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คำนำ 
 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประเมินตนเอง 
โดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื ่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถจัดการศึกษาได้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ และในการดำเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำเป็นต้องจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่งอน  ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้ง ๓ มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้ 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในตามรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้มา  เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
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สารบัญ 

  ส่วน           หน้า 
ส่วนที่ ๑  บทสรุปของผู้บริหาร       ๑ - ๒ 
ส่วนที่ ๒  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

- ข้อมูลพ้ืนฐาน         ๓ – ๒๓ 
- การนำเสนอผลการประเมินตนเอง     ๒๔ - ๓๒ 

-ผลการประเมินรายมาตรฐาน          
- ระดับคุณภาพ   
- กระบวนการพัฒนา 
- ผลการพัฒนา 

ส่วนที่ ๓  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ     ๓๓ – ๓๔ 
ส่วนที่ ๔  ภาคผนวก          ๓๕ 
 - ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายความสำเร็จของตัวบ่งชี้   ๓๖ – ๕๐ 
 - สรุปผลพัฒนาการเด็ก       ๕๑ – ๕๓  
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย  ๕๔ 
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายใน     ๕๕ 
 - ผลงานดีเด่นปีการศึกษา  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒    ๕๖ – ๕๗ 
 - แบบบันทึกการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ๕๘ – ๖๕ 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ๖๖ – ๗๒ 
 - รายงานบันทึกการประชุมกรรมบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ๗๓ – ๗๖ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปของผู้บริหาร 

ข้อมูลสถานศึกษา 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงอนกลาง  ที่ตั้งหมู่ที่  ๒  ตำบลแม่งอนกลาง  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์  ๐๘๖-๑๘๐๘๔๗๔  โทรสาร    -    e-mail  Buakeewww@gmail.com  สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่งอน  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  ๒ - ๕ ปี ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนเมื่อวันที่  ๒๖  เดือนมกราคม  พ.ศ. 
๒๕๑๙  มีนักเรียนจำนวน   ๗๔  คน   มีครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรสนับสนุน จำนวน  ๕  คน 
ตอนที่ ๒  การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก 
๒. หลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง 

 ๒.๑  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงอนกลาง  ได้พัฒนาเด็กทุกคนให้มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ ภายใต้บริบท วัฒนธรรม อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงผ่านการเล่น 
บูรณาการสาระการเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่น  โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 ๒.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงอนกลาง  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามช่วงอายุโดยคำนึงถึงพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงอายุ มีการประเมินการใช้หลักสูตรของ
สถานศึกษา 
 ๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรักเมตตา มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ จึงมีความรู้ ทักษะในการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
งอนกลาง   
 ๒.๔ ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน เลือกใช้สื่อ
ประกอบการจัดประสบการณ์ท่ีมีความหลากหลาย มีทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อที่จัดซื้อ จัดหา สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 
 ๒.๕ ผู้บริหารมีความรู้ในกระบวนการ หลักการดูแลเด็กปฐมวัย ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
กระจายอำนาจ จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตามหลัก PDCA  
 ๒.๖ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครู/ผู้ดูแลเด็กใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาคุณภาพเด็กให้ได้ตาม
มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานสถานศึกษาโดยครู/ผู้ดูแลเด็กได้รับการอบรม  สัมนาและพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๒.๗ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
โดยมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ กำหนดค่าเป้าหมาย กำหนดเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และติดตามตรวจสอบ
และรับผิดชอบในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ๒.๘ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน  ได้สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างสม่ำเสมอในด้านงบประมาณ  
ด้านบุคลากร  ด้านโภชนาการ  ด้านอาคารสถานที่  ด้านสื่อและด้านสุขภาพอนามัยของเด็ก  ด้านการบริหาร
อ่ืนๆ  ฯลฯ 
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๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงอนกลาง  มีแผนที่จะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้
มาตรฐานที่ 
   ดีขึ้นกว่าเดิม ๑ ระดับ 
         ๓.๑ แผนปฏิบัติงานที่ ๑  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  มีแผนที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือที่จะทำให้ได้
มาตรฐานความเชื่อมโยงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  พร้อมส่งมีการ
ปรับปรุงการสร้าง  หรือพัฒนาหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหา  มี
ทักษะการคิดเชื่อมโยงแบบมีองค์รวมบูรณาการ  มีเกณฑ์คุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  สิ่งที่จะทำคือ  
การจัดทำ  PLC  เพ่ือจะได้นำความรู้การออกแบบการทำกิจกรรมเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาของเด็ก  และมีทักษะ
ในการจัดการชั้นเรียน  และมีเทคนิคในการสื่อสารกับผู้ปกครอง  เช่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างต้น
สังกัด สถานศึกษา ผู้ปกครอง ผ่าน application line  เพื่อให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาและเป็นแรงขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
           ๓.๒  แผนปฏิบัติงานที่ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงอนกลาง  มีแผนที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือที่จะทำให้ทาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  มีเจตคติในเชิงบวก  ในการวางแผนการบริหารจัดการ  อย่างเป็นองคร์วม  
ตามคุณลักษณะของความเป็นครู  สิ่งที่จะทำคือ  การพัฒนาการเล่น  การงาน  ศิลปะ  ดนตรี  หลักจิตวิทยา
พัฒนาการ  เพื่อการจัดการชั้นเรียน  และการสื่อสาร 
 
                                                                         ลงนาม...............................................(หัวหน้าศูนย์)  
                                                                                   (นางบัวแก้ว  หน่ออ้าย) 
                                                                                วันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
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ส่วนที่  ๒   รายงานผลการประเมินตนเอง 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
   ๑.๑  ข้อมูลทั่วไป  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  ตั้งอยู่เลขที่  -  หมู่ที่  ๒  ตำบลแม่งอน  อำเภอฝาง  จังหวัด
เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๓๒๐  โทรศัพท์  -  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน  อำเภอฝาง  จังหวัด
เชียงใหม่ เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย ระดับอายุ ๒ ขวบ –  ๔  ขวบ   จำนวน  ๓  ห้องเรียน  มีเนื้อที่  ๒  ไร่  ๓  
งาน  
  
   ๑.๒ ประวัติย่อๆของสถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลางจัดตั้งขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาชุมชน  และชาวบ้าน  
ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๑๙  มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสการให้บริการแก่ชุมชนด้านการ
ให้การศึกษา  การเตรียมความพร้อมเด็กระหว่างอายุ ๒ -๕ ปี และเป็นการแบ่งเบาภาระในการดูแลให้กับ
ผู้ปกครอง  เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๑๙  ประวัติความเป็นมาศูนย์  โดยมุงหลังคาด้วยหญ้าคา  
ปูพื้นด้วยไม้ไผ่ต่อมามีเด็กเพิ่มขึ้น  สถานที่คับแคบ  ไม่พอสำหรับเด็ก  ชาวบ้านและคระกรรมการจึงได้ขอ
งบประมาณจาก  ส.ส. เจริญ  เชาว์ประยูร  ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๒๕  แล้วเสร็จในเดือน
กุมภาพันธ์  ๒๕๒๖  โดยได้รับงบประมาณ  ๗๐ ,๐๐๐  บาท  (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ต่อมามีเด็กเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  
อาคารไม่พอเพียงเท่ากับจำนวนเด็ก  กรมพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณให้อีกในจำนวน  ๗๕๐ ,๐๐๐  บาท 
(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยสร้างเป็นอาคารถาวร  มีการแบ่งห้องเป็นสัดส่วน  และเมื่อปี  ๒๕๕๖  ทางกรม
พัฒนาชุมชนได้ถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น  โดยองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่งอนกลาง  จึงได้จัดงบซ่อมแซมโดยประมาณ  ๒๘๐ ,๐๐๐ บาท  (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  แล้วเสร็จลำ
ทำบุญอาคารเมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๔๘  โดยที่ดินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับงบประมาณบริจาค  จาก
ชาวบ้านร่วมกันจัดซื้อ  โดยมีเนื้อที่ดังนี้ ทางด้านทิศเหนือกว้าง ๑๐  ตารางวา ทางด้านทิศใต้กว้าง  ๑๐ ตารางวา 
ทางด้านทิศตะวันตก  ๑๐  ตารางวา  รวมเนื้อที่ทั้งหมด  ๒  ไร่  กว่าได้งบประมาณ 
 ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน  โดยรับผิดชอบด้านอาคารสถานที่  ,  
บุคลากร,  การจัดสรรงบประมาณสื่อการเรียนการสอน,  อาหารเสริม,  อาหารกลางวัน  เป็นต้น  ปัจจุบันทาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  ได้รับงบประมาณ  จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน  ในการจัดสร้าง
อาคารหลังใหม่  จำนวน  ๑  หลัง  ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นศูนย์
ขนาดใหญ่รองรับเด็ก  ๘๐  -  ๑๐๐  คน  งบประมาณในการจัดสร้าง  ๒,๘๐๐,๐๐๐  บาท  แบ่งออกเป็นสัดส่วน  
โดยแยกห้องจัดกิจกรรม,ห้องอาหาร,ลานกิจกรรม,ห้องน้ำ,ห้องอาบน้ำ,ห้องครัว,ห้องพยาบาล,ห้องจัดเก็บเอกสาร  
เป็นต้น  โดยแยกอายุของเด็ก  ๒ – ๓  ขวบ  ห้องแตงโม  ๓ – ๕ ขวบ  ห้องส้ม  ๑  ห้องส้ม  ๒  รวมเป็น  ๓  
ห้อง 
 
   ๑.๓ ข้อมูลด้านการบริหาร  
       นายสมฤทธิ์  สมุทรหอม  เป็นประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่องนกลาง  และ
มี นางบัวแก้ว  หน่ออ้าย   ตำแหน่งครูชำนาญการ  รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่องนกลาง  วุฒิ
การศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา   ดำรงตำแหน่งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้ตั้งแต่ วันที่   ๒๔  
กุมภาพันธ์  ๒๕๒๔  จนถึงปัจจุบันเวลา  ๓๙  ปี  ๒  เดือน 
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   ๑.๔ สภาพทั่วไปของชุมชนและแหล่งเรียนรู้ 
 ๑.๔.๑สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ  
เชิงเขามีภูเขาและป่าไม้จำนวนมากโดยรวม  มีประชากรประมาณ  ๑๖,๐๑๙ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ได้แก่ 
บ้านแม่งอนสันติสุข  บ้านทุ่งทอง  บ้านแม่งอนขี้เหล็ก  บ้านหนองขวาง  บ้านห้วยห้อม อาชีพหลักของชุมชน คือ 
เกษตรกร  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู ้จักโดยทั่วไป คือ  ชุมชน
พื้นเมืองก็จะมีประเพณีวัฒนธรรม เช่น ปอยหลวง ประเพณีรดน้ำดำหัว ประเพณีสืบชะตา  ประเพณีตานก๋วย
สลาก  
 ๑.๔.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยม  อาชีพหลัก คือ เกษตรกร  ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธฐานะ  ทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๕๐,๐๐๐  -  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
    ๑.๕ ข้อมลูเด็กปฐมวัย  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

จำนวนเด็กในศูนย์ฯทั้งสิ้น ๗๔  คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ที ่ จัดชั้นเรียน 
จำนวนเด็ก 

ครูประจำชั้น ชาย หญิง รวม 
๑ เตรียมอนุบาล ระดับต่ำกว่า  ๓  ขวบ ๑๖ ๗ ๒๓ นางเรียม  นันทจันทร์ 

นางอุรา  เขียวตั๋น 
๒ อนุบาลห้องส้ม ๑ ระดับอายุ  ๓ – ๕  ขวบ ๑๔ ๑๑ ๒๕ นางสุรัตติกาล  แสวงจิต 

นางบัวแก้ว  หน่ออ้าย 

 อนุบาลห้องส้ม ๑ ระดับอายุ  ๓ – ๕  ขวบ ๑๕ ๑๑ ๒๖ 
นางสาวอำภา  ปัญญามอย 

รวม ๔๕ ๒๙ ๗๔  

 ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
ที ่ ชื่อ- นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิ

การศึกษา 
สาขา ประจำชั้น/สนับสนุน 

๑ นางบัวแก้ว  หน่ออ้าย 
 

หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ปริญญาโท   การบริหาร
การศึกษา 

ระดับอายุ ๓ – ๕ ขวบ 

๒ นางเรียม  นันทจันทร์ 
 

คร ู ปริญญาโท   การบริหาร
การศึกษา 

ระดับต่ำกว่า  ๓  ขวบ 

๓ นางสุรัตติกาล  แสวงจิต 
 

คร ู ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย ระดับอายุ ๓ – ๕ ขวบ 

๔ นางอุรา  เขียวตั๋น คร ู ปริญญาโท   การบริหาร
การศึกษา 

ระดับต่ำกว่า  ๓  ขวบ 

๕ นางสาวอำภา  ปัญญามอย ผู้ดูแลเด็ก ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย ระดับอายุ ๓ – ๕ ขวบ 
***  อัตราส่วน  เด็ก :  ครู  =   ๑๕ : ๑                   อัตราส่วน  ห้อง :  เด็ก =  ๑  :  ๒๕ 
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ภาระการสอนของครูโดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ =  ๓๐  ชั่วโมง : สัปดาห ์
     ข้อมูลทรัพยากร 

ที ่ รายการ จำนวน รายละเอียด 
 อาคารเรียน ๒    เป็นอาคารหลังเก่า  ๑  หลัง คสล.ชั้นเดียวขนาด  ๑๗๒  ตาราง

เมตร  สร้างเมื่อ  ๒๕๒๕  งบประมาณ  ๘๒๐,๐๐๐  บาท 
    
   เป็นอาคารหลังใหม่  ๑  หลัง คสล.ชั้นเดียวขนาด  ๒๖๔  ตาราง
เมตร  สร้างเมื่อ  ๒๕๕๘  งบประมาณ  ๒,๘๐๐,๐๐๐  บาท 

 ห้องเรียน ๒ ๑๓๒  ตารางเมตร   
 อาคารอเนกประสงค์ - - 
 ห้องสมุด(มุม) ๒ ๑๘  ตารางเมตร   
 ห้องพยาบาล ๑ ๑๒  ตารางเมตร   
 ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ๑๒  ตารางเมตร   
 ห้องดนตรี - - 
 สนามเด็กเล่น ๑     มีการจัดออกมาอยู่ต่างหาก  โดยมีทั้งต้นไม้ ,  บ่อทราย,  เครื่อง

เล่นสนามกลางแจ้ง  มีอยู่ทั้งเด็กเล็ก  และเด็กโต  เวลาเล่นร่วมกัน
ต้อนเช้าเพราะอากาศเย็นสบาย  ๑๓๖  ตารางเมตร   
 

 สนามเด็กสร้างปัญญา - - 
 อ่ืนๆ(ระบุ) - - 
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   ๑.๖  ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนห้องแตงโม  ห้องส้ม  ๑/ห้องส้ม  ๒  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่
งอนกลาง  ได้ทำการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา  แสดงผลการ
ประเมินดังตารางต่อไปนี้ 
 

ชั้นเรียน 
ปีที ่

จำนวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการด้าน 
รวม 

เฉลี่ย 
รวม 

ระดับ 
คุณภาพ ร่างกาย อารมณ ์ สังคม สติปัญญา 

ห้องแตงโม ๑๖/๗ ๘๖.๙๖ ๘๕.๙๖ ๘๒.๖๑ ๗๘.๒๖ ๓๓๔.๗๙ ๘๓.๗๐ ดีมาก 
ห้องส้ม  ๑ ๑๔/๑๑ ๙๖.๐๐ ๙๖.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๐๐ ๓๗๖.๐๐ ๙๔.๐๐ ดีมาก 
ห้องส้ม  ๒ ๑๕/๑๑ ๙๖.๑๕ ๙๖.๑๕ ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๖๒ ๓๗๖.๙๒ ๙๔.๒๓ ดีมาก 
เฉลี่ยรวม ๔๕/๒๙ ๙๓.๐๔ ๙๓.๐๔ ๙๔.๒๐ ๘๒.๒๙ ๓๖๒.๕๗ ๙๐.๖๔ ดีมาก 

       
  สรุปผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
   ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนห้องแตงโม  ระดับอายุต่ำกว่า  ๓  ขวบ 
 พัฒนาการด้านร่างกาย    มีค่าเฉลี่ย  ๘๖.๙๖ ระดับคุณภาพ  ดีมาก    
 พัฒนาการด้านอารมณ์    มีค่าเฉลี่ย  ๘๖.๙๖ ระดับคุณภาพ  ดีมาก  
 พัฒนาการด้านสังคม   มีค่าเฉลี่ย  ๘๒.๖๑ ระดับคุณภาพ  ดีมาก  
 พัฒนาการด้านสติปัญญา  มีค่าเฉลี่ย  ๗๘.๒๖ ระดับคุณภาพ  ดีมาก   
  เฉลี่ยรวมทั้ง ๔  ด้าน  มีค่าเฉลี่ย  ๘๓.๗๐  ระดับคุณภาพ  ดีมาก  
   

  ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนห้องส้ม  ๑ ระดับอายุ  ๓ – ๕  ปี 
 พัฒนาการด้านร่างกาย    มีค่าเฉลี่ย  ๙๖.๐๐ ระดับคุณภาพ  ดีมาก    
 พัฒนาการด้านอารมณ์    มีค่าเฉลี่ย  ๙๖.๐๐ ระดับคุณภาพ  ดีมาก    
 พัฒนาการด้านสังคม   มีค่าเฉลี่ย  ๑๐๐  ระดับคุณภาพ  ดีมาก   
 พัฒนาการด้านสติปัญญา  มีค่าเฉลี่ย  ๘๔.๐๐ ระดับคุณภาพ  ดีมาก   
 เฉลี่ยรวมทั้ง ๔  ด้าน  มีค่าเฉลี่ย  ๙๔.๐๐  ระดับคุณภาพ  ดีมาก   
    
  ผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนห้องส้ม  ๒  ระดับอายุ  ๓ – ๕  ปี 
 พัฒนาการด้านร่างกาย    มีค่าเฉลี่ย  ๙๖.๑๕ ระดับคุณภาพ  ดีมาก    
 พัฒนาการด้านอารมณ์    มีค่าเฉลี่ย  ๙๖.๑๕ ระดับคุณภาพ  ดีมาก    
 พัฒนาการด้านสังคม   มีค่าเฉลี่ย  ๑๐๐  ระดับคุณภาพ  ดีมาก   
 พัฒนาการด้านสติปัญญา  มีค่าเฉลี่ย  ๙๔.๖๒  ระดับคุณภาพ  ดีมาก   
 เฉลี่ยรวมทั้ง ๔  ด้าน  มีค่าเฉลี่ย  ๙๔.๒๓  ระดับคุณภาพ  ดีมาก  
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
         ผลพัฒนาการเด็กระดับการศึกษาปฐมวัย 
  

