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คำนำ 
 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประเมินตนเอง 
โดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถจัดการศึกษาได้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ และในการดำเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำเป็นต้องจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่งอน  ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้ง ๓ มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้ 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในตามรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้มา  เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
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สารบัญ 
 
เรื่อง                    หน้า 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา     

ส่วนที่ 1  บทสรุปของผู้บริหาร        1 
        - ข้อมูลสถานศึกษา        1 
                - การนำเสนอผลการประเมินตนเอง      ๒ 

ส่วนที่ 2   รายงานผลการประเมินตนเอง       ๓ 
- ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       ๓ 
- การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   ๑๑ 

ส่วนที่ 3 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง                                                    ๒๐ 

ส่วนที่ 4  สรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช้      2๙ 

ภาคผนวก            ๓๓ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปของผู้บริหาร 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลสถานศึกษา 
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง  ตั้งอยู่เลขท่ี  335  หมู่ที ่7  ตำบลแม่งอน  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  
รหัสไปรษณีย ์ 50320 โทรศัพท์ 085 – 7114729 โทรสาร......-..........e-mail ssitthi1305@gmail.com 
สังกัดกองการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน   อำเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม่ 
เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย 2 – 4 ปี  จำนวน  2  ห้องเรียน  มีเนื้อที…่….…-………..ไร่   110  ตาราง 
ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนเมื่อวันที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2540 
มีนักเรียนจำนวน 67 คน มีครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรสนับสนุน จำนวน 4 คน 
 
ตอนที่ ๒  การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี 
๒. หลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเอง 

๒.๑  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคนให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้ง ๔ 
ด้าน อย่างเต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบท ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง เด็กได้
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเล่น บูรณาการสาระการเรียนรู้เรื่องราวผ่านแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 4 สาระ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
๒.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามช่วงอายุโดยคำนึงถึงพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงอายุ มีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรักเมตตา มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ จึงมีความรู้ ทักษะในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๔ ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน เลือกใช้สื่อประกอบการ
จัดประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย มีทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อที่จัดซื้อ จัดหา สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๒.๕ ผู้บริหารมีความรู้ในกระบวนการ หลักการดูแลเด็กปฐมวัย ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม กระจาย
อำนาจ จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตาม
หลัก PDCA  
๒.๖ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครู/ผู้ดูแลเด็กใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาคุณภาพเด็กให้ได้ตามมาตรฐาน
หลักสูตรและมาตรฐานสถานศึกษาโดย ครู/ผู้ดูแลเด็กได้รับการอบรม สัมมนาและพัฒนาศักยภาพอย่าง
สม่ำเสมอ 
๒.๗ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
โดยมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ กำหนดค่าเป้าหมาย กำหนดเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และติดตามตรวจสอบ
และรับผิดชอบในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒.๘ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ต้นสังกัด ได้สนับสนุนการวัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่ ง
จำลอง อย่างต่อเนื่อง ทั้งใน ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ สื่อ
เครื่องเล่นเทคโนโลยี ด้านสุขภาพอนามัยเด็ก 
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๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง  มีแผนที่จะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ๑ 
ระดับ 
          ๓.๑ แผนปฏิบัติงานที่ ๑  พัฒนาศักยภาพครู / ผู้ดูแลเด็ก ได้แก่ เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะในด้าน
ต่างๆเพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้ นำมาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลองให้มีประสิทธิภาพ 

3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2  การส่งเสริมความสัมพันธ์ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างต้นสังกัด สถานศึกษา ผู้ปกครอง ผ่าน application line  

3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 การส่งเสริมโภชนาการเด็ก ได้แก่ ประสานให้นักโภชนาการของโรงพยาบาล
ฝางมาช่วยตรวจสอบเมนูอาหารกลางวัน เพ่ือให้อาหารกลางวันถูกหลักโภชนาการ อาหารเหมาะสมกับวัยของ
เด็ก   
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ส่วนที่  ๒   รายงานผลการประเมินตนเอง 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง  ตั้งอยู่เลขท่ี  335  หมู่ที ่7  ตำบลแม่งอน  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  
รหัสไปรษณีย ์ 50320  สังกัดกองการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน   
อำเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท ์085 – 7114729 โทรสาร.......-........e-mail 
ssitthi1305@gmail.com 
  
