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แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  (พ.ศ.2559-2561)  ฉบับนี้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  องค์การ

บริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  ได้จัดท าขึ้น โดยได้ก าหนดนโยบายให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550  รวมทั้งให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก (พ.ศ.2559-2561) 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  ในฐานะเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ที่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กนักเรียน  เยาวชน และประชาชน ให้เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข  ซึ่ง
ได้เล็งเห็นการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  จัดให้มีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  อารมณ์  
สังคมที่ดีและเหมาะสม   การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน  การส่งเสริมการเรียนรู้  การส่งเสริมกีฬา  นันทนาการและกิจกรรมเด็ก  เยาวชน  ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  และการส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  (พ.ศ.2559-2561) ฉบับนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  
องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  ได้ก าหนดแผนงาน/โครงการด้านการศึกษา  และส่วนหนึ่งได้
รวมรวมข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการ 
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บทท่ี 1  

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมา  (ประวัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  ตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่บ้านบางผึ้ง หมู่ที่ 1  ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  
อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  มีทั้งหมด  4  หมู่บ้าน  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  1  ศูนย์ 
ประกอบด้วย   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีถ่ายโอนมาจากพัฒนาชุมชน 
 ปี พ.ศ.  2544  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง สังกัดส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติได้ถ่าย
โอนภารกิจความดูแล ให้อยู่กับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก                                                                                                                          
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  มีเด็กเข้ารับบริการ  จ านวน  36  คน  มีครัวเรอืนในเขต
พ้ืนที่บริการ 460 ครัวเรือน  ครัวเรือนเขตบริการใกล้เคียง 1,531 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด  5,568  คน 
 ปัจจุบันได้เปิดท าการสอน ระดับปฐมวัย  (ระดับก่อนประถมศึกษา) ซึ่งมีอายุระดับ 2 ขวบครึ่ง - 6  
ขวบ มีจ านวนเด็กนักเรียนรวมกันทั้งสิ้น 36  คน โดยมีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจ านวน 2 คน คือ  
             1.  นางสาวยินดี  แป้นคง   ต าแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก 
 2.  นางเสาวคนธ์  ค าพลัด   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 
1.2  การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  มีแนวทางการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยเน้นให้เด็กมี
ความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามมาตรฐาน  เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีความภูมิใจในท้องถิ่น รักท้องถิ่น รักชาติ  ศรัทธาในศาสนาตนเอง เลื่อมใสระบบประชาธิปไตย
โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เด็กรักธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
1.3  ข้อมูลนักเรียน 
 
 1.  ตารางแสดงจ านวนนักเรียน 
  

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จ านวน 
ห้อง 

จ านวนผู้เรียน  (คน) 
รวม 

ชาย หญิง เด็กพิเศษ 
บริบาล 
-  อายุ 2 ขวบ 

2  
- 

 
2 

 
- 

 
2 

-  อายุ 3 ขวบ 4 6 - 10 
-  อายุ 4 ขวบ 9 10 - 19 
-  อายุ 5 ขวบ 3 2 - 5 

รวมทั้งสิ้น 16 20 - 36 
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1.4  ข้อมูลครูบุคลากรสนับสนุน 
  1.  ตารางแสดงจ านวนครู 
  

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน ง การศึกษา 
1  นางสาวยินดี  แป้นคง  ครูผู้ดูแลเด็ก  ปริญญาตรี  สาขาปฐมวัย 
2  นางเสาวคนธ์  ค าพลัด  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ปริญญาตรี  สาขาปฐมวัย 

 
 2.  จ านวนบุคลากรสนับสนุน 
 

ภาระ/หน้าที่/ต าแหน ง 
จ านวนบุคลากรสนับสนุน 

ชาย หญิง รวม 
1. ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานศึกษา - 1 1 
2. ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน - 1 1 
3. ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ - 1 1 

รวม - 3 3 
 
1.5  สภาพชุมชน 

 ลักษณะชุมชนโดยรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  จากข้อมูลอ าเภอปากพนัง  มี
ประชากร  จ านวน  1,445  คน  มีบ้านเรือนประชากร  460  หลังคาเรือน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ใกล้กับ
วัดบางทวด 

 สถานศึกษาใกล้เคียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และอยู่ในเขตบริการเดียวกัน  จ านวน  2  
โรงเรียนประถมศึกษา  และ  1  วิทยาลัย 

 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ได้แก่  ประชาชนในพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  นับถือศาสนาพุทธ  มีวิถีชีวิตพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  ถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อ
กัน  ไม่มีแหล่งมั่วสุม  หรือก่ออาชญากรรม 
 
1.6  แหล งเรียนรู้ 

ตาราง  แหล่งเรียนรู้ 
 

แหล งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ชื่อแหล งเรียนรู้ ชื่อแหล งเรียนรู้ 
 

- 
 

- 
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1.7  แหล งเรียนรู้/ภูมิปัญญา 
 
 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังนี้ 
  1)  ชื่อ – สกุล                                                                                  . 
       มีความรู้/ประสบการณ์เรื่อง                                                             . 
  2)  ชื่อ – สกุล                                                                                  . 
                          มีความรู้/ประสบการณ์เรื่อง                                                             . 
 
1.8  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครอง 
 
 1.8.1   อาชีพผู้ปกครอง  ปีการศึกษา  2558 
 
  ตาราง  อาชีพผู้ปกครอง 
 

อาชีพผู้ปกครอง 
รับ 

ราชการ 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
นักธุรกิจ 
ค้าขาย 

เกษตรกร รับจ้าง อ่ืน ๆ 
ไม ได้ 

ประกอบ 
อาชีพ 

รวม 

จ านวน - - - - 36 - -  

ร้อยละ 0  0  0  0  100 0  0   

 
 ผู้ปกครองของนักเรียน  นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  100  คริสต์  ร้อยละ  0     

                     อิสลาม ร้อยละ  0    อ่ืน ๆ  ร้อยละ  0  .  
 
 1.8.2  วุฒิการศึกษาของผู้ปกครอง  ปีการศึกษา  2558 
           ตาราง  8  วุฒิการศึกษาของผู้ปกครอง 
 

วุฒิการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษา   

อนุปริญญา  หรือเทียบเท่า   
ปริญญาตรี   
สูงกว่าปริญญาตรี   

อ่ืน ๆ    

รวม   
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1.9  จ านวนอาคารเรียนและห้องเรียน 
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้งมีอาคารเรียนทั้งหมด     1      อาคาร  ซึ่งเป็นอาคาร  2  ชั้น  
โดยจัดให้เด็กเรียนชั้นล่าง  แบ่งสัดส่วนเป็นห้องเรียน  2  ห้องเรียน  ไม่มีการแยกอายุของเด็กนักเรียน 



 
 

 
ปรัชญา  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  มาตรการส งเสริม 

 
 ปรัชญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  “มุ่งเตรียมความพร้อม  ส่งเสริมการเรียนรู้  สู่ชีวิตที่มีความสุข” 

หมายถึง การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ  และพร้อมการของเด็กด้วยความรัก ความ
เอ้ืออาทร และความเข้าใจ เด็กต้องได้รับการพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา  อย่างสมดุลต่อเนื่องไปพร้อมกันทุกด้าน ประสบการณ์ต่างๆที่จัดให้เป็นประสบการณ์ตรงที่
หลากหลาย เหมาะสมกับวัย พัฒนาการ ความแตกต่างระหว่างบุคคลในสังคม มีจิตใต้ส านึกในคุณธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณีไทยที่แวดล้อมตัวเด็กด้วยความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชนและ
สถานศึกษา  ทั้งนี้เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาเต็มศักยภาพตลอดจนปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่างมี
ความสุข และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไป 
 