พัฒนาการด้าน 
จำนวนเด็กที่ได้ผลการประเมินระดับคุณภาพ(คน) 

ห้องแตงโม ห้องส้ม  ๑ ห้องส้ม  ๒ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง ดี พอใช้ ปรับปรุง ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. ด้านรา่งกาย ๒๐ ๓  ๒๔ ๑  ๒๕ ๑  
๒. ด้านอารมณ์-จติใจ ๒๐ ๓  ๒๔ ๑  ๒๕ ๑  
๓. ด้านสังคม ๑๙ ๔  ๒๕ -  ๒๖ -  
๔. ด้านสติปัญญา ๑๘ ๕  ๒๑ ๔  ๒๒ ๔  

รวม ๗๔ 
หมายเหตุ : ให้นำเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย 
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๑.๗ โครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

โครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
   
 
 
 
 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาเครือข่ายผู้ปกครอง 

หัวหน้าศูนย์                  

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

 

ฝ่ายบรหิารงบประมาณ  ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 

ฝ่ายบรหิารงานบุคลากร 

 
-  การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
-  การพัฒนากระบวนการ
เรียน 
-  การวัดผลประเมิน 
-  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
-  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อ
การศึกษา 
-  การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
-  การส่งเสรมิสนับสนุนแก่
สถาบัน 

-  การบริหารการบัญชี 
-  การบริหารพสัดุ  และ
สินทรัพย ์
-  การจัดทำและเสนอขอ
งบประมาณ 
-  การจัดสรรงบประมาณ 
-  การตรวจสอบประเมินผล 
-  การระดมทรัพย์กรและการ
ลงทุน 
 

-  การบริหารงานบุคคล 
-  การส่งเสรมิประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริาชการ 
-  วินัยและการรักษาวินัย 
-  การออกไปราชการ 

 

-  งานเลขาการคณะกรมการศึกษา 
-  งานจัดระบบควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
-  การพัฒนาเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
-  การรับเด็ก 
-  งานจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
-  การส่งเสรมิสนับสนุนด้าน
วิชาการงบประมาณบุคลากรและ
บริหารทั่วไป 
-  บริหารจัดการอาคารสถานท่ี/
สภาพแวดล้อม 
-  งานจัดสำมะโนผู้เรียน 
-  การส่งเสรมิสนับสนุน/ประสาน
การจัดการศึกษาของบุคคล/ชุมชน/
องค์กรและหน่วยงานอื่นๆ 
-  การประชาสัมพันธ ์
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลลาง 
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ทำเนียบบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน 
กองการศึกษา  ศาสนาละวัฒนธรรม   

 
             นายชาญวิทย์  เตียวกุล 
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน 
 
                                                   นายไพรัตน์  ศิริสม 
                              รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน รักษาราชการแทน 
                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน 
 
 
 
 
                
                                  
 
 

 
ทำเนียบบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 

             นางบัวแก้ว  หน่ออ้าย 
       ครู  ชำนาญการ 
            รักษาการหัวหน้าศูนย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
   
 

  นางเรียม  นันทจันทร์ 
ครู  

นางสุรัตติกาล  แสวงจิต 

                ครู  

นางอุรา  เขียวตั๋น  
ครู  

 
 
 

นางสาวอำภา  ปัญญามอย
ผู้ดูแลเด็ก 

 
 

นางสาวธิดารัตน์  พื้นผัด 
นักวิชาการเงินการบัญชีชำนาญการ 

 

นางสาวศศิธร  ยืนศักดิ์ 
นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ 

รักษาราชการผู้อำนวยการกองการการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
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๑.๘ แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้ สถิติการใช้  จำนวนคร้ัง/ปี 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 

มุมศิลปะ 
มุมบ้าน 
มุมคณิตศาสตร์ 
มุมร้านค้า 
มุมดนตรี 
มุมบล็อก 
มุมพยาบาล 
มุมหนังสือ 
สนามเด็กเล่น 
มุมเล่นทราย 
มุมเล่นน้ำ 
มุมสีเขียว 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 

สถานีตำรวจชุมชน 
ร้ายอิฐบล็อก 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่งอน 
ตลาดสดบ้านแม่งอน 
วัดแม่งอนกลาง 
โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 
การเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน 
กลุ่มสตรีแม่บ้าน  การสานก๋วยใส่ผัก 
กลุ่มสตรีแม่บ้านการทำไม้กวาดดอกหญ้า 
กลุ่มสตรีแม่บ้าน  การสานหมวก 
การเลี้ยงปลาบ่อซีเมน 

๓  :  ป ี
๑  :  ป ี
๑  :  ป ี
๑  :  ป ี
๕  :  ป ี
๑  :  ป ี
๑  :  ป ี
๒  :  ป ี
๑  :  ป ี
๑  :  ป ี
๑  :  ป ี
๑  :  ป ี
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู เด็ก  
(ในปีการศึกษาที่รายงาน) 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ เป็นวิทยากรให้ความรู้เร่ือง จำนวนคร้ัง/ปี 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 

แม่อุ้ยแสงหล้า  พรหมเสน 
แม่อุ้ยจันทร์  จันทร์ประเสริฐ 
แม่อุ้ยปั๋น  คำเชียงเงิน 
แม่อุ้ยจันทร์  หอมรับ 
พ่ออุ้ยขัน  ขอดแก้ว 
พ่ออุ้ยคำ  สุมณี 
แม่คำหน้อย  ศรีวิเรือน 
แม่เตี๋ยง  กองชัย 
แม่ดาวรุ่ง  สามมนนถี 
แม่จรรยา  พงศ์พิทักศิลป์ 

ทำห่อนึ่ง(ห่อหมก) 
ทำตุงล้านนา 
ทำดอกไม้กระดาษ 
ทำอาหารพ้ืนเมือง(ของกิ๋นบ้านเฮา) 
ทำม้าก้านกล้วย 
ทำรองเท้ากะลา 
ทำขนมดอกจ๊อก 
ทำส้มตำ 
ทำขนมบัวลอยไข่หวาน 
ทำขนมครก 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 
   ๑.๙ ปรัชญาการศึกษา 
 ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ตามศักยภาพภายใต้บริบทของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยความรัก 
ความเอ้ืออาทร เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี และมีความสุข 
   ๑.๑๐ วิสัยทัศน์ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  เด็กมีพัฒนาการสมวัย  เป็นคนดีของสังคม 
   ๑.๑๑  เป้าหมาย 
           ๑.ครูมีคุณภาพและศักยภาพในการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัยเด็กปฐมวัย 
 ๒.สิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่เด็ก  และมีแหล่งเรียนรู้เพียงพอในการจัดการศึกษาให้
    เด็กปฐมวัย 
 ๓.ผู้ปกครอง  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้  ความเข้าใจ  ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๔.เด็กมีระเบียบวินัยที่ดี มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 ๕.เด็กมีพัฒนาการสมวัยและสุขภาพอนามัยที่ดี 
 ๖.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

   ๑.๑๒  พันธกิจ (Mission) 
 ๑. พัฒนาศักยภาพครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๒. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
 ๓. พัฒนาระเบียบวินัยเด็กเพ่ือให้เด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 ๔. ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  
   ๑.๑๓ คำขวัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ดวงใจของพวกท่าน  คือ  หน้าที่ของพวกเราที่รับผิดชอบ 
   ๑.๑๔ เอกลักษณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค  ส่งเสริมสุขภาพ 
   ๑.๑๕  อัตลักษณ์  ไหว้สวย  ยิ้มใส 
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   ๑.๑๖ โครงการกิจกรรมของสถานศึกษาตามนโยบายของต้นสังกัด 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์. ผู้รับผิดชอบ การดำเนินงาน ผลของการดำเนินงาน 
โครงการ  การป้องกันเด็กจมน้ำ  
กิจกรรมหนูไม่จมน้ำแน่  ถ้าช่วยกัน
ป้องกัน 
 

๑.เพื่อให้เด็กรู้จักการป้องกันตัวเอง
ให้ปลอดภัย 
๒.เพื่อให้เด็กรู้จักเอาตัวรอดจากการ
เกิดอุบัติเหตุจากการจมน้ำ 
๓.เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
สำหรับเด็ก 
๔.เพื่อเฝ้าระวังดูแล  และป้อง
คุ้มครองเด็กจากการจมน้ำ 
๕.เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลใน
การป้องกัน 

๑.องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่งอน   
๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่งอนกลาง 

๑.จัดประชุมวางแผน(หา
อุปกรณ์การสาธิต) 
๒.จัดทำโครงการ 
๓.ดำเนินการจัดกิจกรรม 
๔.อธิบายและนำสู่การปฏิบัติ
โดยเด็ก 
๕.สรุปและผลประเมินกิจกรรม 

๑.เด็กเล็กได้รู้จักการป้องกันตนเอง 
๒.เด็กเล็กได้รู้จักเอาตัวรอดจากการเกิดอุบัติเหตุ
จมน้ำได้ 
๓.สภาพแวดล้อมปลอดภัยสำหรับเด็ก 
๔.เฝ้าระวังและป้องกันคุ้มครองเด็กได้ 
๕.นโยบายรัฐบาลบรรลุตามวัตถุประสงค์                  

โครงการการป้องกันและความ
ปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์  
โดยการสวมหมวกนิรภัยให้แก่เด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

๑.เพื่อให้เด็กมีความรู้เกี่ยววินัยใน
การขับข่ีรถจักรยานยนต์เพิ่มข้ึน 

และมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎจราจร 
๒.เพื่อให้ผู้ขับข่ีและผู้ซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์ในชุมชน มีจิตสำนึก
ความปลอดภัย ในการสวมใส่หมวก
กันน็อคที่ถูกต้อง และได้มาตรฐาน 

๑.องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่งอน   
๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่งอนกลาง 

๑. จัดทำโครงการ 
๒. ประชุมวางแผนและ
ประสานเชิญวิทยากร / 
เจ้าหน้าที่ 
๓. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการ
ฝึกอบรม 
๔. ดำเนินการฝึกตามที่กำหนด 
๕. สรุปรายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

๑.เด็กมีวินัยในการปฏิบัติตนการซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์เพิ่มข้ึน 
๒.สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง 
๓.อุบัติเหตุจากการขับข่ีมอเตอร์ไซด์ในชุมชนลดลง 

โครงการการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก  ประจำปี ๒๕๖๒ 
 

๑.เพื่อให้เด็กมีความสามารถในการ
รับมือกับเหตุฉุกเฉินด้านอัคค ีภัย  
และเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัยมากข้ึน  
๒. เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้เรียน  
ให้เกิดความรู้  การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื ้องต้น  สามารถพึ ่งพา
ตนเองได้อย่างปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินยั่งยืนตลอดไป 
 
 
 

๑.องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่งอน   
๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่งอนกลาง 

๑. จัดทำโครงการ 
๒. ประชุมวางแผนและ
ประสานเชิญวิทยากร / 
เจ้าหน้าที่ 
๓. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการ
ฝึกอบรม 
๔. ดำเนินการฝึกตามที่กำหนด 
๕. สรุปรายงานผลการดำเนิน
โครงการ 
 

๑. ครู  และเด็ก  มีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องของ
การเกิดอัคคีภัย   ชนิดของไฟและการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยข้ันต้นได้ 
๒. ครู  และเด็ก มีความตระหนักในป้องกันและ
ระงับอัคคีเบื้องต้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรม  นำไปปฏิบัติและแก้ไขเหตุการณ์เมื่อ
ประสบภัยได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์. ผู้รับผิดชอบ การดำเนินงาน ผลของการดำเนินงาน 
โครงการโตไปไม่โกง ๑. เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน

ตระหนักถึงความไม่ดีของการทำ
ทุจริต  
๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนของชาติ
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ 
ร ั ก ค ว า ม เ ป ็ น ธ ร ร ม  ม ี ค ว า ม 
รับผิดชอบและมีความเป็นอยู่อย่าง
พอเพ ียง  เต ิบ โตเป ็นคนด ี  รั ก
ความถูกต้องและความเป็นธรรม 
เพื ่อเป็น ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่น ไม่ทุจริต ไม่โกงทุก
รูปแบบ 

๑.องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่งอน   
๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่งอนกลาง 

๑. จัดทำโครงการ 
๒. ประชุมวางแผนและ
ประสานเชิญวิทยากร / 
เจ้าหน้าที่ 
๓. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการ
ฝึกอบรม 
๔. ดำเนินการฝึกตามที่กำหนด 
๕. สรุปรายงานผลการดำเนิน
โครงการ 
 

๑. เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความไม่ดีของการ
ทำทุจริต  
๒. เด็กและเยาวชนของชาติมีความซื่อสัตย์สุจริต มี
จิตสาธารณะ รักความเป็นธรรม มีความ รับผิดชอบ
และมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง เติบโตเป็นคนดี 
ร ักความถูกต้องและความเป็นธรรม เพื ่อเป็น 
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ไม่ทุจริต ไม่
โกงทุกรูปแบบ 
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   ๑.๑๗  โครงการของสถานศึกษาในรอบปี ๒๕๖๒      

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
     -กิจกรรมส่งครูร่วมงานวิชาการของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น 
     -กิจกรรมส่งครูร่วมงานของสมาคมของจังหวัดเชียงใหม่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 

กิจกรรมการจัดมุมเสรมิประสบการณ์(มมุวิทยาศาสตร์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 
กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อตอ่กิจกรรมพละศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 

โครงการแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 

โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 
โครงการค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 

โครงการอบรมพัฒนาทักษะพ่อและแม่  ผู้ปกครองให้มีความรู้ในการเลี้ยงเด็กให้
เหมาะสมกับวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 

โครงการวิจัยเด็กในช้ันเรยีน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 
โครงการสังเกตเด็กเป็นรายกรณ ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 

โครงการเยี่ยมบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 

โครงการหนูน้อยคนด ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 
โครงการศึกษานอกสถานท่ี 
     -กิจกรรมศึกษาวัดในตำบลแมง่อน 
     -กิจกรรมศึกษาตลาดแม่งอน 
     -กิจกรรมศึกษาหน่วยงานราชการ 
     -กิจกรรมศึกษาแหล่งเรยีนรู้อืน่ๆ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 

โครงการ  ค่านิยม  ๑๒  ประการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 

โครงการพัฒนาผู้เรยีน 
     - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ
     - กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
     - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
     - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
     -กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     -กิจกรรมวิทยาศาสตร ์
     -กิจกรรมเรียนรู้เสริมประสบการณ์(หน่วยข้าว) 
     -กิจกรรมวิทยาศาสตร์(การเพราะถั่วงอก  ด้วยสำลี,ทราย,กระดาทิชชู 
     -กิจกรรมสลากภัตต ์
     -กิจกรรมทำน้ำผลไม ้
     -กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 
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โครงการ  ส่งเสรมิศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
     - กิจกรรม วันลอยกระทง 
     - กิจกรรม งานสลากภตัต ์
     - กิจกรรม วันสงกรานต ์
     - กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
     - กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
     - กิจกรรมมาฆบูชา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 

โครงการหนูน้อยฟันสวยยิม้ใส ศพด.แม่งอนกลางและ 
รพ.สต.บา้นแม่งอนกลาง 

กิจกรรมการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ศพด.แม่งอนกลางและ อบต.แม่งอน 
โครงการรักการอ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 
กิจกรรมการป้องกันเด็กจมน้ำ “หนูไม่จมนำ้แน่  ถ้าช่วยกันป้องกัน” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 

และอบต.แม่งอน 
กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 

และอบต.แม่งอน 
โครงการค่ากจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน : กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรูน้อกสถานท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 
โครงการอาหารกลางวัน อบต. 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 
โครงการ  อาหารเสริม(นม) อบต. 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 
โครงการ  ประกันคุณภาพภายใน 
     -จัดทำแฟ้มประเมิน  ๒๓  มาตรฐาน 
     -จัดทำ  SAR 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 

โครงการปรับปรุงรั้วด้านหน้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่งอน 
โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.แม่งอน 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction  ชนิดเลเซอร์  หรือ  ชนิด  LED  ส ี อบต.แม่งอน 
โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน อบต.แม่งอน 
โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน อบต.แม่งอน 

รวม  ๓๒ โครงการ 
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   ๑.๑๘  ผลการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด  
         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  ตระหนักเห็นความสำคัญถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน  จึงจัดให้  มีการประกันคุณภาพภายในขึ้น  โดยการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน  โดยต้นสังกัดแนะนำ  นิเทศติดตามให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนด  บทบาทหน้าที ่ความรับผิดชอบ  วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  กำหนด
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  กำหนดค่าเป้าหมาย  เอกลักษณ์  อัตลักษณ์  จัดทำแผนการปฏิบัติงานที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐาน  ดำเนินงานตามเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา  ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดขึ้น  
เก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันของศูนย์  เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน  ในการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 
จัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็ก  ได้รับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน  ได้แต่ งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน  ประกอบด้วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน    
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ให้มีการติดตามตรวจสอบปีละ  ๒  ครั้ง  เพื่อติดตามตรวจสอบว่า  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแม่งอนกลาง  ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือไม่  มีผลการดำเนินงานดังนี้ 
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ผลการประเมินและนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โดยต้นสังกัด) 
ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๒ 
คำชี้แจ้ง แสดงเครื่องหมาย √ ในตารางเพ่ือประเมินคุณภาพตามความคิดเห็นของผู้นิเทศ 
ระดับคุณภาพ    (๕) มากที่สุด  (๔) มาก  (๓) ปานกลาง   (๒) น้อย   (๑) ควรปรับปรุง 
 
ที ่ รายการ คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

๑ การบริหารงาน (การจัดตั้ง/ย้าย/ยุบเลิก/การให้บริการ/
คณะกรรมการศูนย์) 

๕ มากที่สุด 

๒ การบริหารงบประมาณ (เงินอุดหนุน/เงินรายได้จาก อปท.และของ
ศูนย์/การจัดสื่อ/การเบิกจ่ายงบประมาณ) 

๕ มากที่สุด 

๓ การบริหารงานบุคคล (การสรรหา/กำหนดค่าตอบแทน/การ
ประเมินผลงานและพัฒนา) 

๕ มากที่สุด 

๔ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ มาก 

มาตรฐานที่ ๒ ด้านบุคลากร   

๕ การปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์ ๕ มากที่สุด 

๖ การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ๕ มากที่สุด 

๗ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบอาหาร ๓ ปานกลาง 

๘ การปฏิบัติหน้าที่ของภารโรง/ยามรักษาความปลอดภัย ๑ ควรปรับปรุง 

๙ การปฏิบัติหน้าที่ธุรการ/การเงิน/พัสดุ ๕ มากที่สุด 

๑๐ การส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ มากที่สุด 

๑๑ การส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด(สำนัก/กอง/ส่วน
การศึกษา) 