๑.๒ ประวัติย่อๆของสถานศึกษา 

ความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง  ตั้งอยู่เลขที่ 335 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งหลุก ตำบลแม่งอน  
อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  ๕๐๓๒๐ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง  
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย 2 – 4 ปี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลองได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2536 โดยหลวงพ่อพระครูโสภิตสารญาณ   เจ้าอาวาสวัดทุ่งจำลองในสมัยนั้น ได้เห็นปัญหา
ของชาวบ้านบ้านทุ่งหลุกที่มีบุตรหลานแต่ไม่มีสถานที่รับเลี้ยงเด็ก ผู้ปกครองต้องออกไปทำงาน ทางหลวงพ่อ
พระครูโสภิตสารญาณ ได้มีแนวความคิดที่จะทำการเปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กภายในวัด   เพราะท่านได้เล็งเห็นว่า
เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง  อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมเตรียมความพร้อมพัฒนาการทางด้านร่างกาย  
อารมณ์  จิตใจ   สังคมและสติปัญญา โดยประสานงานขอความร่วมมือจากพ่อหลวง คณะกรรมการวัด และ
ชาวบ้านบ้านทุ่งหลุก  ปรับปรุงอาคารที่ชำรุด  ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่เปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ซึ่งอาคารหลังนี้เคยเป็น
โรงเรียนประชาบาลมาก่อน ใช้ชื่ออาคารว่า “ อาคารใจมาราษฎร์นุกุล ”  มีครูพ่ีเลี้ยงจำนวน 2 คน   โดย
ค่าตอบแทนครูพ่ีเลี้ยงและค่าใช้จ่ายของศูนย์ฯ พระครูโสภิตสารญาณ  เป็นฝ่ายสนับสนุนงบประมาณมาโดย
ตลอด  เพราะไม่ได้รับงบสนับสนุนจากหน่วยงานใด   ตลอดจนเศรษฐกิจไม่ดี และค่าใช้จ่ายของทางศูนย์ ฯเพ่ิม
มากขึ้น ภาระต่างๆก็ตกเป็นของเจ้าอาวาส  

ศูนย์ฯได้รับหนังสืออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ที่ 28/2540 อนุญาต ณ วันที่ 26 
มีนาคม พ.ศ.2540 กรมศาสนาเข้ามาช่วยเหลือในด้านค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงจำนวน 4 คน   ค่าอาหารกลางวัน   
อาหารเสริม (นม) และได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อศูนย์ฯว่า  “ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดทุ่งจำลอง”  หลังจากทาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับงบสนับสนุนจากกรมศาสนาก็มีเด็กจากต่างหมู่บ้าน   ต่างเชื้อชาติและต่างศาสนามาอยู่
ในความดูแลมากขึ้น   

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546  ทางศูนย์ฯได้โอนย้ายมาอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่
งอน  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเปลี่ยนชื่อศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทุ่งจำลองเป็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง  ถ่ายโอนงบประมาณอาหารกลางวัน   อาหารเสริม (นม) และงบประมาณด้านบุคลากร ครู 
และผู้ดูแลเด็ก แต่งบประมาณในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน  ไม่สามารถ
จัดสรรงบประมาณให้ได้  เพราะเป็นสถานที่ของราษฎ์พัสดุ 
 