 อัตลักษณ์  

 
 “ไหว้สวย  ยิ้มใส  มีน้ าใจ  ร่าเริงตามวัย ร่างกายแข็งแรง” 
 
 เอกลักษณ์  

 
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่โดดเด่นในการพัฒนาเด็กให้เกิดความรักท้องถิ่นและเรียนรู้ทรัพยากรใน

ชุมชน  เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย   
 
  มาตรการส งเสริม 
      1.  ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้อยู่อย่างไทย มีมารยาทไทยและค่านิยมที่

พึงประสงค์ 
      2.  ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีมีสุนทรียภาพ 
      3.  ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีรักษ์

ความเป็นไทย  จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ดารงชีวิตอย่างพอเพียง
และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      4.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กรักการอ่าน และใช้ภาษาสื่อสาร 
 5.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กใช้ทักษะการคิด และใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์มีจินตนาการและ

ความคิดสร้างสรรค์ 
 6.  พัฒนาครูบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ประหยัด พอเพียง มีเหตุผล 

มีศักยภาพ  สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 7.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 8.  พัฒนาหลักสูตรบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดประสบการณ์

การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญให้มีประสิทธิภาพ เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของ
โรงเรียน และของชาติ 
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 9.  ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและใช้สื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดสภาพแวดล้อม

ภายใน-ภายนอกอาคารให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
10.  จัดระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและสามารถรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 
11.  ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
12.  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
13.  จัดโครงการ งาน กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบาย

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
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การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
 
การศึกษาปฐมวัย 
 
 การจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเน้นจัดการศึกษาให้เด็กได้พัฒนาตนเองทุกด้าน
ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญาอย่างสมดุลและส่งเสริมกระบวนการคิดให้มี
ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัย  2 - 5 ปี   โดยก าหนดหลักการดังนี้ 
 1.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมความต้องการความเจริญและพัฒนาการ 

    ตามวัยของเด็กทุกด้าน 
2.  พัฒนาเด็กโดยองค์รวม  ผ่านการเล่น  และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 

 3.  จัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้  เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพพ้ืนฐานให้แข็งแกร่ง  ค่านิยม   
               คุณธรรม  จริยธรรม  วินัย  และรับผิดชอบให้สามารถเจริญชีวิตที่มีคุณภาพและมีความสุข 
 4.  ประสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างครอบครัว  ชุมชนและสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการ 
               พัฒนาเด็ก



 
 

               
 

     
บทที่ 2  

สภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

2.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (SWOT – Analysis)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  ได้ก าหนดจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์  ปี
การศึกษา  2559 -  2561  เพ่ือเป็นแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วิเคราะห์จุดแข็ง  
จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรคเพ่ือเป็นข้อมูลน าไปก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สู งสุดต่อ
การพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

 
จุดแข็ง 

 
-  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นมาใช้ส าหรับการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจ าทุกปี 

 
 

 
 
 

 

 
จุดอ อน 

 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้งไม่มีรายได้เป็นของ
ตนเอง 
-  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีเพียงบางรายการ
ท าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้งขาดโอกาส 
ในการด าเนินงานด้านอื่น 

 
 

 
 

 
โอกาส 

 
-  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สนับสนุน
งบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 

 
อุปสรรค 

 
-  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโอนงบประมาณมา
ให้ล่าช้า  ไม่ทันต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
-  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่
เพียงพอต่อการสนับสนุนงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

1.  เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จติใจ  สังคม  และ
สติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย 

1.  พัฒนาการเด็กวัย 2 - 5 ปี  ให้มคีวามพร้อมใน
ด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  

 
2.  เด็กมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรม 2.  พัฒนาเด็กให้มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่

พึงประสงค์ 
 

3.  เด็กรักและศรัทธาในชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

3.  พัฒนาการเด็กให้รักในท้องถิ่น และมีความจงรัก
ต่อ ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  เรียนรู้วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
4.  เด็กปฏิบัติตนตามวัฒนาธรรม ประเพณีที่ดีงาม
ของไทย 

4.  พัฒนาการเด็กให้รู้จักใช้ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  ให้
เกิดประโยชน์และยั่งยืน  
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วิสัยทัศน์ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย  
อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย  ตามความสามารถ  และความแตกต่างของแต่ละ
บุคคลเพ่ือให้เด็กมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักและศรัทธาในชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์      
รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  ปฏิบัติตนตามวัฒนาธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทย โดยมีการเรียนรู้หลายรูปแบบ  
เพ่ือสามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขและมีความสุข  เพ่ือมีความพร้อมที่จะเรียนต่อในช่วงชั้น
ต่อไป 
 

พันธกิจ / ภารกิจ  (Missions) 
 

1.  พัฒนาการเด็กวัย 2 - 5 ปี  ให้มคีวามพร้อมในด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และ
สติปัญญา  

2.  พัฒนาเด็กให้มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3.  พัฒนาการเด็กให้รักในท้องถิ่น และมีความจงรักต่อ ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  เรียนรู้

วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.  พัฒนาการเด็กให้รู้จักใช้ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  ให้เกิดประโยชน์และยั่งยืน  
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พันธกิจ เป้าหมาย 

1.  พัฒนาการเด็กวัย 2 - 5 ปี  ให้มีความพร้อมใน
ด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  

 

1.  ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี 
 

2.  พัฒนาเด็กให้มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่
พึงประสงค์ 

 

2.  ผู้เรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อเล็กได้
คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน 
 

3.  พัฒนาการเด็กให้รักในท้องถิ่น และมีความจงรัก
ต่อ ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  เรียนรู้วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

3. ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีที่ดี
งามของไทยและเป็นคนดีของสังคม 
 

4.  พัฒนาการเด็กให้รู้จักใช้ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  ให้
เกิดประโยชน์และยั่งยืน  

 

4.  ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษา  การคิด  แก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน 
 

 
 

5.  ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนในช่วงชั้นต่อไป 
 

 
6.  ผู้ปกครอง  ชุมชนละครูมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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เป้าหมายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (Goals) 
 

1.  ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี 
2.  ผู้เรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อเล็กได้คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน 
3.  ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทยและเป็นคนดีของสังคม 
4.  ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษา  การคิด  แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
5.  ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนในช่วงชั้นต่อไป 
6.  ผู้ปกครอง  ชุมชนละครูมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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เป้าหมาย กลยุทธ ์

1.  ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี 
 

1. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ จัดประสบ 
การณ์การเรียนรู้ เชิงบูรณาการ 
 

2.  ผู้เรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อเล็กได้
คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน 
 

2. สร้างพลังขับเคลื่อนให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 

3. ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีที่ดี
งามของไทยและเป็นคนดีของสังคม 
 

3.  เพ่ิมสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ 

4.  ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษา  การคิด  แก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน 
 

4.  สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกคน ให้เป็นมือ
อาชีพ 

5.  ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนในช่วงชั้นต่อไป 
 

5.  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
 

6.  ผู้ปกครอง  ชุมชนละครูมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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กลยุทธ์ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
 

1.  พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เชิงบูรณาการ 
2.  สร้างพลังขับเคลื่อนให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
3.  เพ่ิมสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ 
4.  สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกคน ให้เป็นมืออาชีพ 
5.  การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี 
 

