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แผนปฏิบัติการ
ประจำป1งบประมาณ พ.ศ.2565

ของ

ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กบ0านสระกระเบื้อง
สังกัดองค@การบริหารสBวนตำบลหนองเตBา
อำเภอ บGานหมี่ จังหวัด ลพบุรี
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ส"วนที่ 1

คำแถลงประกอบแผนปฏิบัติการ
ประจำป=งบประมาณ พ.ศ.2565

ของ

ศูนย&พัฒนาเด็กเล็กบ1านสระกระเบื้อง
สังกัดองคHการบริหารส"วนตำบลหนองเต"า
อำเภอ บLานหมี่ จังหวัด ลพบุรี
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คำแถลงแผนปฏิบัติการประจำป4งบประมาณ
ประกอบแผนปฏิบัติการประจำป4งบประมาณ พ.ศ. 2565
เรียน ประธานกรรมการฯ และกรรมการบริหารศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
บัดนี้ถึงเวลาที่หัวหน2าศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง จะได2เสนอรBางแผนปฏิบัติการประจำปJ
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตBอคณะกรรมการบริหารศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง อีกครั้ง ฉะนั้นในโอกาสนี้
หัวหน2าศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง จึงขอแถลงให2ทBานประธานและคณะกรรมการศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2าน
สระกระเบื้องทุกทBานได2ทราบถึงสถานการณ6คลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการดำเนินงานในปJงบประมาณ พ.ศ.
2565 ดังตBอไปนี้
1.สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจGาย
ในปJงบประมาณตุลาคม 2564 ณ. วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 สถานศึกษาสถานะทางการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้นจำนวน
253,974.73
1.1.2 เงินรายได2สะสม ทั้งสิ้นจำนวน
253,974.73

บาท
บาท

2. การบริหารงบประมาณในปJที่ผGานมา (2564) และปJปSจจุบัน
2.1 รายได;รับจริง ทั้งสิ้น
2.1.1 รายได2ที่จัดหาเอง
1. เงินที่มีผู2อุทิศให2แกBสถานศึกษาโดยเฉพาะ
2. เงินที่ได2จากการรับจ2างและที่ได2จากการจำหนBายสิ่งของ
3. เงินที่ได2จากการแสดงหรือกิจกรรมตBางๆ
4. เงินทีไ่ ด2จากการเรียกเก็บเปbนคBาบำรุงการศึกษา

จำนวน.. 136,306.28...บาท
จำนวน................0.............บาท
จำนวน................0............บาท
จำนวน................0............บาท
จำนวน................0..............บาท
จำนวน................0............บาท

5. เงินที่ได2จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได2รับประโยชน6จากการใช2
ทรัพย6สินของสถานศึกษา

จำนวน.................0............บาท

6. เงินที่ได2จากจำหนBายจBายโอนทรัพย6สนิ หรือเงินผลประโยชน6จากทรัพย6สินที่เกิด
จากเงินรายได2ของสถานศึกษา และจากบุคคลภายนอก
7. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได2สถานศึกษา

จำนวน..................0............บาท
จำนวน..............666.28....บาท
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2.1.2 รายได2ที่รัฐจัดสรรตัง้ งบประมาณให2และเงินที่ได2รับ
1. เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให2องค6การบริหารสBวนตำบลหนองเตBา เพื่อตั้งงบประมาณให2
สถานศึกษามีดังนี้
จำนวน 135,640 บาท
1. การสBงเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแกBเด็กปฐมวัย
จำนวน 96,000 บาท
2. การจัดหาสื่อการเรียนการสอน(รายหัว)
จำนวน 30,600 บาท
3. การจัดหาสนับสนุนการจัดการศึกษา (4 รายการ) จำนวน
9,040 บาท
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2.1 รายได)
รายได'
ก.รายได)ที่จัดหาเอง
1. เงินที่มีผู'อุทิศให'แกGสถานศึกษาโดยเฉพาะ
2.เงินที่ได'จากการรับจ'างและที่ได'จากการจำหนGายสิ่งของ
3. เงินที่ได'จากการแสดงหรือกิจกรรมตGางๆ
4. เงินที่ได'จากการเรียกเก็บเปVนคGาบำรุงการศึกษา
5.เงินที่ได'จากบุคคลภายนอกเนื่องจากบุคคลนั้น ได'รับ
ประโยชน[จากการใช'ทรัพย[สินของสถานศึกษา
6. เงินที่ได'จากการจำหนGายจGายโอนทรัพย[สินหรือเงิน
ผลประโยชน[จากทรัพย[สินที่เกิดจากรายได'ของสถานศึกษา
และจากบุคคลภายนอก
7. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได'สถานศึกษา
8. รายได'อื่นๆ (เงินสะสมสถานศึกษา)
ข.รายได)ที่องค6กรปกครองส9วนท)องถิ่นตั้งงบประมาณให)
และเงินที่ได)รับจากเงินอุดหนุน
1.เงินที่องค6กรปกครองส9วนท)องถิ่นตัง้ งบประมาณให)
สถานศึกษาจากเงินรายได)ขององค6กรปกครองส9วน
ท)องถิ่นเอง
2.เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให)องค6กรปกครองส9วน ท)องถิ่น
เพื่อตั้งงบประมาณให)สถานศึกษา
2.1 เงินคGาอาหารกลางวัน
2.2 คGาใช'จGายในการพัฒนาครูของ
ศูนย[พัฒนาเด็กเล็ก
3.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/อุดหนุนระบุวัตถุประสงค6
3.1 เงินคGารายหัว
3.2 เงินคGาเครื่องแบบนักเรียน
3.3 เงินคGาหนังสือ
3.4 เงินคGาพัฒนาผู'เรียนเพื่อจัดการศึกษา
3.5 เงินคGาอุปกรณ[
3.6 เงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค[การบริหารสGวนตำบลหนองเตGา
รวมรายได)ทั้งสิ้น

รับจริง
ป. 2564

ประมาณการ
ป. 2565

0

15,000
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
666.28
0

1,000
0

0

30,000

96,000

128,625
0

30,600
2,400
1,600
3,440
1,600

42,500
3,600
2,400
5,160
2,400
6,822

136,306.28

237,507

0

0

หมายเหตุ
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2.2 รายจGายตามยุทธศาสตร5/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร5/แนวทางการพัฒนา
1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.1 สBงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู2เรียนให2ผู2เรียนมี
พัฒนาการที่ดีครบทุกด2าน
1.2 ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน การวัดและการ
ประเมิน
1.3 ยกระดับการประกันคุณภาพภายใน
1.4 เงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสังคม สุขภาพ
องค6กรสBวนปกครองท2องถิ่น
1.5 เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได2สถานศึกษา
2 สGงเสริมผู;เรียน และอนุรักษ5ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีในท;องถิ่น
2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู2เรียนให2มีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค6 เรียนรู2ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.2 จัดกิจกรรมให2ผู2เรียนมีความรู2รักษ6ในความเปbนไทย
และภูมิปiญญาท2องถิ่น
2.3 จัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีตBอสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย6ไทย
3 การพัฒนาบุคลากร
3.1 สBงเสริมให2ครูจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก2ปiญหาและพัฒนาผู2เรียน
3.2 สBงเสริมให2ครูมีการพัฒนานวัตกรรมใหมBๆเพื่อ
สBงเสริมการเรียนรู2ของผู2เรียน
รวมรายจGายทั้งสิ้น

จGายจริง
ปJ 2564
96,000

0

ประมาณการ
ปJ 2565
128,625

0

0
0

30,000
6,822
666.28

1,000

9,040

13,560

0

15,000

0

0

0

0
30,600

136,306.28

42,500

237,507

หมายเหตุ
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ส#วนที่ 2

แผนปฏิบัติการ
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ.2565

ของ

ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กบ0านสระกระเบื้อง

สังกัดองคEการบริหารส#วนตำบลหนองเต#า
อำเภอ บJานหมี่ จังหวัด ลพบุรี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบแผนปฏิบัติการประจำป8งบประมาณ พ.ศ. 2565
ของศูนยEพัฒนาเด็กเล็กบIานสระกระเบื้อง
อำเภอบIานหมี่ จังหวัดลพบุรี
***************************
หลักการ
รายจ@ายทั้งสิ้น

ยอดรวม 237,507 บาท

แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร5/แนวทางการพัฒนาได; ดังนี้
1. ยุทธศาสตร5การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.1 แนวทางการพัฒนาด2านสBงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู2เรียนให2ผู2เรียนมีพัฒนาการที่ดีครบทุกด2าน
ยอดรวม 128,625 บาท
1.2 แนวทางการพัฒนาด2านปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนพัฒนาแหลBงเรียนรู2 การวัดและการประเมินผล
ยอดรวม
0
บาท
.3 แนวทางการพัฒนาด2านยกระดับการประกันคุณภาพภายใน
ยอดรวม 30,000 บาท
1.4 แนวทางการพัฒนาสBงเสริมสุขภาพและโภชนาการในเด็กปฐมวัย ยอดรวม 6,822 บาท
1.5 เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได2สถานศึกษา

ยอดรวม

1,000 บาท

2. ยุทธศาสตร5การพัฒนาสGงเสริมผู;เรียน และอนุรักษ5ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในท;องถิ่น
2.1 แนวทางการพัฒนาด2านจัดกิจกรรมพัฒนาผู2เรียนให2มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค6
เรียนรู2ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยอดรวม 13,560 บาท
2.2 แนวทางการพัฒนาด2านจัดกิจกรรมให2ผู2เรียนมีความรู2 รักษ6ในความเปbนไทย และภูมิปiญญาท2องถิ่น
ยอดรวม 15,000 บาท
2.3 แนวทางการพัฒนาด2านจัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีตBอสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย6ไทย
ยอดรวม
0
บาท
3. ยุทธศาสตร5การพัฒนาบุคลากร
3.1 แนวทางการพัฒนาด2านสBงเสริมให2ครูจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก2ปiญหา และพัฒนาผู2เรียน
ยอดรวม
0
บาท
3.2 แนวทางการพัฒนาด2านสBงเสริมให2ครูมีการพัฒนานวัตกรรมใหมBๆ เพื่อสBงเสริมการเรียนรู2ของผู2เรียน
ยอดรวม

42,500 บาท
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เหตุผล

เพื ่ อใช2 ใ นการดำเนิ นงานตามนโยบายของ คณะกรรมการบริ หารศู นย6 พั ฒนาเด็ กเล็ กฯ และผู 2 บริ หาร
สถานศึกษาที่ได2วางแผนไว2ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดปJงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงเสนอรBาง
แผนการปฏิบัติงานประจำปJงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให2คณะกรรมการบริหารศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระ
กระเบื้องพิจารณาให2ความเห็นชอบตBอไป
แผนปฏิบัติการประจำปJงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
.........................................................................
โดยที่เปbนการสมควรจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปJงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวBาด2วยหลักเกณฑ6 และวิธีการนำเงินรายได2ของสถานศึกษาไปจัดสรรเปbนคBาใช2จBายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาขององค6กรปกครองสBวนท2องถิ่น พ.ศ. 2551 ข2อ 9 จึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปJ
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นไว2โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องดังนี้
ข2อ 1 แผนการปฏิบัติประจำปJงบประมาณนี้ เรียกวBา แผนปฏิบัติการประจำปJงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข2อ 2 แผนการปฏิบัติประจำปJงบประมาณนี้ ให2บังคับใช2ตั้งแตBวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปbนต2นไป
ข2อ 3 รายจBายประจำปJงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปbนจำนวนรวมทั้งสิ้น 237,507 บาท
โดยแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร6และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
ก. ยุทธศาสตร5การพัฒนาคุณภาพการศึกษา แนวทางการพัฒนา
1. สBงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู2เรียนให2ผู2เรียนมีพัฒนาการที่ดีครบทุกด2าน ยอดรวม 128,625 บาท
2. ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน การวัดและการประเมิน
ยอดรวม 0 บาท
3. ยกระดับการประกันคุณภาพภายใน
ยอดรวม 30,000 บาท
4. ยกระดับการประกันสุขภาพประกันสังคม
ยอดรวม 6,822 บาท
5. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได2สถานศึกษา
ยอดรวม 1,000 บาท
ข. ยุทธศาสตร5 สGงเสริมผู;เรียน และอนุรักษ5ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในท;องถิ่น แนวการพัฒนา
1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู2เรียนให2มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค6 เรียนรู2ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
ยอดรวม 13,560 บาท
2. จัดกิจกรรมให2ผู2เรียนมีความรู2รักษ6ในความเปbนไทย และภูมิปiญญาท2องถิ่น
ยอดรวม 15,000 บาท
3. จัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีตBอสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย6ไทย
ยอดรวม
0 บาท
ค. ยุทธศาสตร5 การพัฒนาบุคลากร
1. สBงเสริมให2ครูจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก2ปiญหาและพัฒนาผู2เรียน ยอดรวม 0 บาท
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2. สBงเสริมให2ครูมีการพัฒนานวัตกรรมใหมBๆเพื่อสBงเสริมการเรียนรู2ของผู2เรียน
ยอดรวม 42,500บาท
เหตุผล
เพื่อใช2ในการดำเนินงานตามนโยบายขององค6การบริหารสBวนจังหวัด/เทศบาล/องค6การบริหารสBวน
ตำบล คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะผู2บริหารสถานศึกษา ที่ได2วางแผนไว2ตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา ตลอดปJงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงเสนอรBางแผนปฏิบัติงานประจำปJ 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อ
กรรมการสถานศึกษา ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง พิจารณาเห็นชอบตBอไป
ข2 อ 4 การเบิ ก จB า ยเงิ น รายได2 ส ถานศึ ก ษาที ่ ไ ด2 ร ั บ ความเห็ น ชอบให2 เ ปb น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วBาด2วยหลักเกณฑ6และวิธีการนำรายได2ของสถานศึกษาไปจัดสรรเปbนคBาใช2จBายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาขององค6กรปกครองสBวนท2องถิ่น พ.ศ. 2551

ลงนาม

(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ส#วนที่ 3
รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการ
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ.2565

ของ

ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กบ0านสระกระเบื้อง

สังกัดองคEการบริหารส#วนตำบลหนองเต#า
อำเภอบJานหมี่ จังหวัดลพบุรี
- ประมาณการรายได- รายจ/ายตามยุทธศาสตร6การพัฒนาการศึกษา
- รายละเอียดรายจ/ายตามยุทธศาสตร6การพัฒนาการศึกษา
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ประมาณการรายได;ของสถานศึกษา
ประจำปJงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
................................................................
ประมาณการรายได; รวมทั้งสิ้น 237,507 บาท
ก. รายได;ที่จัดหาเอง
1. เงินที่มีผู2อุทิศให2แกBสถานศึกษาโดยเฉพาะ
จำนวน 15,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว2มากกวBาปJที่ผBานมา
2. เงินที่ได2จากการรับจ2างและที่ได2จากการจำหนBายสิ่งของ
จำนวน 0 บาท
3. เงินที่ได2จากการแสดงหรือกิจกรรมตBางๆ
จำนวน 0 บาท
4. เงินที่ได2จากการเรียกเก็บเปbนคBาบำรุงการศึกษา
จำนวน 0 บาท
5. เงินที่ได2จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได2รับประโยชน6จากการใช2ทรัพย6สินของสถานศึกษา
จำนวน 0 บาท
6. เงินที่ได2จากการจำหนBายจBายโอนทรัพย6สินหรือเงินผลประโยชน6จากทรัพย6สินที่เกิดจากรายได2ของ
สถานศึกษาและจากบุคคลภายนอก
จำนวน 0 บาท
7. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได2สถานศึกษา
จำนวน 1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว2ใกล2เคียงกับปJผBานมา
คำชี้แจง ประมาณการไว2ใกล2เคียงกับเงินสะสมจริง
ข.รายได;ที่องค5กรปกครองสGวนท;องถิ่นตั้งงบประมาณให;และเงินที่ได;จากเงินอุดหนุน
1. เงินที่องค5กรปกครองสGวนท;องถิ่นตั้งงบประมาณให;สถานศึกษา จากเงินรายได;ขององค5กรปกครอง
สGวนท;องถิ่นเอง จำนวน 214,685 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว;เทGาปJผGานมา
1.1 คBาเสริมพัฒนาผู2เรียนให2ผู2เรียนมีพัฒนาการที่ดีครบทุกด2าน
จำนวน 128,625 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว2เทBากับจำนวนเด็กที่รับเข2าเรียนตามอัตราที่หนังสือสั่งการกำหนด
1.2 คBาใช2จBายในการนิเทศเทศภายใน
จำนวน 30,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งจBายเปbนคBาใช2สอยในข2อบัญญัติงบประมาณ
1.3 เงินคBารายหัว/ประมาณการไว2มากกวBาจำนวนเด็กที่รับเข2าเรียน
จำนวน 42,500 บาท
คำชี้แจง ตั้งจBายเปbนคBาใช2สอยในข2อบัญญัติงบประมาณ
1.4 เงินคBาจัดซื้อสื่อสBงเสริมพัฒนาการ 4 ด2าน
จำนวน 13,560 บาท
คำชี้แจง ตั้งจBายเปbนคBาใช2สอยในข2อบัญญัติงบประมาณ
2. เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให;องค5กรปกครองสGวนท;องถิ่นเพื่อตั้งงบประมาณให;สถานศึกษา
จำนวน 6,822 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว2สูงกวBาปJที่ผBานมาเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น
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2.1 เงินคBาสBงเสริมสุขภาพและโภชนาการสมวัยในเด็กปฐมวัย
คำชี้แจง ตั้งจBายเปbนคBาใช2สอยในข2อบัญญัติงบประมาณ
2.2 เงินคBาพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จำนวน 6,822 บาท
จำนวน

รายละเอียดค@าใชNจ@ายของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการประจำป4งบประมาณ พ.ศ. 2565
ของศูนยSพัฒนาเด็กเล็กบNานสระกระเบื้อง
อำเภอบNานหมี่ จังหวัดลพบุรี

0 บาท

............................................
รายจGายตามยุทธศาสตร5การพัฒนา

ยุทธศาสตร5ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนา 1.1 สBงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู2เรียนให2ผู2เรียนมีพัฒนาการที่ดีครบทุกด2าน
วัตถุประสงค5
- เพื่อให2ผู2เรียนทุกคนมีพัฒนาการที่ดี
งานที่ทำ
- จัดกิจกรรมที่เน2นพัฒนาผู2เรียนให2มีพัฒนาการที่ดีครบทุกด2าน
หนGวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการอาหารกลางวัน
2. .โครงการอาหารเสริม (นม)
3. โครงการศึกษาแหลBงเรียนรู2
4. โครงการหนูน2อยนักอBาน
5. โครงการศูนย6เด็กเล็กปลอดโรค
6. โครงการรณรงค6ทันตสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย
7. โครงการประกันคุณภาพภายใน
รวมรายจGาย

จGายจริง
ปJ2564
96,000
0
0
0

ประมาณการ
ปJ 2565
128,625
0
500
0

0
0
0

0
0
15,000

96,000

144,125

หมายเหตุ
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รายจGายตามยุทธศาสตร5การพัฒนา
ยุทธศาสตร5ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนา 1.2 ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน การวัดและการประเมิน
วัตถุประสงค5
- เพื่อปรับปรุงแผนการสอนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให2เหมาะสมกับผู2เรียน
และสภาพสังคมปiจจุบัน
งานที่ทำ
- ปรับปรุงแผนการสอนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให2เหมาะสมกับผู2เรียน
- วัดผล และประเมินตามสะภาพจริงของเด็ก
หนGวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. โครงการนิเทศภายใน
3. โครงการพัฒนาบุคลากร
4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน6ภายในศูนย6ฯ
5.โครงการประเมินและรายงานผลการพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย
6.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด2วยเทคโนโลยี
รวมรายจGาย

จGายจริง
ปJ 2564
0
0
0

ประมาณการ
ปJ 2565
500
1,000
2,000

0
0
0

7,000
1,000

0

11,500

รายจGายตามยุทธศาสตร5การพัฒนา
ยุทธศาสตร5ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนา 1.3 ยกระดับการประกันคุณภาพภายใน
วัตถุประสงค5
- เพื่อให2การจัดทำแฟqมงานตามมาตรฐานเปbนไปด2วยความเรียบร2อย
งานที่ทำ
- จัดทำแฟqมมาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน 75 ตัวบBงชี้
หนGวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง

หมายเหตุ
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โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการปฐมนิเทศผู2ปกครอง
2. โครงการรับสมัครและมอบตัวเด็กปฐมวัย
3. โครงการซักซ2อมแผนปqองกันการเกิดอัคคีภัย
4. โครงการสBงเสริมสุขภาพอนามัยและปqองกัน
อุบัติภัยในศูนย6ฯ
รวมรายจGาย

จGายจริง
ปJ 2564
0
0
0
0
0
0

ประมาณการ
ปJ 2565
16,000
0
0
0
0

หมายเหตุ

16,000

รายจGายตามยุทธศาสตร5การพัฒนา
ยุทธศาสตร5ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนา 1.4 เฝqาระวังและสBงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและสามารถคัดกรองพัฒนาการ
ที่ผิดปกติของเด็กปฐมวัย และประเมินความลBาช2าในแตBละชBวงวัย
วัตถุประสงค5

งานที่ทำ

- เพื่อให2มีความรู2ในการเฝqาระวังและสBงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและสามารถคัดกรองพัฒนาการ
และประเมินความลBาช2าในแตBละชBวงวัยพร2อมทั้งมีระบบสBงตBอหากพบความผิดพลาด
- วัดผล และประเมินผลตามสะภาพจริงของเด็กปฐมวัยในการเฝqาระวังและสBงเสริมพัฒนาการเด็ก
และสามารถคัดกรองพัฒนาการ และประเมินความลBาช2าในแตBละชBวงวัย

หนGวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง
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โครงการ/กิจกรรม
1.เฝqาระวังพัฒนาการปqองกันและควบคุมโรคติดตBอใน
เด็กปฐมวัย
2. โครงการเฝqาระวังประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
3. โครงการกีฬาหนูน2อยนBารัก
4. โครงการสBงเสริมสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ด2านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
รวมรายจGาย

จGายจริง
ปJ 2564
0

ประมาณการ
ปJ 2565
6,822

0

0

0
0
0

0
0
0

0

6,822

หมายเหตุ

รายจGายตามยุทธศาสตร5การพัฒนา
ยุทธศาสตร5ที่ 2 สGงเสริมผู;เรียน และอนุรักษ5ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในท;องถิ่น
แนวทางการพัฒนา 2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู2เรียนให2มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค6 เรียนรู2
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค5
- เพื่อให2ผู2เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค6
งานที่ทำ
- จัดกิจกรรมที่สBงเสริมคุณธรรม จริยธรรมให2แกBเด็ก
หนGวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
รวมรายจGาย

จGายจริง
ปJ 2564
0

ประมาณการ
ปJ 2565
500

0

500

หมายเหตุ
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รายจGายตามยุทธศาสตร5การพัฒนา
ยุทธศาสตร5ที่ 2 สGงเสริมผู;เรียน และอนุรักษ5ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในท;องถิ่น
แนวทางการพัฒนา 2.2 จัดกิจกรรมให2ผู2เรียนมีความรู2รักษ6ในความเปbนไทย และภูมิปiญญาท2องถิ่น
วัตถุประสงค5
- เพื่อให2ผู2เรียนรู2รักษ6ในความเปbนไทย และภูมิปiญญาท2องถิ่น
งานที่ทำ
- จัดกิจกรรมที่สBงเสริมความเปbนไทย และอนุรักษ6ภูมิปiญญาท2องถิ่น
หนGวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสBงเสริมภูมิปiญญาท2องถิ่น
2. โครงการหนูน2อยแหBเทียนพรรษา
3. โครงการวันลอยกระทง
4. โครงการวันเด็กแหBงชาติ
รวมรายจGาย

จGายจริง
ปJ 2564
0
0
0
0

ประมาณการ
ปJ 2565
500
500
0
0

0

1,000

หมายเหตุ
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รายจGายตามยุทธศาสตร5การพัฒนา
ยุทธศาสตร5ที่ 2 สGงเสริมผู;เรียน และอนุรักษ5ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในท;องถิ่น
แนวทางการพัฒนา 2.3 จัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีตBอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย6ไทย
วัตถุประสงค5
- เพื่อให2ผู2เรียนเกิดความจงรักภักดีตBอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย6ไทย
งานที่ทำ
- จัดกิจกรรมที่สBงเสริมความจงรักภักดีตBอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย6ไทย
หนGวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง
โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมแมBของหนูคนดีที่หนึ่ง
2. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม6พรรษา ร 10
3. กิจกรรมวันระลึกพระคุณครู
รวมรายจGาย

จGายจริง
ปJ 2564
0
0
0

ประมาณการ
ปJ 2565
500
500
0

0

1,000

หมายเหตุ
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รายจGายตามยุทธศาสตร5การพัฒนา
ยุทธศาสตร5ที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนา 3.1 สBงเสริมให2ครูจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก2ปiญหาและพัฒนาผู2เรียน
วัตถุประสงค5
- เพื่อให2ครูผู2สอนได2ทำการศึกษาและวิจัยเด็ก เพื่อพัฒนาและแก2ไขปiญหา
งานที่ทำ
- ครูจัดทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
หนGวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสBงเสริมศาสนาและจริยธรรม
รวมรายจGาย

จGายจริง
ปJ2564
0

ประมาณการ
ปJ 2565
500

0

500

หมายเหตุ
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รายจGายตามยุทธศาสตร5การพัฒนา
ยุทธศาสตร5ที่ 3 การพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนา 3.2 สBงเสริมให2ครูมีการพัฒนานวัตกรรมใหมBๆเพื่อสBงเสริมการเรียนรู2ของผู2เรียนวัตถุประสงค5
- เพื่อให2ครูผู2สอนจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยอยBางตBอเนื่อง
งานที่ทำ
- ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนใช2เองในชั้นเรียน
หนGวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดชื้อสื่อสBงเสริมพัฒนาการ 4 ด2าน
2. โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษารายหัว
รวมรายจGาย

จGายจริง
ปJ 2564

ประมาณการ
ปJ 2565

9,040

13,560

30,600

42,500

39,640

56,060

หมายเหตุ
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รายละเอียดรายจGายตามแผนปฏิบัติการประจำปJงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
รายจGายจำแนกตามยุทธศาสตร5การพัฒนา
............................................................................
รายจGาย ทั้งสิ้น

ตั้งไว;รวม 237,507 บาท แยกเปhน

1. ยุทธศาสตร5การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.1 แนวทางการพัฒนาด2านสBงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู2เรียนให2ผู2เรียนมีพัฒนาการที่ดีครบทุกด2าน
ตั้งไว2รวม 144,125 บาท แยกเปbน
1.1.1 โครงการอาหารหารกลางวัน
ตั้งไว2 128,625 บาท
เพื่อจBายเปbน......จัดจ2างประกอบอาหารกลางวัน
ตั้งจBายจาก.......ข2อบัญญัติ.......ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห2าปJ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร6ที่ ......1........ แนวทางที่......1.1......
1.1.2 โครงการศึกษาแหลBงเรียนรู2
ตั้งไว2 500 บาท
เพื่อจBายเปbน......คBาวัสดุอุปกรณ6, คBาบัตรเข2าชม, คBาน้ำดื่ม
ตั้งจBายจาก.........ข2อบัญญัต.ิ .....ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห2าปJ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร6ที่ ......1........ แนวทางที่......1.1......
1.1.3 โครงการหนูน2อยนักอBาน
ไมBใช2งบประมาณ
เพื่อจBายเปbน. ...จัดซื้อหนังสือนิทาน
ตัง้ จBายจาก.......ข2อบัญญัต.ิ ......ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห2าปJ (พ.ศ.2561 – 2565)
ยุทธศาสตร6ที่ ......1........ แนวทางที่.......1.1.......
1.1.4 โครงการศูนย6เด็กปลอดโรค
ไมBใช2งบประมาณ
ยุทธศาสตร6ที่ ......1........ แนวทางที่.......1.1.....
1.1.5 โครงการอาหารเสริม (นม)
ไมBใช2งบประมาณ
ยุทธศาสตร6ที่ ......1........ แนวทางที่.......1.......
1.1.6 โครงการรณรงค6ทันตสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย ไมBใช2งบประมาณ
ยุทธศาสตร6ที่ ......1........ แนวทางที่.......1.1.......
1.1.7 โครงการประกันคุณภาพภายใน
ตั้งไว2 15,000 บาท
เพื่อจBายเปbน. ...คBาพัฒนาการประกันคุณภาพภาย
ตัง้ จBายจาก.......ข2อบัญญัติ.......ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห2าปJ (พ.ศ.2561 – 2565)
ยุทธศาสตร6ที่ ......1........ แนวทางที่.......1.1........
1.2 แนวทางการพัฒนาด2านปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนพัฒนาแหลBงเรียนรู2 การวัดและการประเมินผล
ตั้งไว2รวม 11,500 บาท
แยกเปbน
1.2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตั้งไว2 500 บาท
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เพื่อจBายเปbน คBาวัสดุอุปกรณ6ในการทำโครงการตBางๆ
ตัง้ จBายจาก...........ข2อบัญญัต.ิ ...ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห2าปJ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร6ที่ .......1....... แนวทางที่.......1.2.......
1.2.2 โครงการนิเทศภายใน
ตั้งไว2 1,000 บาท
เพื่อจBายเปbน.....คBาจัดซื้ออุปกรณ6ในโครงการ
ตั้งจBายจาก.. ..ข2อบัญญัต.ิ ...ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห2าปJ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร6ที่ .......1....... แนวทางที่........1.2.......
1.2.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน6ภายในศูนย6ฯ
ตั้งไว2 7,000 บาท
เพื่อจBายเปbน.....คBาจัดซื้ออุปกรณ6ในโครงการ
ตัง้ จBายจาก.. ..ข2อบัญญัติ....ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห2าปJ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร6ที่ .......1....... แนวทางที่........1.2.......
1.2.4 โครงการพัฒนาบุคลากร
ตั้งไว2 2,000 บาท
ยุทธศาสตร6ที่ .......1....... แนวทางที่........1.2.......
1.2.5 โครงการประเมินและรายงานผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตั้งไว2 1,000 บาท
ยุทธศาสตร6ที่ .......1....... แนวทางที่........1.2.......
1.3 แนวทางการพัฒนาด2านยกระดับการประกันคุณภาพภายใน ตัง้ ไว2รวม 16,000 บาท แยกเปbน
1.3.1 โครงการปฐมนิเทศผู2ปกครอง ตั้งไว2 16,000 บาท
เพื่อจBายเปbน.....คBาจัดซื้ออุปกรณ6ในโครงการ ไมBใช2งบประมาณ
ตั้งจBายจาก.......ข2อบัญญัติ....ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห2าปJ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร6ที่ .......1....... แนวทางที่........1.3.......
1.3.2 โครงการรับสมัครและมอบตัวเด็กปฐมวัย ไมBใช2งบประมาณ
ยุทธศาสตร6ที่ .......1....... แนวทางที่........1.3.......
1.3.3 โครงการซักซ2อมแผนปqองกันการเกิดอัคคีภัย ไมBใช2งบประมาณ
ยุทธศาสตร6ที่ .......1....... แนวทางที่........1.3.......
1.3.4 โครงการสBงเสริมสุขภาพอนามัยและปqองกันอุบัติเหตุในศูนย6 ไมBใช2งบประมาณ
ยุทธศาสตร6ที่ .......1....... แนวทางที่........1.3.......
1.4 แนวทางการพัฒนาเฝqาระวังและสBงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตั้งไว2รวม 6,822 บาท แยกเปbน
1.4.1 เฝqาระวังพัฒนาการปqองกันและควบคุมโรคติดตBอในเด็กปฐมวัย
ตั้งไว2 6,822 บาท
เพื่อจBายเปbน.....คBาจัดซื้ออุปกรณ6ในโครงการ
ตั้งจBายจาก.......ข2อบัญญัติ....ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห2าปJ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร6ที่ .......1....... แนวทางที่........1.4.......
1.4.2 โครงการเฝqาระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ไมBใช2งบประมาณ
ยุทธศาสตร6ที่ .......1....... แนวทางที่........1.4.......

