบบ * การวางแผน เพ่ือแก้ปัญหา โดยเป็นการใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ  มา
สร้างสรรค์ออกแบบผลงานภายใต้ข้อจ ากัด หรือเงื่อนไขที่ก าหนด ซึ่งบทบาทของเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์ใน STEM จะเก่ียวข้องสัมพันธ์กันกระบวนการออกแบบของวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี้ 
                            ๑. ก าหนดปัญหา หรือความต้องการ  
                            ๒. หาแนวทางการแก้ปัญหา  
                            ๓. ลงมือปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา  
                            ๔. ทดสอบและประเมินผล 
                          บทบาทของวิศวกรรมศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิด
แก้ปัญหา การคิดเป็นเหตุเป็นผล การคิดเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการฝึกนิสัยความเพียร ความรอบคอบ 
                     ตัวอักษรตัวสุดท้ำย ใน STEM คือ M มาจาก  Mathematics หรือ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จะครอบคลุมเรื่อง จ านวนและกระบวนการ การวัด  เรขาคณิต พีชคณิต  
 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
                                    บทบาทของคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)  จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหา การคิดเป็นเหตุเป็นผล ทักษะการคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารและการน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้จะเห็น
ว่าเมื่อผสมผสานสาระและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
แล้วนามาจัดกิจกรรมบูรณาการนั้นจะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นส าหรับ  
การด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ที่ผู้เรียนจะได้น าความรู้ในสาระต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ได้จริง ได้พัฒนาทักษะ
การคิด และคุณลักษณะที่ผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกัน  เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะการท างานกลุ่ม และทักษะการสื่อสาร การจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
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วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) สามารถจัดได้ตั้งแต่ในเด็กปฐมวัย   ซึ่งโดยทั่วไป การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย มีลักษณะเป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการอยู่แล้ว  
             * แต่ประเด็นที่ครูผู้สอนจะต้องเน้นเพื่อให้มีลักษณะเป็นกิจกรรมบูรณาการ STEM ชัดเจนขึ้น คือ  
            * จะต้องเน้นให้เด็กได้แก้ปัญหา โดยใช้องค์ความรู้และทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นทักษะ
กระบวนการที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนประกอบของ ๔ สาระ มาสร้างสรรค์ออกแบบผลงานหรือออกแบบวิธีการ
ภายใต้ข้อจากัดหรือเงื่อนไขที่ก าหนด โดยอาจจะมีรายละเอียดที่ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
ในช่วงวัยนี้ เช่น ในสาระวิทยาศาสตร์ที่จะจัดให้กับเด็กปฐมวัยนั้น 
                      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอแนะว่า กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จะประกอบด้วย 
                     ๑. การมีส่วนร่วมในการตั้งค าถามเชิงวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ๆ  
                     ๒. การส ารวจตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต ส ารวจ สืบค้น หรือทดลองและ
บันทึกผลการส ารวจตรวจสอบด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย   
                   ๓. การตอบค าถามที่ตั้งขึ้นโดยใช้ผลจากการส ารวจตรวจสอบมาสร้างค าอธิบายที่มีเหตุผล  
                   ๔. การน าเสนอผลการส ารวจตรวจสอบให้กับผู้อ่ืนด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถ 
นอกจากนี้ในสาระ วิทยาศาสตร์ จะเน้นในทักษะกระบวนการ   ที่เด็กปฐมวัยจะได้ใช้ได้แก่ ทักษะการสังเกต 
การวัด การลงความเห็นจากข้อมูล การจ าแนกประเภท การพยากรณ์ การค านวณ  การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล  
                                                กรอบสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
                                                 สำระที ่1 : จ านวนและการด าเนินการ  
                                      สำระท่ี 2 : การวัด  
                                      สำระท่ี 3 : เรขาคณิต  
                                      สำระท่ี 4 : พีชคณิต  
                                      สำระท่ี 5 : การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  
                                      สำระท่ี 6 : ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
                                                   
 
                                              กรอบสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
                          สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
                           สาระที ่2 : ชวีิตกับสิ่งแวดล้อม 
                           สาระที ่3 : สารและสมบตัิของสาร 
                           สาระที ่4 : แรงและการเคลื่อนที่ 
                           สาระที ่5 : พลังงาน 
                           สาระที ่6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
                           สาระที ่7 : ดาราศาสตร์และอวกาศ 
                           สาระที ่8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                     ๒.๑๐  โตไปไม่โกง  
                                   กรอบสาระกิจกรรมโตไปไม่โกง ระดับปฐมวัย  ประกอบด้วย  ๕ สาระ 
                                 ๑. ควำมซื่อสัตย์สุจริต 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

               คือ การยึดมั่นในความสัตย์จริงและสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รู้จักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติต่อตนเองและ
ผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง 
            คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                         -  พูดความจริง 
                               -  ไม่ลักขโมย 
                            -  ท าตัวเป็นที่น่าเชื่อถือ ท าตามสัญญา 
                              -  กล้าเปิดเผยความจริง 
                            - รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตัว ส่วนรวม 
                        ๒. กำรมีจิตสำธำรณะ 
                คือ การมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองในการกระท าใด ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวมและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
           คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                              -  ร่วมดูแลสงัคม 
                              -  รับผิดชอบส่วนรวม 
                              - เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
                              - เอ้ือเฟ้ือ เมตตา มีน้ าใจ 
                              - ไม่เห็นแก่ตัว                      
                                 ๓. ควำมเป็นธรรมทำงสังคม 
              คือ การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างมีเหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ  
เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
           คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
               - นึกถึงใจเขาใจเรา 
               - ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน 
               - รับฟังผู้อ่ืน 
               - เคารพและให้เกียรติผู้อ่ืน 
               - กตัญญูอย่างมีเหตุผล 
               - ค านึงถึงความยุติธรรมโดยตลอด 
                            ๔. กำรกระท ำอย่ำงรับผิดชอบ 
                คือ การมีจิตส านึกในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์ 
กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระท าได้เสมอ หากมีการกระท าผิดก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไข 
           คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                   - ท าหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด 
                - มีระเบียบวินัย 
               - เคารพกฎ กติกา 
               - รับผิดชอบในสิ่งที่ท า กล้ายอมรับผิดและรับการลงโทษ  
                      - รู้จักส านกึและขอโทษ แก้ไขในสิ่งผิด 
                 - กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
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                     ๕. เป็นอยู่อย่ำงพอเพียง 
                คือ การด าเนินชีวิตโดยยึดหลักพอประมาณ ซื่อตรง ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และไม่
เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
           คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
                     - รู้จักความพอเพียง ความพอดี 
                           - มีความอดทน อดกลั้น 
                           - รู้จักบังคับตัวเอง 
                           - ไม่กลัวความยากล าบาก 
                           - ไม่ท าอะไรแบบสุดขั้วหรือสุดโต่ง 
                           - มีสติและเหตุผล            
                                  โครงสร้ำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำปฐมวัย 
                                    ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ – ๓  (อำยุ  ๓ – ๖  ปี) 
                                                 ----------------------------- 
สัปดำห์ที่   ๑  
-  

- ๒ แรกรับประทับใจ 
- ชื่อครูประจ าชั้น ชั้นเรียน  ครูพี่เลี้ยง 
- ของใช้ประจ าตัวเด็ก 
- การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ าห้องส้วม 
- การเก็บของเข้าที่ 
- การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร 

สัปดำห์ที่  ๓ ชื่อนั้นส ำคัญไฉน 
- ชื่อเล่น / สัญลักษณ์ของเพ่ือน 
- ชื่อสกุลของตนเอง / รหัสประจ าตัวประชาชน 
- ชื่อสกุลของเพ่ือน 
- ค าน าหน้าชื่อ / เพศ / อายุ        - รูปร่าง  ลักษณะ  หน้าตา 

สัปดำห์ที่  ๔ เด็กดีมีวินัย 
- ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียน 
- การเก็บอุปกรณ์และเครื่องใช้ในห้องเรียน 
- การใช้ภาษาสุภาพ  (สวัสดี, ขอบคุณ, ขอบใจ, ขอโทษ, ไม่เป็นไร) 
- การช่วยเหลือตนเองในการรับประทานอาหาร 
- การปฏิบัติตนต่อบุคคลต่าง ๆ ในโรงเรียน 

สัปดำห์ที่  ๕ อวัยวะและกำรดูแลรักษำ 
-  หน้าที่และการดูแลรักษา ตา 
- หน้าที่และการดูแลรักษา หู 
- หน้าที่และการดูแลรักษา จมูก 
- หน้าที่และการดูแลรักษา ปาก 
- หน้าที่และการดูแลรักษา มือ, เท้า 

สัปดำห์ที่  ๖ กินดีอยู่ดีมีสุข 
- อาหารดีมีประโยชน์ 
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- การท าความสะอาดมือ 
- สุขนิสัยในการขับถ่าย 
- การท าความสะอาดปาก / ฟัน 
- การท าความสะอาดร่างกาย 

สัปดำห์ที่  ๗ ขยับกำยสบำยชีวี 
- ชนิดของการออกก าลังกาย 
- การปฏิบัติตนในการออกก าลังกายและการพักผ่อน 
- การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
- ประโยชน์ของการพักผ่อน 
- ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 

สัปดำห์ที่  ๘ ปลอดภัยไว้ก่อน 
- ความปลอดภัยในการเล่น 
- ความปลอดภัยบนท้องถนน 
- ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 
- ความปลอดภัยในการใช้ยา 
- ความปลอดภัยในการใช้ของแหลมคม 

สัปดำห์ที่  ๙ หนูน้อยนักสัมผัส 
- การมองเห็น 
- การดมกลิ่น 
- การได้ยิน 
- การรับรู้ 
- การสัมผัส 

 
สัปดำห์ที่  ๑๐ 

 
หนูท ำได้ 
- การล้างหน้า / แปรงฟัน 
- การอาบน้ า 
- การแต่งตัว 
- การรับประทานอาหาร 
- การเก็บรักษาสิ่งของต่าง ๆ 

สัปดำห์ที่  ๑๑ หนูน้อยน่ำรัก 
- มารยาทในการพูด 
- การท าความเคารพผู้ใหญ่ 
- มารยาทในการรับของ 
- มารยาทในสังคม  (การต้อนรับ / การรับโทรศัพท์ / การเดินผ่านผู้ใหญ่ ฯลฯ) 
- มารยาทในการแต่งกาย 

สัปดำห์ที่  ๑๒ บ้ำนแสนสุข 
- ความหมายและประโยชน์ของบ้าน 
- พ้ืนที่และบริเวณรอบบ้าน 
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- ประเภทและส่วนประกอบของบ้าน 
- ห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน 
- การรักษาความสะอาด 

สัปดำห์ที่  ๑๓ ครอบครัวสุขสันต์ 
- ความสัมพันธ์ของครอบครัว 
- หน้าที่ของบุคคลภายในครอบครัว 
- การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว 
- การมีส่วนร่วมภายในครอบครัว 
- สิ่งที่จ าเป็นส าหรับครอบครัว 

สัปดำห์ที่  ๑๔ บ้ำนใกล้เรือนเคียง 
- ความหมายของเพ่ือนบ้าน 
- ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้าน 
- การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
- การร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนบ้าน 
- การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

สัปดำห์ที่  ๑๕ จังหวัดของเรำ (จังหวัดสตูล.) 
- ชื่อลักษณะภูมิประเทศ – ภูมิอากาศจังหวัดของเรา 
- ค าขวัญของจังหวัด(สตูล) 
- อาชีพและอาหารพื้นเมืองของจังหวัด (สตูล) 
- ศาสนาและประเพณีท้องถิ่น (สตูล) 
- สถานที่ส าคัญของจังหวัด (สตูล) 

 

สัปดำห์ที่  ๑๖ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของเรำ (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว) 
- ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตราสัญลักษณ์ 
- สถานที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
- ห้องต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
- สถานที่ต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
- การดูแลรักษา 

สัปดำห์ที่  ๑๗ บุคคลที่ควรรู้จักภำยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
- ความส าคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
- บุคคลต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
- หน้าที่บุคคลภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
- การร่วมกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อย่างมีความสุข 
- การปฏิบัติตนต่อบุคคลภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

สัปดำห์ที่  ๑๘ ชุมชนของเรำ (ชุมชนต าบลขอนคลาน.) 
- สถานที่ใกล้เคียงโรงเรียน (โรงเรียนบ้านราไว/โรงเรียนบ้านขอนคลาน) 
- ความส าคัญของสถานที่ / ความหมาย 
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- การช่วยกันดูแลรักษา 
- การปฏิบัติต่อชุมชน 
- การมีส่วนร่วมในชุมชน 

สัปดำห์ที่  ๑๙ อำชีพในฝัน 
- ชื่ออาชีพต่าง ๆ เช่น  ครู  ต ารวจ  ทหาร  แพทย์ พยาบาล ฯลฯ 
- หน้าที่และการแต่งกายของแต่ละอาชีพ 
- สถานที่ของการปฏิบัติงาน 
- อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 
- ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ 

สัปดำห์ที่  ๒๐ - สรุป / ทบทวน 
- การประเมินพัฒนาการ 

สัปดำห์ที่  ๒๑ สิ่งมีชีวิต 
- ความหมายของสิ่งมีชีวิต 
- คุณลักษณะของสิ่งมีชีวิต  (ความเหมือน / ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตของพืช / 
สัตว์) 
- ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิต 
- โทษของสิ่งมีชีวิต 
- การดูแลและอนุรักษ ์

สัปดำห์ที่  ๒๒ สิ่งไม่มีชีวิต 
- ความหมายของสิ่งไม่มีชีวิต  (ชื่อ  รูปร่าง  และลักษณะ) 
- คุณลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิต 
- ประโยชน์ของสิ่งไม่มีชีวิต 
- โทษของสิ่งไม่มีชีวิต 
- การดูแลและการอนุรักษ์ 

สัปดำห์ที่  ๒๓ เทพ  3  ฤดู 
- ฤดูหนาว  (ประโยชน์ / โทษ) 
- ฤดูร้อน  (ประโยชน์ / โทษ) 
- ฤดูฝน  (ประโยชน์ / โทษ) 
- การปฏิบัติตามฤดูกาล 
- ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ 

สัปดำห์ที่  ๒๔ กลำงวัน  กลำงคืน 
- ความหมายของกลางวัน - กลางคืน 
- ปรากฏการณ์เวลากลางคืน 
- ปรากฏการณ์เวลากลางวัน 
- การปฏิบัติตนในเวลากลางคืน 
- การปฏิบัติตนในเวลากลางวัน 

สัปดำห์ที่  ๒๕  สัตว์โลกผู้น่ำรัก 
- สัตว์บก 
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- สัตว์น้ า 
- สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า 
- สัตว์เลี้ยง 
- สัตว์ป่า 

สัปดำห์ที่  ๒๖ นกน้อยน่ำรัก 
- ลักษณะ, รูปร่าง 
- ที่อยู่อาศัย 
- อาหาร 
- การดูแล 
- ประโยชน์และโทษ 

สัปดำห์ที่  ๒๗ ต้นไม้แสนรัก 
- ลักษณะ  รูปร่าง  สี 
- การขยายพันธุ์ 
- การบ ารุงรักษา 
- ประโยชน์และโทษ 

สัปดำห์ที่  ๒๘ ดอกไม้สดสวย 
- ลักษณะ รูปร่าง สี 
- การขยายพันธุ์ 
- การบ ารุงรักษา  - ประโยชน์ของดอกไม ้ - โทษของดอกไม ้

สัปดำห์ที่  ๒๙ ผีเสื้อแสนสวย 
- รูปร่าง  ลักษณะที่ 
- ที่อยู่อาศัย 
- อาหาร 
- วงจรชีวิต 
- ประโยชน์และโทษ 

สัปดำห์ที่  ๓๐ มดตัวน้อย 
- รูปร่าง  ลักษณะ 
- ที่อยู่อาศัย 
- อาหาร 
- วงจรชีวิต 
-  ประโยชน์และโทษ 

สัปดำห์ที่  ๓๑ ผักผลไม ้
- ชนิดของผักผลไม้ 
- รูปร่างลักษณะ 
- รสชาติของผักผลไม้ 
- วิธีการท าผักผลไม้ให้สะอาด 
- ประโยชน์และโทษ 

สัปดำห์ที่  ๓๒ ข้ำวมหัศจรรย์ 
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- ชนิด – ลักษณะ 
- การปลูกข้าว 
- การประกอบอาหารจากข้าว 
- การเก็บรักษา 
- ประโยชน์ของข้าว 

สัปดำห์ที่  ๓๓ โลกสวยด้วยมือเรำ 
- ความหมาย, ประเภท  สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 
- สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม 
- โทษของสิ่งแวดล้อม 

สัปดำห์ที่  ๓๔ สีสันสดใส 
- สีที่นักเรียนรู้จัก  (ชื่อของสี) 
- สีจากพืช  ดอกไม้  ผัก  ผลไม้ 
- ประเภทของสี 
- แม่สีและการผสมสี 
- ประโยชน์และโทษของสี 

 

สัปดำห์ที่  ๓๕ เที่ยวทั่วไทย 
- ความหมายของการคมนาคม 
- ประเภทของยานพาหนะ 
- การปฏิบัติตนในการใช้ยานพาหนะ 
- ประโยชน์ของการคมนาคม 
- โทษของการใช้ยานพาหนะ  (อุบัติเหตุ,  รถติด,  มลพิษ, อาการเสีย) 