ร้อยละของนักเรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง สุขภาพ 
อนามัย และพัฒนาการทางด้านร่างกายตามวัย 

2.  ผู้เรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อเล็กได้
คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน 
 

ร้อยละของนักเรียน เคลื่อนไหวร่างกายและปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน ประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อมัดใหญ่
และมัดเล็กอย่างเหมาะสม 

3. ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีที่ดี
งามของไทยและเป็นคนดีของสังคม 
 

ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ 
ความขยัน ประหยัด มีความซื่อสัตย์ กตัญญู มีวินัย
สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ 

4.  ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษา  การคิด  แก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน 
 

ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการในการใช้ภาษา ใช้
ความคิดในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

5.  ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนในช่วงชั้นต่อไป 
 

ร้อยละของนักเรียนมีความพร้อมทั้งทางร่างกายจิตใจ
และสติปัญญาเพ่ือเข้าเรียนในช่วงชั้นต่อไป 

6.  ผู้ปกครอง  ชุมชนและครูมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ร้อยละของผู้ปกครอง ชุมชน และครูที่มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 



 
 

 
16 

 
โครงสร้างการบริหารงาน 

 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง 

 
 

 
 

 
                    คณะกรรมการสถานศึกษา 

                 
                                      
 
 
 
 
                      งานหลักสูตร         งานบุคลากร 
   -  งานจัดการเรียนรู้/ประสบการณ์          - สรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง    
   -  งานผลิตสื่อและเทคโนโลยี       - งานอาคารสถานที่ 
   -  งานประเมินพฒันาการ       - งานปรับปรุง 
   -  งานนิเทศการสอน        - การใช้อาคารสถานที่ 

            -  งานห้องสมุดของเล่น                                                 บริเวณท่ัวไป         
            -  งานประสิทธิผล        - งานบ ารุงรักษา 
  -  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       งานธุรการ/การเงิน 
  -  งานกิจกรรม ส่งเสริมระเบียบวินัย                                - งานทะเบียน    
  -  กิจกรรมนันทนาการ        - สารสนเทศ 
  -  งานประกันคุณภาพภายใน       - งานสารบรรณ 
           งานสัมพันธ์ชุมชน 
           - การให้บริการชุมชน 
           - การรับบริการชุมชน 
           งานบริการ 
           - งานโภชนาการ 
           - งานอนามัย/พยาบาล     

  
หมายเหตุ  :  สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้งนี้ครอบคลุมกับ 
                 หลักการบริหารของโรงเรียน 
 

ผู้อ านวยการ / หัวหน้าศพด. 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 



 
 

บทที่  3 
เป้าหมาย / กลยุทธ ์

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้งได้ก าหนดเป้าหมาย  กลยุทธ์  ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ครู  และ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนี้ 

 
กลยุทธ์ที่ 1  :     พัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เชิงบูรณาการ    . 
เป้าหมายที่ 1  :     งาน/โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา                           . 
เป้าหมายที่ 2  :     งาน/โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม        . 

       ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                       . 
 
กลยุทธ์ที่ 2  :     สร้างพลังขับเคลื่อนให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี                                  . 
เป้าหมายที่ 1  :     งาน/โครงการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            . 
เป้าหมายที่ 2  :     งาน/โครงการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการระบบการเรียนการสอน      . 
 
กลยุทธ์ที่ 3  :     เพ่ิมสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้       . 
เป้าหมายที่ 1  :     งาน/โครงการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้                                      . 
เป้าหมายที่ 2  :     งาน/โครงการ             -                                                                 . 
 
กลยุทธ์ที่ 4  :     สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกคนให้เป็นมืออาชีพ                                   . 
เป้าหมายที่ 1  :     งาน/โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน              .               
เป้าหมายที่ 2  :     งาน/โครงการ         -                                                                    . 

 
กลยุทธ์ที่ 5  :     การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก                                                                . 
เป้าหมายที่ 1  :     งาน/โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมกับวัย            .          
เป้าหมายที่ 2  :     งาน/โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพชีวิต และสุขอนามัยของเด็ก         .                                                                    
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การก าหนดงานโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์/เป้าหมาย 
 

 

กลยุทธ์ เป้าหมาย งาน/โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณา
การ 

เป้าหมายที่ 1 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา 

เป้าหมายที่ 2 
พัฒนาด้านการส่งเสริมความรู้ด้าน
ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2 
สร้างพลังขับเคลื่อนให้มีระบบการ 
บริหารจัดการที่ดี 

เป้าหมายที่ 3 
พัฒนาด้านการบริหารและการ
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เป้าหมายที่ 4 
พัฒนาด้านการบริหารและการ
จัดการระบบการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 3 
เพ่ิมสมรรถนะในการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ
เรียนรู้ 

เป้าหมายที่ 5 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ 

เป้าหมายที่ 6 - 

กลยุทธ์ที่ 4 
สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกคน 
ให้เป็นมืออาชีพ 

เป้าหมายที่ 7 
พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถใน
การพัฒนาผู้เรียน 

เป้าหมายที่ 8 - 

กลยุทธ์ที่ 5   
พัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาการ 
เด็ก  สุขภาพชีวิต  สุขอนามัยให้
เหมาะสมกับวัย 

เป้าหมายที่ 9 
พัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กให้เหมาะสมกับวัย 

เป้าหมายที่ 10 
พัฒนาด้านการส่งเสริม สุขภาพชีวิต 
และสุขอนามัยของเด็ก 

 ฯลฯ 

 



 
 

บทท่ี 4 
โครงการกิจกรรมตามกลยุทธ์และเป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เชิงบูรณาการ 
 

เป้าหมาย ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

เป้าหมายที่ 1 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา 
  

1.  จัดหาวัสดุส านักงาน  ค่าวัสดุ
ส านักงาน 

สามารถ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ของศพด. 

ค่าวัสดุ
ส านักงาน 

สามารถ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ของศพด. 

ค่าวัสดุ
ส านักงาน 

สามารถ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ของศพด. 

 

2.  โครงการอาหารกลางวัน จัดซื้อจัดจ้าง
อาหาร
กลางวัน
ส าหรับเด็ก
นักเรียน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

สามารถ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
เรียนรู้ 

จัดซื้อจัดจ้าง
อาหาร
กลางวัน
ส าหรับเด็ก
นักเรียน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

สามารถ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
เรียนรู้ 

จัดซื้อจัดจ้าง
อาหาร
กลางวัน
ส าหรับเด็ก
นักเรียน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

สามารถ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
เรียนรู้ 

 

 3.  จัดหาวัสดุการศึกษา  ค่าวัสดุ
การศึกษา 

สามารถ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
เรียนรู้ของ
เด็ก 

ค่าวัสดุ
การศึกษา 

สามารถ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
เรียนรู้ของ
เด็ก 

ค่าวัสดุ
การศึกษา 

สามารถ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
เรียนรู้ของ
เด็ก 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เชิงบูรณาการ 

เป้าหมาย ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

เป้าหมายที่ 1 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา 
 

4. โครงการอาหารเสริม (นม) จัดซื้อจัดจ้าง
อาหารเสริม 
(นม) ส าหรับ
เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

สามารถ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
เรียนรู ้

จัดซื้อจัดจ้าง
อาหารเสริม 
(นม) ส าหรับ
เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

สามารถ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
เรียนรู ้

จัดซื้อจัดจ้าง
อาหารเสริม 
(นม) ส าหรับ
เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

สามารถ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
เรียนรู ้

 

5.  โครงการจ้างเหมาเช่ารถยนต์รับ-ส่ง
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดจ้างเหมา
เช่ารถยนต์รบั-
ส่งนักเรียน 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก
ให้เป็นไปอย่าง
เต็มศักยภาพ 

จัดจ้างเหมา
เช่ารถยนต์รบั-
ส่งนักเรียน 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก
ให้เป็นไปอย่าง
เต็มศักยภาพ 

จัดจ้างเหมา
เช่ารถยนต์รบั-
ส่งนักเรียน 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เรียนรู้ของ
เด็กให้เป็นไป
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

 

6.  โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

สามารถ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาของ
ศพด. 

ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

สามารถ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาของ
ศพด. 

ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

สามารถ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาของ
ศพด. 

 

 7.  โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

สามารถ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาของ
ศพด. 
 

ค่าวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

สามารถ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาของ
ศพด. 
 

ค่าวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

สามารถ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาของ
ศพด. 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เชิงบูรณาการ 
 

เป้าหมาย ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

เป้าหมายที่ 2 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมความรู้ด้าน
ศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม  ประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ให้ผู้เรียนทุก
คนมีความรู้
ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมไทย 

ผู้เรียนมี
ความเข้าใจ
ในวัฒนธรรม
ไทย 

ให้ผู้เรียนทุก
คนมีความรู้
ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมไทย 

ผู้เรียนมี
ความเข้าใจ
ในวัฒนธรรม
ไทย 

ให้ผู้เรียนทุก
คนมีความรู้
ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมไทย 

ผู้เรียนมี
ความเข้าใจ
ในวัฒนธรรม
ไทย 

 

2.  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนทีห่ลาก 
หลายจาก
แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

เด็กได้รับการ
เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์
จริง 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนทีห่ลาก 
หลายจาก
แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

เด็กได้รับการ
เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์
จริง 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนทีห่ลาก 
หลายจาก
แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

เด็กได้รับการ
เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์
จริง 

 

3.  โครงการสนทนาธรรม ให้เด็กได้เข้า
ร่วมรับฟังการ
สนทนาธรรม
ในวันส าคัญ
ทางศาสนา 

เด็กได้มีความรู้
เกี่ยวกับหลัก
ค าสอนของ
ศาสนา 

ให้เด็กได้เข้า
ร่วมรับฟังการ
สนทนาธรรม
ในวันส าคัญ
ทางศาสนา 

เด็กได้มีความรู้
เกี่ยวกับหลัก
ค าสอนของ
ศาสนา 

ให้เด็กได้เข้า
ร่วมรับฟังการ
สนทนาธรรม
ในวันส าคัญ
ทางศาสนา 

เด็กได้มี
ความรู้
เกี่ยวกับหลัก
ค าสอนของ
ศาสนา 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เชิงบูรณาการ 
 
 

เป้าหมาย ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

เป้าหมายที่ 2 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมความรู้ด้าน
ศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม  ประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 

4.  โครงการร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง 
ศาสนา 

ให้เด็กได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
ในวันส าคัญ
ทางศาสนา 

เด็กเกิดความ
ศรัทธาใน
ศาสนาท่ี
ตนเองนับถือ 

ให้เด็กได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
ในวันส าคัญ
ทางศาสนา 

เด็กเกิดความ
ศรัทธาใน
ศาสนาท่ี
ตนเองนับถือ 

ให้เด็กได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
ในวันส าคัญ
ทางศาสนา 

เด็กเกิดความ
ศรัทธาใน
ศาสนาท่ี
ตนเองนับถือ 

 

5.  โครงการร่วมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

ให้เด็กได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
วันเด็ก
แห่งชาติ เพื่อ
เสรมิสร้างการ
แสดงออกของ
เด็ก 

เด็กได้แสดง 
ออกตาม
พัฒนาการ
และความ 
สามารถของ
เด็ก 

ให้เด็กได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
วันเด็ก
แห่งชาติ เพื่อ
เสรมิสร้างการ
แสดงออกของ
เด็ก 

เด็กได้แสดง 
ออกตาม
พัฒนาการ
และความ 
สามารถของ
เด็ก 

ให้เด็กได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
วันเด็ก
แห่งชาติ เพื่อ
เสรมิสร้างการ
แสดงออกของ
เด็ก 

เด็กได้แสดง 
ออกตาม
พัฒนาการ
และความ 
สามารถของ
เด็ก 
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กลยุทธ์ที่ 2  สร้างพลังขับเคลื่อนให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 

เป้าหมาย ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

เป้าหมายที่ 3 
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.  ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง
ผึ้ง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ไฟฟ้าใช้ 

เตรียมความ
พร้อมศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้
มาตรฐานใน
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ไฟฟ้าใช้ 

เตรียมความ
พร้อมศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้
มาตรฐานใน
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการ
สอน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ไฟฟ้าใช้ 

เตรียมความ
พร้อมศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้
มาตรฐานใน
การจัด
กิจกรรม
การเรียน
การสอน 

 

2.  ค่าน้ าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางผึ้ง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีน้ า
ใช้ 

เตรียมความ
พร้อมศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้
มาตรฐานใน
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีน้ า
ใช้ 

เตรียมความ
พร้อมศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้
มาตรฐานใน
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการ
สอน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีน้ า
ใช้ 

เตรียมความ
พร้อมศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้
มาตรฐานใน
การจัด
กิจกรรม
การเรียน
การสอน 

 

 



 
 

24 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างพลังขับเคลื่อนให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 

เป้าหมาย ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

เป้าหมายที่ 3 
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3.  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ บ ารุงรักษา
และ
ปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

เตรียมความ
พร้อมศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้
มาตรฐานใน
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการ
สอน 

บ ารุงรักษา
และ
ปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

เตรียมความ
พร้อมศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้
มาตรฐานใน
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการ
สอน 

บ ารุงรักษา
และ
ปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

เตรียมความ
พร้อมศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้
มาตรฐานใน
การจัด
กิจกรรม
การเรียน
การสอน 

 

4.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน บ ารุงรักษา
และ
ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เตรียมความ
พร้อมศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้
มาตรฐานใน
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการ
สอน 

บ ารุงรักษา
และ
ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เตรียมความ
พร้อมศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้
มาตรฐานใน
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการ
สอน 

บ ารุงรักษา
และ
ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เตรียมความ
พร้อมศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้
มาตรฐานใน
การจัด
กิจกรรม
การเรียน
การสอน 

 

 
 



 
 

25 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างพลังขับเคลื่อนให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 

เป้าหมาย ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

เป้าหมายที่ 3 
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5.  จัดซื้อโต๊ะท างาน  จ านวน  2  ตัว  
ส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก  และผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก 

โต๊ะท างาน
ส าหรับครู
ผู้ดูแลเด็ก
และผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 

ครูผูดู้แลเด็ก
และผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กมี
โต๊ะท างาน  
ท าให้ครูมี
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน
มากขึ้น 
 

โต๊ะท างาน
ส าหรับครู
ผู้ดูแลเด็ก
และผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 

ครูผูดู้แลเด็ก
และผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กมี
โต๊ะท างาน  
ท าให้ครูมี
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน
มากขึ้น 

โต๊ะท างาน
ส าหรับครู
ผู้ดูแลเด็ก
และผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 

ครูผูดู้แลเด็ก
และผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กมี
โต๊ะท างาน  
ท าให้ครูมี
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน
มากขึ้น 

 