๑.๓ ข้อมูลด้านการบริหาร  
      พระครูโกวิทพัฒนวิเชียร เป็นประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง  
และมีนางนงคราญ  หน่อตื้อ ตำแหน่ง ครู ( รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ) 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  สาขาการศึกษาปฐมวัย 
โทรศัพท ์ 085 – 7114729    e-mail  nongkran222@hotmail.com 
ดำรงตำแหน่งทีน่ี้ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2546  จนถึงปัจจุบัน  
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๑.๔ สภาพทั่วไปของชุมชนและแหล่งเรียนรู้ 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์ฯมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขามีภูเขาและป่าไม้จำนวนมาก  
จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 5,168 ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น 15,991 คน ชาย 8,095 คน หญิง 7,896 คน 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 188 คน / ตารางกิโลเมตร ( ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร อำเภอฝาง ณ พฤษภาคม 
2556 ) บริเวณใกล้เคียงโดยรอบหมู่บ้านทั้งหมดในตำบลแม่งอน จำนวน 15 หมู่บ้าน  บริเวณใกล้เคียงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ 1. หมู่ 13 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ 2. หมูท่ี่ 15 บ้านใหม่ทุ่งเจริญ  อาชีพหลักของชุมชน คือ 
ทำสวน   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ 1. ประเพณี
วันสงกรานต์ , ประเพณีสลากภัตต์ , ประเพณีลอยกระทง , ประเพณีวันสำคัญทางพุทธศาสนา ฯลฯ 

 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา  อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 72,000 บาท (1 : 6,000) 

 *โอกาสและข้อจำกัดของศูนย์ฯ* 
โอกาส 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้ังอยู่ในพ้ืนทีบ่ริเวณวัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากท่านเจ้าอาวาสวัด , ชุมชน , 

ผู้นำชุมชนในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโครงการ / กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน  ด้านการ

พัฒนาบุคลากร, เงินอุดหนุน , วัสดุ อุปกรณ์ , สื่อการเรียนการสอน , งานบ้าน งานครัว  , อาหารกลางวัน , 

อาหารเสริม 
ข้อจำกัด 
ตัวอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอายุการใช้งานที่นาน  เพราะเดิมเป็นอาคารของโรงเรียนประชาบาล 

บริเวณสภาพแวดล้อมและตัวอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบริเวณพ้ืนที่จำกัด  ไม่สามารถขยายและต่อเติมให้
มีความเหมาะสมรองรับกับจำนวนของเด็ก และการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ มี
ข้อจำกัดด้านงบประมาณการซ่อมแซมที่เป็นวัตถุถาวรเนื่องจากอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ของวัด 
 
๑.๕ ข้อมูลสถานศึกษา  
     ข้อมูลเด็ก (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) ภาคเรียนที่ 1 

การจัดชั้นเรียน ช่วงอายุ 
(ปี) 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวนเด็กปกติ จำนวนเด็กพิเศษ รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

ปฐมวัย 2 1 19 21 - - 40 
 3-5 1 9 3 - - 12 

รวมทั้งสิ้น 2 28 24 - - 52 
  
 

ส่งเสริมพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก   ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพของเด็กเหมาะสมตามวัย 
3. ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษา ความร่วมมือจากหน่วยงาน วัด , องค์กร ,ชุมชน ,โรงงานหลวงที่ 1 

ฝางและกลุ่มภาคีเป็นอย่างดี  
4.  ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารงานของสถานศึกษา  และให้ความร่วมมือใน

การการร่วมจัดกิจกรรมโครงการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 5. ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ , ภมูิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการกระบวนการเรียนรู้ของเด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
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     ข้อมูลเด็ก (ข้อมูล 1 พฤศจิกายน 2562)  ภาคเรียนที่ 2 

การจัดชั้นเรียน ช่วงอายุ 
(ปี) 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวนเด็กปกติ จำนวนเด็กพิเศษ รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

ปฐมวัย 
2 1 22 19 - - 41 

3-5 1 15 11 - - 26 
รวมทั้งสิ้น 2 37 30 - - 67 

 
 ข้อมูลครู / บุคลากร 
 

ที ่ ชื่อ- นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขา ประจำชั้น/
สนับสนุน 

1 นางนงคราญ  หน่อตื้อ คร ู ปริญญาตรี ปฐมวัย 

ปฐมวัย 

2 นางเพลินพิศ  มีวรรณ คร ู ปริญญาตรี ปฐมวัย 

3 นางสาวดวงลักษณ์  
ปัญญาแปง 

ผู้ดูแลเด็ก ปริญญาตรี ปฐมวัย 

4 นางสาวเสาลักษณ์  สิทธิ ผู้ดูแลเด็ก ปวส. บัญชี 

***  อัตราส่วน  เด็ก :  ครู  =  16 :  1                       อัตราส่วน  ห้อง :  เด็ก =    1 :  33 
                           ภาระการสอนของครูโดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ =  20 : 1  (ใน 1 วัน สอน 4 ชัว่โมง) 
 
