
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแกง่    

สังกัดองค์การบริหารสว่นต าบลวังตะเคียน

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคยีน



หลักการ/ความเป็นมา

พื้นฐานแห่งการด ารงชีวติ ในอนาคตที่ส าคัญอย่างยิ่งในชุมชนหรอืสังคมที่ต้องอาศัยการพัฒนา

คุณภาพของเด็กตั้งแต่เริ่มต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแกง่ จงึเป็นหน่วยงานหน่ึงที่เข้ามารับบทบาท

ดังกล่าวโดยอาศัยการร่วมมือจากทุกภาคส่วนและอาศัยความร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครอง 

คณะกรรมการศูนย์เด็กเล็ก ตลอดจนผู้ดูแลเด็กที่มีความรู้ความสามารถ ให้ความส าคัญในการพัฒนา

ศูนย์เด็กเล็ก ท าให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง โดย

พัฒนาให้สอดคล้องกับวิถชีวีิต สังคม วัฒนธรรมความเป็นอยู่จรงิของเด็ก เชื่อมโยง  องค์ความรู้ต่างๆ

ให้แก่เด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาอย่างเป็นองค์รวม โดยผ่านการเล่นซึ่งเป็นพัฒนาการตาม

ธรรมชาติของเด็กและผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยมีผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างท่ีดขีองการเรียนรู้ 

การจัดประสบการณ์ต่างๆ ให้สามารถด ารงชีวติประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

การบรหิารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต้นสังกัดและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน และหวังว่าการบรหิารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านแก่งจะเป็นประโยชน์ให้หน่วยงานจัดการศึกษาท่ีอยู่ในชุมชนอื่นๆ จะสามารถน าไปศึกษาและ

ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ

ความต้องการของชุมชนต่อไป



คณะกรรมการสถานศกึษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง

คณะครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง

นายจริต  สใีนกอง
ประธานกรรมการ

นายบวร  ค าเปียง
กรรมการ

นายบุญมี  จันทร์เซ็ง
กรรมการ

นายทองใส  ภักดีรัตน์
กรรมการ

พระบุญมา  โชติธัมโม
กรรมการ

นางสาวจุฬารัตน์  เจริญสุข
กรรมการ

นางวิไล  แสนหาร
กรรมการ

นางสาวปาริชาต ิ ทองจันทรา
กรรมการ

นางสาวสุภาวดี  แสงกรม
กรรมการ/เลขานุการ





แผนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง



ข้อมูลนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง

จ ำนวนนักเรียนประจ ำปีกำรศึกษำ 1/2563  รวม ๘ คน
จ ำนวนนักเรียนประจ ำปีกำรศึกษำ 2/2563  รวม ๘ คน

ตารางการจัดกิจกรรมประจ าวัน

เวลา กิจกรรม

07.00 - 07.30 น. คัดกรองพนักงำนท ำควำมสะอำด/ครู   ท ำควำมสะอำด

สถำนที่ประจ ำวัน    
07.30 - 08.50 น. รับเด็กเป็นรำยบุคคล (คัดกรองเด็ก)  ล้ำงมือ + ใส่หน้ำกำก 

08.50 – 09.10 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

09.10 – 09.30 น. กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ (ในวงกลมกลุ่มย่อย)เข้ำห้องน  ำ 

- ล้ำงมือ 
09.30 – 10.00 น. กิจกรรมสร้ำงสรรค์ 

10.00 - 10.30 น. กิจกรรมเสรี เล่นตำมมุมประสบกำรณ์ต่ำง ๆ 

10.30 – 11.00 น. กิจกรรมกลำงแจ้ง เข้ำห้องน  ำ – ล้ำงมือก่อนรับประทำน

อำหำร 
11.00 – 11.30 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

11.30 – 13.30 น. แปรงฟัน + ล้ำงมือ เด็กนอนกลำงวัน 

พนักงำนท ำควำมสะอำด/ครู ท ำควำมสะอำดสถำนที่ + ของ

เล่น
13.30 - ๑4.00 น. ตื่นนอน เข้ำห้องน  ำ ล้ำงหน้ำ ทำแป้ง 

14.00 – ๑4.20 น. รับประทำนอำหำรว่ำง (นม)

14.20 – 15.00 น. เล่นเกมกำรศึกษำ

15.00 – 15.30 น. ทบทวนบทเรียน ล้ำงมือ 

ส่งเด็กกลับบ้ำน 
15.30 – 16.30 น. พนักงำนท ำควำมสะอำด/ครู ท ำควำมสะอำดสถำนที่ + ของ