๕ มากที่สุด 
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ที ่ รายการ คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
๑ การบริหารงาน (การจัดตั้ง/ย้าย/ยุบเลิก/การให้บริการ/

คณะกรรมการศูนย์) 
5 มากที่สุด 

๒ การบริหารงบประมาณ (เงินอุดหนุน/เงินรายได้จาก อปท.และของ
ศูนย์/การจัดสื่อ/การเบิกจ่ายงบประมาณ) 

5 มากที่สุด 

๓ การบริหารงานบุคคล (การสรรหา/กำหนดค่าตอบแทน/การ
ประเมินผลงานและพัฒนา) 

5 มากที่สุด 

๔ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 มาก 
มาตรฐานที่ ๒ ด้านบุคลากร   
๕ การปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์ ๕ มากที่สุด 
๖ การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ๕ มากที่สุด 
๗ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบอาหาร ๓ ปานกลาง 
๘ การปฏิบัติหน้าที่ของภารโรง/ยามรักษาความปลอดภัย ๑ ควรปรับปรุง 
๙ การปฏิบัติหน้าที่ธุรการ/การเงิน/พัสดุ ๕ มากที่สุด 
๑๐ การส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ มากที่สุด 
๑๑ การส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด(สำนัก/กอง/ส่วน

การศึกษา) 
๕ มากที่สุด 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

  

๑๒ มาตรฐานโครงสร้างตัวอาคารสถานที่ ๕ มากที่สุด 
๑๓ สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร ๕ มากที่สุด 
๑๔ ห้องน้ำ (๑ ที่ ต่อเด็ก ๑๐ –๑๒ คน) /อ่างล้างมือ ๕ มากที่สุด 
๑๕ ห้องประกอบอาหาร/โรงอาหาร ๓ ปานกลาง 
๑๖ ห้องปฐมพยาบาล ๕ มากที่สุด 
๑๗ พ้ืนที่สำหรับการเล่นและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๕ มากที่สุด 
๑๘ มาตรการป้องกันความปลอดภัย ๕ มากที่สุด 
๑๙ แหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ มากที่สุด 
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ที ่ รายการ คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๔ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร   
๒๐ หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ มาก 
๒๑ การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ ๔ มาก 
๒๒ การจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจำวัน ๕ มากที่สุด 
๒๓ การจัดทำสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ๕ มากที่สุด 
๒๔ การวัดผลและประเมินผล ๔ มาก 
๒๕ การนิเทศการศึกษา ๔ มาก 
๒๖ การวิจัยในชั้นเรียน (ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง) ๕ มากที่สุด 
๒๗ การส่งเสริมโภชนาการเด็ก ๕ มากที่สุด 
๒๘ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โครงการส่งเสริมพัฒนาการ/โครงการตาม

แผน/กิจกรรมวันสำคัญ) 
๕ มากที่สุด 

๒๙ การประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ มากที่สุด 
มาตรฐานที่ ๕ ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน   
๓๐ การดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์และชมรมผู้ปกครองมีบทบาท

และมีความเข้มแข็ง 
๕ มากที่สุด 

๓๑ ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด้าน
วิชาการ อาคารสถานที่ งบประมาณ บุคลากร) เช่น 
ร่วมประชุมวางแผนงาน การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ 

๕ มากที่สุด 

๓๒ ชุมชนให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน/จัดหาสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ วิทยากร แหล่งเรียนรู้ หรือทุนทรัพย์ ที่  
ใช้ประกอบการเรียนการสอนของบุตรหลาน 

๕ มากที่สุด 

๓๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บริการแก่ชุมชน ในด้านอาคารสถานที่ 
ครุภัณฑ์ วิชาการ/สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ เป็นวิทยากร 
บำเพ็ญประโยชน์ และให้บริการสาธารณะ 

๕ มากที่สุด 

๓๔ กิจกรรมเยี่ยมบ้านและสมุดสื่อสารระหว่างศูนย์กับผู้ปกครอง ๔ มาก 
๓๕ ศูนย์การเรียนรู้หรือป้านนิเทศมุมความรู้สำหรับผู้ปกครอง ๕ มากที่สุด 
๓๖ จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตร

หลาน 
๕ มากที่สุด 

๓๗ จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเด็กนักเรียน ครู และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (กิจกรรมการแสดง/วิชาการ/นวัตกรรม/สื่อ) 

๕ มากที่สุด 
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ที ่ รายการ คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๖ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย   
๓๘ การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
๕ มากที่สุด 

๓๙ การจัดตั้งเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ๕ มากที่สุด 
๔๐ การดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย ๕ มากที่สุด 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด มากที่สุด 
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ผลการประเมินและนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โดยต้นสังกัด) 
ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๒ 
คำชี้แจ้ง แสดงเครื่องหมาย √ ในตารางเพ่ือประเมินคุณภาพตามความคิดเห็นของผู้นิเทศ 
ระดับคุณภาพ    (๕) มากที่สุด  (๔) มาก  (๓) ปานกลาง   (๒) น้อย   (๑) ควรปรับปรุง 
 
ที ่ รายการ คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

  

๑ การบริหารงาน (การจัดตั้ง/ย้าย/ยุบเลิก/การให้บริการ/
คณะกรรมการศูนย์) 

๕ มากที่สุด 

๒ การบริหารงบประมาณ (เงินอุดหนุน/เงินรายได้จาก อปท.และของ
ศูนย์/การจัดสื่อ/การเบิกจ่ายงบประมาณ) 

๕ มากที่สุด 

๓ การบริหารงานบุคคล (การสรรหา/กำหนดค่าตอบแทน/การ
ประเมินผลงานและพัฒนา) 

๕ มากที่สุด 

๔ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ มาก 

มาตรฐานที่ ๒ ด้านบุคลากร   

๕ การปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์ ๕ มากที่สุด 

๖ การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ๕ มากที่สุด 

๗ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบอาหาร ๓ ปานกลาง 

๘ การปฏิบัติหน้าที่ของภารโรง/ยามรักษาความปลอดภัย ๑ ควรปรับปรุง 

๙ การปฏิบัติหน้าที่ธุรการ/การเงิน/พัสดุ ๕ มากที่สุด 

๑๐ การส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ มากที่สุด 

๑๑ การส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด(สำนัก/กอง/ส่วน
การศึกษา)  

๕ มากที่สุด 
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ที ่ รายการ คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

  

๑๒ มาตรฐานโครงสร้างตัวอาคารสถานที่ ๕ มากที่สุด 

๑๓ สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร ๕ มากที่สุด 

๑๔ ห้องน้ำ (๑ ที่ ต่อเด็ก ๑๐ –๑๒ คน) /อ่างล้างมือ ๕ มากที่สุด 

๑๕ ห้องประกอบอาหาร/โรงอาหาร ๓ ปานกลาง 

๑๖ ห้องปฐมพยาบาล ๕ มากที่สุด 

๑๗ พ้ืนที่สำหรับการเล่นและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๕ มากที่สุด 

๑๘ มาตรการป้องกันความปลอดภัย ๕ มากที่สุด 

๑๙ แหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ มากที่สุด 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร   

๒๐ หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ มาก 

๒๑ การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ ๔ มาก 

๒๒ การจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจำวัน ๕ มากที่สุด 

๒๓ การจัดทำสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ๕ มากที่สุด 

๒๔ การวัดผลและประเมินผล ๔ มาก 

๒๕ การนิเทศการศึกษา ๔ มาก 

๒๖ การวิจัยในชั้นเรียน (ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง) ๕ มากที่สุด 

๒๗ การส่งเสริมโภชนาการเด็ก ๕ มากที่สุด 

๒๘ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โครงการส่งเสริมพัฒนาการ/โครงการตาม
แผน/กิจกรรมวันสำคัญ) 

๕ มากที่สุด 

๒๙ การประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ มากที่สุด 
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*** การผ่านมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาจะต้องมีผลการจัด
การศึกษาอยู่ในระดับ ดี ทุกมาตรฐาน*** 

ที ่ รายการ คะแนนที่
ได้ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๕ ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน   

๓๐ การดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์และชมรมผู้ปกครองมีบทบาท
และมีความเข้มแข็ง 

๕ มากที่สุด 

๓๑ ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด้าน
วิชาการ อาคารสถานที่ งบประมาณ บุคลากร) เช่น 
ร่วมประชุมวางแผนงาน การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ 

๕ มากที่สุด 

๓๒ ชุมชนให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน/จัดหาสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ วิทยากร แหล่งเรียนรู้ หรือทุนทรัพย์ ที่  
ใช้ประกอบการเรียนการสอนของบุตรหลาน 

๕ มากที่สุด 

๓๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บริการแก่ชุมชน ในด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ 
วิชาการ/สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ เป็นวิทยากร 
บำเพ็ญประโยชน์ และให้บริการสาธารณะ 

๕ มากที่สุด 

๓๔ กิจกรรมเยี่ยมบ้านและสมุดสื่อสารระหว่างศูนย์กับผู้ปกครอง ๔ มาก 

๓๕ ศูนย์การเรียนรู้หรือป้านนิเทศมุมความรู้สำหรับผู้ปกครอง ๕ มากที่สุด 

๓๖ จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ๕ มากที่สุด 

๓๗ จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเด็กนักเรียน ครู และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (กิจกรรมการแสดง/วิชาการ/นวัตกรรม/สื่อ) 

๕ มากที่สุด 

มาตรฐานที่ ๖ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

๓๘ การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๕ มากที่สุด 

๓๙ การจัดตั้งเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ๕ มากที่สุด 

๔๐ การดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย ๕ มากที่สุด 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด มากที่สุด 
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 ๑.๑๙  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ถ้ามี) 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
นำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
  ตัวบ่งช้ีที่ ๑   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕ ๕ ดีมาก 
  ตัวบ่งช้ีที่ ๒   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕ ๕ ดีมาก 

  ตัวบ่งช้ีที่ ๓   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕ ๔.๕ ดีมาก 

  ตัวบ่งช้ีที่ ๔   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐ ๘ ดี 
  ตัวบ่งช้ีที่ ๕   เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐ ๘ ดี 

  ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ๓๕ ๒๙ ดี 

  ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕ ๑๒ ดี 

  ตัวบ่งช้ีที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕ ๓ พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
  ตัวบ่งช้ีที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕ ๑ ต้อง
ปรับปรุง 

  ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๒.๕ ๑ ต้อง
ปรับปรุง 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
  ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการดำเน ินงานโครงการพิเศษเพ ื ่อส ่งเสร ิมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๒.๕ ๒ ดี 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕ ๑ ต้อง
ปรับปรุง 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๗๙.๕๐ ดี 
  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือเป็นแนวทางใน
การดำเนินงานตามแผน  และประชาสัมพันธ์  ขอความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการ  จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  ตามจุดเน้น  จุดเด่น  ด้านส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยที่ยั่งยืน  
และเป็นที่ยอมรับขององค์กรภายนอกต่อไป 
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การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินรายมาตรฐาน 

มาตรฐานด้านที่ ๑    กระบวนการบริหารและการจัดการ  
   ๑.ระดับคุณภาพ   ดีมาก  
   ๒.กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 
        ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  ตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองในรอบปีที่ผ่านมา  ข้อมูล
สารสนเทศ บริบทของชุมชน ความต้องการของผู้ปกครองชุมชน  ศึกษามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดค่าเป้าหมาย กำหนดค่าเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่
งอนกลาง  ที่แสดงแผนงาน โครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดคล้องกั บ
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  กำหนดไว้โดยกำหนดกรอบเวลาของการ
ดำเนินงานไว้  ๕ ปี และมีการนำแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีคณะกรรมการดำเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามแผน ร่วมกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามช่วงอายุและพัฒนาการเด็ก ที่
สอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่เร่งรัดวิชาการเน้นการ
เรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ บูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยจัดโครงการ/กิจกรรม และ
แผนการจัดประสบการณ์ที่ครอบคลุมพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  จัดทำ
หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ จัดให้โครงการพัฒนาหลักสูตร มีการประเมินการ
ใช้หลักสูตร และปรับสาระการเรียนรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ทุกภาคเรียน มีการนำหลักสูตรไปใช้ ประเมินผลการใช้
หลักสูตรและนำผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอาทิ การปรับเกณฑ์การประเมินพัฒนาการให้เด็กที่
ผ่านการประเมินในระดับ ๒ (พอใช้) ถือว่าผ่านการประเมิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  รวบรวมข้อมูล
เด็ก ผู้ปกครอง บุคลากร งบประมาณ เอกสารรายงานการประเมินตนเอง โครงการและผลการดำเนินการโครงการ
ต่างๆเป็นระบบมีการบันทึกข้อมูล สามารถเรียกใช้ได้อย่างเป็นปัจจุบัน 

 ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่
งอนกลาง  มีการตั้งคณะทำงาน วางแผนและจัดทำโครงสร้าง คุณสมบัติและอัตรากำลังจัดทำแผนผังโครงสร้างและ
ระเบียบปฏิบัติงานของบุคลากร กฎระเบียบการรับบุคลากรตามหน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีมีกระบวนการคัดเลือก
ตามวุฒิ สาขาวิชาเอกด้านปฐมวัยเป็นลำดับแรก และหรือจบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ พยาบาล จิตวิทยา 
คหกรรม แต่ต้องมีการศึกษาด้านปฐมวัยอย่างน้อย ๓ หน่วยกิต (๔๕ ชั่วโมง) บุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นครูต้องได้รับ
การตรวจสอบด้านสุขภาพกายสุขภาพ   ต้องไม่ใช้สารเสพติด ไม่เคยได้รับโทษการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับความ
รุนแรง โทษที่เก่ียวกับการกระทำผิดต่อเด็ก ครู/ผู้ดูแลเด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ผ่าน อบต.เป็นหลัก
จำทำโครงการร่วมกับโรงพยาบาลฝาง นอกจากนั้นมีการ ใช้แบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแม่งอน  
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 ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  
ตั้งคณะทำงานจัดทำนโยบายและแผนงานสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยที่ครอบคลุมโครงสร้างอาคารบริเวณ
ที่ตั้ง ภายในภายนอกอาคาร วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด เครื่องเล่นสนาม รวมทั้งปัจจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือความปลอดภัยอย่าง
เป็นระบบ มีการใช้แบบบันทึกการสำรวจค้นหาจุดเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารสถานพัฒนาเด็ กปฐมวัยมี
ความปลอดภัย เครื่องเล่นสนามมีความเหมาะสมตามพัฒนาการของเด็ก มีการสำรวจความเสี่ยงของพ้ืนที่เล่น/สนาม
เด็กเล่นอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการทุก ๓ เดือน บันทึกผลและนำผลการตรวจสอบไปแก้ปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแม่งอนกลาง  จัดให้มีของเล่นที ่ปลอดภัยได้มาตรฐาน  มีจำนวนเพียงพอ  สะอาด  เหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการของเด็กเพื่อควบคุมดูแลด้านความเหมาะและความปลอดภัย จัดให้มีการสำรวจเส้นทางการเดินทางของ
เด็กและวางแผนการดูแล ตรวจสอบเรื่องการรับส่ง ของผู้ปกครองอย่างเป็นระบบกรณีท่ีให้ผู้อื่นมารับบุตรหลานแทน 
มีการเฝ้าระวังบุคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา และจัดให้มีแผนอัคคีภัย จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ
ป้องกัน ตรวจสอบอายุการใช้งานและซักซ้อมเสมือนจริงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  
ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน  ส่งเจ้าหน้าที่มาติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  ส่งผล
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร่มรื่นและปลอดภัย 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  มี
เครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดส่วนสูงตามมาตรฐานทำการบันทึกข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูง และการแปลผลการ
เจริญเติบโต จัดให้มีอาหารที่เหมาะสม และเพียงพอตามวัยทุกวัน  มียาและเวชภัณฑ์สามัญประจำบ้านและอุปกรณ์
ที่จำเป็นสำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีการตรวจสอบอายุการใช้งาน  ส่งครู/ผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบ รมปฐม
พยาบาลและฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำปี 
และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านแม่งอน  มีการตรวจสอบประวัติ
การได้รับวัคซีนตั้งแต่แรกรับและทุก ๖ เดือน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  จัดพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตาม
กิจวัตรประจำวันของเด็กที่เหมาะสมตามช่วงวัย จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน และการใช้ประโยชน์แบ่งเป็นมีพ้ืนที่เตรียมอาหาร/ครัว วางระบบวิธีการขนส่งอาหาร และมีบริเวณท่ีจัดให้
เด็กรับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือเพียงพอ เน้นความ
ปลอดภัย สะอาด ไม่มีน้ำขัง และไม่ลื่น และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก จัดมีพื้นที่สำหรับนอนหลับ เน้นความ
สะอาด ปลอดโปร่ง และอากาศถ่ายเทได้ดี แยกห้องน้ำ ห้องส้วม บริ เวณแปรงฟัน/ที่ล้างมือ อย่างเป็นสัดส่วน และ
สะอาด ไม่มีน้ำขัง และไม่ลื่น  มีการดูแลทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง  โดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่
งอนกลาง  ทำให้การจัดการสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ำดื่มน้ำใช้ กำจัด
ขยะ สิ่งปฏิกูลและพาหะนำโรค  มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดผ่านการกรองและผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต
และโอโซนจากร้านน้ำดื่มตราเพชรโดยมีการจัดส่งทุกสัปดาห์  มีการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร มีมาตรการป้องกันแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรค จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้
ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ จัดทำทะเบียน
และหลักฐานประกอบการประเมินตามแผนส่งผลให้เด็กมีสุขภาพในช่องปากที่ดีข้ึน   
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 ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  
จัดทำสารสัมพันธ์ จัดทำป้ายนิเทศ  เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง
พ่อแม่/ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองในการรับบริการจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  จัดปฐมนิเทศก่อน
เปิดภาคศึกษา ๑ ครั้ง ช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี และจัดงานปัจฉิมนิเทศ ประมาณเดือนมีนาคม  ของทุกปี เพ่ือ
ชี้แจงและส่งต่อเด็กไปสู่ชั้นที่สูงขึ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม จึงมีการ
แต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ ให้ทำหน้าที ่ กำหนดทิศทางการดำเนินงาน  ติดตามประเมินผล และให้
ข้อเสนอแนะ โดยจัดประชุมกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้แนวทางการ
การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และไปในทิศทางเดียวกัน 

   ๓. จุดเด่น  
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลางมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลางมีการบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลางมีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลางมีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลางมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
 
   ๔. จุดที่ควรพัฒนา    - 
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มาตรฐานด้านที่ ๒ ด้านครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  
    ๑.ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