สัปดำห์ที่  ๓๖ โลกไร้พรมแดน 
- ความหมายของการสื่อสาร 
- ประเภทของการสื่อสาร  (โทรศัพท์, TV ฯลฯ) 
- วิธีการสื่อสาร 
- มารยาทในการสื่อสาร 
- ประโยชน์ของการสื่อสาร 

สัปดำห์ที่  ๓๗ เครื่องมือ  เครื่องใช้ 
- เครื่องมือ  เครื่องใช้ห้องเรียน 
- เครื่องมือ  เครื่องใช้ในบ้าน 
- เครื่องมือ  เครื่องใช้การเกษตร 
- เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการก่อสร้าง 
- การเก็บรักษา / ประโยชน์ / โทษ 
- ประโยชน์และโทษ 

สัปดำห์ที่  ๓๘ คณิตคิดสนุก 
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- การชั่ง  การตวง  การวัด 
- เรียงล าดับ 
- จ าแนก,  เปรียบเทียบ 
- การนับเวลา 
- การนับเพ่ิม  นับลด ของจ านวน 

สัปดำห์ที่  ๓๙ วิทยำศำสตร์น่ำรู้ 
- แสง 
- เสียง 
- แม่เหล็ก 
- แว่นขยาย 
- การทดลอง 

สัปดำห์ที่  ๔๐ แม่ของแผ่นดิน 
-ความส าคัญของวันแม ่
-ดอกไม้ประจ าวันแม่ 
-การแสดงความเคารพต่อแม ่
-กิจกรรมในวันแม่ 
-การปฏิบัติจนและการตอบแทนพระคุณแม่ 

สัปดำห์ที่  ๔๑     ศำสนำและประเพณีในชุมชน 
                           -รู้จักศาสนาอิสลาม 
                           /-การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
                            -การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี 
                            -การแต่งกาย 
                            -ภาษาถ่ินในชุมชน 
สัปดำห์ที่  ๔๒  เป็นอยู่อย่ำงพอเพียง 
                         -เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                         -ปลูกฝังการออม 
                         -การด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
                         -ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
                         -ประโยชน์ของความพอเพียง 
สัปดำห์ที่  ๔๓  เรำและอำเซียน 
                             -ธงอาเซียน 
                             -ตราสัญลักษณ์อาเซียน 
                              -ค าขวัญอาเซียน 
                              -เพลงอาเซียน 
                              -ภาษาอาเซียน 
สัปดำห์ที่  ๔๔  วิทยำศำสตร์ธรรมชำติ 
                           -รู้จักวัสดุจากธรรมชาติ 
                           -เครื่องมือเครื่องใช้ในการส ารวจธรรมชาติ 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

                            -ประโยชน์ของวัสดุธรรมชาติ 
                            -โทษของวัสดุธรรมชาติ 
                            -การน าวิทยาศาสตร์ธรรมชาติไปประยุกต์ใช้ 
สัปดำห์ที่  ๔๕  คนดีในสังคม 
                          -การเคารพให้เกียรติผู้อ่ืน 
                          -การมีความกตัญญู 
                          -มีความยุติธรรมและมีเหตุผล 
                          -ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 
                          -มีความรับผิดชอบ 
สัปดำห์ที่  ๔๖  อยู่ให้ห่ำงไกลสิ่งเสพติด                       สัปดำห์ที่.....กำรป้องกันเด็กจมน้ ำ   

              - ความหมายของยาเสพติด                         -ความหมายอย่าใกล้  อย่าเก็บอย่าก้ม 
            - ชนิดของยาเสพติด                                   -รู้จักแหล่งน้ า 
            - ลักษณะของยาเสพติด                               -ข้อควรปฏิบัติ 
            - โทษของยาเสพติด                                    -วิธีช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น 
            - การป้องกันและการปฏิบัติตน                       -การป้องกันการจมน้ า 

สัปดำห์ที่  ๔๗  กำรป้องกันเด็กจมน้ ำ 
                        - ความหมายของอย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม 
                       - รู้จักแหล่งน้ าที่เสี่ยงจากการจมน้ า 
                       - ข้อควรปฏิบัติเมื่ออยู่ใกล้แหล่งน้ า 
                       - วิธีช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น (ตะโกน โยน ยื่น) 
                       .-  การปฏิบัติตนก่อน -หลังจากเล่นน้ า 
สัปดำห์ที่  ๔๘  ตำวิเศษเห็นนะ                                     สัปดำห์ที่.....โตไปไม่โกง  
                        - ประเภทของขยะ                                       -ความซื่อสัตย์สุจริต 
            - การคัดแยกขยะ/ถังขยะอินทรีย์                     -การมีจิตสาธารณะ 

      - การก าจัดขยะที่ถูกวิธี                                 -เปน็อยู่อย่างพอเพียง 
               - การป้องกันและลดการทิ้งขยะ                      -กระท าอย่างรับผิดชอบ 

                         - ประโยชน์และโทษของขยะ                          -ความเป็นธรรมทางสังคม                                                                               
สัปดำห์ที่  ๔๙  พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ 
     - ชนิดขอพืชผักสวนครัว 
       - รูปร่างลักษณะ 
     - สถานที่/ภาชนะท่ีใช้ปลูก  (หมำยเหตุ  จัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ ได้ตำมนโยบำยของรัฐ)                                                 
    - การดูแลรักษา 
     - ประโยชน์ขอพืชผักสวนครัว 
สัปดำห์ที่  ๕๐  ประเทศไทยที่รัก 
                      - ลักษณะของธงชาติไทย/ศาสนา 
                    - การแต่งกาย (ชุดประจ าชาติ)/ดอกไม้ประจ าชาติ 
                    - การขับร้องเพลงชาติไทย 
                    - การทักทาย 
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                    - อาหารและขนมไทย 
สัปดำห์ที่  ๕๑   กำรสรุป-ทบทวน    -การประเมินพัฒนาการ 
 
 
 
                                                         
                                                     โครงสร้างการบริหาร 

 

 

                                         คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจ              ๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูให้มีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน 

ผู้อ ำนวยกำร / หัวหน้ำ ศพด. 
   นำงสำวอ ำพร  ภักดีเจริญกุล                  

(หัวหน้าสถานศึกษา) 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
๑.นำงสำวสำยพิณ  ณ  พัทลุง(หัวหนำ้) 
๒.นำงสำวอ ำพร  ภกัดีเจริญกลุ 
๓.นำงสำวสุธดิำ นยิมเดชำ 
๔.นำงสำวทิพวรรณ  เพ็งแกว้ 
๕.นำงอำลยั  ติงหวัง 

 

ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป 

๑.นำงสำวอ ำพร  ภักดีเจริญกุล(หัวหน้ำ) 
๒.นำงสำวสำยพิณ  ณ  พทัลุง 
๓.นางสาวสุธิดา นยิมเดชา 
๔.นางสาวทิพวรรณ  เพ็งแก้ว 
๕.นางอาลยั  ติงหวัง 
 

งำนหลักสูตร 

-งานจัดการเรียนรู้/
ประสบการณ์ 
-งานผลิตสื่อและเทคโนโลยี 
-งานประเมินพัฒนาการ 
-งานติดตามประเมินผล 
-งานนิเทศการสอน 
-งานประสิทธิผล 
งำนประกันคุณภำพ 
-กิจกรรมควบคุมคุณภาพ
การศึกษา 
-งานตรวจสอบทบทวนและ
ปรับปรุงคุณภาพ 
-งานติดตามประเมินคุณภาพ 

 

งำนบุคลำกร 
-สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง 
-งานพัฒนาบุคลากร 
-การธ ารงรักษา 
งำนอำคำรสถำนที่ 
-การใช้อาคารสถานที่/บริเวณ
ทั่วไป 
-งานปรับปรุง 
-งานบ ารุงรักษา 
งำนธุรกำร/กำรเงิน 
-งานทะเบียน 
-สารสนเทศ 
-งานสารบรรณ 
-ประชาสัมพันธ์ 
งำนสัมพันธ์ชุมชน 
-การให้บริการชุมชน 
-การรับบริการชุมชน 
 

ฝ่ำยกิจกำรนกัเรียน 
๑.นำงสำวอ ำพร  ภักดีเจริญกุล(หัวหน้ำ) 

๒.นำงสำวสำยพณิ  ณ  พัทลุง 

๓.นางสาวสุธิดา นยิมเดชา 
๔.นางสาวทิพวรรณ  เพ็งแก้ว 
๕.นางอาลยั  ติงหวัง 

 

งำนปกครอง 

-ส่งเสริมระเบียบวินัย 
-สวัสดิการนักเรียน 
-ความปลอดภัย 
งำนกิจกรรม 
-กิจกรรม นันทนาการ 
งำนบริกำร 
-งานโภชนาการ 
-งานอนามัย/พยาบาล 
-แนะแนว 
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              2. พัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
              3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เหมาะสมตามวัย 
              ๔. จัดหาพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
              5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีเจริญเติบโตตามวัย 
              6. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      เขตพ้ืนที่การศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว   หมู่ที่ ๒  .หมู่ที่ ๔  
                                      ต าบลขอนคลาน  อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
สภำพชุมชน 
              ลักษณะชุมชนโดยรวมของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว  ข้อมูลจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลาน  ต าบลขอนคลาน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล มีประชากรในหมู่ที่ ๒  ชาย  ๓๕๒  
คน,หญิง  ๓๕๒ คน  มีบ้านเรือนประชากรในหมู่ที่  ๒ รวม  ๗๐๔  หลังคาเรือน   

มีประชากรจ านวนในหมู่ที่  ๔  ชาย  ๓๘๑  คน,หญิง  ๓๕๐  คน  มีบ้านเรือนประชากรในหมู่ที่  ๔  รวม  
๗๓๑  หลังคาเรือน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ใกล้อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  ๒  ต าบลขอนคลาน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
            สถานที่ใกล้เคียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอยู่ในเขตบริการเดียวกันจ านวน  ๓  แห่ง 
            ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลสน 
            ๒.โรงเรียนบ้านขอนคลาน           ๓.โรงเรียนบ้านราไว 
            วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์ฯมี
ลักษณะชุมชนชาวประมง  ประชาชนมีอาชีพท าประมงพ้ืนบ้าน  ท าการเกษตร  ท าสวนมะพร้าว  รับจ้างเลี้ยง
กุ้ง  และบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นที่ราบชายฝั่งติดทะเล  มีป่าชายเลนเป็นแนวกั้นเขตระหว่าง
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ชายฝั่งทะเลกับที่ราบ  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  ท าการประมงชายฝั่ง  การเกษตร  เนื่องจากอยู่ติดชายฝั่ง  
และมีที่ราบสามารถท านาได้  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้ จักโดยทั่วไป 
คือ  ประเพณีข้ึนเปล  ประเพณีโกนผม  ประเพณีเข้าสุนัต  ประเพณีแต่งงานตามหลักศาสนาอดิสลาม(นิกะห์) 

       ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  ประกอบอาชีพประมง  คิดเป็นร้อยละ  ๙๕  นับ
ถือศาสนาอิสลาม  คิดเป็นร้อยละ  ๙๘  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อปี  ในครัวเรือน  ของหมู่ที่  ๒  
๑๘๙,๙๘๐ บาท  และต่อรายบุคคล  ๔๕,๘๙๖  บาท,ในครัวเรือนหมู่ที่  ๔   มีรายได้/ปี ๒๓๑,๐๒๙  บาท 
และต่อรายบุคคล  ๕๗,๘๖๐  บาท 

                              สภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

                      การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT- Analysis) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ำมัสยิดบ้ำนรำไว  ได้ก ำหนดจัดท ำแผนพัฒนำกกำรศึกษำ  ระยะ  ๕  

ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ือเป็นแผนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล จึงได้ท ำกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก วิเครำะห์  จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกำส
และอุปสรรคเพ่ือเป็นข้อมูลน ำไปก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด      ต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

  จุดแข็ง                 จุดอ่อน                 
1. บุคลำกรมีควำมรู้ และมีประสบกำรณ์                 1. ศนูย์พัฒนำเด็กเล็กมีเครื่องเล่นสนำมน้อย 
 ด้ำนกำรสอนปฐมวัย                                         2. แหล่งเรียนรู้ในศูนย์ฯไม่หลำกหลำย                                           
2. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิด                         3. ผู้เรียนบำงส่วนขำดแคลนอำหำรสุขภำพ 
3. บุคลำกรท ำงำนเป็นทีม        ไม่แข็งแรง  มีภำวะฟันผุ 
4. ผู้เรียนมีวินัย มำรยำทดีมีคุณธรรม จริยธรรม          4. ขำดบุคลำกรสนับสนุน เช่น นักกำรภำรโรง  
5. มีพ้ืนที่บรรยำกำศที่สวยงำม                                                                                                                                      
โอกาส                                                    อุปสรรค 
1. รัฐบำลเห็นควำมส ำคัญของกำรศึกษำปฐมวัย          1. ภำวะเศรษฐกิจ ค่ำครองชีพสูงขึ้น 
2. กรมส่งเสริม......สนับสนุนพัฒนำวิชำกำร แก่ครู             2. กำรแข่งขันของศูนย์มีจ ำนวนมำก                                                                    
    และสื่ออุปกรณ์กำรสอน         3. ชุมชนยังไม่ให้ควำมร่วมมือกับศูนย์ 
3. อบต. ให้กำรสนับสนุนในกำรพัฒนำอำคำร  ๔.  ผู้บริหำรยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
สถำนที่ แหล่งเรียนรู้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ             กำรพัฒนำและบริหำรศูนย์ฯ 
4.ผู้ปกครองให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรเรียน 
    กำรสอน 
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เป้าประสงคข์องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Goals) 
๑. บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้มีประสิทธิภำพและเน้น

ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ๒. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมธรรมชำติและตำมศักยภำพ 
 ๓. ผู้เรียนมีคุณภำพและมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย 

           ๔. ครุภัณฑ์มีควำมเหมำะสมเพียงพอ 
 ๕. สื่อกำรเรียนกำรสอนมีควำมเหมำะสมและเพียงพอ 
 ๖.  ผู้เรียนมีสุขภำพอนำมัยเจริญเติบโตตำมวัย 
 ๗. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
 ๘.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม 
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                                           ตำรำงแสดงตัวชี้วัด (Keys  Performance Indicators:KPIs) ในแต่ละเป้ำประสงค์ 

เป้ำประสงค์ (Goals) 
ตัวช้ีวัด 
(KPIS) 

 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline  Data) 

 
 

ค่ำเป้ำหมำย 
(Targets) 

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

๑.บุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
ควำมสำมำรถในกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้มี
ประสิทธิภำพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 

๑.๑ร้อยละของบุคลำกรทำง
กำรศึกษำทั้งหมดมี
ควำมสำมำรถในกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้มี
ประสิทธิภำพและเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 

ร้อยละ๗๐ของบุคลำกรทำง
กำรศึกษำทั้งหมดมี
ควำมสำมำรถในกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้มี
ประสิทธิภำพและเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 

ร้อยละ๙๐ ร้อยละ๗๕ ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๕ ร้อยละ๙๐ ร้อยละ๙๐ 

๒. ศูนย์ พัฒนำเด็ก เล็กมี
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำมธรรมชำติ
และตำมศักยภำพ 

 

๒.๑ร้อยละของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กมีสภำพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมธรรมชำติและตำม
ศักยภำพ 

๒.๑ร้อยละ๗๐ของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม
ธรรมชำติและตำมศักยภำพ 

ร้อยละ๙๐ ร้อยละ๗๕ ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๕ ร้อยละ๙๐ ร้อยละ๙๐ 

๓. ผู้เรียนมีคุณภำพและมี
พัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย 

 

๓.๑ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณภำพและมีพัฒนำกำร
เหมำะสมตำมวัย 

๓.๑ร้อยละ๗๐ของผู้เรียนมี
คุณภำพและมีพัฒนำกำร
เหมำะสมตำมวัย 

ร้อยละ๙๐ ร้อยละ๗๕ ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๕ 

 

 

ร้อยละ๙๐ ร้อยละ๙๐ 
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เป้ำประสงค์ (Goals) 
ตัวช้ีวัด 
(KPIS) 

 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline  Data) 

 
 

ค่ำเป้ำหมำย 
(Targets) 

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

๔. ครุภัณฑ์มีควำม
เหมำะสมเพียงพอ 

๔.๑ร้อยละของครุภัณฑ์มี
ควำมเหมำะสมเพียงพอ 

ร้อยละ๗๐ของครุภัณฑ์มีควำม
เหมำะสมเพียงพอ 

ร้อยละ๙๐ ร้อยละ๗๕ ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๕ ร้อยละ๙๐ ร้อยละ๙๐ 

๕. สื่อกำรเรียนกำรสอนมี
ควำมเหมำะสมและ
เพียงพอ 

 

๕.๑ร้อยละของสื่อกำรเรียน
กำรสอนมีควำมเหมำะสม
และเพียงพอ 

๕.๑ร้อยละ๗๐ของสื่อกำรเรียน
กำรสอนมีควำมเหมำะสมและ
เพียงพอ 

ร้อยละ๙๐ ร้อยละ๗๕ ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๕ ร้อยละ๙๐ ร้อยละ๙๐ 

๖.ผู้เรียนมีสุขภำพอนำมัย
เจริญเติบโตตำมวัย 

 