เล่น ของใช้ 
กลับถึงบ้ำน ผู้ปกครองและเด็ก พนักงำนท ำควำมสะอำด/ครูทุกคนควร

ท ำควำมสะอำดร่ำงกำย 



กจิกรรมรับเด็ก และเข้าแถวคารพธงชาติ

กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จะมีการ

เข้าแถว ฝึกความมีระเบียบวินัย เคารพธงชาต ิก่อให้เกิดความรัก

ชาติ และการสวดมนต์ไหว้พระช่วยกล่อมเกลาจิตใจ จะใช้เวลา

ประมาณ 15 นาที ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท ากิจกรรมร่วมกับทาง

โรงเรียน มีกิจกรรมหน้าแถวจากพี่ๆในโรงเรยีน นอกจากนี้ยังมีการ

ฝึกการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดีอีกด้วย



กจิกรรมตามตารางการจัดกจิกรรมประจ าวัน

กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
กิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของ

ร่างกายอย่างอิสระโดยใช้เสียงเพลง จังหวะ และท านอง 

ค าคล้องจอง หรือเครื่องดนตรีประกอบ การเคล่ือนไหว 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ 

เรียนรู้จังหวะ และควบคุมการเคล่ือนไหวของตนเองได้



กิจกรรมเสริมประสบการณ์

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่
มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ฝึกการท างานและ
อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มท้ังกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่โดยให้เด็ก
เข้าใจเนื้อหาและเรื่องราวแผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริม
การใช้ภาษาในการฟัง พูด และการถ่ายทอดเรื่องราว ฝึก
ความมีระเบียบวินัย มารยาท ในการฟัง พูด และลักษณะ
นิสัยท่ีดี และกล้าแสดงความคิดเห็นและฟัง



กิจกรรมเล่นเสร/ีเล่นตามมุม

กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามมุมประสบการณ์
การเรียน ท่ีจัดไว้ภายในศูนย์เด็กเล็กเช่น มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมร้านค้า มุมบ้าน 
เป็นต้น มุมต่างๆเหล่านี้เด็กมีโอกาสเลือก เล่นได้อย่างเสรี ตามความสนใจและ
ความต้องการของเด็กท้ังเป็น รายบุคคลและเป็นกลุ่มย่อย ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ
เล็ก และประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ส่งเสริมให้เด็ก พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการส่งเสริมให้เด็ก รู้จักปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนรู้จักรอคอย
แบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ส่งเสริมให้ เด็กรู้จักคิดวางแผนและ ตัดสินใจในการ ท า
กิจกรรม และส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา 



กิจกรรมเกมการศึกษา

เกมการศกึษา  เป็นเกมการเล่นท่ีช่วยพฒันา
สติปัญญามีกฎเกณฑก์ติกาง่ายๆสามารถเล่นคนเดียว
หรอืเล่นเป็นกลุ่มไดช้่วยใหเ้ด็กรูจ้กัสงัเกต  คิดหา
เหตผุลและเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัสี  รูปรา่ง  
จ านวน ส่งเสรมิการคิดหาเหตผุลและตดัสนิใจ

แกปั้ญหารวมถึงปลกูฝังใหมี้คณุธรรมต่างๆเช่นความ
รบัผิดชอบ  การแข่งขนัฯลฯ



กิจกรรมกลางแจ้ง



เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สกึ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้ศลิปะ เช่น การวาดภาพ
ระบายสี การปั้น การแกะ ตัด ปะการพิมพ์ภาพ  ให้เกิดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลนิผ่อนคลายส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือ และ พัฒนาประสาท
สัมพันธ์ระหว่างส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือ และพัฒนาประสาทสัมพันธ์
ระหว่างมือ กับตา ส่งเสริมการปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
ส่งเสริมคุณธรรมในด้านความอดทน การรอคอย ความรับผิดชอบ และ
ความมีวินัยในตนเอง ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาฝึกทักษะการสังเกต 
การคิดและ



กิจกรรมส่งเสริมทัน

สุขภาพในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านแก่ง





โครงการวันส าคัญ



โครงกำรประชุมผู้ปกครอง และแสดง
นิทรรศกำร ผลงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวังตะเคียน (Open House ครั งที่ 1)