    ๒.กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ครู/ผดด.วิเคราะห์ปรัชญา วิสัยทัศน์ หลักการของ
หลักสูตร สาระการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการ และจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้สอดคล้องกับปรัชญา
การศึกษาปฐมวัย/หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมุ่งการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา ภาษา และการสื่อสาร สอดแทรกกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทสังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการตามวัยของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจในแต่
ละวัน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และภาษา การสื่อสาร จัด
พ้ืนที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้ได้แก่มุมหนังสือ มุมบล๊อค มุมบ้าน มุมดนตรีฯลฯ  เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี 
เครื่องเล่น ที่ปลอดภัยมีจำนวนเพียงพอ จัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาทุก
ด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น  การ
เคลื่อนไหว การทดลอง การสำรวจ หลังการจัดกิจกรรมครู/ผดด.ประเมินผลตามสภาพจริง บันทึกผลการจัด
กิจกรรม/บันทึกหลังการสอน และนำผลมาปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรม สื ่อ จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการตามวัยของเด็ก บันทึกพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดปีและสรุปผลการ
ประเมินและรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อย ปีละ ๒  ตามศพด.๐๑  สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย  
ครั้งจากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้เด็กร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  
จัดให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ สะอาดถูกหลักอนามัยมีผู้ประกอบการรับจ้างประกอบ
อาหารตามโปรแกรม การล้างมือ การแปรงฟัน เพื่อให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ 
และความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน มีการจัดตารางการตรวจสุขภาพโดยครู/ผดดประจำสัปดาห์ ประสานกับ
เจ้าหน้าที่ รพสต/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการฉีดวัคซีน และการตรวจสุขภาพ ตา หู และช่องปาก จัดกิจกรรมให้
เด็กๆได้เล่นเครื่องเล่นสนามที่มีความปลอดภัยอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวด้านร่างกาย 
ออกกำลังกาย เด็กได้เล่น กิน/นอน/พักผ่อน เป็นเวลา  และมีการสำรวจเส้นทางการเดินทาง ไป-กลับ ประสาน
ผู้ปกครองที่รับส่งบุตรหลานที่โดยสารจักรยานยนต์ให้เด็กๆใส่หมวกนิรภัยทุกครั้ง จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผล
ให้ เด็กมีน้ำหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว  ทรงตัวได้ดี  ใช้มือและตาประสาน
สัมพันธ์ได้ดี  ดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตนละปฏิบัติจนเป็นนิสัย  ปฏิบัติตนตามข้อตกล งเกี่ยวกับความปลอดภัย  
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  สิ่งเสพติด  และระวังภัยจากบุคคล  สิ่งแวดล้อม  และสถานการณ์ที่
เสี่ยงอันตราย 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาละการสื่อสาร ครู/ผู้ดูแลเด็กมีแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที ่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และทักษะทางภาษาที่
หลากหลายทั้งภาษาแม่และภาษาถิ่น ตลอดจนภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลอง
ทำ คิด ตั้งคำถาม สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยมุ่งให้เด็กยอมรับความคิดและผลงาน
ที่แตกต่างของผู้อ่ืน  มีการจัดกิจกรรมการตอบคำถาม ให้เด็กได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การประดิษฐ์ กิจกรรม
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สร้างสรรค์เพื่อให้เด็กมีจินตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเล่นและการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
อิสระ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสารอย่างหลากหลาย ปลูกฝังให้เด็ก
มีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น โดยครู/ผู้ดูแลเด็กเป็น
ตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง จัดมุมหนังสือที่สบายๆ ให้เด็กเลือกอ่านหนังสือในมุมหนังสืออย่างอิสระ 
มีความรู้สึกมั่นใจที่จะอ่านและสื่อสารความคิด ความต้องการ และความรู้สึกผ่านการพูด วาดรูป หรือขีดเขียนอย่าง
เหมาะสม  ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบเล่าและสนทนาจากนิทาน เรื ่องเล่า เหตุการณ์จริงที่เกิดในชุมชน ในสังคมที่
เหมาะสมกับวัย เช่น เรื่องความปลอดภัยจากคนแปลกหน้า การใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิดอันตราย การรักษาสุขภาพ 
ฯลฯ  ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดกิจกรรมมุ ่งให้เด็กมีความกระตือรือร้นที ่จะเรียนรู้ สนใจสิ่งที่อยู ่รอบตัว และเรียนรู้
กระบวนการแสวงหาความรู้ หาคำตอบในสิ่งที่สงสัย ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสำรวจสิ่งต่า งๆรอบตัว การ
ประกอบอาหาร (cooking) ทัศนศึกษา กิจกรรมโครงงาน กิจกรรม STEM เพื ่อให้เด็กมีประสบการณ์ด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
หลังจากการจัดกิจกรรมจะมีการประเมินตามสภาพจริง จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้เด็กเด็กสนทนาโต้ตอบ
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่า
เรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ สร้างสรรค์ตามความคิดและจินตนาการเช่น 
งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระเป็นต้นและใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก เครื่องชั่ง  เป็น
ต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี  
ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่มุ่งปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักสูตรคือ 
เด็กต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเมตตากรุณา มีน้ำใจและช่วยเหลือแบ่งปัน มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบ และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด สำหรับที่ศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอน
กลาง  กำหนดค่านิยมที่เป็นอัตลักษณ์คือไหว้สวย  ยิ้มใส  โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  ฝึกเด็กผ่าน
กิจกรรมการเนรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติจริงโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการสนับสนุน ให้เด็กยิ้มง่าย และ
ไหว้สวยตามมารยาทไทย มีการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก เช่น การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ เพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดี อาทิ วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันครู  เปิดโอกาสให้เด็กกำหนดข้อตกลงในห้อง ข้อตกลงในการเล่น 
การทำกิจกรรม เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง มีความรู้สึกดีต่อตนเอง แสดงออกด้านอารมณ์โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ 
ดนตรี ตามความสนใจและความถนัด จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ 
รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้  
เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง  ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในและนอก  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  เช่น  การไหว้  การยิ้มทักทาย  และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่  
ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้
ความรุนแรง เด็กร่าเริงแจ่มใส  แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ  อดทนในการรอคอย ยอมรับ
และพอใจในความสามารถ  และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน  มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี  มีความมั่นใจกล้าพูด  กล้า
แสดงออก  ช่วยเหลือแบ่งปัน  เคารพสิทธิ  รู้หน้าที่รับผิดชอบ  อดทนอดกลั้น  ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว 
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 ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป  ครู/ผู้ดูแลเด็ก 
ศึกษาหลักสูตรในระดับชั้นถัดไปและแนะนำผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเด็กในช่วงผลัดเปลี่ยน 
จัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง เตรี ยมเอกสารประจำตัวเด็กที่ต้องใช้
ต่อเนื ่องเพื ่อส่งมอบแก่ครูชั ้นถัดไป อาทิ แบบบันทึกสุขภาพ บันทึกพัฒนาการ แฟ้มสะสงงาน  จากผลการ
ดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ เด็กมีความพร้อมและสามารถปรับตัวที่จะเรียนต่อในชั้นถัดไป 
   ๓. จุดเด่น    
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลางได้ดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลางได้ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลางได้ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร   
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลางได้ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและ     
            ความเป็นพลเมืองด ี
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลางได้ส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 

   ๔. จุดที่ควรพัฒนา  - 
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มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

   ๑.ระดับคุณภาพ   ดีมาก 
   ๒.กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

        •  สำหรับเด็กแรกเกิด – อายุ ๒  ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 
      ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยเด็กม่ีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและมีส่วนสูงดีสมส่วน  ครูมี
การจัดกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการจัดกิจกรรมเคลื่อไหวและจังหวะให้กับเด็กได้ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว  และเหมาะสมกับวัย  มีการจัดกิจกรรมตอนเช้าหน้าเสาธง  ได้เล่นกิจกรรม
กลางแจ้งเล่นภาคสนามเด็กเล่นอย่างมีความสุข  เพ่ือป้องกันและแก้ไขในเด็กเล็กท่ีมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์  โดนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  รวมทั้งจำทำโครงการโภชนาการอาหารกลางวันตามมาตรฐานไทยสกุลรัน  จัดให้
เด็กได้ดื่มนม  และฝึกให้เด็กดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตัว  การล้างมือการแปรงฟัน  การชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทุกเดือน 
      ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยครูมีการใช้กิจกรรม  ๖หลัก  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ  พัฒนา
กล้ามเนื้อมัดใหญ่(GM)  โดยการใช้การออกกำลังกายทำท่าทางประกอบเพลง  การใช้พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก
(FM)  โดยการจัดกิจกรรมประจำวัน  การเข้าห้องน้ำ  การรับประทานอาหารกลางวันด้วยตนเอง  การเสริมสร้าง
กิจกรรมสร้างสรรค์  เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ขีดเขียน  การปั้น  ติปะ  วาดภาพระบายสีตามจินตนาการ  ครูมีการ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก(DSPM)  ตามที่กรมอนามัย  ใช้ในการประเมินพัฒนาการสมวัยเพื่อเป็น
เครื่องมือตรวจสอบทุกช่วงอายุทุกคน 
 
สำหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - อายุ ๕ ปี  
     ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม  ครูจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว และ
จังหวะ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ - เล็ก ได้คล่องแคล่วเหมาะสมกับวัย จัดกิจกรรมกลางแจ้ง 
จัดกิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้า  เพื่อแก้ไขเด็กที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์และต่ำกว่าเกณฑ์ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แม่งอนกลาง  ปลูกฝังให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน และการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสม่ำเสมอจนเป็น
นิสัย  เพื่อให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการ   และหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ร่างกาย   นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  จัดให้เด็กได้ดื่มนมและรับประทานอาหารที่มีคุณภาพเป็น
ประจำทุกวัน และปฏิเสธอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ครูได้ฝึกให้เด็กดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตัว ได้แก่การล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง และแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ตรวจสุขภาพช่องปากทุกสัปดาห์
โดยครู/ผู้ดูแลเด็ก และจากโรงพยาบาลส่งสุขภาพตำบลบ้านแม่งอนกลาง  ทุกภาคเรียน เด็กได้นอนพักผ่อนเป็น
เวลาและออกกำลังกายเป็นเวลา มีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเด็กทุกเดือน ตลอดจนมีการจัดทำสารสัมพันธ์แนะนำ
ผู้ปกครองเรื่องการรับประทานอาหารที่เหมาะสม มีการทำความสะอาดเครื่องเล่นของใช้ส่วนตัวของเด็กทุกสัปดาห์  
   ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยครู/ผู้ดูแลเด็กใช้กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม และกิจวัตรประจำวันใน
การพัฒนาเด็กทั้ง ๕ ด้าน เช่นด้านการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ (GM) .ให้คล่องแคล่วว่องไว โดยใช้กิจกรรมการออก
กำลังกายหลังเคารพธงชาติหน้าเสาธง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง การพัฒนากล้ามเนื้อมัด
เล็ก (FM) ใช้กิจวัตรประจำวันในการดื่มน้ำ การใช้ช้อยใช้ส้อมเพ่ือรับประทานอาหารด้วยตนเอง กิจกรรมสร้างสรรค์
เด็กๆมีโอกาสปั้น พับ ปะ ตัดฉีก วาดภาพระบายสี ด้านการรับรู้ทางภาษา (RL) ใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ การ
เล่นมุมเสรี เกมการศึกษา เพื่อให้เด็กสามารถบอก เล่า ปฏิบัติตาม ด้านภาษาและการสื่อสาร (EL) ใช้กิจกรรมหลัก
และกิจวัตรประจำวันให้เด็กได้สนทนา พูดแสดงความคิดเห็น การฟัง การอ่านภาพและการขีดเขี่ยเหมือนหรือคล้าย
ตัวหนังสือที่คุ้นเคย ส่วนด้านสังคม (PS) ทุกกิจกรรมหลักและกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆจะต้องทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
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การช่วยเหลือตนองตามวัยเช่น การล้างมือ การแต่งกาย การรับประทานอาหาร การรู้จักการรอคอย ครูและผู้ดูแล
เด็กจะใช้คู ่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (DSPM) ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ใช้ในการ
ประเมินพัฒนาการสมวัยเป็นเครื่องมือตรวจสอบทุกช่วงอายุ มีการประเมินเด็กทุกคนบันทึกผลและนำผลจากการ
บันทึกกรณีที่เด็กไม่ผ่านไปฝึกและแนะนำให้ผู้ปกครองร่วมมือในการพัฒนา     

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว เด็กร้อยละ ๙๐  ขึ้น
ไป มีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว   เด็กสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กได้อย่าง
คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์ สามารถเดินตามแนวที่กำหนดได้ กระโดดสองขาขึ้นลงอยู่กับที่ได้ วิ่งแล้วหยุดได้ รับลูก
บอลโดยใช้มือและลำตัวช่วยใช้  เด็กสามารถกรรไกรตัดกระดาษเขียนรูปทรงตามแบบได้และมีมุมที่ชัดเจชัดเจน 
ตลอดจนร้อยวัสดุที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตามระดับอายุซึ่งครูและ  ผดด.ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ เลียนแบบ คน สัตว์
หรือธรรมชาติเพ่ือให้เด็กเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆทั้งแบบอยู่กับที่และเคลื่อนที่ ให้เคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง ให้เล่น
ในสนามเด็กเล่น ให้เด็กเล่นเกมการแข่งขัน โยน ขว้างปา เตะและเล่นเครื่องเล่นสนามแบบอิสระ ส่วนกล้ามเนื้อมัด
เล็ก จะให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสัมผัส วาดภาพระบายสี การประดิษฐ์ การใช้กรรไกร การฉีก การตัดปะ และร้อยวัสดุ  
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการมอบหมายงานเล็กๆน้อยๆให้เด็กได้ปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น การ
อาบน้ำ แปรงฟัน การทำงานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ  
      ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ด้านอารมณ์จิตใจ  ครูทุกคนให้ความรัก  ความอบอุ่น 
เข้าใจพัฒนาการ ความต้องการของเด็กแต่ละวัย ดูแลเอาใจใส่เด็กทุกคนอย่างใกล้ชิดและเท่าเทียมกัน สนใจรับฟัง 
พูดคุย โต้ตอบ ทำกิจกรรมต่างร่วมกัน เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้และฝึกทำในสิ่งที่ตนเอง สนใจ มีความถนัด ใน
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร อบอุ่น  ปลอดภัย จัดกิจกรรมให้เด็กเล่นมุมเสรี เล่นอิสระ เล่นในมุมประสบการณ์ เรียนรู้
นอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กอารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์ ส่งเสริมให้เด็กมีอารมณ์
แจ่มใสร่าเริงจากการเรียนรู้จังหวะ ฟังดนตรี เป็นประจำ จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะทำท่าทางประกอบเพลง 
ประกอบดนตรี ประกอบเครื่องเคาะจังหวะ ให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานผ่านศิลปะ การประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ จัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ส่งเสริมให้เด็กมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออก ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การเล่านิทาน การแสดงบทบาทสมมติ การนำเสนอผลงาน ส่งเสริมให้เด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถผลงานของตนเองและผู้อื่น    จัดกิจกรรมการเรียนศิลปะและนาฏศิลป์ ให้เด็กได้แสดงความชื่นชม 
และตอบสนองต่อศิลปะ    จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย    ให้เด็กแสดงออกในการเต้นประกอบเพลงและการแสดงละคร
ประกอบ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอน
กลาง  ส่งเสริมให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ซักถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และ
พยายามค้นหาคำตอบ โดยการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชน ที่สอดคล้องกับหน่วย
การเรียน  ให้เด็กได้ทดลอง สำรวจ สังเกต ได้สนุกสนานกับการเรียนรู้ กระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะภาษาที่เหมาะสมกับวัย โดยจัดกิจกรรมให้เด็กเล่าเรื่องที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน 
หรือเรื่องที่ประทับใจ ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และการ
สินใจในเรื่องง่ายๆได้ โดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด เช่น การเปรียบเทียบ การจัดลำดับการ
เล่าเรื่อง การสร้างแผนผังความคิด และการสอนแบบโครงการ เด็กสามารถบอกลักษณะและส่วนประกอบของสิ่ง
ต่างๆจากการสังเกตโดยโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของส่งต่างๆโดย
ใช้ลักษณะที่สังเกตพบจำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ เรียงลำดับสิ่งของหรือเหตุการณ์ได้ตามวัย ครู/ผดด.บูรณาการ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามวิธีการเรียนรู้ STEM ผ่านโครงงาน เด็กมีโอกาสลอง
ผิดลองถูก สร้างชิ้นงาน เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส ลงมือกระทำ เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  เช่น 
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โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรมวิทยาศาสตร์  ทำให้เด็กๆมีโอกาสใช้แว่นขยาย แม่เหล็ก และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ผ่านการแสวงหาความรู้ ครู/ผู้ดูแลเด็ก  

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร  ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
เด็กสามารถฟัง เล่าเรื่องกลับและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง สามารถเขียน ขีดเขี่ย ลอกแบบการเขียนที่ตนเอง
สนใจ อ่านภาพและเล่าเรื่องจากภาพได้ โดยครูจัดกิจกรรมให้เด็กเล่าเรื่องที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษา กิจกรรมเล่านิทาน เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กมีใจรักในการศึกษาความรู้จากการอ่าน ให้เด็ก
ถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อ่ืนรับรู้ และเข้าใจออกมาเป็นผลงานประกอบคำพูด เช่น การวาดภาพ ระบายสี การปั้น  การ
ฉีกปะ เป็นต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  สนับสนุนเด็กเข้าร่วมประกวดเล่านิทานประกอบท่าทาง 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี   ส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออก เป็นผู้นำผู้ตามท่ีถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยเปิดโอกาสให้เด็กผลัดกันเป็นผู้นำในแต่ละกิจกรรม 
ฝึกให้ผู้นำมีความรับผิดชอบต่อผู้ตาม เช่น การจัดอุปกรณ์ ของใช้ หรืออาหารว่างให้แก่เพื่อนๆ เด็กสามารถควบคุม
อารมณ์และแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย จัดกิจกรรมยามเช้าให้เด็ก
นั่งสมาธิ    และสวดมนต์ทุกวันเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีจิตสำนึก และค่านิยมที่ดีในด้าน ความ
ซื่อสัตย์ ผ่านโครงการโตไปไม่โกง ความเมตตาช่วยเหลือแบ่งปัน จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ช่วยเหลือแบง่ปัน
ขนม ของใช้ ของเล่น ให้เพื่อน และการบริจาคสิ่งของให้ผู้อื ่น และปลูกฝังให้เด็กมีความรับผิดชอบผ่านกิจวัตร
ประจำวันตามหน้าที ่ เช่น การจัดวางรองเท้า การเก็บของใช้ส่วนตัว การรักษาระเบียบในการแต่งกาย การ
มอบหมายให้นำสิ่งของมาร่วมกิจกรรม การเก็บวัสดุอุปกรณ์ทุกครั้งหลังเลิกการใช้งาน มีการเล่านิทานคุณธรรม เล่น
บทบาทสมมติและชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้วย ฝึกให้เด็กเห็นใจผู้อื่น เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล   ให้พ่ี
ช่วยดูแลน้อง     เพื่อนช่วยเพื่อน แก้ไขปัญหาต่างๆโดยใช้สันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรง ปลูกฝังให้เด็กภูมิใจในการเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว สมาชิกที่ดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  ด้วยการช่วยเหลือพ่อแม่ทำงาน
เล็กๆน้อย ปฏิบัติตามระเบียบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  โดยการแต่งกายให้สะอาด เป็นระเบียบ ไม่
ทำลายข้าวของในชุมชน ภูมิใจในความเป็นไทยด้วยการยืนเคารพเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยอาการ
ที่สงบนิ่ง   ให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติ   และทักทายด้วยภาษาของชาติสมาชิกอาเซียนได้อย่างน้อย ๓  
ชาติ สนับสนุนให้เด็กร่วมทำงานเป็นกลุ่ม 
   ๓. จุดเด่น 
 - เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลางมีการเจริญเติบโตสมวัย 
    - เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลางมีพัฒนาการสมวัย 
   - เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลางมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวที่ดี 
    - เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลางมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจที่ดี 
    - เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลางมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ที่ดี 
    - เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลางมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารที่ดี 
    -เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลางมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 