6.  จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน  จ านวน  2  ตัว  
ส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก  และผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก 

เก้าอ้ีท างาน
ส าหรับครู
ผู้ดูแลเด็ก
และผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 

ครูผูดู้แลเด็ก
และผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กมี
เก้าอี้ท างาน  
ท าให้ครูมี
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน
มากขึ้น 
 

เก้าอ้ีท างาน
ส าหรับครู
ผู้ดูแลเด็ก
และผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 

ครูผูดู้แลเด็ก
และผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กมี
เก้าอีท้ างาน  
ท าให้ครูมี
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน
มากขึ้น 
 

เก้าอ้ีท างาน
ส าหรับครู
ผู้ดูแลเด็ก
และผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 

ครูผูดู้แลเด็ก
และผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กมี
เก้าอีท้ างาน  
ท าให้ครูมี
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน
มากขึ้น 
 

 



 
 

26 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างพลังขับเคลื่อนให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 

เป้าหมาย ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

เป้าหมายที่ 4 
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดการระบบการ
เรียนการสอน 

1.  กิจกรรมนิเทศภายในแบบมี
ส่วนร่วม 

ผู้ปกครองและ
กรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้ร่วมกัน
ประชุมหารือ
พร้อมเสนอแนะ
แนวทางในการ
บริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

มีแนวทางในการ
บริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอย่างเป็น
รูปธรรม 

ผู้ปกครองและ
กรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้ร่วมกัน
ประชุมหารือ
พร้อมเสนอแนะ
แนวทางในการ
บริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

มีแนวทางในการ
บริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอย่างเป็น
รูปธรรม 

ผู้ปกครองและ
กรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้ร่วมกัน
ประชุมหารือ
พร้อมเสนอแนะ
แนวทางในการ
บริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

มีแนวทางในการ
บริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอย่างเป็น
รูปธรรม 

 

2.  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
และกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ผู้ปกครอง และ
กรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ผู้ปกครอง  ครู
กรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มีความ
เข้าใจที่ดีต่อกัน 
 

ผู้ปกครอง และ
กรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ผู้ปกครอง  ครู
กรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มีความ
เข้าใจที่ดีต่อกัน 
 

ผู้ปกครอง และ
กรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ผู้ปกครอง  ครู
กรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มีความ
เข้าใจที่ดีต่อกัน 
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กลยุทธ์ที่ 3  เพิ่มสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

เป้าหมายที่ 5 
พัฒนานวัตกรรมและสื่อ
การเรียนรู้ 

กิจกรรมจัดท าสื่อการเรียนรู้ด้านอาเซียน ค้นหาข้อมูล
ด้านอาเซียน
น ามาบันทึก
ลงแผ่นซีดี
เป็นสื่อการ
เรียนรู้ 

มีสื่อการ
เรียนรู้ด้าน
อาเซียน
เพ่ือให้
ความรู้แก่
เด็ก 
 

ค้นหาข้อมูล
ด้านอาเซียน
น ามาบันทึก
ลงแผ่นซีดี
เป็นสื่อการ
เรียนรู้ 

มีสื่อการ
เรียนรู้ด้าน
อาเซียน
เพ่ือให้
ความรู้แก่
เด็ก 
 

ค้นหาข้อมูล
ด้านอาเซียน
น ามาบันทึก
ลงแผ่นซีดี
เป็นสื่อการ
เรียนรู้ 

มีสื่อการ
เรียนรู้ด้าน
อาเซียน
เพ่ือให้
ความรู้แก่
เด็ก 
 

 

เป้าหมายที่ 6 
 

- - - - - - -  
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กลยุทธ์ที่ 4  สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกคนให้เป็นมืออาชีพ 
 

เป้าหมาย ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

เป้าหมายที่ 7 
สร้างเสริมศักยภาพ
บุคลากร 

1.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

จัดส่ง
บุคลากรเข้า
อบรมใน
หลักสูตร
ต่างๆ 

บุคลากร
ได้รับการ
พัฒนาให้มี
ความรู้
ความสามารถ
สอดคล้องกับ
งานที่ปฏิบัติ 
 

จัดส่ง
บุคลากรเข้า
อบรมใน
หลักสูตร
ต่างๆ 

บุคลากร
ได้รับการ
พัฒนาให้มี
ความรู้
ความสามารถ
สอดคล้องกับ
งานที่ปฏิบัติ 

จัดส่ง
บุคลากรเข้า
อบรมใน
หลักสูตร
ต่างๆ 

บุคลากร
ได้รับการ
พัฒนาให้มี
ความรู้
ความสามารถ
สอดคล้องกับ
งานที่ปฏิบัติ 

 

2.  โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน 
 

ส่งเสริมให้ครู
ได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ
เพื่อเพ่ิมทักษะ
ในการพัฒนา
ผู้เรยีน 

 

ครูไดม้ีความรู้
และได้รับ
ประสบการณ์
ในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ส่งเสริมให้ครู
ได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ
เพื่อเพ่ิมทักษะ
ในการพัฒนา
ผู้เรยีน 

ครูไดม้ีความรู้
และได้รับ
ประสบการณ์
ในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ส่งเสริมให้ครู
ได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ
เพื่อเพ่ิมทักษะ
ในการพัฒนา
ผู้เรยีน 

ครูไดม้ีความรู้
และได้รับ
ประสบการณ์
ในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 

เป้าหมายที่ 8 
 

- - - 
 

 

 

 

- - - -  
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กลยุทธ์ที่ 5  การส งเสริมพัฒนาการเด็ก 
 

เป้าหมาย ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

เป้าหมายที่ 9 
พัฒนาด้านการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก ให้
เหมาะสมกับวัย 

1.  โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
เสริมพัฒนาการเด็ก 

ซื้อสื่อการ
เรียนการ
สอน 

สามารถ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
เด็กให้
เหมาะสมกับ
วัย 

ซื้อสื่อการ
เรียนการ
สอน 

สามารถ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
เด็กให้
เหมาะสมกับ
วัย 

ซื้อสื่อการ
เรียนการ
สอน 

สามารถ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
เด็กให้
เหมาะสมกับ
วัย 

 

2.  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ได้รับการ
ประเมิน
พัฒนาการ 
และการ
กระตุ้น
พัฒนาการที่
ถูกต้องตาม
วัยของเด็ก  
 

มีพัฒนาการ
ที่สมวัยทั้ง
ด้านร่างกาย 
สติปัญญา 
อารมณ์ จิตใจ 
และสังคม 

ได้รับการ
ประเมิน
พัฒนาการ 
และการ
กระตุ้น
พัฒนาการที่
ถูกต้องตาม
วัยของเด็ก  
 

มีพัฒนาการ
ที่สมวัยทั้ง
ด้านร่างกาย 
สติปัญญา 
อารมณ์ จิตใจ 
และสังคม 

ได้รับการ
ประเมิน
พัฒนาการ 
และการ
กระตุ้น
พัฒนาการที่
ถูกต้องตาม
วัยของเด็ก  
 

มีพัฒนาการ
ที่สมวัยทั้ง
ด้านร่างกาย 
สติปัญญา 
อารมณ์ จิตใจ 
และสังคม 
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กลยุทธ์ที่ 5  การส งเสริมพัฒนาการเด็ก 
 

เป้าหมาย ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

เป้าหมายที่ 10 
พัฒนาด้านการส่งเสริม
สุขภาพชีวิตและ
สุขอนามัยให้เหมาะสม
กับวัย 

1.  โครงการฟันสวย  ยิ้มสดใส เด็กได้มี
ความรู้ด้าน
ทันตสุขภาพ
รู้จักดูแลฟัน
และช่องปาก
ให้สะอาด 

