
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต 

ตั้งอยู่ที่  หมู่  1  ต.นาโสม  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 

อาณาเขต    

ทิศเหนือ  ติดต่อ ต าบลหนองยายโต๊ะ  จังหวัดลพบุรี 

ทิศใต้      ติดต่อ   ต าบลหนองยายโต๊ะ , ต าบลซับตะเคียน อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อ  อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 

ทิศตะวันตก  ติดต่อ  ต าบลหนองยายโต๊ะ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

เนื้อที่       องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีเนื้อที่ประมาณ 31,374 ไร่หรือประมาณ 50.19   

ตารางกิโลเมตร 

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  อบต.นาโสม 

            ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  อบต.นาโสม ได้เปิดด าเนินการครั้งแรก  ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2550   
เพ่ือเป็นการเลี้ยงดูเด็กอายุ  2  ขวบครึ่ง  -  4  ขวบ  ให้มีความพร้อมด้านร่างกาย  สติปัญญา  สังคม  อารมณ์  -  
จิตใจ  และจริยธรรม  รวมทั้งการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดู 

 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด -  5 ปี บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม 
วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่   ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน   เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพ
ชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม 



วิสัยทัศน์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมส่งเสริมการจัดประสบการณ์การศึกษา  
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ   มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้ง  4  ด้าน  คือ 

1.  ด้านร่างกาย   มีร่างกายแข็งแรง 

2.  ด้านอารมณ์และจิตใจ  มีสุขภาพจิตดี 

3.  ด้านสังคม  มีความรับผิดชอบ   มีระเบียบวินัย   ซื่อสัตย์ ประหยัด   รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ท้องถิ่นของตนเอง 

4.  ด้านสติปัญญา  มีความสามารถในการคิด  การแก้ปัญหา และช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย   
รวมถึงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้คู่  คุณธรรม  จริยธรรม  เติมให้เต็มตามศักยภาพให้เมาะสมตามวัยของเด็ก
และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ภารกิจ 

 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  จึง
ก าหนดภารกิจไว้ดังนี้ 

 1.  จัดกิจกรรมส่งเสริม   สุขภาพกาย    และสุขภาพจิต 

 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน   และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

 4.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น 

 5.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการช่วยเหลือตนเองใน  ชีวิตประจ าวัน 

 6.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 7.  จัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 8.  พัฒนาครูและบุคลากรที่จัดการศึกษาปฐมวัย 

 9.  พัฒนาสื่อ / แหล่งการเรียนรู้ให้เหมาะสม  ปลอดภัย  และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน 



 10.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยชุมชน และผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

 11.  ส่งเสริม สิทธิโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมผู้เรียน ทุกประเภท 

 

เป้าหมาย 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก 
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

 1.  เด็กทุกคนมีความพร้อม  กล้าแสดงออกและพัฒนาการทุกด้าน เหมาะสมกับวัย 

 2.  เด็กทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 3.  เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง   มีสุขภาพจิตที่ดี 

 4.  เด็กทุกคนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ ประหยัด และ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 5.  เด็กทุกคนมีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาและชว่ยเหลือตนเองในชวีิตประจ าวันได้เหมาะสมกับวัย 

 6.  เด็กทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 7.  เด็กทุกคนมีมารยาท  และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย 

 8.  เด็กทุกคนมีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย  เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

 1.   ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 

 2.  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 

 3.  มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 



 4.  คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

 5.  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักการออกก าลังกาย 

 6.  ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

 7.  รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

 8.  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 9.   ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

 10.  ความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 

 11.  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

12.  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

 

ข้อมูลชุมชน 

ลักษณะของชุมชน ที่อยู่โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ชุมชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาคืออาชีพรับจ้างและมีอาชีพค้าขายส่วนน้อย  นักเรียนส่วนใหญ่
อาศัยอยู่กับ  บิดา – มารดา   สภาพเศรษฐกิจของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมตั้งอยู่ในเขตต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

ประชากร นับถือคือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม  สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นไปตาม  วิถีชีวิต
ไทย  รูปแบบชุมชนครัวเรือน  มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

การเดินทาง มาโรงเรียนผู้ปกครองจะมารับส่งเองทั้งหมด  การใช้ภาษาพูดของชาวบ้านจะใช้ภาษาของ
ภาคกลาง  ภาษาอีสานและภาษาอิสลาม  เป็นส่วนน้อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง  และชุมชนเป็นอย่างดีเสมอมา 

 