   ๔. จุดที่ควรพัฒนา  - 
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ส่วนที่ ๓  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการความช่วยเหลือ 
 ผลการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  จะต้องนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพ
ความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  (๒-๕ ปี) และนำไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนา คุณภาพ การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  ดังนั้นจากผลการดำเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  สามารถ สรุปผลการประเมินใน ภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทาง การพัฒนาในอนาคตและความ ต้องการการช่วยเหลือได้สรุปผล ดังนี้   

๑.สรุปผลการประเมินในภาพรวม ( ๓ ด้านรวมเป็นของศูนย์) 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑.ด้านการบริหารการจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
     ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  มีคุณวุฒิคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถ
ดำเนินกิจการ  และการบริหารงาน  อย่างมีประสิทธิภาพ  มีวิธีการ  กำหนดกรอบ
ของการดำเนินงานไว้  และมีการนำแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบมีระยะเวลากำหนดไว้
ชัดเจน  มีคณะกรรมการดำเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติตามแผน  ที่
สอดคล้องกับ  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  และมีแผนการจัด
ประสบการณ์  มีโครงการ  การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรและสนองความต้องการของ
เด็กเป็นสำคัญ 

- 

๒.ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
   ครู/ผู้ดูแลเด็ก  มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างถูกต้องเหมาะสมใน
การดูและสุขภาพ  มีความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน  และมีการเคลื่อนไหวด้าน
ร่างกาย  การออกกำลังกาย  มีการจัดให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนสะอาดถูก
หลักโภชนาการ  มีการจัดทำแผนประสบการณ์เรียนรู้  ที่ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม  
จริยธรรมมีการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้านและปลูกฝังเป็นผลเมืองที่ดี 

- 

๓.ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย       
   เด็กได้ทำกิจกรรมทั ้ง  ๖  หลัก  ในการทำกิจกรรมประจำวัน  มีการพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดใหญ่  โดยการใช้กิจกรรมการออกกำลังกาย  การกล้าแสดงออกต่อ
สาธารณชน  การเข้ารวมสังคม  การปฏิบัติตามคำสั่ง  การสนทนาโต้ตอบ  กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะมาส่งเสริมพัฒนาการเด็กแต่ละคน  การทำงาน  การช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อ่ืน  การส่งเสริมเด็กแต่ละคนจะมีคู่มือการเฝ้าระวัง  DSPM  มาใช้ในการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กแต่ละคน  และมีเครื่องมือการตรวจสอบทุกช่วงวัยอย่างมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  ส่งเสริมให้เด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ  การจัดกิจกรรมศิลปะ  และการฟ้อนการรำ  ให้เด็กได้แสดงออก  และ
มีพฤตอกรรมตามมาตรฐาน  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัย 

- 
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๒.แนวทางการพัฒนา 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง เป็นการจัดการอบรมเลี้ยงดูและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กตามวัย ให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสม คำนึงความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการสร้าง
รากฐานชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ที่เป็นเด็กดี มีความสุข มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม ตาม
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑ และให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการ
ดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บนพื้นฐานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที ่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการเรียนรู้ผ่านการเล่น  และบูรณาการ STEM ศึกษา และภาษา ตามวิถีคนเมือง วิถีคนไต วิถี
ชนเผ่า ในหน่วยการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์ บนพื้นฐานการจัดประสบการณ์ที่มีสื่อการสอนและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ พร้อมกับประสานความร่วมมือระหว่าง ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ (ปราชญ์ชาวบ้าน) มาร่วมกัน
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก โดยเน้นประสบการณ์ตรง  สื่อจริง  สื่อจากธรรมชาติ  และเสริมกิจกรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  เพื่อให้เด็กได้ลงมือกระทำโดยได้จับต้องและสัมผัสของจริงให้มากที่สุด  โดยใช้สื่อ  แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ต่อไป 
 
๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแผน/แนวทางท่ีจะพัฒนาเพื่อให้เด็กได้มาตรฐานที่สูงข้ึนอีก 1 ระดับ 
   มาตรฐานด้านที่ ๑   
 แผนพัฒนาที่ ๑  การบริหารจัดอัตราส่วนของครู 
 แผนพัฒนาที่ ๒  การส่งเสริมปรับปรุงหลักสูตร 
   มาตรฐานด้านที่ ๒  
 แผนพัฒนาที่ ๑  การส่งเสริมการจัดกิจกรรม  และประสบการณ์ทางด้านภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก  เพ่ือ
การสื่อสารอย่างหลากหลาย 
   มาตรฐานด้านที่ ๓  
 แผนพัฒนาที่ ๑  การส่งเสริมเด็กแต่ละคนจะมีคู่มือการเฝ้าระวัง  DSPM  มาใช้ในการประเมินพัฒนาการ
ของเด็ก 
 แผนพัฒนาที่ ๒  การจัดทำแผนประสบการณ์เรียนรู้  ที่ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรมมีการส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง  ๔ ด้าน  และปลูกฝังเป็นผลเมืองดี 
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ส่วนที่ ๔  ภาคผนวก 
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    ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 
   เรื่อง  กำหนดมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายความสำเร็จ ปีการศึกษา ๒๕๖๒                  

--------------------- 
           ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๖(๙) มาตรา ๑๗(๖) ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ หมวด ๑ มาตรา ๙ (๓) ให้มีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา หมวด  ๖ มาตรา 
๔๗ ได้กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที ่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื ่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลางจึงประกาศกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัยและการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

       ประกาศ  ณ  วันที่ ๗  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
  
  (นายสมฤทธิ์  สมุทรหอม)     (นางบัวแก้ว  หน่ออ้าย) 
                ประธานกรรมการบริหาร                                 ครูชำนาญการ รักษาการ 
         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง                     หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 
 

มาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย     ระดับดี 
มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ระดับดีมาก 

มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กแรกเกิด-อายุ 2 ปี (2ปี 11เดือน) ระดับดีมาก 
มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับเด็ก 3 - ๕ ปี ระดับดีมาก 
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แนบท้ายประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  
เรื่อง  กำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ปีการศึกษา ๒๕๖๒                               

ฉบับลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
---------------------------------- 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ดังนี้ 

มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 ตัวบ่งชี้ย่อย  
  1.1.1 บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ  
  1.1.2 บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  1.1.3 บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
  1.2.1 บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
  1.2.2 ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดำเนินกิจการ มีคุณวุฒิ/ 
 คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ทำหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/  คุณสมบัติ
เหมาะสม 
  1.2.4 บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจำนวน เด็กใน
 แต่ละกลุ่มอายุ   

เด็ก (อายุ) อัตราส่วนครู/ผู้ดูแลเด็ก : เด็ก (คน) จำนวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม 
ต่ำกว่า 1 ปี ๑ : ๓ กลุ่มละไม่เกิน  ๖ คน 
ต่ำกว่า 2 ปี ๑ : ๕ กลุ่มละไม่เกิน ๑๐ คน 
ต่ำกว่า 3 ปี ๑ : ๑๐ กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ คน 
3 ปี – ก่อนเข้า ป.1 ๑ : ๑๕ กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ คน 

 
    ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 
  ตัวบ่งชี้ย่อย 
  1.3.1 บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
  1.3.2 โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
  1.3.3 จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
  1.3.4 จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับ
 การใช้งานและเพียงพอ 
  1.3.5 จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับ 
 พัฒนาการของเด็ก 
  1.3.6 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย 
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  1.3.7 จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  1.3.8 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.4 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
  1.4.1 มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแลการเจ็บป่วย
 เบื้องต้น 
  1.4.2 มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำปี และป้องกัน
 ควบคุมโรคติดต่อ 
  1.4.3 อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของเด็กที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
 ช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 
  1.4.4 จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
  1.4.5 จัดบริเวณห้องน้ำห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และ เหมาะสม  
            กับการใช้งานของเด็ก 
  1.4.6 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ำดื่ม
 น้ำใช้กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค 
  1.4.7 จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน และดูแล
 ความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 
 
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
  1.5.1 มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครองกับ
 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  1.5.2 การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม 
  1.5.3 ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก
 ปฐมวัย 
  1.5.4 มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
  2.1.1 มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการ
 ดำเนินงานและประเมินผล 
  2.1.2 จัดพ้ืนที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
  2.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ด้วย 
 ประสาทสัมผัส ลงมือทำปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 
  2.1.4 เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกแหล่ง
 เรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย  
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  2.1.5 เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนา
 เด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
            2.2.1 ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณท่ีเพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่
 เหมาะสม 
  2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ในการดูแลสุขภาพ ความ ปลอดภัย
ในชีวิตประจำวัน และในการเคลื่อนไหวด้านร่างกาย ออกกำลัง เล่น กิน/นอน/ พักผ่อน และ การเดินทาง 
            2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวันความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปากเพ่ือคัด
 กรองโรคและการบาดเจ็บ 
  2.2.4 เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลบันทึกผลภาวะโภชนาการอย่าง
 ต่อเนื่อง 
  2.2.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามกำหนด 
 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
  2.3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดตั้งคำถาม สืบเสาะหาความรู้ 
 แก้ปัญหาจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 
  2.3.2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสารอย่าง
 หลากหลายฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการ 
  2.3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูดเล่า 
 อ่านวาด/เขียน เบื้องต้นตามลำดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่
 ถูกต้อง 
  2.3.4 จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่าง ๆ สถานที่และธรรมชาติ
 รอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย 
  2.3.5 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย โดยเด็ก
 เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
  2.4.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม
 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็กและการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
            2.4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง มีความรู้สึกดีต่อตนเองแสดงออกด้าน
 อารมณ์โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและความถนัด 
  2.4.3 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและ
 หน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย
 และพัฒนาการ 
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    ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
 ตัวบ่งชี้ย่อย 
            2.5.1 จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/ โรงเรียน  
           และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 
             2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละข้ันจนถึงการ
 เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 

    มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

     • สำหรับเด็กแรกเกิด –อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 
        ตัวบ่งชี้ย่อย  

   3.1.1 ก    เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น รายบุคคล 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
             ตัวบ่งชี้ย่อย  
    3.2.1 ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน(คัดกรองตามช่วงอา 
    3.2.2 ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ)  
   3.2.3 ก   รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย (Fine Motor 
 Adaptive) 
    3.2.4 ก   รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (Receptive Language) 
 (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ)  
              3.2.5 ก   รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language) (เฝ้าระวัง 
 ตามช่วงอายุ) 
              3.2.6 ก   รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม (Personal 
 Social)  (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 

    • สำหรับเด็ก อายุ ๓ ปี – อายุ ๕ ปี (๕ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม  
    ตัวบ่งชี้ย่อย  
  3.1.1 ข   เดก็มีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล  
  3.1.2 ข   เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย  
  3.1.3 ข   เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
    ตัวบ่งชี้ย่อย  
  3.2.1 ข   เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน (คัดกรองตามช่วงอายุ) 
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            ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว  
    ตัวบ่งชี้ย่อย 
  3.3.1 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย  
  3.3.2 ข   เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงานระหว่างตากับมือ 
 ตามวัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
    ตัวบ่งชี้ย่อย 
            3.4.1 ข  เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และ
 ผู้อืน่ได้สมวัย   
            3.4.2 ข  เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การทำงาน 
 ศิลปะ ดนตรี กีฬา    
            3.4.3 ข  เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทำตามข้อตกลง คำนึงถึง 
 ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
    ตัวบ่งชี้ย่อย 
            3.5.1 ข  เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
 ได้สมวัย  
            3.5.2 ข  เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนกและเปรียบเทียบ จำนวน มิติ 
 สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย  
            3.5.3 ข  เด็กสามารถคิด อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย  
            3.5.4 ข  เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย  
  3.5.5 ข  เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ทำกิจกรรมให้สำเร็จสมวัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร  
    ตัวบ่งชี้ย่อย 
            3.6.1 ข  เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย  
            3.6.2 ข  เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิดเขียนคำ 
 และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลำดับพัฒนาการ 
            3.6.3 ข  เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย นำไปสู่การขีด 
 เขียนคำที่คุ้นเคยและสนใจ  
            3.6.4 ข  เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีความ
 คุ้นกับภาษาอ่ืนด้วย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 
    ตัวบ่งชี้ย่อย 
            3.7.1 ข  เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับความแตกต่าง  ระหว่าง 
           บุคคล  
            3.7.2 ข  เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมี 
 ค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย  
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            3.7.3 ข  เด็กสามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม แก้ไขข้อ 
 ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  
             3.7.4 ข  เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ 
 ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 
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ค่าเป้าหมายความสำเร็จของตัวบ่งชี้  

มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 
 

เป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ๒ ด ี
 ตบช.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ๒ ดี 
 ตบช.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด ๒ ดี 
 ตบช.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย ๒ ดี 
 ตบช.๔ การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ๓ ดีมาก 
ตบช.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ๓ ดีมาก 
มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์
การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  

๓ ดีมาก 

    ตบช.๑ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐ ดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๓ ดีมาก 
    ตบช.๒ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและ
ดูแลสุขภาพ 

๓ ดีมาก 

   ตบช.๓ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐ ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ภาษาและการสื่อสาร   

๒ ดี 

   ตบช.๔ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐ ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-
สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

๓ ดีมาก 

   ตบช.๕ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐ ส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้
ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 

๓ ดีมาก 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กแรกเกิด -   
อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน) 

๓ ดีมาก 

   ตบช.๑ (ก) เด็กร้อยละ ๖๐ มีการเจริญเติบโตสมวัย ๓ ดีมาก 
   ตบช.๒ (ก) เด็กร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการสมวัย ๓ ดีมาก 
มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กแรกเกิด -    
อายุ ๓ -๖ ปี  

๓ ดีมาก 

   ตบช.๑ (ข) เด็กร้อยละ ๖๐ มีการเจริญเติบโตสมวัย ๓ ดีมาก 
   ตบช.๒(ข)  เด็กร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการสมวัย ๓ ดีมาก 
   ตบช.๓(ข)  เด็กร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ๓ ดีมาก 
   ตบช.๔ (ข) เด็กร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ ๓ ดีมาก 
   ตบช.๕(ข) เด็กร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และ
สร้างสรรค์ 

๓ ดีมาก 

   ตบช.๖ (ข) เด็กร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ๓ ดีมาก 
   ตบช.๗ (ข) เด็กร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มี
วินัยและความเป็นพลเมืองดี 

๓ ดีมาก 
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ค่าเป้าหมายความสำเร็จของตัวบ่งชี้ตามรายการพิจารณา 

มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ตามรายการพิจารณา 
 

เป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ๒ ดี 
   ตบช.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ๒ ดี 
     ๑.๑.๑  บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ ๒ ดี 

     ๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ๒ ดี 
     ๑.๑.๓  บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ๒ ดี 
  ตบช.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด ๒ ดี 
     ๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ ๒ ดี 
     ๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้
ดำเนินกิจการมีคุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓ ดีมาก 

     ๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีทำหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  มีวุฒิการศึกษา/ คุณสมบัติเหมาะสม 

๓ ดีมาก 

     ๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่าง
เหมาะสมพอเพียงต่อจำนวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 

๒ ดี 

   ตบช.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย ๓ ดีมาก 
      ๑.๓.๑บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่าง
เป็นระบบ 

๓ ดีมาก 

      ๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 

๓ ดีมาก 

      ๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และ
สภาพแวดล้อมภายนอก อาคาร 

๓ ดีมาก 

     ๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ให้ปลอดภัย เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ   

๓ ดีมาก 

    ๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ 
สะอาด เหมาะสมกับ ระดับพัฒนาการของเด็ก   

๓ ดีมาก 

 

 

 

 



45 
 

มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ตามรายการพิจารณา 
 

เป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

    ๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย ๒ ดี 
    ๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๓ ดีมาก 

   ๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตาม
ความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

๒ ดี 

    ตบช.๔ การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ๓ ดีมาก 

    ๑.๔.๑ มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของ
เด็ก และดูแลการ เจ็บป่วยเบื้องต้น 

๓ ดีมาก 

    ๑.๔.๒ มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพ
ประจำปี และป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ   

๓ ดีมาก 

    ๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของ
เด็กที่เหมาะสมตาม ช่วงวัย และการใช้ประโยชน์   

๓ ดีมาก 

    ๑.๔.๔ จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน 

๓ ดีมาก 

    ๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ำห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ 
สะอาด ปลอดภัย และ เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

๓ ดีมาก 

    ๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่
ปรุง ประกอบอาหาร น้ำดื่ม น้ำใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค   

๓ ดีมาก 

     ๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้
งานของเด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 

๓ ดีมาก 

ตบช.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ๓ ดีมาก 
      ๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและ
การดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย   

๒ ดี 

    ๑.๕.๒  การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มี
ส่วนร่วม 

๓ ดีมาก 

    ๑.๕.๓ ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่
ชุมชนในเรื่องการพัฒนา เด็กปฐมวัย   

๓ ดีมาก 

    ๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ๓ ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ตามรายการพิจารณา 
 

เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

     มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  

๓ ดีมาก 

     ตบช.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๓ ดีมาก 
      ๒.๑.๑ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการดำเนินงานและ
ประเมินผล 

๓ ดีมาก 

     ๒.๑.๒ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  จัดพ้ืนที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้
และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย  

๓ ดีมาก 

    ๒.๑.๓ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน
อย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือ
ทำปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

๓ ดีมาก 

    ๒.๑.๔ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐   เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่อง
เล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ
เหมาะสม ปลอดภัย  

๓ ดีมาก 

     ๒.๑.๕ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็ก
รายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็ม
ตามศักยภาพ 

๓ ดีมาก 

   ตบช.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ๓ ดีมาก 
      ๒.๒.๑ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วน
ในปริมาณที่เพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

๓ ดีมาก 

     ๒.๒.๒ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 
และในการเคลื่อนไหวด้านร่างกาย ออกกำลัง เล่น กิน/ นอน/พักผ่อน 
และการเดินทาง  

๓ ดีมาก 

     ๒.๒.๓ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน 
ความสะอาดของ ร่างกาย ฟันและช่องปากเพ่ือคัดกรองโรคและการ
บาดเจ็บ 

๓ ดีมาก 

      ๒.๒.๔ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐   เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของ
เด็กเป็นรายบุคคลบันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

๓ ดีมาก 

    ๒.๒.๕ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟัน
และช่องปาก สายตา หู 

๓ ดีมาก 

    ตบช.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร   ๓ ดีมาก 

      ๒.๓.๑ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต 
สัมผัส ลองทำ คิดตั้งคำถาม สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ 
คิดสร้างสรรค์  โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของ เด็ก 

๓ ดี 
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มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ตามรายการพิจารณา 
 

เป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
     ๒.๓.๒ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มี
ความหมายต่อ เด็ก เพ่ือการสื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ 
เล่าและสนทนาตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการ 

๓ ดีมาก 

    ๒.๓.๓ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐   จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน 
ให้เด็กมีทักษะ การดูภาพ  ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น 
ตามลำดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของ การพูด และการ
อ่านที่ถูกต้อง 

๓ ดีมาก 

    ๒.๓.๔ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัว
เด็ก บุคคล สิ่ง ต่างๆ สถานที่และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสม กับ
วัย 

๓ ดีมาก 

    ๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์
เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง 

๓ ดีมาก 

    ตบช.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรม
และความเป็นพลเมืองดี 

๓ ดีมาก 

      ๒.๔.๑ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่าง
ผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับ เด็ก 
และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

๓ ดีมาก 

    ๒.๔.๒ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข  
แจ่มใส  ร่าเริง มีความรู้สึกดีต่อตนเอง  แสดงออกด้านอารมณ์โดยผ่านการ 
เคลื่อนไหวร่างกาย  ศิลปะ  ดนตรี  ตามความสนใจและความถนัด 

๓ ดีมาก 

     ๒.๔.๓ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐   จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝัง
คุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มี วินัย ซื่อสัตย์รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของ
พลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่ เหมาะสม
กับวัยและพัฒนาการ    

๓ ดีมาก 

  ตบช.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้น
ถัดไป 

๓ ดีมาก 

   ๒.๕.๑ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อน
จากบ้านเข้าสู่ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วง 
ปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 

๓ ดีมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ตามรายการพิจารณา 
 

เป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
     ๒.๕.๒ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐   จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับ
การศึกษาในระดับ ที่สูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 

๓ ดีมาก 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กแรกเกิด-อายุ ๒ ปี (๒ ปี 
๒๒ เดือน) 

๓ ดีมาก 

  ตบช.๑ เด็กร้อยละ ๖๕ มีการเจริญเติบโตสมวัย ๓ ดีมาก 
     ๓.๑.๑ เด็กร้อยละ ๖๕ มีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมี
บันทึกเป็นรายบุคคล 

๓ ดีมาก 

  ตบช.๒ เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๓ ดีมาก 
     ๓.๑.๑ เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน ๓ ดีมาก 
     ๓.๑.๒ รายด้าน : เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ๓ ดีมาก 
     ๓.๑.๓ รายด้าน : เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญาสมวัย   

๓ ดีมาก 

     ๓.๑.๔ รายด้าน : เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา ๓ ดีมาก 

     ๓.๑.๕ รายด้าน : เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย  ๓ ดีมาก 
     ๓.๑.๖ รายด้าน :เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการการช่วยเหลือ ตนเองและการ
เข้าสังคม  

๓ ดีมาก 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับเด็ก อายุ ๓ ปี – อายุ ๖ ปี   
(ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) 

๓ ดีมาก 

    ตบช.๑ เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม ๓ ดีมาก 
      ๓.๑.๑ เด็กร้อยละ ๖๕ มีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมี
บันทึกเป็นรายบุคคล 

๓ ดีมาก 

     ๓.๑.๒ เด็กร้อยละ ๘๕ มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเอง ตามวัย ๓ ดีมาก 
     ๓.๑.๓ เด็กร้อยละ ๖๐ มีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ ๓ ดีมาก 
   ตบช.๓ เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๓ ดีมาก 
     ๓.๒.๑ เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน ๓ ดีมาก 
   ตบช.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ๓ ดีมาก 
     ๓.๓.๑ เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่  สามารถ
เคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย 

๓ ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ตามรายการพิจารณา 
 

เป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 
    ๓.๓.๒ เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการ
ประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 

๓ ดีมาก 

   ตบช.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ ๓ ดีมาก 
     ๓.๔.๑ เด็กร้อยละ ๘๕ แสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคง ปลอดภัย 
แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ ผู้อื่นได้สมวัย 

๓ ดีมาก 

     ๓.๔.๒ เด็กร้อยละ ๘๕ มีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่าง สมวัย  
ซึ่งรวมการเล่น การทำงาน ศิลปะดนตรี กีฬา 

๓ ดีมาก 

     ๓.๔.๓ เด็กร้อยละ ๘๕ สามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ 
ทำตามข้อตกลง คำนึงถึงความรู้สึก ของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ได้สมวัย  

๓ ดีมาก 

   ตบช.๕ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ๓ ดีมาก 
      ๓.๕.๑ เด็กร้อยละ ๘๕ บอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่ แวดล้อม
ธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ได้สมวัย  

๓ ดีมาก 

      ๓.๕.๒ เด็กร้อยละ ๘๕ มีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถ สังเกต จำแนก
และเปรียบเทียบ จำนวน มิติ สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย 

๓ ดีมาก 

     ๓.๕.๓ เด็กร้อยละ ๘๕ สามารถคิด อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้ สมวัย ๓ ดีมาก 
     ๓.๕.๔ เด็กร้อยละ ๘๕ มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออก
ได้สมวัย 

๓ ดีมาก 

     ๓.๕.๕ เด็กร้อยละ ๘๕ มีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจทำกิจกรรม ให้สำเร็จ
สมวัย 

๓ ดีมาก 

     ตบช.๖ เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ๓ ดีมาก 
       ๓.๖.๑ เด็กร้อยละ ๘๕ สามารถฟัง พูด จับใจความ  เล่า สนทนา และ
สื่อสารได้สมวัย 

๓ ดีมาก 

       ๓.๖.๒ เด็กร้อยละ ๘๕ มีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ 
รู้จักตัวอักษร การคิด เขียนคำและการอ่านเบื้องต้นได้สมวัย และตามลำดับ
พัฒนาการ 

๓ ดีมาก 

      ๓.๖.๓ เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการ
สมวัย นำไปสู่การขีดเขียนคำที่คุ้นเคยและสนใจ 

๓ ดีมาก 

      ๓.๖.๓ เด็กร้อยละ ๘๕ มีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสม ตามวัย โดย
ใช้ภาษาไทยเป็นหลักและมี ความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

๓ ดีมาก 

   ตบช.๗ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี ๓ ดีมาก 

      ๓.๗.๑ เด็กร้อยละ ๘๕ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัยและแสดงออก
ถึงยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๓ ดีมาก 
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      ๓.๗.๒ เด็กร้อยละ ๘๕ มีความเมตตา กรุณา มีวินัยซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม และมี ค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย 

๓ ดีมาก 

     ๓.๗.๓ เด็กร้อยละ ๘๕ สามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเป็น กลุ่ม 
เป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม แก้ไขข้อ ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

๓ ดีมาก 

     ๓.๗.๔ เด็กร้อยละ ๘๕๕๕ ภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศ ไทย 
และภูมิภาคอาเซียน 

๓ ดีมาก 
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สรุปผลพัฒนาการเด็ก 
ระดับชั้นต่ำกว่า ๓ ขวบ 

ด้าน ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ หมายเหตุ 
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

น้ำหนัก/ส่วนสูง ๑๙ ๔ ๒๑ ๒  
GM ๑๘ ๕ ๒๐ ๓ 
FM ๑๖ ๗ ๑๘ ๕ 
RL ๒๐ ๓ ๑๙ ๔ 
EL ๑๙ ๔ ๑๘ ๕ 
PS ๑๘ ๕ ๒๑ ๒ 

พัฒนาการสมวัย ๑๙ ๔ ๒๑ ๒ 
 

สรุปผลพัฒนาการเด็ก 

ระดับชั้น ๓ - ๕ ขวบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ หมายเหตุ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

น้ำหนัก/ส่วนสูง ๔๖ ๕  ๔๙ ๒   
สุขนิสัยที่ดี ๔๕ ๖  ๕๑ -  
สุขภาพช่องปาก ๔๓ ๘  ๔๖ ๕  
พัฒนาการสมวัย ๔๖ ๕  ๔๘ ๓  
การเคลื่อนไหว ๔๘ ๓  ๔๙ ๒  
อารมณ-์จิตใจ ๔๖ ๕  ๔๙ ๒  
สติปัญญา เรียนรู้สร้างสรรค์ ๔๗ ๔  ๔๓ ๗  
ภาษาและการสื่อสาร ๔๕ ๖  ๔๓ ๗  
สังคม/พลเมืองดี ๔๙ ๒  ๕๑ -  
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สรุปผลพัฒนาการเด็ก 
ระดับชั้นต่ำกว่า ๓ ขวบ 

ด้าน ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ หมายเหตุ 
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

น้ำหนัก/ส่วนสูง ๘๒.๖๑ ๑๗.๓๙ ๙๑.๓๐ ๘.๗๐  
GM ๗๘.๒๖ ๒๑.๗๔ ๘๖.๙๖ ๑๓.๐๔ 
FM ๖๙.๕๗ ๓๐.๔๓ ๗๘.๒๖ ๒๑.๗๔ 
RL ๘๖.๙๖ ๑๓.๐๔ ๘๒.๖๑ ๑๗.๓๙ 
EL ๘๒.๖๑ ๑๗.๓๙ ๗๘.๒๖ ๒๑.๗๔ 
PS ๗๘.๒๖ ๒๑.๔๗ ๙๑.๓๐ ๘.๗๐ 

พัฒนาการสมวัย ๘๒.๖๑ ๑๗.๓๙ ๙๑.๓๐ ๘.๗๐ 
 

สรุปผลพัฒนาการเด็ก 
ระดับชั้น ๓ - ๕ ขวบ 

ด้าน ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ หมายเหตุ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง ดี พอใช้ ปรับปรุง 

น้ำหนัก/ส่วนสูง ๙๐.๒๐ ๙.๘๐  ๙๖.๐๘ ๓.๙๒   
สุขนิสัยที่ดี ๘๘.๒๔ ๑๑.๗๖  ๑๐๐ -  
สุขภาพช่องปาก ๘๔.๓๑ ๑๕.๖๙  ๙๐.๒๐ ๙.๘๐  
พัฒนาการสมวัย ๙๐.๒๐ ๙.๘๐  ๙๔.๑๒ ๕.๘๘  
การเคลื่อนไหว ๙๔.๑๒ ๕.๘๘  ๙๖.๐๘ ๓.๙๒  
อารมณ-์จิตใจ ๙๐.๒๐ ๙.๘๐  ๙๖.๐๘ ๓.๙๒  
สติปัญญา เรียนรู้สร้างสรรค์ ๙๒.๑๖ ๗.๘๔  ๘๔.๓๑ ๑๕.๖๙  
ภาษาและการสื่อสาร ๘๘.๒๔ ๑๑.๗๖  ๘๔.๓๑ ๑๕.๖๙  
สังคม/พลเมืองดี ๙๖.๐๘ ๓.๙๒  ๑๐๐ -  

        
 

 ข้อมูลจากการประเมินนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 
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สรุปผลการพัฒนานักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ด้าน จำนวนเด็ก คิดเป็นร้อยละ  
น้ำหนักส่วนสูง จำนวน ๗๐ คน ๙๕.๘๙ เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์กรมอนามัย 
สุขนิสัยที่ดี จำนวน ๗๑ คน ๙๕.๙๕ เด็กสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำ

สะอาด รักษาความสะอาดของร่างกายได้ถูกต้องออกกำลัง
กายและพักผ่อนเป็นเวลา 

สุขภาพช่องปาก จำนวน ๖๕ คน ๘๗.๘๔ เด็กไม่มีฟันผุ 
พัฒนาการสมวัย จำนวน ๖๘ คน ๙๑.๘๙ เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้ง ๕ ด้าน 
การเคลื่อนไหว จำนวน ๔๙ คน ๖๖.๒๒ เด็กสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการเคลื่อนไหวได้

คล่องแคล่วและใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กประสานสัมพันธ์มือตา 
อารมณ-์จิตใจ จำนวน ๖๘ คน ๙๑.๘๙ เด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น สนใจเล่น 

ทำงาน ร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา รู้จักการอดทน รอ
คอย ทำตามข้อตกลงได้เหมาะสมกับวัย 

สติปัญญา เรียนรู้
สร้างสรรค์ 

จำนวน ๖๑ คน ๘๒.๓๔ เด็กสามารถบอกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่
แวดล้อม ธรรมชาติ สิ่งต่างๆรอบตัว มีพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รู้จักการสังเกต การเปรียบเทียบ 
มีจินตนาการ มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ 

ภาษาและการ
สื่อสาร 

จำนวน ๖๑ คน ๘๒.๓๔ เด็กสามารถฟัง พูด สนทนาบอก เล่าโต้ตอบ อ่านภาพ อ่าน
สัญลักษณ์ รู้จักตัวอักษร ขีดเขียนคำท่ีคุ้นเคนได้ตามวัย
รวมทั้งรู้จักภาษาตนและภาษาอ่ืน 

สังคม/พลเมืองดี จำนวน ๗๐ คน ๙๕.๘๙ เด็กมีปฏิสัมพันธ์เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม มี
ความรับผิดชอบ มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ
และผู้ตาม ภูมิใจในการเป็นสมาชิกที่ดี 
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คำสั่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 
ที่  ๑  / ๒๕๖๒ 

  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา กำหนดค่าเป้าหมาย เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  อาศัยความตาม มาตรา ๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือให้การจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา กำหนดค่า
เป้าหมาย เอกลักษณ์ อัตลักษณ์เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

    กรรมการที่ปรึกษา 

 ๑.นายสัมฤทธิ์  สมุทรหอม ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 

 ๒.นางสาวศศิธร  ยืนศักดิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

   คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน กำหนดค่าเป้าหมาย เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ การศึกษาปฐมวัย 

          ๑.นางบัวแก้ว หน่ออ้าย ครูชำนาญการ รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านแม่งอนกลาง ประธานกรรมการ 

 ๒. นางอุรา  เขียวตั๋น  คร ู         กรรมการ 

          ๓. นางเรียม นันทจันทร์             คร ู              กรรมการและเลขานุการ 

 โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการร่วมกำหนดมาตรฐานการศึกษามาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ. ๒๕๖๑  กำหนดค่าเป้าหมาย ดำเนินการวิเคราะห์ SWOT  เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
การศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 
                                                  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 
  

    สั่ง  ณ  วันที่  ๒  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 

(นางบัวแก้ว  หน่ออ้าย) 
                                                 ครูชำนาญการ รักษาการ 
                                     หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  
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คำสั่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 
ที่ 2 / ๒๕๖2 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในและจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

............................ 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๘ และกฎ 
กกระทรวง การประกันคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑(ข้อ ๓)  กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก  
  ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในและ
คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 

   ที่ปรึกษา 
 ๑.นายสัมฤทธิ์  สมุทรหอม ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 
 ๒.นางสาวศศิธร  ยืนศักดิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

   คณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษา 
 ๑.นางบัวแก้ว  หน่ออ้าย  ครู รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง ประธาน 
 ๒.นายพัลลภ   คำลาพิศ  กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง กรรมการ 
 3.นายโสภณ    ธิพึง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา    กรรมการ 

    มีหน้าที่   ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและสรุปบันทึกลงในแบบบันทึกการ
ประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  30  เมษายน  ๒๕๖๓ 

   คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๑.นางอุรา  เขียวตั๋น   คร ูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 
 ๒.นางสุรัตติกาล  แสวงจิต  คร ูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 
 ๓.นางสาวอำภา  ปัญญามอย  ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 

   มีหน้าที่ จัดทำรายงานนำเสนอต่อ ผู้บริหารและ กรรมการบริหารสถานศึกษา 

          ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

                                      สั่ง ณ วันที  ๒  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

       
           (นางบัวแก้ว  หน่ออ้าย) 
                                                       ครู รักษาการ 
                                       หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  
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ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
ประเภท/รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล ปีท่ีได้รับ 
สถานศึกษา ๑.ได้รับรองมาตรฐาน  ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กคุณภาพ  และศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดโรค  ระยะเวลารับรอง
ระหว่างวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๐  
ถึง  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการพัฒนา
สุขภาพระดับอำเภอฝาง 
 
 
 
 

วันที่  ๑  เมษายน  
๒๕๖๐  ถึง  ๓๑  มีนาคม  
๒๕๖๓ 
 
 
 

๒.ได้ผ่านการประเมินรับรอง
มาตรฐาน  ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
ระดับตำบล  ๒๕๖๓ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน
แม่งอนกลาง 
 

๙  มกราคม  ๒๕๖๓ 
 

4.ได้ผ่านการประเมินรับรอง
มาตรฐาน  ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  
ระดับตำบล  ๒๕๖๓ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน
แม่งอนกลาง 
 

๙  มกราคม  ๒๕๖๓ 

4.ได้ผ่านการประเมินรับรอง
มาตรฐาน  สุขภาพช่องปากด้านทัน
ตกรรม  ระดับตำบล  ๒๕๖๓ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน
แม่งอนกลาง 
 

๙  มกราคม  ๒๕๖๓ 

๕.ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้เข้าร่วม
ศึกษาดูงานที่ซุ้มมากท่ีสุด  ในงาน
เปิดบ้านวิชาการตำบลแม่งอน “แม่
งอนสัมพันธ์  สร้างสรรค์ภูปัญญา  
พัฒนาความรู้  มุ่งสู่ศตวรรษท่ี  
๒๑” 

