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บทที่ ๑ 
บทน า 

 
มุ่งพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิกให้เป็นศูนย์พัฒนำเด็กเล็กน่ำอยู่ โดยพัฒนำผู้เรียนทุกคนเต็มตำม

ศักยภำพเป็นไปโดยธรรมชำติ และให้เด็กมีควำมสนใจใฝ่รู้ในสิ่งต่ำง ๆ รอบตัวอย่ำงสร้ำงสรรค์ ดูแลสิ่งแวดล้อม  
ให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นให้อยู่บนพ้ืนฐำนของคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงำม รวมทั้งเป็นแหล่ง
บริกำรชุมชน และชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนำ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิกมีทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำที่หลำกหลำยเอ้ือต่อผู้เรียน         
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  กำรบริหำรสถำนศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 

 
พันธกิจ (Mission)  
          ๑) พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
 ๒) จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับวัยอย่ำงมีคุณภำพ  มีคุณธรรมและเน้นควำมปลอดภัยของผู้เรียน 
 ๓) จดัสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับเด็กและมีควำมพร้อมด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
 ๔) สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  วัด  โรงเรียน  หน่วยงำนทั้งภำครัฐและ
เอกชนในชุมชน 
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เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPls) 

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย(Targets) 
ปี 

25๖1 
ปี 

25๖2 
ปี 

25๖3 
ปี 

25๖4 
ปี 

2565 
1. ผู้เรียนมี
พัฒนำกำรสมบูรณ์
ทั้ง 4 ด้ำน
เหมำะสมกับวัย 

1.1 จ ำนวนผู้เรียนมี
พัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำยเหมำะสมกับ
วัย 

ด้ำนร่ำงกำย 
ร้อยละ 75 

80 % 80 % 85 % 90% 90% 

1.2 จ ำนวนผู้เรียนมี
พัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์จิตใจ
เหมำะสมกับวัย 

ด้ำนอำรมณ์ 
ร้อยละ 75 

80 % 80 % 85 % 90% 90% 

1.3 จ ำนวนผู้เรียนมี
พัฒนำกำรด้ำนสังคม
เหมำะสมกับวัย 

ด้ำนสังคม 
ร้อยละ 75 

80 % 80 % 85 % 90% 90% 

1.4 จ ำนวนผู้เรียนมี
พัฒนำกำรด้ำน
สติปัญญำเหมำะสม
กับวัย 

ด้ำนสติปัญญำ 
ร้อยละ 75 

80 % 80 % 85 % 90% 90% 

2. ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม
ที่เหมำะสม 

2.1 จ ำนวนโครงกำร
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

จ ำนวนโครงกำร 
ร้อยละ 75 

80 % 80 % 85 % 90% 90% 

2.2 จ ำนวนผู้เรียน
ร่วมโครงกำรส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

จ ำนวนเด็ก 
ร้อยละ 75 

80 % 80 % 85 % 90% 90% 

3. ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนกำรคิด
แก้ปัญหำและมีจิต
นำกำรสร้ำงสรรค์
อย่ำงสมวัย 

3.1 จ ำนวนผู้เรียน
กล้ำแสดงออก 

จ ำนวนเด็ก 
ร้อยละ 75 

80 % 80 % 85 % 90% 90% 

3.2 ผู้เรียนมี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

จ ำนวนเด็ก 
ร้อยละ 75 

80 % 80 % 85 % 90% 90% 

4. ผู้เรียนมีควำม
ภูมิใจในควำมเป็น
ท้องถิ่น 

4.1 ผู้เรียนอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

จ ำนวนเด็ก 
ร้อยละ 75 

80 % 80 % 85 % 90% 90% 

4.2 ผู้เรียนร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

จ ำนวนเด็ก 
ร้อยละ 75 

80 % 80 % 85 % 90% 90% 
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เป้าประสงค์
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPls) 

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย(Targets) 
ปี 

25๖1 
ปี 

25๖2 
ปี 

25๖3 
ปี 

25๖4 
ปี 

2565 
5. ผู้ดูแลเด็กมี
คุณภำพ 

5.1 จ ำนวนผู้ดูแล
เด็กท่ีมีคุณลักษณะที่
เหมำะสม 

จ ำนวนเด็ก 
ร้อยละ 75 

80 % 80 % 85 % 90% 90% 

5.2 จ ำนวนครั้งของ
กำรพบปะกัน
ระหว่ำงผู้ดูแลเด็ก
และผู้ปกครอง 

จ ำนวนครู 
ร้อยละ 75 

80 % 80 % 85 % 90% 90% 

5.3 จ ำนวนผู้ดูแล
เด็กท่ีมีคุณธรรม 

จ ำนวนครู 
ร้อยละ 75 

80 % 80 % 85 % 90% 90% 

6. ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนรำงจิก มี
สื่อแหล่งเรียนรู้และ
สภำพแวดล้อมที่
เหมำะสม 

6.1 มีอำคำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กท่ีได้
มำตรฐำน 

จ ำนวนอำคำร 
ร้อยละ 75 

80 % 80 % 85 % 90% 90% 

6.2 มีสื่อกำรเรียนที่
เพียงพอ 

จ ำนวนสื่อ 
ร้อยละ 75 

80 % 80 % 85 % 90% 90% 

6.3 มีกำรจัด
สภำพแวดล้อมที่
เหมำะสม 

จ ำนวน 
สภำพแวดล้อม 

ร้อยละ 75 

80 % 80 % 85 % 90% 90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ผู้เรียนมีพัฒนาการสมบูรณ์ทั้ง 4 ด้านเหมาะสมกับวัย 
 ตัวช้ีวัด 1.1 : จ านวนผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย 
 ขอบเขตความหมาย : จ ำนวนผู้เรียนที่ได้เข้ำรับกำรศึกษำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก              

     หน่วยวัด :  ร้อยละ 
 ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) : ร้อยละ ๙o  
 วิธีการค านวณ : จ ำนวนผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำยเหมำะสมกับวัย/จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำรับ
กำรศึกษำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก x 100 
 ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐาน) :  75 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก 
 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภำคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
 
 ตัวช้ีวัด 1.2 : จ านวนผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจเหมาะสมกับวัย 
 ขอบเขตความหมาย : จ ำนวนผู้เรียนที่ได้เข้ำรับกำรศึกษำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก              

     หน่วยวัด :  ร้อยละ 
 ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) : ร้อยละ ๙o  
 วิธีการค านวณ : จ ำนวนผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำยเหมำะสมกับวัย/จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำรับ
กำรศึกษำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก x 100 
 ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐาน) :  75 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก 
 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภำคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
 
 ตัวช้ีวัด 1.3 : จ านวนผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมกับวัย 
 ขอบเขตความหมาย : จ ำนวนผู้เรียนที่ได้เข้ำรับกำรศึกษำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก              

     หน่วยวัด :  ร้อยละ 
 ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) : ร้อยละ ๙o  
 วิธีการค านวณ : จ ำนวนผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำยเหมำะสมกับวัย/จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำรับ
กำรศึกษำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก x 100 
 ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐาน) :  75 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก 
 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภำคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด (ต่อ) 
 
 ตัวช้ีวัด 1.4 : จ านวนผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย 
 ขอบเขตความหมาย : จ ำนวนผู้เรียนที่ได้เข้ำรับกำรศึกษำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก              

     หน่วยวัด :  ร้อยละ 
 ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) : ร้อยละ ๙o  
 วิธีการค านวณ : จ ำนวนผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำยเหมำะสมกับวัย/จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำรับ
กำรศึกษำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก x 100 
 ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐาน) :  75 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก 
 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภำคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม 
 ตัวช้ีวัด 2.1 : จ านวนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 ขอบเขตความหมาย : จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน              

     หน่วยวัด :  ร้อยละ 
 ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) : ร้อยละ ๙o  
 วิธีการค านวณ : จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ด ำเนินกำร/จ ำนวนโครงกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมตำมแผนกำรศึกษำ x 100 
 ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐาน) :  75 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก 
 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภำคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
 
 ตัวช้ีวัด 2.2 : จ านวนผู้เรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 ขอบเขตความหมาย : จ ำนวนผู้เรียนที่ได้เข้ำรับกำรศึกษำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก              

     หน่วยวัด :  ร้อยละ 
 ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) : ร้อยละ ๙o  
 วิธีการค านวณ : จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/จ ำนวนผู้เรียนที่เข้ำ
รับกำรศึกษำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก x 100 
 ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐาน) :  75 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก 
 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภำคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด (ต่อ) 
 
 

3. ผู้เรียนมีทักษะ กระบวนการคิด แก้ปัญหาและจินตนาการสร้างสรรค์อย่างสมวัย 
 ตัวช้ีวัด 3.1 : จ านวนผู้เรียนกล้าแสดงออก 
 ขอบเขตความหมาย : ผู้เรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก              

     หน่วยวัด :  ร้อยละ 
 ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) : ร้อยละ ๙o  
 วิธีการค านวณ : จ ำนวนผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมควำมกล้ำแสดงออก/จ ำนวนผู้เรียนในศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็กบ้ำนรำงจิก x 100 
 ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐาน) :  75 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก 
 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภำคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
 
 ตัวช้ีวัด 3.2 : ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
 ขอบเขตความหมาย : ผู้เรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก              

     หน่วยวัด :  ร้อยละ 
 ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) : ร้อยละ ๙o  
 วิธีการค านวณ : จ ำนวนผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์/จ ำนวนผู้เรียนในศูนย์พัฒนำ   
เด็กเล็กบ้ำนรำงจิก x 100 
 ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐาน) :  75 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก 
 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภำคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
 
4. ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัด 4.1 : ผู้เรียนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ขอบเขตความหมาย : ผู้เรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก              

     หน่วยวัด :  ร้อยละ 
 ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) : ร้อยละ ๙o  
 วิธีการค านวณ : จ ำนวนผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมโครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม/
จ ำนวนผู้เรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก x 100 
 ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐาน) :  75 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก 
 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภำคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
 
 
 



7 

 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด (ต่อ) 
 
 ตัวช้ีวัด 4.2 : ผู้เรียนร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
 ขอบเขตความหมาย : ผู้เรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก              

     หน่วยวัด :  ร้อยละ 
 ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) : ร้อยละ ๙o  
 วิธีการค านวณ : จ ำนวนผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมโครงกำรอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น/จ ำนวนผู้เรียนในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก x 100 
 ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐาน) :  75 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก 
 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภำคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
 
5. ผู้ดูแลเด็กมีคุณภาพ 
 ตัวช้ีวัด 5.1 : จ านวนผู้ดูแลเด็กที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสม 
 ขอบเขตความหมาย : ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก              

     หน่วยวัด :  ร้อยละ 
 ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) : ร้อยละ ๙o  
 วิธีการค านวณ : จ ำนวนผู้ดูแลเด็กที่มีคุณลักษณะที่เหมำะสม/จ ำนวนครูทั้งหมดในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
บ้ำนรำงจิก x 100 
 ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐาน) :  75 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก 
 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภำคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
 
 ตัวช้ีวัด 5.2 : จ านวนครั้งของการพบปะกันระหว่างผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง 
 ขอบเขตความหมาย : กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก              