เด็กมีความรู้
ความสามารถ
และทักษะใน
การดูแล
สุขภาพฟัน
และช่องปาก 

เด็กได้มี
ความรู้ด้าน
ทันตสุขภาพ
รู้จักดูแลฟัน
และช่องปาก
ให้สะอาด 

เด็กมีความรู้
ความสามารถ
และทักษะใน
การดูแล
สุขภาพฟัน
และช่องปาก 

เด็กได้มี
ความรู้ด้าน
ทันตสุขภาพ
รู้จักดูแลฟัน
และช่องปาก
ให้สะอาด 

เด็กมีความรู้
ความสามารถ
และทักษะใน
การดูแล
สุขภาพฟัน
และช่องปาก 
 

 

2.  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ส าหรับเด็ก  

เด็กได้รับ
ความรู้เรื่อง
สุขภาพ
อนามัยและ
ได้ตรวจ
สุขภาพ
เบื้องต้น 
 

เด็กมีสุขภาพ
อนามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง 

เด็กได้รับ
ความรู้เรื่อง
สุขภาพ
อนามัยและ
ได้ตรวจ
สุขภาพ
เบื้องต้น 
 

เด็กมีสุขภาพ
อนามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง 

เด็กได้รับ
ความรู้เรื่อง
สุขภาพ
อนามัยและ
ได้ตรวจ
สุขภาพ
เบื้องต้น 
 

เด็กมีสุขภาพ
อนามัยที่
สมบูรณ์
แข็งแรง 

 

 



 
 

บทท่ี 5 
แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ได้ก าหนดเป้าหมาย  กลยุทธ์  ปีการศึกษา  2559 – 2561  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
ครู  ผู้บริหาร  และสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพ  จึงได้ก าหนด  งาน  โครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ  เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย  ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ที่ 1 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการ/งบประมาณ 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

เป้าหมายที่ 1  
 
 
 

10,000 

 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 

10,000 

 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
 
1.  จัดหาวัสดุส านักงาน 
2.  โครงการอาหารกลางวัน 201,600 224,000 224,000 
3.  จัดหาวัสดุการศึกษา 8,000 10,000 10,000 

4.  โครงการอาหารเสริม (นม) 75,000 85,000 85,000 
5.  โครงการจ้างเหมาเช่ารถยนต์รับ-ส่งนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

120,000 120,000 120,000 

6.  โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000 10,000 
7.  โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 30,000 30,000 

รวม 449,600 489,000 489,000 

เป้าหมายที่ 2  
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมความรู้ด้านศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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สรุปงบประมาณการด าเนินงาน 
 
กลยุทธ์ที่ 1 
 
 ปีการศึกษา  2559 งบประมาณการด าเนินงาน          449,600.-            บาท 
 ปีการศึกษา  2560 งบประมาณการด าเนินงาน          489,000.-            บาท 
 ปีการศึกษา  2561 งบประมาณการด าเนินงาน          489,000.-            บาท 
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กลยุทธ์ที่  2 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการ/งบประมาณ 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

เป้าหมายที่ 3  
 
 

24,000 

 
 
 

24,000 

 
 
 

24,000 

การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
1.  ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง 
2.  ค่าน้ าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง 3,000 3,000 3,000 

3.  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000 30,000 30,000 
4.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 30,000 30,000 30,000 
5.  จัดซื้อโต๊ะท างาน  จ านวน  2  ตัว  ส าหรับครู
ผู้ดูแลเด็ก  และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

16,000 - - 

6.  จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน  จ านวน  2  ตัว  ส าหรับ
ครูผู้ดูแลเด็ก  และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 

8,000 - - 

รวม 111,000 87,000 87,000 

เป้าหมายที่ 4  
 
 
- 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการระบบ
การเรียนการสอน 
1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและกรรมการ 
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

รวม - 10,000 10,000 
 
สรุปงบประมาณการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 2 
 
 ปีการศึกษา  2559 งบประมาณการด าเนินงาน          111,000.-              บาท 
 ปีการศึกษา  2560 งบประมาณการด าเนินงาน           97,000.-              บาท 
 ปีการศึกษา  2561 งบประมาณการด าเนินงาน           97,000.-             บาท 
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กลยุทธ์ที่  3 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการ/งบประมาณ 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

เป้าหมายที่ 5  
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ 
 
 
 

เป้าหมายที่ 6  
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
 

- 

 
 
สรุปงบประมาณการด าเนินงาน 
 
กลยุทธ์ที่ 3 
 
 ปีการศึกษา  2559 งบประมาณการด าเนินงาน               -                  บาท 
 ปีการศึกษา  2560 งบประมาณการด าเนินงาน               -                  บาท 
 ปีการศึกษา  2561 งบประมาณการด าเนินงาน               -                  บาท 
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กลยุทธ์ที่  4 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการ/งบประมาณ 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

เป้าหมายที่ 7  
 

 
 

40,000 

 
 
 
 

40,000 

 
 
 
 

40,000 

 
สร้างเสริมศักยภาพบุคลากร 
 
1.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

รวม 40,000 40,000 40,000 

เป้าหมายที่ 8  
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
- 
 
 

 
 
สรุปงบประมาณการด าเนินงาน 
 
กลยุทธ์ที่ 4 
 
 ปีการศึกษา  2559 งบประมาณการด าเนินงาน           40,000.-              บาท 
 ปีการศึกษา  2560 งบประมาณการด าเนินงาน           40,000.-              บาท 
 ปีการศึกษา  2561 งบประมาณการด าเนินงาน           40,000.-              บาท 
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กลยุทธ์ที่ 5 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินการ/งบประมาณ 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

เป้าหมายที่ 9  
 
 
 
 

61,200 
 

 
 
 
 
 

68,000 
 
 

 
 
 
 
 

68,000 
 
 

 

 
พัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้
เหมาะสมกับวัย 
 
1.  โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเสริม
พัฒนาการเด็ก 

รวม 61,200 68,000 68,000 

เป้าหมายที่ 10  
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
 
พัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพชีวิตและ
สุขอนามัยให้เหมาะสมกับวัย 

สรุปงบประมาณการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 5 
 
 ปีการศึกษา  2559 งบประมาณการด าเนินงาน            61,200.-           บาท 
 ปีการศึกษา  2560 งบประมาณการด าเนินงาน            68,000.-           บาท 
 ปีการศึกษา  2561 งบประมาณการด าเนินงาน            68,000.-           บาท 
 



 
 

บทท่ี  6 
เกณฑ์ท่ีคาดหวัง 

 

รายการ 
เกณฑ์ที่คาดหวัง / ร้อยละ 

2559 2560 2561 

มาตรฐานที่ 1  ครู/ผู้ดูแลเด็ก  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวุฒิ/
ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเองมี
ครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 

   

1.1  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

60 70 80 

1.2  ครู/ผู้ดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทาง
การศึกษา 

60 70 80 

1.3  มีความมุ่งม่ันพัฒนาตนเอง  แสวงหาความรู้  เทคนิค  
วิธีการสอนใหม่ ๆ 

60 70 80 

1.4  มีจ านวนครู/ผู้ดูแลเด็ก  และบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
60 70 80 

1.5  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน  ผู้ปกครองและชุมชน 
60 70 80 

มาตรฐานที่ 2  ครู/ผู้ดูแลเด็ก  มีความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