 
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่งอน  ร่วมกับศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาแม่งอน 
และโรงเรียนบ้านแม่งอน
ขี้เหล็ก  
 

 
๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

๖.ได้เข้าร่วมจัดซุ้มนิทรรศการงาน
เปิดบ้านวิชาการตำบลแม่งอน “แม่
งอนสัมพันธ์  สร้างสรรค์ภูปัญญา  
พัฒนาความรู้  มุ่งสู่ศตวรรษท่ี  
๒๑” 

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่งอน  ร่วมกับศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาแม่งอน 
และโรงเรียนบ้านแม่งอน
ขี้เหล็ก 
 
 
 
 
 
 

๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
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ประเภท/รายช่ือ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล ปีท่ีได้รับ 
ผู้บริหาร ได้ประกาศเกียรติคุณท่ีปฏิบัติ

หน้าที่  ด้วยวิริยะ  อุตสาหะ  เป็น
ระยะเวลา  ๒๐  ปี 
 

สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ 

๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก ได้ประกาศเกียรติคุณท่ีปฏิบัติ
หน้าที่  ด้วยวิริยะ  อุตสาหะ  เป็น
ระยะเวลา  ๒๐  ปี  และ  ๑๕  ปี 
 

สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ 

๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 

เด็ก - 
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แบบบันทึกการประเมิน 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ส่วนที่ ๒ สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐานด้านที่ ๑ 

การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๐๐  ดีมาก      ๑.๑.๑  บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ    √ 

     ๑.๑.๒  บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย    √ 

     ๑.๑.๓  บริหารจัดการข้อมลูอย่างเป็นระบบ    √ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงานทุกสังกัด ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๐๐  ดีมาก      ๑.๒.๑  บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ    √ 

     ๑.๒.๒  ผู้บริหารสถานพัฒนาปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผูด้ำเนินกิจการมี  
  คุณวุฒิ/คณุสมบตัิ เหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

   √ 

     ๑.๒.๓  คร/ูผูดู้แลเด็กท่ีทำหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก มีคุณวุฒิ/ 
  คุณสมบตัิเหมาะสม 

   √ 

     ๑.๒.๔  บริหารบุคลากรจดัอัตราส่วนของคร/ูผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียง ต่อจำนวน
เด็กในแต่ละกลุม่อาย ุ

   √ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๐๐  ดีมาก      ๑.๓.๑  บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอยา่งเป็นระบบ    √ 

     ๑.๓.๒  โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อม 
 ที่ปลอดภัย 

   √ 

     ๑.๓.๓  จัดการความปลอดภยัของพื้นที่เล่น/ สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอก
อาคาร 

   √ 

     ๑.๓.๔  จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ 
ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งาน และเพียงพอ 

   √ 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

     ๑.๓.๕  จัดให้มีของเล่นท่ีปลอดภัยได้มาตรฐาน มจีำนวนเพียงพอ สะอาด  
 เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก 

   
√  

     ๑.๓.๖  ส่งเสรมิให้เด็กปฐมวยัเดินทางอย่างปลอดภัย    √ 

     ๑.๓.๗  จัดให้มรีะบบป้องกันภัยจากบุคคลภายในและภายนอกสถานพัฒนา เด็กปฐมวัย    √ 

     ๑.๓.๘  จัดให้มรีะบบรับเหตุฉกุเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบตัิตามความเสี่ยง 
ของพื้นที่ 

   √ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๐๐  ดีมาก      ๑.๔.๑  มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจรญิเติบโตของเด็ก 
 และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น 

   √ 

     ๑.๔.๒  มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสขุภาพประจำปี และป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 

   √ 

     ๑.๔.๓  อาคารต้องมีพื้นท่ีใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวนัของเด็กท่ี เหมาะสมตาม
ช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

   √ 

     ๑.๔.๔  จัดให้มีพื้นท่ี/ มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและ 
นอกห้องเรียน 

   √ 

     ๑.๔.๕  จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ท่ีแปรงฟัน/ล้างมือให้เพยีงพอ สะอาด  
  ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

   √ 

     ๑.๔.๖  จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลมุสถานท่ี 
 ปรุงประกอบอาหาร น้ำดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค 

   √ 

     ๑.๔.๗  จัดอุปกรณภ์าชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของ 
 เด็กทุกคน และดแูลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 

   √ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชมุชน ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๐๐  ดีมาก      ๑.๕.๑  มีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดรีะหว่างพ่อแม่/ ผู้ปกครอง 
กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เกี่ยวกับตัวเด็กและการ ดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย        

   √ 

     ๑.๕.๒  การจดักิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม    √ 

     ๑.๕.๓  ดำเนินงานใหส้ถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรูแ้ก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

   √ 

     ๑.๕.๔  มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย    √ 

มาตรฐานด้านที่ ๑ มีคะแนนรวม ๑๐๐               คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๑ มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 

                                                                         ๗๘ 

๗๘ x ๑๐๐   =  ๑๐๐ 

             ๗๘ 

มาตรฐานด้านที่ ๑ มีจำนวนตัวบ่งชี้ ท่ีต้องปรับปรุง -                   ข้อ 
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มาตรฐานด้านที่ ๒ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๐๐  ดีมาก      ๒.๑.๑  มีแผนการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ทีส่อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มี
การดำเนินงานและประเมินผล 

   √ 

     ๒.๑.๒  จัดพื้นท่ี/มุมประสบการณ์การเรยีนรู้และการเล่นท่ีเหมาะสมอย่าง 
หลากหลาย 

   √ 

     ๒.๑.๓  จัดกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติ 
ของเด็กท่ีเรียนรูด้้วยประสาทสัมผสั ลงมือทำ ปฏสิัมพันธ์ และการเล่น 

   √ 

     ๒.๑.๔  เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อม  
 ภายใน-ภายนอกแหล่งเรยีนรู้ที่เพยีงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

   √ 

     ๒.๑.๕  เฝา้ระวังตดิตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการจัด กิจกรรม
พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

   √ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๐๐  ดีมาก      ๒.๒.๑  ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปรมิาณทีเ่พียงพอ และส่งเสริมพฤติกรรม
การกินท่ีเหมาะสม 

   √ 

     ๒.๒.๒  จัดกิจกรรมใหเ้ด็กไดล้งมือปฏิบัติอยา่งถูกต้องเหมาะสม ในการดูแลสุขภาพ ความ
ปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 

   √ 

     ๒.๒.๓  ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟัน  
 และช่องปากเพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

   √ 

     ๒.๒.๔  เฝา้ระวังตดิตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการ
อย่างต่อเนื่อง 

   √ 

     ๒.๒.๕  จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู  
ตามกำหนด 

   √ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๐๐  ดีมาก      ๒.๓.๑  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดตั้งคำถาม  
สืบเสาะหาความรู้ แก้ปญัหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับ ความคิดและผลงานที่
แตกต่างของเด็ก 

   √ 

     ๒.๓.๒  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาทีม่ีความหมายตอ่เด็ก เพื่อการสื่อสารอยา่ง
หลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการ 

   √ 

     ๒.๓.๓  จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนสิัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการดภูาพ  
ฟังเรื่องราว พูด เล่า อ่าน วาด/เขยีน เบื้องต้น ตามลำดับพัฒนาการโดยครู/ผู้ดูแลเด็กเป็น
ตัวอย่างของการพูดและการอ่านท่ีถูกต้อง 

   √ 

     ๒.๓.๔  จัดให้เด็กมีประสบการณ์การเรยีนรู้ที่เกี่ยวกับตัวเด็ก บคุคล สิ่งต่างๆ  
 สถานท่ีและธรรมชาตริอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวยัและพัฒนาการ 

   √ 

     ๒.๓.๕  จัดกิจกรรมและประสบการณด์้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรยีนรูผ้่านประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบตัดิ้วยตนเอง 

   √ 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔  การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความ
เป็นพลเมืองดี 

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๐๐  ดีมาก 
     ๒.๔.๑  สร้างความสัมพันธ์ที่ดแีละมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรม 
  สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดรีะหวา่งเด็กกับเด็ก และการแกไ้ขข้อขัดแย้ง 
   อย่างสร้างสรรค ์

   √ 

     ๒.๔.๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข จ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้าน 
   อารมณ์ ความรู้สึกท่ีดตี่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศลิปะ  
   ดนตรี ตามความสนใจและถนัด 

   √ 

     ๒.๔.๓  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคณุธรรมให้เด็กใฝด่ี มีวินัย  
  ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าท่ีรับผดิชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว  
   โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

   √ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕  การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๐๐  ดีมาก      ๒.๕.๑  จัดกิจกรรมกบัผู้ปกครองเพื่อเตรียมเด็กก่อนจากบ้านเขา้สู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/
โรงเรียน และจดักิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัว 
ในบรรยากาศที่เป็นมิตร 

   √ 

     ๒.๕.๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับทีสู่งขึ้น แต่ละขั้น 
จนถึงการเป็นนักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี๑ 

   √ 

มาตรฐานด้านที่ ๒ มีคะแนนรวม ๖๐             คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๒ มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 

                                                                                                ๖๐ 

๖๐ x ๑๐๐  =  ๙๐.๔๙ 

                    ๖๐ 

มาตรฐานด้านที่ ๒ มีจำนวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง -                ข้อ 
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มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

สำหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน) 
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ก  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๐๐  ดีมาก 

 

     ๓.๑.๑  เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบนัทึกเป็น 
 รายบุคคล 

   √ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๘๘.๘๙ 

ดีมาก 

     ๓.๒.๑ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ดา้น    √ 

     ๓.๒.๒ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมดัใหญ่ (GM)    √ 

     ๓.๒.๓ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวยั  
(FM) 

   √ 

     ๓.๒.๔ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (RL)   √  

     ๓.๒.๕ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (EL)   √  

     ๓.๒.๖ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม (PS)      √ 

มาตรฐานด้านที่ ๓ก มีคะแนนรวม ๑๙             คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๓ก มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 

                                                                                                 ๒๑ 

๑๙  x ๑๐๐     =    ๙๐.๔๙ 

          ๒๑ 

มาตรฐานด้านที่ ๓ ก มีจำนวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง -                ข้อ 
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มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

สำหรับเด็ก อายุ ๓ ปีถึงอายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี ๑) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ข  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสขุนสิัยที่เหมาะสม ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๐๐  ดีมาก      ๓.๑.๑ข  เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวยัและสูงดสีมส่วน ซึงมีบันทึกเป็น 
 รายบุคคล 

   √ 

     ๓.๑.๒ข  เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวยั    √ 

     ๓.๑.๓ข  เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผ ุ    √ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๐๐  ดีมาก      ๓.๒.๑ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ดา้น    √ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๐๐  ดีมาก      ๓.๓.๑ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมดัใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวไดต้าม
วัย 

   √ 

     ๓.๓.๒ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมดัเล็กและการประสานงาน 
 ระหว่างตากับมือตามวัย 

   √ 

ตัวบ่งชี้ ๓.๔ข  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๐๐  ดีมาก      ๓.๔.๑ข  เด็กแสดงออก ร่าเรงิ แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภยั แสดงความรูส้ึกท่ีดี ต่อตนเองและ
ผู้อื่นไดส้มวัย 

   √ 

     ๓.๔.๒ข  เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมวยั ซึ่งรวมการเล่น การทำงาน 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

   √ 

     ๓.๔.๓ข  เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งช่ังใจ ทำตาม 
   ข้อตกลง คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับ 
      สถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

   
√ 

 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๘๖.๖๗ 

  ดีมาก 

     ๓.๕.๑ข  เด็กบอกเกีย่วกับตัวเด็ก บุคคล สถานท่ีแวดล้อมธรรมชาติ  
 และสิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็กได้สมวยั 

   √ 

     ๓.๕.๒ข  เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนก และ 
 เปรียบเทียบ จำนวน มิติสมัพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

  √  

     ๓.๕.๓ข  เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวยั   √  

     ๓.๕.๔ข  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ท่ีแสดงออกไดส้มวัย    √ 

     ๓.๕.๕ข  เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ทำกิจกรรมใหส้ำเร็จสมวัย    √ 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ข  เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๖๖.๖๗ 

ดี 

     ๓.๖.๑ข  เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เลา่ สนทนา และสื่อสารไดส้มวยั   √  

     ๓.๖.๒ข  เด็กมีทักษะในการดรููปภาพ สญัลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร    
                การคิดเขียนคำและการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลำดับพัฒนาการ 

  √  

     ๓.๖.๓ข  เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับข้ันตอนพัฒนาการสมวยั  
                 นำไปสู่การขีดเขียนคำที่คุ้นเคยและสนใจ 

  √  

     ๓.๖.๔ข  เด็กมีทักษะในการสือ่สารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทย 
                 เป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย 

  √  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมือง ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๐๐  ดีมาก      ๓.๗.๑ข  เด็กมีปฏสิัมพันธ์กับผู้อื่นได้อยา่งสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับความ แตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

   √ 

     ๓.๗.๒ข  เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผดิชอบต่อตนเองและ 
ส่วนรวม และมีค่านยิมที่พึงประสงค์สมวัย 

   √ 

     ๓.๗.๓ข  เด็กสามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้นำและ ผูต้าม แกไ้ขข้อ
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค ์

   √ 

     ๓.๗.๔ข  เด็กภาคภมูิใจท่ีเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และ 
 ภูมิภาคอาเซียน 

   √ 

มาตรฐานด้านที่ ๓ข มีคะแนนรวม คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๓ข มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 

                                                                                                            
๖๖ 

๖๐  x ๑๐๐     =    ๙๐.๙๑   
          ๖๖ 

มาตรฐานด้านที่ ๓ข มีจำนวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง -                 ข้อ 

 

            สรุปผลการประเมินภาพรวม 

ผลรวมของร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน คะแนน 

มาตรฐานทุกด้าน มีจำนวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุงรวม ข้อ 

ระดับคุณภาพ √    A     ดีมาก 

     B     ดี 

     C     ผ่านเกณฑ์ขั้นตน 

     D    ต้องปรับปรุง 
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ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ย จำนวนข้อที่ต้องปรับปรุง 

A  ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ไม่มี 
B  ดี ร้อยละ ๖๐-๗๙.๙๙ ๑-๗ ข้อ 
C  ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น ร้อยละ ๔๐-๕๙.๙๙ ๘-๑๕ ข้อ 
D  ต้องปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ ๑๖ ข้อขึ้นไป 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 

ประเด็นพิจารณา 
ค่า
เป้าหมาย 
 

ผลการ
ดำเนินการ 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ๓ ๓ ดีมาก 
 ตบช.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ๒ ๓ ดีมาก 
 ตบช.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด ๒ ๓ ดีมาก 
 ตบช.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย ๓ ๓ ดีมาก 
 ตบช.๔ การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ๓ ๓ ดีมาก 
ตบช.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ๓ ๓ ดีมาก 
     มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  

๓ ๓ ดีมาก 

   ตบช.๑ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐ ดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน (๘๐) ๓ (๙๒) ๓ ดีมาก 
   ตบช.๒ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและ
ดูแลสุขภาพ 

(๘๐) ๓ (๙๒) ๓ ดีมาก 

   ตบช.๓ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐ ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษา
และการสื่อสาร   

(๘๐) ๓ (๙๒) ๓ ดีมาก 

   ตบช.๔ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐ ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-
สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

(๘๐) ๓ (๙๔) ๓ ดีมาก 

  ตบช.๕ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐ ส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้
ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 

(๘๐) ๓ (๙๐) ๓ ดีมาก 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กแรกเกิด-อายุ 
๒ ปี (๒ปี ๑๑เดือน) 

๓ ๓    ดีมาก 

  ตบช.๑ (ก) เด็กร้อยละ ๖๕ มีการเจริญเติบโตสมวัย (๘๕)๓ (๙๕) ๓ ดีมาก 
  ตบช.๒ (ก) เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการสมวัย (๘๕)๓ (๙๒) ๓ ดีมาก 
มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กแรกเกิด-อายุ 
๓ - ๕ ปี  

๓ ๓ ดีมาก 

  ตบช.๑ (ข) เด็กร้อยละ ๗๐ มีการเจริญเติบโตสมวัย (๗๐)๓ (๙๐) ๓ ดีมาก 
   ตบช.๒(ข)  เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการสมวัย (๘๕)๓ (๙๐) ๓ ดีมาก 
   ตบช.๓(ข)  เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว (๘๕)๓ (๙๐) ๓ ดีมาก 
   ตบช.๔ (ข) เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ (๘๕)๓ (๙๔) ๓ ดีมาก 
   ตบช.๕ (ข) เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และ
สร้างสรรค ์

(๘๕)๓ (๘๙) ๓ ดีมาก 

   ตบช.๖ (ข) เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร (๘๕)๓ (๗๘) ๒ ดี 
   ตบช.๗ (ข) เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย
และความเป็นพลเมืองดี 

(๘๕)๓ (๙๕) ๓ ดีมาก 
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ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา รายตัวบ่งชี้ย่อย 
 

 
มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ตามประเด็นพิจารณา 

ผลการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ๓ ๓ ดีมาก 
   ตบช.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ๒ ๓ ดีมาก 
     ๑.๑.๑  บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ ๓ ๓ ดีมาก 
     ๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ๓ ๓ ดีมาก 
     ๑.๑.๓  บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ๓ ๓ ดีมาก 
  ตบช.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด ๓ ๓ ดีมาก 
     ๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ ๓ ๓ ดีมาก 
     ๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้
ดำเนินกิจการมีคุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓ ๓ ดีมาก 

     ๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีทำหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  มีวุฒิการศึกษา/ คุณสมบัติเหมาะสม 

๓ ๓ ดีมาก 

     ๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจดัอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม
พอเพียงต่อจำนวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 

๓ ๓ ดีมาก 

   ตบช.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย ๓ ๓ ดีมาก 
       ๑.๓.๑บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่าง
เป็นระบบ 

๓ ๓ ดีมาก 

      ๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 

๓ ๓ ดีมาก 

      ๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และ
สภาพแวดล้อมภายนอก อาคาร 

๓ ๓ ดีมาก 

     ๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ให้ปลอดภัย เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ   

๓ ๓ ดีมาก 

    ๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ 
สะอาด เหมาะสมกับ ระดับพัฒนาการของเด็ก   

๓ ๓ ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ตามประเด็นพิจารณา 
ผลการดำเนินการตามมาตรฐาน

การศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

    ๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย ๒ ๓ ดีมาก 
    ๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๓ ๓ ดีมาก 

   ๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตาม
ความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