๖.๑ร้อยละของผู้เรียนมี
สุขภำพอนำมัยเจริญเติบโต
ตำมวัย 

๖.๑ร้อยละ๗๐ของผู้เรียนมี
สุขภำพอนำมัยเจริญเติบโตตำม
วัย 

ร้อยละ๙๐ ร้อยละ๗๕ ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๕ ร้อยละ๙๐ ร้อยละ๙๐ 

๗. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

๗.๑ร้อยละของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กมีควำมสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชน 

๗.๑ร้อยละ๗๐ของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชน 

ร้อยละ๙๐ ร้อยละ๗๕ ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๕ ร้อยละ๙๐ ร้อยละ๙๐ 

๘.ศูนย์พัฒนำเด็ กเล็กมีกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม 

๘.๑ร้อยละของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี
ส่วนร่วม 

๘.๑ร้อยละ๗๐ของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมสี่วน
ร่วม 

ร้อยละ๙๐ ร้อยละ๗๕ ร้อยละ๘๐ ร้อยละ๘๕ ร้อยละ๙๐ ร้อยละ๙๐ 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 

๑. ตัวชี้วัด ๑.๑ ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒. ขอบเขตควำมหมำย     บุคลากรครู  หมายถึง  ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน  
         บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  รวมทั้งผู้   สนับสนุน
การศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ  หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การ
นิเทศ  และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา 
๓. หน่วยวัด  จ านวนของบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมดเป็นไปตามเกณฑ์               
๔. ค่ำเป้ำหมำย (ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ร้อยละ๙๐ บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 

๕. วิธีกำรค ำนวณ  จ านวนของบุคลากรทางการศึกษาX๑๐๐ 
               จ านวนบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  ร้อยละ๗๕ 

๗. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ศูนย์อบรมเด็กกก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว /นับจ านวน และค านวณหาร้อยละ 

๘. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล   รำยงำน : ปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง  

รำยละเอียดตัวชี้วัด 

๑. ตัวชี้วัด ๒.๑ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
และตามศักยภาพ 
๒. ขอบเขตควำมหมำย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมายถึง  สถานที่ดูแลและให้การศึกษาเด็กอายุ  ๒-๖  ปี   
สภาพแวดล้อม  หมายถึง  สภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่รอบๆศูนย์ฯและภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เช่นแสงสว่างเพียงพอ ของจัดเรียบร้อย  สะอาด  อากาศถ่ายเทได้สะดวก ต้นไม้  ดอกไม้สวยงามตาม
ธรรมชาติ เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก             
๓. หน่วยวัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๔. ค่ำเป้ำหมำย (ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ร้อยละ๙๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๕. วิธีกำรค ำนวณ  จ านวนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กX๑๐๐ 
               จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  ร้อยละ๗๕                    
 ๗. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ศูนย์อบรมเด็กกก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว /นับจ านวน และค านวณหาร้อยละ 
๘. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล   รำยงำน : ปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 

๑. ตัวช้ีวัด ๓.๑ร้อยละของผู้เรียนมีคุณภาพและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
๒. ขอบเขตควำมหมำย     ผู้เรียน  หมายถึง เด็กเล็กที่เข้ารับการพัฒนาในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ า
มัสยิดบ้านราไว 
๓. หน่วยวัด  ร้อยละ 
๔. ค่ำเป้ำหมำย (ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ร้อยละ๙๐  

๕. วิธีกำรค ำนวณ  จ านวนผู้เรียนที่มีคุณภาพ  และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยX๑๐๐ 
                               จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  ร้อยละ๗๕ 

๗. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว /นับจ านวน และค านวณหาร้อยละ 

๘. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล   รำยงำน : ปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง  
  

รำยละเอียดตัวชี้วัด 

๑. ตัวช้ีวัด ๔.๑ร้อยละของครุภัณฑ์มีความเหมาะสมเพียงพอ 
 ๒. ขอบเขตควำมหมำย    ครุภัณฑ์  หมายถึง  ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว 
๓. หน่วยวัด  ร้อยละ 
๔. ค่ำเป้ำหมำย (ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ร้อยละ๙๐  

๕. วิธีกำรค ำนวณ  นับจ านวน 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  ร้อยละ๗๕ 

๗. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ศูนย์อบรมเด็กกก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว /นับจ านวน และค านวณหาร้อยละ 

๘. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล   รำยงำน : ปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง  
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 

๑. ตัวช้ีวัด ๕.๑ร้อยละของสื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและเพียงพอ 
 ๒. ขอบเขตควำมหมำย    สื่อการเรียนการสอน  หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนการ 
                             สอนของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว 
๓. หน่วยวัด  ร้อยละ 
๔. ค่ำเป้ำหมำย (ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ร้อยละ๙๐  

๕. วิธีกำรค ำนวณ  สื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาX๑๐๐ 

                                      สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  ร้อยละ๗๕ 

๗. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ศูนย์อบรมเด็กกก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว /นับจ านวน และค านวณหาร้อยละ 

๘. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล   รำยงำน : ปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง  

 

รำยละเอียดตัวชี้วัด 

๑. ตัวช้ีวัด ๖.๑ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยเจริญเติบโตตามวัย 
 ๒. ขอบเขตควำมหมำย    ผู้เรียน  หมายถึง เด็กเล็กซึ่งเข้ารับการพัฒนาในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ า 
                                                        มัสยิดบ้านราไว 
๓. หน่วยวัด  ร้อยละ 
๔. ค่ำเป้ำหมำย (ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ร้อยละ๙๐  

๕. วิธีกำรค ำนวณ จ านวนผู้เรียนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี เจริญเติบโตตามวัยX๑๐๐ 

                                      จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  ร้อยละ๗๕ 

๗. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ศูนย์อบรมเด็กกก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว /นับจ านวน และค านวณหาร้อยละ 

๘. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล   รำยงำน : ปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง  
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 

๑. ตัวช้ีวัด ๗.๑ร้อยละของผู้อยุ่อาศัยในชุมชน ที่ให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและให้ความร่วมมือใน 
                   กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๒. ขอบเขตควำมหมำย    ผู้อยู่อาศัย  หมายถึง ผู้ที่อยู่อาศัยในทุกชุมชนของ อบต.ขอนคลาน 
๓. หน่วยวัด  ร้อยละ 
๔. ค่ำเป้ำหมำย (ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ร้อยละ๙๐  

๕. วิธีกำรค ำนวณ จ านวนผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่ให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กX๑๐๐ 

                                      จ านวนประชากรในชุมชนทั้งหมด 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  ร้อยละ๗๕ 

๗. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ศูนย์อบรมเด็กกก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว /นับจ านวน และค านวณหาร้อยละ 

๘. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล   รำยงำน : ปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง  

 

รำยละเอียดตัวชี้วัด 

๑. ตัวช้ีวัด ๘.๑ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ให้ความร่วม 
                  มือในการจัดการศึกษาและกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๒. ขอบเขตควำมหมำย    ผู้มีส่วนได้ส่วนสียในการจัดการศึกษา  หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนสียในการจัดการ 
                                  ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓. หน่วยวัด  ร้อยละ 
๔. ค่ำเป้ำหมำย (ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ร้อยละ๙๐  

๕. วิธีกำรค ำนวณ จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนสียที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาX๑๐๐ 

                                      จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนสียทั้งหมด 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  ร้อยละ๗๕ 

๗. แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ศูนย์อบรมเด็กกก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว /นับจ านวน และค านวณหาร้อยละ 

๘. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล   รำยงำน : ปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง  



                                                                                                                                                                                                                                                             

              แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล  

บทที่  ๒ 

ผลกำรจัดกำรศึกษำในรอบแผนที่ผ่ำนมำ (๖๓)  

       ๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำผู้เรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
               ๑.๑.กลยุทธ์เสริมสร้ำงคุณลักษณะที่ดีงำมส ำหรับเด็กปฐมวัย 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑.โครงการวันพ่อแห่งชาติ  

 

เพ่ือเทิดทูนร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระ
เจ้าอยู่หัว และปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้ส านึกถึง
พระคุณของพ่อและได้ตระหนักถึงหน้าที่ของลูกท่ีมี
ต่อพ่อ ๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เด็กได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของพ่อและได้มีโอกาสแสดงออก

ซึ่งความรักและความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

๒.โครงการวันแม่แห่งชาติ 

 

เพ่ือเทิดทูนร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของแม่
หลวงของชาวไทย และปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้
ส านึกถึงพระคุณของแม่และได้ตระหนักถึงหน้าที่
ของลูกที่มีต่อแม่๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เด็กได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของแม่และได้มีโอกาสแสดงออก

ซึ่งความรักและความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

 

 

 

 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๓.โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

 

เพ่ือให้เด็กได้ตระหนักถึงความส าคัญของวันเด็ก 

เพ่ือให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถเฉพาะตัว  
เกิดการเรียนรู้และน าไป๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เด็กได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของแม่และได้มีโอกาสแสดงออก

ซึ่งความรักและความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

๔.โครงการวันละนิดเก็บ
ขยะ 

 

เพ่ือให้เด็กเกิดความตระหนักในการทิ้งขยะ ให้มี
ระเบียบวินัย  รักสวย รักงาม 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่ท่ีเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่ชุมชน 

ส่งเสริมให้เด็กอย่างท ากิจกรรม๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เด็กได้ตระหนักถึงความส าคัญใน
การรักษาความสะอาดของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 

๕.โครงการส่งเสริม
ศาสนา  คุณธรรม  
จริยธรรมในเด็กปฐมวัย 

เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย 

เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้ปฏิบัติตามหลักค าสอน 

เพ่ือให้เด็กปฐมวัยสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เด็กปฐมวัยทุกคนมีคุณธรรม  
จริยธรรมเหมาะสมตามวัย 

เด็กปฐมวัยสามารถด ารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข 

        

 

         



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

 ๑.๒.กลยุทธ์เสริส่งเสริมสุขภำพกำย  สุขภำพจิตที่ดีและเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑.โครงการทันตสุขภาพ
ของเด็ก 

เพ่ือให้เด็กได้รับการรักษาฟันอย่างถูกวิธีเพ่ือให้เด็ก
ตระหนักถึงโรคในช่องปาก๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เด็กได้รับการรักษาฟันอย่างถูกวิธี
ทุกคนและตระหนักถึงโรคในช่อง
ปาก 

๒.โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กด้วยการออก
ก าลังกาย 

เพ่ือให้เด็กได้มีสุขภาพที่ดี  แข็งแรง  สมวัย๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เด็กมีสุขภาพที่ดี  แข็งแรง  
สมบูรณ์  สมวัย 

๓.โครงการเด็กปฐมวัย
สุขภาพดี  

 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จัก  และเข้าใจในการดูแล
สุขภาพของตนเองในเบื้องต้น 
๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เด็กรู้และเข้าใจในการดูแล
สุขภาพของตนเองในเบื้องต้นได้
และส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี 

๔. โครงการกีฬาสีเด็ก
เล็ก 

 

 

เพ่ือให้เด็กได้มีสุขภาพที่ดี  แข็งแรง  สมวัย 
สนุกสนาน  เพลิดเพลิน  รู้จักแพ้  รู้ชนะและการให้
อภัย๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เด็กมีสุขภาพที่ดี  แข็งแรง  
สมบูรณ์  สมวัย 

             

      



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

๑.๓.กลยุทธ์ส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิด  วิเครำะห์  สร้ำงสรรค์  จินตนำกำรและกำรแก้ปัญหำ 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑.โครงการโลกทัศน์
ศึกษา 

 

 

เพ่ือให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
เพ่ือช่วยให้เด็กปฐมวัยเกิดการใฝ่รู้จากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เด็กปฐมวัยได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
จากสถานที่จริงผู้ปกครองและครู
ผู้ดูแลเด็กได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 

๒.โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 
 
 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
ส่งเสริมให้เด็กได้น าสิ่งที่พบเห็นจากการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ต่อตนเองและส่วนรวม๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เด็กทุกคนมีสุขนิสัยรักการค้นคว้า
จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง น าสิ่ง
ที่พบเห็นจากการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ต่อตนเอง
และส่วนรวม 

 

    

 

 

 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

          ๑.๔.กลยุทธ์ส่งเสริมภำวะโภชนำกำรและพัฒนำกำรที่สมวัย 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวันและอาหาร
เสริมนม) 

 

 

 

เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ
อย่างเพียงพอเหมาะสม 
เด็กมีอาหารรับประทานทุกวัน 
เพ่ือลดอัตราการขาดสารอาหารของเด็กให้น้อยลง 
เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีภาวะ
โภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน๑๐๐% 

๑๐๐% 

 

 

 

 

๑๐๐% ๑๐๐% เด็กระดับก่อนวัยเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงได้รับอาหารในปริมาณท่ี
เพียงพอครบทุกคนและถูกหลัก
โภชนาการ 

๒.โครงการติดตามภาวะ
โภชนาการเด็กปฐมวัย  

 

 

เพ่ือให้เด็กมีภาวะโภชนาการที่ถูกต้องได้สารอ่าหารที่
ครบทั้ง  ๕  หมู่ มีน้ าหนนักส่วนสูงตามเกณฑ์๑๐๐% 

๑๐๐% 

 

๑๐๐% ๑๐๐% เด็กปฐมวัยมีภาวะโภชนาการที่
ถูกต้องได้สารอ่าหารที่ครบทั้ง  ๕  
หมู่ มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
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           ๑.๕.กลยุทธ์กำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  และแสวงหำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. โครงการหนูน้อยรัก
การอ่าน 
 
 

เพ่ือเสริมสร้างด้านทักษะการฟังการพูด  การอ่าน
และการเขียน 
เพ่ือให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน 
เพ่ือให้เด็กสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขณะอ่านหนังสือนิทาน๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เด็กสามารถพูด  การอ่านและการ
เขียน รักการอ่าน 
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขณะอ่านหนังสือนิทานและมีวินัย
การเก็บหนังสือ 

๒. โครงการธนาคาร
ความดี 

เพ่ือให้เด็กทุกคนเห็นความส าคัญของการท าความดี
และรู้จักท าความดีในทุก ๆด้าน๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เด็กทุกคนเห็นความส าคัญของการ
ท าความดีและรู้จักท าความดีในทุก 
ๆด้าน 

๓. โครงการส่งเสริมวินัย
นักเรียน 

เพ่ือให้เด็กปฐมวัยประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี 
๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เด็กทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็น
แบบอย่างที่ดี 

๔. โครงการหนูน้อยนัก
ออม 
 

เพ่ือปลูกจิตส านึกในการออม 
ให้รู้จักประหยัด  มัธยัสถ์  ตั้งแต่เด็ก๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เด็กทุกคนรู้จักประหยัด  มัธยัสถ์  
ออม 
 

            

 

 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

    ๑.๖ กลยุทธ์ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำนระดับสำกล 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. โครงการเตรียมความ
พร้อมด้านภาษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
 
 
 

เพ่ือพัฒนาและเตรียมพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีความรู้พื้นฐานภาษาอาเซียน 
เพ่ือให้เด็กสามารถสื่อสารพร้อมกับรับการ
เปลี่ยนแปลง  พัฒนาตนเอง  ที่จ าน าไปสู่การ
พ่ึงตนเอง และมีคุณภาพที่ดีสอดคล้องกับบริบทของ
สังคมท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เด็กปฐมวัยมีควำมรู้พ้ืนฐำนภำษำ
อำเซียน  มีควำมพร้อมเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียนสำมำรถพัฒนำ
ตนเองที่น ำไปสู่กำรพึ่งตนเองและ
ให้มี 

๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพในกำรเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองและครอบครัว 
               ๒.๑.กลยุทธ์ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรจักกำรศึกษำของเด็กปฐมวัย 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. โครงการให้ความรู้
ผู้ปกครอง 

เพ่ือให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงความส าคัญของการ
ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้านของเด็ก 
เพ่ือให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงความส าคัญด้านโภชนาการ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ผู้ปกครองเข้าใจถึงความส าคัญของ
การส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน
สมวัย  

                



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

 ๒.๒.กลยุทธ์ให้ผู้ปกครองได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และมีศักยภำพในกำรเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. โครงการโรงเรียน
พ่อ-แม่ 

เพ่ือให้ พ่อ  แม่  ผู้เลี้ยงดูเด็ก  มีความรู้  ทักษะ และ
พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม  ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการสมวัย  มีความพร้อมที่เรียนรู้เมื่อเข้าสู่วัย
เรียน ๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% พ่อ  แม่  ผู้เลี้ยงดูเด็ก  มีความรู้  ทักษะ 
และพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม  
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย  มีความ
พร้อมที่เรียนรู้เมื่อเข้าสู่วัยเรียน 

              ๒.๓.กลยุทธ์ส่งเสริมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยทุกคนมีทักษะใหม่ๆเพื่อท ำกิจกรรมกระตุ้นพัฒนำกำรเรียนรู้ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. โครงการให้ข่าวสารและบริการแนะ
แนวแก่ผู้ปกครอง 
 

เพ่ือเป็นการให้ค าปรึกษาแนะน าแก้ไข
เกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติ
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครองได้ข่าวสารที่มีประโยชน์
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ผู้ปกครองได้ข่าวสารที่มีประโยชน์อย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่องสามารถแก้ไข
เกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติของ
เด็ก 

   



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

  ๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
               ๓.๑.กลยุทธ์ส่งเสริมกำรเรียนรู้จำกสื่อและเทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม แก่เด็กปฐมวัย 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. โครงการจัดท าสื่อและนวัตกรรม
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