   

2.1  มีความรู้  ความเข้าใจหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

60 70 80 

2.2  ครู/ผู้ดูแลเด็ก  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

60 70 80 

2.3  ครู/ผู้ดูแลเด็ก  มีความสามารถในการผลิตสื่อ  และใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง  และผู้เขียน 

60 70 80 

2.4  มีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริง  
เหมาะสมตามวัย 

60 70 80 
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รายการ 
เกณฑ์ที่คาดหวัง / ร้อยละ 

2559 2560 2561 

มาตรฐานที่ 3  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม  จริยธรรม  
ภาวะผู้น า  และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

   

3.1  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาวิชาชีพ
การบริหารการศึกษา 

60 70 80 

3.2  มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์  และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
60 70 80 

3.3  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสามารถ  ในการ
บริหารงานวิชาการและการจัดการ 

60 70 80 

3.4  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล  ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

60 70 80 

มาตรฐานที่ 4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวนผู้เรียนและอายุตาม
เกณฑ์ 

   

4.1 มีอัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อห้องเรียน  ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
60 70 80 

4.2  ผู้เรียนมีเกณฑ์อายุตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

60 70 80 

มาตรฐานที่ 5  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร  และ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   

5.1  มีอาคารเรียน  อาคารประกอบห้องเรียน  ลานกิจกรรม  
สนามเด็กเล่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์  เพียงพอ 

60 70 80 

5.2  มีการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการจัด
การศึกษา 

60 70 80 

5.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

60 70 80 

5.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อม  พื้นที่สีเขียวและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 

60 70 80 
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รายการ 
เกณฑ์ที่คาดหวัง / ร้อยละ 

2559 2560 2561 

มาตรฐานที่ 6  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  
ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและครบ
วงจร 

   

6.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  และระบบ
การบริหารงานที่เหมาะสม 

60 70 80 

6.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 

60 70 80 

6.3  พัฒนาครู / ผู้ดูแลเด็ก  และบุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

60 70 80 

มาตรฐานที่ 7  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษา  โดยใช้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน 

   

7.1  กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 60 70 80 

7.2  มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม 60 70 80 

7.3  มีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

60 70 80 

7.4  บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเป้าหมายชัดเจน 60 70 80 

7.5  การตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 60 70 80 

มาตรฐานที่ 8  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน  เป็นส าคัญ 

   

8.1  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 60 70 80 

8.2  การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน 60 70 80 

8.3  ส่งเสริมให้ครู / ผู้ดูแลเด็ก  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

60 70 80 

8.4  ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้และสื่อ
การเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

60 70 80 
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รายการ 
เกณฑ์ที่คาดหวัง / ร้อยละ 

2559 2560 2561 
8.5  มีแหล่งเรียนรู้และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

60 70 80 

8.6  ส่งเสริมการศึกษา/วิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์  
ติดตามผล  และใช้ผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

60 70 80 

8.7  การบันทึก  การรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 

60 70 80 

8.8  การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และน าผลไป
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

60 70 80 

มาตรฐานที่ 9  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

   

9.1  จัดท าและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
60 70 80 

9.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง  ตอบสนองความ
สนใจและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

60 70 80 

9.3  จัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและ
ความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

60 70 80 

9.4  จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม 
60 70 80 

9.5  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี  ศิลปะและ
การเคลื่อนไหว 

60 70 80 

9.6  จัดกิจกรรมสืบสาน  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญา
ไทยอย่างสร้างสรรค์ 

60 70 80 

9.7  จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

60 70 80 
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รายการ 
เกณฑ์ที่คาดหวัง / ร้อยละ 

2559 2560 2561 

มาตรฐานที่ 10  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ 

   

10.1  จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้มีอาคาร
สถานที่เหมาะสม 

60 70 80 

10.2  มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

60 70 80 

10.3  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

60 70 80 

10.4  จัดห้องเรียน  ห้องพิเศษ  พื้นที่สีเขียว  สนามเด็กเล่นและ
สิ่งอ านวยความสะดวก  เพียงพอให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

60 70 80 

10.5  มีและใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งในและนอก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

60 70 80 

มาตรฐานที่ 11  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหว่างบ้าน  
องค์กรทางศาสนา  สถาบันทางการศึกษา  องค์กรภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

   

11.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน 
60 70 80 

11.2  มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 60 70 80 

มาตรฐานที่ 12  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องตามระบบวงจร
คุณภาพ  PDCA 

   

12.1  จัดระบบบริหารและสารสนเทศของ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
60 70 80 

12.2  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโดยเน้นจุดเด่นที่สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

60 70 80 

12.3  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
60 70 80 
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รายการ 
เกณฑ์ที่คาดหวัง / ร้อยละ 

2559 2560 2561 

12.4  ประเมินคุณภาพการศึกษา 
60 70 80 

12.5  จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีเสนอหน่วยงาน
ต้นสังกัดและสาธารณะชน 

60 70 80 

มาตรฐานที่ 13  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

   

13.1  มีความขยัน 
60 70 80 

13.2  มีความประหยัด 
60 70 80 

13.3  มีความซื่อสัตย์และกตัญญู 
60 70 80 

13.4  มีวินัย 
60 70 80 

13.5  มีความสุภาพ 
60 70 80 

13.6  มีความสะอาด 60 70 80 

13.7  มีความสามัคคี 
60 70 80 

13.8  มีน้ าใจ 
60 70 80 

13.9  มีวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
60 70 80 

มาตรฐานที่ 14  ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครอง  และชุมชน 

   

14.1  ตระหนัก  รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
60 70 80 

14.2  มีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรม / โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทั้งในและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

60 70 80 
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รายการ 
เกณฑ์ที่คาดหวัง / ร้อยละ 

2559 2560 2561 

มาตรฐานที่ 15  ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม  สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

   

15.1  สนใจและปฏิบัติกิจกรรม 60 70 80 

15.2  ปฏิบัติกิจกรรมส าเร็จและภูมิใจในผลงาน 60 70 80 

15.3  เล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 60 70 80 

15.4  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 60 70 80 

มาตรฐานที่ 16  ผู้เรียนมีทักษะ  ด้านการคิด  การใช้ภาษา  
การสังเกต  การจ าแนก  การเปรียบเทียบ  และแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย 

   

16.1  สามารถบอกความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการ
เรียนรู้ 

60 70 80 

16.2  แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
60 70 80 

16.3  มีจินตนาการ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 60 70 80 

มาตรฐานที่ 17  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย / แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 

   

17.1  มีทักษะในการจัดใช้กล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อเล็ก 
60 70 80 

17.2  มีทักษะในการใช้ประสารทสัมผัสทั้ง 5 60 70 80 

17.3  มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย 60 70 80 

17.4  มีทักษะในการสังเกตและส ารวจ 60 70 80 

17.5  มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์  สามารถเชื่อมโยงความรู้และ
ทักษะต่างๆ 

60 70 80 

 



 
 

44 
 

รายการ 
เกณฑ์ที่คาดหวัง / ร้อยละ 

2559 2560 2561 
17.6  มีความรู้ในเรื่องตนเอง  บุคคลที่เกี่ยวข้อง  ธรรมชาติและ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

60 70 80 

มาตรฐานที่ 18  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  อย่างต่อเนื่อง 

   

18.1  มีความสนใจใฝ่รู้  รักการอ่าน  และรู้จักตั้งค าถาม 60 70 80 

18.2  มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและ
สนุกกับการเรียนรู้ 