23

1.4.3 โครงการกีฬาหนูน2อยนBารัก ไมBใช2งบประมาณ
ยุทธศาสตร6ที่ .......1....... แนวทางที่........1.4.......
1.4.4 โครงการสBงเสริมสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด2านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
ไมBใช2งบประมาณ ยุทธศาสตร6ที่ .......1....... แนวทางที่........1.4........
2. ยุทธศาสตร5การพัฒนาสGงเสริมผู;เรียน และอนุรักษ5ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในท;องถิ่น
2.1 แนวทางการพัฒนาด2านจัดกิจกรรมพัฒนาผู2เรียนให2มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค6เรียนรู2 ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งไว2รวม 500 บาท แยกเปbน
2.1.1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งไว2 500 บาท
เพื่อจBายเปbน......คBาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ6ในโครงการ
ตั้งจBายจาก........ข2อบัญญัต.ิ ........ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห2าปJ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร6ที่ ......2........ แนวทางที่......2.1.....
2.2 แนวทางการพัฒนาด2านจัดกิจกรรมให2ผู2เรียนมีความรู2 รักษ6ในความเปbนไทย และภูมิปญ
i ญาท2องถิ่น
ตั้งไว2รวม 1,000 บาท แยกเปbน
2.2.1 โครงการสBงเสริมภูมิปiญญาท2องถิ่น
ตั้งไว2 500 บาท
เพื่อจBาเปbน.......คBาวัสดุอุปกรณ6ในโครงการ
ตั้งจBายจาก.......ข2อบัญญัต.ิ ....ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห2าปJ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร6ที่ ......2........ แนวทางที่......2.2.........
2.2.2 โครงการหนูน2อยแหBเทียนพรรษา
ตั้งไว2 500 บาท
เพื่อจBายเปbน.....วัสดุอุปกรณ6ในโครงการ
ตั้งจBายจาก.......ข2อบัญญัต.ิ ....ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห2าปJ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร6ที่ .....2......... แนวทางที่.......2.2........
2.2.3 โครงการวันลอยกระทง ไมBใช2งบประมาณ
ยุทธศาสตร6ที่ .....2......... แนวทางที่.......2.2........
2.2.4 โครงการวันเด็กแหBงชาติ ไมBใช2งบประมาณ
ยุทธศาสตร6ที่ .....2......... แนวทางที่.......2.2........
2.3 แนวทางการพัฒนาด2านจัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีตBอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย6ไทย
ตั้งไว2รวม 1,000 บาท แยกเปbน
2.3.1 โครงการ/กิจกรรมแมBหนูคนดีที่หนึ่ง
ตั้งไว2 500 บาท
เพื่อจBายเปbน.....คBาวัสดุอุปกรณ6ในโครงการ
ตั้งจBายจาก......ข2อบัญญัต.ิ .. ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห2าปJ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร6ที่ .....2......... แนวทางที่.......2.3.......
2.3.2 โครงการ/กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม6พรรษา ร.10 ตั้งไว2 500 บาท
เพื่อจBายเปbน....คBาวัสดุอุปกรณ6ในโครงการ
ตั้งจBายจาก.....ข2อบัญญัต.ิ ...ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห2าปJ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร6ที่ ......2........ แนวทางที่.......2.3.....
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2.3.3 โครงการระลึกพระคุณครู ไมBใช2งบประมาณ
ยุทธศาสตร6ที่ ......2........ แนวทางที่.......2.3.....
3. ยุทธศาสตร5การพัฒนาบุคลากร
3.1 แนวทางการพัฒนาด2านสBงเสริมให2ครูจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก2ปiญหา และพัฒนาผู2เรียน
ตั้งไว2รวม 500 บาท
แยกเปbน
3.1.1 โครงการสBงเสริมศาสนาและจริยธรรม
ตั้งไว2
500 บาท
เพื่อจBายเปbน... คBาวัสดุอุปกรณ6ในโครงการ
ตั้งจBายจาก.......ข2อบัญญัต.ิ .....ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห2าปJ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร6ที่ .....3......... แนวทางที่......3.1......
3.2 แนวทางการพัฒนาด2านสBงเสริมให2ครูมีการพัฒนานวัตกรรมใหมBๆ เพื่อสBงเสริมการเรียนรู2ของผู2เรียน
ตั้งไว2รวม 56,060บาท แยกเปbน
3.2.1 โครงการจัดซื้อสื่อสBงเสริมพัฒนาการ 4 ด2าน
ตั้งไว2 13,560 บาท
เพื่อจBายเปbน....คBาวัสดุอุปกรณ6ในโครงการ
ตั้งจBายจาก.....ข2อบัญญัต.ิ ....ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห2าปJ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร6ที่ .....3......... แนวทางที่.....3.2.......
3.2.2 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษารายหัว
ตั้งไว2 42,500 บาท
เพื่อจBายเปbน คBาจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับเด็ก
ตั้งจBายจาก......ข2อบัญญัต.ิ ....ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห2าปJ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร6ที่ .....3......... แนวทางที่......3.2.........
เงินที่ได;จากเงินอุดหนุน และเงินรายหัวเด็ก ตามโครงการดังนี้
- โครงการอาหารกลางวัน ตั้งไว; 128,625 บาท
เพื่อจBายเปbนคBาจ2างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนปฐมวัยภายในศูนย6พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 25 คน ๆละ 21 บาท จำนวน 245 วัน ตั้งจBายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให2องค6กรปกครองสBวนท2องถิ่น
เพื่อตั้งงบประมาณให2สถานศึกษา (เงินคBาอาหารกลางวัน) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห2าปJ (พ.ศ.2561 – 2565)
ยุทธศาสตร6ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 หมายเหตุ เนื่องจากจำนวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวBางปJ เนือ่ งจากการรับ
นักเรียนใหมB การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ดังนั้น จึงให2เบิกจBายคBาอาหารกลางวันตามจำนวนเด็กที่มีอยูBจริง โดย
สามารถถัวเฉลี่ยระหวBางจำนวนเด็กในแตBละเดือนได2
- โครงการจัดซื้อสื่อสGงเสริมพัฒนาการ 4 ด;านของเด็กปฐมวัย และโครงการจัดซื้อวัสดุ
การศึกษา ตั้งไว; 42,500 บาท
เพื่อจBายเปbนคBาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเลBนพัฒนาการเด็ก
คำนวณจากจำนวนเด็ก 25 คนๆละ 1,700 บาท ตั้งจBายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให2ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระ
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กระเบื้องเพื่อตั้งงบประมาณให2สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห2าปJ ( พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร6ที่
3 แนวทางที่ 3.2
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ส#วนที่ 4
รายละเอียดโครงการ
ประจำป8งบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กบ0านสระกระเบื้อง

สังกัดองคEการบริหารส#วนตำบลหนองเต#า
อำเภอ บJานหมี่ จังหวัด ลพบุรี
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โครงการอาหารกลางวัน
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************

แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ยุทธศาสตร5ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ5
๑.๑ สBงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู2เรียนให2ผู2เรียนมีพัฒนาการที่ดีครบทุกด2าน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวบBงชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการอยBางเปbนระบบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข2อที่ ๑. มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
๑. หลักการและเหตุผล
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง ได2รับจัดสรรเงินงบประมาณหมวดคBาตอบแทนใช2สอยและวัสดุ
จากองค6การบริหารสBวนตำบลหนองเตBา เพื่อใช2ในโครงการอาหารกลางวัน จำนวน ๒45 วัน ซึ่งจะชBวยสBงเสริมให2เด็ก
นักเรียนให2ได2รับสารอาหารที่เปbนประโยชน6 และเพียงพอตBอความต2องการของรBางกาย สBงผลให2มีรBางกายแข็งแรง
สมบูรณ6
๒. วัตถุประสงค5
๑. เพื่อให2นักเรียนได2รับประทานอาหาร ที่สะอาด และปลอดภัยถูกหลักสุขอนามัย
๒. เพื่อให2นักเรียนได2รับสารอาหารที่มีประโยชน6 และเพียงพอตBอความต2องการของรBางกายทุกวัน
๓. เพื่อให2นักเรียนมีความรู2พื้นฐานทางโภชนาการ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน6 และการมี
พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคที่ดี
4. เพื่อให2นักเรียนที่ขาดแคลนและมีภาวะทุพโภชนาได2รบั ประทานอาหารกลางวันอยBางเพียงพอ
๓. เปpาหมาย
๑. นักเรียนทุกคนได2รับประทานอาหารกลางวัน อยBางเพียงพอ
๒. นักเรียนได2รับประทานอาหาร มีคุณภาพ สะอาด ถูกหลักอนามัยตBอรBางกาย มีความรู2 และพฤติกรรม
บริโภคที่ถูกต2องเหมาะสม
๔. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน
๑. จัดประชุม ครู
๒. จัดทำโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แตBงตั้งคณะทำงาน
๔. ดำเนินการ
- แจ2งครูประจำชัน้
- กำกับ-ตรวจสอบ การให2บริการอาหารกลางวัน
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- กำหนดเวลารับประทานอาหารกลางวัน
- ให2บริการอาหารกลางวัน
- ครูประจำชั้นนำนักเรียนมาเข2าแถวรอรับอาหาร
- นักเรียนรับประทานอาหาร
๕. สรุป-ประเมิน และรายงานผล
กิจกรรม

งบประมาณ

๑. ประชุมครู

ระยะเวลา
ผู;รับผิดชอบ
พฤษภาคม ๒๕๖4 หัวหน2าศูนย6/นวก.

๒ เขียนโครงการนำเสนอเพื่อขออนุมัติ

พฤษภาคม ๒๕๖4 นางจิราพร แสงนาคนาง
สุชาดา บุญยิ่ง

๓. แตBงตั้งคณะทำงาน
๔. ดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
- แจ2งครูประจำชั้น
- กำกับ-ตรวจสอบ การให2บริการอาหาร
กลางวัน
- กำหนดเวลารับประทานอาหารกลางวัน
- ให2บริการอาหารกลางวัน
- ครูประจำชั้นนำนักเรียนมาเข2าแถวรอรับอาหาร
- นักเรียนรับประทานอาหาร
๕.สรุป-ประเมิน และรายงานผล

พฤษภาคม ๒๕๖4 หัวหน2าศูนย6/นายก

๕. งบประมาณ

128,625

มิถุนายน ๒๕๖4 นางจิราพร แสงนาค
ถึง
นางสุชาดา บุญยิ่ง
มีนาคม ๒๕๖5

มีนาคม ๒๕๖5

บาท

๖. การวัด และประเมินผล
๑. แบบสอบถามความพึงพอใจตBอโครงการ
๒. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
๗. ผลที่คาดวGาจะได;รับ
๑. นักเรียนทุกคนได2รับประทานอาหารและอาหารเสริม (นม)ที่สะอาด และปลอดภัยถูกหลักสุขอนามัย
๒. นักเรียนทุกคนได2รับสารอาหารที่มีประโยชน6 และเพียงพอตBอความต2องการของรBางกายทุกวัน
๓. นักเรียนมีความรู2พื้นฐานทางโภชนาการ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน6 และการมีพัฒนา
พฤติกรรมการบริโภคที่ดี
๔. นักเรียนทุกคนมีน้ำหนัก สBวนสูง และการเจริญเติบโตตามเกณฑ6มาตรฐาน
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ลงชื่อ......................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก

ลงชื่อ......................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู

ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากทีส่ ุด
๕ หมายถึง
มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง
น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น;อย น;อยที่สุด
(๔)
กลาง
(๒)
(๑)
(๓)

๑. มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่ม
โครงการ
๒. ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของ
โครงการ
๓. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
๔. ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
๕. ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
๖. การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท
การพูด การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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โครงการศึกษาแหลGงเรียนรู;

ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
*******************************

แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ยุทธศาสตร5ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ5
๑.๑ สBงเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู2เรียนให2ผู2เรียนมีพัฒนาการที่ดีครบทุกด2าน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๙ ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรมสGงเสริมคุณภาพผู'เรียน
ที่หลากหลาย ตังบBงชี้ที่ ๙.๒ จัดกิจกรรมสGงเสริมพัฒนาการทางสมอง และสนองความสนใจ
และสGงเสริมความคิดสร'างสรรค[ของผู'เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข2อที่ ๗ สนใจเรียนรู2สิ่งตBางๆรอบตัว
๑. หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนรู'นอกสถานที่ ก็เพื่อมุGงเน'นให'ผู'เรียน ได'เรียนรู'ตามความต'องการของผู'เรียน และสนองความ
ต'องการของท'องถิ่น ดังนั้นการจัดศึกษาแหลGงเรียนรู'นอกสถานที่ให'กับนักเรียน ก็เพื่อให'นักเรียน ได'เรียนรู'จากแหลGงเรียนรู'ที่
หลากหลายนักเรียนควรได'รับประสบการณ[ตรงจากการศึกษาหาความรู'จากแหลGงเรียนรู'ตGางๆที่อยูGภายในท'องถิ่น และนอก
ท'องถิ่นของตนเองรู'จักปรับตัวสร'างความสัมพันธ[ที่ดีตGอเพื่อนครู และผู'อื่น เพื่อให'เด็กได'เรียนรู'และเข'าใจในเรื่องราวเกี่ยวกับ
สถานที่ทGองเที่ยวของ เพื่อเกิดประสบการณ[ตรง และเพื่อให'สอดคล'องกับนโยบายของ คสช.เรื่องคGานิยมหลักของคนไทย ๑๒
ประการ
ในข'อที่ ๔ มุGงใฝlเลGาเรียน เพียรวิชา และข'อที่ ๑๑ ต'อง เข'มแข็ง ทั้งกายใจ
ฉะนั้น การจัดกิจกรรมศึกษาแหลBงเรียนรู2 ไมGวGาจะเปVนสถานที่สำคัญ ธรรมชาติ สัตว[หรือสิ่งของตGางๆ ล'วนเปVนสิ่ง
สำคัญที่นGาสนใจตGอการเรียนรู'ของนักเรียน ซึ่งทำให'นักเรียนเกิดการสังเกตเรียนรู'จากประสบการณ[จริง และสามารถนำกลับมา
ใช'ในชีวิตประจำวันของตนเองได'

๒. วัตถุประสงค5

๒.๑ เพื่อให'เด็กเกิดทักษะในการเรียนรู'จากประสบการณ[จริง
๒.๒ เพื่อให'เด็กสามารถนำความรู'ที่ได'รับ ไปใช'ในชีวิตประจำวันของตนเอง
๒.๓ เพื่อให'เด็กเกิดการเรียนรู'อยGางสนุกสนาน

๓. กลุGมเปpาหมาย

๓.๑ เปpาหมายเชิงปริมาณ
๓.๑.๑ เด็กในศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้องร'อยละ ๑๐๐ ได'เข'าทำกิจกรรมการเรียน
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๓.๒ เปpาหมายเชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ เด็กในศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้องได'เรียนรู'จากประสบการณ[จริงสถานที่จริง

๔. ความสอดคล;องกับแผนพัฒนาท;องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
๔.๑ สอดคล2องกับแผนพัฒนาท2องถิ่นห2าปJ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตำบลหนองเตBา
ยุทธศาสตร6ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพด2านการศึกษา
๔.๒ สอดคล2องกับแผนพัฒนาการศึกษาห2าปJ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก
บ2านสระกระเบื้อง
ยุทธศาสตร6ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕. วิธีดำเนินการ
ลำดับที่
๕.๑

แผนปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ

ระยะเวลาการดำเนินงาน
สิงหาคม ๒๕๖๔

ผู2รับผิดชอบ
นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง
นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง
นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง

๕.๒

ประชาสัมพันธ[การจัดโครงการ

สิงหาคม ๒๕๖๔

๕.๓

ประสานงานกับหนGวยงานที่เกี่ยวข'องในการ
จัดเตรียมงานในด'านตGางๆ

สิงหาคม ๒๕๖๔

๕.๔

ดำเนินการจัดโครงการศึกษาแหลBงเรียนรู2นำ

สิงหาคม ๒๕๖๔

นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง

๕.๕

สรุปโครงการ

กันยายน ๒๕๖๔

นางสุชาดา บุญยิ่ง

นักเรียนศึกษาแหลBงเรียนรู2นอกสถานที่

6. ระยะเวลาในการดำเนินการ
- สิงหาคม ๒๕๖๔

7. สถานที่ดำเนินการ
- ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง

๙. หนGวยงานผู;รับผิดชอบ
- ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
๑๐. งบประมาณในการดำเนินการ

งบประมาณที่ใช' ๕๐๐ บาท

หมายเหตุ
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๑๑. การติดตามประเมินผล
ลำดับที่
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑๑.๑

ร'อยละ ๙๕ ของผู'เรียนมี
พัฒนาการที่ดีครบทุกด'าน

เป^าหมายตัวชี้วัด
ที่ วิธีการวัดและการ
กำหนดไว)
ประเมิน
พัฒนาเด็กอยGางเต็มตาม
สังเกต, พูดคุย
ศักยภาพด'วยวิธีการที่
ซักถาม
หลากหลาย และมี
พัฒนาการครบทุกด'าน

เครื่องมือที่ใช)
ประเมิน
แบบประเมินพัฒนาการ

๑๒. ผลที่คาดวGาจะได;รับ

๑๒.๑ เด็กเกิดทักษะในการเรียนรู'จากประสบการณ[จริง
๑๒.๒ เด็กสามารถนำความรู'ที่ได'รับ ไปใช'ในชีวิตประจำวันของตนเอง
๑๒.๓ เด็กเกิดการเรียนรู'อยGางสนุกสนาน

๑๓. การประเมินผล

๑๓.๑ การเข'ารGวมกิจกรรม
๑๓.๒ ภาพถGายกิจกรรม
๑๓.๓ แบบประเมินโครงการ

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก
ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู
ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
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ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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โครงการศูนย5เด็กปลอดโรค
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*************************************

แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ยุทธศาสตร5ที่ ๑. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ5
๑. สร2างพลังขับเคลื่อนให2มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒ ครู/ครูให2การดูแล และจัดประสบการณ6การเรียนรู2และการเลBนเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
ตัวบBงชี้ที่ 1.1 การสBงเสริมพัฒนาการด2านรBางกายและดุแลสุขภาพ
คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข2อที่ ๑ มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ

๑. หลักการและเหตุผล
ในปuจจุบันมีเด็กอายุต่ำกวGา ๕ ป. มากกวGาร'อยละ ๖๐ เปVนเด็กกGอนวัยเรียน เด็กกGอนวัยเรียนจำนวนกวGา
๗๐๐,๐๐๐ คน (ประชากรเด็กอายุต่ำกวGา ๕ ป.ประมาณ ๓.๙ ล'านคน เด็ก ๑-๔ ป.ประมาณ ๓.๒ ล'านคน)ต'องถูกฝากเลี้ยงไว'ใน
ศูนย[เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ซึ่งเปVนสถานที่ที่เด็กอยูGรวมกันเปVนจำนวนมาก เมื่อเจ็บปlวยจะสามารถแพรGเชื้อโรคติดตGอสูG
กันได'งGาย ในเด็กเล็กมีภูมิต'านทานต่ำจะปlวยได'บGอยโรคที่พบบGอย ได'แกG โรคติดเชื้อทางเดินหายใจโรคมือเท'า ปากโรคอุจจาระ
รGวงเฉียบพลัน เปVนต'น สGงผลกระทบตGอพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็ก การระบาดของโรคมือ เท'า ปาก และ อาจต'อง
ปwดโรงเรียน คGาใช'จGายในการรักษาพยาบาล ผู'ปกครองต'องหยุดงาน เพื่อดูแลเด็กที่บ'าน ทำให'ขาดรายได'จึงจำเปVนต'องให'
ความสำคัญกับ การดำเนินงาน ด'านการเฝpาระวัง การปpองกันและควบคุมโรคในศูนย[เด็กเล็กให'มีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะ
ชGวยลดการเกิดโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก โรคมือ เท'า ปาก และโรคอุจจาระรGวงเฉียบพลันแล'วยังเปVนการเตรียม
ความพร'อมรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรมอนามัยเริ่มดําเนินโครงการศูนย[เด็กเล็ก
นGาอยูGในป. ๒๕๔๖ ได'จัดทำเกณฑ[มาตรฐานในการประเมินศูนย[เด็กเล็ก รGวมจัดทําโดยหลายหนGวยงาน ได'แกG กรมอนามัย
ศูนย[ฯเขตกรมสGงเสริมการปกครองสGวนท'องถิ่นและองค[กรปกครองสGวนท'องถิ่น ได'มีการอบรมครู โดยศูนย[ฯเขตแตGละเขต
ดําเนินการ ศูนย[เด็กเล็กที่ได'มาตรฐานตามเกณฑ[ของกรมอนามัยเน'นในเรื่องการเลี้ยงดูให'เด็กมีความสมบูรณ[ทางกาย จิต
สังคม และสติปuญญา สภาพแวดล'อมสะอาด ปลอดภัยสGงเสริมสุขภาพ และพัฒนาการอยGางเหมาะสมสําหรับกรมควบคุมโรค
ได'เห็นความสําคัญของเด็กในศูนย[เด็กเล็กจึงดําเนินการสานตGอ เชื่อมโยงในเรื่องการเฝpาระวังโรค การปpองกันควบคุมโรคไมGให'
โรคแพรGกระจาย และลดการปlวยของเด็ก ได'ทําการศึกษาพัฒนารูปแบบการปpองกันควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ
ในเด็ก โรคมือ เท'า ปาก โรคอุจจาระรGวงเฉียบพลัน และโควิด-๑๙ ในศูนย4เด็กเล็ก ซึ่งจากผลการดําเนินการดังกล?าว ศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก
ไดBเห็นความสําคัญของการเฝJาระวัง ปJองกันควบคุมโรคไม?ใหBโรคแพร?กระจาย และลดการปMวยของเด็กจึงไดBทําการขยายผลการดําเนินงานในศูนย4
เด็กเล็กอย?างต?อเนื่อง

2. วัตถุประสงค5
2.๑ เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับใช2ในการดําเนินงานปqองกันควบคุมโรคติดตBอที่พบ
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บBอยในศูนย6เด็กเล็ก
2.๒ เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค6กรปกครองสBวนท2องถิ่นในการปqองกันควบคุมโรคในศูนย6
เด็กเล็กให2เปbนศูนย6เด็กเล็กปลอดโรค
2.๓ เพื่อสBงเสริมและสร2างการยอมรับของศูนย6เด็กเล็กปลอดโรค
3. เปpาหมาย/ผลลัพธ5
3.๑ เปqาหมายเชิงปริมาณ
- เด็กปฐมวัย และ บุคลากรทั้งหมดในศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง
3.๒ เปqาหมายเชิงคุณภาพ
- ศูนย6เด็กเล็กฯ ที่ดําเนินงานปqองกันควบคุมโรคติดตBอที่พบบBอย เปbนไปตามเกณฑ6ที่กําหนด
4. ความสอดคล;องกับแผนพัฒนาท;องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษา
4.๑. สอดคล;องกับแผนพัฒนา อบต.
สอดคล;องกับยุทธศาสตร5ที่ 1 การพัฒนาด2านคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ5 องค6กรปกครองสBวนท2องถิ่นมีสBวนรBวมในการบริหารจัดการศึกษาตามศักยภาพ
2.๒. สอดคล;องกับแผนพัฒนาการศึกษา
สอดคล;องกับยุทธศาสตร5 ๑. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ5 ๑.๔ การจัดการเพื่อสBงเสริมสุขภาพและการเรียนรู2
5. วิธีดำเนินการ
5.๑ จัดทําคําสั่งแตBงตั้งและประชุมคณะทํางานจัดทําคูBมือฯ
5.๒ ประชุมชี้แจงคณะผู2บริหารทราบ
5.๓ จัดทําต2นแบบสื่อความรู2
5.๔ ให2ความรู2เกี่ยวกับประโยชน6และการดูแลรักษาสุขภาพแกBครูในศูนย6เด็กเล็กบ2านสระกระเบื้ององค6การ
บริหารสBวนตำบลหนองเตBาและผู2ปกครองของเด็ก
5.๕ จัดทําเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
5.๖ สรุปผลการดําเนินงาน
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปJการศึกษา ๒๕๖5
7. สถานที่ดำเนินการ
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง
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8. หนGวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง
9. งบประมาณในการดำเนินการ
- ไมBใช2งบประมาณ
๑0. การติดตามและประเมินผล
๑0.๑ จากผลการตรวจสุขภาพประจำปJของเด็กปฐมวัย
๑0.๒ สังเกตความสนใจ และความกระตือรือร2น ของเด็กปฐมวัย ในการออกกำลังกายหน2าเสาธงการ
สัมภาษณ6บุคลากรที่เกี่ยวข2อง เชBน ผู2ปกครอง ครูประจำชั้น เด็กปฐมวัย
๑1. ผลที่คาดวGาจะได;รับ
๑1.๑ สามารถปqองกันและควบคุมโรคติดตBอที่พบบBอยในศูนย6พัฒนาเด็กเล็กเด็กปฐมวัยและบุคลากร
ทุกคน สุขภาพ อนามัยที่ดี และมีรBางกายที่แข็งแรงสมบูรณ6
๑1.๒ สามารถเสริมสร2างความรู2ความเข2าใจในการดูแล การรักษา ให2กับครูและผู2ปกครอง
๑1.๓ ลดอัตราการเจ็บป~วยด2วยโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคติดตBอตGางๆลดลง สGงผลตGอการ
พัฒนาการและสุขภาพที่ดีของเด็กและได'รับการยอมรับจากผู'ปกครองให'เปVนศูนย[พัฒนาเด็ก
เล็กปลอดโรค

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก
ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู
ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
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นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการศูนย5เด็กปลอดโรค
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง
มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง
น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น;อย น;อยที่สุด
(๔)
กลาง
(๒)
(๑)
(๓)

๑.
๒.
๓.
๗.
๕.
๖.

มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท
การพูด การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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โครงการสGงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนอาหารเสริม (นม)
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************

แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ยุทธศาสตร5ที่ ๑. สBงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนาผู2เรียนเตรียมพร2อมรอบด2านสามารถเข2าสูB
ระบบการศึกษาได2อยBางเต็มศักยภาพ
กลยุทธ5
๑. สร2างพลังขับเคลื่อนให2มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒ ครู/ครูให2การดูแล และจัดประสบการณ6การเรียนรู2และการเลBนเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
ตัวบBงชี้ที่ 1.๒ การสBงเสริมพัฒนาการด2านรBางกายและดุแลสุขภาพ
คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข2อที่ ๑ มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหGงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได'กำหนดมาตรฐานการสGงเสริมให'ผู'เรียนแสดงออก และมี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ[ ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง ตระหนักถึงความสำคัญ โดยมีการกำหนดเปpาหมายของผู'เรียน
ให'สามารถอยูGรGวมกับผู'อื่นได'อยGางมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ[ มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดศี ูนย[พัฒนาเด็กเล็ก
บ'านสระกระเบื้อง จึงจัดทำโครงการสGงเสริมสุขภาพอนามัย นักเรียนขึ้น เพื่อให'นักเรียนได'มีความรู' ความเข'าใจ มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี และสามารถปฏิบัติตนได'ถูกต'องเหมาะสมตามวัย
๒. วัตถุประสงค6
๑. เพื่อให'เด็กนักเรียนได'รับการตรวจสุขภาพ และได'รับการสร'างภูมิคุ'มกันเปVนรายบุคคล
๒. เพื่อเด็กนักเรียน มีน้ำหนัก - สGวนสูง ตามเกณฑ[ของกรมอนามัย
๓. เพื่อเด็กนักเรียน ได'รับประทานอาหารครบ ๕ หมูG ตามหลักโภชนาการ
๓. เป^าหมาย
เด็กนักเรียนของศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้องทุกคนให'มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ[
๔. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน
๑. ประชุม ครู และผู'มีสGวนเกี่ยวข'อง
๒. เขียนโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แตGงตั้งคณะกรรมการ
๔. ดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ
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๕. สรุป-ประเมิน และรายงานผล
กิจกรรม
๑. ประชุมครูและผู'มีสGวนเกี่ยวข'อง
๒. เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ
๓. แตGงตั้งคณะกรรมการ
๔. ดำเนินงาน
- ปรับปรุงสิ่งแวดล'อมห'องพยาบาล
- ตรวจสุขภาพเก็บข'อมูล น้ำหนัก สGวนสูง
- กิจกรรมแปรงฟuนหลังรับประทานอาหาร
- กิจกรรมดื่มนมเพื่อสุขภาพ
- กิจกรรมขยับกายสบายชีวี
- ตรวจสุขภาพ อนามัย
- อบรมให'ความรู'แกGแมGครัว
๕. งบประมาณที่ใช)
ไมGใช'งบประมาณ

งบประมาณ
-

ระยะเวลา
พฤษภาคม ๒564

ผู)รับผิดชอบ
หัวหน'าศูนย[/นวก.

พฤษภาคม ๒564

นางจิราพร แสงนาคนาง

พฤษภาคม ๒564

มิถุนายน ๒564
ถึง
มีนาคม ๒๕๖5

สุชาดา บุญยิ่ง
หัวหน'าศูนย[ฯ/นายก
คณะกรรมการ
โครงการ

-

๖. การวัดและประเมินผล
๑. แบบสอบถามความพึงพอใจตGอโครงการ
๒. ตรวจสอบระเบียนสุขภาพ
๓. บันทึกการจัดกิจกรรม
๗. บันทึกข'อมูลนักเรียนที่เข'ารับบริการปฐมพยาบาล และสถิติผู'รับบริการ
๕. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
๗.ผลที่คาดว9าจะได)รับ
๑. ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กมีห'องพยาบาลพร'อมให'บริการแกGนักเรียน และบุคลากรที่เจ็บปlวย
๒. นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ[ ปราศจากโรคและมีสุขภาพจิตดี
๓. ชุมชนและผู'มีสGวนเกี่ยวข'องมีความพึงพอใจผลการดำเนินงานของศูนย[พัฒนาเด็กเล็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู
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ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการสGงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนอาหารเสริม(นม)
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองทีต่ รงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง
มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง
น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น;อย น;อยที่สุด
(๔)
กลาง
(๒)
(๑)
(๓)

๑. มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
๒. ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
๓. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
๗. ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
๕. ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
๖. การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท การพูด
การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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โครงการประกันคุณภาพภายใน
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************

แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ยุทธศาสตร5ที่ ๑ สBงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนาผู2เรียนเตรียมความพร2อมรอบด2าน
ความสามารถเข2าสูBระบบการศึกษาได2เต็มศักยภาพ
กลยุทธ5
1.2 พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ จัดประสบการณ6 เรียนรู2 เชิงบูรณาการ
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวบBงชี้ที่ ๑.2 การบริหารจัดการอยBางเปbนระบบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข2อที่ ๑.มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหBงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ กำหนดให2มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด2วยระบบประกันคุณภาพภายในและ
ระบบประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา ๔๘ กำหนดให2หนBวยงานต2นสังกัดและสถานศึกษาจัดให2มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให2ถือวBา การประกันคุณภาพภายในเปbนสBวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต2อง
ดำเนินการอยBางตBอเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำปJ เสนอตBอหนBวยงานต2นสังกัด หนBวยงานที่เกี่ยวข2องและเผยแพรB
ตB อ สาธารณชน เพื ่ อ นำไปสู B ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาเพื ่ อ รองรั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายนอก
สถานศึกษาจึงต2องตระหนักในการพัฒนาคุณภาพตนเองตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และสร2างความเข2าใจให2บุคลากรใน
สถานศึกษาเข2าใจถึงระบบการประกันคุณภาพภายใน ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องจึงจัดทำโครงการระบบ
ประกันคุณภาพภายในขึ้น
๒. วัตถุประสงค5
1.เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องตามกฎกระทรวงวBา
ด2วยระบบหลักเกณฑ6และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
2.เพื่อพร2อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
๓. เปpาหมาย
3.1 เปqาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ครูทุกคนรBวมจัดทำมาตรฐานการศึกษาฯ 100
3.2 เปqาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.๑. ครูตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพ
ภายในของศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานที่กำหนด
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3.2.3 ผู2บริหาร ครูและผู2เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของศูนย6พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมสBงเสริม
การปกครองท2องถิ่น และมาตรฐานของ สมศ.
3.3 ผู2ปกครอง ชุมชน หนBวยงานต2นสังกัด และผู2มีสBวนเกี่ยวข2องในการจัดการศึกษาของศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก
เข2ามามีสBวนรBวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และรับทราบผลการจัดการศึกษา ของศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก
4. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน
๑. ประชุม ครู และผู2มีสBวนเกี่ยวข2อง
๒. จัดทำโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แตBงตั้งคณะกรรมการ
๔. ดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ
๕. สรุป-ประเมิน และรายงานผล
กิจกรรม
๑. ประชุม

งบประมาณ
ระยะเวลา
พฤษภาคม ๒๕๖4
-

๒. เขียนโครงการ

พฤษภาคม ๒๕๖4

๓. แตBงตั้งคณะกรรมการ

พฤษภาคม ๒๕๖4

๔. ดำเนินงาน
- กำหนดมาตรฐานการศึกษา
- จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปJ
- ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- นิเทศ กำกับติดตาม
- ประเมินคุณภาพ
- จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา (SAR)
- นำผลมาวิเคราะห6เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา
๕. สรุป-ประเมิน และรายงานผล
๕. งบประมาณที่ใช;
15,000 บาท
๖. การวัดและประเมินผล
๑. แบบสอบถามความพึงพอใจตBอโครงการ
๒. การรายงานผลการปฏิบัติงานของครู

15,000

มิถุนายน ๒๕๖4
ถึง
มีนาคม ๒๕๖5

มีนาคม ๒๕๖5

ผู;รับผิดชอบ
นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง
นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง
นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง

นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง

46

๓. รายงานคุณภาพการศึกษา (SAR)
๔. ผลการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก
๗.ผลที่คาดวGาจะได;รับ
๑. นักเรียนได2รับการสBงเสริม และพัฒนาอยBางเต็มศักยภาพ
๒. ผู2บริหาร และครูผBานการประเมินมาตรฐาน
๓. ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องผBานการประเมินมาตรฐาน
4. ชุมชนและผู2มีสBวนเกี่ยวข2องมีความพึงพอใจผลการดำเนินงานของศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู

ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
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ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการประกันคุณภาพภายใน
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
ปJงบประมาณ ๒๕๖5
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง
มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง
น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น;อย น;อยที่สุด
(๔)
กลาง
(๒)
(๑)
(๓)

๑. มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
๒. ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
๓. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
๔. ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
๕. ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
๖. การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท การ
พูด การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ปฐมวัย)

แผนงาน การศึกษา

ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************

งาน
ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ยุทธศาสตร5ที่ ๑. สBงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนาผู2เรียนเตรียมความพร2อมรอบด2าน
ความสามารถเข2าสูBระบบการศึกษาได2เต็มศักยภาพ
กลยุทธ5
๒.พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ จัดประสบการณ6 เรียนรู2 เชิงบูรณาการ
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวบBงชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการอยBางเปbนระบบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข2อที่ ๑ มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหBงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก2ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ตBางก็มุBงเน2นให2สถานศึกษาจัดทำหลักสูตร
ให2เอื้อตBอการเรียนรู2ของผู2เรียน และสอดคล2องกับความต2องการของท2องถิ่น มีการจัดประสบการณ6การเรียนรู2ที่เน2น
ผู2เรียนเปbนสำคัญ จากสภาพปiจจุบันการดำเนินการด2านหลักสูตรของศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง หมูBที่ 8
ยังไมBสามารถดำเนินการได2ตามระดับคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด
ดังนั้น เพื่อให2การจัดทำหลักสูตรบรรลุตามเจตนารมณ6ดังกลBาว ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องหมูBที่
8 จึงจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย ขึ้น
๒. วัตถุประสงค5
๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องหมูBที่ 8 ให2เหมาะสมกับวัยของผู2เรียน
และความต2องการของท2องถิ่น
๒. เพื่อให2ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องหมูBที่ 8 มีหลักสูตรปฐมวัยใช2ในการพัฒนาผู2เรียน
๓. เปpาหมาย
๑. ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องหมูBที่ 8 มีการจัดประสบการณ6การเรียนรู2 ที่เหมาะสม
สอดคล2องกับเปqาหมายการศึกษา ความต2องการของผู2เรียนและท2องถิ่น
๒. ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องหมูBที่ 8 ได2ปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรปฐมวัย ตามความ
เปลี่ยนแปลงทางด2านวิชาการตBางๆ ทั้งทางด2านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
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๔. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน
๑. จัดประชุม ครู เกี่ยวกับปiญหาและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
๒. จัดทำโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แตBงตั้งคณะทำงาน
๔. ดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ
๕. สรุป-ประเมินผล และรายงานผล
กิจกรรม
๑. ประชุมครู

งบประมาณ
ระยะเวลา
พฤษภาคม ๒๕๖4

๒. เขียนโครงการ

พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓. แตBงตั้งคณะกรรมการ

พฤษภาคม ๒๕๖4

๔. ดำเนินงาน
- แจ2งครู และผู2มีสBวนเกี่ยวข2องทราบ
- วิเคราะห6หลักสูตร
- จัดทำหลักสูตรฉบับรBางเสนอกรรมการศูนย6พิจารณา
- ปรับปรุง/แก2ไข ตามที่คณะกรรมการศูนย6เสนอแนะ
- จัดทำหลักสูตรฉบับจริง และนำเสนอเพื่อประกาศใช2
๕. สรุป-ประเมิน และรายงานผล

500

มิถุนายน
๒๕๖4
ถึง
กันยายน
๒๕๖5

ผู;รับผิดชอบ
นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง
นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง
นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง
นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง

มีนาคม ๒๕๖5

๕. งบประมาณที่ใช; 500 บาท
๖. การวัดและประเมินผล
๑. แบบสอบถามความพึงพอใจตBอโครงการ
๒. สังเกตและติดตามการใช2หลักสูตร
๓. บันทึกผลการดำเนินงาน
4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
๗.ผลที่คาดวGาจะได;รับ
๑. ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องหมูBที่ 8 มีการจัดประสบการณ6การเรียนรู2ที่เหมาะสมสอดคล2องกับ
เปqาหมายการศึกษา ความต2องการของผู2เรียนและท2องถิ่น
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๒. ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องหมูBที่ 8 ได2ปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรปฐมวัย
ตามความเปลี่ยนแปลงทางด2านวิชาการตBางๆ ทั้งทางด2านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
๓. ครู บุคลากร ผู2ปกครอง ชุมชนและผู2มีสBวนเกี่ยวข2อง มีความพึงพอใจ ตBอการดำเนินงานของ
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก
ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู

ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง
มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง
น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น;อย น;อยที่สุด
(๔)
กลาง
(๒)
(๑)
(๓)

มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท
การพูด การแตBงกาย เปbนต2น

๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………
ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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โครงการนิเทศภายใน
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************

แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ยุทธศาสตร5ที่ ๓.พัฒนาบุคลากรให2มีความรู2ความสามารถในการจัดการศึกษาปฐมวัย
กลยุทธ5
๓.สร2างเสริมศักยภาพบุคลากรให2เปbนมืออาชีพ
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวบBงชี้ที่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหนBวยงานที่สังกัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข2อที่ ๑ มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ
๑. หลักการและเหตุผล
การนิเทศภายในเปbนกระบวนการที่จะชBวยให2ครูปฏิบัติงานในหน2าที่ได2เต็มประสิทธิภาพ ทั้งงานสอน
และงานสนับสนุนการสอน การนิเทศภายในต2องดำเนินการอยBางเปbนระบบและสอดคล2องกัน
จากการดำเนินงานการนิเทศภายในศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง หมูBที่ 8 ในปJที่ผBานมาพบวBา
การจัดการเรียนการสอนของครูยังมีปiญหา และอุปสรรคตBางๆ เชBน ปiญหากระบวนการจัดประสบการณ6การเรียนรู2
การจัดทำจัดเอกสารธุรการประจำชั้น และการปฏิบัติงานอื่นที่ได2รับมอบหมาย ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง
หมูBที่ 8 ตระหนักถึงปiญหาที่เกิดขึ้น จึงได2จัดทำโครงการการนิเทศภายในขึ้น
๒. วัตถุประสงค5
๑. เพื่อกำกับติดตามให2ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บรรลุผลตามจุดมุBงหมายของหลักสูตร
๒. เพื่อสร2างความสัมพันธ6 และสร2างขวัญกำลังใจแกBครูทำให2เกิดความเชื่อมั่นในในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และปฏิบัติงานที่ได2รับมอบหมาย
๓. เพื่อให2เกิดความชัดเจนสามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได2
๓. เปpาหมาย
๑. มีการ นิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารงานวิชาการ และงานที่ได2รับมอบหมาย อยBางน2อย
เดือนละ ๑ ครั้ง
2. ครูและบุคลากรทุกคน ได2รับการสBงเสริมสนับสนุน และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัตหิ น2าที่
๓. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนได2อยBางมีประสิทธิภาพ
๔. ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานได2อยBางถูกต2อง มีประสิทธิภาพ
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๔. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน
๑. ประชุมครู
๒. จัดทำโครงการเสนอ
๓. แตBงตั้งคณะทำงานมอบหมายภารกิจ
๔. จัดทำเครื่องมือการนิเทศ
- แผนการนิเทศ/ปฏิทินการนิเทศ
- สมุดบันทึกการนิเทศชั้นเรียนของครู ทุกคน
- สมุดบันทึกการประชุมของครูทุกคน
- แบบประเมินหรือแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการนิเทศ
- แบบประเมินแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม
๕. ดำเนินการนิเทศตามปฏิทิน
๖. สรุป ประเมินและรายงานผล
กิจกรรม

งบประมาณ

๑. ประชุมครู
๒. จัดทำโครงการเสนอ
๓. แตBงตั้งคณะทำงานมอบหมายภารกิจ
๔. จัดทำเครื่องมือการนิเทศ
- แผนการนิเทศ/ปฏิทินการนิเทศ
- สมุดบันทึกการนิเทศชั้นเรียนของครูทุกคน
- สมุดบันทึกการประชุมของครูทุกคน
- แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยว
- แบบประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๕.ดำเนินการนิเทศตามปฏิทิน
๖.สรุป-ประเมิน และรายงานผล
๕. งบประมาณที่ใช;
๖. การวัดและประเมินผล

1,000

ระยะเวลา
ผู;รับผิดชอบ
พฤษภาคม ๒๕๖4 นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง
พฤษภาคม ๒๕๖4 นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง
พฤษภาคม ๒๕๖4 นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง
มิถุนายน ๒๕๖4

นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง

มีนาคม ๒๕๖5

นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง
นางสุชาดา บุญยิ่ง

มีนาคม ๒๕๖5
1,000 บาท
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๑. สอบถามความพึงพอใจตBอโครงการ
๒. บันทึกผลการดำเนินงาน
๓. รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
๗. ผลที่คาดวGาจะได;รับ
๑. ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กมีแผนการนิเทศ และดำเนินงานตามแผนงาน
๒. ครูทุกคน ได2รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม อยBางตBอเนื่อง
๓. ครูนำผลการนิเทศไปปรังปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอยBางตBอเนื่อง
๔. นักเรียนทุกคนได2พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๕. ครูบุคลากร ผู2ปกครอง ชุมชนและผู2มีสBวนเกี่ยวข2อง มีความพึงพอใจ ตBอการดำเนินงานของศูนย6
พัฒนาเด็กเล็ก
ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู
ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
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ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการนิเทศภายใน
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง
มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง
น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น;อย น;อยที่สุด
(๔)
กลาง
(๒)
(๑)
(๓)

๑. มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
๒. ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
๓. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
๗. ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
๕. ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
๖. การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท การพูด
การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน5 และแหลGงเรียนรู;
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************

แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ยุทธศาสตร5ที่ 1. พัฒนาอาคารสถานที่ให2นBาอยูB ปลอดภัย เอตBอการเรียนรู2
กลยุทธ5
1.2 ระดมสรรพกำลังสร2างภาคีเครือขBายอุปถัมภ6
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวบBงชี้ที่ ๑.2 การบริหารจัดการสภาพแวดล2อมเพื่อความปลอดภัย
คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข2อที่ ๑ มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
๑. หลักการและเหตุผล
ภูมิทัศน6ในศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง หมูBที่ 8 นับเปbนแหลBงเรียนรู2ที่สำคัญที่อยูBใกล2ตัว
นักเรียนและจำเปbนอยBางยิ่งที่ต2องมี ซึ่งจะทำให2ผู2เรียนได2รู2เรียนรู2จากของจริง ทั้งยังใช2เปbนสถานที่พักผBอนหยBอนใจและ
ทำให2บรรยากาศของศูนย6พัฒนาเด็กเล็กรBมรื่น นBาอยูB นBาเรียน และเปbนที่สนใจ ชื่นชมของผู2พบเห็นสภาพแวดล2อมของ
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กในด2านอาคารเรียนต2องมีความพร2อม อาคารอยูBในสภาพที่ดี มั่นคงแข็งแรง มีแสงสวBางเพียงพอ
ปลอดภัย ตBอครูและนักเรียนทุกคนภายในศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก มีระบบสุขาภิบาล มีห2องน้ำ ห2องส2วมเพียงพอกับ
นักเรียน มีน้ำดื่มที่สะอาด รวมทั้งสภาพแวดล2อมภายในและภายนอกศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก มีความสวยงามรBมรื่น เอื้อตBอ
การเรียนรู2
๒. วัตถุประสงค5
๑. เพื่อจัดสภาพแวดล2อมให2เปbนแหลBงเรียนรู2ให2กับนักเรียน
๒. เพื่อให2ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กมีแหลBงเรียนรู2เพียงพอกับนักเรียน
๓. เพื่อให2สภาพแวดล2อมภายในศูนย6พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย นBาอยูB และสวยงาม
๔. เพื่อให2นักเรียนมีสBวนรBวมในการดูแลรักษาแหลBงเรียนรู2และภูมิทัศน6ของศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก
๕. เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเลBน และอุปกรณ6ตBางๆให2อยูBในสภาพดี มีความปลอดภัยสวยงามนBาเลBน
๖. เพื่อสBงเสริมให2นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ6และพัฒนาสิ่งแวดล2อม
๓. เปpาหมาย
๑. ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กมีแหลBงเรียนรู2ที่ปลอดภัย นBาดู นBาอยูB นBาเรียน และนBาชื่นชม
๒. ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพอาคารดี บรรยากาศดี และสภาพภูมิทัศน6สวยงาม และรBมรื่น
๓. นักเรียนมีความหวงแหน อนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล2อมในศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก และ
ท2องถิ่นของตนเอง
๔. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีคุณธรรม
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๔. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน
๑. จัดประชุม ครู เกี่ยวกับปiญหา และแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน6และแหลBงเรียนรู2
๒. จัดทำโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แตBงตั้งคณะทำงาน
๔. ดำเนินการ
- ปรับปรุงสภาพแวดล2อม และสวนหยBอม
- ปรับปรุง/ตBอเติมหลังคา
- สร2างอาคารเรียน
- ปรับปรุงห2องน้ำห2องส2วม
๕. สรุป-ประเมิน และรายงานผล
กิจกรรม
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู;รับผิดชอบ
๑. ประชุมครู
พฤษภาคม ๒๕๖4 หัวหน2าศูนย6/นวก.
๒ เขียนโครงการนำเสนอเพื่อขออนุมัติ
๓. แตBงตั้งคณะทำงาน
๔. ดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
- สร2างอาคารเรียน
- ปรับปรุงสภาพแวดล2อม และสวนหยBอม
- ปรับปรุง/ตBอเติมหลังคา
- ปรับปรุงห2องน้ำห2องส2วม
5.สรุป-ประเมิน และรายงานผล

7,000

พฤษภาคม ๒๕๖4 นางจิราพร แสงนาคนาง
สุชาดา บุญยิ่ง
พฤษภาคม ๒๕๖4 นางจิราพร แสงนาคนาง
สุชาดา บุญยิ่ง
มิถุนายน ๒๕๖4
ถึง
มีนาคม ๒๕๖5

นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง

มีนาคม ๒๕๖5

๕. งบประมาณ 7,000 บาท
๖. การวัด และประเมินผล
๑. แบบสอบถามความพึงพอใจตBอโครงการ
๒. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
๗. ผลที่คาดวGาจะได;รับ
๑. ครูและนักเรียนทุกคน มีสุขภาพกายใจที่ดี และมีจิตอาสา
๒. ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล2อมที่ดี รBมรื่น และเปbนแหลBงเรียนรู2ที่เอื้อตBอการจัดการ
ประสบการณ6การเรียนรู2ได2เปbนอยBางดี
๓. ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารเรียนสภาพดี ภูมิทัศน6สวยงาม บรรยากาศทีด่ ี รBมรื่นมีความปลอดภัย
นBาดู นBาอยูBนBาเรียน
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ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผูด2 ูแลเด็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู

ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน5และแหลGงเรียนรู;
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง
มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง
น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น;อย น;อยที่สุด
(๔)
กลาง
(๒)
(๑)
(๓)

๑. มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่ม
โครงการ
๒. ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของ
โครงการ
๓. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
๔. ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
๕. ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
๖. การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท
การพูด การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..….
ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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แผนงาน การศึกษา
งาน
ยุทธศาสตร5ที่
กลยุทธ5
มาตรฐาน

โครงการพัฒนาบุคลากร
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************
ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.2 สร2างเสริมศักยภาพบุคลากรคนให2เปbนมืออาชีพ
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวบBงชี้ที่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหนBวยงานที่สังกัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข2อที่ ๑ มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแหB งชาติ พุ ทธศั กราช ๒๕๔๒ ได2 บั ญญั ติ ไว2 ในหมวด ๔ วB าด2 วยครู
คณาจารย6 และบุคลากรทางการศึกษา ในมาตรา๕๒ “ให2สBงเสริมการพัฒนาครูคณาจารย6 และบุคลากรทางการศึกษา
ให2มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปbนวิชาชีพชั้นสูง” หมวด ๔ มาตรา๒๔(๕) “สBงเสริมสนับสนุนให2ผู2สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล2อม สื่อการสอน และอำนวยความสะดวก หรือให2ผู2เรียนเกิดการเรียนรู2 และมี
ความรู2 รวมทั้งสามารถใช2การวิจัยเปbนสBวนหนึ่งของการเรียนรู2 ทั้งนี้ผู2สอนและผู2เรียนอาจเรียนรู2ไปพร2อมกัน จากสื่อ
การเรียนการสอน และแหลBงวิทยาการประเภทตBางๆ” จากบัญญัติดังกลBาวจึงต2องมีการปฏิรูปครู ด2วยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู2
ครูจะต2องมีความรอบรู2ทุกๆด2าน และรู2ทันกับสถานการณ6การเปลี่ยนแปลงของโลกปiจจุบัน เพื่อนำผลมาพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการสอนให2เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปbนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหBงชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒
เพื่อสนองเจตนารมณ6ดังกลBาวศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องหมูBที่ 8 จึงจัดทำโครงการพัฒนา
บุคลากร ขึ้น
๒. วัตถุประสงค5
๑. เพื่อสร2างความตระหนักถึงภาระหน2าที่อันสำคัญยิ่งของครูในการสร2างและรับผิดชอบ
ดูแล อบรมเยาวชนของชาติให2เปbนไปตามเจตนารมณ6ของชาติ
๒. เพื่อให2ครูทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู2
๓. เพื่อให2ครูทุกคนมีความรู2ความเข2าใจในการจัดกระบวนการเรียน
๔. เพื่อให2ครูทุกคนพัฒนาตนเองให2มีคุณภาพสูBครูมืออาชีพ
๕. เพื่อสร2างความเชื่อมั่นให2กับผู2ปกครองและชุมชน
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๓. เปpาหมาย
๑. เพื่อให2ครูทุกคน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู2
๒. เพื่อให2ครูทุกคนพัฒนาตนเองให2มีคุณภาพสูBครูมืออาชีพ
๓. เพื่อให2นักเรียนทุกคนได2พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๔. เพื่อให2ผู2ปกครองและชุมชนมีความเชื่อมั่น
๗. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จัดประชุม ครู เกี่ยวกับปiญหาและแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู2ที่เน2นผู2เรียนเปbนสำคัญ
จัดทำโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
แตBงตัง้ คณะทำงาน
ดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ
สรุป-ประเมิน และรายงานผล
กิจกรรม

งบประมาณ

๑. ประชุมครู
๒. จัดทำโครงการเสนอ

2,000

๓. แตBงตั้งคณะทำงานมอบหมายภารกิจ
๔. ดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ
- จัดหาเอกสารที่เกี่ยวข2องกับการปฏิบัติหน2าที่
- จัดอบรม ประชุม/สัมมนา
- สBงครูเข2ารBวมประชุม อบรม/สัมมนา
- นิเทศ กำกับ ติดตาม
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๕. สรุป-ประเมิน และรายงานผล
๕. งบประมาณที่ใช;

2,000

บาท

๖. การวัดและประเมินผล
๑. แบบสอบถามความพึงพอใจตBอโครงการ
๒. นิเทศ กำกับ ติดตาม
๓. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

บาท

ระยะเวลา
ผู;รับผิดชอบ
พฤษภาคม ๒๕๖4 นางจิราพร แสงนาคนาง
สุชาดา บุญยิ่ง
พฤษภาคม ๒๕๖4 นางจิราพร แสงนาคนาง
สุชาดา บุญยิ่ง
พฤษภาคม ๒๕๖4 นางจิราพร แสงนาคนาง
สุชาดา บุญยิ่ง
มิถุนายน ๒๕๖4

นางจิราพร แสงนาคนาง
สุชาดา บุญยิ่ง

มีนาคม ๒๕๖5

หัวหน2าศูนย6ฯ
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๗.ผลที่คาดวGาจะได;รับ
๑.
๒.
๓.
4.