เพื่อใช้เป็นสื่อการเรยีนการสอนและ
นวัตกรรมในการสอนส าหรับครูปฐมวัย 
เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรูจ้ากสื่อ
การสอนที่เหมาะสม 
-เพื่อส่งเสรมิในการฝึกทักษะในการพัฒนา
และผลิตสื่อส าหรับครูผูดู้แลเด็กตอ่ไป 
๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% มีสื่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพและเหมาะสม ครู
สามารถผลิตสื่อในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 

๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียนและ
เครื่องแบบนกัเรียน) 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าหนังสือ ค่า
อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบ
นักเรียน๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เด็กปฐมวัยได้รับค่าใช้จ่ายค่า
หนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียนและ
เครื่องแบบนักเรียน 

๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(สื่อการเรียนการ
สอน) 

เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
ส าหรับครูปฐมวัย 
เพ่ือให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้จากสื่อ
การสอนที่เหมาะสม๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
ส าหรับครูปฐมวัย 
เพ่ือให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้จาก
สื่อการสอนที่เหมาะสม 
 

 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๔. โครงการจัดท าสื่อจาก
เศษวัสดุเหลือใช้ 
 
 

เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนส าหรับครูปฐมวัย 
เพ่ือให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้จากสื่อการสอนที่
เหมาะสมที่หาได้ในท้องถิ่นหรือของเหลือใช้มาท า

ประโยชน์๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมจากเศษวัสดุเหลือใช้
ในท้องถิ่น 

๕. โครงการความสามารถ
ด้านวิชาการเด็กปฐมวัย  

เพ่ือพัฒนาความสามารถทางวิชาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เด็กปฐมวัยทุกคนความสามารถ
ทางวิชาการส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

๖.โครงการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  ICT 

เพ่ือสามารถให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  ICT 
๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% สามารถให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ICT 
ที่มีคุณภาพ 

๗. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
 

เพ่ือให้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีสะดวกต่อการปฏิบัติงาน
มีคุณภาพและเหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย 
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                ๓.๒.กลยุทธ์ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑.โครงการจัดท า
แผนการจัดการเรียน
การสอน 
 

เพ่ือให้มีแผนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% แผนการจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพ  รายละเอียดชัดเจน  
สามารถน าไปปฏิบัติอย่ามี
ประสิทธิภาพ   

๒.โครงการปรับปรุงห้อง
สื่อการเรียนการสอน 
 
 

เพ่ือรวบรวมสื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ มีความ
สะดวกในการน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ห้องสื่อมีความทันสมัยอยู่เสมอ มี
ความสะดวกในการน ามาใช้
ประกอบการเรียนการสอน 

๓. โครงการจัดท าแฟ้ม
สะสมงาน 
 
 

เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนและ
การวัดผลประเมินผลพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สูงขึ้น 
๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% แฟ้มสะสมงานที่สามารถน ามา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียน
การสอนและการวัดผลประเมินผล 
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                  ๓.๓.กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ  เตรียมพร้อมเข้ำสู่ระดับประถมศึกษำ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำร
ด ำเนินงำน 

๑.โครงการวัดและ
ประเมินผล 

 

เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาในการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น
ในการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา
๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% วัดและประเมินผล 
ทราบถึงปัญหาในการแก้ไขหรือปรับปรุง
ให้ดีขึ้นในการเรียนการสอน และ
ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา 

๒. โครงการวิจัยใน
ชั้นเรียน 

เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรู้ของเด็ก พัฒนาการสอนของครู
ผู้ดูแลเด็ก และน าผลงานไปใช้เป็นผลงานวิชาการ
๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% สามารถน าแนวทางการวิจัยมาพัฒนา
วิชาชีพให้มีความก้าวหน้า 

๓. โครงการงาน
นิเทศและพัฒนาการ
เรียนการสอน 

เพ่ือให้ครูเห็นความส าคัญและรู้คุณค่าทางการนิเทศ
การศึกษาได้พัฒนาการสอนได้เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ
และประสบการณ์  ๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% การด าเนินการเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีระบบ 

 

๔. โครงการเยี่ยม
บ้านเด็ก 

เพ่ือให้ครูสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ครูสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
พัฒนาการเด็ก 

             



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

๓.๔.กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑.โครงการพัฒนา
บุคลากรครูผู้ดูแล
เด็ก 
 
 
 
 

เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการจัด
กระบวนการ 
 เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสู่
ครูมืออาชีพ 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและชุมชน๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนพัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพสู่ครูมืออาชีพ 
-ผู้ปกครองและชุมชนมี 
ความเชื่อมั่น 

๒. โครงการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอย่างเป็น
ระบบ 

เพ่ือให้ศูนย์ฯมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ
รวดเร็วทันสมัย 
เพ่ือให้ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนย์ฯและผู้เกี่ยวข้องมี
ความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์ 
๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนย์ฯและ
ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้  ทักษะ  และ
ประสบการณ์ 

๓. โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
ครู 

ครูทุกคนในองค์กรมีจิตส านึกที่ดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูชั้นสูง๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ครูทุกคนในองค์กรมีจิตส านึกที่ดีมี
จรรยาบรรณวิชาชีพครูชั้นสูง 

    



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

  ๔. ยุทธศำสตร์กำรวำงแผนจัดเก็บข้อมูล  และกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
               ๔.๑.กลยุทธ์กำรพัฒนำนโยบำยและแผนกำรศึกษำที่ได้มำตรฐำน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑.โครงการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาแผนคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์และ
ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 

เพ่ือให้มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์
ชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายได้ทราบถึง๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ศูนย์ฯและปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี  
มีรายละเอียดครบชัดเจน 

                 ๔.๒.กลยุทธ์พัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้เป็นระบบ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑.โครงการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศและทะเบียน
สถิติเด็ก  

 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน  ถูกต้องเป็นจริงสะดวก
ในการใช้ข้อมูลในการประสานงานกับหน่วยงานอื่น
และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและจัดการศึกษา
ของศูนย์ฯต่อไป  ๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน  ถูกต้องเป็นจริง
สะดวกในการใช้ข้อมูลในการ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนและใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนและจัด
การศึกษาของศูนย์ฯต่อไป 

 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๒.โครงการจัดท าบัญชี
งบประมาณ  รายรับ –
รายจ่าย ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

 

เพ่ือให้ทราบถึงสภาวะทางการเงินของศูนย์ฯ ใช้เป็น
ข้อมูล  และแนวทางในการคาดคะเน  ตัดสินใจและ
วางแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้าและน าข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาวะทางการเงินของศูนย์ฯมาจัดท ารายงานพร้อม
กับรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ ๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% มีข้อมูลของสภาวะทางการเงินมาใช้ใน
การวางแผนการด าเนินงานในการ
คาดคะเนงบประมาณการใช้จ่ายได้
อย่างใกล้เคียงและถูกต้อง 

๓. โครงการรายงาน
ประเมินตนเอง  SAR 

 

 

เพ่ือเปิดเผยการจัดการศึกษาต่อสาธารณชนและ
รายงานต่อต้นสังกัดในการจัดระบบบริหารของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ  
PDCA ๑๐๐% 

 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% มีการรายงานประเมินตนเอง  SARต่อ
สาธารณชนและรายงานต่อต้นสังกัดใน
การจัดระบบบริหารของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอย่างต่อเนื่องตามระบบวงจร
คุณภาพ  PDCA 
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        ๔.๓.กลยุทธ์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. โครงการพัฒนา
มาตรฐาน
การศึกษาภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพภายในของศูนย์ฯตาม
กฎกระทรวง 
เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา  ๑๐๐% 
 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ผู้บริหารและครูผู้ดูแลเด็กมี
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
ผู้บริหารและคณะครูผู้ดูแลเด็กมีความ
เข้าใจการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
และการน าไปใช้ 
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 ๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอำคำรสถำนที่  สภำพแวดล้อม  ภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

               ๕.๑.กลยุทธ์ปรับปรุง  อำคำร  สถำนที่  น่ำอยู่  น่ำเรียน  และปลอดภัย 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. โครงการปรับปรุงต่อ
เติม  ซ่อมแซม  อาคาร
สถานที่ 

 

 

 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความคงทนถาวร
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงต่อเติม  ซ่อมแซม  อาคาร
สถานที ่                                   
มีความคงทนถาวรสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็ก 

๒. โครงการศูนย์สะอาด  
น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้ศูนย์สะอาดอยู่ตลอดเวลา 
-เพ่ือให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
เพ่ือให้เด็กเกิดความรักและหวงแหนทรัพย์สมบัติ
ของห้อง-เพ่ือสร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการ
สอนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ศูนย์สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าดู  
น่าอยู่  น่าเรียนตลอดเวลา เด็กรู้จัก
รับผิดชอบหน้าที่ดีข้ึน 
รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเด็กมีความ
ภูมิใจผลงานของตนเอง 
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             ๕.๒.กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  

 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง 
 
 
 
 

เด็กได้รับการพัฒนาในทุกด้าน 
เด็กสามารถเล่นเครื่องเล่นกลางแจ้งได้
ถูกวิธี ๑๐๐% 

๐.๐๐% ๑๐๐% ๐.๐๐% เด็กสามารถเล่นเครื่องเล่นกลางแจ้งได้
ถูกวิธี 
เด็กมีเครื่องเล่นกลางแจ้งที่เหมาะสม
ละเพียงพอ 
 

    ๕.๓.กลยุทธ์พัฒนำสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมธรรมชำติ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. โครงการจัดสร้างสนาม
เด็กเล็ก  BBL 

 

เพ่ือให้นักเรียนมีสนามเด็กเล่น ที่เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียนมีเครื่องมือที่สามารถช่วยในการ
พัฒนาทางด้านร่างกายครบถ้วน 
เพ่ือให้นักเรียนมีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย๑๐๐% 

๐.๐๐% ๑๐๐% ๐.๐๐% สนามเด็กเล็ก  BBLมีความเหมาะสมกับ
การเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
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๒. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 

เพ่ือสร้างบรรยากาศให้ศูนย์ฯให้น่าอยู่มากข้ึน
และเหมาะสมกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
เพ่ือเป็นการจัดสภาพแวดล้อมและเสริมสร้างองค์
ความรู้ที่จะพัฒนาศูนย์ฯให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์มากข้ึน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพของศูนย์ฯ 
๑๐๐% 

๘๐% ๑๐๐% ๘๐% ท าให้บรรยากาศให้ศูนย์ฯให้น่าอยู่มาก
ขึ้นและเหมาะสมกับการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 
สภาพแวดล้อมและเสริมสร้างองค์
ความรู้ที่จะพัฒนาศูนย์ฯให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์มากขึ้น 
ศูนย์ฯมีขีดความสามารถและศักยภาพของศูนย์ฯ 

 

๖.ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรมท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
               ๖.๑.กลยุทธ์สนับสนุนภูมิปัญญำท้องถิ่น/ศำสนำ  วัฒนธรรม 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. โครงการหลักสูตรการ
เรียนการสอนด้านศาสนา
อิสลาม 

 

 

ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็ก 
เพ่ือให้เด็กมีความเข้าใจในการละหมาดร่วมกัน 
เพ่ือฝึกให้เด็กรู้จักการละหมาดที่ถูกต้อง๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เด็กได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
ละหมาดและคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนา 
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โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๒.โครงการจัดท าข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

  

เพ่ือรวบรวมรายชื่อและประวัติของ
บุคคลที่มีผลงานด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาจัดท าแผนการสอนหลักสูตร
ท้องถิ่น๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% มีรายชื่อและประวัติของบุคคลที่มี
ผลงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดท า
แผนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น 

๓. โครงการเด็กไทยมารยาทงาม เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และ
มารยาทงามตามแบบไทยที่ถูกต้องให้
เหมาะสมให้กับเด็ก  สืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของชาติไทยในด้านมารยาท๑๐๐% 

     ๑๐๐% ๑๐๐%        ๑๐๐% เด็กทุกคนได้รับการฝึกมารยาทไทย
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และ
มารยาทงามตามแบบไทยที่ถูกต้องให้
เหมาะสมให้กับเด็ก  สืบสานวัฒนธรรม
อันดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
ในด้านมารยาท 

๔.โครงการส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม  

 

  

เพ่ือสืบทอด  ประเพณีทางศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ
ไทย 
เด็กได้มีโอกาสปฏิบัติและแสดงออกซ่ึง
ความสามารถในทางศิลปะ  
วัฒนธรรมไทย๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ศิลปวัฒนธรรมได้รับการเผยแพร่และ
อนุรักษ์ไว้ซึ่งสืบทอด  ประเพณีทาง
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม
ของไทยตลอดจนชุมชนได้มีโอกาสร่วม
อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี 
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 ๖.๒.กลยุทธ์ส่งเสริมควำมเป็นประชำธิปไตยยึดม่ันในสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในเด็กปฐมวัย  
 
 
 
 

เพ่ือให้เด็กได้เข้าใจในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยข้ันพ้ืนฐาน 
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และวินัยในตนเอง 
ให้เด็กรู้จักความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการอยู่
ร่วมกันในสังคม ๑๐๐% 
 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เด็กได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยขั้น
พ้ืนฐาน 
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และวินัย
ในตนเอง 
ให้เด็กรู้จักความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

  ๖.๓.กลยุทธ์สืบสำน  ศิลปะ  วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. โครงการอนุรักษ์ขนม
พ้ืนบ้าน 
 

เพ่ือให้เด็กและผู้ปกครองได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
ขนมพ้ืนบ้านของไทย 
ส่งเสริมให้คงไว้ซึ่งความเป็นอยู่พร้อมทั้งอนุรักษ์
และฟ้ืนฟู ๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เด็กและผู้ปกครองตระหนักถึงคุณค่าของ
ขนมพ้ืนบ้านของไทย 
ส่งเสริมให้คงไว้ซึ่งความเป็นอยู่พร้อมทั้ง
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู 

๒. โครงการจักสานวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น 

เพื่อให้เด็กได้น าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและเรียนรู้จากทรัพยาท้องถิ่น
โดยตรง     เด็กได้ฝึกฝนในการปฏิบัติจริง สืบสานหัตถกรรมจักสาน
พื้นบ้าน๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เด็กมีทักษะและประสบการณ์งานสานจากภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นด้วยประสบการณ์ตรง 
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 ๗.ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเครอืข่ำย  กลไกกำรมีส่วนร่วม  กำรบริหำรจัดกำร  กำรติดตำมงำนและประเมินผล 
               ๗.๑.กลยุทธ์สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรน ำผลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สู่กำรพัฒนำ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. โครงการกิจกรรม
น าเสนอผลงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสู่
สาธารณชน 

เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจในความส าเร็จของตน 
เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ร่วมชื่นชมยินดีกับความส าเร็จ
ของบุตรหลาน 
เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์ฯต่อชุมชน ๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% เด็กมีความยินดีในความส าเร็จของตน
ในระดับการศึกษาปฐมวัย 
ครูผู้ดูแลเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพ่ือ
เผยแพร่กิจกรมของศูนย์ฯต่อชุมชน 

๒. โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน  

 

  

 

เพ่ือเป็นการขยายบริการแก่ชุมชนด้านการพัฒนา
เด็กเล็กนอกเหนือจากการให้เด็กเข้ารับการศึกษา
ปฐมวัย  ให้เด็กเล็ก (๓-๖ปี)ได้รับความพร้อมทุก
ด้านและมีประสบการณ์เรียนรู้  เพ่ือเตรียมความ
พร้อมไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นสามารถอยู่ร่วม
ในสังคมอย่างมีความสุข๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  

ขยายบริการแก่ชุมชนด้านการพัฒนาเด็กเล็ก
นอกเหนือจากการให้เด็กเข้ารับการศึกษาปฐมวัย 

ให้เด็กเล็ก (๓-๖ปี)ได้รับความพร้อมทุกด้านและมี
ประสบการณ์เรียนรู้  เพือ่เตรียมความพร้อมไปสู่
การเรียนในระดับที่สูงขึ้นสามารถอยู่ร่วมในสังคม
อย่างมีความสุข 
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      ๗.๒.กลยุทธ์สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเครือข่ำย 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกับชุมชน 

เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เห็นความสามารถของเด็ก
และมองเห็นความส าคัญของศูนย์ฯมากขึ้น 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและความคิดเห็นระหว่าง
ผู้ปกครองกับศูนย์ฯ๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ผู้ปกครองและชุมชนได้เห็น
ความสามารถของเด็กและมองเห็น
ความส าคัญของศูนย์ฯมากข้ึน 

      ๗.๓.กลยุทธ์ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. โครงการ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

เพ่ือให้ศูนย์ฯมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและ
ชุมชน  เผยแพร่นโยบายหลักสูตรการด าเนินงานของ
ศูนย์ฯ ให้เกิดการร่วมมือในการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ
มีการบันทึกภาพจัดรูปภาพใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในการ
อ้างอิง๑๐๐% 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองละชุมชน 
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  ๗.๔ กลยุทธ์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้และบริกำรชุมชน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพ และ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. โครงการความ
พึงพอใจของ
ผู้ปกครอง 

 

 

 

 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของเด็กผู้ปกครอง  ครู  ชุมชน  
ที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพ่ือศึกษาวิจัยปัญหาและอุปสรรคในด้านต่าง ๆของศูนย์ฯ
และเพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศูนย์ฯโดยใช้
ข้อมูลทางวิจัย 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริหารจัดการเป็น
ที่ยอมรับของเด็กปฐมวัย  ครูผู้ดูแล
เด็ก  และชุมชน 
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บทที่  ๓  

ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว มียุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว  ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงำนรับผิดชอบ 

๑. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
และพัฒนาครู 

๑.๑กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาครู 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ฝ่ายวิชาการ 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อาคารสถานที่ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม 

๒.๑กลยุทธ์พัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม 

ฝ่ายวิชาการ 

 

๓.ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๓.๑กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ฝ่ายวิชาการ 

๔.ยุทธศาสตร์การจัดหา
และพัฒนาครุภัณฑ์ 

๔.๑กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ 

 

๕.ยุทธศาสตร์การจัดหา
และพัฒนาสื่อ 

๕.๑กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาสื่อ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ฝ่ายวิชาการ 

๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
สุขาภิบาลสุขภาพอนามัย 

๖.๑กลยุทธ์สุขาภิบาลสุขภาพอนามัย ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ฝ่ายวิชาการ 

๗.ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การบริหารจัดการอย่างมี
ส่วนร่วม 

๗.๑กลยุทธ์ความสัมพันธ์ชุมชน 
๗.๒กลยุทธ์การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ฝ่ายวิชาการ 
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                                                                                บทท่ี  ๔       ๔.๑บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 

ยุทธศำสตร์/ กลยุทธ์ 

ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๗ ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๘ ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๙ ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๗๐ รวม ๕ ป ี

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบประมำณ 

 

๑. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและพัฒนำครู 
    ๑.๑กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาครู 

๑๐,๐๐๐ ๕ ๑๐,๐๐๐ 

 

๕ ๑๐,๐๐๐ 

 

๕ ๑๐,๐๐๐ 

 

๕ ๑๐,๐๐๐ ๕ ๕๐,๐๐๐ 

 

๒.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ภูมิ
ทัศน์และสภำพแวดล้อม 
    ๒.๑กลยุทธ์พัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อม 

๑๓๐,๐๐๐ ๕ ๒๐,๐๐๐ ๕ ๒๐,๐๐๐ ๕ ๒๐,๐๐๐ ๕ ๑๒๐,๐๐๐ ๕ ๓๑,๐๐๐๐ 

๓.ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน 
     ๓.๑กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๑๙,๓๕๐ ๑๙ ๑๙,๓๕๐ ๑๙ ๑๙,๓๕๐ ๑๙ ๑๙,๓๕๐ ๑๙ ๑๙,๓๕๐ ๑๙ ๙๖,๗๕๐ 

๔.ยุทธศำสตร์กำรจัดหำและพัฒนำ
ครุภัณฑ์ 
 ๔.๑กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์ 

๐.๐๐ ๑ ๐.๐๐ ๑ ๐.๐๐ ๑ ๐.๐๐ ๑ ๐.๐๐ ๑ ๐.๐๐ 

๕.ยุทธศำสตร์กำรจัดหำและพัฒนำสื่อ 
      ๕.๑กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาสื่อ 

๕๐,๘๕๐ 

 

๙ ๕๐,๘๕๐ ๙ ๕๐,๘๕๐ ๙ ๕๐,๘๕๐ ๙ ๕๐,๘๕๐ ๙ ๒๕๔,๒๕๐ 
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ยุทธศำสตร์/ กลยุทธ์ 

ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๗ ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๘ ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๙ ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๗๐ รวม ๕ ป ี

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน 

โครงกำร 

งบประมำณ 

 

๖.ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมสุขำภิบำล
สุขภำพอนำมัย 
   ๖.๑กลยุทธ์สุขาภิบาลสุขภาพอนามัย 

๒๕๕,๕๐๐ ๘ ๒๕๕,๕๐๐ ๘ ๒๕๕,๕๐๐ ๘ ๒๕๕,๕๐๐ ๘ ๒๕๕,๕๐๐ ๘ ๑,๒๗๗,๕๐๐ 

๗.ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม 
   ๗.๑กลยุทธ์ความสัมพันธ์ชุมชน 
   ๗.๒กลยุทธ์การบริหารจัดการอย่างมีส่วน
ร่วม 
 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๘ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๘ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๘ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๘ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๘ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

๐.๐๐ 

 

๑๑ 

 

๐.๐๐ 

 

๑๑ 

 

๐.๐๐ 

 

๑๑ 

 

๐.๐๐ 

 

๑๑ 

 

๐.๐๐ 

 

๑๑ 

 

๐.๐๐ 

                                        รวม ๔๙๕,๗๐๐ ๖๖ ๓๘๕,๗๐๐ ๖๖ ๓๘๕,๗๐๐ ๖๖ ๓๘๕,๗๐๐ ๖๖ ๓๘๕,๗๐๐ ๖๖ ๒,๐๓๘,๕๐๐ 
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๔.๒ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 

๑. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและพัฒนำครู 
            ๑.๑กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาครู 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีมำ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑. .โครงการจัดท า
แผนการจัด
ประสบการณ์ 

 

 

เพ่ือให้มีแผนการสอนที่
เหมาะสมกับผู้เรียน  

เชิงคุณภำพ-แผนการจัดการเรียนการ
สอนมีคณุภาพ  รายละเอียดชัดเจน  
สามารถน าไปปฏิบัติอย่ามี
ประสิทธิภาพ  เชิงปริมำณ- ๑๐๐%
ครูผูดู้แลเด็กมีแผนจัดการเรยีนการ
สอนทุกคน 

- - - - - ครูผู้ดูแลเด็กมีแผน
จัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม 

ฝ่ายวิชาการ 

๒. โครงการพัฒนา
บุคลากรครูผู้ดูแล
เด็ก 

 

 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กทุกคน
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้  
เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจในการจดั
กระบวนการเพื่อให้ครูผูดู้แล
เด็กทุกคนพัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพสู่ครมูืออาชีพเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

เชิงคุณภำพ-ครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรพัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพสู่มืออาชีพ 
 เชิงปริมำณ-๑๐๐%ครูผู้ดูแล
เด็กและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน 
 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

(งบ 
อบต.) 

 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

(งบ 
อบต.) 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

(งบ 
อบต.) 

 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

(งบ 
อบต.) 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

(งบ อบต.) 

 

ครูผู้ดูแลเด็กทุกคน
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ครูผู้ดูแลเด็กทุกคน
พัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพสู่ครูมือ
อาชีพ-ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความเชื่อม่ัน 

ฝ่ายวิชาการ 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีมำ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓. โครงการวิจัยในชั้น
เรียน 

 

เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรู้
ของเด็ก พัฒนาการสอน
ของครูผู้ดูแลเด็ก และน า
ผลงานไปใช้เป็นผลงาน
วิชาการ 

เชิงคุณภำพ- สามารถน าแนว
ทางการวิจัยมาพัฒนาวิชาชีพให้มี
ความก้าวหน้า 
เชิงปริมำณ- ๑๐๐%ของครู
ผู้ดูแลเด็กได้ท าวิจัยในชั้นเรียน 
 

- - - - - ครูผู้ดูแลเด็กได้ท า
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาการเรียนรู้
ของเด็ก พัฒนาการ
สอนของครูผู้ดูแลเด็ก 
และน าผลงานไปใช้
เป็นผลงานวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

๔. โครงการงานนิเทศ
และพัฒนาการ
เรียนการสอน 

 

 

เพ่ือให้ครูเห็น
ความส าคัญและรู้คุณค่า
ทางการนิเทศการศึกษา
ได้พัฒนาการสอนได้
เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ
และประสบการณ์ 

เชิงคุณภำพ- การด าเนินการ
เรียนการสอนเป็นไปอย่างมีระบบ
เชิงปริมำณ- ๑๐๐%ของครูทุก
คนร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร 

 

- - - - - ครูเห็นความส าคญัและรู้
คุณค่าทางการนเิทศ
การศึกษาได้พัฒนาการ
สอนไดเ้พิ่มพูนความรู้  
ทักษะและประสบการณ์
การด าเนินการเรียนการ
สอนเป็นไปอยา่งมีระบบ 

ฝ่ายวิชาการ 

๕. โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
คร ู

 

 

ครูทุกคนในองค์กรมี
จิตส านึกท่ีดีมี
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ชั้นสูง 

เชิงคุณภำพ- ครูทุกคนในองค์กร
มีจิตส านึกท่ีดีมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูชั้นสูง 

เชิงปริมำณ- ๑๐๐%ครูผู้ดูแลทุก
คนคุณธรรม จริยธรรม 

- - - - - ครูทุกคนในองค์กรมี
จิตส านึกท่ีดีมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูชั้นสูง มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ฝ่ายวิชาการ 
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๒.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อม 
      ๒.๑กลยุทธ์พัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีมำ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑. โครงการปรับปรุง
ต่อเติม  ซ่อมแซม  
อาคารสถานที่ 

 

 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความคงทนถาวร
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็น
การจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับ
เด็ก 

เชิงคุณภำพ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความคงทนถาวรสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมำณ-๑๐๐%ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับการพัฒนา 

๑๐๐,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงต่อ
เติม  ซ่อมแซม  อาคาร
สถานท่ี มีความคงทน
ถาวรสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรยีนรู้ส าหรับเด็ก 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ 

๒. โครงการศูนย์
สะอาด  น่าดู  น่า
อยู่  น่าเรียน 

 

 

 

 เพ่ือให้ศูนย์สะอาดอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือให้มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เพื่อให้เด็กเกิด
ความรักและหวงแหน
ทรัพย์สมบัติของห้อง-
เพ่ือสร้างบรรยากาศเอื้อ
ต่อการเรียนการสอนไม่
เกิดความเบื่อหน่าย  

เชิงคุณภำพ-ศูนย์สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยน่าดู  น่าอยู่  
น่าเรียนตลอดเวลา 

เชิงปริมำณ-๑๐๐%ศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ 

- - - - - เด็กรู้จักรับผิดชอบ
หน้าที่ดีขึ้น รู้จัก
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
เด็กได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเด็กมีความ
ภูมิใจผลงานของ
ตนเอง 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีมำ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓. โครงการจัดสร้าง
สนามเด็กเล็ก  BBL 

 

 

เพื่อให้นักเรียนมสีนามเด็ก
เล่น ที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนมี
เครื่องมือท่ีสามารถช่วยใน
การพัฒนาทางด้านร่างกาย
ครบถ้วน  เพื่อให้นักเรียนมี
สนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย 

เชิงคุณภำพ-สนามเด็กเล็ก  BBL
มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้
และมีความปลอดภัย           
เชิงปริมำณ-๑๐๐%สนามเด็ก
เล่น BBLจ านวน  ๑  แห่ง 

๓๐,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

- - - - -มีสนามเด็กเล่นท่ีได้
มาตรฐานและปลอดภัย 
-มีความเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก       
-สนามเด็กเล่นมีความ
คงทนสามารถใช้ได้นาน 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ 

๔. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 

 

 

เพื่อสร้างบรรยากาศให้ศูนย์ฯให้
น่าอยู่มากขึ้นและเหมาะสมกับ
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กเพื่อ
เป็นการจัดสภาพแวดล้อมและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ที่จะพัฒนา
ศูนย์ฯให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์มากขึ้น    เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและศักยภาพของ
ศูนย์ฯ 

เชิงคุณภำพ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนา่อยู่  
สภาพแวดล้อมดีขึ้นเด็กมีศักยภาพใน
การเรยีนรู้มากข้ึน                     
เชิงปริมำณ-๑๐๐%ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

- - ๒๐,๐๐๐ 

อบต.
ขอน
คลาน 

 

 

- ๒๐,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

 

ท าให้บรรยากาศให้ศูนย์ฯให้
น่าอยู่มากขึ้นและเหมาะสม
กับการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กสภาพแวดล้อมและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ที่จะ
พัฒนาศูนย์ฯให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มากขึ้น ศูนย์ฯมีขีด
ความสามารถและศักยภาพ
ของศูนย์ฯ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     
ฝ่ายวิชาการ 

๕. โครงการจัดซื้อ
เครื่องเล่นสนาม 

 

เด็กได้รับการพัฒนาใน
ทุกด้าน   เด็กสามารถ
เล่นเครื่องเล่นกลางแจ้ง
ได้ถูกวิธี  

เชิงคุณภำพ-เด็กสามารถเล่น
เครื่องเล่นกลางแจ้งได้ถูกวิธี เชิง
ปริมำณ-๑๐๐%เด็กปฐมวัยทุก
คนได้เล่นเครื่องเล่นกลางแจ้ง 

- 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

- 

 

๒๐,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

- 

 

 

เด็กมีเครื่องเล่นกลางแจ้งที่
เหมาะสมละเพียงพอ  เด็ก
ได้รับการพัฒนาทุกด้าน
สมวัยเด็กเล่นเครื่องเล่น
กลางแจ้งได้ถูกวธิ ี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      
ฝ่ายวิชาการ 

 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

๓.ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
  ๓.๑กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีมำ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑. โครงการวันพ่อ
แห่งชาติ  

 

เพ่ือเทิดทูนร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระ
เจ้าอยู่หัว และปลูกฝัง
ค่านิยมอันดีงามให้ส านึก
ถึงพระคุณของพ่อและได้
ตระหนักถึงหน้าที่ของลูก
ที่มีต่อพ่อ 

เชิงคุณภำพ-เด็กได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของพ่อและได้มี
โอกาสแสดงออกซ่ึงความรักและ
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
เชิงปริมำณ-คณะครู  และเด็ก 
พร้อมทั้งผู้ปกครองอย่างน้อยร้อย
ละ  ๖๕ %มาร่วมงานที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

เด็กทุกคนได้รู้ซึ้งถึง
พระคุณของพ่อแลพะ
พระเกียรติคุณของ
พระเจ้าอยู่หัวและได้
อนุรักษ์ไว้ซึ่งคุณธรรม
และค่านิยมที่ดีงาม
ของคนไทย 

ฝ่ายวิชาการ           
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๒. โครงการวันแม่
แห่งชาติ 

 

เพ่ือเทิดทูนร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของแม่
หลวงของชาวไทย และ
ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม
ให้ส านึกถึงพระคุณของ
แม่และได้ตระหนักถึง
หน้าที่ของลูกท่ีมีต่อแม่ 

เชิงคุณภำพ-เด็กได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของแม่และได้มี
โอกาสแสดงออกซ่ึงความรักและ
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
เชิงปริมำณ-คณะครู  และเด็ก 
พร้อมทั้งผู้ปกครองอย่างน้อยร้อย
ละ   ๖๕ %มาร่วมงานที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

เด็กทุกคนได้รู้ซึ้งถึง
พระคุณของแม่และ
พระเกียรติคุณของ
พระชนนีพันปีหลวง 
ร.๙ และได้อนุรักษ์ไว้
ซึ่งคุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีดีงามของ
คนไทย 

ฝ่ายวิชาการ           
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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งบประมำณและท่ีมำ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓. โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

 

เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของวันเด็ก
เพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึง
ความสามารถเฉพาะตัว  
เกิดการเรียนรู้และน าไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได ้

เชิงคุณภำพ-เด็กไดต้ระหนักถึง
ความส าคญัของแม่และไดม้ีโอกาส
แสดงออกซึ่งความรักและความกตญัญู
กตเวทีต่อผูม้ีพระคณุเชิงปริมำณ-เด็ก
ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือ
ท ากิจกรรมต่างๆตามที่ศูนย์ฯจัดอย่าง
น้อยร้อยละ   ๘๐ % 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

เด็กได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของวันเด็ก
ได้แสดงออกถึง
ความสามารถเฉพาะตัว  
เกิดการเรียนรู้และน าไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได ้

ฝ่ายวิชาการ                
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๔. โครงการส่งเสริม
ศาสนา  คุณธรรม  
จริยธรรมในเด็ก
ปฐมวัย 

 

เพื่อปลูกฝังคณุธรรม  
จริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย  
เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ปฏิบัติ
ตามหลักค าสอน เพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยสามารถด ารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข 

เชิงคุณภำพ-นักเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมตามที่ศูนย์ก าหนด   
เชิงปริมำณ-๑๐๐%ของนักเรียน
ปฐมวัยทุกคน 

- - - - - เด็กปฐมวัยทุกคนมี
คุณธรรม  จริยธรรม
เหมาะสมตามวัย เด็ก
ปฐมวัยสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

ฝ่ายวิชาการ           
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๕. โครงการวันละนิด
เก็บขยะ 

 

เพื่อให้เด็กเกิดความ
ตระหนักในการทิ้งขยะ ให้มี
ระเบียบวินยั  รักสวย รัก
งามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นสถานท่ีที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ชุมชนส่งเสรมิให้เด็ก
อย่างท ากิจกรรม 

เชิงคุณภำพ-เด็กไดต้ระหนักถึง
ความส าคญัในการรักษาความสะอาด
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชิงปริมำณ-
เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
หรือท ากิจกรรมต่าง ๆตามที่ศูนยฯ์จัด
อย่างน้อยร้อยละ   ๘๐ % 

- - - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นมีความ
น่าอยู ่ น่าเรียน  มีความ
ปลอดภัยเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย มวีินัยในตนเอง
และส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่
ชุมชน 

ฝ่ายวิชาการ           
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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๖. โครงการหลักสูตร
การเรียนการสอน
ด้านศาสนาอิสลาม 

 

 

ปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่เด็ก  เพ่ือให้
เด็กมีความเข้าใจในการ
ละหมาดร่วมกัน เพ่ือฝึก
ให้เด็กรู้จักการละหมาด
ที่ถูกต้อง 