 
 ข้อมูลทรัพยากร 
 

ที ่ รายการ จำนวน 
๑. อาคารเรียน 1 หลัง 
2. ห้องเรียน 2 ห้อง 
3. ห้องครัว 1 ห้อง 
4. ห้องน้ำ/ห้องส้วม 2 ห้อง 
5. สนามเด็กเล่น (ลานสนามบริเวณในวัดทุ่งจำลอง)  1 สนาม 
6. สนามเด็กเล่น (ลานหน้าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  1 สนาม 
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อาคารสถานที่ 
ในจำนวนพื้นที่ 110 ตารางวา   ประกอบด้วย 
1. สนามเด็กเล่น / พ้ืนที่สีเขียว 
2. อาคารเรียน จำนวน  1  หลัง  
แบ่งเป็น 
1. ห้องเรียน  2  ห้องเรียน  2. ห้องครัว  3. ห้องน้ำ 2 หอ้ง  4. พื้นที่แปรงฟัน 

แผนผังบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง 
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๑.๖  ข้อมูลพฒันาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 
ระดับชั้น/จำนวนเด็ก 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ  
ค่าเฉลี่ย 

 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม  สติปัญญา 

2 ปี               41 คน 71.73 79.16 70.83 63.88 71.40 1=ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำ 

3 – 5 ปี         26 คน 85.55 90.27 89.62 85.92 87.84 3=ดีมาก 
 

รวม               67 คน 78.64 84.72 80.23 74.90 79.62 1=ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำ 

 
๑.๗  โครงสร้างการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบุคลากร     ด้านการเงิน-ธุรการ-พัสดุ ด้านงานวิชาการ 

 
1.งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
2.งานจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน                       
3.งานวัดผลประเมินผล / 
การวิจัย 
4.งานสื่อนวัตกรรม/
แหล่งเรียนรู้/ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
5. งานจัดทำเอกสารช้ัน
เรียน 
6.งานกิจกรรมส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็ก 
8.งานนิเทศการเรียนการ
สอน 
9.งานสรุปแผนปฏิบัติงาน
ประจำป ี
10.งานสรุปมาตรฐาน
การศึกษา 
11.งานข้อมลูพัฒนา 
การศึกษา 
12.การประกันคุณภาพ 

1.งานรับเงิน-เบิกจา่ย 
2.งานงบปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
3.งานเก็บรักษาเงิน 
4.งานทะเบียนคมุการ
เบิกจ่ายเงิน 
5.งานแสดงฐานะการเงิน 
6.งานงบการเงินและงบ
ทดลอง 
7.งานพัสดุ / วัสด ุ
8.งานเบิกจ่ายวสัดุ
ครุภณัฑ ์
 

1.อัตรากำลัง 
2.สวสัดิการ 
3.การปฏิบัติงาน 
-งานทะเบียนประวตั ิ

-งานวินัยความดี
ความชอบ 

-งานส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร 

-งานสารสนเทศกลุ่มงาน
บริหารบุคคล 

-งานรักษาความปลอดภัย 

1.งานอาคารสถานท่ี 
2.งานชุมชนสัมพันธ์ 
3.งานโภชนาการ 
4.งานส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 
5.งานส่งเสริมด้านศาสนา
และศลิปวัฒนธรรม 
6.งานข้อมูลประชาสมัพันธ์ 
7.งานประสาน
คณะกรรมการสถานศึกษา 
8.งานสาธารณูปโภค 
 

 

เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 
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โครงสร้างการแบ่งงานและความรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนอำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
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๑.๘  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จำนวนคร้ัง/ปี 
๑. 
2. 