๓ ๓ ดีมาก 

    ตบช.๔ การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ๓ ๓ ดีมาก 
    ๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโต
ของเด็ก และดูแลการ เจ็บป่วยเบื้องต้น 

๓ ๓ ดีมาก 

    ๑.๔.๒ มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพ
ประจำปี และป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ   

๓ ๓ ดีมาก 

   ๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของ
เด็กท่ีเหมาะสมตาม ช่วงวัย และการใช้ประโยชน์   

๓ ๓ ดีมาก 

    ๑.๔.๔ จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน 

๓ ๓ ดีมาก 

    ๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ำห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ 
สะอาด ปลอดภัย และ เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

๓ ๓ ดีมาก 

    ๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่
ปรุง ประกอบอาหาร น้ำดื่ม น้ำใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำ
โรค   

๓ ๓ ดีมาก 

     ๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้
งานของเด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 

๓ ๓ ดีมาก 

ตบช.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ๓ ๓ ดีมาก 
    ๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็ก
และการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย   

๒ ๓ ดีมาก 

   ๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มี
ส่วนร่วม 

๓ ๓ ดีมาก 

   ๑.๕.๓ ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่
ชุมชนในเรื่องการพัฒนา เด็กปฐมวัย   

๓ ๓ ดีมาก 

   ๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ๒ ๓ ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ตามประเด็นพิจารณา 

ผลการดำเนินการตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

     มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  

๓ ๓ ดีมาก 

     ตบช.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๓ ๓ ดีมาก 
      ๒.๑.๑ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการดำเนินงานและประเมินผล 

๓(๘๐) ๓(๙๕) ดีมาก 

     ๒.๑.๒ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการ
เล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย  

๓(๘๐) ๓(๙๒) ดีมาก 

    ๒.๑.๓ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณา
การตามธรรมชาติของเด็กท่ีเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำปฏิสัมพันธ์ และ
การเล่น 

๓(๘๐) ๓(๙๐) ดีมาก 

    ๒.๑.๔ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและ
จัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอเหมาะสม ปลอดภัย  

๓(๘๐) ๓(๙๐) ดีมาก 

     ๒.๑.๕ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็น
ระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

๓(๘๐) ๓(๙๐) ดีมาก 

   ตบช.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ๓ ๓ ดีมาก 
      ๒.๒.๑ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณ
ที่เพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

๓(๘๐) ๓(๙๕) ดีมาก 

     ๒.๒.๒ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้อง
เหมาะสมในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และในการ
เคลื่อนไหวด้านร่างกาย ออกกำลัง เล่น กิน/ นอน/พักผ่อน และการเดินทาง  

๓(๘๐) ๓(๙๐) ดีมาก 

     ๒.๒.๓ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความ
สะอาดของ ร่างกาย ฟันและช่องปากเพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

๓(๘๐) ๓(๙๐) ดีมาก 

      ๒.๒.๔ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐   เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็น
รายบุคคลบันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

๓(๘๐) ๓(๙๐) ดีมาก 

    ๒.๒.๕ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่อง
ปาก สายตา หู 

๓(๘๐) ๓(๙๐) ดีมาก 

    ตบช.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร   ๓ ๓ ดีมาก 
      ๒.๓.๑ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลอง
ทำ คิดตั้งคำถาม สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์  โดย
ยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของ เด็ก 

๓(๘๐) ๓(๙๕) ดีมาก 

     ๒.๓.๒ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มี
ความหมายต่อ เด็ก เพ่ือการสื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่า
และสนทนาตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการ 

๓(๘๐) ๓(๙๐) ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ตามประเด็นพิจารณา 

ผลการดำเนินการตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ค่าเป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

    ๒.๓.๓ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐   จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน 
ให้เด็กมีทักษะ การดูภาพ  ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น 
ตามลำดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของ การพูด และการอ่าน
ที่ถูกต้อง 

๓(๘๐) ๓(๙๐) ดีมาก 

    ๒.๓.๔ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัว
เด็ก บุคคล สิ่ง ต่างๆ สถานที่และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย 

๓(๘๐) ๓(๙๐) ดีมาก 

    ๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์
เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

๓(๘๐) ๓(๙๐) ดีมาก 

    ตบช.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรม
และความเป็นพลเมืองดี 

๓ ๓ ดีมาก 

      ๒.๔.๑ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่าง
ผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับ เด็ก และ
การแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

๓(๘๐) ๓(๙๐) ดีมาก 

    ๒.๔.๒ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข  แจ่มใส  
ร่าเริง มีความรู้สึกดีต่อตนเอง  แสดงออกด้านอารมณ์โดยผ่านการ เคลื่อนไหว
ร่างกาย  ศิลปะ  ดนตรี  ตามความสนใจและความถนัด 

๓(๘๐) ๓(๙๕) ดีมาก 

     ๒.๔.๑ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝัง
คุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มี วินัย ซื่อสัตย์รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมือง
ดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่ เหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการ    

๓(๘๐) ๓(๙๕) ดีมาก 

  ตบช.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้น
ถัดไป 

๓ ๓ ดีมาก 

   ๒.๕.๑ ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อน
จากบ้านเข้าสู่ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วง 
ปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศท่ีเป็นมิตร 

๓(๘๐) ๓(๙๐) ดีมาก 

    ๒.๕.๒ครู/ผดด.ร้อยละ ๘๐  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับ
การศึกษาในระดับ ที่สูงขึ้นแต่ละข้ัน จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 

๓(๘๐) ๓(๙๐) ดีมาก 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กแรกเกิด-อายุ ๒ ปี 
(๒  ปี ๑๑  เดือน) 

๓ ๓ ดีมาก 

  ตบช.๑ เด็กร้อยละ  มีการเจริญเติบโตสมวัย ๓ ๓ ดีมาก 
     ๓.๑.๑ เด็กร้อยละ ๖๕ มีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมี
บันทึกเป็นรายบุคคล 

๓(๖๕) ๓(๙๕) ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ตามประเด็นพิจารณา 

ผลการดำเนินการตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ค่าเป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

  ตบช.๒ เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๓ ๓ ดีมาก 
     ๓.๑.๑ เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน ๓(๘๕) ๓(๙๐) ดีมาก 
     ๓.๑.๒ รายด้าน : เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ๓(๘๕) ๓(๙๐) ดีมาก 
     ๓.๑.๓ รายด้าน : เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญาสมวัย   

๓(๘๕) ๓(๙๕) ดีมาก 

    ๓.๑.๔ รายด้าน : เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการด้านการรับรู้และ
เข้าใจภาษา 

๓(๘๕) ๓(๘๕) ดีมาก 

    ๓.๑.๕ รายด้าน : เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย  ๓(๘๕) ๒(๗๕) ดี 
    ๓.๑.๖ รายด้าน :เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการการช่วยเหลือ ตนเอง
และการเข้าสังคม  

๓(๘๕) ๒(๗๕) ดี 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับเด็ก อายุ ๓ ปี – 
อายุ ๖ ปี  (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี ๑) 

๓ ๓ ดีมาก 

    ตบช.๑ เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม ๓ ๓ ดีมาก 
      ๓.๑.๑ เด็กร้อยละ ๖๕ มีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสม
ส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 

๓(๖๕) ๓(๙๐) ดีมาก 

     ๓.๑.๒ เด็กร้อยละ ๘๕ มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเอง ตาม
วัย 

๓(๘๕) ๓(๙๐) ดีมาก 

     ๓.๑.๓ เด็กร้อยละ ๖๐ มีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ ๓(๖๐) ๓(๙๐) ดีมาก 
   ตบช.๒ เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๓ ๓ ดีมาก 
     ๓.๒.๑ เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน ๓(๘๕) ๓(๙๐) ดีมาก 
   ตบช.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ๓ ๓ ดีมาก 
     ๓.๓.๑ เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่  
สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย 

๓(๘๕) ๓(๙๐) ดีมาก 

    ๓.๓.๒ เด็กร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
และการประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 

๓(๘๕) ๓(๙๐) ดีมาก 

   ตบช.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ ๓ ๓ ดีมาก 
     ๓.๔.๑ เด็กร้อยละ ๘๕ แสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคง 
ปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ ผู้อ่ืนได้สมวัย 

๓(๘๕) ๓(๙๕) ดีมาก 

     ๓.๔.๒ เด็กร้อยละ ๘๕ มีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่าง 
สมวัย  ซึ่งรวมการเล่น การทำงาน ศิลปะดนตรี กีฬา 

๓(๘๕) ๓(๙๕) ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ตามประเด็นพิจารณา 

ผลการดำเนินการตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

     ๓.๔.๓ เด็กร้อยละ ๘๕ สามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทำ
ตามข้อตกลง คำนึงถึงความรู้สึก ของผู้อ่ืน มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ใหม่ได้สมวัย  

๓(๘๕) ๓(๙๒) ดีมาก 

   ตบช.๕ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ๓ ๓ ดีมาก 
      ๓.๕.๑ เด็กร้อยละ ๘๕ บอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่ แวดล้อม
ธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ได้สมวัย  

๓(๘๕) ๓(๙๕) ดีมาก 

      ๓.๕.๒ เด็กร้อยละ ๘๕ มีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถ สังเกต จำแนก
และเปรียบเทียบ จำนวน มิติ สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย 

๓(๘๕) ๓(๘๕) ดีมาก 

     ๓.๕.๓ เด็กร้อยละ ๘๕ สามารถคิด อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้ สมวัย ๓(๘๕) ๓(๘๕) ดีมาก 
     ๓.๕.๔ เด็กร้อยละ ๘๕ มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้
สมวัย 

๓(๘๕) ๓(๙๐) ดีมาก 

     ๓.๕.๕ เด็กร้อยละ ๘๕ มีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจทำกิจกรรม ให้สำเร็จ
สมวัย 

๓(๘๕) ๓(๙๐) ดีมาก 

     ตบช.๖ เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ๓ ๓ ดีมาก 
       ๓.๖.๑ เด็กร้อยละ ๘๕ สามารถฟัง พูด จับใจความ  เล่า สนทนา และ
สื่อสารได้สมวัย 

๓(๘๕) ๓(๘๕) ดีมาก 

       ๓.๖.๒ เด็กร้อยละ ๘๕ มีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ 
รู้จักตัวอักษร การคิด เขียนคำและการอ่านเบื้องต้นได้สมวัย และตามลำดับ
พัฒนาการ 

๓(๘๕) ๓(๘๕) ดีมาก 

      ๓.๖.๓ เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย 
นำไปสู่การขีดเขียนคำท่ีคุ้นเคยและสนใจ 

๓(๘๕) ๓(๘๐) ดีมาก 

      ๓.๖.๔ เด็กร้อยละ ๘๕ มีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสม ตามวัย โดยใช้
ภาษาไทยเป็นหลักและมี ความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

๓(๘๕) ๓(๘๕) ดีมาก 

   ตบช.๗ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี ๓ ๓ ดีมาก 
      ๓.๗.๑ เด็กร้อยละ 85 มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัยและแสดงออกถึง
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๓(๘๕) ๓(๙๕) ดีมาก 

      ๓.๗.๒ เด็กร้อยละ ๘๕ มีความเมตตา กรุณา มีวินัยซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม และมี ค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย 

๓(๘๕) ๓(๙๕) ดีมาก 

     ๓.๗.๓ เด็กร้อยละ ๘๕ สามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็น กลุ่ม เป็นได้
ทั้งผู้นำและผู้ตาม แก้ไขข้อ ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

๓(๘๕) ๓(๙๐) ดีมาก 

     ๓.๗.๔ เด็กร้อยละ ๘๕ ภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย และ ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศ ไทย และ
ภูมิภาคอาเซียน 

๓(๘๕) ๓(๙๕) ดีมาก 
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 

เพื่อ พิจารณาขอความเห็นชอบ การประเมินตนเองของสถานศึกษา ( SAR ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๐๐  น. 

ณ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 
……………………………………………………………………………. 

 
เปิดประชุม   เวลา  ๑๔.๐๐ น. 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ ประธาน  ฯ เนื่องด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  
จัดได้ว่าเป็นสถานศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ จึงต้องจัดทำการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยทำตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ การประกันคุณภาพ
การศึกษา หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง
และสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และ
บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล   วันนี้ประธานศูนย์ขอเชิญ คุณศศิธร 
ยืนศักดิ ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้อธิบายถึงขั ้นตอนของการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่
คณะกรรมการฯ ทราบ 

นักวิชาการศึกษาฯ สวัสดีค่ะ  ดิฉันนางสาวศศิธร ยืนศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ วันนี้จะ
มาขอมติในท่ีประชุมในการให้ความเห็นชอบการประเมินตนเองของสถานศึกษา และการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง (sar) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องทำเป็นประจำในทุกปี โดยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กนั้นได้ทำตามขั้นตอนของการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ ได้แก่ ๑.การ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  ๒.จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา ๓.การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตาม
แผนที่กำหนดไว้ ๔.จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ๕.ติดตาม
ผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ๖.จัดทำรายงานปละส่ง
รายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำ
ทุกปี 
แต่ปีนี้นั้นเราได้ปรับเปลี่ยนมาตรฐานการศึกษาจากมาตรฐานการศึกษา (ข้ันพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๓ มาตรฐาน เปลี่ยนมาใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
จำนวน ๓ มาตรฐาน โดยเริ่มใช้ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งเราได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดย
ได้กำหนดเป้าหมายความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 

  มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับ ดี 
มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น เพ่ือ

พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ ดี 
มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กแรกเกิด - อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ 

วัน) ระดับ ดี 
มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับอายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี  ระดับ ดี 
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ส่วนรายละเอียด ของค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้แต่ละตัวชี้วัดจะอยู่ในเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน
ได้ดูและศึกษาแล้วนั้น 

จากการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  โดยประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมินภายในสถานศึกษา ที่ได้แต่งตั้งจากคำสั่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง  วันที่ ๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ได้แก่  

1.นางบัวแก้ว  หน่ออ้าย  ครู รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง   
  2. นายพัลลภ   คำลาพิศ  กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลาง 

3. นายโสภณ    ธิพึง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
ผลของการประเมิน จำนวน ๓ มาตรฐานได้ดังนี้ 
มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับ ดีมาก 
มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น เพ่ือ

พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ ดีมาก 
มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กแรกเกิด - อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ 

วัน) ระดับ ดีมาก 
มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับอายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี  ระดับ ดี 

โดยรายละเอียดของค่าคะแนนที่ได้ตามเอกสารผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา  รายตัวบ่งชี้  
และแบบบันทึกการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้วนั้น  ส่วนการสรุปผล
การประเมินขอให้ครูบัวแก้ว  หน่ออ้าย ซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่งอนกลางและเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการผู้ประเมิน เป็นผู้สรุปค่ะ 

นางบัวแก้ว  หน่ออ้าย  ดิฉันขอสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวมจำนวน ๓ ด้าน ดังนี้
ค่ะ 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑.ด้านการบริหารการจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
     ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  มีคุณวุฒิคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถดำเนิน
กิจการ  และการบริหารงาน  อย่างมีประสิทธิภาพ  มีวิธีการ  กำหนดกรอบของการ
ดำเนินงานไว้  และมีการนำแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบมีระยะเวลากำหนดไว้ ชัดเจน  มี
คณะกรรมการดำเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติตามแผน  ที่สอดคล้องกับ  ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  และมีแผนการจัดประสบการณ์  มีโครงการ  การจัด
กิจกรรมตามหลักสูตรและสนองความต้องการของเด็กเป็นสำคัญ 

- 

๒.ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู ้และการเล่นเพื ่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
   ครู/ผู้ดูแลเด็ก  มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดู
และสุขภาพ  มีความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน  และมีการเคลื่อนไหวด้านร่างกาย  การออก
กำลังกาย  มีการจัดให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนสะอาดถูกหลักโภชนาการ  มีการ
จัดทำแผนประสบการณ์เรียนรู ้  ที ่ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรมมีการส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง  ๔  ด้านและปลูกฝังเป็นผลเมืองที่ดี  

- 

๓.ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย       - 
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   เด็กได้ทำกิจกรรมทั้ง  ๖  หลัก  ในการทำกิจกรรมประจำวัน  มีการพัฒนากล้ามเนื้อมัด
ใหญ่  โดยการใช้กิจกรรมการออกกำลังกาย  การกล้าแสดงออกต่อสาธารณชน  การเข้ารวม
สังคม  การปฏิบัติตามคำสั่ง  การสนทนาโต้ตอบ  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาส่งเสริม
พัฒนาการเด็กแต่ละคน  การทำงาน  การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น  การส่งเสริมเด็กแต่ละ
คนจะมีคู่มือการเฝ้าระวัง  DSPM  มาใช้ในการประเมินพัฒนาการของเด็กแต่ละคน  และมี
เครื่องมือการตรวจสอบทุกช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  ส่งเสริม
ให้เด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ  การจัดกิจกรรมศิลปะ  และการฟ้อนการรำ  ให้
เด็กได้แสดงออก  และมีพฤตอกรรมตามมาตรฐาน  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัย 

 
 ๒.แนวทางการพัฒนา 

๑.ด้านการบริหารการจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
    ๑.๑  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

   ๑.๒  การส่งเสริมปรับปรุงหลักสูตร 
   ๑.๓  การบริหารจัดอัตราส่วนของครู 

๒. ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๒.๑  การส่งเสริมการจัดกิจกรรม  และประสบการณ์ทางด้านภาษาท่ีมีความหมายต่อเด็ก  เพื่อการสื่อสาร

อย่างหลากหลาย 
๓.ด้านคุณภาพผู้เด็กปฐมวัย  

๓.๑  การส่งเสริมทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย  โดยการใช้ภาษาไทยเป็นหลัก  และส่งเสริม
เพ่ือให้เด็กคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนๆด้วย 

นักวิชาการศึกษา ทั้งนี้ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่องนกลาง  จึงขอให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ การประเมินตนเองของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่องนกลาง  
ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๒ ค่ะ 

ประชุมฯ เห็นด้วยค่ะ / ครับ 

ประธานฯ จากการให้ความเห็นชอบในผลการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่
องนกลาง  มีผู ้ยกมือทั้งหมด ๑๗ ท่าน ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่ได้มาร่วมพิจารณาความ
เห็นชอบ   การประเมินตนเองของประจำการศึกษา ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่องนกลาง  ใน
วันนี้ ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมวันนี้ขอปิดการประชุมครับ 

นางบัวแก้ว  หน่ออ้าย     ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้  
ขอบคุณคะ 

 ลงชื่อ                                                 ลงชื่อ 

(นางสาวอำภา  ปัญญามอย)                              (นางสาวศศิธร  ยืนศักดิ์) 
          ผู้ดูแลเด็ก         นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน 

             ผู้จดบันทึกการประชุม          ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
                                       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