เชิงคุณภำพ-เด็กได้รับความรู้
ความเข้าใจในการละหมาดและ
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีถูกต้องตาม
บทบัญญัติของศาสนา          
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กทุกคนได้
ละหมาดร่วมกันอย่างถูกต้อง 

- - - - - เด็กได้รับการฝึก
ละหมาดแต่เด็ก  เด็ก
ละหมาดร่วมกับผู้อ่ืน
ได ้เด็กปฏิบัติได้
ถูกต้องตามหลัก
ศาสนาอิสลาม 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน  
ฝ่ายวิชาการ 

๗. โครงการส่งเสริม
วินัยนักเรียน 

เพ่ือให้เด็กปฐมวัย
ประพฤติปฏิบัติเป็น
แบบอย่างที่ดี 

เชิงคุณภำพ-เด็กทุกคนประพฤติ
ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี        
เชิงปริมำณ-๙๐%เด็กทุกคนตาม
รายปีของศูนย์ฯประพฤติปฏิบัติ
เป็นแบบอย่างที่ดี 

- - - - - เด็กทุกคนประพฤติ
ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
ที่ด ี

ฝ่ายวิชาการ                 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๘. โครงการหนูน้อย
นักออม 

เพ่ือปลูกจิตส านึกในการ
ออม  ให้รู้จักประหยัด  
มัธยัสถ์  ตั้งแต่เด็ก 

เชิงคุณภำพ-เด็กทุกคนรู้จัก
ประหยัด  มัธยัสถ์  ออม       
เชิงปริมำณ-๙๐%เด็กทุกคนรู้จัก
ประหยัด  มัธยัสถ์ 

- 

 

 

 

 

- - - - เด็กทุกคนรู้จัก
ประหยัด  มัธยัสถ์  
ออม 

 

ฝ่ายวิชาการ           
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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๙. โครงการเด็กไทย
มารยาทงาม 

 

 

เพื่อปลูกฝังคณุธรรม  
จริยธรรม  และมารยาทงาม
ตามแบบไทยท่ีถูกต้องให้
เหมาะสมให้กับเด็ก  สืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงามซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทยใน
ด้านมารยาท 

เชิงคุณภำพ-เด็กได้การปลูกฝัง
คุณธรรม  จริยธรรม  และมารยาท
งามตามแบบไทยท่ีถูกต้องให้เหมาะสม
ให้กับเด็ก  สืบสานวัฒนธรรมอันดงีาม
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาตไิทยในดา้น
มารยาท                              
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กทุกคนได้รบั
การฝึกมารยาทไทย 

 

- - - - - เด็กทุกคนได้รับการฝึก
มารยาทไทยปลูกฝัง
คุณธรรม  จริยธรรม  
และมารยาทงามตาม
แบบไทยที่ถูกต้องให้
เหมาะสมให้กับเด็ก  สืบ
สานวัฒนธรรมอันดีงาม
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติไทยในด้านมารยาท 

ฝ่ายกิจการนักเรียน   
ฝ่ายวิชาการ 

๑๐. โครงการส่งเสริม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

 

เพื่อสืบทอด  ประเพณีทาง
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ดีงามของไทย เด็กได้มีโอกาส
ปฏิบัติและแสดงออกซ่ึง
ความสามารถในทางศิลปะ  
วัฒนธรรมไทย 

 

เชิงคุณภำพ-ครูผู้ดูแลเด็ก  เด็กปฐมวัย  
ผู้ปกครอง บุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตลอดจนชุมชนได้มีโอกาสร่วมอนุรักษ์ไว้
ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี                          
เชิงปริมำณ-๘๐%ของครูผู้ดูแลเด็ก  เด็ก
ปฐมวัย  ผู้ปกครอง บุคลากรภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมดที่ร่วมกิจกรรม 

- - - - - ศิลปะวัฒนธรรมได้รับการ
เผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ซ่ึงสืบ
ทอด  ประเพณีทางศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
งามของไทยตลอดจนชุมชน
ได้มีโอกาสรว่มอนุรกัษ์ไว้ซ่ึง
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

ฝ่ายกิจการนักเรียน  
ฝ่ายวิชาการ 

๑๑. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
เด็กปฐมวัย  

 

เพื่อให้เด็กได้เข้าใจในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยขั้น
พื้นฐานปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และวินยัในตนเอง ให้
เด็กรู้จักความรับผิดชอบตอ่
หน้าที่และการอยู่ร่วมกันในสังคม 

เชิงคุณภำพ-เด็กได้รับความรู้ความเข้าใจใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยขั้นพืน้ฐาน
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และวินยัในตน
เให้เด็กรู้จักความรับผิดชอบต่อหน้าที่             
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กทุกคนในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 

- - - - - เด็กเข้าใจในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยข้ันพื้นฐาน ปลูกฝัง
คุณธรรม  จริยธรรม และวินัยใน
ตนเอง ให้เด็กรู้จักความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม และด าเนินชีวิตตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และชุมชนได้ 

ฝ่ายกิจการนักเรียน   
ฝ่ายวิชาการ 
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๑๒. โครงการธนาคาร
ความดี  

เพ่ือให้เด็กทุกคนเห็น
ความส าคัญของการท า
ความดีและรู้จักท าความ
ดีในทุก ๆด้าน 

เชิงคุณภำพ-เด็กทุกคนเห็น
ความส าคัญของการท าความดี
และรู้จักท าความดีในทุก ๆด้าน
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กทุกคน
ตามรายปีของศูนย์ฯ 

- - - - - เด็กทุกคนเห็น
ความส าคัญของการ
ท าความดีและรู้จักท า
ความดีในทุกๆด้าน 

ฝ่ายวิชาการ           
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๑๓. โครงการหนูน้อยรัก
การอ่าน 

เพ่ือเสริมสร้างด้านทักษะ
การฟังการพูด  การอ่าน
และการเขียน  เพ่ือให้
เด็กมีนิสัยรักการอ่าน  
เพ่ือให้เด็กสามารถพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขณะอ่านหนังสือนิทาน 

เชิงคุณภำพ-เด็กได้รับการ
เสริมสร้างทักษะการฟังการพูด  
การอ่านและการเขียน         
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กทุกคน
สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นขณะอ่านหนังสือนิทาน 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กสามารถพูด  การ
อ่านและการเขียน 
รักการอ่าน  พูดคุย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นขณะอ่าน
หนังสือนิทานและมี
วินัยการเก็บหนังสือ 

ฝ่ายวิชาการ            
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๑๔. โครงการโลกทัศน์
ศึกษา  

 

เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง
เพ่ือช่วยให้นักเรียนเกิด
การใฝ่รู้จากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ 

เชิงคุณภำพ-นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข          
เชิงปริมำณ-๑๐๐%นักเรียน
ปฐมวัยทุกคน 

๑๙๓,๕๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

 

 

๑๙๓,๕๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

๑๙๓,๕๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

๑๙๓,๕๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

๑๙๓,๕๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

เด็กปฐมวัยได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้จาก
สถานที่จริงผู้ปกครอง
และครูผู้ดูแลเด็กได้มี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 

ฝ่ายวิชาการ            
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
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๑๕. โครงการเตรียม
ความพร้อมด้าน
ภาษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย  

เพื่อพัฒนาและเตรียมพรอ้มเด็ก
ก่อนวยัเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีความรู้พื้นฐานภาษา
อาเซียน เพื่อให้เด็กสามารถ
สื่อสารพร้อมกับรับการ
เปลี่ยนแปลง  พัฒนาตนเอง  ที่
จ าน าไปสู่การพึ่งตนเอง และมี
คุณภาพที่ดีสอดคล้องกับบริบท
ของสังคมที่จะมีการเปลี่ยนแปลง 

เชิงคุณภำพ-เดก็ได้รับการ
เตรียมพร้อมให้มีความรู้พ้ืนฐาน
ภาษาอาเซียน                   
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กทุกคนได้
เรียนรู้ภาษาอาเซียน 

- 

 

 

 

- 

- - - - 
เด็กปฐมวัยมีควำมรูพ้ื้นฐำน
ภำษำอำเซียน  มีควำม
พร้อมเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนสำมำรถพัฒนำ
ตนเองที่น ำไปสู่กำร
พึ่งตนเองและให้มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี  

 

ฝ่ายวิชาการ           
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๑๖. โครงการกีฬาสีเด็ก
เล็ก  

เพ่ือให้เด็กได้มีสุขภาพที่
ดี  แข็งแรง  สมวัย
สนุกสนาน  เพลิดเพลิน  
รู้จักแพ้  รู้ชนะและการ
ให้อภัย 

เชิงคุณภำพ-เด็กทุกคนมีสุขภาพ
ที่ดีสมวัย                          
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กทุกคน
ตามรายปีของศูนย์ฯ 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กมีสุขภาพที่ดี  
แข็งแรง  สมบูรณ์  
สมวัย 

ฝ่ายวิชาการ           
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๑๗. โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้  

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย ส่งเสริม
ให้เด็กได้น าสิ่งที่พบเห็น
จากการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ต่อ
ตนเองและส่วนรวม 

เชิงคุณภำพ-เด็กทุกคนมีสุขนิสัย
รักการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
ด้วยตนเอง                       
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กทุกคน
ตามรายปีของศูนย์ฯ 

- - - - - เด็กทุกคนมีสุขนิสัย
รักการค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
น าสิ่งท่ีพบเห็นจาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
มาประยุกต์ใช้ต่อตนเอง
และส่วนรวม 

ฝ่ายวิชาการ            
ฝ่ายกิจการนักเรียน 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีมำ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๘. โครงการจัดท าแฟ้ม
สะสมงาน 

 

 

เพ่ือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนการ
สอนและการวัดผล
ประเมินผลพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้
สูงขึ้น 

 

เชิงคุณภำพ-มีแฟ้มสะสมงานที่
สามารถน ามาเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนการสอนและ
การวัดผลประเมินผล           
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กและครู
ทุกคนมีแฟ้มสะสมงาน 

- - - - - เด็กและครูทุกคนมี
แฟ้มสะสมงานที่
สามารถน ามา
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียน
การสอนและการ
วัดผลประเมินผล 

ฝ่ายวิชาการ 

๑๙. โครงการ
ความสามารถด้าน
วิชาการเด็กปฐมวัย  

 

เพ่ือให้เด็กมีความรู้
ความสามารถทางด้าน
วิชาการ 

 

เชิงคุณภำพ- เด็กมีความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการ
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กและครู
ปฐมวัยทุกคน 

- - - - - เด็กมีความรู้
ความสามารถ
ทางด้านวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

๔.ยุทธศำสตร์กำรจัดหำและพัฒนำครุภัณฑ์ 
๔.๑กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีมำ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เพ่ือให้เด็ก ครู 
ปฏิบัติงานได้สะดวก มี
อุปกรณ์เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

 

เชิงคุณภำพ-เด็ก ครู ปฏิบัติงาน
ได้สะดวก             เชิง
ปริมำณ-๑๐๐%เด็กและครู
ปฐมวัยทุกคน 

- - - - - เด็ก ครู ปฏิบัติงานได้
สะดวก มีอุปกรณ์
เพียงพอต่อการใช้
งาน 

 

ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

๕.ยุทธศำสตร์กำรจัดหำและพัฒนำสื่อ 
๕.๑กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาสื่อ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีมำ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑. โครงการจัดท าสื่อ
จากเศษวัสดุเหลือ
ใช้ 

 

 

เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนส าหรับครู
ปฐมวัย  เพื่อให้เด็กได้
เกิดการเรียนรู้จากสื่อ
การสอนที่เหมาะสมที่หา
ได้ในท้องถิ่นหรือของ
เหลือใช้มาท าประโยชน์ 

เชิงคุณภำพ-มีสื่อการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพและเหมาะสม
จากเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น 
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กและครู
ปฐมวัยทุกคน 

- - - - - มีสื่อการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพและ
เหมาะสมจากเศษ
วัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่น 

ฝ่ายวิชาการ 

๒. โครงการปรับปรุง
ห้องสื่อการเรียน
การสอน 

 

 

เพ่ือรวบรวมสื่อให้มี
ความทันสมัยอยู่เสมอ มี
ความสะดวกในการ
น ามาใช้ประกอบการ
เรียนการสอนในการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

 

เชิงคุณภำพ-ห้องสื่อมีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ มีความสะดวก
ในการน ามาใช้ประกอบการเรียน
การสอน                          
เชิงปริมำณ- ๑๐๐%มีห้องสื่อที่
ทันสมัย 

 

 

- - - - - ห้องสื่อมีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ มี
ความสะดวกในการ
น ามาใช้ประกอบการ
เรียนการสอน ในการ
เรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 

 

ฝ่ายวิชาการ 

 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีมำ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(สื่อการเรียนการ
สอน) 

เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนส าหรับครู
ปฐมวัย  เพื่อให้เด็กได้
เกิดการเรียนรู้จากสื่อ
การสอนที่เหมาะสม 

เชิงคุณภำพ-มีสื่อการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพและเหมาะสม 
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กและครู
ปฐมวัยทุกคน 

๗๖,๕๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

๗๖,๕๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

๗๖,๕๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

๗๖,๕๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

๗๖,๕๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

สื่อการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพและ
เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย 

ฝ่ายวิชาการ 

รายหัว  ๑,๗๐๐ บาท 

๔. โครงการจัดหาสื่อ
การเรียนการสอน 

 

 

เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
และนวัตกรรมในการสอนส าหรับ
ครูปฐมวัย  เพื่อให้นักเรียนได้เกิด
การเรียนรู้จากสือ่การสอนที่
เหมาะสม -เพือ่ส่งเสริมในการฝึก
ทักษะในการพัฒนาและผลิตสื่อ
ส าหรับครูผู้ดูแลเด็กต่อไป 

เชิงคุณภำพ-มีสื่อการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพและเหมาะสม 
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กและครู
ปฐมวัยทุกคน 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

ครูสามารถผลิตสื่อใน
การจัดการเรียนรู้ได้
อย่างหลากหลาย 

 

ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

๕. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
หนังสือ ค่าอุปกรณ์
การเรยีนและ
เครื่องแบบนักเรยีน 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์
การเรียนและเครื่องแบบ
นักเรียน 

 

เชิงคุณภำพ-เด็กปฐมวัยได้รับ
ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์
การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กและครู
ปฐมวัยทุกคน 

๕๐,๘๕๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

๕๐,๘๕๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

๕๐,๘๕๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

๕๐,๘๕๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

๕๐,๘๕๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

เด็กปฐมวัยได้รับ
ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือ 
ค่าอุปกรณ์การเรียน
และเครื่องแบบ
นักเรียน 

 

ฝ่ายวิชาการ 

 

 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีมำ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๖. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ( ค่า
อุปกรณ์การเรียน) 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 

 

เชิงคุณภำพ-เด็กปฐมวัยได้รับ
ค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์การเรียน
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กและครู
ปฐมวัยทุกคน 

๙,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

๙,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

๙,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

๙,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

๙,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

เด็กปฐมวัยได้รับ
ค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์
การเรียน 

 

ฝ่ายวิชาการ 

 

๗. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน) 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

เชิงคุณภำพ-เด็กปฐมวัยได้รับ
ค่าใช้จ่ายเครื่องแบบนักเรียน  
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กและครู
ปฐมวัยทุกคน 

๑๓,๕๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

๑๓,๕๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

๑๓,๕๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

๑๓,๕๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

๑๓,๕๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

เด็กปฐมวัยได้รับ
ค่าใช้จ่ายค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

 

ฝ่ายวิชาการ 

 

๘. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
หนังสือ 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ค่าหนังสือ  

 

เชิงคุณภำพ-เด็กปฐมวัยได้รับ
ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือ             
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กและครู
ปฐมวัยทุกคน 

๙,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

๙,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

๙,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

๙,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

๙,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

เด็กปฐมวัยได้รับ
ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือ  

 

ฝ่ายวิชาการ 

 

๙. โครงการผลิตสื่อ
ดิจิตอลเพ่ือ
การศึกษา 

มีสื่อท่ีทันสมัย เชิงคุณภำพ-มีสื่อ ดิจิตอล
ทันสมัย                       
เชิงปริมำณ-๑๐๐%จ านวนสื่อ 

- - - - - มีสื่อดิจิตอลทันสมัย            ฝ่ายวิชาการ 

 

 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

๖.ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมสุขำภิบำลสุขภำพอนำมัย 
       ๖.๑กลยุทธ์สุขาภิบาลสขุภาพอนามัย 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีมำ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑. โครงการทันต
สุขภาพของเด็ก 

 

 

เพ่ือให้เด็กได้รับการ
รักษาฟันอย่างถูกวิธี
เพ่ือให้เด็กตระหนักถึง
โรคในช่องปาก 

เชิงคุณภำพ-เด็กทุกคนแปรงฟัน
อย่างถูกวิธีหลังจากรับประทาน
อาหารกลางวัน                  
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กตามราย
ปีของศูนย์ฯ 

- - - - - เด็กได้รับการรักษา
ฟันอย่างถูกวิธีทุกคน
และตระหนักถึงโรค
ในช่องปาก 

 

ฝ่ายวิชาการ           
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๒. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน
และอาหารเสริม
นม) 

 

 

เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับ
อาหารกลางวันที่มี
คุณภาพอย่างเพียงพอ
เหมาะสม  เด็กมีอาหาร
รับประทานทุกวัน  เพื่อ
ลดอัตราการขาด
สารอาหารของเด็กให้
น้อยลง เพ่ือให้เด็กมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงมี
ภาวะโภชนาการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

เชิงคุณภำพ-เด็กระดับก่อนวัย
เรียนมีสุขภาพแข็งแรงได้รับ
อาหารในปริมาณท่ีเพียงพอครบ
ทุกคนและถูกหลักโภชนาการ  
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กระดับ
ก่อนวัยเรียนทุกคนได้รับประทาน
อาหารกลางวันทุกคน 

๒๒๐,๕๐๐ 

 

(งบอบต.) 