     หน่วยวัด :  ร้อยละ 
 ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) : ร้อยละ ๙o  
 วิธีการค านวณ : กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน/กิจกรรมที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิกร่วมกับผู้ปกครองทุก
กิจกรรม x 100 
 ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐาน) :  75 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน/กิจกรรมที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำง
จิกร่วมกับผู้ปกครองทุกกิจกรรม 
 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภำคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด (ต่อ) 
 
 ตัวช้ีวัด 5.3 : จ านวนผู้ดูแลเด็กที่มีคุณธรรม 
 ขอบเขตความหมาย : กิจกรรมส่งเสริมผู้ดูแลเด็กที่มีคุณธรรม              

     หน่วยวัด :  ร้อยละ 
 ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) : ร้อยละ ๙o  
 วิธีการค านวณ : จ ำนวนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมผู้ดูแลเด็ก/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมทุกโครงกำร x 
100 
 ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐาน) :  75 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : กิจกรรมที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิกร่วมกับท้องถิ่น หรือ
ชุมชน 
 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภำคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
 
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางจิก มีสื่อแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
 ตัวช้ีวัด 6.1 : มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน 
 ขอบเขตความหมาย : อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท่ีได้มำตรฐำน              

     หน่วยวัด :  ร้อยละ 
 ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) : ร้อยละ ๙o  
 วิธีการค านวณ : จ ำนวนอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่ได้มำตรฐำน/จ ำนวนอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก       
บ้ำนรำงจิก x 100 
 ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐาน) :  75 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ส ำรวจอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก 
 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภำคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
 
 ตัวช้ีวัด 6.2 : มีสื่อการเรียนที่เพียงพอ 
 ขอบเขตความหมาย : สื่อกำรเรียนที่เพียงพอทุกห้องเรียน              

     หน่วยวัด :  ร้อยละ 
 ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) : ร้อยละ ๙o  
 วิธีการค านวณ : จ ำนวนสื่อกำรเรียนที่เพียงพอทุกห้องเรียน/จ ำนวนสื่อกำรเรียนที่ต้องกำรจัดซื้อ x 100 
 ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐาน) :  75 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ส ำรวจสื่อกำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก 
 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภำคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด (ต่อ) 
 
 ตัวช้ีวัด 6.3 : มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
 ขอบเขตความหมาย : สภำพแวดล้อมที่เหมำะสม มีมุมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงเพียงพอ              

     หน่วยวัด :  ร้อยละ 
 ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) : ร้อยละ ๙o  
 วิธีการค านวณ : จ ำนวนสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม มีมุมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงเพียงพอ/
จ ำนวนสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม มีมุมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนต่ำง ๆ ที่มี x 100 
 ข้อมูลปัจจุบัน(ข้อมูลพื้นฐาน) :  75 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ส ำรวจสภำพแวดล้อมศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก 
 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ภำคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
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บทที่ ๒ 
ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 
          จำกผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก ในปี พ.ศ.๒๕63 ผลปรำกฏ ดังนี้ 
๑.  ด้านผู้เรียน 
 ผู้เรียนได้รับกำรอบรมเลี้ยงดูและให้กำรศึกษำไปพร้อม ๆกัน ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ ทั้งด้ำนร่ำงกำย  
อำรมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญำตำมวัยและควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล  โดยมีจุดมุ่งหมำยซึ่งถือเป็น
มำตรฐำน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 

๑.  ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัย และมีสุขนิสัยที่ดี  
๒.  กล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่วและประสำนสัมพันธ์กัน  
๓.  มีสุขภำพจิตดี และมีควำมสุข  
๔.  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงำม  
๕.  ชื่นชมและแสดงออกทำงศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว และรักกำรออกก ำลังกำย  
๖.  ชว่ยเหลือตนเองได้เหมำะสมกับวัย  
๗.  รักธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และควำมเป็นไทย  
๘.  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข และปฏิบัติตนเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม  
๙.  ใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมกับวัย  
๑๐. มีควำมสำมำรถในกำรคิด และกำรแก้ปัญหำได้เหมำะสมกับวัย  
๑๑. มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์  
๑๒. มีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้ และมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้  
 

๒.  ด้านบุคลากร (ครูผู้สอน/ ผู้บริหารท้องถิ่น) 
๒.๑ ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

บ้ำนรำงจิก  ดังนี้ 
๑) ส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน ในกำรจัดตั้ง และด ำเนินงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

 ๒) ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตำมควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรบุคคล  
สถำนที ่และฐำนะกำรคลังของแต่ละท้องถิ่น 

๓)  จัดท ำระเบียบ หรือข้อบังคับว่ำด้วยศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
๔) ก ำหนดแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณ  ในกำรส่งเสริมและพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทุก

ด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง 
5)  ควบคุมก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้มีคุณภำพ  และถูกต้องตำมหลัก

วิชำกำร             
๒.๒ หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กรับผิดชอบดูแลบุคลำกรและกำรด ำเนินงำนภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก       

ให้เป็นไปตำมนโยบำย และแผนงำนที่วำงไว้อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประโยชน์
ต่อเด็กมำกท่ีสุด 
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๒.๓ ครูผู้ดูแลเด็กมีกำรด ำเนินกำรในกำรจัดประสบกำรณ์เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก  
ดังนี้ 

๑)  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกิจวัตรของเด็กเพ่ือให้เด็กมีควำมเจริญเติบโตมีพัฒนำกำรทุกด้ำนตำมวัย 
๒)  ส่งเสริมพัฒนำกำรของผู้เรียนในลักษณะบูรณำกำรเชิงสร้ำงสรรค์ กล่ำวคือ ให้ผู้เรียนได้

พัฒนำด้ำนจิตใจ อำรมณ์ สังคม และจริยธรรมไปพร้อมๆ กันโดยให้โอกำสผู้เรียน เรียนรู้จำกสิ่งของ และผู้คนที่อยู่
รอบข้ำง ซ่ึงเด็กจะเรียนรูโ้ดยประสำทสมัผัสท้ังห้ำ กำรเคลื่อนไหว กำรเล่น และกำรลงมือกระท ำ ดังนั้น ผู้ดูแลเด็ก
จะต้องส่งเสริมให้โอกำสผู้เรียนได้พัฒนำอย่ำงเต็มท่ี รวมทั้งกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วยค ำพูด และกริยำท่ำทำงที่
นุ่มนวล อ่อนโยน แสดงควำมรักควำมอบอุ่นต่อผู้เรียน 

๓)  สังเกต และบันทึกกำรเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนำกำรต่ำง ๆ ของผู้เรียน เพ่ือจะได้เห็น
ควำมเปลี่ยนแปลงทั้งปกติ และผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนซึ่งจะน ำไปสู่กำรค้นหำสำเหตุ และวิธีกำรแก้ไขได้
ทันท่วงท ี

๔)  จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมำะสมในกำรพัฒนำเด็กทุกด้ำน ทั้งภำยใน
อำคำรและภำยนอกอำคำรให้สะอำด มีควำมปลอดภัย และเหมำะสมกับพัฒนำกำรของผู้เรียน 

๕)  ประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงเด็กกับพ่อแม่  ผู้ปกครอง  และสมำชิกในครอบครัว  ตลอดจนเป็น
สื่อกลำงในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้เรียนกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและสมำชิกในครอบครัวเพ่ือทรำบถึง
พฤติกรรม  พัฒนำกำรกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงรวดเร็ว และต่อเนื่อง   

๖)  มีกำรพัฒนำตนเองในทำงวิชำกำร และอำชีพ ใฝ่หำควำมรู้ และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ 
 
๓.  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วม และสนับสนุนจำกชุมชนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
๑.จัดให้มีกำรประชุมชี้แจงให้ชุมชนทรำบ ชี้น ำให้เห็นประโยชน์และควำมจ ำเป็นของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   

ซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำเตรียมควำมพร้อมของผู้เรียน และชักชวนให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหำรและช่วยเหลือในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 
       ๒.จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ให้ชุมชนทรำบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเป็น  ระยะ ๆ 
เพ่ือกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศูนย์ฯ กับชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง กำรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน เช่น ศิลปะพ้ืนบ้ำน ร่วมจัดกิจกรรมนันทนำกำรภูมิปัญญำท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งจะน ำไปสู่ควำมเข้ำใจ
และควำมผูกพันที่ดีต่อกันระหว่ำงศูนย์ฯ และชุมชน 
       ๓.มีกำรประสำนงำนและประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้ประชำชน และ
หน่วยงำนต่ำง ๆ รับทรำบ เพ่ือที่จะมีผู้เข้ำมำช่วยเหลือด้ำนต่ำง ๆ ได้โดยกำรประชำสัมพันธ์อำจท ำได้หลำย
รูปแบบ เช่น จัดท ำเอกสำร คู่มือแผ่นพับ กำรออกไปเยี่ยมบ้ำนผู้เรียน ฯลฯ 
       ๔.มีกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
สถำบันต่ำง ๆ ของชุมชน เช่น สถำบันทำงศำสนำ สถำบันครอบครัว เป็นต้น 
       ๕.จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชนในท้องถิ่นและชุมชน เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนทิศทำง และแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนจำกชุมชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ผู้ปกครองของเด็กเล็กที่จะเข้ำมำมีบทบำท และมีส่วนร่วมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
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       ๖.  จัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในลักษณะไตรภำคี  ๓ ฝ่ำย 
จำกภำคส่วนต่ำง ๆ คือ ภำคประชำชน หรือผู้แทนชุมชนในท้องถิ่น หน่วยงำนผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนวิชำกำร และ
ผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๑.๑   กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา  การจัดระเบียบการเก็บของใช้ต่างๆ และดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนทุก

คนให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1.โครงกำรจัดเก็บ
วัสดุครุภัณฑ์อย่ำง
เป็นระบบ 

-เพ่ือให้กำรเก็บ
วัสดุ-ครุภัณฑ์
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำร
สร้ำงควำม
เป็นระเบียบ 

สัปดำห์ละ  
1  ครั้ง 

สัปดำห์ละ  1  
ครั้ง 

ผู้เรียนมีระเบียบวินัย
มำกขึ้นรู้จักกำรเก็บ
ของเข้ำท่ี 

2.โครงกำรประเมิน
คุณภำพภำยในแบบ
มีส่วนร่วม 

-เพ่ือประเมิน
คุณภำพภำยใน
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กแบบมีส่วน
ร่วม 
-เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพ
ผู้บริหำรครู 
ผู้เรียน และ
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 
-เพ่ือประกัน
คุณภำพภำยใน
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 

จัดกำร
ประเมิน
คุณภำพ
ภำยในศูนย์
พัฒนำเด็ก
แบบมีส่วน
ร่วม 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ปีกำรศึกษำละ 
1 ครั้ง 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมี
กำรประเมินคุณภำพ
ภำยในแบบมีส่วนร่วม 
รวมถึง ผู้บริหำร ครู 
เด็ก  มีกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

3.โครงกำรวิจัยใน
ชั้นเรียน 

-เพ่ือศึกษำ
ปัญหำ และ
แก้ไขปัญหำ
พฤติกรรมที่
ส่งผลต่อกำร
เรียนรู้ของเด็ก
เล็ก 

จัดกิจกรรม
วิจยั
พฤติกรรมที่
ส่งต่อกำร
เรียนรู้เด็กใน
ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ปีกำรศึกษำละ 
1 ครั้ง 

น ำผลกำรวิจัยในชั้น
เรียนแก้ปัญหำและ
พัฒนำเพื่อส่งเสริมให้
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
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๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๒.๑ กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1.โครงกำรปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ภำยใน
ห้องเรียน 

เพื่อให้ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กมี
สภำพแวดล้อม
น่ำอยู่สวมงำม
เหมำะสมกับกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอน 

จัดท ำปำ้ยนิเทศ
กำรเรียนรู้และ
จัด
สภำพแวดล้อม
ภำยใน
ห้องเรียน 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 คร้ัง 

ปีกำรศึกษำละ 
1 คร้ัง 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมี
สภำพแวดล้อมทีน่่ำอยู่
เป็นระเบียบสวยงำม
เหมำะสมกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

2.โครงกำรศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กอยู่สู่ ๕ ส. 

เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้
รักษำ
สภำพแวดล้อม 
ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และมี
ควำมปลอดภัย 
เพื่อจัด
สภำพแวดล้อม
ให้เป็นศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
น่ำอยู ่

จัดกิจกรรม ๕ 
ส. ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกำร
จัด
สภำพแวดล้อม
ของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กให้มี
ควำมสะอำดน่ำ
อยู่และมีควำม
ปลอดภัย 

สัปดำห ์
ละ 1 คร้ัง 

สัปดำห ์
ละ 1 คร้ัง 

ผู้เรียนรู้จักกำรรักษำ
สภำพแวดล้อมให้
สะอำดเปน็ระเบียบ  
เรียบร้อยน่ำอยู่ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมี
ควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสะอำด และ
ปลอดภัย 

3. โครงกำรนวัตกรรม
ขยะสร้ำงสุข 

- เพื่อให้ผู้เรียน 
เยำวชนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจและ
ด ำเนินกำรคัด
แยกขยะจำกต้น
ทำง 
- เพื่อจัดตั้งศูนย์
เรียนและ
ครัวเรือน
ต้นแบบในกำร
บริหำรจัดกำร
ขยะ  และ
สำมำรถเป็น
แหล่งเรียนรู้ 

ครัวเรือนผู้เรียน 
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนรำงจิก 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 คร้ัง 

ปีกำรศึกษำละ 
1 คร้ัง 

- ผู้เรียน เยำวชน มี
รำยได้จำกกำร
จ ำหน่ำยขยะรีไซเคิล 
- ภำพแวดล้อมใน
ครัวเรือน มีควำม
สะอำด  นำ่อยู่ นำ่
อำศัย 
- ผู้เรียน เยำวชน ร่วม
ใจกันสร้ำงจิตส ำนึกใน
กำรบริหำรจัดกำรขยะ
ด้วยตนเอง 
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๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๒.๑ กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์ให้นา่อยู่ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
4.โครงกำรจัดหำ
เครื่องเล่นสนำมศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

เพื่อเสริมสร้ำง
ให้ผู้เรียนมี
สุขภำพร่ำงกำย
ที่แข็งแรง
สมบูรณ ์

จัดซื้อเคร่ือง
เล่นสนำม
กลำงแจ้ง 

จัดหำเครื่อง
เล่นสนำม
กลำงแจ้ง 

ซื้อเครื่องเล่น
สนำม
กลำงแจ้ง 

ผู้เรียนมีพัฒนำกำรทั้ง 
4 ด้ำน 
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๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๒.๒ กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมใช้ประโยชน์ของเครื่องเล่นให้เกิดความคุ้มค่า 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1.โครงกำรจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้
เพ่ือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

เพ่ือให้มี
เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่
เพียงพอต่อกำร
ปฏิบัติงำน 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์
เช่นพัดลม 
โต๊ะผู้เรียน ตู้
เก็บของ 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เพียงพอต่อกำร
ปฏิบัติงำน 

2.โครงกำรจัดหำวัสดุ
งำนบ้ำนงำนครัว 

เพ่ือใช้ท ำควำม
สะอำดและ
รักษำควำม
สะอำด ให้เอ้ือ
ต่อกำรบริกำร
ประชำชน 

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์งำน
บ้ำนงำนครัว  
ปีละ  1  ครั้ง 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
สะอำดและเอ้ือต่อ
กำรบริกำรประชำชน 

3. โครงกำรอนุรักษ์
และพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม 

- เพ่ือให้ผู้เรียน
รู้คุณค่ำของ
สิ่งแวดล้อม 
และตระหนัก
ถึงผลกระทบที่
เกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม 
-  เพ่ือให้ผู้เรียน
เข้ำร่วมและมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
อนุรักษ์และ
พัฒนำ
สิ่งแวดล้อม 

- ผู้เรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านรางจิกทุก
คน 
-  ผู้เรียน
ตระหนักถึง
ปัญหา รู้
คุณค่า 
อนุรักษ์และ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

- ผู้เรียนรู้คุณค่ำของ
สิ่งแวดล้อม และ
ตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจำก
กำรเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม 
-  ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมอนุรักษ์
และพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม 
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๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ๓.๑ กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนตามช่วงอายุเพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงกำรจัดซื้อ
หนังสือเรียนส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย (3-5 ปี) 

เพื่อจัดซื้อ
หนังสือเรียนที่
จ ำเป็นเพื่อ
พัฒนำกำร
ผู้เรียน 

จัดหำหนังสือ
เรียนให้แก่
ผู้เรียน 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 คร้ัง 

ปีกำรศึกษำละ 
1 คร้ัง 

ผู้เรียนมีหนังสือ
ประกอบส ำหรับเสริม
ประสบกำรณ์ที่สมวัย 

2. โครงกำรจัดซื้อ
อุปกรณ์กำรเรียน
ส ำหรับเด็กปฐมวัย (3-
5 ป)ี 

เพื่อจัดซื้อ
อุปกรณ์กำร
เรียนที่จ ำเป็น
ส ำหรับเด็กใน 
ศพด. 

จัดหำวัสดุ
อุปกรณ์กำร
เรียนให้แก่
ผู้เรียนใน 
ศพด. 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 คร้ัง 

ปีกำรศึกษำละ 
1 คร้ัง 

ผู้เรียนมีวัสดุอุปกรณ์
เหมำะสม ส ำหรับเสริม
ประสบกำรณ์ที่สมวัย 

3. โครงกำรจัดซื้อ
เครื่องแบบผู้เรียน
ส ำหรับเด็กปฐมวัย (3-
5 ป)ี 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
ชุดผู้เรียนใส ่

จัดหำชุด
ผู้เรียน
ส ำหรับ
ผู้เรียนใน
ศพด. 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 คร้ัง 

ปีกำรศึกษำละ 
1 คร้ัง 

ผู้เรียนมีเครื่องแบบ
ผู้เรียนที่เหมำะสม 

4.โครงกำรส่งเสริมกำร
จัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ (กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน) ส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย (3-5 ปี) 

เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และมี
พัฒนำกำรที่
เหมำะสมตำมวัย 

จัดกิจกรรมที่
หลำกหลำย 

เดือนละ 2 
คร้ัง 

เดือนละ 2 
คร้ัง 

ผู้เรียนมีพัฒนำกำร
เหมำะสมตำมช่วงอำย ุ

5.โครงกำรวิจัยในชั้น
เรียน 

เพื่อศึกษำปัญหำ 
และแก้ไขปัญหำ
พฤติกรรมที่ผล
ต่อกำรเรียนรู้
ของเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรม
วิจัย
พฤติกรรมที่
ส่งผลต่อกำร
เรียนรู้เด็กใน
ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 คร้ัง 

ปีกำรศึกษำละ 
1 คร้ัง 

น ำผลกำรวิจัยในชั้น
เรียนแก้ปัญหำและ
พัฒนำเพื่อส่งเสริมให้
กำรเรียนรู้ของเด็ก 

6.โครงกำรสนับสนนุ
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ 

เพื่อเป็นกำรส่ง
เริมกำรเรียนกำร
สอน 

ซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่
ส่งเสริมกำร
เรียนรู ้

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 คร้ัง 

ปีกำรศึกษำละ 
1 คร้ัง 

ผู้เรียนมีพัฒนำกำร
เหมำะสมตำมช่วงอำย ุ
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๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ๓.๒ กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเพิ่มพูนการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1.โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกร 

เพื่อให้ครูผู้ดูแล
เด็กได้พัฒนำ
ตนเอง 

เข้ำร่วมอบรม 
สัมมนำ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

เข้ำรับกำร
อบรมต่ำงๆ 
ที่เก่ียวข้อง
กับงำน 

เข้ำรับกำร
อบรมทุกคร้ัง 

บุคลำใน ศนูย์พฒันำ
เด็กเล็กบ้ำนรำงจิก  มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
เหมำะสมกับต ำแหนง่ 

2.โครงกำรหนูน้อยรัก
กำรอ่ำน 
 

- เพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะกำร ฟัง 
กำรพูด กำรกล้ำ
แสดงออกและ
เปิดโอกำสให้
ผู้เรียนได้แสดง
ควำมคิด
สร้ำงสรรค ์
- เพื่อส่งเสริม
พัฒนำ 
กำรผู้เรียน
ทำงดำ้นอำรมณ์
และสังคม 

- จัดกิจกรรม
เล่ำนิทำนให้
ผู้เรียนฟังก่อน
นอน 
- จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้
ผู้ปกครองยืม
หนังสือนิทำน
ไปเล่ำให้
ผู้เรียนฟังที่
บ้ำน 

สัปดำห์ละ 2 
คร้ัง 

สัปดำห์ละ 2 
คร้ัง 

- ผู้เรียนมีทักษะกำรฟัง 
กำรพูด กำรกล้ำ
แสดงออกมีควำมคิด
สร้ำงสรรค์และสำมำรถ
สนทนำแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นขณะอ่ำน/
เล่ำนิทำน 
- ผู้เรียนมีพัฒนำกำร
ด้ำนอำรมณ์และสังคม 

3. โครงกำรเกษตรตัว
น้อย 

- เพื่อให้ผู้เรียนรู้
ได้จักและปลูกฝัง
กำรรักในอำชีพ
เกษตรกรใน
ท้องถิ่น 
- ผู้เรียนได้ฝึก
และลงมือ
ปฏิบัติกำรท ำ
อำชีพเกษตร 
- เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ท ำกิจกรรม
ร่วมกัน 

- ผู้เรียนศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนรำง
จิก อำยุ ๓ - 
๔ ปี ทุกคน 

สัปดำห์ละ 1 
คร้ัง 

สัปดำห์ละ 1 
คร้ัง 

- ผู้เรียนรู้ได้จักและ
ปลูกฝังกำรรักและ
ศรัทธำในอำชีพ
เกษตรกรในท้องถิ่น 
- ผู้เรียนได้ฝึกและลง
มือปฏิบัติกำรท ำอำชีพ
เกษตร 
- เพื่อให้ผู้เรียนได้ท ำ
กิจกรรมร่วมกัน 
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๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ๓.๒ กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเพิ่มพูนการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

4.โครงกำรรณรงค์
กำรป้องกันเด็กจมน้ ำ 

- เพ่ือให้ 
ผู้ปกครอง ครู
และผู้ดูแลเด็ก
ในศูนย ์มี
ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ด้ำน
ควำมปลอดภัย
จำกอุบัติเหตุ
ทำงบกและทำง
น้ ำสำมำรถน ำ
ควำมรู้ จำกกำร
อบรมดูแลเด็ก
ปฐมวัย ไป
ปฏิบัติได้ 