มุมเสริมประสบการณ์ เช่น มุมบล็อก , มุมหนังสือ , มุมบ้าน ฯลฯ 
สนามเด็กเล่น 
 

46 : ป ี
ตลอดปี

การศึกษา 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จำนวนคร้ัง/ปี 
๑. 
๒. 
3. 
4. 
5. 

วัดทุ่งจำลอง 
ตลาด 
ชุมชนบริเวณใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อาชีพในชุมชน 
สวนผัก/ผลไม้/ฟาร์มไก่,สุกร,เป็ด,สุนัข 

ฯลฯ 

    5 : ป ี
2 : ป ี
2 : ป ี
1 : ป ี
2 : ป ี

 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ความรู้เร่ือง จำนวนคร้ัง/ปี 

๑. 
๒. 
3. 
 

นางเพลินพิศ   มีวรรณ 
นางสุธรรม     อินทจักร์ 
นางประไพ     สิทธิ                 

การทำตุง 
ตลาดชุมชน 
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 

1 : ป ี
1 : ป ี
1 : ป ี

 
 

๑.๙ ปรัชญาการศึกษา 
การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพ้ืนฐานการ

อบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ  และพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้
เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความ
เข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 
 
 



10 
 

  SAR 2562 ศพด.วัดทุ่งจำลอง  
  

 
๑.๑๐ วิสัยทัศน์ 

 “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย  มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย   
โดยชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา” 
เอกลักษณ์ “ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้อมนำวิถีพุทธ ” 
อัตลักษณ์ “ ไหว้สวย กราบงาม ” 

 
๑.๑๑  เป้าหมาย  

๑. เด็กร้อยละ 80 มีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรปฐมวัยและพร้อมเรียนในระดับ
ที่สูงขึ้น (ประถมศึกษา) 

๒. เด็กได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีคุณภาพระดับดีมาก 
๓. ครู/ผู้ดูแลเด็กร้อยละ 80 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๔. ผู้ปกครองชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นะดับดีมาก 
๕. ครู/ผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมให้กับเด็กตามวัยมี

คุณภาพระดับดี 
๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยคุณภาพ

ระดับดี 
 
๑.๑๒ พันธกิจ (Mission)      

๑. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กอย่างยั่งยืน 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างมิติสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับบ้านและชุมชน 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

1.13 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

๑. เด็กมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  เหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม
และสติปัญญา 

2. เด็กมีสุขภาพอนามัย  แข็งแรงสมวัย 

3. ระบบเครือข่าย คณะกรรมการ / ชุมชน / ผู้ปกครอง / ผู้อุปถัมภ์ มีส่วนร่วมในการดูแลดำเนินงาน
กิจกรรม โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีบรรยากาศ และวัฒนธรรม  การปฏิบัติงานแบบผนึก
พลัง  สร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบมีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นรากฐานในการพัฒนา 

5. ครูมีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของ
เด็ก 
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การดำเนินการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