ครูทุกคน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู2
ครูทุกคนพัฒนาตนเองให2มีคุณภาพสูBครูมืออาชีพ
นักเรียนทุกคนได2พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ผู2ปกครองและชุมชนมีความเชื่อมั่น

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู
ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ................................................ ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการพัฒนาบุคลากร
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง
มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง
น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น;อย น;อยที่สุด
(๔)
กลาง
(๒)
(๑)
(๓)

๑. มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
๒. ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
๓. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
๗. ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
๕. ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
๖. การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท การ
พูด การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….
ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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แผนงาน การศึกษา
งาน
ยุทธศาสตร5ที่
กลยุทธ5
มาตรฐาน

โครงการประเมินและรายงานผลการพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************
ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา

๑. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒.พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ จัดประสบการณ6 เรียนรู2 เชิงบูรณาการ
มาตรฐานที่ ๒ ครู/ครูให2การดูแล และจัดประสบการณ6การเรียนรู2และการเลBนเพื่อเด็กปฐมวัย
ตัวบBงชี้ที่ 1.2 การดูแลและพัฒนาเด็กอยBารอบด2าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข2อที่ ๑ มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหBงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที่ ๔ แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒
กลBาวไว2วBา “การจัดการศึกษาต2องยึดหลักวBา ผู2เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู2และพัฒนาตนเองได2 และถือวBา
ผู2เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต2องสBงเสริมให2ผู2เรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ” ดังนั้น ครูผู2สอนทุกคนจึงจำเปbนต2องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการเปbนผู2บอกความรู2ให2จบไปใน
แตBละครั้งที่เข2าสอนมาเปbนผู2เอื้อ อำนวยความสะดวก ในการเรียนรู2ให2แกBผู2เรียนกลBาวคือเปbนผู2กระตุ2นสBงเสริม
สนับสนุนจัดสิ่งเร2าและจัดกิจกกรมให2ผู2เรียน เกิดการพัฒนาให2เต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของแตBละบุคคล การจัดกิจกรรมจึงต2องเปbนกิจกรรมที่ ผู2เรียนได2คิดวิเคราะห6 วิจารณ6 สร2างสรรค6ศึกษาและ
ค2นคว2าได2ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู2และค2นพบความรู2ด2วยตนเองเปbนสาระ ความรู2 ด2วยตนเอง รักการอBาน รักการ
เรียนรู2อันจะนำไปสูBการเรียนรู2ตลอดชีวิต และเปbนบุคคลแหBงการเรียนรู2 ผู2สอนจึงต2องสอนวิธีการแสวงหาความรู2
มากกวBาสอนตัวความรู2 สอนการคิดมากกวBาสอนให2ทBองจำสอนโดยเน2น ผู2เรียนเปbนสำคัญ มากกวBาเน2นที่เนื้อหาวิชาที่
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง
หมูBที่ 8 จึงจัดทำโครงการสBงเสริมการจัดประสบการณ6การเรียนรู2ที่เน2นผู2เรียนเปbนสำคัญ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค5
๑. เพื่อให2ผู2เรียนมีสBวนรBวมในการเรียนการสอนมากขึ้น
๒. เพื่อให2ผู2เรียนได2พัฒนาความสามารถตBางๆ ตามศักยภาพของตน
๓. เพื่อให2ผู2เรียนได2เรียนรู2จากการลงมือกระทำ ปฏิบัติหรือศึกษาค2นคว2าด2วยตนเอง
๔. เพื่อให2ผู2เรียนได2เรียนตามความสนใจความสามารถของตนเอง
๕. เพื่อให2ผู2เรียนได2เชื่อมโยงการเรียนรู2กับสภาพชีวิตประจำวัน
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๓. เปpาหมาย
๑. ครูทุกคน สามารถจัดประสบการณ6การเรียนรู2ที่เน2นผู2เรียนเปbนสำคัญให2กับผู2เรียนได2อยBางถูกต2อง
ตBอเนื่องและสม่ำเสมอ
๒. นักเรียนทุกคนมีความพร2อมทั้ง ๔ ด2าน เพียงพอทีจ่ ะศึกษาตBอในระดับที่สูงขึ้น
๔. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน
๑. จัดประชุมครู เกี่ยวกับปiญหาและแนวทางการจัดประสบการณ6การเรียนรู2ที่เน2นผู2เรียนเปbนสำคัญ
๒. จัดทำโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แตBงตั้งคณะทำงาน
๔. จัดทำเอกสารความรู2เกี่ยวกับการจัดประสบการณ6การเรียนรู2ที่เน2นผู2เรียนเปbนสำคัญเพื่อให2ครูทุกคนได2
ศึกษาเปbนแนวทาง
๕. ดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ
- ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข2องกับการจัดประสบการณ6การเรียนรู2ที่เน2นผู2เรียนเปbนสำคัญ
- ประชุม อบรม/สัมมนา ที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ6การเรียนรู2ที่เน2นผู2เรียนเปbนสำคัญ
- นิเทศ กำกับ ติดตาม
- สรุปติดตาม ประเมินผล
รายละเอียดกิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน
กิจกรรม

งบประมาณ

๑. ประชุมครู

ระยะเวลา
พฤษภาคม ๒๕๖4

ผู;รับผิดชอบ
นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง

๒. เขียนโครงการ

พฤษภาคม ๒๕๖4

นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง

๓. แตBงตั้งคณะกรรมการ

พฤษภาคม ๒๕๖4

นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง

๔. ดำเนินงาน
- ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข2องกับการจัดประสบการณ6การ
เรียนรู2ที่เน2นผู2เรียนเปbนสำคัญ
- ประชุม อบรม/สัมมนา ที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ6
การเรียนรู2ที่เน2นผู2เรียนเปbนสำคัญ
- นิเทศ กำกับ ติดตาม
๕. สรุป-ประเมิน และรายงานผล

-

มิถุนายน ๒๕๖4
ถึง
มีนาคม ๒๕๖5

มีนาคม ๒๕๖5

นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง
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๕. งบประมาณที่ใช;
ใช2งบประมาณ 1,000 บาท
๖. การวัดและประเมินผล
๑. แบบสอบถามความพึงพอใจตBอโครงการ
๒. สังเกตการดำเนินงานของครู
๓. บันทึกการนิเทศ กำกับ ติดตาม
๔. การรายงานผลการปฏิบัติงานของครู
๗. ผลที่คาดวGาจะได;รับ
๑. นักเรียน เรียนมีความสุขกับการเรียนและผู2เรียนเรียนรู2รBวมกับผู2อื่นได2อยBางมีความสุข
๒. ผู2เรียนสามารถคิดค2น ค2นหาความรู2 หาคำตอบได2ด2วยตนเอง
๓. นักเรียนสามารถเรียนโดยการปฏิบัติจริง กล2าคิด กล2าทำและกล2าแสดงออก
๔. นักเรียนสามารถเรียนรู2ได2หลากหลายหรือเรียนรู2แบบองค6รวม
๕. นักเรียนสามารถรBวมกิจกรรมกับครูอยBางมีความสุข
๖. นักเรียนสามารถเรียนรู2ได2จากกระบวนการของตนเอง
๗. ครูมีความสุขกับการจัดกระบวนการเรียนรู2
๘. ครูผู2บริหารและผู2มีสBวนเกี่ยวข2องมีความพึงพอใจตBอการดำเนินงานของศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู
ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
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ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการประเมินและรายงานผลการพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ศูนย5พัฒนาเด็กบ;านสระกระเบื้อง
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง
มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง
น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น;อย น;อยที่สุด
(๔)
กลาง
(๒)
(๑)
(๓)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท
การพูด การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………….………
ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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โครงการปฐมนิเทศผู;ปกครอง
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************
แผนงาน การศึกษา
งาน

ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ยุทธศาสตร5ที่

1.การพัฒนาคุณภาพศึกษา

กลยุทธ5

1.3 ยกระดับคุณภาพภายใน

มาตรฐานที่ 1 ตัวบBงชี้ที่ 1.3 มีพัฒนาการด2านสังคม ชBวยเหลือตัวเองและเปbนสมาชิกที่ดี ตBอสังคม
คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้น ข2อที่ ๑ มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
๑. ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศผู'ปกครองเด็กปฐมวัย
๒. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาเด็กกGอนวัยเรียน และการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอนุบาล มีความสำคัญเปVนอยGางยิ่ง
สิ่ง
หนึ่งที่นับวGาเปVนปuจจัยสำคัญที่จะเกื้อหนุนให'การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ คือ ความรGวมมือของผู'ปกครอง เด็กระดับกGอน
ปฐมวัยและระดับอนุบาลที่ได'รับการพัฒนาด'วยวิธีการที่ถูกต'องเมื่อได'รับการสGงเสริมและสนับสนุนจากทางบ'านด'วย จะนำเด็ก
ไปสูGสัมฤทธิผ์ ลตามแนวทางการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา
แหGงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ คือ พัฒนาการทางสังคมดี มีสุขภาพจิตดี และเรียนหนังสือได'อยGางมีความสุข เกGง ดี มีความสุข ด'วย
เหตุผลดังกลGาว ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้องจึงเห็นความสำคัญของการให'ความรู' ความเข'าใจแกGผู'ปกครองในเรื่องการ
พัฒนาเด็กและการจัดการศึกษาเด็ก เพื่อจะได'เข'าใจในบทบาทของตนในการชGวยเตรียมความพร'อมให'เด็กทั้งเมื่อกGอนมาศูนย[ฯ และ
เมื่อเข'ามาอยูGในศูนย[ฯ แล'ว
ดังนั้น ศูนย[ฯจึงจัดให'มีการปฐมนิเทศผู'ปกครองเด็กปฐมวัยใหมGและประชุมผู'ปกครองประจำป. เพื่อศูนย[ฯ
และผู'ปกครองจะได'รับประโยชน[รGวมกัน เชGน ผู'ปกครองจะได'รับทราบรายละเอียดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖
รายละเอียดตGางๆ ของศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้องและแนวทางปฏิบัติในขณะที่ลูกเรียนอยูGที่ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'าน
สระกระเบื้องเปVนต'นสGวนประโยชน[ที่ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้องจะได'รับ คือ การได'ทำความเข'าใจกับผู'ปกครองใน
เรื่องตGางๆ เพื่อปpองกันการเข'าใจผิดหรือปuญหาที่อาจเกิดขึ้น
๓. วัตถุประสงค6
๓.๑ เพื่อให'ผู'ปกครองได'รับทราบและเข'าใจถึง หลักการ ปรัชญา คติพจน[ นโยบาย การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร'อมสำหรับเด็กระดับปฐมวัย หลักสูตรการเรียนการสอน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตGางๆ ของศูนย[ฯ ตลอดจน
แนวทางการปฏิบัติงานตGางๆ ของศูนย[ฯ
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๓.๒ เพื่อเผยแพรGความรู'และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กให'ผู'ปกครองได'ตระหนักและเห็นคุณคGาของการเตรียม
ความพร'อมเด็กระดับกGอนวัยเรียนที่ถูกต'อง
๓.๓ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรGวมกันและยังเปVนการเสริมสร'างความสัมพันธ[ที่ดีระหวGางผู'ปกครองกับศูนย[ฯ ให'
ประสานรGวมมือกันในการพัฒนาเด็กเพื่อบรรลุเปpาหมายและวัตถุประสงค[
๔. เป^าหมาย/ผลลัพธ6
๔.๑ เปpาหมายเชิงปริมาณ
- การปฐมนิเทศผู'ปกครองเด็กปฐมวัยใหมG ผู'ปกครองเด็กปฐมวัยใหมGมารGวมประชุม อยGางน'อยร'อยละ ๙๐
- การประชุมผู'ปกครองประจำป. ผู'ปกครองมารGวมประชุมอยGางน'อยร'อยละ ๘๐
๔.๒ เปpาหมายเชิงคุณภาพ
- ผู'ปกครองมีความรู'ความเข'าใจในหลักการ ปรัชญา คติพจน[ นโยบายของศูนย[ฯ การจัดการ
ศึกษาสำหรับเด็กระดับกGอนวัยเรียนและอนุบาล, หลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการ
บริหารงานและแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย[ ฯ
- ผู'ปกครองมีทัศนคติ และมีความสัมพันธ[ที่ดีกับศูนย[ และบุคลากรของศูนย[ฯ ตลอดจน
ให'ความรGวมมือกับทางศูนย[ฯ เปVนอยGางดี
๕. ความสอดคล)องกับแผนพัฒนาท)องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษา
๕.๑ สอดคล)องกับแผนพัฒนา อบต.
สอดคล)องกับยุทธศาสตร6ที่ 1 การพัฒนาด'านการสร'างสังคมแหGงการเรียนรู'ตลอดชีวิต
กลยุทธ6 องค[กรปกครองสGวนท'องถิ่นมีสGวนรGวมในการบริหารจัดการศึกษาตามศักยภาพ
๕.๒ สอดคล)องกับแผนพัฒนาการศึกษา
สอดคล)องกับยุทธศาสตร6ที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
กลยุทธ6 ๑.3 การสGงเสริมการมีสGวนรGวมของครอบครัวและชุมชน
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๖. วิธีดำเนินการ
จัดประชุมผู'ปกครองเด็กปฐมวัยให'มีความเข'าใจการจัดการเรียนการสอนและระเบียบข'อปฏิบัติของศูนย[พัฒนาเด็ก
เล็กบ'านสระกระเบื้อง
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ขั้นตอน / วิธีการ

ระยะเวลา

ผู)รับผิดชอบ

๑. จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ

พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางจิราพร แสงนาค

๒. จัดประชุมครูสายและมอบหมายความรับผิดชอบ

พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางสุชาดา บุญยิ่ง

๓. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข'อง
๔. แตGงตั้งคณะทำงานและประสานงาน

เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕. ดำเนินการจัดประชุมผู'ปกครอง

เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕๖๔

๗. รายงานผล

ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖๔
๘. สถานที่ดำเนินการ
ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
๙. หน9วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
๑๐. งบประมาณในการดำเนินการ

16,000 บาท
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๑๑. การติดตามและประเมินผล
ตัวบ9งชี้และสภาพความสำเร็จ
๑. จัดการประชุมและปฐมนิเทศผู'ปกครองเด็กปฐมวัยอยGาง

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช)

การรายงานโครงการ

แบบรายงานโครงการ

น'อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๒. ผู'ปกครองเด็กปฐมวัยทุกคนเข'ารGวมการประชุมและ
ปฐมนิเทศ
๓. ผู'ปกครองให'ความรGวมมือในการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปฐมวัย
๑๒. ผลที่คาดว9าจะได)รับ
๑๒.๑ ผู'ปกครองเด็กปฐมวัยมีความรู' ความเข'าใจในหลักการ ปรัชญา คติพจน[ นโยบาย ของศูนย[ฯ

ใน

การจัดการศึกษาสำหรับเด็กกGอนวัยเรียนและระดับอนุบาล หลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการบริหารงานและ
แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย[ฯ มากขึน้
๑๒.๒ การปฏิบัติงาน การสื่อสาร ความรGวมมือระหวGางศูนย[ และผู'ปกครองมี ความคลGองตัวขึ้น
๑๒.๓ ผู'ปกครองเด็กปฐมวัยมีทัศนคติและมีความสัมพันธ[ที่ดีกับศูนย[ฯ และบุคลากรของศูนย[ฯ

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู
ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
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ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการปฐมนิเทศผู;ปกครอง
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น;อย
(๔)
กลาง
(๒)
(๓)

น;อย
ที่สุด
(๑)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท
การพูด การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..….

ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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โครงการรับสมัครและมอบตัวเด็กปฐมวัย
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************

แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ยุทธศาสตร5ที่ 1.การพัฒนาคุณภาพศึกษา
กลยุทธ5
1.3 ยกระดับคุณภาพภายใน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ตัวบBงชี้ที่ 1.3 เฝqาระวังสBงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและสามารถคัดกรอง
พัฒนาการที่ผิดปกติของเด็กปฐมวัย
คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้น ข2อที่ ๑ มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
๑. ชื่อโครงการ รับสมัครและมอบตัวเด็กปฐมวัย
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากทางศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้องได'จัดการเรียนการสอนให'เด็กปฐมวัย โดยเด็กเข'าเรียนเพื่อเตรียม
ความพร'อมในระดับชั้นเตรียมปฐมวัยที่มีอายุตั้งแตG ๒ ป. ถึง 3 ปJ ๑๑ เดือน ๒๙ วันตามลำดับ และได'กำหนดแนวปฏิบัติการ
รับสมัครเด็กใน ป.การศึกษา ๒๕๖๔ โดยให'ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้องรับเด็กอายุไมGต่ำกวGา ๒ ป. เข'าเรียน และรับ
เด็กชั้นเตรียมปฐมวัย อายุ ๒ ป. ที่อยูGในเขตพื้นที่บริการของชุมชนหนองเตGา มี หมูGที่ ๑ - ๘ เข'าเรียนทุกคน อีกทั้งในแตGละป.
การศึกษาจะมีเด็กอีกจำนวนหนึ่งที่เลื่อนชั้นเรียนขึ้นไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น
ดังนั้น ทางศูนย[ฯจึงต'องมีการสำรวจจำนวนเด็กปฐมวัยที่มีความประสงค[จะเรียนตGอ เพื่อให'ทราบจำนวนเด็กปฐมวัย
ที่แนGนอน ทั้งนี้เพื่อที่จะได'สามารถกำหนดจำนวนเด็กปฐมวัยที่จะรับสมัครใหมGแทนเด็กปฐมวัยเกGาที่ลาออกไปได'โดยเฉพาะ
อยGางยิ่งในระดับชั้นเตรียมอนุบาลป.ที่ ๑ อีกทั้งเพื่อที่ทางศูนย[ฯ จะได'ไมGรับเด็กปฐมวัยให'เกินอัตราความจุที่สามารถจะรับได'
และเพื่อเปVนการมอบหมายบุตรหลานให'ครูเปVนผู'ปกครองและดูแลเอาใจใสGในเรื่องของการศึกษาเลGาเรียน ความประพฤติ การ
ปฏิบัติตนให'อยูGในระเบียบข'อบังคับตGางๆ
ของศูนย[ฯ จึงต'องมีการขอคำยินยอมจากทางผู'ปกครอง ดังนั้นทาง
ศูนย[ฯ จึงต'องกำหนดให'ผู'ปกครองจัดทำหนังสือมอบตัวเด็กปฐมวัย เพื่อให'ครูได'เปVนผู'ดูแลในขณะที่กำลังศึกษาเลGาเรียนอยูGใน
ศูนย[ฯ อีกด'วยนอกจากการดำเนินการรับสมัครและรับมอบตัวเด็กปฐมวัยใหมGแล'ว จำนวนเด็กปฐมวัยที่มาสมัครเข'าเรียนในแตG
ละป.นั้น ควรที่จะได'มีการจัดทำสถิติเด็กปฐมวัยและรวบรวมข'อมูลไว' เพื่อที่ทางศูนย[ฯจะได'ทราบถึงความต'องการและความ
สนใจของชุมชนและผู'ปกครองที่มีตGอศูนย[ฯ อีกทั้งศูนย[ฯจะได'นำข'อมูลที่ได'มาใช' ในการวางแผน การรับสมัครเด็กปฐมวัยในป.
การศึกษาตGอไป
๓. วัตถุประสงค6
๓.๑ เพื่อที่จะได'ทราบถึงจำนวนเด็กปฐมวัยที่มีความประสงค[จะเรียนตGอที่ แนGนอนและสามารถรับเด็กปฐมวัย ได'
เต็มที่ตามอัตราความจุที่ทางศูนย[ฯ จะรับได'
๓.๒ เพื่อศูนย[ฯ จะได'กำหนดและประกาศรับจำนวนเด็กปฐมวัยที่มาสมัครใหมGได'ถูกต'อง
๓.๓ เพื่อศูนย[ฯ จะได'จัดบุคลากร อุปกรณ[ อาคารและสถานที่ให'มีสัดสGวนเหมาะสมกับจำนวนเด็กปฐมวัย
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๓.๔ เพื่อใช'สถิติเปVนข'อมูลและแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย[ฯ
๓.๕ เพื่อเปรียบเทียบจำนวนเด็กปฐมวัยที่เพิ่มขึ้น ลดลงในแตGละป.
๓.๖ เพื่อเปVนการปรับปรุง พัฒนาแนวนโยบายของศูนย[ฯ ให'ดีขึ้น
๓.๗ เพื่อทราบถึงความสนใจและความต'องการของชุมชนในการสGงบุตรหลานเข'าเรียนในศูนย[ฯ แตGละป.การศึกษา
๔. เป^าหมาย/ผลลัพธ6
๔.๑ เปpาหมายเชิงปริมาณ
- จำนวนเด็กปฐมวัยที่มาสมัครเข'าเรียนใหมGและเด็กปฐมวัยเกGารวมแล'วมีจำนวนเทGากับอัตราความจุที่ทางศูนย[ฯ
สามารถรับได'
๔.๒ เปpาหมายเชิงคุณภาพ
- ทางศูนย[ฯ สามารถคัดเลือกและรับได'ครบถ'วนตามอัตรา
- ทางศูนย[ฯ ได'ข'อมูลที่เปVนแนวทางที่จะนำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของศูนย[ฯ ให'ดียิ่งขึ้น
- เด็กปฐมวัยทั้งหมดได'รับการดูแลเอาใจใสGและเตรียมความพร'อมทางการเรียนให'อยGางทั่วถึง จากบุคลากรของ
ศูนย[ฯในสัดสGวนที่เหมาะสม
๕. ความสอดคล)องกับแผนพัฒนาท)องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษา
๕.๑ สอดคล)องกับแผนพัฒนา อบต.
สอดคล)องกับยุทธศาสตร6ที่ ๓ การพัฒนาด'านการสร'างสังคมแหGงการเรียนรู'ตลอดชีวิต
กลยุทธ6 องค[กรปกครองสGวนท'องถิ่นมีสGวนรGวมในการบริหารจัดการศึกษาตามศักยภาพ
๕.๒ สอดคล)องกับแผนพัฒนาการศึกษา
สอดคล)องกับยุทธศาสตร6 ๒. ครู/ครูให'การดูแลและจัดประสบการณ[การเรียนรู'และการเลGน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
กลยุทธ6 ๒.๕ กลยุทธ[การสGงเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผGานให'ปรับตัวสูGการเชื่อมตGอในขั้นถัดไป
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๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ กำหนดระยะเวลาสำรวจจำนวนเด็กปฐมวัยที่มีความประสงค[จะเรียนตGอ
๖.๒ ทำหนังสือถึงผู'ปกครองเพื่อสำรวจและสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาตGอของเด็กปฐมวัยรวบรวมข'อมูลจำนวนเด็ก
ปฐมวัยที่เรียนตGอ
๖.๓ กำหนดจำนวนเด็กปฐมวัยที่สามารถรับเพิ่มได'ในแตGละชั้น
๖.๔ ประชุมคณะกรรมการผู'รับผิดชอบ
๖.๕ จัดทำแบบฟอร[มการแสดงความจำนงในการสมัครเรียนและการมอบตัวเด็กปฐมวัย
๖.๖ จัดทำเอกสารให'ผู'ปกครองทราบถึงหลักฐานเอกสารที่ใช'ประกอบการรับสมัคร มอบตัว คGาใช'จGายกำหนดเวลา
เปwดเรียน ปwดภาคเรียนและเครื่องใช'ประจำตัวเด็กปฐมวัยที่ต'องนำมาใช'
๖.๗ กำหนดวันรับสมัครและรับมอบตัวเด็กปฐมวัยใหมG
๖.๘ ประชาสัมพันธ[ให'ผู'ปกครองทราบโดยปwดปpายประกาศและ จัดทำเอกสารแผGนพับประชาสัมพันธ[การรับสมัคร
เด็กปฐมวัย แจกตามบ'านและแหลGงชุมชน
๖.๙ ดำเนินการรับสมัครและรับมอบตัวเด็กปฐมวัยใหมG
๖.๑๐ ดำเนินการรวบรวมข'อมูลและจัดทำสถิตเิ ด็กปฐมวัยทีม่ าสมัครเข'าเรียน พิมพ[ใสGกระดาษ สรุปผล และแยกเปVน
ระดับชั้นในแตGละป.
๖.๑๑ ติดตามและประเมินผล
๖.๑๒ รายงานผล
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ป.การศึกษา ๒๕๖๔
๘. สถานที่ดำเนินการ
๘.๑ ติดปpายประกาศรับสมัครเด็กปฐมวัย หน'าศูนย[ฯและแหลGงชุมชน
๘.๒ สถานที่รับสมัครและรับมอบตัวศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
๙. หน9วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
๑๐. งบประมาณในการดำเนินการ
- ไมGใช'งบประมาณ
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๑๑. การติดตามและประเมินผล
๑๑.๑ จากการตอบแบบสอบถาม หรือตอบแบบสำรวจในการแสดงความจำนงในการศึกษาตGอ
๑๑.๒ การสัมภาษณ[ผู'ปกครอง
๑๑.๓ จากจำนวนเด็กปฐมวัยใหมGที่สามารถรับได'ในป.การศึกษานั้น
๑๑.๔ จากสถิติจำนวนเด็กปฐมวัยที่มาสมัครเรียนทั้งหมด
๑๑.๕ สังเกตจากยอดจำนวนเด็กปฐมวัยที่เพิ่มขึ้น - ลดลง ในแตGละป.
๑๑.๖ สังเกตจำนวนเด็กปฐมวัยระหวGางเพศชาย กับเพศหญิงที่มาสมัครเรียนในแตGละป.
๑๒. ผลที่คาดว9าจะได)รับ
๑๒.๑ ได'ทราบสถิติจำนวนเด็กปฐมวัยที่มีความประสงค[จะเรียนตGอได'แนGนอน
๑๒.๒ ศูนย[ฯ สามารถกำหนดปริมาณการรับสมัครเด็กปฐมวัยในจำนวนที่แนGนอนได'
๑๒.๓ เพื่อให'เกิดความสะดวกในการจัดเตรียมบุคลากร อุปกรณ[ อาคารสถานที่ ได'อยGางเหมาะสมกับ
จำนวนเด็กปฐมวัย
๑๒.๔ ได'ทราบข'อมูลเกี่ยวกับจำนวนเด็กปฐมวัยทั้งหมดและจำนวนเด็กปฐมวัยระหวGางเพศชายกับ
เพศหญิงในแตGละระดับชั้น ที่มาสมัครเข'าเรียน
๑๒.๕ ได'เปรียบเทียบจำนวนเด็กปฐมวัยที่เพิ่มขึ้น – ลดลง ในแตGละป.การศึกษา
๑๒.๖ ใช'เปVนข'อมูลในการวางแผนการรับเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนการสอนในป.การศึกษาตGอไป
๑๒.๗ สามารถรับเด็กปฐมวัยได'เต็มตามอัตราความจุที่ทางศูนย[ฯรับได'
๑๒.๘ บุคลากรของศูนย[ฯ ทุกคน สามารถดูแลเอาใจใสGและเตรียมความพร'อมให'แกGเด็กปฐมวัยได'
และทั่วถึง

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู
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ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการรับสมัครและมอบตัวเด็กปฐมวัย
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น;อย น;อยที่สุด
(๔)
กลาง
(๒)
(๑)
(๓)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท
การพูด การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..….

ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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โครงการซักซ;อมแผนปpองกันการเกิดอัคคีภัย
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************
แผนงาน การศึกษา
งาน

ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ยุทธศาสตร5ที่

1.การพัฒนาคุณภาพศึกษา

กลยุทธ5

1.3 ยกระดับคุณภาพภายใน

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1 ตัวบBงชี้ที่ 1.3 เฝqาระวังสBงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและสามารถคัดกรอง
พัฒนาการที่ผิดปกติของเด็กปฐมวัย

คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้น ข2อที่ ๑ มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
๑. ชื่อโครงการ ซักซ'อมแผนปpองกันการเกิดอัคคีภัย
๒. หลักการและเหตุผล
ด'วยศูนย[พัฒนาเด็กเล็กฯ รGวมกับงานปpองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมและซ'อมแผนอพยพเด็กปpองกัน
อัคคีภัย ให'กับครูและเด็กเล็กในศูนย[ฯ เพื่อให'เตรียมพร'อมรับสถานการณ[หากเกิดเหตุการณ[จริงและสร'างความมั่นใจให'ครูและ
ผู'ปกครองเด็กปฐมวัย ด'วยในพื้นที่รับผิดชอบขององค[การบริหารสGวนตำบลหนองเตGา มีศูนย[พัฒนาเด็กเล็กอยูGในความ
รับผิดชอบจำนวน ๑ ศูนย[ ซึ่งตัวอาคารศูนย[พัฒนาเด็กเล็กมีห'องครัวสำหรับใช'เปVนสถานที่ประกอบอาหารจึงมีความเสี่ยงตGอ
การเกิดไฟไหม'ได' ปuจจุบันศูนย[มีอุปกรณ[เครื่องดับเพลิงติดไว'ใช'ปpองกันเมื่อเกิดไฟไหม'ในกรณีฉุกเฉิน แตGครูยังขาดความรู'ในการ
ใช'วัสดุอุปกรณ[ในการดับเพลิงดังกลGาว ดังนั้นศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้องได'เล็งเห็นความสำคัญ จึงอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให'แกGองค[กรปกครองสGวนท'องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒๙)
และ (๓๐) ประกอบกับ มาตรา ๖๗ (๔) แหGงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค[การบริหารสGวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก'ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่๖) จัดทำโครงการซักซ'อมแผนปpองกันการเกิดอัคคีภัย ขึ้นเพื่อให'ความรู'เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยและซักซ'อม
แผนปpองกันการเกิดอัคคีภัยให'กับครูและเด็ก ให'มีความสามารถรับมือกับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงการเตรียมความ
พร'อมในการปฏิบัติการชGวยเหลือตนเองและผู'อื่นได'ในภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภัย ทั้งนี้เพื่อลดภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งชีวิตและ
ทรัพย[สินของประชาชนและสGวนราชการในพื้นที่ได'
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๓. วัตถุประสงค6
๓.๑ เพื่อให'ครู/ครูและเด็ก ได'รับความรู'เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย และรู'จักวิธี ปpองกันมิให'เกิดอัคคีภัยได' ซึ่งจะชGวยลด
การสูญเสียที่อาจมีผลกระทบตGอชีวิต ทรัพย[สินและสิ่งแวดล'อม
๓.๒ เพื่อเพิ่มศักยภาพให'แกGครู/ครูเด็กและเด็กในแตGละศูนย[ ให'เกิดความรู' ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความ
ปลอดภัยด'านอัคคีภัย สามารถพึ่งพาตนเองได'อยGางปลอดภัย
๓.๓ เพื่อเปVนการสร'างขวัญกำลังใจให'กับครูและเด็กในแตGละศูนย[ เพื่อให'เกิดความพร'อม สามารถจัดการกับภัยที่
เกิ ด ขึ ้ น ได' อ ยG า งมี ร ะบบ โดยสามารถเชื ่ อ มโยงแผนให' ส อดคล' อ งกั บ ทางองค[ ก ารบริ ห ารสG ว นตำบลได' อ ยG า งมี
ประสิทธิภาพและแบGงเบาภารกิจในการปpองกันและระงับภัยแกGท'องถิ่น
๔. เป^าหมาย/ผลลัพธ6
๔.๑ เปpาหมายเชิงปริมาณ
- เด็กปฐมวัย และ บุคลากรทั้งหมดในศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
๔.๒ เปpาหมายเชิงคุณภาพ
- เด็กกGอนวัยเรียนและเด็กเกิดความรู' ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัย
ด'านอัคคีภัย สามารถพึ่งพาตนเองได'อยGางปลอดภัย
๕. ความสอดคล)องกับแผนพัฒนาท)องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษา
๕.๑. สอดคล)องกับแผนพัฒนา อบต.
สอดคล)องกับยุทธศาสตร6ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ6 องค[กรปกครองสGวนท'องถิ่นมีสGวนรGวมในการบริหารจัดการศึกษาตามศักยภาพ
๕.๒. สอดคล)องกับแผนพัฒนาการศึกษา
สอดคล)องกับยุทธศาสตร6 ๑. การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
กลยุทธ6 ๑.๓ ยกระดับการประกันคุณภาพภายใน
๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติจัดทำโครงการฝ‚กอบรม
๖.๒ จัดทำคำสั่งแตGงตั้งเจ'าหน'าที่รับผิดชอบโครงการฯ
๖.๓ ดำเนินการจัดการตามโครงการฯ
๖.๔ รายงานผลการดำเนินงานให'ผู'บริหารทราบ

85

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ป.การศึกษา ๒๕๖๔
๘. สถานที่ดำเนินการ
ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
๙. หน9วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
๑๐. งบประมาณในการดำเนินการ
- ไมGใช'งบประมาณ
๑๑. การติดตามและประเมินผล
๑๑.๑ สังเกตความสนใจ และความกระตือรือร'น ของเด็กปฐมวัย ในการออกกำลังกายหน'าเสาธงการ
สัมภาษณ[บุคลากรที่เกี่ยวข'อง เชGน ผู'ปกครอง ครูประจำชั้น เด็กปฐมวัย
๑๑.๒ พิจารณาจากให'ความรGวมมือ
๑๒. ผลที่คาดว9าจะได)รับ
๑๒.๑ เด็กปฐมวัยและบุคลากรทุกคน ในศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้องได'รับการฝ‚กอบรมซ'อมทำแผนปpองกัน
อัคคีภัย
๑๒.๒ ครู/ครูและเด็ก ได'รับความรู'เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย และรู'จักวิธี ปpองกันมิให'เกิด
อัคคีภัยได' ซึ่งจะชGวยลดการสูญเสียที่อาจมีผลกระทบตGอชีวิต ทรัพย[สินและสิ่งแวดล'อม

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู
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ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการซักซ;อมแผนปpองกันการเกิดอัคคีภัย
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น;อย น;อยที่สุด
(๔)
กลาง
(๒)
(๑)
(๓)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท
การพูด การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..….

ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง

88

โครงการเฝpาระวังพัฒนาการปpองกันและควบคุมโรคติดตGอในเด็กปฐมวัย
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
หลักการเหตุผล
ในปJ ๒๕๖๕ มีเด็กอายุต่ำกวBา ๕ เช2ารับการเลี้ยงไว2ในศูนย6พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเปbนสถานที่ที่เด็กอยูBรBวมกันเปbน
จำนวนมาก เมื่อเจ็บป~วยจะสามารถแพรBเชื้อโรคติดตBอสูBกันได2งBาย เด็กเล็กมีภูมิต2านทานต่ำจะป~วยได2บBอย โรคที่พบ
บBอยได2แกB โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรคมือ เท2า ปาก โรคอุจจาระรBวงเฉียบพลัน เปbนต2น สBงผลกระทบตBอพัฒนาการ
สุขภาพโดยรวมของเด็ก การระบาดของโรคมือ เท2า ปาก อาจต2องป†ดโรงเรียน เสียคBาใช2จBายในการรักษาพยาบาล
ผู2ปกครองต2องหยุดงาน เพื่อดูแลเด็กที่บ2าน ทำให2ขาดรายได2 จึงจำเปbนต2องดำเนินงานการเฝqาระวัง การปqองกันและ
ควบคุมโรคในศูนย6เด็กเล็กให2มีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะชBวยลดการเกิดโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก
โรคมือ เท2า ปาก และโรคอุจจาระรBวงเฉียบพลันแล2วยังเปbนการเตรียมความพร2อมรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อ
ซึ่งอาจเกิดขึ้นได2ในอนาคต
การดำเนินงานปqองกันและควบคุมโรคในศูนย6เด็กเล็กเพื่อปqองกันและควบคุมโรค มือ เท2า ปาก หมายถึง การ
ดำเนินงานเฝqาระวังปqองกันและควบคุมโรค มือ เท2า ปาก ไมBให2แพรBกระจายและลดการป~วยของเด็กเล็กไมBให2เกิดการ
แพรBระบาดในศูนย6พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการการดำเนินงาน ๓ ข2อ ๑) คือเฝqาระวังปqองกันโรคลBวงหน2า โดยการคัด
กรองอาการป~วย ๒) ควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ โดยการแยกเด็กป~วย และทำความสะอาดห2องเรียน ของเลBน ที่นอน
รวมทั้งอุปกรณ6เครื่องใช2ภายในศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก๓) การมีสBวนรBวมของผู2ปกครอง ชุมชนและท2องถิ่น และหนBวยงานที่
เกี่ยวข2อง งานปqองกันและควบคุมโรค ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง มีเปqาหมายความสำคัญในของการเฝqา
ระวัง ปqองกันควบคุมโรคในศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง ให2ปลอดโรค ไมBให2เกิดการระบาดของโรคและลด
อัตราการป~วยของเด็กในพื้นที่จึงได2จัดโครงการนี้ขึ้นมา
๑. วัตถุประสงค5/ตัวชี้วัด
๑. เพื่อให2ครู แมBบ2าน ผู2ปกครอง มีความรู2เรื่องโรคติดตBอและการปqองกันโรค
๒. เพื่อให2ครู แมBบ2าน ผู2ปกครอง มีทักษะในการจัดการสิ่งแวดล2อมและคัดกรองอาการป~วยโรค มือ เท2า ปาก
ที่ถูกต2อง
๓. เพื่อให2ครู แมBบ2าน ผู2ปกครอง มีทักษะในการดูแลเด็กเบื้องต2น
๔. เพื่อสร2างเครือขBายในการเฝqาระวังโรคมือ เท2า ปาก ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง
๕. เพื่ออบรมให2ความรู2การใช2สื่ออุปกรณ6การเลBนที่เหมาะสมกับวัยและกิจกรรมการสBงเสริมพัฒนาการแตBละ
ด2านสBงเสริมพัฒนาการทั้งด2านรBางกาย จิตใจ สังคม สติปiญญา
กลุGมเปpาหมาย
๑. นักเรียนศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องจำนวน ๒๕ คน
๒. ครู แมBบ2าน ผู2ปกครอง จำนวน ๒๕ คน
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๒. วิธีดำเนินการ
๑. ศึกษา/รวบรวมข2อมูลสถานการณ6ของโรคมือ เท2า ปาก
๒. เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ................
๓. ประชุมคณะทำงาน
๔. ดำเนินโครงการตามรายละเอียดของกิจกรรม ดังตBอไปนี้
๔.๑ ประสานกับหนBวยงานที่เกี่ยวข2อง
๔.๒ จัดอบรม ครู แมBบ2าน ผู2ปกครองและนักเรียน ในประเด็นตBอไปนี้
๑) สถานการณ6โรคติดตBอในเด็กปฐมวัยในพื้นที่
๒) ความรู2เรื่องโรคติดตBอที่สำคัญ เชBน อุจจาระรBวง ไข2หวัดใหญB โรคมือ เท2า ปาก การเฝqาระวังโรค
การปqองกันการควบคุมโรค
๓) สิ่งแวดล2อมที่เอื้อตBอการเกิดโรค ทักษะในการจัดการสิ่งแวดล2อม การล2างทำความสะอาดของ
เลBน อุปกรณ6ที่เด็กใช2รBวมกัน ทุกวันศุกร6
๔) การคัดกรองอาการป~วยโรคติดตBอชนิดตBางๆ
๕) ทักษะในการดูแลเด็กเบื้องต2น การเช็ดตัวลดไข2 การวัดไข2เด็ก
๖) จัดทำทะเบียนเครือขBายในการเฝqาระวังโรคติดตBอ ศูนย6พฒ
ั นาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง
๗) ประเมินผลการจัดโครงการ
๕. ติดตามผลการจัดการสิ่งแวดล2อมศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องในทั้งกBอน – หลัง การเป†ดภาค
เรียน
๖. ประชุมคณะทำงาน และคณะผู2เชี่ยวชาญในการพัฒนาสื่อตBางๆ แผBนพับ ในการดำเนินงานภายในศูนย6
พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง
๗. จัดทำ ออกแบบสื่อ แผBนพับ กระจายสื่อไปยังกลุBมเปqาหมาย
๘. ประเมินผล สรุปและรายงานผลโครงการ
๓. ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕
๔. สถานที่ดำเนินการ
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง
๕. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเตBา อำเภอบ2านหมี่ จังหวัดลพบุรี เปbนคBาใช2จBายใน
การจัดฝ‡กอบรมดังนี้
๑. คBาน้ำยาฆBาเชื้อเดทเตล ขนาด 75๐ มล ขวดละ 495 บาทใช2 5 ขวด
เปbนเงิน 2,475 บาท
๒. คBาตอบแทนวิทยากร จำนวน ๑ คนๆละ ๓ ชั่วโมงๆ ๓๐๐ บาท
เปbนเงิน ๙๐๐ บาท
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๓. คBาอาหารวBางผู2เข2ารBวมโครงการ 25 คนๆละ ๒๕ บาท ๑ มื้อ
เปbนเงิน
625 บาท
๔. คBาอาหารกลางวันผู2เข2ารับการอบรมจำนวน 25 คนๆละ ๕๐บาท
เปbนเงิน 1,250 บาท
๕. คBาปqายให2ความรู2ด2านโรคมือเท2าปาก ๑.๒ เมตร x ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ปqาย เปbนเงิน
๔๓๒ บาท
๖ . คBาเจลล2างมือ 6 ขวดขวดละ ๑9๐ บาท
เปbนเงิน 1,140 บาท
* ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจGายกันได; รวมเปhนเงินทั้งสิ้น ๖,๘๒๒ บาท
หมายเหตุขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๖,๘๒๒ บาท ( หกพันแปดร;อยยี่สิบสองบาทถ;วน)
๖. ผลที่คาดวGาจะได;รับ
๑. ครู แมBบ2าน ผู2ปกครองมีความรู2เรื่องโรคติดตBอและการปqองกันโรค
๒. ครู แมBบ2าน ผู2ปกครอง มีทักษะในการจัดการสิ่งแวดล2อมและคัดกรองอาการป~วยโรค มือ เท2า ปาก ที่
ถูกต2อง
๓. ครู แมBบ2าน ผู2ปกครอง มีทักษะในการดูแลเด็กเบื้องต2น
๔. สร2างเครือขBายในการเฝqาระวังโรคมือ เท2า ปาก ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง ป~วยด2วยโรคมือ
เท2า ปาก ลดลง
๕. ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง จัดกิจกรรมเฝqาระวัง ปqองกันและควบคุมโรคติดตBออยBางตBอเนื่อง
ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู
ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
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ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการเฝpาระวังพัฒนาการปpองกันและควบคุมโรคติดตGอในเด็กปฐมวัย
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น;อย น;อยที่สุด
(๔)
กลาง
(๒)
(๑)
(๓)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท
การพูด การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..….

ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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โครงการปpองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และสGงเสริมสุขภาพอนามัยในศูนย5ฯ
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
1. หลักการและเหตุผล
สุขภาพและอนามัยที่ดีเปbนสิ่งจำเปbนสำหรับนักเรียนและบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะเด็กเปbนวัยที่
รBางกายกำลังเจริญเติบโต จึงจำเปbนต2องการความเอาใจใสB เชBน การบริการ การตรวจสุขภาพประจำปJนักเรียน และ
บุคลากร มีการให2นักเรียน และบุคลากรได2ออกกำลังกายในตอนเช2า เพื่อให2นักเรียนและบุคลากรทุกคนมีสุขภาพ
รBางกายที่แข็งแรงสมบูรณ6 และมีสุขนิสัยที่ดี
นอกจากนี้ควรมีมาตรการในการดูแล และปqองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิด
ขึ้นกับนักเรียนในระดับปฐมวัย ซึ่งเปbนเด็กเล็กยังไมBมีความระมัดระวังตนเองในการเลBนหรือทำกิจกรรมใดก็ตาม
เพราะอุบัติเหตุเปbนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเราไมBคาดคิด และอาจเกิดขึ้นได2ทุกที่ตลอดเวลา ไมBวBาจะเปbนที่บ2าน ที่ศูนย6ฯ
หรือในการเดินทางไป- กลับ ระหวBางบ2าน และศูนย6ฯ
ดังนั้น ครูจึงเปbนผู2มีบทบาทสำคัญในการอบรมดูแลนักเรียน คอยควบคุม และปqองกันอุบัติเหตุ
และ อุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น พร2อมทั้งคอยสBงเสริมงานด2านอนามัยของนักเรียน เชBน ในด2านการให2ความรู2 การให2
คำแนะนำ ในการรักษาสุขภาพอนามัยสBวนบุคคล สBงเสริมให2มีการออกกำลังกาย หรือจัดให2มีการออกกายบริหาร
ทุกวันเพื่อให2นักเรียนมีรBางกายแข็งแรงสมบูรณ6
สBวนในด2านการรักษาพยาบาลควรมีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับ
พยาบาล และเวชภัณฑ6ตBาง ๆ เพื่อใช2ในการปฐมพยาบาลเบื้องต2นหรือจัดสBงไปรักษายังสถานพยาบาล เมื่อมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นโดยไมBคาดคิด
2. วัตถุประสงค5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

ให2มีการบริการทางด2านตรวจสุขภาพให2แกBนักเรียน และบุคลากรของศูนย6ฯ
เพื่อให2นักเรียนและบุคลากรเห็นความสำคัญในการตรวจสุขภาพประจำปJ
เพื่อเปbนการปqองกันโรคที่จะเกิดแกBนักเรียน
เพื่อให2นักเรียนและบุคลากรทุกคน ในศูนย6ฯมีสุขภาพ อนามัยที่แข็งแรง
เพื่อเปbนการปqองกันอุบัติเหตุ – อุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน
เพื่อให2การปฐมพยาบาลเบื้องต2น แกBนักเรียน หรือบุคลากรในศูนย6ฯที่ได2รับอุบัติเหตุ หรือ
เจ็บป~วย
2.7 เพื่อเปbนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต รBางกาย และทรัพย6สินของนักเรียน และบุคลากร
2.8 เพื่อเปbนการรักษาสุขภาพ อนามัยของนักเรียน และบุคลากร
2.9 เพื่อเปbนการสร2างความมั่นใจ และสร2างความไว2วางใจให2แกBผู2ปกครองที่มีตBอครู และศูนย6ฯ ใน
การดูแลนักเรียน
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3. เปpาหมาย
3.1 ด2านปริมาณ นักเรียน และ บุคลากรทั้งหมดในศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง
3.2 ด2านคุณภาพ
3.2.1 นักเรียน และบุคลากรทุกคนมีสุขภาพรBางกายที่แข็งแรง มีอนามัยที่ดี และได2รับการดูแล
รักษาพยาบาลเบื้องต2น เมื่อได2รับอุบัติเหตุ – อุบัติภัย
3.2.2 นักเรียนและบุคลากรทุกคนได2รับการตรวจสุขภาพอยBางน2อยร2อยละ 90 จากแพทย6และ
พยาบาล อยBางน2อยปJละ 1 ครั้ง
3.2.3 นักเรียน และบุคลากรทุกคนได2รับความคุ2มครอง ปqองกัน และปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
อุบัติภัย จากทั้งภายใน และภายนอกศูนย6ฯ
4. วิธีการดำเนินการ
4.1 ประชุมครูทุกคน เพื่อชี้แจงนโยบายและขอความรBวมมือ
4.2 กำหนดผู2รับผิดชอบดูแลพื้นที่แตBละแหBงในด2านความปลอดภัยทั้งภายในและบริเวณโดยรอบศูนย6ฯ
4.3 แตBงตั้งผู2รับผิดชอบ และดูแลบริเวณพื้นที่แตBละแหBงในด2านความปลอดภัย ทั้ง ภายใน และภายนอกศูนย6ฯ
รวมทั้งผู2รับผิดชอบในด2านการอนามัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต2น
4.4 ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข2อง เพื่อวางมาตรการในการปqองกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยดำเนินการตรวจ ซBอมแซม
ปรับปรุงสภาพอาคารเรียน เครื่องเลBน สิ่งของทุกอยBางที่กBอให2เกิดอุบัติเหตุได2ดำเนินการปqองกัน อุบัติเหตุ อุบัติภัย
และรายงานให2ผู2บริหารทราบ
4.5 จัดตั้งห2องพยาบาล และจัดอุปกรณ6ที่ใช2ในการปฐมพยาบาลเบื้องต2น เชBน ยา เวชภัณฑ6ตBาง ๆ รวมทั้งอุปกรณ6
ในการตรวจสุขภาพอนามัย เชBน เครื่องชั่งน้ำหนัก และ ที่วัดสBวนสูง
4.6 ให2การปฐมพยาบาลเบื้องต2น แกBนักเรียนที่ได2รับอุบัติเหตุ หรือเจ็บป~วย เชBน การทำแผล หรือการให2ยา
รับประทาน
4.7 นักเรียนที่มีอาการป~วยมาก หรือเกิดอุบัติเหตุร2ายแรง อยูBในขั้นที่ปฐมพยาบาลไมBได2 จะติดตBอให2ผู2ปกครองมารับ
กลับ หรือขอรถโรงเรียนนำสBงที่โรงพยาบาล เพื่อรับการรักษาอยBางถูกต2อง
4.8 นักเรียนที่มีอาการพอจะนอนพักในสถานที่พยาบาลได2 จะให2นอนพักจนกวBาอาการจะดีขึ้น และกลับไปเรียน
ตามปกติ หรือสBงตัวกลับบ2าน
4.9 ขอความรBวมมือจากครู ในการให2ความรู2 ให2คำแนะนำ แกBนักเรียน สอดแทรกในการเรียนการสอนประจำวัน
เรื่องการรักษาสุขภาพและอนามัย และการปqองกันอุบัติเหตุอุบัติภัย
4.10 จัดให2มีการออกกำลังกาย และการออกกายบริหารประกอบเพลงให2แกBนักเรียนในตอนเช2าทุกวัน
4.11 จัดให2มีการเรียน การสอน วิชากิจกรรมกลางแจ2งทุกสัปดาห6 อยBางน2อยสัปดาห6ละ 2 ครั้ง
4.12 ศึกษาข2อมูลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ และกำหนดเวลาการตรวจสุขภาพประจำปJ
4.13 ติดตBอโรงพยาบาลหรือศูนย6ตรวจสุขภาพ มาตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากรที่ศูนย6ฯ
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4.14 ประชาสัมพันธ6 ให2แกBนักเรียนและบุคลากรรู2ถึง ความสำคัญของการตรวจสุขภาพ และแจ2งให2ผู2ปกครองทราบถึง
คBาใช2จBาย
4.15 จัดให2มีการตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก และวัดสBวนสูง ของนักเรียน เปbนประจำทุกภาคเรียน อยBางน2อยภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง
4.11 แจ2งผลการตรวจสุขภาพให2ผู2ปกครองของนักเรียนทราบ พร2อมทั้งบันทึกลงในบัตรบันทึกสุขภาพประจำตัว
นักเรียน
4.12 ติดตามผลการจัดกิจกรรมและรายงานให2ผู2บริหารทราบ
5. ระยะเวลาดำเนินการ

6. สถานที่

7. งบประมาณ

5.1 การตรวจสุขภาพประจำปJ งานด2านการสBงเสริมสุขภาพอนามัย และปqองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ตลอดปJการศึกษา 2554
6.1 ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง
6.2 สถานีอนามัยบ2านลาด-โคกสุข

ไมBใช2งบประมาณ
8. ผู;รับผิดชอบโครงการ
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง
9. การติดตามประเมินผล
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

จากผลการตรวจสุขภาพประจำปJของนักเรียน
สังเกตความสนใจ และความกระตือรือร2น ของนักเรียน ในการออกกำลังกายหน2าเสาธง
สังเกตจากการเจ็บป~วย และ การได2รับอุบัติเหตุ ของนักเรียน
จากสมุดรายงานสถิติ การเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป~วยของนักเรียน
การสัมภาษณ6บุคลากรที่เกี่ยวข2อง เชBน ผู2ปกครอง ครู นักเรียน
พิจารณาจากพัฒนาการทางด2านรBางกายของนักเรียน จากการชั่งน้ำหนัก และวัดสBวนสูง
ประจำภาคเรียน
10. ผลที่คาดวGาจะได;รับ
10.1 นักเรียนและบุคลากรทุกคน ในศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง ได2รับการตรวจสุขภาพ
ประจำปJ
10.2 นักเรียนและบุคลากรทุกคน สุขภาพ อนามัยที่ดี และมีรBางกายที่แข็งแรงสมบูรณ6
10.3 นักเรียนทุกคนได2รับความเอาใจใสB ดูแลอยBางทั่วถึง ทำให2เกิดความปลอดภัย และได2รับ
อุบัติเหตุอุบัติภัย น2อยที่สุด
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10.4 ศูนย6ฯได2รับความไว2วางใจจากผู2ปกครองในการเอาใจใสBดูแลนักเรียนจากครูและบุคลากรทุก
คนในศูนย6ฯ
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการปpองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และสGงเสริมสุขภาพอนามัยในศูนย5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น;อย น;อยที่สุด
(๔)
กลาง
(๒)
(๑)
(๓)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท
การพูด การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..….

ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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โครงการเฝpาระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************
แผนงาน การศึกษา
งาน

ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ยุทธศาสตร5ที่

1.การพัฒนาคุณภาพศึกษา

กลยุทธ5

๕.ระดมสรรพกำลังสร2างภาคีเครือขBายอุปถัมภ6

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 1 ตัวบBงชี้ที่ 1.4 เฝqาระวังสBงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและสามารถคัดกรอง
พัฒนาการที่ผิดปกติของเด็กปฐมวัย

คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้น ข2อที่ ๑ มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
1. หลักการและเหตุผล
พัฒนาการที่สมวัยเปVนเครื่องบGงชี้ถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย การที่เด็กมีพัฒนาการสมวัย ในทุกๆ ด'าน
ต'องอาศัยความรGวมมือของหลายๆฝlายที่เกี่ยวข'อง เริ่มตั้งแตGแมGหรือครอบครัวที่จะต'องให'การดูแลที่ถูกต'องตั้งแตGอยูGในครรภ[
โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน[ในปริมาณและสัดสGวนที่เพียงพอ การออกกำลังกาย การไปตรวจครรภ[ตามถนัด
ภายหลังคลอดแล'วมีการเลี้ยงลูกด'วยนมแมG การให'อาหารเสริมตามวัย ในสGวนของสถานบริการสGงเสริมสุขภาพและให'ความ
ชGวยเหลือแมGและครอบครัวในรายที่ต'องการความชGวยเหลือ ซึ่งครอบครัวและชุมชนควรมีการจัดเตรียมความพร'อมและมีการ
สGงเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมแกGเด็ก รวมทั้งจัดให'มีสถานรับเลี้ยงเด็กกGอนวัยเรียน หรือศูนย[พัฒนาเด็กเล็กฯเพื่อใช'เปVนสถานที่
สำหรับการเตรียมความพร'อม ทั้งด'านการเคลื่อนไหว ด'านการใช'กล'ามเนื้อมัดเล็ก ด'านการเข'าใจภาษา และด'านการชGวยเหลือ
ตนเองและสังคมให'แกGเด็กเมื่อครอบครัวและชุมชนมีการเลี้ยงดูเด็กที่ดีแล'วก็จะเปVนการวางรากฐานในการพัฒนาคนให'
เจริญเติบโตเปVนผู'ใหญGที่มีคุณภาพตGอไปในอนาคตศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้องได'ตระหนักถึงความสำคัญของสGงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย จึงได'จัดทำโครงการการเฝpาระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระ
กระเบื้องประจำป. พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น
2. วัตถุประสงค6

2.๑ เพื่อให2ผู2ปกครองเด็กปฐมวัยมีความรู2ในการเฝqาระวังและสBงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2.๒ เพื่อให2เด็กศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องได2รับการคัดกรองพัฒนาการตามชBวงวัย
2.๓ เพื่อให2ผู2ปกครองเด็กปฐมวัยและครูศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องสามารถคัดกรองพัฒนาการและ
ประเมินความลGาช'าในแตGละชGวงวัยพร'อมทั้งมีระบบสGงตGอหากพบความผิดพลาด
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3. เปpาหมาย/ผลลัพธ5
3.๑ เปqาหมายเชิงปริมาณ
- ผู2ปกครองของเด็กเล็ก/ครูศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง จำนวน 25 คน
3.๒ เปqาหมายเชิงคุณภาพ
- ผู2ปกครองและครูมีความรู2ในการเฝqาระวังและสBงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
และสามารถคัดกรองพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและประเมินความลBาช2าในแตBละชBวงวัย
4. ความสอดคล;องกับแผนพัฒนาท;องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษา
4.๑ สอดคล;องกับแผนพัฒนา อบต.
สอดคล;องกับยุทธศาสตร5ที่ ๓ การพัฒนาด2านการสร2างสังคมแหBงการเรียนรู2ตลอดชีวิต
กลยุทธ5 องค6กรปกครองสBวนท2องถิ่นมีสBวนรBวมในการบริหารจัดการศึกษาตามศักยภาพ
4.๒ สอดคล;องกับแผนพัฒนาการศึกษา
สอดคล;องกับยุทธศาสตร5 ๓. คุณภาพของเด็กปฐมวัย
กลยุทธ5 ๓.๒ เด็กมีพัฒนาการสมวัย
5. วิธีดำเนินการ
5.๑ จั ดการฝ‡ กอบรมให2 ความรู 2 /ฝ‡ กทั กษะการตรวจประเมิ นพั ฒนาการเด็ ก โดยใช2 คู B มื อเฝq าระวั งและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ให2กับผู2ปกครองและครู โดยวิทยากร กำหนดเนื้อหา ดังนี้
- การเตรียมความพร2อมกBอนการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
จำนวน ๑ ชั่วโมง
- การสร2างสัมพันธภาพกับเด็กเพื่อการคัดกรองพัฒนาการ
จำนวน ๑ ชั่วโมง
- ขั้นตอนการคัดกรองพัฒนาการ
จำนวน ๑ ชั่วโมง
- การบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ
จำนวน ๑ ชั่วโมง
5.๒ ครูจัดทำทะเบียนเด็กปฐมวัยในศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก และแบBงเด็กปฐมวัยเปbนกลุBมตามหมูBบ2าน และ
ติดตามเฝqาระวัง
5.๓ ครูดำเนินการประเมินเฝqาระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามอายุ และบันทึกในคูมB ือเฝqาระวังและพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ทุก ๑ เดือนพร2อมให2คำแนะนำพBอแมBหรือผู2ปกครองในการฝ‡กกระตุ2นและสังเกตพัฒนาการเด็ก
5.๔ หากพบเด็กมีพัฒนาการที่สงสัยลBาช2า ประสานเจ2าหน2าที่ รพสต.หนองเตBาทราบและแจ2งพBอแมBหรือ
ผู2ปกครองพาเด็กไปตรวจคัดกรองพัฒนาการกับเจ2าหน2าที่
5.๕ ครูสรุปผลการเฝqาระวังพัฒนาการรายบุคคล สBงให2กับหนBวยงานที่เกี่ยวข2อง เพื่อสBงเสริมพัฒนาการให2กับ
เด็กที่มีพัฒนาการไมBสมวัย
5.๖ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการพร2อมแบบรายงาน สBงให2กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค6การบริหารสBวนตำบลหนองเตBา
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6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปJการศึกษา ๒๕๖๔
7. สถานที่ดำเนินการ
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง
8. หนGวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้อง
9. งบประมาณในการดำเนินการ
- ไมBใช2งบประมาณ
๑0. การติดตามและประเมินผล
ใช2การสังเกต/แบบสอบถาม/สัมภาษณ6
๑1. ผลที่คาดวGาจะได;รับ
๑1.๑ เด็กปฐมวัยทุกคน ได2รับการเฝqาระวังตรวจประเมินพัฒนาการ
๑1.๒ เด็กที่มีพัฒนาการไมBสมวัยได2รับการตรวจคัดกรองและแก2ไขปiญหาอยBางเหมาะสม

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู
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ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการเฝpาระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น;อย น;อยที่สุด
(๔)
กลาง
(๒)
(๑)
(๓)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท
การพูด การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..….

ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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โครงการกีฬาหนูน;อยนGารัก
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบือ้ ง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************

แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ยุทธศาสตร5ที่ ๑. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู2เรียนเตรียมความพร2อมรอบด2านสามารถเข2าสูBระบบการศึกษาได2
เต็มศักยภาพ
กลยุทธ5
๑.สร2างพลังขับเคลื่อนให2มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ครู/ครูให2การดูแล และจัดประสบการณ6การเรียนรู2และการเลBนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวบBงชี้ที่ ๑.4 การพัฒนาและพัฒนาเด็กอยBางรอบด2าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข2อที่ ๑. มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
๑. หลักการและเหตุผล
การแขBงขันกีฬานักเรียน เปbนกิจกรรมหนึ่งที่ชBวยสBงเสริมทักษะในการเลBน ทั้งยังเปbนการฝ‡กให2ผู2เลBนเปbนผู2มี
น้ำใจนักกีฬา มีความรับผิดชอบ ตรงตBอเวลา มีความรักความสามัคคีในหมูBคณะ และทำให2สุขภาพอนามัยสมบูรณ6
แข็งแรง มีจิตใจเข2มแข็ง
ดังนั้น ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องหมูBที่ 8 จึงได2เสนอโครงการแขBงขันกีฬานักเรียนขึ้น
๒.วัตถุประสงค5
๑. เพื่อสBงเสริมการออกกำลังกาย โดยใช2กีฬาเปbนสื่อ
๒. เพื่อฝ‡กให2นักเรียนมีน้ำใจเปbนนักกีฬา รู2แพ2 รู2ชนะ รู2อภัย
๓. เปpาหมาย
นักเรียน ผู2ปกครอง ครูทุกคน รBวมกิจกรรมการแขBงขันกีฬา
๔. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน
๑. ประชุม ครู และผู2มีสBวนเกี่ยวข2อง
๒. เขียนโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แตBงตั้งคณะทำงานมอบหมายภารกิจ
๔. ดำเนินงานตามกิจกรรม
๕. สรุป-ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
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กิจกรรม

งบประมาณ

๑. ประชุม
๒. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
๓. แตBงตั้งคณะทำงานมอบหมายภารกิจ
4. ดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ
กิจกรรม
- เรียนรู2ทักษะกีฬา-กรีฑา
- ฝ‡กซ2อม และคัดเลือกตัวแทน
- จัดแขBงขันกีฬากับศูนย6สังกัดเดียวกัน
๕. สรุป-ประเมิน และรายงานผล
๕. งบประมาณ

-

ระยะเวลา
ผู;รับผิดชอบ
พฤษภาคม ๒๕๖๔ หัวหน2าศูนย6ฯ/นวก.
พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง
พฤษภาคม ๒๕๖๔ หัวหน2าศูนย6ฯ/นายก
มิถุนายน ๒๕๖๔
–
นางจิราพร แสงนาคนาง
มกราคม ๒๕๖5
สุชาดา บุญยิ่ง
มีนาคม ๒๕๖5

นางสุชาดา บุญยิ่ง

- ไมBใช2งบประมาณ

๖. การวัด และประเมินผล
๑. แบบสอบถามความพึงพอใจตBอโครงการ
๒. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
๗. ผลที่คาดวGาจะได;รับ
๑. ผู2ปกครองมีทัศนคติที่ดีตBอศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก
๒. นักเรียนสามารถเลBนกีฬาได2อยBางน2อยคนละ ๑ อยBาง
๓. นักเรียนทุกคนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ6ที่กำหนด
ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก

ลงชื่อ............................................. ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู

105

ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการแขGงขันกีฬานักเรียน
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
ประจำปJงบประมาณ ๒๕64
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น;อย น;อยที่สุด
(๔)
กลาง
(๒)
(๑)
(๓)

๑. มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
๒. ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
๓. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
๔. ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
๕. ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
๖. การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท การพูด
การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………
ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************
แผนงาน

การศึกษา

งาน

ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ยุทธศาสตร5ที่

2. สBงเสริมผู2เรียน และอนุรักษ6ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในท2องถิ่น

กลยุทธ5

2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู2เรียนให2มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค6
เรียนรู2ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๒ ครู/ครูให2การดูแล และจัดประสบการณ6การเรียนรู2และการเลBนเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
ตัวบBงชี้ที่ 2.1 การพัฒนาและพัฒนาเด็กอยBางรอบด2าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข2อที่ ๔. มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล2องกับความ
เปbนไทย
๑. ชื่อโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง
๒. หลักการและเหตุผล
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหGงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙) ยังคงอัญเชิญ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาเปVนแนวทางปฏิบัติควบคูGไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปVนองค[รวม การวางรากฐานการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจำเปVนอยGางยิ่งที่จะต'องปลูกฝuงให'เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอยGาง
ยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเปVนอนาคตของชาติ ซึ่งศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง ได'กำหนดกลยุทธ[สGงเสริมการมีสGวนรGวมของ
ชุมชน และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒ –
๒๕๖๑) ซึ่งมุGงเน'นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปVนกรอบแนวทางให'สถานศึกษาในสังกัดใช'เปVนแนวทางในการขับเคลื่อนสูG
สถานศึกษาดังนั้นโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปVนโครงการหนึ่งที่เปVนประโยชน[ตGอเด็กปฐมวัยโดยตรงเพราะได'ฝ‚กปฏิบัติ
จริง และสามารถเรียนรู'แล'วนำไปประกอบอาชีพในอนาคตแบบยั่งยืนได' อันจะเปVนประโยชน[ ตGอครอบครัว และชุมชน
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๓. วัตถุประสงค6
๓.๑ เพื่อต'องการศึกษากระบวนการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ เพื่อฝ‚กทักษะเรียนรู'เกี่ยวกับการปลูกพืชสวนครัวแบบงGายๆ
๓.๓ เพื่อนำผลผลิตมาประกอบเปVนอาหารกลางวันให'เด็กปฐมวัย
๓.๔ เพื่อให'เด็กปฐมวัย รู'จักการใช'ชีวิตที่พอเพียงมีความรู'ความสามารถในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ
๔. เป^าหมาย/ผลลัพธ6
๔.๑ เปpาหมายเชิงปริมาณ
- เด็กปฐมวัยร'อยละ 80 เข'ารGวมกิจกรรมเรียนรู'เกี่ยวกับเกษตรพอเพียงพื้นฐาน สามารถนำไปปรับใช'
ดำรงตนในชีวิตประจำวันได'เหมาะสมตามวัย
- เด็กปฐมวัยร'อยละ 80 รักธรรมชาติใช'ทรัพยากรคุ'มคGา สามารถประหยัดอดออม ในเบื้องต'นตาม
ศักยภาพ
๔.๒. เปpาหมายเชิงคุณภาพ
- บุคลากรในศูนย[พัฒนาเกเล็กฯทุกคนน'อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช'
สอดแทรกในการจัดประสบการณ[ให'กับเด็กปฐมวัยทุกหนGวยการเรียนรู'
๕. ความสอดคล)องกับแผนพัฒนาท)องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษา
๕.๑ สอดคล)องกับแผนพัฒนาอบต.
สอดคล)องกับยุทธศาสตร6ที่ 2 . สBงเสริมผู2เรียน และอนุรักษ6ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในท2องถิ่น
กลยุทธ6 องค[กรปกครองสGวนท'องถิ่นมีสGวนรGวมในการบริหารจัดการศึกษาตามศักยภาพ
๕.๒ สอดคล)องกับแผนพัฒนาการศึกษา
สอดคล)องกับยุทธศาสตร6 ๒. ครู/ครูให'การดูแลและจัดประสบการณ[การเรียนรู'และการ
เรียนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
กลยุทธ6 ๒.๑ จัดกิจกรรมพัฒนาผู2เรียนให2มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค6

เรียนรู2ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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๖. วิธีดำเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู)รับผิดชอบ

มิ.ย. 25๖4
ถึง
ต.ค. 25๖5

นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง

กิจกรรมที่ ๑ การปลูกพืชผักสวนครัวและผักพื้นบ)าน
ขั้นตอนดังนี้
๑.๑ ประชุม
๑.๒ แตGงตั้งผู'รับผิดชอบ
๑.๓ เสนอเห็นชอบและเสนอแนะ
๑.๔ ดำเนินการตามกิจกรรม
- แบGงกลุGมการจัดเตรียมดินเพื่อเพาะปลูก
- เตรียมพันธุ[พืช
- ลงมือปฏิบัติ
๑.๕ ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
๑.๖ สรุปวิเคราะห[รายงานผล
๑.๗ นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
วิเคราะห[ วิพากย[ให'ข'อเสนอแนะ

มิ.ย. 25๖4
ถึง
ต.ค. 25๖5

๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ป.การศึกษา ๒๕๖๔
๘. สถานที่ดำเนินการ
ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
๙. หน9วยงานผู)รับผิดชอบ
ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
๑๐. งบประมาณดำเนินการ

- 500 บาท
๑๑. การติดตามและประเมินผล
๑๑.๑ กำกับติดตามรายงานความก'าวหน'าภายในป.การศึกษา ๒๕๖๔
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๑๑.๒ การประเมินผล
ตัวบ9งชี้และสภาพความสำเร็จ
- การให'ความรGวมมือในการรGวมกิจกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
- การสังเกต

เครื่องมือที่ใช)วัดและประเมินผล
- แบบบันทึก/แบบสังเกต

- เด็กปฐมวัยมีความรู'เรื่องการปลูกผัก
๑๒. ผลที่คาดว9าจะได)รับ
๑๒.๑ เด็กนักเรียนได'ศึกษากระบวนการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๑๒.๒ เด็กนักเรียนได'ฝ‚กทักษะเรียนรู'เกี่ยวกับการปลูกพืชสวนครัวแบบงGายๆ
๑๒.๓ เด็กนักเรียนได'นำผลผลิตมาประกอบเปVนอาหารกลางวันให'เด็กปฐมวัย
๑๒.๔ เด็กได'เรียนรู'การประหยัดรู'จักการอดออม รู'จักใช'วัสดุ สิ่งของ ทรัพยากรอยGางคุ'มคGา

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู

ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
ปmการศึกษา ๒๕๖๔

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง
มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง
น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น;อย น;อยที่สุด
(๔)
กลาง
(๒)
(๑)
(๓)

๑.
๒.
๓.
๗.
๕.
๖.

มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท
การพูด การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………..…………………
ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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แผนงาน การศึกษา
งาน
ยุทธศาสตร5ที่
กลยุทธ5
มาตรฐาน
ปฐมวัย

โครงการสGงเสริมสุนทรียภาพ และ ลักษณะนิสัย
ด;านศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท;องถิ่น
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************
ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา

1. สBงเสริมอนุรักษ6ภูมิปiญญาท2องถิ่น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
๕. ระดมสรรพกำลังสร2างภาคีเครือขBายอุปถัมภ6
มาตรฐานที่ ๒ ครู/ครูให2การดูแล และจัดประสบการณ6การเรียนรู2และการเลBนเพื่อพัฒนาเด็ก

ตัวบBงชี้ที่ 1.4 การพัฒนาและพัฒนาเด็กอยBางรอบด2าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข2อที่ ๔. มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล2องกับความ
เปbนไทย
๑. หลักการและเหตุผล
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท2องถิ่น เปbนเอกลักษณ6ที่บBงบอกถึงความเจริญรุBงเรือง เปbนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ทุกสังคมยBอมมีศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีที่เปbนเอกลักษณ6ประจำท2องถิ่น ท2องถิ่นในเขตบริการ
การศึกษาของศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องก็มีศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีสืบทอดกันมาช2านานดังนั้น
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องจึงได2จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท2องถิ่น ให2
มีการถือปฏิบัติไมBให2สูญหาย สืบทอดไปชั่วลูกหลาน
๒.วัตถุประสงค5
๑. เพื่อให2นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการอนุรักษ6 สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในท2องถิ่น
๒. เพือ่ ให2นักเรียนได2ปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญตBาง ๆ ได2อยBางถูกต2อง
๓. เพือ่ ให2นักเรียน ผู2ปกครอง และชุมชนได2มีสBวนรBวมในการปลูกฝiงคBานิยมที่ดีงามให2กับเด็ก
๓. เปpาหมาย
ครูและนักเรียนทุกคนได2ได2รBวมกิจกรรมอนุรักษ6 สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท2องถิ่น
๔. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน
๑. ประชุม ครู และผู2มีสBวนเกี่ยวข2อง
๒. เขียนโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แตBงตั้งคณะทำงานมอบหมายภารกิจ
๔. ดำเนินงานตามกิจกรรม
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๕. สรุป-ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรม

งบประมาณ

๑. ประชุม
๒. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
๓. แตBงตั้งคณะทำงานมอบหมายภารกิจ
๔. ดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ
กิจกรรม
- รBวมกิจกรรมวันสำคัญทางวัฒนธรรมประเพณี
ท2องถิ่น
- รBวมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาของท2องถิ่น
- จัดกิจกรรมการแสดงรBวมงานชุมชน
๕. สรุป-ประเมิน และรายงานผล
๕. งบประมาณ

ระยะเวลา
พฤษภาคม ๒563

ผู;รับผิดชอบ
หัวหน2าศูนย6ฯ/นวก.

พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง
พฤษภาคม ๒๕๖๔ หัวหน2าศูนย6ฯ/นวก.
คณะกรรมการ
มิถุนายน ๒๕๖๔ นางจิราพร แสงนาค
ถึง
นางสุชาดา บุญยิ่ง
มีนาคม ๒๕๖5

มีนาคม ๒๕๖5

นางสุชาดา บุญยิ่ง

งบประมาณที่ใช2 500 บาท

๖. การวัด และประเมินผล
๑. แบบสอบถามความพึงพอใจตBอโครงการ
๒. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
๗. ผลที่คาดวGาจะได;รับ
๑. ผู2ปกครองมีทัศนคติที่ดีตBอศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก
๒. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการอนุรกั ษ6 สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในท2องถิ่น
๓. นักเรียนได2ปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญตBาง ๆ ได2อยBางถูกต2อง
๔. ศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก ผู2ปกครอง และชุมชนได2มีสBวนรBวมในการปลูกฝiงคBานิยมที่ดีงามให2กับเด็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก
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ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู

ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการสGงเสริมสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย
ด;านศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท;องถิ่น
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง
มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง
น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น;อย น;อยที่สุด
(๔)
กลาง
(๒)
(๑)
(๓)

๑.
๒.
๓.
๗.
๕.
๖.

มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท
การพูด การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………..…………………
ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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แผนงาน การศึกษา
งาน
ยุทธศาสตร5ที่
กลยุทธ5
มาตรฐาน
ปฐมวัย

โครงการวันสำคัญ
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************
ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา

2. สBงเสริมผู2เรียนและอนุรักษ6ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในท2องถิ่น
๑ สร2างพลังขับเคลื่อนให2มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
มาตรฐานที่ ๒ ครู/ครูให2การดูแล และจัดประสบการณ6การเรียนรู2และการเลBนเพื่อพัฒนาเด็ก

ตัวบBงชี้ที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอยBางรอบด2าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข2อที่ ๖ สBงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สอดคล2องกับ
ความเปbนไทย
๑. หลักการและเหตุผล
การศึกษาปฐมวัยเปbนการพัฒนาเด็ก ตั้งแตBแรกเกิดถึง ๕ ปJ บนพื้นฐาน การอบรมเลี้ยงดูและการสBงเสริม
กระบวนการเรียนรู2 ที่สนองตBอธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแตBละคน ตาม ศักยภาพ ภายใต2บริบทสังคมวัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยูB ด2วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข2าใจของทุกคน เพื่อสร2างรากฐานคุณภาพชีวิตให2
เด็กพัฒนาไปสูBความเปbนมนุษย6ทสี่ มบูรณ6 เกิดคุณคBาตBอตนเองและสังคมการจัดประสบการณ6การเรียนรู2ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย มีความมุBงหมายจะพัฒนาคุณภาพผู2เรียน ด2านความรู2 ความสามารถตามสาระการเรียนรู2 ด2าน
คุณธรรม จริยธรรม การเปbนคนดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ และด2านทักษะการดำรงชีวิต
กิจกรรมวันสำคัญตBางๆ เปbนกิจกรรมชBวยสBงเสริมและอนุรักษ6ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม เปbนการสBงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และคBานิยมที่พึงประสงค6ให2กับเด็ก ทั้งยังเปbนการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตBอสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย6 และเปbนการสร2างความสัมพันธ6ที่ดี ระหวBางศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องกับผู2ปกครอง ชุมชน
และผู2มีสBวนเกี่ยวข2อง
๒. วัตถุประสงค5
๑. เพื่อให2นักเรียนมีความรู2 ความเข2าใจ และชื่นชมในศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทย และของ
ท2องถิ่น
๒. เพื่อให2นักเรียนเข2ารBวมกิจกรรมอนุรักษ6ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท2องถิ่น และวันสำคัญตBางๆ
๓. เพื่อสร2างสัมพันธภาพที่ดี ระหวBางศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก กับผู2ปกครอง ชุมชน หนBวยงานต2นสังกัด และผู2มี
สBวนเกี่ยวข2อง
๓. เปpาหมาย
๑. ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กเข2ารBวมกิจกรรมชุมชน และหนBวยงานต2นสังกัด ตามความเหมาะสม
๒. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค6เหมาะสมตามวัย
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๓. ศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก กับผู2ปกครอง ชุมชน หนBวยงานต2นสังกัด และผู2มีสBวนเกี่ยวข2อง
มีความสัมพันธ6ที่ดีตBอกัน
๔. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน
๑. ประชุม ครู และผู2มีสBวนเกี่ยวข2อง
๒. เขียนโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. ดำเนินงานตามกิจกรรม
กิจกรรมที่ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กจัด
๑) วันเป†ดภาคเรียน
๒) ประชุมผู2ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย
๓) วันวันไหว2ครู
๔) วันป†ดภาคเรียนที่ ๑
๕) วันป†ดภาคเรียนที่ ๒
วันสำคัญทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
1) วันมาฆบูชาวันสงกรานต6
2) วันอาสาฬหบูชา และวันเข2าพรรษา
๓) วันวิสาขบูชาวันออกพรรษา วันลอยกระทง
วันสำคัญของชาติ
๑) วันเด็กแหBงชาติ
๒) วันแมBแหBงชาติ
๓) วันเฉลิมพระชนมพรรษา
๔. กำกับ ติดตาม ประเมินผล
๕. สรุป-ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรม
๑. ประชุมครู

งบประมาณ

ระยะเวลา
ผู;รับผิดชอบ
พฤษภาคม ๒๕๖4 หัวหน2าศูนย6ฯ/นวก.

๒. จัดทำโครงการเสนอ

พฤษภาคม ๒๕๖4 นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง

๓. แตBงตั้งคณะทำงานมอบหมายภารกิจ
๔. ดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ
๔.๑ กิจกรรมที่ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กจัด
- วันเป†ดภาคเรียน

พฤษภาคม ๒๕๖4 หัวหน2าศูนย6ฯ/นายก
มิถุนายน ๒๕๖4
ถึง
มีนาคม ๒๕๖5

นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง
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-

ประชุมผู2ปกครองนักเรียน
วันไหว2ครู
วันป†ดภาคเรียนที่ ๑
วันป†ดภาคเรียนที่ ๒

กิจกรรม
๔.๒ วันสำคัญทางพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี
- วันมาฆบูชา ; วันสงกรานต6
- วันอาสาฬหบูชา ; วันเข2าพรรษา
- วันวิสาขบูชา ; วันออกพรรษา
- วันลอยกระทง
๔. วันสำคัญของชาติ
- วันเด็กแหBงชาติ
- วันแมBแหBงชาติ
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา

งบประมาณ

๕. สรุป-ประเมิน และรายงานผล
5.งบประมาณ
2,000 บาท
๖. การวัด และประเมินผล
๑. แบบสอบถามความพึงพอใจตBอโครงการ
๒. สังเกตการดำเนินงานของครู
๓. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

0
500
0
0
0
500
500
2,000

ระยะเวลา
มิถุนายน ๒๕๖4
ถึง
มีนาคม ๒๕๖5

ผู;รับผิดชอบ
นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง

มิถุนายน ๒๕๖4
ถึง
มีนาคม ๒๕๖5

มีนาคม ๒๕๖5

หัวหน2าศูนย6ฯ
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๗. ผลที่คาดวGาจะได;รับ
๑. ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กเข2ารBวมกิจกรรม อนุรักษ6ศิลปะ วัฒนธรรม-ประเพณี ของท2องถิ่น
และเข2ารBวมกิจกรรมชุมชนมากขึ้น
๒. นักเรียนมีความรู2 ความเข2าใจ และชื่นชมในศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วันสำคัญ
๓. เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวBางบ2าน ศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน
ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู

ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

120

แบบสอบถามความพึงพอใจ
โครงการวันสำคัญ
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
ประจำปJงบประมาณ ๒๕64
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน น;อย
(๔)
กลาง (๒)
(๓)

น;อย
ที่สุด
(๑)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท
การพูด การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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โครงการวันเด็กแหGงชาติ
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************

แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ยุทธศาสตร5ที่ 2. สBงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนาผู2เรียนเตรียมความพร2อมรอบด2าน
ความสามารถเข2าสูBระบบการศึกษาได2เต็มศักยภาพ
กลยุทธ5
๒.2 จัดกิจกรรมให2ผู2เรียนมีความรู2รักษ6ในความเปbนไทย และภูมิปiญญาท2องถิน่
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒ ครู/ครูให2การดูแล และจัดประสบการณ6การเรียนรู2และการเลBนเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
ตัวบBงชี้ที่ ๒.2 การพัฒนาและพัฒนาเด็กอยBางรอบด2าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข2อที่ ๑. มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
๑.หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรบุคคลที่เปbนความหวังและเปbนพลังสำคัญของประเทศชาติ
ในอนาคต เด็กๆและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเปbนผู2ใหญBในวันหน2าจะต2องรับชBวงภารกิจในการรักษาบ2านเมืองและพัฒนา
ประเทศให2เจริญรุBงเรืองก2าวหน2าตลอดจนสืบสานมรดกวัฒนธรรมประจำชาติตBอไป
การจัดงานวันเด็กแหBงชาติขึ้นเปbนประจำทุกปJก็เพื่อให2สังคมตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน
และเพื่อให2เด็กและเยาวชนได2รับทราบถึงความสำคัญของตนเอง
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องได2ตระหนักถึงความสำคัญ ดังกลBาวจึงจัดโครงการวันเด็กขึ้น เพื่อสBงเสริมสุขภาพ
เด็กและครอบครัวให2ครอบครัวและเด็กได2รับความรู2ในการดูแลสุขภาพเด็กและได2รับการสBงเสริมการพัฒนาการในทุกๆ
ด2านเพื่อจะนำไปสูBการพัฒนาเด็กให2เปbนคนดี คนเกBงและคนที่มีความสุขในสังคมตBอไป
๒.วัตถุประสงค5
๑. เพื่อให2เด็กและเยาวชนได2รื่นเริงสนุกสนาน ในวันเด็กแหBงชาติ
๒. เพื่อสBงเสริมและพัฒนาให2เด็กได2มีรBางกาย จิตใจ สติปiญญาที่ดี สามารถอยูBรBวมกับคนอื่นได2อยBาง
มีความสุข
๓. เพื่อให2เด็กได2มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในด2านตBางๆ
๔. เพื่อกBอให2เกิดความรักความสามัคคีในหมูBคณะ
๕. เพื่อให2ประชาชน และผู2มีสBวนเกี่ยวข2องตBออนาคตของเด็กได2ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก
๓. เปpาหมาย
๑. ครูและเด็กนักเรียนศูนย6พัฒนาเด็กเล็กฯ ทุกคน
๒. ครูมีความรู2 ความเข2าใจและเห็นความสำคัญในการสBงเสริมสุขภาพจิต
และสุขภาพกายของเด็ก
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๔. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน
๑. ประชุม ครู และผู2มีสBวนเกี่ยวข2อง
๒. เขียนโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แตBงตั้งคณะทำงานมอบหมายภารกิจ
๓. ดำเนินงานตามกิจกรรม
๔. สรุป-ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรม
งบประมาณ
๑. ประชุมครู

๒. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
๓. แตBงตั้งคณะทำงานมอบหมายภารกิจ
๔. ดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ
กิจกรรม
- การแสดงบนเวที
- เกมสำหรับเด็กและผู2ปกครอง
- นิทรรศการ
๕. สรุป-ประเมิน และรายงานผล
๕. งบประมาณ

-

ระยะเวลา
ธันวาคม
2564
ธันวาคม
2564
ธันวาคม
2564
มกราคม
2565

มีนาคม ๒๕65

ผู;รับผิดชอบ
หัวหน2าศูนย6ฯ/นวก.
นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง
นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง
หัวหน2าศูนย6ฯ/นวก.
นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง

นางจิราพร แสงนาคนางสุชาดา
บุญยิ่ง

- ไมBใช2งบประมาณ

๖. การวัด และประเมินผล
๑. แบบสอบถามความพึงพอใจตBอโครงการ
๒. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
๗. ผลที่คาดวGาจะได;รับ
๑. เด็กได2รับความสุข ความสนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรมที่ดำเนินการ
๒. ผู2ปกครองมีความรู2ความเข2าใจและเห็นความสำคัญในการสBงเสริมสุขภาพเด็ก สามารถนำไป
ประยุกต6ใช2ในชีวิตประจำวันได2
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ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู
ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

124

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการวันเด็กแหGงชาติ
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
ประจำปJการศึกษา ๒๕64
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง
มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง
น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น;อย
(๔)
กลาง
(๒)
(๓)

น;อย
ที่สุด
(๑)

๑.
๒.
๓.
๗.
๕.
๖.

มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท
การพูด การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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โครงการ/กิจกรรมแมGของหนูคนดีที่หนึ่ง
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************

แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ยุทธศาสตร5ที่ 2. สBงเสริมผู2เรียนและอนุรักษ6ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในท2องถิ่น
กลยุทธ5
2.3 จักกิจกรรมสBงเสริมให2ผู2เรียนมีความรู2และรักษ6ในความเปbนไทย และภูมิปiญญาท2องถิ่น
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒ ครู/ครูให2การดูแล และจัดประสบการณ6การเรียนรู2และการเลBนเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
ตัวบBงชี้ที่ ๒.2 การดูแลและพัฒนาเด็กอยBางรอบด2าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข2อที่ ๖ สBงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเกิดความรัก
ภักดีสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย6ไทย
๑. ชื่อโครงการ แมGของหนูคนดีที่หนึ่ง
๒. หลักการและเหตุผล
สมเด็จพระนางเจ'าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปVนผู'ที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง พระองค[ทรงคอยบำบัดทุกข[ บำรุง
สุขให'กับปวงชนชาวไทย พระองค[ทGานได'ทรงจัดตั้งโครงการตGางๆ ขึ้น เพื่อที่จะให'ปวงชนชาวไทยได'มีอาชีพติดตัว มีรายได'เลี้ยง
ครอบครัว พระองค[ทรงเปVนรGมโพธิ์ รGมไทรของประชาชนทุกคน สมแล'วที่เราประชาชนชาวไทยได'ขนานนามพระองค[วGา “แมG
หลวงของไทย” และพร'อมกันนี้ได'ถือเอาวันเฉลิม พระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ'าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ เปVนวันแมG
แหGงชาตินอกจากนี้ยังมีอีกบุคคลหนึ่งที่เปVนผู'มีพระคุณอยGางสูงสุด ทะนุถนอมเรามาตั้งแตGอยูGในครรภ[และเมื่อลูกได'ออกมาลืม
ตาดูโลกก็ยังเปVนผู'คอยอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูอยGางใกล'ชิด เพื่อที่จะให'ลูกได'เปVนผู'ใหญGที่ดี ในวันข'างหน'า ยอมสละทุกอยGาง
เพื่อลูก ทGานผู'นี้คือ “แมGบังเกิดเกล'า” พระคุณของแมGนั้นหาสิ่งใด มาเปรียบปานมิได' เพราะทGานเปVนผู'มีบทบาทสำคัญยิ่งตGอ
ครอบครัวและสังคม แมGเปVนศูนย[กลางของทุกสิ่ง

ทุกอยGางในครอบครัว ไมGวGาจะเปVนความรัก ความหGวงใย การดูแลเอาใจใสG

จึงสมควรแล'วที่ผู'เปVนลูกจะเคารพยกยGอง เทิดทูน ด'วยความกตัญ…ูกตเวที ซึ่งเปVนคุณธรรมของคนดี และผู'ที่มีจิตใจที่เจริญแล'ว
และสมควรที่สังคมจะยกยGองให'เกียรติ และรำลึกถึงผู'เปVนแมGตลอดไปจากบทบาทและความสำคัญของ “แมG” ผู'มีพระคุณอยGาง
ใหญGหลวง สำหรับบุคคลทุกคนและประชาชนชาวไทยทั้งปวง ทางศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง จึงเห็นสมควรให'มีการ
จั ด งานวั น แมG ข ึ ้ น โดยจั ด ให' ม ี ก ิ จ กรรมตG า งๆ เพื ่ อ เทิ ด ทู น และเผยแพรG พ ระเกี ย รติ ค ุ ณ ของสมเด็ จ พระนางเจ' า สิ ร ิ ก ิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนเพื่อเทิดทูนพระคุณ และบทบาทของแมGที่มีตGอครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
๓. วัตถุประสงค6
๓.๑ เพื่อเปVนการเทิดทูน และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพรGพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ'า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู'ทรงเปVนแมGแหGงชาติ
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๓.๒ เพื่อเผยแพรGพระคุณและบทบาทของแมGที่มีตGอครอบครัวสังคม และประเทศชาติ
๓.๓ เพื่อเปVนการปลูกฝuงคGานิยมที่ดีงาม ลูกได'สำนึกถึงพระคุณของแมG ได'ตระหนักในหน'าที่ของลูกที่มีตGอแมG และได'
แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญ…ูกตเวทีตGอแมG
๓.๔ เพื่อที่ครู เรียนและผู'ปกครอง ได'รับความสุข และความอบอุGนจากการที่ได' ทำกิจกรรมรGวมกัน
๓.๕ เพื่อเปVนการรักษาไว'ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติไทยให'คงอยูGตลอดไป
๔. เป^าหมาย/ผลลัพธ6
๔.๑ เปpาหมายเชิงปริมาณ
- คณะกรรมการศพด. ครู เด็กปฐมวัย และผู'ปกครองอยGางน'อยร'อยละ ๗๐ มารGวมงานที่
ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
๔.๒ เปpาหมายเชิงคุณภาพ
- เด็กปฐมวัยได'ตระหนักถึงความสำคัญของแมG และได'มีโอกาสแสดงออกซึ่ง ความรักและ
ความกตัญ…ูกตเวทีตGอผู'มีพระคุณ
๕. วิธีดำเนินการ
๖.๑. แตGงตั้งคณะกรรมการ เพื่อกำหนดกิจกรรมและหน'าที่รับผิดชอบ
๖.๒. กำหนด วัน เวลา สถานที่
๖.๓. ออกหนังสือเชิญผู'ปกครองมารGวมงาน
๖.๔. ดำเนินการ
- ให'มีการจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพรGพระเกียรติคุณ และพระราชกรณีย[กิจ ของสมเด็จ พระนางเจ'าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
- ให'มีการจัดนิทรรศการรำลึกถึงพระคุณของแมG และแสดงผลงานของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับ ความรักของลูกที่มีตGอแมG
- จัดให'มีกิจกรรมตGาง ๆ เชGน การคัดเลือก แมGตัวอยGาง การแสดงความคิดเห็นของแมGที่มีตGอการเลี้ยงดูลูก ตลอดจน
การทำกิจกรรม รGวมกันระหวGางแมGกับลูก
-ผู'บริหาร/กรรมการศพด./ ผู'ปกครอง และเด็กปฐมวัยที่มารGวมงานของศูนย[ฯ รGวมกันทำพิธีสดุดี เฉลิมพระเกียรติ
และ ถวายพระพรชัยมงคล แดGสมเด็จพระนางเจ'าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กปฐมวัย เพื่อถวายพระพรและเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ และ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแมG
- จัดกิจกรรมการมอบดอกมะลิ เพื่อเทิดพระคุณแมG
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนสิงหาคม ป.การศึกษา ๒๕๖๔
๘. สถานที่ดำเนินการ
อาคารศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
๙. หน9วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง

พระนางเจ'าสิริกิติ์
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๑๐. งบประมาณในการดำเนินการ
- ๕๐๐ บาท
๑๑. การติดตามและประเมินผล
๑๑.๑ สังเกตจากการรGวมทำกิจกรรมของเด็กปฐมวัย
๑๑.๒ สังเกตจากความรGวมมือของผู'ปกครอง
๑๑.๓ จากแบบสอบถามความคิดเห็นผู'ปกครอง
๑๒. ผลที่คาดว9าจะได)รับ
๑๒.๑ การจัดงานวันแมG ได'รับความสำเร็จเปVนอยGางดี และบรรลุตามวัตถุประสงค[ โดยได'รับความรGวมมือจากครู
อาจารย[ เด็กปฐมวัยและผู'ปกครอง
๑๒.๒ พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ'าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได'รับการเทิดทูนและเผยแพรG
ตGอไป ในฐานะที่ทรงเปVน “แมGหลวงของไทย”
๑๒.๓ เด็ ก ปฐมวั ย ทุ ก คน ได' ร ู ' ซ ึ ้ ง ถึ ง พระคุ ณ ของแมG แ ละได' ร G ว มกิ จ กรรมที ่ แ สดงถึ ง ความกตั ญ …ู ก ตเวที
ตGอผู'มีพระคุณ
๑๒.๔ ผู'เปVนแมGทุกคน เกิดความรู'สึกซาบซึ้ง และประทับใจในการที่ลูกได'แสดงออกในด'านความรัก และความกตัญ…ู
กตเวทีตGอผู'มีพระคุณ ซึ่งถือวGาเปVนสGวนหนึ่งของการอนุรักษ[ไว' ซึ่งวัฒนธรรม และเอกลักษณ[ของความเปVนไทยให'คง
อยูGตลอดไป

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู
ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
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นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการ/กิจกรรมแมGของหนูคนดีที่หนึ่ง
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
ประจำปJการศึกษา ๒๕64
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน
น;อย
(๔) กลาง
(๒)
(๓)

น;อย
ที่สุด
(๑)

๑.
๒.
๓.
๗.
๕.
๖.

มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท
การพูด การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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โครงการ/กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม5พรรษา ร.10
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************

แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ยุทธศาสตร5ที่ 2. สBงเสริมผู2เรียนและอนุรักษ6ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในท2องถิ่น
กลยุทธ5
2.3 จักกิจกรรมสBงเสริมให2ผู2เรียนมีความรู2และรักษ6ในความเปbนไทย และภูมิปiญญาท2องถิ่น
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒ ครู/ครูให2การดูแล และจัดประสบการณ6การเรียนรู2และการเลBนเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
ตัวบBงชี้ที่ ๒.2 การดูแลและพัฒนาเด็กอยBางรอบด2าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข2อที่ ๖ สBงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเกิดความรัก
ภักดีสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย6ไทย
๑. ชื่อโครงการ แมGของหนูคนดีที่หนึ่ง
๒. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระพระเจ'าอยุGห'วร.๑๐ ทรงเปVนผู'ที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง พระองค[ทรงคอยบำบัดทุกข[ บำรุงสุข
ให'กับปวงชนชาวไทย พระองค[ทGานได'ทรงจัดตั้งโครงการตGางๆ ขึ้น เพื่อที่จะให'ปวงชนชาวไทยได'มีอาชีพติดตัว มีรายได'เลี้ยง
ครอบครัว พระองค[ทรงเปVนรGมโพธิ์ รGมไทรของประชาชนทุกคน สมแล'วที่เราประชาชนชาวไทยได'ขนานนามพระองค[วGา “พGอ
หลวงของไทย” และพร'อมกันนี้ได'ถือเอาวันเฉลิม พระพระบาทสมเด็จพระพระเจ'าอยุGห'วร.๑๐ ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระพระเจ'าอยุGห'วร.๑๐ เปVนวันพGอแหGงชาตินอกจากนี้ยังมีอีกบุคคลหนึ่งที่เปVนผู'มีพระคุณอยGางสูงสุด ทะนุถนอมเรามาตั้งแตG
อยูGในและเมื่อลูกได'ออกมาลืมตาดูโลกก็ยังเปVนผู'คอยอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูอยGางใกล'ชิด เพื่อที่จะให'ลูกได'เปVนผู'ใหญGที่ดี ใน
วันข'างหน'า ยอมสละทุกอยGางเพื่อลูก ทGานผู'นี้คือ “พGอบังเกิดเกล'า” พระคุณของพGอนั้นหาสิ่งใด มาเปรียบปานมิได' เพราะ
ทGานเปVนผู'มีบทบาทสำคัญยิ่งตGอครอบครัวและสังคม แมGเปVนศูนย[กลางของทุกสิ่ง

ทุกอยGางในครอบครัว ไมGวGาจะเปVนความ

รัก ความหGวงใย การดูแลเอาใจใสG จึงสมควรแล'วที่ผู'เปVนลูกจะเคารพยกยGอง เทิดทูน ด'วยความกตัญ…ูกตเวที ซึ่งเปVนคุณธรรม
ของคนดี และผู'ที่มีจิตใจที่เจริญแล'ว และสมควรที่สังคมจะยกยGองให'เกียรติ และรำลึกถึงผู'เปVนแมGตลอดไปจากบทบาทและ
ความสำคัญของ “พGอ” ผู'มีพระคุณอยGางใหญGหลวง สำหรับบุคคลทุกคนและประชาชนชาวไทยทั้งปวง ทางศูนย[พัฒนาเด็กเล็ก
บ'านสระกระเบื้อง จึงเห็นสมควรให'มีการจัดงานวันแมGขึ้น โดยจัดให'มีกิจกรรมตGางๆ เพื่อเทิดทูนและเผยแพรGพระเกียรติคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระพระเจ'าอยุGห'วร.๑๐ ตลอดจนเพื่อเทิดทูนพระคุณ และบทบาทของแมGที่มีตGอครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ
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๓. วัตถุประสงค6
๓.๑ เพื่อเปVนการเทิดทูน และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพรGพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระ
พระเจ'าอยุGห'วร.๑๐ ผู'ทรงเปVนพGอแหGงชาติ
๓.๒ เพื่อเผยแพรGพระคุณและบทบาทของพGอที่มีตGอครอบครัวสังคม และประเทศชาติ
๓.๓ เพื่อเปVนการปลูกฝuงคGานิยมที่ดีงาม ลูกได'สำนึกถึงพระคุณของแมG ได'ตระหนักในหน'าที่ของลูกที่มีตGอแมG และได'
แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญ…ูกตเวทีตGอพGอ
๓.๔ เพื่อที่ครู เรียนและผู'ปกครอง ได'รับความสุข และความอบอุGนจากการที่ได' ทำกิจกรรมรGวมกัน
๓.๕ เพื่อเปVนการรักษาไว'ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติไทยให'คงอยูGตลอดไป
๔. เป^าหมาย/ผลลัพธ6
๔.๑ เปpาหมายเชิงปริมาณ
- คณะกรรมการศพด. ครู เด็กปฐมวัย และผู'ปกครองอยGางน'อยร'อยละ ๗๐ มารGวมงานที่
ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
๔.๒ เปpาหมายเชิงคุณภาพ
- เด็กปฐมวัยได'ตระหนักถึงความสำคัญของพGอ และได'มีโอกาสแสดงออกซึ่ง ความรักและ
ความกตัญ…ูกตเวทีตGอผู'มีพระคุณ
๕. วิธีดำเนินการ
๖.๑. แตGงตั้งคณะกรรมการ เพื่อกำหนดกิจกรรมและหน'าที่รับผิดชอบ
๖.๒. กำหนด วัน เวลา สถานที่
๖.๓. ออกหนังสือเชิญผู'ปกครองมารGวมงาน
๖.๔. ดำเนินการ
- ให'มีการจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพรGพระบาทสมเด็จพระพระเจ'าอยุGห'วร.๑๐
- ให'มีการจัดนิทรรศการรำลึกถึงพระคุณของพGอ และแสดงผลงานของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับ ความรักของลูกที่มีตGอ
พGอ
- จัดให'มีกิจกรรมตGาง ๆ เชGน การคัดเลือก แมGตัวอยGาง การแสดงความคิดเห็นของพGอที่มีตGอการเลี้ยงดูลูก ตลอดจน
การทำกิจกรรม รGวมกันระหวGางพGอกับลูก
-ผู'บริหาร/กรรมการศพด./ ผู'ปกครอง และเด็กปฐมวัยที่มารGวมงานของศูนย[ฯ รGวมกันทำพิธีสดุดี เฉลิมพระเกียรติ
และ ถวายพระพรชัยมงคล แดGพระบาทสมเด็จพระพระเจ'าอยุGห'วร.๑๐
- จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กปฐมวัย เพื่อถวายพระพรและเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระพระ
เจ'าอยุGห'วร.๑๐ และ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของพGอ
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนกรกฎาคม ป.การศึกษา ๒๕๖๔
๘. สถานที่ดำเนินการ
ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
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๙. หน9วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
๑๐. งบประมาณในการดำเนินการ
- ๕๐๐ บาท
๑๑. การติดตามและประเมินผล
๑๑.๑ สังเกตจากการรGวมทำกิจกรรมของเด็กปฐมวัย
๑๑.๒ สังเกตจากความรGวมมือของผู'ปกครอง
๑๑.๓ จากแบบสอบถามความคิดเห็นผู'ปกครอง
๑๒. ผลที่คาดว9าจะได)รับ
๑๒.๑ การจัดงานวันแมG ได'รับความสำเร็จเปVนอยGางดี และบรรลุตามวัตถุประสงค[ โดยได'รับความรGวมมือจากครู
อาจารย[ เด็กปฐมวัยและผู'ปกครอง
๑๒.๒ พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระพระเจ'าอยุGห'วร.๑๐ ได'รับการเทิดทูนและเผยแพรG
ตGอไป ในฐานะที่ทรงเปVน “พGอหลวงของไทย”
๑๒.๓ เด็ ก ปฐมวั ย ทุ ก คน ได' ร ู ' ซ ึ ้ ง ถึ ง พระคุ ณ ของพG อ และได' ร G ว มกิ จ กรรมที ่ แ สดงถึ ง ความกตั ญ …ู ก ตเวที
ตGอผู'มีพระคุณ
๑๒.๔ ผู'เปVนพGอทุกคน เกิดความรู'สึกซาบซึ้ง และประทับใจในการที่ลูกได'แสดงออกในด'านความรัก และความ
กตัญ…ูกตเวทีตGอผู'มีพระคุณ ซึ่งถือวGาเปVนสGวนหนึ่งของการอนุรักษ[ไว' ซึ่งวัฒนธรรม และเอกลักษณ[ของความเปVนไทย
ให'คงอยูGตลอดไป

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู
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ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการ/กิจกรรมพGอของหนูคนดีที่หนึ่ง
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
ประจำปJการศึกษา ๒๕64
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน
น;อย
(๔) กลาง
(๒)
(๓)

น;อย
ที่สุด
(๑)

๑.
๒.
๓.
๗.
๕.
๖.

มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท
การพูด การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………
ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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โครงการ/กิจกรรมวันระลึกพระคุณครู
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************
แผนงาน การศึกษา
งาน

ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ยุทธศาสตร5ที่

2. สBงเสริมผู2เรียนและอนุรักษ6ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในท2องถิ่น

กลยุทธ5

2.3 จักกิจกรรมสBงเสริมให2ผู2เรียนมีความรู2และรักษ6ในความเปbนไทย และภูมิปiญญาท2องถิ่น

มาตรฐาน
ปฐมวัย

มาตรฐานที่ ๒ ครู/ครูให2การดูแล และจัดประสบการณ6การเรียนรู2และการเลBนเพื่อพัฒนาเด็ก
ตัวบBงชี้ที่ ๒.2 การดูแลและพัฒนาเด็กอยBางรอบด2าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข2อที่ ๖ สBงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเกิดความรัก
ภักดีสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย6ไทย
๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมระลึกพระคุณครู
๒. หลักการและเหตุผล
ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กได'จัดกิจกรรมไหว'ครู ครูถือได'วGาเปVนผู'ประสิทธิประสานวิชาความรู' อบรมสั่งสอนศิษย[ให'มีความรู'
เปVนคนดีและอยูGรGวมกันในสังคมได'อยGางมีความสุข ศูนย[ถือเปVนบ'านหลังที่สองของเราและผู'ที่อยูGใกล'ชิดเด็ก นอกเหนือจากแมG
และพGอก็คือคุณครูนั่นเอง เด็กจึงรู'สึกเกิดความผูกพัน ครูจึงเหมือนบุคคลต'นแบบในความรู'สึกของเด็ก ดังนั้นทางศูนย[พัฒนา
เด็กเล็กศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้องจึงได'จัดทำโครงการ “ระลึกพระคุณครู” ขึ้นเพื่อเปVนการสGงเสริมให'เด็กได'
แสดงออกซึ่งความรู'สึกอันดี ความกตัญ…ู และซาบซึ้งถึงความสำคัญของครูผู'ซึ่งประสิทธิประสานวิชาความรู'อบรมสั่งสอนให'
ศิษย[เปVนคนดีให'อยูGรGวมกันในสังคมได'อยGางมีความสุขตGอไปรวมไปถึงเพื่อสร'างขวัญและกำลังใจให'ครูให'มีแรงที่จะพัฒนาตนเอง
ตGอไป
๓. วัตถุประสงค6
๓.๑ เด็กปฐมวัยได'ระลึกพระคุณครูและทำให'เกิดความรักความกตัญ…ูตGอครู
๓.๓ เด็กปฐมวัยได'ประสบการณ[ตรงจากการรGวมกิจกรรม
๓.๔ เด็กปฐมวัยสามารถนำประสบการณ[ที่ได'ไปใช'ในชีวิตประจำวันได'
๓.๕ เด็กปฐมวัยมีสGวนรGวมและแสดงออกอยGางสร'างสรรค[
๓.๖ เด็กปฐมวัยได'แสดงออกซึ่งความรู'สึกอันดีและเข'าใจถึงความสำคัญของครู
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๔. เป^าหมาย/ผลลัพธ6
๔.๑. เปpาหมายเชิงปริมาณ
- เด็กปฐมวัยศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
๔.๒. เปpาหมายเชิงคุณภาพ
- ครูผู'สอนระดับปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมระลึกพระคุณครูและนำข'อมูลมาใช'ในการพัฒนากิจกรรมตGอไป
๕. ความสอดคล)องกับแผนพัฒนาท)องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษา
๕.๑ สอดคล)องกับแผนพัฒนา อบต.
สอดคล)องกับยุทธศาสตร6ที่ 2 การพัฒนาด'านการสร'างสังคมแหGงการเรียนรู'ตลอดชีวิต
กลยุทธ6 องค[กรปกครองสGวนท'องถิ่นมีสGวนรGวมในการบริหารจัดการศึกษาตามศักยภาพ
๕.๒ สอดคล)องกับแผนพัฒนาการศึกษา
สอดคล)องกับยุทธศาสตร6 ๒ สBงเสริมผู2เรียนและอนุรักษ6ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในท2องถิ่น
กลยุทธ6 ๒.๔ การสGงเสริมพัฒนาการด'านอารมณ[ จิตใจ-สังคม ปลูกฝuงคุณธรรมและความเปVนพลเมืองที่ดี
๖. วิธีการดำเนินการ / กิจกรรม
๖.๑ ประชุม/วางแผน/และจัดทำโครงการรGวมกันระหวGางคณะกรรมการ
๖.๒ จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ[ในการดำเนินการ
๖.๓ จัดทำเอกสาร
๖.๔ ขั้นดำเนินการ
๖.๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เด็กๆ พร'อมกันบริเวณพิธี
๖.๖ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและรGวมกันสวดมนต[ไหว'พระ
๖.๗ ครูประจำศูนย[กลGาวรายงานถึงความสำคัญของวันครูและการจัดกิจกรรมวันครู
๖.๗ เด็กๆ นำพานมาไหว'ครูทุกทGาน
๖.๘ เด็กๆ แสดงความสามารถในการร'องเพลงและเต'นรวมทั้งแสดงความรู'สึกที่มีตGอคุณครู
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ป.การศึกษา ๒๕๖๔
๘. สถานที่ดำเนินการ
ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
๙. หน9วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
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๑๐. งบประมาณดำเนินการ
ไมGใช'งบประมาณ
๑๑. การติดตามและประเมินผล
๑๑.๑ จากจำนวนเด็กและผู'ปกครองที่เข'ารGวมกิจกรรม
๑๑.๒ จากการสัมภาษณ[
๑๒. ผลที่คาดว9าจะได)รับ
๑๒.๑ เด็กระลึกถึงพระคุณของคุณครู
๑๒.๒ เด็กได'แสดงออกซึ่งความรู'สึกอันดีความกตัญ…ูซาบซึ้งถึงความสำคัญของครู
๑๒.๓ กGอเกิดความสัมพันธ[อันดี ระหวGางครูและลูกศิษย[

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก

ลงชื่อ.............................................. ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู
ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
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ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผูอ2 ำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการ/กิจกรรมวันระลึกพระคุณครู
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
ประจำปJการศึกษา ๒๕64
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน
น;อย
(๔) กลาง
(๒)
(๓)

น;อย
ที่สุด
(๑)

๑.
๒.
๓.
๗.
๕.
๖.

มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท
การพูด การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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แผนงาน การศึกษา
งาน
ยุทธศาสตร5ที่
กลยุทธ5
มาตรฐาน

โครงการสGงเสริมศาสนาและจริยธรรม
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************
ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา

3. สBงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตยสำหรับเด็กปฐมวัย
3.1 สร2างพลังงานขับเคลื่อนให2มีระบบบริหารจัดการที่ดี
มาตรฐานที่ 3 ครู/ครูให2การดูแล และจัดประสบการณ6การเรียนรู2และการเลBนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวบBงชี้ที่ 3.1 การพัฒนาและพัฒนาเด็กอยBางรอบด2าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข2อที่ ๔. มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล2องกับความ
เปbนไทย
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหBงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก2ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการพัฒนาการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู2ด2านการสBงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกB
นักเรียน นักศึกษา อันจะทำให2เด็กสามารถพัฒนาได2เต็มศักยภาพและสามารถดำรงชีวิต อยูBในสังคมได2อยBางปกติสุข
ตลอดจนสามารถชBวยเหลือสังคมได2และสามารถใช2ความรู2ที่ได2ศึกษานำไปพัฒนาเปbนเครื่องมือในการประกอบอาชีพได2
อยBางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมุBงเน2นพัฒนาคนไทยให2เปbนมนุษย6ที่สมบูรณ6ทั้งรBางกาย จิตใจ สติปiญญา มีความรู2และ
คุณธรรม มีจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูBรBวมกับผู2อื่นได2อยBางมีความสุข ดังนั้น ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระ
กระเบื้องหมูBที่ 8 จึงได2จัดทำโครงการนี้ขึ้น
๒.วัตถุประสงค5
๑. เพื่อปลูกฝiงคุณธรรม จริยธรรมให2กับเด็กนักเรียน
๒. เพื่อให2เด็กนักเรียนได2ประพฤติ ปฏิบัติตามหลักธรรม
๓. เพื่อให2เด็กนักเรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได2อยBางมีความสุข
๓. เปpาหมาย
นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค6ตามเกณฑ6กำหนด
4. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน
๑. ประชุม ครู และผู2มีสBวนเกี่ยวข2อง
๒. เขียนโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แตBงตั้งคณะทำงานมอบหมายภารกิจ
๔. ดำเนินงานตามกิจกรรม
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๕. สรุป-ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรม
งบประมาณ
๑. ประชุมครู
๒. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ

ระยะเวลา
พฤษภาคม ๒๕64

ผู2รับผิดชอบ
หัวหน2าศูนย6ฯ/นวก.

พฤษภาคม ๒๕64

นางจิราพร แสงนาคนาง
สุชาดา บุญยิ่ง

พฤษภาคม ๒๕64
มิถุนายน ๒๕64
ถึง
มีนาคม ๒๕๖5

หัวหน2าศูนย6ฯ/นายก
นางจิราพร แสงนาคนาง
สุชาดา บุญยิ่ง

๓. แตBงตั้งคณะทำงานมอบหมายภารกิจ
๔. ดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ
กิจกรรม
- เข2าแถวเคารพธงชาติ-สวดมนต6ไหว2พระ
ทุกวันที่เป†ดเรียน ทำสมาธิกBอนเข2าห2องเรียน
- จัดประสบการณ6การเรียนรู2 สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม ทุกวันศุกร6
๕. สรุป-ประเมิน และรายงานผล
๕. งบประมาณ

มีนาคม ๒๕๖5

งบประมาณที่ใช2 500 บาท

๖. การวัด และประเมินผล
๑. แบบสอบถามความพึงพอใจตBอโครงการ
๒. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
๗. ผลที่คาดวGาจะได;รับ
๑. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมตามวัย
๒. เด็กนักเรียนทุกคนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได2อยBางมีความสุข เหมาะสมตามวัย

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู
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ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการสGงเสริมศาสนาและจริยธรรม
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น;อย น;อยที่สุด
(๔)
กลาง
(๒)
(๑)
(๓)

๑.
๒.
๓.
๗.
๕.
๖.

มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท
การพูด การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………
ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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โครงการจัดซื้อสื่อสGงเสริมพัฒนาการ 4 ด;าน
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************

แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ยุทธศาสตร5ที่ 3. การพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ5
3.2 พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ จัดประสบการณ6 เรียนรู2 เชิงบูรณาการและทำวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อแก2ไขปiญหาและพัฒนาผู2เรียน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวบBงชี้ที่ ๑.๔ การจัดการเพื่อสBงเสริมสุขภาพและการเรียนรู2
คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข2อที่ ๔ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล2องกับการเรียน
การสอนที่ทันสมัยอยBางตBอเนื่อง
๑. หลักการและเหตุผล
การจัดประสบการณ6การเรียนรู2 ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหBงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ เน2นการพัฒนา
คุณภาพผู2เรียนให2มีความรู2ความสามารถ โดยยึดเด็กนักเรียนเปbนศูนย6กลาง ปiจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
เจริญก2าวหน2าอยBางรวดเร็ว ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กแหBงใดมีการบริหารจัดการที่ดี มีความพร2อมทางด2านวัสดุอุปกรณ6
และครุภัณฑ6 จะทำให2การบริหารจัดการการพัฒนางาน และการจัดประสบการณ6การเรียนรู2มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังนั้น ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องหมูBที่ 8 จึงทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ6
การเรียนรู2 และการบริหารจัดการให2เปbนไปอยBางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค5
๑. เพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ6ที่จำเปbนให2ครบตามที่ต2องการ
๒. เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ6การเรียนรู2 ให2เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๓. เปpาหมาย
๑. ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องหมูBที่ 8 มีวัสดุและสื่อสBงเสริมการเรียนรู2
ของผู2เรียนในการสนับสนุนและการจัดประสบการณ6การเรียนรูใ2 ห2เพียงพอและเหมาะสม
2. ครูใช2วัสดุและสื่อ ประกอบการจัดประสบการณ6การเรียนรู2 ได2อยBาเหมาะสม เพียงพอ
และมีคุณภาพ
3. นักเรียนได2รับการสBงเสริมและพัฒนารอบด2าน
๔. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน
๑. ประชุมครู
๒. จัดทำโครงการ
๓. แตBงตั้งคณะทำงานและมอบหมายภารกิจ
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๔. ดำเนินการตามแผน
- สำรวจข2อมูล ความต2องการ
- วางแผน บันทึกการจัดซื้อตามความต2องการ
- จัดซื้อตามความต2องการ
๕. สรุป-ประเมินและรายงานผลการดำเนินการ
กิจกรรม
๑. ประชุมครู

งบประมาณ

ระยะเวลา
ผู;รับผิดชอบ
พฤษภาคม ๒๕๖4 นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง

๒. จัดทำโครงการเสนอ

พฤษภาคม ๒๕๖4 นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง

๓. แตBงตั้งคณะทำงานและมอบหมายภารกิจ

พฤษภาคม ๒๕๖4 นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง

๔. ดำเนินการตามแผน
- สำรวจข2อมูล ความต2องการ
- วางแผน บันทึกการจัดซื้อตามความ
ต2องการ
- จัดซื้อตามความต2องการ
๕.สรุป-ประเมิน และรายงานผล

มิถุนายน ๒๕๖4

นางจิราพร แสงนาค
นางสุชาดา บุญยิ่ง

มีนาคม ๒๕๖5

นางสุชาดา บุญยิ่ง

5. งบประมาณ 13,560 บาท
๖. การวัด และประเมินผล
๑. สอบถามความพึงพอใจตBอโครงการ
๒. บันทึกผลการดำเนินงาน
๓. รายงานผลการปฏิบัติงาน
๗. ผลที่คาดวGาจะได;รับ
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องมีวัสดุและสื่อสBงเสริมสนับสนุนการ จัดประสบการณ6การเรียนรู2 อยBางมี
คุณภาพ เพียงพอและเหมาะสม
ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก
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ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู

ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการจัดซื้อสื่อสGงเสริมพัฒนาการ 4 ด;าน
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น;อย
(๔)
กลาง
(๒)
(๓)

น;อย
ที่สุด
(๑)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท
การพูด การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….
ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ6การศึกษารายหัว
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************

แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ยุทธศาสตร5ที่ 3. การพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ5
3.2 พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ จัดประสบการณ6 เรียนรู2 เชิงบูรณาการและทำวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อแก2ไขปiญหาและพัฒนาผู2เรียน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวบBงชี้ที่ ๑.๔ การจัดการเพื่อสBงเสริมสุขภาพและการเรียนรู2
คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข2อที่ ๔ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล2องกับการเรียน
การสอนที่ทันสมัยอยBางตBอเนื่อง
๑. ชื่อโครงการ

จัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ[เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

๒. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาเด็กกGอนวัยเรียนและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอนุบาลมีความสำคัญเปVนอยGางยิ่ง จำเปVนต'องได'รับการ
พัฒนาด'วยวิธีการที่ถูกต'อง ศูนย[พัฒนาเด็กฯจึงให'ความสำคัญของการให'ความรู'ปuจจัยตGางๆ ให'กับเด็กเล็ก สGวนใหญGฐานะ
ความเปVนอยูGของผู'ปกครอง มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ'าง ทำนา รายได'ไมGเพียงพอกับครอบครัวและเปVนการแบก
ภาระคGาใช'จGาย ที่จำเปVนต'องนำบุตรหลานมาฝากอบรม เลี้ยงดูที่ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้องจึงตระหนักถึง
ความสำคัญที่จะให'ความชGวยเหลือผู'ปกครองที่มีฐานะยากจนและผู'ด'อยโอกาส ในอันที่จะอำนวยความสะดวกในด'านวัสดุ
อุปกรณ[ เครื่องใช'สอย เครื่องแตGงกายของเด็กที่จำเปVนที่อยูGในอำนาจหน'าที่ของศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้องตาม
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค[การบริหารสGวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก'ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖๗
(๖) สGงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู'สูงอายุ และผู'พิการ จึงได'จัดทำโครงการนี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค6
๓.๑ เพื่อเน'นการแบGงเบาภาระคGาใช'จGายให'กับผู'ปกครองที่มีฐานะยากจน
๓.๒ เพื่อสร'างความมั่นใจให'กับผู'ปกครองและความเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนการสอน
๓.๓ เพื่อเปVนที่ยอมรับ เชื่อถือของผู'ปกครอง
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๔. เป^าหมาย/ผลลัพธ6
๔.๑ เปpาหมายเชิงปริมาณ
- เด็กปฐมวัยที่ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 22 คน
๔.๒ เปpาหมายเชิงคุณภาพ
- เด็กปฐมวัยที่ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กฯ ได'รับสื่ออุปกรณ[การเรียนการสอนร'อยละ ๑๐๐
๕. ความสอดคล)องกับแผนพัฒนาท)องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษา
๕.๑ สอดคล)องกับแผนพัฒนา อบต.
สอดคล)องกับยุทธศาสตร6ที่ ๓ การพัฒนาด'านการสร'างสังคมแหGงการเรียนรู'ตลอดชีวิต
กลยุทธ6 องค[กรปกครองสGวนท'องถิ่นมีสGวนรGวมในการบริหารจัดการศึกษาตามศักยภาพ
๕.๒ สอดคล)องกับแผนพัฒนาการศึกษา
สอดคล)องกับยุทธศาสตร5 3 ครู/ครูให'การดูแลและจัดประสบการณ[การเรียนรู'และการเลGน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
กลยุทธ6 ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอยGางรอบด'าน
๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ จัดทำจัดประชุมครูเกี่ยวกับสื่อการสเรียนการสอน
๖.๒ ตั้งงบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการสอนการศึกษาตามข'อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ป.การศึกษา ๒๕๖๔
๘. สถานที่ดำเนินการ
ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
๙. หน9วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
๑๐. งบประมาณดำเนินการ

งบประมาณ 42,500 บาท
๑๑. การติดตามและประเมินผล
เด็กศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
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๑๒. ผลที่คาดว9าจะได)รับ
๑๒.๑ เปVนการสGงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
๑๒.๒ สร'างความภาคภูมิใจให'กับประชาชนและผู'ปกครอง
๑๒.๓ สร'างความเปVนระเบียบ เรียบร'อยในศูนย[พัฒนาเด็กเล็กได'เปVนอยGางดี
๑๒.๔ ผู'ปกครองมีทัศนคติและมีความสัมพันธ[ที่ดีกับศูนย[พัฒนาเด็กเล็กฯ

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู
ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ5การศึกษารายหัว
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มากที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น;อย
(๔)
กลาง
(๒)
(๓)

น;อย
ที่สุด
(๑)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท
การพูด การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….
ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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โครงการพัฒนาสGงเสริมการจัดประสบการณ5การเรียนรู;ที่เน;นผู;เรียนเปhนสำคัญ
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ;านสระกระเบื้อง
สังกัดกองการศึกษา ตำบลหนองเตGา อำเภอบ;านหมี่ จังหวัดลพบุรี
*******************************

แผนงาน การศึกษา
งาน
ระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ยุทธศาสตร5ที่ ๑. สBงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนาผู2เรียนเตรียมความพร2อมรอบด2าน
ความสามารถเข2าสูBระบบการศึกษาได2เต็มศักยภาพ
กลยุทธ5
1.1 พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ จัดประสบการณ6 เรียนรู2 เชิงบูรณาการ
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒ ครู/ครูให2การดูแล และจัดประสบการณ6การเรียนรู2และการเลBน
ตัวบBงชี้ที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอยBารอบด2าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค5การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข2อที่ ๑ มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหBงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที่ ๔ แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ กลBาวไว2
วBา “การจัดการศึกษาต2องยึดหลักวBา ผู2เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู2และพัฒนาตนเองได2 และถือวBาผู2เรียนมี
ความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต2องสBงเสริมให2ผู2เรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”
ดังนั้น ครูผู2สอนทุกคนจึงจำเปbนต2องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการเปbนผู2บอกความรู2ให2จบไปในแตBละครั้งที่
เข2าสอนมาเปbนผู2เอื้อ อำนวยความสะดวก ในการเรียนรู2ให2แกBผู2เรียนกลBาวคือเปbนผู2กระตุ2นสBงเสริมสนับสนุนจัดสิ่งเร2า
และจัดกิจกกรมให2ผู2เรียน เกิดการพัฒนาให2เต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแตBละ
บุคคล การจัดกิจกรรมจึงต2องเปbนกิจกรรมที่ ผู2เรียนได2คิดวิเคราะห6 วิจารณ6 สร2างสรรค6ศึกษาและค2นคว2าได2ลงมือ
ปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู2และค2นพบความรู2ด2วยตนเองเปbนสาระ ความรู2 ด2วยตนเอง รักการอBาน รักการเรียนรู2อันจะ
นำไปสูBการเรียนรู2ตลอดชีวิต และเปbนบุคคลแหBงการเรียนรู2 ผู2สอนจึงต2องสอนวิธีการแสวงหาความรู2 มากกวBาสอนตัว
ความรู2 สอนการคิดมากกวBาสอนให2ทBองจำสอนโดยเน2น ผู2เรียนเปbนสำคัญ มากกวBาเน2นที่เนื้อหาวิชาเรียน ศูนย6พัฒนา
เด็กเล็กบ2านสระกระเบื้องจึงจัดทำโครงการสBงเสริมการจัดประสบการณ6การเรียนรู2ที่เน2นผู2เรียนเปbนสำคัญขึ้น
๒. วัตถุประสงค5
๑. เพื่อให2ผู2เรียนมีสBวนรBวมในการเรียนการสอนมากขึ้น
๒. เพื่อให2ผู2เรียนได2พัฒนาความสามารถตBางๆ ตามศักยภาพของตน
๓. เพื่อให2ผู2เรียนได2เรียนรู2จากการลงมือกระทำ ปฏิบัติหรือศึกษาค2นคว2าด2วยตนเอง
๔. เพื่อให2ผู2เรียนได2เรียนตามความสนใจความสามารถของตนเอง
๕. เพื่อให2ผู2เรียนได2เชื่อมโยงการเรียนรู2กับสภาพชีวิตประจำวัน
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๓. เปpาหมาย
๑. ครูทุกคน สามารถจัดประสบการณ6การเรียนรู2ที่เน2นผู2เรียนเปbนสำคัญให2กับผู2เรียนได2อยBางถูกต2อง
ตBอเนื่องและสม่ำเสมอ
๒. นักเรียนทุกคนมีความพร2อมทั้ง ๔ ด2าน เพียงพอที่จะศึกษาตBอในระดับที่สูงขึ้น
๔. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน
๑. จัดประชุมครู เกี่ยวกับปiญหาและแนวทางการจัดประสบการณ6การเรียนรู2ที่เน2นผู2เรียนเปbนสำคัญ
๒. จัดทำโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. แตBงตั้งคณะทำงาน
๔. จัดทำเอกสารความรู2เกี่ยวกับการจัดประสบการณ6การเรียนรู2ที่เน2นผู2เรียนเปbนสำคัญเพื่อให2ครูทุกคนได2
ศึกษาเปbนแนวทาง
๕. ดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ
- ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข2องกับการจัดประสบการณ6การเรียนรู2ที่เน2นผู2เรียนเปbนสำคัญ
- ประชุม อบรม/สัมมนา ที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ6การเรียนรู2ที่เน2นผู2เรียนเปbนสำคัญ
- นิเทศ กำกับ ติดตาม
- สรุปติดตาม ประเมินผล
รายละเอียดกิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน
กิจกรรม
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู;รับผิดชอบ
๑. ประชุมครู
พฤษภาคม ๒๕๖ นางสุชาดา บุญยิ่ง
4
๒. เขียนโครงการ
พฤษภาคม ๒๕๖ นางสุชาดา บุญยิ่ง
4
๓. แตBงตั้งคณะกรรมการ
พฤษภาคม ๒๕๖ นางสุชาดา บุญยิ่ง
4
มิถุนายน ๒๕๖4
๔. ดำเนินงาน
นางสุชาดา บุญยิ่ง
ถึง
- ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข2องกับการจัดประสบการณ6การ
มีนาคม ๒๕๖5
เรียนรู2ที่เน2นผู2เรียนเปbนสำคัญ
- ประชุม อบรม/สัมมนา ที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ6
การเรียนรู2ที่เน2นผู2เรียนเปbนสำคัญ
- นิเทศ กำกับ ติดตาม
๕. สรุป-ประเมิน และรายงานผล
มีนาคม ๒๕๖5
๕. งบประมาณที่ใช; - ไมBใช2งบประมาณ
๖. การวัดและประเมินผล
๑. แบบสอบถามความพึงพอใจตBอโครงการ
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๒. สังเกตการดำเนินงานของครู
๓. บันทึกการนิเทศ กำกับ ติดตาม
๔. การรายงานผลการปฏิบัติงานของครู
๗. ผลที่คาดวGาจะได;รับ
๑. นักเรียน เรียนมีความสุขกับการเรียนและผู2เรียนเรียนรู2รBวมกับผู2อื่นได2อยBางมีความสุข
2. นักเรียนสามารถเรียนโดยการปฏิบัติจริง กล2าคิด กล2าทำและกล2าแสดงออก
3. นักเรียนสามารถเรียนรู2ได2หลากหลายหรือเรียนรู2แบบองค6รวม
4. นักเรียนสามารถรBวมกิจกรรมกับครูอยBางมีความสุข
5. นักเรียนสามารถเรียนรู2ได2จากกระบวนการของตนเองและเด็กมีความสุขกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู2 สามารถคิดค2น ค2นหาความรู2 หาคำตอบได2ด2วยตนเอง
6. ครูผู2บริหารและผู2มีสBวนเกี่ยวข2องมีความพึงพอใจตBอการดำเนินงานของศูนย6พัฒนาเด็กเล็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางจิราพร แสงนาค)
ผู2ดูแลเด็ก

ลงชื่อ........................................... ผู2เขียน/ผู2เสนอโครงการ
(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
ครู
ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2ตรวจสอบโครงการ
(นางสร2อยนภา พูลพร)
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
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ความคิดเห็นผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................. ผู2อนุมัติโครงการ
(นางวรรณพร สร2อยสุวรรณ)
ผู2อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู;มีสGวนเกี่ยวข;อง
โครงการสGงเสริมการจัดประสบการณ5การเรียนรู;ที่เน;นผู;เรียนเปhนสำคัญ
ศูนย5พัฒนาเด็กองค6การบริหารส9วนตำบลหนองเต9า
ประจำปJงบประมาณ ๒๕๖5
คำชี้แจง ให2ทBานทำเครื่องหมาย ü ลงในชBองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด
๕ หมายถึง มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง น;อย
๑ หมายถึง น;อยที่สุด

หัวข;อ

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น;อย
(๔)
กลาง
(๒)
(๓)

น;อย
ที่สุด
(๑)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

มีการประชาสัมพันธ6โครงการให2รับทราบกBอนเริ่มโครงการ
ความพอใจของทBานตBอการดำเนินการของเจ2าของโครงการ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ
ความสำเร็จและประโยชน6ที่ได2รับจากโครงการ
ความรับผิดชอบของเจ2าของโครงการ
การแสดงออกของเจ2าของโครงการ เชBนกิริยามารยาท
การพูด การแตBงกาย เปbนต2น
๗. ความต2องการให2มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต
ถ;ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ทGานมีข;อเสนอแนะอันเปhนประโยชน5ตGอการดำเนินโครงการนี้อยGางไรบ;าง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………….………
ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม
จิราพร แสงนาค
สุชาดา บุญยิ่ง
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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ)านสระกระเบื้อง
ตำบลหนองเต9า อำเภอบ)านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ณ ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กบ)านสระกระเบื้อง
------------------------------------------ผู'มาประชุม
๑. นายวิโรจน[

เรืองรุGง

ประธานกรรมการ

๒. นางสาวกรชินันต[

แสนรักษ[

รองประธานกรรมการ

๓. นางณรัฐนันท[

ลิ้มทรงเกียรติ

เหรัญญิก

๔. พระแต'ม

ปภัสโร

กรรมการ

๕. นายสนั่น

แสนรักษ[

กรรมการ

๖. นางเกรียงศักดิ์

ทัสสะ

กรรมการ

๗. นางสาวทัศวรรณ

พรมจันทร[

กรรมการ

๘. นายสุเทพ

ลานทอง

กรรมการ

๙. นางสาวสาวิตรี

ศรีจันทร[

กรรมการ

๑๐. นางสาวสมพิศ

สักกัจจจวันท[

กรรมการ

๑๑. นางสาวเสาวนีย[

แดงกล่ำ

กรรมการ

๑๒. นางธัญลักษณ[

สัมฤทธิ์

กรรมการ

๑๓. นางจำเรียง

ปาลวัฒน[

กรรมการ

๑๔. นางสมเสียร

บุญยิ่ง

กรรมการ

๑๕. นางสุชาดา

บุญยิ่ง

กรรมการและเลขานุการ

เปwดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. เมื่อที่ประชุมพร'อมแล'ว นายวิโรจน[ เรืองรุGง ในฐานนะประธานกรรมการศูนย[
พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง ได'กลGาวเปwดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ'งให'ทราบ
ประธานแจ'งให'ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินงานของศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้องแจ'งการไมGมีการปwด
ภาคเรียน ซึ่งตามกรมสGงเสริมการปกครองท'องถิ่นได'มีหนังสือสั่งการเรื่องการไมGมีการปwดภาคเรียนโดยให'ดำเนินการเรียนการ
สอนของเทอมที่ ๑ โดยเริ่มเรียน ตั้งแตGวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ และภาคเรียนที่ ๒ เริ่มตั้งแตGวันที่ ๑ เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งในสGวนภาคเรียนที่ ๑ มีเด็กนักเรียนทั้งสิ้น ๑๗ คน และในสGวนภาคเรียนที่ ๒ มีจำนวนเด็กนักเรียนเพิ่ม
อีก ๒ คนรวมที่หมดมีนักเรียน ๑๙ คน ซึ่งทางศูนย[พัฒนาเด็กเล็กได'เปwดรับสมัครเด็กที่มีอายุครบ ๒ ป.บริบูรณ[ตลอดป.
การศึกษา ที่ผGานมาได'รับความรGวมมือจากคณะกรรมการ และผู'ปกครองเปVนอยGางดี จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด'วย และใน
ป.งบประมาณ ๒๕๖๔ ในสGวนที่กรมสGงเสริมการปกครองท'องถิ่น ได'มีการสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้ง ๔ ด'าน สำหรับเด็กที่มี
อายุครบ ๓ ขวบขึ้นไป, สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย[พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) รายละ ๑,๗๐๐ บาท,
สนับสนุนคGาอาหารกลางวันและสนับสนุนคGาอาหาร (เสริมนม) โดยมีรายการที่กรมสGงเสริมการปกครองสGวนท'องถิ่นแจ'งให'มี
ดังนี้
๑. คGาหนังสือรายละ ๒๐๐ บาท/ตGอป.
๒. คGาอุปกรณ[การเรียนรายละ ๒๐๐ บาท/ตGอป.
๓. คGาเครื่องแบบนักเรียนรายละ ๓๐๐ บาท/ตGอป.
๔. คGากิจกรรมพัฒนาผู'เรียนรายละ ๔๓๐ บาท/ตGอป. รวมทั้งสิ้นรายละ ๑,๑๓๐ บาท
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล'วมีมติรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
มติประชุม
ที่ประชุมรับรอง การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓

นางวรรณพร สร'อยสุวรรณ ผู'อำนวยการกองการศึกษา เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน ป.การศึกษา ๑/๒๕๖๓
การจัดประสบการณ[ให'กับเด็กปฐมวัยนั้น จัดเปVนหนGวยการเรียนรู'ตามแผนการศึกษา
ปฐมวัย เปVนเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเด็ก ฝ‚กการใช'ชีวิตประจำวัน การอยูGรGวมกับผู'อื่น
จัดกิจกรรม/โครงการ/โครงงาน ที่สอดคล'องกับแผนการจัดประสบการณ[ตรงและได'
จัดหาสื่อการเรียนรู' ให'กับเด็กดังนี้
-หนังสือนิทาน
-หนังสือลากเส'น
-หนังสือแรกเริ่มการเรียนรู'เลข,แรกเริ่มระบายสี
-หนังสือฝ‚กหัดคัดลายมือ
-หนังสือนิทาน,ตัดแปะ ลับไอคิว,หนังสือพัฒนาได'ไร'ขีดจำกัดสมองซีกซ'าย,ขวา
-หนังสือฝ‚กสังเกต ลับไอคิว,หนังสือหนูน'อยฝ‚กทักษะรอบด'าน,หนังสือหนูน'อยฝ‚กหัด
นับ ๑-๑๐ ชุดพัฒนาการเต็มขั้น ชั้นอนุบาล,หนังสือหนูน'อยฝ‚กหัด ก-ฮ
-หนังสือหนูน'อยหัดนับ ๑-๑๐๐, หนังสือเข็มทิศ KID เกGง-ดี
-หนังสือเกGงคณิตได'ตั้งแตGปฐมวัย,หนังสือเกGงอังกฤษได'ตั้งแตGปฐมวัย
-หนังสือ๘๐กิจกรรมวิทย[ปฐมวัยและเครื่องเลGนเด็ก
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ระเบียบวาระที่ ๔
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน

เรื่องพิจารณา
มติที่ประชุมเห็นชอบ
๔.๑ แผนงบประมาณประจำป. ๒๕๖๔
-งบประมาณของกองทุนประกันหลักสุขภาพ (สปสช) จำนวน ๖,๔๓๒ บาท
-งบประมาณรายหัวของกรมฯ ๓๒,๓๐๐ บาท งบคGาอาหารกลางวันเปVนเงิน
๙๓,๐๐๐ บาท, งบคGาอาหารเสริมนมเปVนเงิน ๓๖,๔๐๘ บาท และงบการจัด
การศึกษาสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแตG ๓ ขวบขึ้นไป คนละ ๑,๑๓๐ บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบ
นางวรรณพร สร'อยสุวรรณ ผู'อำนวยการกองการศึกษาฯ เรื่องอื่นๆ
-การรับสGงบุตรหลาน เริ่มเวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ และมารับกลับเวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.
แจ'งทุกคนที่มีบุตรหลานอยากให'ผู'ปกครองเด็กใสGใจดูและเด็กให'มีการพัฒนาการที่ดี
เจริญเติบโตสมวัยต'องชGวยกันพัฒนาศูนย[ฯให'ดียิ่งขึ้น

ประธานกล9าว ปwดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น

(ลงชื่อ)

ผู'บันทึกรายงานการประชุม

(นางสุชาดา บุญยิ่ง)
กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)

ผู'ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิโรจน[ เรืองรุGง)
ประธานกรรมการฯ

160

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
ตำบลหนองเตGา อำเภอบ'านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๓
วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ.ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
---------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่๑

เรื่องที่ประธานแจ'งให'ทราบ

ระเบียบวาระที่๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผGานมา

ระเบียบวาระที่๓

เรื่อง เพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๔.๑ ให'ความเห็นชอบแผนปฎิบัติการประจำป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของศูนย[
เล็กบ'านสระกระเบื้อง

ระเบียบวาระที่๕

เรื่องอื่นๆ (ถ'ามี)

- สำเนาคู*ฉบบ -

พัฒนาเด็ก
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ประกาศศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
เรื่อง ให'ความเห็นชอบแผนปฎิบัติการประจำป.งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
....................................................................................................................
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง หมูGที่ ๘ องค[การบิหารสGวนตำบลหนอง
เตGา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได'พิจารณาแผนปฎิบัติการประจำป.งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง หมูGที่ ๘ องค[การบริหารสGวนตำบลหนองเตGาแล'วที่ประชุมมีมติเปVนเอกลักษณ[
เห็นชอบให'ดำเนินการตามแผนปฎิบัติการประจำป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง มีดังนี้
๑.เห็นชอบการใช'งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทุกรายการ
๒.เห็นให'ดำเนินการตามปฎิบัติการประจำป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ตั้งแตGบัดนี้เปVนต'นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงนาม)
(นายวิโรจน[ เรืองรุGง)
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
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ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
ตำบลหนองเตGา อำเภอบ'านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ. ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
ตำแหนGง

๑

นายวิโรจน[

เรืองรุGง

ประธานกรรมการ

๒

นางสาวกรชินันท[

แสนรักษ[

รองประธากรรมการ

๓

นางณรัฐนันท[

ลิ้มทรงเกียรติ

เหรัญญิก

๔

พระแต'ม

ปภัสโร

กรรมการ

๕

นายสนั่น

แสนรักษ[

กรรมการ

๖

นายเกรียงศักดิ์

ทัสสะ

กรรมการ

๗

นางสาวทัศวรรณ

พรมจันทร[

กรรมการ

๘

นายสุเทพ

ลานทอง

กรรมการ

๙

นางสาวสาวิตรี

ศรีจันทร[

กรรมการ

๑๐

นางสาวสมพิศ

สักกัจจวันท[

กรรมการ

๑๑

นางสาวเสาวนีย[

แตงกล่ำ

กรรมการ

๑๒

นางธัญลักษณ[

สัมฤทธิ์

กรรมการ

๑๓

นางจำเรียง

ปาลวัฒน[

กรรมการ

๑๔

นางสมเสียร

บุญยิ่ง

กรรมการ

๑๕

นางสุชาดา

บุญยิ่ง

กรรมการและเลขานุการ
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บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ. ศูนย[พัฒนาเด็กเล็กบ'านสระกระเบื้อง ตำบลหนองเตGา อำเภอบ'านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

๑

นายสังเวียน

ลักษณะพล

๒

นางวรรณพร

สร'อยสุวรรณ

๓

นางสร'อยนภา

พลูพร

๔

นางสาวสุรีรัตน[

รักษ[วงษ[

ตำแหนGง
นายก อบต.หนองเตGา
(ที่ปรึกษา)
หัวหน'าสถานศึกษาศพด.
(ที่ปรึกษา)
นักวิชาการศึกษาชำนาการ
เจ'าหน'าที่พนักงาน
การเงินฯศพด.

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