- ผู้เรียนศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านราง
จิก อายุ ๓ - 
๔ ปี ทุกคน 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

- ผู้ปกครองครู และผู้
ดุแลเด็กได้มีความรู้ใน
การป้องกันและ
ช่วยเหลือปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
ส้าหรับผู้จมน้้า 
- ผู้ปกครอง ครู และ
ผู้ดูแลเด็กได้รับความรู้
จากหลักการ”อย่า
ใกล้  อย่าเก็บ   อย่า
ก้ม” 
 

5. โครงกำรส่งเสริม
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- เพ่ือให้ผู้เรียน
รู้จักวำง
แผนกำรใช้เงิน   
- ผู้เรียนได้
ตระหนักถึงกำร
ออม และใช้เงิน
อย่ำงถูกวิธี 
- ผู้เรียนรู้จัก
หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

- ผู้เรียนศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนรำง
จิก อำยุ ๓ - 
๔ ปี ทุกคน 

สัปดำห์ละ 
1 ครั้ง 

สัปดำห์ละ 1 
ครั้ง 

- ผู้เรียนรู้จักวำง
แผนกำรใช้เงิน  
- ผู้เรียนได้ตระหนัก
ถึงกำรออม และใช้
เงินอย่ำงถูกวิธี 
- ผู้ เ รี ย น รู้ จั ก ห ลั ก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ๓.๒ กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเพิ่มพูนการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

6. โครงกำรรณรงค์
ป้องกันยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ 

- เพ่ือสร้ำง
ภูมิคุ้มกันยำ
เสพติดให้
ผู้เรียนก่อนวัย
เสี่ยง 
- เพ่ือ
เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งและ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 
- เพ่ือสนับสนุน
นโยบำยกำร
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำ
เสพติดของ
รัฐบำล 

- ผู้เรียนศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนรำง
จิก อำยุ ๓ - 
๔ ปี ทุกคน 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

- ผู้เรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจรับทรำบ
ถึงปัญหำและโทษของ
ยำเสพติด 
- ผู้เรียนมีควำมเข้ม
เข้มแข็ง  มีคุณธรรม
จริยธรรมมีกำรพฤติ
ปฏิบัติตนอย่ำง
ถูกต้องและเหมำะสม 

7. โครงกำรสวมใส่
หมวกนิรภัยให้
ลูกหลำน 

- เพ่ือลด
จ ำนวน
ประชำชนที่
บำดเจ็บจำก
อุบัติเหตุทำง
ถนน 
- เพ่ือปลอดภัย
ของบุตรหลำน 

- ผู้ปกครอง
และผู้เรียน
ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

- ผู้เรียนศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กสวมหมวก
นิรภัยและได้
มำตรฐำนขณะ
เดินทำง 
- ครูและผู้ปกครอง
ได้รับควำมรู้  ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบวินัยจำร
จร 
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๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ๓.๒ กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเพิ่มพูนการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

8. ซ้อมแผนปฏิบัติ
กำรกรณีเด็กติดอยู่ใน
รถ 

- เพ่ือให้ควำมรู้
เกี่ยวกับกำร
ป้องกันผู้เรียน
ติดในรถยนต์ 
- เพ่ือรณรงค์
กำรป้องกัน
ผู้เรียนติดใน
รถยนต์แก่ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนรำงจิก 

- ผู้เรียนศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนรำง
จิก อำยุ ๓ - 
๔ ปี ทุกคน 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

- ครูและผู้เรียนมี
ควำมรู้เบื้องต้นในกำร
ป้องกันผู้เรียนติดใน
รถยนต์ของผู้เรียน 
- ครูสำมำรถ
ตรวจสอบและฝึก
ผู้เรียนให้สำมำรถเอำ
ตัวรอดได้ 

9. อนุรักษ์ขนมไทย เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เห็นและได้ลง
มือปฏิบัติจริง 
สำมำรถน ำ
ควำมรู้ที่ได้ไป
ใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวัน
ได้ 

ผู้เรียนได้
เรียนรู้จริง
และได้เห็น
ควำมส ำคัญ
ของ
ประเพณี
ทำงศำสนำ 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ผู้เรียนได้รับควำมรู้
และลงมือปฏิบัติจริง
และเกิดควำมสัมพันธ์
ที่ดีร่วมกัน 
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๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน 
๔.๑ กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1.โครงกำรอนำมัยเด็ก
ดีล้ำงมือก่อนเข้ำศูนย ์

เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้วิธีล้ำงมือ
ให้ถูกต้องตำม
ขั้นตอน 

จัดกิจกรรม
สอนกำรล้ำง
มือที่ถูกวิธี 

จัดกิจกรรม
สอนกำรล้ำง
มือทุกวัน 

จัดกิจกรรม
สอนกำรล้ำง
มือทุกวัน 

ผู้เรียนทุกคนสำมำรถ
ล้ำงมือได้อยำ่งถูกต้อง
ตำมขั้นตอน 

2.ออกก ำลังกำยเพื่อ
สุขภำพ 

เพื่อให้ผู้เรียนได้
สำมำรถออก
ก ำลังกำยได้
อย่ำงถูกวิธีและมี
ร่ำงกำยที่
แข็งแรง 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำร
ออกก ำลัง
กำยทุกวัน 

จัดกิจกรรม
ออกก ำลัง
กำยทุกวัน 

จัดกิจกรรม
ออกก ำลังกำย
ทุกวัน 

ผู้เรียนทุกคนสำมำรถ
ออกก ำลังกำยได้อย่ำง
ถูกวิธีและมีสุขภำพ
ร่ำงกำยแข็งแรง 

3.โครงกำรฟันสวย  
อนำมัยด ี

เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับกำรดูและ
รักษำสุขภำพฟัน
อย่ำงเหมำะสม 

จัดกิจกรรม
กำรแปรงฟัน
ที่ถูกวิธ ี

จัดกำรสอน
แปรงฟันทุก
วัน 

จัดกำรสอน
แปรงฟันทุกวนั 

ผู้เรียนทุกคนได้รบักำร
ดูและรักษำสุขภำพฟัน
อย่ำงเหมำะสม 

4.โครงกำรอำหำร
กลำงวัน 
 

เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับสำรอำหำร
ครบถ้วน 

จัดหำอำหำร
กลำงวัน 

จัดหำอำหำร
กลำงวัน
ให้กับผู้เรียน
ทุกคน (ทุก
วัน)  วันละ  
1  มื้อ 

จัดหำอำหำร
กลำงวันให้กับ
ผู้เรียนทุกคน 
(ทุกวัน)  วนัละ  
1  มื้อ 

ผู้เรียนทุกคนได้รบั
สำรอำหำรครบถ้วน 

5. โครงกำรอำหำร
เสริม(นม) 

เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับสำรอำหำร
ครบถ้วน 

จัดอำหำร
เสริม(นม) 

จัดหำอำหำร
เสริมนม
ให้กับผู้เรียน
ทุกคน (ทุก
วัน)  วันละ  
1  มื้อ 

จัดหำอำหำร
เสริมนมให้กับ
ผู้เรียนทุกคน 
(ทุกวัน)  วนัละ  
1  มื้อ 

ผู้เรียนทุกคนได้รบั
สำรอำหำรครบถ้วน 

๖.โครงกำรป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 

เพื่อรณรงค์
ประชำสัมพนัธ์
อบรมให้ควำมรู้
แก่ผู้ปกครองใน
กำรป้องกันและ
ควบคุมโรค 

มีควำมรู้ใน
กำรป้องกัน
และควบคุม
โรค 

นักเรียนใน
พื้นที่ไมป่่วย
ด้วย
โรคติดต่อ 

ผู้ปกครอง
ได้รับ
ควำมสำมำรถ
น ำควำมรูไ้ปใช้
ในกำรป้องกัน
โรคติดติดต่อได ้

ผู้เรียนทุกคนสำมำรถ
ป้องกันตนเองจำก
โรคติดต่อได ้
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๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน 
   ๔.๒ กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา  คุณธรรมผู้เรียน 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1.โครงกำร
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและ
จรรยำมำรยำท 

เพ่ือปลูกฝังให้
ผู้เรียนมี
คุณธรรม      
จริยธรรมและ
มำรยำทที่ดี 

- จัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ประจ ำวัน 
- จัดกิจกรรมเล่ำ
นิทำนเกี่ยวกับ
คุณธรรมประจ ำ
สัปดำห์ 
- จัดกิจกรรมวัน
ส ำคัญทำงศำสนำ  
-จัดกิจกรรมหนู
น้อยฝึกจิต 
- จัดกิจกรรมหนู
น้อยมำรยำทงำม 

จัดกิจกรรม 
สัปดำห์ละ 
1 ครั้ง 

จัดกิจกรรม 
สัปดำห์ละ 
1 ครั้ง 

ผู้เรียนทุกคนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
และค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์และสร้ำง
ควำมภำคภูมิใจ 
ให้กับตัวเองและ
ผู้ปกครองและน ำไป
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ ำวัน 

2.โครงกำรออม
วันละนิดเพื่อชีวิต
ที่พอเพียง 

เพ่ือเป็นกำร
ส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้
ผู้เรียนรู้จักกำร
ประหยัดและ
เก็บออมตำม
ปรัชญำ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดกิจกรรมกำรกำร
ออมเงิน 

สัปดำห์ละ 
2 วัน 

สัปดำห์ละ 
2 วัน 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์รู้จัด
ประหยัด อดออม 
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๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน 
  ๔.๓ กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1.พัฒนำภำษำ
ส ำหรับเด็ก  

เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ภำษำต่ำงประเทศ
หลำยๆภำษำ 

จัดกิจกรรมสอน
ภำษำต่ำงประเทศ 

เดือนละ 1 
ครั้ง 

เดือนละ 1 
ครั้ง 

ผู้เรียนทุกคนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ภำษำต่ำงประเทศ
หลำยๆภำษำ 

2.ส่งเสริม
ประชำธิปไตย 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ควำมเป็นระบบ
ประชำธิปไตย
อย่ำงง่ำย 

จัดกิจกรรม ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ผู้เรียนทุกคนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับควำม
เป็นระบบ
ประชำธิปไตยอย่ำง
ง่ำย 

3.โครงกำรร ำลึก
พระคุณแม่ 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ร ำลึกถึงพระคุณ
แม่ 

จัดกิจกรรมวันแม่
,จัดท ำบอร์ดวัน
แม่ 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ผู้เรียนทุกคนร ำลึก
ถึงพระคุณแม่ 

4.โครงกำรร ำลึก
พระคุณพ่อ 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ร ำลึกถึงพระคุณ
พ่อ 

จัดกิจกรรมวันพ่อ
,จัดท ำบอร์ดวัน
พ่อ 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ผู้เรียนทุกคนร ำลึก
ถึงพระคุณพ่อ 

5.โครงกำรร ำลึก
พระคุณครู 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ร ำลึกถึงพระคุณครู 

จัดกิจกรรม ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ผู้เรียนทุกคนร ำลึก
ถึงพระคุณครู 

6.โครงกำรจัด
งำนวันเด็ก
แห่งชำติ
ประจ ำปี 

เพ่ือให้เด็กเกิด
ควำมสนุกสำน 
พัฒนำควำมคิด 

จัดกิจกรรม ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ผู้เรียนเกิดควำม
สนุกสำน พัฒนำ
ควำมคิด 