60 70 80 

มาตรฐานที่ 19  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพอนามัยและจิตใจที่ดี 
   

19.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และป้องกันตนเองไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุ 

60 70 80 

19.2  มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  สุขภาพอนามัย  และพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายตามวัย 

60 70 80 

19.3  มีความม่ันใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย 60 70 80 

19.4  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน  ครู   และผู้อ่ืน 60 70 80 

มาตรฐานที่ 20  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว 

   

20.1  สนใจ  และร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 60 70 80 

20.2  สนใจ  และร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว 60 70 80 

20.3  สนใจ  และร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย 60 70 80 

มาตรฐานที่  21  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว 

   

21.1  เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 60 70 80 

21.2  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสมตามวัย 60 70 80 

21.3  รู้จักท้องถิ่นของตน 60 70 80 
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รายการ 
เกณฑ์ที่คาดหวัง / ร้อยละ 

2559 2560 2561 

มาตรฐานที่ 22  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครู  ผู้ดูแลเด็ก  
และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  และชุมชน 

   

22.1  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจคุณภาพของผู้เรียน 60 70 80 

22.2  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความประพฤติ  
การปฏิบัติตนให้ค าปรึกษาแนะน า  ช่วยเหลือด้านอื่นๆของ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ครู / ผู้ดูแลเด็ก 

60 70 80 

มาตรฐานที่ 23  ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  และมีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา 

   

23.1  ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 60 70 80 

23.2  ผู้ปกครองและชุมชน  มีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดและ
พัฒนาการศึกษา 

60 70 80 

 



 
 

บทท่ี  7 
แผนการติดตาม / กลยุทธ์ / เป้าหมาย 

 

กลยุทธ์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ระยะเวลาติดตาม 
เครื่องมือ 

การประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 
เป้าหมายที่ 1 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา 
 

 
 

จ านวนคน 

 
 

ทุกภาคการศึกษา 

 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ
ทางการศึกษา  เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่ดีเรียนดี 
มีความเหมาะสม 

 
 

ครูผู้ดูแลเด็ก 

 
เป้าหมายที่ 2 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
ความรู้ด้านศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

 
 

จ านวนคน 

 
 

ทุกภาคการศึกษา 

 
 

เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดีมีความรู้
ด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

ครูผู้ดูแลเด็ก 



 
 

กลยุทธ์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ระยะเวลาติดตาม 
เครื่องมือ 

การประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2 
เป้าหมายที่ 3 

การพัฒนาด้านการบริหารและ
การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 

จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 

ทุกภาคการศึกษา 

 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ
บริหารและการจัดการที่ดีมี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

 
 

อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก 

 
เป้าหมายที่ 4 

การพัฒนาด้านการบริหารและ
การจัดการระบบการเรียนการ
สอน 

 
 

จ านวนคน 
 
 

 
 

ทุกภาคการศึกษา 

 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแนวทางใน
การบริหารจัดการอย่างเป็น
รูปธรรม  ผู้ปกครอง  ครู
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
 

 
 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 



 
 

กลยุทธ์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ระยะเวลาติดตาม 
เครื่องมือ 

การประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 
เป้าหมายที่ 5 

พัฒนานวัตกรรมและสื่อการ
เรียนรู้ 

 
 

จ านวนผลิตภัณฑ์ 

 
 

ทุกภาคการศึกษา 

 
 
มีสื่อการเรียนรู้ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 

ครูผู้ดูแลเด็ก 

 
เป้าหมายที่ 6 

 
- 
 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 
- 



 
 

กลยุทธ์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ระยะเวลาติดตาม 
เครื่องมือ 

การประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 4 
เป้าหมายที่ 7 

สร้างเสริมศักยภาพบุคลากร 

 
 

จ านวนคน 
 
 

 
 

ทุกภาคการศึกษา 

 
 

บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถสอดคล้อง
กับงานท่ีปฏิบัติ 

 
 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
เป้าหมายที่ 8 

- 
 

 
 
- 

 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 



 
 

กลยุทธ์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัดที่ก าหนด ระยะเวลาติดตาม 
เครื่องมือ 

การประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 5 
เป้าหมายที่ 9 

พัฒนาด้านการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก ให้เหมาะสมกับ
วัย 

 
 

จ านวนเด็ก 
 

 
 

ทุกภาคการศึกษา 

 
 

เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับ
วัย 

 
 

ครูผู้ดูแลเด็ก 

 
เป้าหมายที่ 10 

พัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ชีวิตและสุขอนามัยให้เหมาะสม
กับวัย 

 
 

จ านวนเด็ก 
 

 
 

ทุกภาคการศึกษา 

 
 

เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

 
 

ครูผู้ดูแลเด็ก 

 



 
 

 
 
 

ภาคผนวก 



 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

 
                                                      

 
 

 
 
  คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ  ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู  ผู้แทนชุมชน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนพระสงฆ์  ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น  มี
บทบาทในสถานศึกษา  ดังนี้ 

1. ให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของผู้เรียน  ชุมชนและท้องถิ่น 

2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนและรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
4. ให้ความเห็น  เสนอแนะและให้ค าปรึกษาในการจัดท านโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษา 
5. ส่งเสริม  สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากร  เพื่อการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอกและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอ่ืน ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 
7. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา 
8. ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิเศษ  เด็กด้อยโอกาส 
9. ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีคุณภาพ  และได้มาตรฐาน 
10.  มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ  2  ครั้ง 

 
  
 
 
 
  ผู้บริหาร  เป็นบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา  และจัดการศึกษาใน
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยเน้นผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น าทางด้านการบริหารและวิชาการ  
และให้การดูแลปกครองครูและนักเรียนในสถานศึกษา 



 
 

ครู / อาจารย์ 

ผู้ปกครอง / ชุมชน 
 

บทบาทหน้าที่ของนักเรียน 

 
 
 

 ครูเป็นบุคลากรท าหน้าที่หลักทางด้านการสอน  การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และความ
ประพฤติให้ผู้เรียนด้วยวิธีต่าง ๆ ในสถานศึกษา  รวมทั้ งต้องด าเนินงานจัดการศึกษา  ตามที่ได้รับมอบหมาย  
และค าแนะน าจากผู้บริหาร/คณะกรรมการสถานศึกษา  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพแก่
ผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน 

 
 

 

 ผู้ปกครองและ ชุมชน  มีบทบาทหน้าที่ ใน
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยร่วมพัฒนาผู้เรียน  และให้ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แก่สถานศึกษาใน
การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

 
 
 
กฎระเบียบของนักเรียน 
1.  นักเรียนทุกคนต้องมา โรงเรียนตามเวลาอย่าง
สม่ าเสมอ  ให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ  เวลา  07.30  น. 
     และเริ่มเรียนคาบแรกเวลา  08.10  น.  และคาบสุดท้ายเลิกเวลา  15.30  น.   
2.  นักเรียนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
3.  นักเรียนจะรอรับจากผู้ปกครองได้  5  จุด 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เด็กมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย  ตาม
ความสามารถ  และความแตกต่างของแต่ละบุคคล   มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักและศรัทธาใน
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  ปฏิบัติตนตามวัฒนาธรรม ประเพณีที่ดีงามของ
ไทย  สามารถเรียนรู้หลายรูปแบบ  เพ่ือด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข  พร้อมที่จะเรียนต่อในช่วงชั้น
ต่อไป 
 
 