๒๒๐,๕๐๐ 

 

(งบ อบต.) 

 

๒๒๐,๕๐๐ 

 

(งบ อบต.) 

 

 

๒๒๐,๕๐๐ 

 

(งบ อบต.) 

 

 

๒๒๐,๕๐๐ 

 

(งบ อบต.) 

 

 

เด็กทุกคนในศูนย์ฯได้
รับประทานอาหาร
กลางวันทุกคน
สารอาหารครบถ้วนมี
คุณค่าครอบทั้ง  ๕  
หมู่  เด็กขาด
สารอาหารมีจ านวน
อัตราน้อยลง เด็กทุก
คนมีสุขภาพแข็งแรง
มีภาวะโภชนาการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ฝ่ายวิชาการ           
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีมำ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓. โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กด้วยการ
ออกก าลังกาย 

 

เพ่ือให้เด็กได้มีสุขภาพที่
ดี  แข็งแรง  สมวัย 

เชิงคุณภำพ-เด็กทุกคนมีสุขภาพ
ที่ดีสมวัย                         
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กทุกคน
ตามรายปีของศูนย์ฯ 

- - - - - เด็กมีสุขภาพที่ดี  
แข็งแรง  สมบูรณ์  
สมวัย 

ฝ่ายวิชาการ             
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๔. โครงการติดตาม
ภาวะโภชนาการ
เด็กปฐมวัย  

 

เพ่ือให้เด็กมีภาวะ
โภชนาการที่ถูกต้องได้
สารอ่าหารที่ครบทั้ง  ๕  
หมู่ มีน้ าหนนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์ 

เชิงคุณภำพ-เด็กปฐมวัยมีภาวะ
โภชนาการที่ถูกต้องได้สารอ่าหาร
ที่ครบทั้ง  ๕  หมู่ มีน้ าหนนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์               
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กปฐมวัย
ทุกคน 

- - - - - เด็กปฐมวัยมีภาวะ
โภชนาการที่ถูกต้อง
ได้สารอ่าหารที่ครบ
ทั้ง  ๕  หมู่ มีน้ าหน
นักส่วนสูงตามเกณฑ์ 

 

ฝ่ายวิชาการ            
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๕. โครงการเด็ก
ปฐมวัยสุขภาพดี  

 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จัก  
และเข้าใจในการดูแล
สุขภาพของตนเองใน
เบื้องต้น 

 

เชิงคุณภำพ-เด็กทุกคนสามารถ
ดูแลสุขภาพของตนเองได้      
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กตามราย
ปีของศูนย์ฯ 

๒๐,๐๐๐ 

สปสช. 

๒๐,๐๐๐ 

สปสช. 

๒๐,๐๐๐ 

สปสช. 

๒๐,๐๐๐ 

สปสช. 

๒๐,๐๐๐ 

สปสช. 

เด็กรู้และเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพของ
ตนเองในเบื้องต้นได้
และส่งผลให้มี
สุขภาพที่ดี 

ฝ่ายวิชาการ            
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีมำ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๖. โครงการป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ ไวรัสโค
โรนา 2019 ใน
เด็กปฐมวัย อายุ ๒-
๖ ปี 

เพ่ือให้เด็กได้รับการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 
2019 ในเด็กปฐมวัย 
อายุ ๒-๖ ปี 

 

เชิงคุณภำพ-เด็กทุกคนได้รับการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
ไวรัสโคโรนา                     
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กตามราย
ปีของศูนย์ฯ 

๑๐,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

สปสช. 

 

๑๐,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

สปสช. 

 

๑๐,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

สปสช. 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

สปสช. 

 

๑๐,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

สปสช. 

 

เด็กได้รับการ ป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ ไวรัสโคโร
นา 2019 ในเด็ก
ปฐมวัย อายุ ๒-๖ ปี 

ฝ่ายวิชาการ           
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๗. โครงการเยี่ยมบ้าน
เด็ก 

 

 

เพ่ือให้ครูสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและ
พัฒนาการเด็ก 

เชิงคุณภำพ-ครูสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการ
เด็ก                                
เชิงปริมำณ- ๑๐๐%ของบ้านเด็ก
ที่เข้าเยี่ยม 

- - - - - ครูแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับผู้ปกครองเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและ
พัฒนาการเด็ก 

ฝ่ายวิชาการ 

๙. โครงการรณรงค์
เด็กปฐมวัยสวม
หมวกนิรภัย 
๑๐๐% 

เพ่ือส่งเสริมและเข้าใจใน
กฎจราจร 

เชิงคุณภำพ-เด็กและผู้ปกครอง
เข้าใจในกฎจราจร               
เชิงปริมำณ- ๑๐๐%ของเด็ก
ผู้ปกครองสวมหมวกนิรภัย  

 

๕,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

สปสช. 

 

๕,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

สปสช 

๕,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

สปสช. 

 

๕,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

สปสช 

๕,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

สปสช 

ของเด็กผู้ปกครอง
สวมหมวกนิรภัย 

ฝ่ายวิชาการ           
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

๗.ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม 
   ๗.๑กลยุทธ์ความสัมพันธ์ชุมชน    

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีมำ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑. โครงการให้ข่าวสาร
และบริการแนะ
แนวแก่ผู้ปกครอง 

เพ่ือเป็นการให้ค าปรึกษา
แนะน าแก้ไขเก่ียวกับการ
เรียนและความประพฤติ
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง
ผู้ปกครองได้ข่าวสารที่มี
ประโยชน์อย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 

เชิงคุณภำพ-ผู้ปกครองได้
ข่าวสารที่มีประโยชน์อย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง          
เชิงปริมำณ-๘๐%ผู้ปกครองทุก
คนได้ข่าวสารที่มีประโยชน์ 

 

- - - - - ผู้ปกครองได้ข่าวสาร
ที่มีประโยชน์อย่าง
สม่ าเสมอและ
ต่อเนื่องสามารถ
แก้ไขเก่ียวกับการ
เรียนและความ
ประพฤติของเด็ก 

ฝ่ายวิชาการ           
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๒. โครงการให้ความรู้
ผู้ปกครอง 

 

 

 

 

เพ่ือให้ผู้ปกครองเข้าใจ
ถึงความส าคัญของการ
ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  ๔  
ด้านของเด็ก  เพื่อให้
ผู้ปกครองเข้าใจถึง
ความส าคัญด้าน
โภชนาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

 

 

เชิงคุณภำพ-ผู้ปกครองเข้าถึง
ความส าคัญด้านพัฒนาการเด็กท้ัง  
๔  ด้านสมวัย                    
เชิงปริมำณ-๑๐๐%ผู้ปกครอง
ศูนย์ฯตามจ านวนเด็กแต่ละปี 

- - - - - ผู้ปกครองเข้าใจถึง
ความส าคัญของการ
ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  
๔  ด้านของเด็ก
ผู้ปกครองเข้าใจถึง
ความส าคัญด้าน
โภชนาการส าหรับ
เด็กปฐมวัยผู้ปกครอง
และเด็กมีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิด 

ฝ่ายวิชาการ 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีมำ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๓. โครงการโรงเรียน
พ่อ-แม่ 

เพื่อให้ พ่อ  แม่  ผู้เลี้ยงดู
เด็ก  มีความรู้  ทักษะ และ
พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กที่
เหมาะสม  ส่งเสรมิให้เด็กมี
พัฒนาการสมวัย  มคีวาม
พร้อมท่ีเรียนรู้เมื่อเข้าสู่วัย
เรียน 

เชิงคุณภำพ-พ่อ  แม่  ผู้เลี้ยงดูเดก็  มี
ความรู้  ทักษะ และพฤติกรรมการ
เลี้ยงดเูด็กท่ีเหมาะสม  ส่งเสริมใหเ้ด็ก
มีพัฒนาการสมวัย  มีความพร้อมที่
เรียนรูเ้มื่อเข้าสู่วัยเรียน              
เชิงปริมำณ-๙๐%ของพ่อ  แม่  ผู้
เลี้ยงดเูด็ก  มีความรู้  ทักษะ และ
พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม  
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย  มี
ความพร้อมที่เรียนรูเ้มื่อเข้าสู่วัยเรยีน 

- - - - - พ่อ  แม่  ผู้เลี้ยงดูเด็ก  
มีความรู้  ทักษะ 
และพฤติกรรมการ
เลี้ยงดูเด็กที่
เหมาะสม  ส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย  มีความพร้อม
ที่เรียนรู้เมื่อเข้าสู่วัย
เรียน 

ฝ่ายวิชาการ           
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

๔. โครงการกิจกรรม
น าเสนอผลงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สู่สาธารณชน 

 

 

เพ่ือให้นักเรียนมีความ
ภูมิใจในความส าเร็จของ
ตน  เพื่อให้ผู้ปกครองได้
ร่วมชื่นชมยินดีกับ
ความส าเร็จของบุตร
หลาน  เพ่ือเผยแพร่
กิจกรรมของศูนย์ฯต่อ
ชุมชน  

เชิงคุณภำพ-นักเรียนและ
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก๑๐๐%      
เชิงปริมำณ-๑๐๐%นักเรียน
ปฐมวัยทุกคน 

 

๓๐,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

อบต.ขอน
คลาน 

 

 

 

เด็กมีความยินดีใน
ความส าเร็จของตน
ในระดับการศึกษา
ปฐมวัย  ครูผู้ดุแล
เด็กนักเรียนและ
ผู้ปกครองเกิด
ความสัมพันธ์อันดีต่อ
กันเพ่ือเผยแพร่กิจ
กรมของศูนย์ฯต่อ
ชุมชน 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    
ฝ่ายวิชาการ 
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๕. โครงการจัดท า
ข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

เพื่อรวบรวมรายชื่อและประวัติ
ของบุคคลที่มีผลงานด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาจัดท าแผนการ
สอนหลักสูตรท้องถิ่น 

เชิงคุณภำพ-มีรายชื่อและประวัติของบคุคล
ที่มีผลงานด้านภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาจัดท า
แผนการสอนหลกัสูตรท้องถิ่น           เชิง
ปริมำณ-๑๐๐%ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผลงาน
ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  ๑๐  
คน 

- - - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผลงาน
ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่า  ๑๐  คนมาจัดท า
แผนการสอนหลกัสูตร
ท้องถิ่น 

ฝ่ายกิจการนักเรียน    
ฝ่ายวิชาการ 

 

 

๖. โครงการอนุรักษ์
ขนมพ้ืนบ้าน  

เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้
ตระหนักถึงคุณค่าของขนม
พื้นบ้านของไทยส่งเสริมให้คงไว้
ซ่ึงความเป็นอยู่พร้อมทั้งอนุรักษ์
และฟื้นฟู  

เชิงคุณภำพ-เด็กและผู้ปกครองตระหนกัถึง
คุณค่าของขนมพื้นบ้านของไทย  ส่งเสริมให้
คงไว้ซ่ึงความเป็นอยู่พร้อมทั้งอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู เชิงปริมำณ-๘๕%เด็ก  และผู้ปกครอง
ทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - - - เด็กและผู้ปกครองได้
ตระหนักถึงคุณค่าของขนม
พื้นบ้านของไทย  ส่งเสริมให้
คงไว้ซ่ึงความเป็นอยู่พร้อม
ทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟ ู

ฝ่ายกิจการนักเรียน    
ฝ่ายวิชาการ 

๗. โครงการจักสาน
วัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น  

เพื่อให้เด็กได้น าเอาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเรียนรู้จากทรพัยากร
ท้องถิ่นโดยตรง 

เด็กได้ฝึกฝนในการปฏิบัติจริง สืบ
สานหัตถกรรมจักสานพื้นบา้น 

เชิงคุณภำพ-เด็กมีทักษะและประสบการณ์
งานสานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
ประสบการณ์ตรง 

 เชิงปริมำณ-๘๕ %เด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - - - เด็กและผู้ปกครองได้
ตระหนักถึงคุณค่าของขนม
พื้นบ้านของไทย 

ส่งเสริมให้คงไว้ซ่ึงความ
เป็นอยู่พร้อมทั้งอนุรักษแ์ละ
ฟื้นฟ ู

ฝ่ายกิจการนักเรียน   
ฝ่ายวิชาการ 

๘. โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกับชุมชน 

 เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชน
ได้เห็นความสามารถของเดก็และ
มองเห็นความส าคญัของศูนย์ฯมาก
ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความ
ร่วมมือและความคิดเห็นระหวา่ง
ผู้ปกครองกับศูนย์ฯ 

เชิงคุณภำพ-ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมกับศูนย์ฯและมีทัศนคติที่ดี
เชิงปริมำณ-๑๐๐% เขตชุมชน
ผู้ปกครองในเขตพ้ืนที่ของศูนย์ฯ 

- - - - - ผู้ปกครองและชุมชนได้
เห็นความสามารถของ
เด็กและมองเห็น
ความส าคญัของศูนย์ฯ
มากขึ้น 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ 
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๗.ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม 
    ๗.๒กลยุทธ์การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
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๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑. โครงการวัดและ
ประเมินผล 

 

 

เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาในการ
แก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นใน
การเรยีนการสอน และ
ผลสัมฤทธ์ิของการศึกษา 

เชิงคุณภำพ- วัดและประเมินผลทราบ
ถึงปัญหาในการแก้ไขหรือปรับปรงุให้ดี
ขึ้นในการเรียนการสอน และ
ผลสัมฤทธ์ิของการศึกษา                        
เชิงปริมำณ- ๑๐๐%เด็กทุกคนไดร้ับ
การประเมิน 

- - - - - วัดและประเมินผลทราบ
ถึงปัญหาในการแก้ไข
หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นใน
การเรยีนการสอน และ
ผลสัมฤทธ์ิของการศึกษา 

 

ฝ่ายวิชาการ 

๒. โครงการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 

 เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ
ภายในของศูนย์ฯตาม
กฎกระทรวงเพื่อให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความ
เข้าใจการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา 

เชิงคุณภำพ-ผู้บริหาร  ครูผูดู้แลเด็ก 
ผู้เรยีน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของศูนย์ฯสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น            
เชิงปริมำณ-๑๐๐%ครูผูดู้แลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน 

- - - - - ผู้บริหารและครูผู้ดูแลเด็กมี
ประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา  ผู้บริหารและ
คณะครูผู้ดูแลเด็กมีความ
เข้าใจการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาและการน าไปใช้ 

ฝ่ายวิชาการ           
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๓. โครงการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอย่างเป็น
ระบบ 

เพื่อให้ศูนย์ฯมีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบและ
รวดเร็วทันสมัย  เพื่อให้
ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ
ศูนย์ฯและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้  
ทักษะ  และประสบการณ์ 

เชิงคุณภำพ-ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ
ศูนย์ฯและผูเ้กี่ยวข้องมีความรู้  ทกัษะ  
และประสบการณ์                    เชิง
ปริมำณ-๑๐๐%ผู้ดูแลเด็ก 
คณะกรรมการศูนยฯ์ทุกคน 

- - - - - ศูนย์ฯมีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ
และรวดเร็วทันสมัย  
ผู้ดูแลเด็ก 
คณะกรรมการศูนยฯ์และ
ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้  ทกัษะ  
และประสบการณ์ 

ฝ่ายวิชาการ 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๔. โครงการจัดท า
หลักสูตรแผน
คุณภาพการศึกษา
ของศูนย์และปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจ าปี 

เพื่อให้มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์ชัดเจนและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้ เพื่อให้
บุคลากรทุกฝ่ายได้ทราบถึง
นโยบาย โครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ 

 

เชิงคุณภำพ-แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์ฯและปฏิทินปฏบิัติงาน
ประจ าป ี มีรายละเอียดครบชัดเจน เชิง
ปริมำณ-๑๐๐%ศูนย์ฯมีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปกีารศึกษาละ  ๑ ฉบบั
และเผยแพร่ให้บุคลากรทุกฝ่ายได้ทราบ 

- - - - - บุคลากรทุกฝ่ายเข้าใจ  
แนวนโยบาย  การ
บริหารศูนย์ฯ  โครงการ  
และกิจกรรมต่าง ๆ
สามารถปฏิบัติงานตาม
แผนไดบ้รรลุเป้าหมาย 

ฝ่ายวิชาการ           
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๕. โครงการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ
และทะเบียนสถิติ
เด็ก  

 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน  
ถูกต้องเป็นจริง สะดวกในการใช้
ข้อมูลในการประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นและใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนและจัดการศึกษา
ของศูนย์ฯต่อไป 

 

เชิงคุณภำพ-ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน  ถกูตอ้ง
เป็นจริงสะดวกในการใช้ข้อมูลในการ
ประสานงานกับหนว่ยงานอื่นและใช้เปน็
ข้อมูลในการวางแผนและจัดการศึกษาของ
ศูนย์ฯต่อไป                 เชิงปริมำณ-
๑๐๐%ของข้อมูลทั้งหมดในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

- - - - - ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน  ถกูต้อง
เป็นจริงอย่างเป็นระบบ
สะดวกในการใช้ข้อมูลใน
การประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นและใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนและจัด
การศึกษาของศูนย์ฯต่อไป 

ฝ่ายวิชาการ           
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๖. โครงการจัดท า
บัญชีงบประมาณ  
รายรับ –รายจ่าย 
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

เพื่อให้ทราบถึงสภาวะทาง
การเงินของศูนย์ฯ ใช้เป็นข้อมูล  
และแนวทางในการคาดคะเน  
ตัดสินใจและวางแผนการใช้
จ่ายเงินล่วงหน้าและน าขอ้มูล
เกี่ยวกับสภาวะทางการเงินของศูนย์ฯ
มาจัดท ารายงานพร้อมกับรายงานให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ  

เชิงคุณภำพ-มีข้อมูลของสภาวะทางการเงิน
มาใช้ในการวางแผนการด าเนินงานในการ
คาดคะเนงบประมาณการใช้จ่ายได้อย่าง
ใกล้เคียงและถูกต้อง   เชงิปริมำณ-๑๐๐%
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบัญชีรายรับ-
รายจ่ายที่ถูกตอ้งตามระเบียบของทาง
ราชการ 

- - - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบัญชี
รายรับ-รายจ่ายทีถู่กตอ้งตาม
ระเบียบของทางราชการและมี
ข้อมูลของสภาวะทางการเงินมา
ใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน
ในการคาดคะเนงบประมาณการ
ใช้จ่ายได้อย่างใกล้เคียงและ
ถูกต้อง 

ฝ่ายวิชาการ            
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีมำ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๗. โครงการรายงาน
ประเมินตนเอง  
SAR  

เพื่อเปิดเผยการจัดการศึกษาต่อ
สาธารณชนและรายงานต่อต้น
สังกัดในการจัดระบบบริหารของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยา่งต่อเนื่อง
ตามระบบวงจรคุณภาพ  PDCA 

เชิงคุณภำพ-มีการรายงานประเมินตนเอง  
SARต่อสาธารณชนและรายงานต่อต้นสงักัด
ในการจัดระบบบริหารของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอย่างต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ  
PDCAเชิงปริมำณ-๑๐๐%ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีรายงานประเมินตนเอง  SAR ทุกป ี

- - - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรายงาน
ประเมินตนเอง  SAR ทุกปี
และเปิดเผยการจัด
การศึกษาต่อสาธารณชน
และรายงานต่อต้นสังกัดใน
การจัดระบบบรหิารของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยา่ง
ต่อเนื่องตามระบบวงจร
คุณภาพ  PDCA 

ฝ่ายวิชาการ            
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๘. โครงการบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ICT 

เพื่อให้ผู้ใช้บริการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้ข้อมลูที่
ชัดเจน ถูกต้องรวดเร็ว 

 

เชิงคุณภำพ- ผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้ข้อมลูที่ชัดเจน ถูกต้อง
รวดเร็ว                   เชิงปริมำณ-
๑๐๐%เด็กและครูปฐมวัยทุกคน 

- - - - - ผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้ข้อมลูที่
ชัดเจน ถูกต้องรวดเร็ว 

 

ฝ่ายวิชาการ 

๙. โครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็น
แหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน  

 

 เพื่อเป็นการขยายบริการแก่
ชุมชนด้านการพัฒนาเด็กเล็ก
นอกเหนือจากการให้เด็กเข้ารับ
การศึกษาปฐมวัยให้เด็กเล็ก (๓-
๖ปี)ได้รับความพร้อมทุกด้านและ
มีประสบการณ์เรียนรู้  เพือ่
เตรียมความพร้อมไปสู่การเรียน
ในระดับที่สูงขึ้นสามารถอยู่ร่วม
ในสังคมอย่างมีความสุข 

เชิงคุณภำพ-เป็นการขยาย
บริการแก่ชุมชนด้านการพัฒนา
เด็กเล็กนอกเหนือจากการให้เด็ก
เข้ารับการศึกษาปฐมวัย         
เชิงปริมำณ-๑๐๐%นักเรียน
ปฐมวัยทุกคนที่เข้ารับการศึกษา
ปฐมวัย 

- - - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
ขยายบริการแก่ชุมชนด้าน
การพัฒนาเด็กเล็ก
นอกเหนือจากการให้เด็กเข้า
รับการศกึษาปฐมวัย ให้เด็กเลก็ 
(๓-๖ปี)ได้รับความพร้อมทกุ
ด้านและมีประสบการณ์เรียนรู้  
เพื่อเตรียมความพรอ้มไปสู่การ
เรียนในระดับที่สูงขึน้สามารถ
อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสขุ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณและท่ีมำ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๑๐. โครงการ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 เพื่อให้ศูนย์ฯมีช่ือเสียงเป็น
ที่ยอมรับของผู้ปกครองและ
ชุมชนเผยแพร่นโยบาย
หลักสตูรการด าเนินงานของ
ศูนย์ฯ ให้เกิดการร่วมมือใน
การด าเนินการกิจกรรม
ต่างๆมีการบันทึกภาพจัด
รูปภาพใช้เป็นหลักฐาน
ข้อมูลในการอ้างอิง 

 

เชิงคุณภำพ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองละ
ชุมชน                              
เชิงปริมำณ-๑๐๐%มีการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ที่ยอมรับของผู้ปกครอง
ละชุมชนการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ด าเนินการกิจกรรม
ต่างๆมีการบันทึกภาพ
จัดรูปภาพใช้เป็น
หลักฐานข้อมูลในการ
อ้างอิง 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     
ฝ่ายวิชาการ 

๑๑. โครงการความพึง
พอใจของ
ผู้ปกครอง  

 เพื่อส ารวจความพึงพอใจ
ของเด็กผู้ปกครอง  ครู  
ชุมชน  ที่มีต่อการบริหารจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเพื่อศึกษาวิจัยปัญหา
และอุปสรรคในด้านต่างๆ
ของศูนย์ฯและเพื่อศึกษา
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
ศูนย์ฯโดยใช้ข้อมูลทางวิจัย 

 

เชิงคุณภำพ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของ
เด็กปฐมวัย  ครูผู้ดูแลเด็ก  และ
ชุมชน                             
เชิงปริมำณ-๑๐๐%เด็กปฐมวัย  
ครูผู้ดูแลเด็ก  และชุมชน  มีความ
พึงพอใจต่อการบริหารจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - - - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บริหารจัดการเป็นที่
ยอมรับของเด็ก
ปฐมวัย  ครูผู้ดูแล
เด็ก  และชุมชน
ศึกษาวิจัยปัญหาและ
อุปสรรคในด้านต่างๆ
ของศูนย์ฯและเพื่อศึกษา
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
ศูนย์ฯโดยใช้ข้อมูลทางวจิัย 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายวิชาการ 



                                                                                                                                                                                                                                                             

              แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล  

                                                                 บทที่  ๕ 
                    กำรติดตำมและประเมินผล  กำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ  ระยะ  ๕ ปี ไปสู่กำรปฏิบัติ 
                                                   พุทธศักรำช  ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
           ๕.๑คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ ๕ ปี(๒๕๖๖-๒๕๗๐)ไปสู่กำรปฏิบัติ 

                     ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้ านราไว   ลงวันที่  ๑๔   เดือนพฤษภาคม  พ .ศ.๒๕๖๔                     
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในคราวการประชุมครั้งที่      / ๒๕๖๔     เมื่อวันที่   ๑๓ เดือน
พฤษภาคม    พ.ศ.๒๕๖๔    ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖-
๒๕๗๐) ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

                               ๑.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน                        ประธานคณะกรรมการ 
                               ๒.นายชล          หลีหมีน          ผู้แทนสภาท้องถิ่น                    กรรมการ 
                               ๓.นายตัมสัก       สันบ่าหมีน      ผู้แทนสมาคมท้องถิ่น                 กรรมการ 
                               ๔.นายสมมาตร     ชายเกตุ        ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา          กรรมการ 
                               ๕.นายสมาน        โสสนุ้ย          ผู้แทนสมาคมท้องถิ่น                 กรรมการ 
                               ๖.นายดลหยาด     หวันสู           ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา         กรรมการ 
                               ๗.นายสุนัน          เหร็มดี          ผู้แทนสถานศึกษา                     กรรมการ 
                               ๘.นายปรีชา         จิตรหลัง        ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา           กรรมการ 
                               ๙..ผอ.กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  อบต.ขอนคลาน           กรรมการและเลขานุการ 
                               ๑๐.นักวิชาการศึกษา                   อบต.ขอนคลาน                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                
                     ทั้งนี้ ให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๕ ปี(๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปสู่
การปฏิบัติมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
๒. ด าเนินการติตดตามและประเมินผลฯ 
๓.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯต่อหัวหน้า 

            สถานศึกษา เพ่ือให้หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว   คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ให้
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๕ ปี(๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ไปสู่การปฏิบัติ 
๕.๒ วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ ๕ ปี(๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปสู่กำรปฏิบัติ 
การติดตามประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๕ ปี(๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ไปสู่การปฏิบัติด าเนินการโดยคณะกรรมการ
ติดตามการติดตามประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๕ ปี(๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นกระบวนการตรวจสอบการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเป็นระยะอย่างตอเนื่องสม่ าเสมอ  เพ่ือประเมินว่า   สามารถปฏิบัติงานหรือโครงการให้อยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  รวมทั้งเกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณๆภาพหรือไม่เพ่ือจะน าผลที่
ได้มาปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล  โดยมีกระบวนการ  ดังนี้  
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การจดัท า
แผนพฒันา
การศกึษา

การน าแผผนพฒันา
การศกึษาไปสูก่าร

ปฏิบตัิ

ผลของแผนพฒันา
การศกึษา

                  ๕.๒.๑ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำระยะ ๕ ปี(๒๕๖๖-
๒๕๗๐) ไปสู่กำรปฏิบัติ 
                    ๑) สรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติ  โดยสรรหาบุคคลตามโครงสร้างคณะกรรมการ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่
การปฎิบัติ  ซึ่งก าหนดไว้ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ ลงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๖๒ 
                     ๒)จัดประชุมครั้งที่  ๑ เพ่ือให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ  ๑  คน ท าหน้าที่ประธานกรรมการ  และ
กรรมการฯ อีก ๑ คน ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
                     ๓)จัดท าร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฎิบัติ  โดยให้
คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ตามทีก าหนดไว้ในหนังสือ กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ ลงวันที่  
๒  กันยายน  ๒๕๖๒ 
                      ๔)เสนอร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้าน
ราไวเพื่อขอความเห็นชอบ 
                       ๕)หัวหน้าสถานศึกษา  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา
ไปสู่การปฎิบัติ   
                       ๖)หัวหน้าสถานศึกษาจัดส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯให้กองการศึกษา  เพ่ือ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                   ๕.๒.๒  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำไปสู่ปฏิบัติ 
               ก าหนดขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนน าพัฒนาการศึกษา 
                 เมื่อมีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯแล้ว  จัดประชุมคณะกรรมกากรติดตามประเมินผลฯ
เพ่ือร่วมกันหพิจารณาก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯโดยจะท าการ ก าหนดให้มีการประเมินผลทั้ง
ระบบ  กล่าวคือ  ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ กระบวนการที่ใช้  ผลผลิตที่ได้รับ  และผลที่เกิดข้ึน เพ่ือที่จะได้รับทราบถึงปัญหา  
อุปสรรคที่เกิดข้ึน  ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ การก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป 
                  ๕.๒.๓ กรอบแนวคิดกำรประเมินแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
                      การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการ
นโยบายสาธารณะ (policy Process)ซึ่งประกอบด้วย  ๓  ขั้น  ได้แก่ การก าหนดนโยบาย  การน านโยบายไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผลนโยบาย  มาเป็นกรอบแนวคิดในการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้ 
                     
            กรอบแนวคิดกำรประเมินแผนพัฒนำกำรศึกษำ                       
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
             
                     ๕.๒.๔กำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
                              ๑) แนวทำงกำรประเมิน  
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                                วัตถุประสงค์ของการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ือประเมินกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสุ่การปฏิบัติ และ
ผลที่ได้จากการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  แนวทางที่ใช้ในการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา  จึงพิจารณาจากองค์ประกอบของการประเมินทั้ง  ๓  ด้านดังกล่าวมาก าหนดเป็นตัวชี้วัด  และรูปแบบการประเมิน
ตามตัวชี้วัดโดยใช้วิธีแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
                               ๒)ประเด็นกำรประเมิน 
                               การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา  มี  ๓  ประเด็น จ านวน  ๑๓  ตัวชีว้ัด ได้แก่    
ประเด็นการประเมินที่  ๑ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  จ านวน  ๔  ตวัชี้วัด 
                    ประเด็นการประเมินที่  ๒ การน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ จ านวน  ๗  ตัวชี้วัด 
                 ประเด็นการประเมินที่  ๓ ผลของแผนพัฒนาการศึกษา    จ านวน  ๒  ตัวชี้วัด  
                               ๒.๑)   ประเด็นกำรประเมินที่  ๑ กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ  จ ำนวน  ๔  ตัวชี้วัด        
ตัวชี้วัด  ๑.๑  ระดับความส าเร็จของการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท า   
                                  แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
                    ตัวชี้วัด  ๑.๒  ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์   
                                        พันธกิจ  เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์ 
      ตัวชี้วัด  ๑.๓  ระดับความส าเร็จของการศึกษาความเป็นไปได้ของการบรรลุ  วิสัยทัศน์ 
                                    โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส อุปสรรค 
                                    (SWOT Analysis) 
                    ตัวชีว้ัด  ๑.๔  จ านวนองค์ประกอบของแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
                                    ๒.๒) ประเด็นกำรประเมินที่  ๒ กำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ จ ำนวน  ๗  
ตัวช้ีวัด 
 ตัวชี้วัด  ๒.๑  ระดับความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
                       ตัวชี้วัด  ๒.๒  จ านวนองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  
  ตัวชี้วัด  ๒.๓  ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
                                     กับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
                      ตวัชี้วัด  ๒.๔  ร้อยละของโครงการใน แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  
  ที่ถูกน าไปปฏิบัติ 
                      ตวัชี้วัด  ๒.๕  จ านวนองค์ฟประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                      ตวัชี้วัด  ๒.๖  ระดับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   
 ๒๕๖๕ กับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
 ตัวชี้วัด  ๒.๗   ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                         ถูกน าไปปฏิบัติ 
                                      ๒.๒)ประเด็นกำรประเมินที่  ๓ ผลของแผนพัฒนำกำรศึกษำ    จ ำนวน  ๒  ตัวช้ีวัด 
   ตัวชี้วัด  ๓.๑  สัดสว่นตัวชีว้ัดของเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาการศึกษา  ระยะ ๕ ปี  
                                   (๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
                    ตัวชี้วัด  ๓.๒  ระดับความพึงพอใจของส่วนได้ส่วนเสียต่อแผนพัฒนาการศึกษา  ระยะ ๕ ปี   (๒๕๖๖-
๒๕๗๐) 
   ๕.๓ห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ ๕ ปี(๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปสู่กำร
ปฏิบัติ           
         -เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๕ ปี(๒๕๖๖-๒๕๗๐)   
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          -เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ น าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๕ ปี(๒๕๖๖-๒๕๗๐)   เข้าสู่แผนปฏิบัติประจ าปี
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
         -เดือนตุลาคม ๒๕๖๔– เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ใช้แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๕ ปี(๒๕๖๖-๒๕๗๐)   และ
แผนปฏิบัติการประจ าปกีารศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
          -เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รายงานผลการประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๕ ปี(๒๕๖๖-๒๕๖๗๐)    
ไปสู่การปฏิบัติต่อคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือประกาศผลการติดตามให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       ************************************************************************************************ 
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                                                              ภาคผนวก 

 
 
 
                               -ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ 
                              - รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
                                ระยะ  ๕  ปี (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

                 -ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ  ๕  ปี (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
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                                                                       คณะผู้จัดท า 
 
                                                        แผนพัฒนาการศึกษา  ระยะ  ๕  ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
                                                    ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว 
                   

                                 ที่ปรึกษา : นายโชติ  ด าอ่อน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
                                            : นายวรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
                                            :  นายสมมาตร    ชายเกตุ ประธานคณะกรรมการบริหาร  ศดม.บ้านราไว 
                                            :  นายสุนัน         เหร็มดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านราไว 
                                            :  คณะกรรมการบริหารศูนย์ ศดม.บ้านราไว 
                             ผู้จัดท า  ๑.นางสาวฮารีย๊ะ  กูนดิน  ผอ.กองศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
                                         ๒.นางสาววนิดา  นาคสงา่  นักวิชาการศึกษา อบต.ขอนคลาน 
                                         ๓.นางสาวอ าพร  ภักดีเจริญกุล   ครู คศ.๒หัวหน้าสถานศึกษา ศดม.บ้านราไว 
                                         ๔.นางสาวสายพิณ  ณ  พัทลุง  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศดม.บ้านราไว 
                                        ๕.นางสาวสุธิดา  นิยมเดชา  พนักงานจ้างเหมาบริการงานธุรการ 
                                        ๖.นางสาวทิพวรรณ  เพ็งแก้ว  พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานในศูนย์ฯ 
                                       ๗.นางอาลัย  ติงหวัง  พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานในศูนย์ฯ 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



แผนพฒันาการศกึษา ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิบา้นราไว  ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