7.โครงกำรจัด
กิจกรรมวันขึ้นปี
ใหม่ 

เพ่ือให้เด็กเกิด
ควำมสนุกสำน 
พัฒนำควำมคิด 

จัดกิจกรรม ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ผู้เรียนเกิดควำม
สนุกสำน พัฒนำ
ควำมคิด 
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 ๕)  ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น 
        ๕.๑ กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมให้สังคมท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

1.โครงกำรเยี่ยม
บ้ำนสำนสัมพันธ์ 

เพ่ือให้ครูได้
ทรำบข้อมูล
พ้ืนฐำนเกี่ยวกับ
เด็กเพ่ือน ำมำ
พัฒนำกำร
จัดกำรสอน 

จัดกิจกรรมเยี่ยม
บ้ำนเด็กผู้เรียน 

เยี่ยมบ้ำน
ผู้เรียนทุก
คน ปี
กำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

เยี่ยมบ้ำน
ผู้เรียนทุก
คน ปี
กำรศึกษำละ 
1 ครั้ง 

ครูทุกคนทรำบ
ข้อมูลพ้ืนฐำน
เกี่ยวกบัผู้เรียนเพ่ือ
น ำมำพัฒนำกำร
จัดกำรสอน 

2.โครงกำร
เสริมสร้ำงควำมรู้
สู้ผู้ปกครองเพ่ือ
น้องๆ 

เพ่ือสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
ระหว่ำงครูและ
ผู้ปกครอง 

จัดกิจกรรม จัดกิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ 
ละ 1 ครั้ง 

จัดกิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ 
ละ 1 ครั้ง 

ผู้ปกครองได้รับ
ค ำแนะน ำจำก
โครงกำร 
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๕)  ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น 
      ๕.2 กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมให้เกิดการรักท้องถิ่น 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน

เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

1.สืบสำนภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งประดิษฐ์
ต่ำงๆที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรม 
สืบสำนภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ปีกำรศึกษำละ 
1 ครั้ง 

ผู้เรียนทุกคนใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตระหนักถึงกำรสืบ
สำนภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 
 

2.โครงกำรวัน
เข้ำพรรษำ 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เข้ำร่วมกิจกรรม
ทำงวัฒนธรรมที่
ท้องถิ่นจัดขึ้นใน
แต่ละปี 

เข้ำร่วม
กิจกรรมทำง
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ปีกำรศึกษำละ 
1 ครั้ง 

ผู้เรียนทุกคนใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตระหนักถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

3.โครงกำรสืบสำน
ประเพณีลอยกระทง 

เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กได้รู้จัก
ประเพณีลอย
กระทง 

เข้ำร่วม
กิจกรรมวัน
ลอยกระทง 

เข้ำร่วม
กิจกรรมวัน
ลอยกระทง 

เข้ำร่วมกิจกรรม
วันลอยกระทง 

ผู้เรียนทุกคนใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตระหนักถึงวันลอย
กระทง 

4.โครงกำรจัดงำน
วันสงกำนต์และสืบ
สำนประเพณีรดน้ ำ
ด ำหัวผู้สูงอำยุ 
 
 
 
 

เพ่ือสืบสำน
ประเพณีรดน้ ำ
ด ำหัวผู้สูงอำยุ
และเป็นกำร
ส่งเสริมสถำบัน
ครอบครัว 

จัดงำนวัน
สงกรำนต์ 

ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

ปีกำรศึกษำละ 
1 ครั้ง 

ผู้เรียนทุกคนใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตระหนักถึงสถำบัน
ครอบครัว 
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๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู 
   ๖.๑. พัฒนาความรู้ให้แก่ครู 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน

เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

1. นิเทศภำยใน
สถำนศึกษำ 

เพ่ือประกัน
คุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำได้รับ 
กำรนิเทศ
ภำยใน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

จัดประเมิน
คุณภำพภำยใน 
สถำนศกึษำ ปี
กำรศกึษำ ละ 
๑ ครั้ง 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ผ่ำน กำรประเมิน/
นิเทศภำยใน 
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๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู 
                  6.2 จัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน

เชิงคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

1.โครงกำรสรรหำ
บุคลำกรกำรศึกษำ 
(คร)ู ให้ได้ตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 

เพ่ือให้ได้มำซึ่ง 
บุคลำกร
กำรศึกษำ (คร)ู 
ตำมประกำศ 
มำตรฐำน (1 : 
10) 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

ครูผู้ดูแลเด็ก 1 
คน ต่อ เด็กเล็ก 
10 คน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

รองบประมำณ  
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บทที่  ๓ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก หมู่ที่ ๓ สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไร่ใหม่พัฒนำ ได้ด ำเนินงำนภำยใต้
นโยบำยของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ โดยมีวิสัยทัศน์ “ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำที่
หลำกหลำยเอื้อต่อผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ กำรบริหำรสถำนศึกษำอย่ำงมีคุณคุณภำพ”  ซึ่งสถำนศึกษำ
ได้ก ำหนดไว้ ๖ ยุทธศำสตร์ ๑2 แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้ 
 ในปีงบประมำณ 2561 - ๒๕๖4 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก มียุทธศำสตร์และกลยุทธ์ในกำรจัด
กำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน 
 

๑.๑.กำรจัดระเบียบกำรเก็บของใช้ต่ำงๆและ
ดูแลเอำใจใส่ผู้เรียนทุกคนให้ปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด 

กองกำรศึกษำฯ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 

๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
สิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กให้น่ำอยู่เพ่ือส่งเสริม
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

๒.๑.ส่งเสริมกำรปรับภูมิทัศน์ให้น่ำอยู่ 
๒.๒.กำรพัฒนำด้ำนอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม
และควำมปลอดภัยของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  

กองกำรศึกษำฯ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน 

๓.๑.ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม    
ช่วงอำยุเพ่ือเสริมสร้ำงพัฒนำกำรด้ำน ร่ำงกำย 
อำรมณ ์สังคมและสติปัญญำ 
๓.๒.ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้
ผู้เรียนเพ่ิมพูนกำรเรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
 

กองกำรศึกษำฯ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

๔.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
พฤติกรรมผู้เรียน 

๔.๑.ส่งเสริมสุขภำพผู้เรียน 
๔.๒.ส่งเสริมคุณธรรมผู้เรียน 
๔.๓.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมกล้ำแสดงออก 
 

กองกำรศึกษำฯ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 

๕.ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริม
ควำมภูมิใจในควำมเป็น
ท้องถิ่น   

๕.๑.ส่งเสริมให้สังคมท้องถิ่นเกิดควำมเข้มแข็ง 
๕.๒.ส่งเสริมให้เกิดกำรรักท้องถิ่น 
 

กองกำรศึกษำฯ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ผู้น ำชุมชน 

๖.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำครู ๖.๑. พัฒนำควำมรู้ให้แก่ครู 
๖.๒. จัดหำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กองกำรศึกษำฯ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
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บทที่  ๔ 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 
ในปีกำรศึกษำ  2564  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               

มีโครงกำร/กิจกรรมจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ในกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนรำงจิก   
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

 

 ๔.๑  บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
 

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ 
ปีกำรศึกษำ 

จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ(บำท) 
  ๑) ยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำประสทิธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
      ๑.๑ แนวทำงกำรพัฒนำ กำรจัดระเบียบกำรเก็บของใช้ต่ำงๆ 
                                   และดูแลเอำใจใสเ่ด็กทุกคนให้ปฏิบัต ิ
                                   อย่ำงเคร่งครัด     

 
3 

 
- 

       รวม 3 - 
 ๒) ยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำสิ่งสภำพแวดล้อมในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้น่ำ
อยู่เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรยีน 
     ๒.๑ แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมกำรปรับภมูิทัศน์ให้น่ำอยู ่
       ๒.๒ แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสรมิใช้ประโยชน์ของเครื่องเล่น 
             ให้เกิดควำมคุ้มค่ำ 

 
3 
2 

 
- 

20,000 
 

 
รวม 5 20,000 

 ๓) ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำคณุภำพผู้เรียน 
        ๓.๑  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมจัดกำรเรียนกำรสอนตำมช่วงอำย ุ
        ๓.๒  แนวทำงกำรพฒันำ  ส่งเสริมจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้ 
                                        นักเรียนเพิ่มพูนกำรเรียนรู้อย่ำงเตม็ 
                                        ศักยภำพ   

 
7 
 

9 
 

 
106,000 

 
20,000 

รวม 16 126,000 

   ๔) ยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำพฤตกิรรมผู้เรยีน 
       ๔.๑  แนวทำงกำรพัฒนำ   ส่งเสริมสุขภำพเด็ก 
       ๔.๒  แนวทำงกำรพัฒนำ   ส่งเสริมคณุธรรม 
       ๔.๓  แนวทำงกำรพัฒนำ   ส่งเสริมให้เรียนมีควำมกล้ำแสดงออก 

 
5 
2 
7 

 
450,000 

- 
- 

                                                                          รวม ๑4 450,000 
  ๕) ยุทธศำสตร ์กำรส่งเสรมิควำมภูมิใจในควำมเป็นท้องถิ่น 
      ๕.๑  แนวทำงกำรพัฒนำ    ส่งเสริมให้สังคมท้องถิ่นเกิดควำมเข้มแข็ง                                    
      ๕.๒  แนวทำงกำรพัฒนำ    ส่งเสริมให้เกิดกำรรักท้องถิ่น 

 
๒ 
4 

 
10,000 
30,000 

รวม 6 40,000 
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๔.๑  บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม(ต่อ) 

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ 
ปีกำรศึกษำ 

จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ(บำท) 
 6) ยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำคร ู
      6.1 พัฒนำควำมรู้ให้แก่ครู 
     6.2 จัดหำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
1 
1 

 
- 
- 

       รวม 2 - 
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๔.๒  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1.1 แนวทางการพัฒนา  การจัดระเบียบการเก็บของใช้ต่างๆ และดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนให้
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความ
สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัว
บ่งชี้ 

1 โครงกำรจัดเก็บวัสด-ุ
ครุภัณฑ์อย่ำงเป็น
ระเบียบ 

-เพื่อให้กำรเก็บวัสด-ุ
ครุภัณฑ์เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

วัสด-ุครุภัณฑ์ใช้ได้
อย่ำงคุ้มค่ำ
เหมำะสมกับเด็ก 

- วัสด-ุครุภัณฑ์ใช้ได้อย่ำง
คุ่มค่ำเหมำะสมกับเด็ก
และจ ำนวนของเด็ก 

-กองกำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนรำงจิก 
 

๕ 

2 โครงกำรประเมิน
คุณภำพภำยในแบบ
มีส่วนร่วม 

-เพื่อประเมินคุณภำพ
ภำยในศูนยพ์ัฒนำเด็ก
เล็กแบบมีส่วนร่วม 
-เพื่อพัฒนำคุณภำพ
ผู้บริหำรครู เด็ก และ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
-เพื่อประกันคุณภำพ
ภำยในศูนยพ์ัฒนำเด็ก
เล็ก 

จัดกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน
ศูนย์พัฒนำเด็ก
แบบมีส่วนร่วม 

- - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมี
กำรประเมินคุณภำพ
ภำยในแบบมีส่วนรว่ม 
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมี
กำรพัฒนำคุณภำพ 
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
พัฒนำผู้บริหำร ครู เด็ก
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
อย่ำงต่อเนื่อง 

  -กองกำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนรำงจิก 

๑๒
(๑๒.๑,๑๒.๒,
๑๒.๓,๑๒.๔,๑
๒.๕ ) 

3 โครงกำรวิจัยในชั้น
เรียน 

เพื่อศึกษำปัญหำ และ
แก้ไขปัญหำพฤติกรรม
ที่ส่งผลต่อกำรเรียนรู้
ของเด็กเล็กศูนย์
พัฒนำ 

จัดกิจกรรมวจิัย
พฤติกรรมที่ส่งต่อ
กำรเรียนรู้เด็กใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

- น ำผลกำรวจิัยในชั้น
เรียนแก้ปัญหำและ
พัฒนำเพื่อส่งเสริมให้
กำรเรียนรู้ของนักเรียน 

-กองกำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนรำงจิก 
 

๘
(๘.๖,๘.๗,๘๘) 
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๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๒.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความ
สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัว
บ่งชี้ 

1 โครงการปรับปรุง 
แหล่งเรียนรู้
ภายในห้องเรียน 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กมี
สภำพแวดล้อมน่ำ
อยู่สวมงำม
เหมำะสมกับกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอน 

จัดท ำป้ำยนิเทศ
กำรเรยีนรู้และ
จัด
สภำพแวดล้อม
ภำยในห้องเรียน
รู้ ปีกำรศึกษำละ 
1 ครั้ง 

- ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กมี
สภำพแวดล้อมท่ี
น่ำอยู่เป็นระเบียบ
สวยงำมเหมำะสม
กับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

-กองกำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนรำงจิก 
 

๕
(๕.๑,๕.๒,๕.๓,
๕.๔,๕.๑o) 
๑o 
(๑o.๑,๑o.๔,๑
o.๕) 
๑๔ 
(๑๔.๑,๑๔.๒) 

2 โครงกำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กอยู่
สู่ ๕ ส. 

เพื่อให้นักเรียนได้รู้
รักษำ
สภำพแวดล้อม ให้
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และมี
ควำมปลอดภัย 
เพื่อจัด
สภำพแวดล้อมให้
เป็นศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กน่ำอยู ่

จัดกิจกรรม ๕ 
ส. ให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกำร
จัด
สภำพแวดล้อม
ของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กให้มี
ควำมสะอำดน่ำ
อยู่และมีควำม
ปลอดภัย ปี
กำรศึกษำละ 1 
ครั้ง 

- นักเรียนรู้จักกำร
รักษำสภำพแวดล้อม
ให้สะอำดเป็น
ระเบียบ  เรียบร้อย
น่ำอยู ่
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมี
ควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสะอำด และ
ปลอดภัย 

-กองกำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนรำงจิก 
 

๕ 
(๕.๑,๕.๒,๕.๓,
๕.๔,๕.๕) 
๑o 
(๑o.๑,๑o.๒,๑
o.๔,๑o.๕) 
 
 
 
 

3 โครงกำรจดัแยก
ขยะ (ขยะสร้ำง
สุข) 

- เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น 
เยำวชน ประชำชน  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และด ำเนินกำรคัด
แยกขยะจำกต้นทำง 
- เพื่อจัดตั้งศูนย์
เรียนและครัวเรือน
ต้นแบบในกำร
บริหำรจัดกำรขยะ  
และสำมำรถเป็น
แหล่งเรียนรู้ 

ครัวเรือนผู้เรยีน 
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบำ้นรำงจิก 

- - ผู้เรียน เยำวชน มี
รำยได้จำกกำร
จ ำหน่ำยขยะรีไซเคิล 
- ภำพแวดล้อมใน
ครัวเรือน มีควำม
สะอำด  น่ำอยู่ นำ่
อำศัย 
- ผู้เรียน เยำวชน 
ร่วมใจกันสร้ำง
จิตส ำนึกในกำร
บริหำรจัดกำรขยะ
ด้วยตนเอง 

-กอง
กำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
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๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๒.๒ แนวทางการพัฒนา ด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความ
สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัว
บ่งชี้ 

1 โครงกำรจดัหำ
วัสดุงำนบ้ำน
งำนครัว 

เพื่อใช้ท ำควำม
สะอำดและรักษำ
ควำมสะอำด ให้
เอื้อต่อกำรบริกำร
ประชำชน 

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์งำนบ้ำน
งำนครัว  ปีละ  
1  ครั้ง 

20,000 
งบ อบต. 

ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กสะอำดและ
เอื้อต่อกำรบริกำร
ประชำชน 

กองกำรศึกษำ 
 

๕ 
(๕.๑,๕.๒) 
๑o 
(๑o.๔) 
 

2 โครงกำร
อนุรักษ์และ
พัฒนำ
สิ่งแวดล้อม 

- เพือ่ให้ผู้เรียนรู้คุณค่ำ
ของสิ่งแวดลอ้ม และ
ตระหนกัถึงผลกระทบที่
เกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอ้ม 
-  เพือ่ให้ผู้เรียนเข้ำร่วม
และมีส่วนรว่มใน
กิจกรรมอนุรกัษ์และ
พัฒนำสิ่งแวดล้อม 

- ผู้เรียน ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน
รำงจิกทุกคน 
-  ผู้เรียนตระหนกั
ถึงปัญหำ รู้คุณค่ำ 
อนุรักษ์และพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม 

- ผู้เรียนรู้คุณค่ำของ
สิ่งแวดล้อม และ
ตระหนักถึงผลกระทบ
ที่เกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม 
-  ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอนุรักษ์และ
พัฒนำสิ่งแวดล้อม 

ศู น ย์ พั ฒ น ำ
เด็ ก เล็ กบ้ ำน
รำงจิก 
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๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๓.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนตามช่วงอายุเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้าน 

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความ
สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัว
บ่งชี้ 

1 โครงกำรจดัซื้อ
หนังสือเรียน
ส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย (3-5 ปี) 

เพื่อจัดซื้อหนังสือ
เรียนที่จ ำเป็นเพื่อ
พัฒนำกำรผู้เรียน 

จัดหำหนังสือ
เรียนให้แก่
ผู้เรยีน 

งบอุดหนุน 
5,000 

ผู้เรยีนมีหนังสือ
ประกอบส ำหรับ
เสรมิประสบกำรณ์
ที่สมวัย 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 

 

2 โครงกำรจดัซื้อ
อุปกรณ์กำรเรียน
ส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย  (3-5 ปี) 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
กำรเรยีนที่จ ำเป็น
ส ำหรับเด็กใน 
ศพด. 

จัดหำวัสดุ
อุปกรณ์กำร
เรียนให้แก่
ผู้เรยีนใน ศพด. 

งบอุดหนุน 
5,000 

ผู้เรยีนมีวัสดุ
อุปกรณ์เหมำะสม 
ส ำหรับเสริม
ประสบกำรณ์ที่
สมวัย 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 

 

3 โครงกำรจดัซื้อ
เครื่องแบบผู้เรียน
ส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย (3-5 ปี) 

เพื่อให้ผู้เรียนมีชุด
ผู้เรยีนใส ่

จัดหำชุดผูเ้รียน
ส ำหรับผู้เรียนใน
ศพด. 

งบอุดหนุน 
10,000 

ผู้เรยีนมี
เครื่องแบบผู้เรียน
ที่เหมำะสม 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 

 

4 โครงกำรส่งเสริม
กำรจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ (กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน)
ส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย (3-5 ปี) 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมส ำหรับ
กำรพัฒนำผู้เรียน
ทุกด้ำน 

จัดกิจกรรม
พัฒนำกำร
เรียนรู้ของ
ผู้เรยีน 

งบอุดหนุน 
10,000 

ผู้เรยีนได้
พัฒนำกำรเรียนรู้
ตำมกิจกรรมที่
เหมำะสม 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 

 

5 โครงกำร
สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ 

เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมกำรเรียน
กำรสอน 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์
ที่ส่งเสรมิกำร
เรียนรู ้

งบอุดหนุน 
70,000 

ผู้เรยีนไดร้ับกำร
เรียนกำรสอน
อย่ำงมีคุณภำพ 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 

 

6 โครงกำรพัฒนำ
หลักสตูร
กำรศึกษำปฐมวัย 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กมีเครื่องมือ
ในกำรวำงแผนกำร
จัดประสบกำรณ์
เรียนรูไ้ด้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

จัดกิจกรรม
นิเทศภำยใน 
ภำยนอก พร้อม
ทั้งกำรจัดท ำ 
swot ของ 
ศพด. ปี
กำรศึกษำละ 1 
ครั้ง 

งบอบต. 
6,000 

ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กมีหลักสตูร
กำรศึกษำปฐมวัย
และน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
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๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๓.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนตามช่วงอายุเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้าน 

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา(ต่อ) 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความ
สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัว
บ่งชี้ 

7 โครงกำรวิจัยใน
ช้ันเรียน 

เพื่อศึกษำปัญหำ 
และแก้ไขปญัหำ
พฤติกรรมทีผ่ลต่อ
กำรเรยีนรู้ของเด็ก
เล็ก 

จัดกิจกรรมวิจัย
พฤติกรรมที่
ส่งผลต่อกำร
เรียนรูผู้้เรียนใน
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง 

- น ำผลกำรวิจัยใน
ช้ันเรียนแก้ปัญหำ
และพัฒนำเพื่อ
ส่งเสริมให้กำร
เรียนรู้ของเด็ก 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
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๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๓.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเพิ่มพูนการเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความ
สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัว
บ่งชี้ 

1 โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกร 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก
ได้พัฒนำตนเอง 

เข้ำรับกำรอบรม
ต่ำงๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับงำน 

20,000 
งบ อบต. 

บุคลำในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนรำงจิก  
มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ
เหมำะสมกับ
ต ำแหน่ง 
 

-กอง
กำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
 

๑.๓ ,๑.๖ 

2 โครงกำรหนูน้อย
รักกำรอ่ำน 

- เพื่อใหผู้้เรียนมี
ทักษะกำร ฟัง กำร
พูด กำรกล้ำ
แสดงออกและเปิด
โอกำสให้ผูเ้รียนได้
แสดงควำมคดิ
สร้ำงสรรค ์
- เพื่อส่งเสริม
พัฒนำ 
กำรผู้เรียนทำงด้ำน
อำรมณ์และสังคม 

- จัดกิจกรรมเล่ำ
นิทำนให้ผู้เรียน
ฟังก่อนนอน 
- จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้
ผู้ปกครองยืม
หนังสือนิทำนไป
เล่ำใหผู้เ้รียนฟัง
ที่บ้ำน สัปดำห์
ละ 2 ครั้ง 

- - ผู้เรียนมีทักษะกำร
ฟัง กำรพูด กำรกล้ำ
แสดงออกมีควำมคดิ
สร้ำงสรรค์และ
สำมำรถสนทนำ
แลกเปลีย่นควำม
คิดเห็นขณะอ่ำน/
เล่ำนิทำน 
- ผู้เรียนมีพัฒนำกำร
ด้ำนอำรมณ์และ
สังคม 
 

กอง
กำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
 

๘.๑,๘.๔,๙.
๒ 
๙.๓,๑๖.๓, 
๑๗.๒,๑๗.๓
,๑๘.๑,๑๙.
๓ 

3 โครงกำรเกษตร
ตัวน้อย 

- เพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้
จักและปลูกฝังกำร
รักและศรัทธำใน
อำชีพเกษตรกรใน
ท้องถิ่น 
- ผู้เรียนไดฝ้ึกและ
ลงมือปฏิบัติกำรท ำ
อำชีพเกษตร 
- เพื่อให้ผู้เรียนได้
ท ำกิจกรรมร่วมกัน 

- ผู้เรียนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนรำงจิก อำยุ 
๓ - ๔ ปี ทุกคน 

- - ผู้เรียนรู้ไดจ้ักและ
ปลูกฝังกำรรักและ
ศรัทธำในอำชีพ
เกษตรกรในท้องถิ่น 
- ผู้เรียนไดฝ้ึกและ
ลงมือปฏิบัติกำรท ำ
อำชีพเกษตร 
- เพื่อให้ผู้เรียนได้ท ำ
กิจกรรมร่วมกัน 

-กอง
กำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
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๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๓.2 กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเพิ่มพูนการเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ  (ต่อ) 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความ
สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัว
บ่งชี้ 

4 โครงกำรรณรงค์
กำรป้องกันเด็ก
จมน้ ำ 

- เพื่อให ้ผู้ปกครอง 
ครูและผู้ดูแลเด็ก
ในศูนย์ มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ด้ำน
ควำมปลอดภัยจำก
อุบัติเหตุทำงบก
และทำงน้ ำ
สำมำรถน ำควำมรู้ 
จำกกำรอบรมดูแล
เด็กปฐมวัย ไป
ปฏิบัติได ้

- ผู้เรียนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนรำงจิก อำยุ 
๓ - ๔ ปี ทุกคน 

- - ผู้ปกครองครู 
และผูดุ้แลเด็กได้มี
ควำมรู้ในกำร
ป้องกันและ
ช่วยเหลือปฐม
พยำบำลเบื้องต้น
ส ำหรับผู้จมน้ ำ 
- ผู้ปกครอง ครู 
และผูดู้แลเด็ก
ได้รับควำมรูจ้ำก
หลักกำร”อย่ำใกล้  
อย่ำเก็บ   อย่ำ
ก้ม” 
- ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กมีแผนบูรณำ
กำร กำรจัดกำร
เรียนรู้ เรื่อง ควำม
ปลอดภัยจำกกำร
จมน้ ำที่ถูกต้อง 
 

-กอง
กำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
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๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๓.2 กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเพิ่มพูนการเรียนรู้อย่าง

เต็มศักยภาพ  (ต่อ) 
ที่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความ
สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัว
บ่งชี้ 

5 โครงกำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
ตำมรอยพ่อหนู
ขอพอเพียง 

เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรูห้ลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ผู้เรียนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนรำงจิก อำยุ 
๓ - ๔ ปี ทุกคน 

- ผู้เรยีนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจหลัก
ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

-กอง
กำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
 

 

6 โครงกำร
รณรงค์ป้องกัน
ยำเสพตดิใน
สถำนศึกษำ 

- เพื่อสร้ำง
ภูมิคุ้มกันยำเสพติด
ให้ผู้เรียนก่อนวัย
เสี่ยง 
- เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งและ
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 
- เพื่อสนับสนุน
นโยบำยกำร
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพตดิ
ของรัฐบำล 

- ผู้เรียนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนรำงจิก อำยุ 
๓ - ๔ ปี ทุกคน 

- ผู้เรยีนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
รับทรำบถึงปัญหำ
และโทษของยำ
เสพติด 
- ผู้เรียนมคีวำม
เข้มเข้มแข็ง  มี
คุณธรรมจริยธรรม
มีกำรพฤติปฏบิัติ
ตนอย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม 

-กอง
กำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
 

 

7 โครงกำรสวม
หมวกนิรภัยให้
ลูกหลำน 

- เพื่อลดจ ำนวน
ประชำชนท่ี
บำดเจ็บจำก
อุบัติเหตุทำงถนน 
- เพื่อปลอดภัยของ
บุตรหลำน 

- ผู้ปกครองและ
ผู้เรยีนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนรำงจิก 

- - ผู้เรียนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กสวม
หมวกนิรภัยและ
ได้มำตรฐำนขณะ
เดินทำง 
- ครูและ
ผู้ปกครองได้รับ
ควำมรู้  ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบวินัย
จำรจร 
 

-กอง
กำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
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๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๓.2 กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเพิ่มพูนการเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ  (ต่อ) 
ที่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความ
สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัว
บ่งชี้ 

8 โครงกำรซ้อม
แผนปฏิบัติกำร
กรณีเด็กติดอยู่
ในรถ 

- เพื่อให้ควำมรู้
เกี่ยวกับกำร
ป้องกันผู้เรียนตดิ
ในรถยนต ์
- เพื่อรณรงค์กำร
ป้องกันผู้เรียนตดิ
ในรถยนต์แก่ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบำ้น
รำงจิก 

- ผู้เรียนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนรำงจิก อำยุ 
๓ - ๔ ปี ทุกคน 

- - ครูและผู้เรยีนมี
ควำมรู้เบื้องต้นใน
กำรป้องกันผู้เรยีน
ติดในรถยนต์ของ
ผู้เรยีน 
- ครูสำมำรถ
ตรวจสอบและฝึก
ผู้เรยีนให้สำมำรถ
เอำตัวรอดได ้

-กอง
กำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 

 

 

9 อนุรักษ์ขนม
ไทย 

เพื่อให้ผู้เรียนได้
เห็นและไดล้งมือ
ปฏิบัติจริง 
สำมำรถน ำควำมรู้
ที่ได้ไปใช้ในกำร
ด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวันได ้

ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้
จริงและได้เห็น
ควำมส ำคญัของ
ประเพณีทำง
ศำสนำ 

- ผู้เรยีนไดร้ับ
ควำมรู้และลงมือ
ปฏิบัติจริงและเกดิ
ควำมสัมพันธ์ที่ดี
ร่วมกัน 

-กอง
กำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
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๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน 
๔.๑ กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความ
สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัว
บ่งชี้ 

1 โครงกำรอนำมยั
เด็กดลี้ำงมือก่อน
เข้ำศูนย ์

เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้วิธีล้ำงมือให้
ถูกต้องตำมขั้นตอน 

จัดกิจกรรมสอน
กำรล้ำงมือท่ีถูก
วิธีทุกวัน 

- ผู้เรยีนทุกคน
สำมำรถล้ำงมือได้
อย่ำงถูกต้องตำม
ขั้นตอน 

-กอง
กำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
 

๘.๑,๑0.
๒,๑๓.๕ 
๑๙.๑ 

2 
 

ออกก ำลังกำยเพื่อ
สุขภำพ 

เพื่อให้ผู้เรียนได้
สำมำรถออกก ำลัง
กำยได้อย่ำงถูกวิธี
และมรี่ำงกำยที่
แข็งแรง 
 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยทุกวัน 

- ผู้เรยีนทุกคน
สำมำรถออกก ำลัง
กำยได้อย่ำงถูกวิธี
และมสีุขภำพ
ร่ำงกำยแข็งแรง 

-กอง
กำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
 

๘.๑,๑๗.๑, 
๑๙.๑,๒0.๓ 

3 โครงกำรฟันสวย  
อนำมัยด ี

เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับ
กำรดูและรักษำ
สุขภำพฟันอย่ำง
เหมำะสม 

จัดกิจกรรมกำร
แปรงฟันท่ีถูกวิธี 

- ผู้เรยีนทุกคนไดร้ับ
กำรดูและรักษำ
สุขภำพฟันอย่ำง
เหมำะสม 

-กอง
กำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
 

๑0.๒,๑๙.๑ 

4 โครงกำรอำหำร
กลำงวัน 

เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับ
สำรอำหำร
ครบถ้วน 

จัดหำอำหำร
กลำงวันให้แก่
ผู้เรยีน 

350,000 
งบ อบต. 

ผู้เรยีนทุกคนไดร้ับ
สำรอำหำร
ครบถ้วน 

-กอง
กำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
 

 
 

5 โครงกำรอำหำร
เสรมิ(นม) 

เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับ
สำรอำหำร
ครบถ้วน 

จัดหำอำหำร
อำหำรเสริม(นม)
ให้แกผู่้เรียน 

100,000 
งบ อบต. 

ผู้เรยีนทุกคนไดร้ับ
สำรอำหำร
ครบถ้วน 

-กอง
กำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
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๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน 
๔.๒ แนวทางการพัฒนา  คุณธรรมนักเรียน 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณ
และที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความ
สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัว
บ่งชี้ 

1 ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมและ
จรรยำมำรยำท 

เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
มีคุณธรรม จริย 
ธรรมและมำรยำท
ที่ดี 

- จัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ประจ ำวัน 
- จัดกิจกรรมเล่ำ
นิทำนเกี่ยวกับ
คุณธรรมประจ ำ
สัปดำห ์
- จัดกิจกรรมวัน
ส ำคัญทำงศำสนำ  
-จัดกิจกรรมหนูน้อย
ฝึกจิต 
- จัดกิจกรรมหนู
น้อยมำรยำทงำม 

- ผู้เรยีนทุกคนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
และค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์และสร้ำง
ควำมภำคภูมิใจ 
ให้กับตัวเองและ
ผู้ปกครองและ
น ำไปปฏิบตัิใน
ชีวิตประจ ำวัน 

-กอง
กำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
 

๘.๑,๑๓ 

2 โครงกำรออมวัน
ละนิดเพื่อชีวิตที่
พอเพียง 

เพือ่เป็นกำร
ส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้ผูเ้รียน
รู้จักกำรประหยดั
และเก็บออมตำม
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดกิจกรรมกำรออม
เงิน 

- ผู้เรยีนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคร์ู้จัด
ประหยดั อดออม 

-กอง
กำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
 

๘.๑,๙.๔,๑
๓.๒ 
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๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน 
๔.๓ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความ
สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัว
บ่งชี้ 

1 โครงกำรพัฒนำ
ภำษำส ำหรับ
ผู้เรียน  

เพื่อให้ผู้เรียน ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ภำษำต่ำงประเท
ศหลำยๆภำษำ 

จัดกิจกรรมสอน
ภำษำต่ำงประเทศ ปี
กำรศึกษำละ 1 ครั้ง 

- ผู้เรียน ทุกคนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ภำษำต่ำงประเทศ
หลำยๆภำษำ 

-กองกำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนรำง
จิก 

๘.๑,๘.๒,๑๖, 
๑๗.๓,๑.๓ 

2 ส่งเสริม
ประชำธิปไตย 

เพื่อให้ผู้เรียน ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ควำมเป็นระบบ
ประชำธิปไตย
อย่ำงง่ำย 

จัดกิจกรรมปี
กำรศึกษำละ 1 ครั้ง 

- ผู้เรียน ทุกคนได้
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ควำมเป็นระบบ
ประชำธิปไตยอย่ำง
ง่ำย 

-กองกำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนรำง
จิก 

๙.๑,๙.๗,๒๑.
๑,๑๓.๙,๒๑.
๑ 

3 โครงกำรร ำลึก
พระคุณแม่ 

เพื่อให้ผู้เรียน ได้
ร ำลึกถึงพระคุณ
แม่ 

จัดกิจกรรมวันแม่,
จัดท ำบอร์ดวันแม่ ปี
กำรศึกษำละ 1 ครั้ง 

- ผู้เรียน ทุกคนร ำลึก
ถึงพระคุณแม่ 

-กองกำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนรำง
จิก 

๘.๑,๙.๖,๑๑.
๒,๑๓.๙,๑๕,
๑๕.๒๑๕.๓,
๑๙.๓ 
๒๒.๑,๒๓.๑ 
,๒๓.๒ 

4 โครงกำรร ำลึก
พระคุณพ่อ 

เพื่อให้ผู้เรียน ได้
ร ำลึกถึงพระคุณ
พ่อ 

จัดกิจกรรมวันพ่อ,
จัดท ำบอร์ดวันพ่อ ปี
กำรศึกษำละ 1 ครั้ง 

- ผู้เรียน ทุกคนร ำลึก
ถึงพระคุณพ่อ 

-กองกำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนรำง
จิก 
 

๘.๑,๙.๖,๑๑.
๒,๑๓.๙,๑๕,
๑๕.๒๑๕.๓,
๑๙.๓ 
๒๒.๑,๒๓.๑ 
,๒๓.๒ 

5 โครงกำรร ำลึก
พระคุณครู 

เพื่อให้ผู้เรียน ได้
ร ำลึกถึงพระ
คุณครู 

จัดกิจกรรม ปี
กำรศึกษำละ 1 ครั้ง 

- ผู้เรียน ทุกคนร ำลึก
ถึงพระคุณครู 

-กองกำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนรำง
จิก 

๘.๑,๙.๖,๑๓.
๙,๑๕.๑,๑๙.
๓ 

6 โครงกำรวันเด็ก
แห่งชำติ 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ควำมสนุกสนำน
พัฒนำควำมคิด 

จัดกิจกรรม ปี
กำรศึกษำละ 1 ครั้ง 

- ผู้เรียนเกิดควำม
สนุกสนำนพัฒนำ
ควำมคิด 

-กองกำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนรำง
จิก 

 

7 โครงกำรจัด
กิจกรรมวันขึ้นปี
ใหม่ 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ควำมสนุกสนำน 
พัฒนำควำมคิด 

จัดกิจกรรมปี
กำรศึกษำละ 1 ครั้ง 

- ผู้เรียนเกิดควำม
สนุกสนำน พัฒนำ 

-กองกำรศึกษำ 
-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนรำง
จิก 
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๕)  ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น 
๕.๑ แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมให้สังคมท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความ
สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัว
บ่งชี้ 

1 โครงกำรเยี่ยม
บ้ำนสำนสมัพันธ์ 

เพื่อให้ครูได้
ทรำบข้อมูล
พื้นฐำนเกี่ยวกับ
ผู้เรยีนเพื่อน ำมำ
พัฒนำกำร
จัดกำรสอน 

จัดกิจกรรมเยีย่ม
บ้ำนผู้เรยีน 

 
- 

ครูทุกคนทรำบ
ข้อมูลพื้นฐำน
เกี่ยวกับผู้เรียน
เพื่อน ำมำ
พัฒนำกำรจัดกำร
สอน 

-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
 

 
๑.๕,๑.๙,๒
๒.๑,๒๒.๒,
๒๓.๑, 
๒๓.๒ 

2 โครงกำร
เสรมิสร้ำง
ควำมรูสู้้
ผู้ปกครองเพื่อ
น้องๆในศูนย ์

เพื่อให้
ผู้ปกครองได้
ทรำบและเข้ำใจ
ถึงกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อ
เตรียมควำม
พร้อมส ำหรับ
เด็กปฐมวัย 
 

ประชุมผู้ปกครองปี
ละ 2 ครั้ง 

10,000 
งบ อบต. 

ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กได้ปฏิบตัิงำน
ร่วมกับบ้ำน 

-ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
 

 
๑๑.๑,๑๑.๒
, 
๒๒.๑,๒๒.๒
, 
๒๓.๑,๒๓.๒ 
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๕)  ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น 
๕.2 แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมใหเ้กิดการรักท้องถิ่น 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความ
สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัว
บ่งชี้ 

1 สืบสำนภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรูเ้กี่ยวกับ
สิ่งประดิษฐ์
ต่ำงๆที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมสืบสำน
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

- ผู้เรยีนทุกคนได้
เรียนรูเ้กี่ยวกับ
สิ่งประดิษฐต์่ำงๆที่
มีอยู่ในท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
 

๘.๑,๘.๒,๘.
๕, 
๒๑.๓ 

2 โครงกำรวัน
เข้ำพรรษำ 

เพื่อให้ผู้เรียนได้
เข้ำร่วมกิจกรรม
ทำงวัฒนธรรมที่
ท้องถิ่นจัดขึ้นใน
แต่ละป ี
 

เข้ำร่วมกิจกรรมทำง
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

- ผู้เรยีนทุกคนได้
เข้ำร่วมกิจกรรม
ทำงวัฒนธรรมที่
ท้องถิ่นจัดขึ้นใน
แต่ละป ี

กองกำรศึกษำ 
ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 

๘.๑,๘.๒,๘.
๕, 
๒๑.๓,๒๓.๑
, 
๒๓.๒ 

3 โครงกำรสืบ
สำนประเพณี
ลอยกระทง 

เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รู้จัก
ประเพณีลอย
กระทง 

เข้ำร่วมกิจกรรม
วันลอยกระทง 

- ผู้เรียนทุกคน
รู้จักควำม
เป็นมำของ
ประเพณีลอย
กระทงและสืบ
สำนประเพณี
ลอยกระทง 

กองกำรศึกษำ 
ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 

 

4 โครงกำรจัด
งำนวัน
สงกรำนต์และ
สืบสำน
ประเพณีรดน้ ำ
ด ำหัวผู้สูงอำยุ 

เพ่ือสืบสำน
ประเพณีรดน้ ำ
ด ำหัวผู้สูงอำยุ
และเป็นกำร
ส่งเสริม
สถำบัน
ครอบครัว 

เข้ำร่วมกิจกรรม - ผู้เรียนทุกคน
รู้จักควำม
เป็นมำของวัน
สงกรำนต์และ
ประเพณีรดน้ ำ
ด ำหัว 

กองกำรศึกษำ 
ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
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6)  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาครู 
6.๑ กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา ความรู้ให้แก่ครู 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ
และที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความ
สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัว
บ่งชี้ 

1 
 

นิเทศภายใน
สถานศึกษา 

เพ่ือประกัน
คุณภาพการจัด
การศึกษาได้รับ 
การนิเทศ
ภายใน 

ปีละ 1 ครั้ง - ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กผำ่น กำร
ประเมิน/นิเทศ
ภำยใน 

กองกำรศึกษำ 
ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
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6)  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาครู 

6.2 กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา จัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณ
และที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความ
สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัว
บ่งชี้ 

๑ โครงกำรสรรหำ
บุคลำกร
กำรศึกษำ (ครู) 
ให้ได้ตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 

เพื่อให้ได้มำซึ่ง 
บุคลำกร
กำรศึกษำ (ครู) 
ตำมประกำศ 
มำตรฐำน (1 : 
10) 

ครูผูดู้แลเด็ก 1 คน 
ต่อเด็กเล็ก 10 คน 

- ครูเพียงพอต่อเด็ก
เล็ก ใน กำรอบรม
เลี้ยงด ู

กองกำรศึกษำ 
ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
รำงจิก 
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บทท่ี 5 
การติดตามและประเมินผล 

การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
 
5.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไร่ใหม่พัฒนำ  ได้มีค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไร่ใหม่พัฒนำ        
ที่  179/2563  ลงวันที่  2  พฤศจิกำยน  2563  โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ          
ในครำวกำรประชุมครั้งที่  1/2564  ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. นำยธวัช          ขจรกลิ่น  ผู้บริหำรท้องถิ่น     ประธำนกรรมกำร 
2. นำยธีระวัฒน์  วงพล  รก.ผอ.กองกำรศึกษำฯ  กรรมกำร 
3. นำงทองห่อ        คุ้มภัย         ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
4. นำงสำวฐำนิสรำ ชมชื่นใจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมกำร 
5. นำงสำวธิรนันท์    สังข์ศิริ        ผู้แทนประชำคม            กรรมกำร 

6. นำงณิชกำนต์  เขี่ยวคลี่  ผู้แทนประชำคม   กรรมกำร 

7. นำยมนตรี       น้อยสัมฤทธิ์ ผู้แทนสภำท้องถิ่น       กรรมกำร 

8. นำยส ำอำง  สังข์ศิริ  ผู้แทนสภำท้องถิ่น   กรรมกำร 

9. นำยนธี  สังข์ศิริ  ผู้แทนสถำนศึกษำ   กรรมกำร 
10. นำยเกียรติศักดิ์ รักสถำน  ผู้แทนกรรมกำรบริกำรศพด. กรรมกำร 

11. นำยปิยภัทร  พันธุ์ซ้อน ผู้แทนกรรมกำรบริกำรศพด. กรรมกำร 

12. นำยอ ำนำจ  แดงประดับ        ผู้แทนกรรมกำรบริกำรศพด. กรรมกำร 

13. นำงสำวภรชิตำ แอยอด        ผู้แทนสถำนศึกษำ      กรรมกำร/เลขำนุกำร 

ทั้งนี ้ ให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล กำรน ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
และแผนพัฒนำกำรศึกษำ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ไปสู่กำรปฏิบัติ  มีอ ำนำจหน้ำที ่ ดังนี้ 

๑. ก ำหนดแนวทำง  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลฯ 

๒. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลฯ 

๓. รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกำรติดตำมและประเมินผลฯ ต่อหัวหน้ำสถำนศึกษำ  
เพ่ือให้หัวหน้ำสถำนศึกษำเสนอต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ  คณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ผู้บริหำรท้องถิ่น  และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลฯ ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน
อย่ำงน้อยภำคเรียนละ  1 ครั้ง  ทั้งนี้ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร 
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5.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ       
เริ่มต้นจำกสถำนศึกษำในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม

และประเมินผลฯ และจัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลฯ  เพ่ือร่วมกันพิจำรณำก ำหนดแนวทำง วิธีกำร
ในกำรติดตำมประเมินผลฯ  โดยจะท ำกำรประเมินผลส ำเร็จเป็นรำยโครงกำรว่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่  ทั้งนี้  ควรประเมินผลทั้งระบบ  กล่ำวคือ  ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้  กระบวนกำรที่ใช้  
ผลผลิตที่ได้รับ  และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  เพ่ือจะได้ทรำบถึงปัญหำ  อุปสรรคที่เกิดขึ้น  ส ำหรับน ำไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรก ำหนดแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำต่อไป 
 
5.3 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
 หว้งเวลำของกำรติดตำมและประเมินผลฯ ก ำหนดขึ้นตำมควำมเหมำะสมของแต่ละสถำนศึกษำในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่กำรติดตำมและประเมินผลฯ  ในแต่ละห้วงเวลำจะต้องทันต่อกำรรำยงำนผลและ
ข้อเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลฯ  ต่อผู้หัวหน้ำสถำนศึกษำ/หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก                
เพ่ือให้หัวหน้ำสถำนศึกษำสถำนศึกษำ/หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เสนอต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหำรท้องถิ่น  และประกำศผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลฯ  ให้ประชำชนทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อยภำคเรียนละ  1  ครั้ง  ทั้งนี้ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่ำ 30  วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