  1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง สามารถกำหนดทิศทางในการพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการ
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน จัดบริการอาหารกลางวันที่ถูกภาวะโภชนาการ ส่งเสริมให้เด็กได้ดื่มนมทุกคน ทุกวันอย่าง
เพียงพอ และออกกำลังกายทุกวันอย่างต่อเนื่อง สร้างสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็ก ให้ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันในการ
ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังการใช้ห้องน้ำ การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวันใช้
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลาย สนับสนุนให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน รวมทั้งขอความร่วมมือจาก พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง มีการประเมิน DSPM ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
ดูแลพัฒนาให้เด็กได้มีพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน อย่างสมวัยและต่อเนื่อง จัดกิจกรรมการเข้าวัดอบรมคุณธรรมจาก
พระสงฆ ์  เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลองตั้งอยู่ในบริเวณวัด จึงเป็นโอกาสอันดีด้านการนำเด็กเข้าวัด 
อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมจากพระสงฆ์ สนับสนุนให้เด็กให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมลงมือปฏิบัติจริงอย่างทั่วถึง
ทุกคน  ร่วมมือกับผู้ปกครอง ส่งเสริมดูแลเอาใจใส่และให้ความรัก ความอบอุ่นแก่เด็ก เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาให้
เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย อันเป็นพ้ืนฐานในการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีด้านอ่ืนๆ 
ฝึกฝนในเรื่องการมีวินัยความรับผิดชอบ การเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน สนับสนุนให้เด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรม ลงมือปฏิบัติจริงอย่างทั่วถึงทุกคน เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคมสมวัย ได้
เรียนรู้ ทำกิจกรรมและเล่นกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข 
  2) เด็กควรได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน และมีทักษะในการอ่านตามวัย โดย
การจัดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านคำจากภาพทั้งในห้องเรียน และหลังการทำกิจกรรมหน้าเสาธง และให้เด็กสรุป
ใจความสำคัญของเรื่องที่ได้เรียนรู้สั้นๆ ด้วยการเล่าให้ครู/ผู้ดูแลเด็กและเพ่ือนฟัง ได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงในการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกและการแสดงมารยาทที่ดี ให้เด็กได้ออกมาเล่าถึงครอบครัว รวมทั้ง
บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเป็นประจำทุกวันก่อนเริ่มกิจกรรมอ่ืนๆ ในช่วงเช้า หมุนเวียนกันไปจนครบทุกคน 
เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความกล้าพูดและกล้าแสดงออก เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา และความพร้อม
ในการศึกษาในขั้นต่อไป 
  3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกี่ยวกับอัต
ลักษณ์เด็ก คือ “ไหว้สวย กราบงาม” และเอกลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้อมนำวิถี
พุทธ” 
  4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองเด็กและชุมชน ตลอดถึง
องค์กรอื่นๆ  

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลองควรพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาศูนย์

พัฒนาเด็กให้ยั่งยืน  บริหารงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ตลอดถึงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมบทบาท
ของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาให้มากขึ้น โดยเฉพาะด้าน
งบประมาณและดำเนินการบริหารให้เป็นระบบครบวงจรตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) มีการประเมินผล
ด้วยวิธีการที่หลากหลายและนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบพิจารณาตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และปรั บปรุงผลการพัฒนา
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา  มีการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยส่งเสริม
ให้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานยังแหล่งความรู้ต่างๆ สร้างกลุ่มเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กให้เกิด
พัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี   ผลการประเมินคุณภาพ
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ภายในของหน่วยงานต้นสังกัด มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจรตามระบบการบริหารคุณภาพ (PDCA) 
อย่างต่อเนื่อง กำหนดเป้าหมายการบรรลุตามแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาเป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 คร/ูผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่าทบทวนประสบการณ์เดิม เรื่องทีเ่ด็กควรรู้และ

เหตุการณ์ที่น่าสนใจทุกวันก่อนเริ่มจัดกิจกรรมอ่ืนๆ จัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดและ
ทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา สังคม ดนตรี และกีฬา ที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเด็ก นำผลการประเมินเด็กทุกด้านใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาเด็ก และพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการวางแผนนำผลการประเมินไปพัฒนาเด็ก 

4. ด้านการประเมินคุณภาพภายใน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลองได้พัฒนาประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 

โดยประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน  เพ่ือให้ประสิทธิผลของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นระบบและมีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจ  สามารถดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยการนำข้อมูลจากการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กไปใช้ในการตัดสินใจ
และวางแผนปรับปรุงและพัฒนางานตามพันธกิจให้สำเร็จและได้ผลดีต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ  ตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)  โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง  เพ่ือรายงานผลการดำเนินการและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
๑.๑๓  คำขวัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
“เด็กดี มีศีลธรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้าถาม งดงามมารยาท รักสะอาดแจ่มใส มีน้ำใจ เพื่อส่วนรวม” 
๑.๑๔  เอกลักษณ์ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้อมนำวิถีพุทธ” 
๑.๑๕  อัตลักษณ์ “ไหว้สวย กราบงาม” 
 
๑.๑๖ โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษาตามนโยบายของต้นสังกัดในรอบปีการศึกษา 2562 
 *กิจกรรม การคัดแยกขยะโดยการจัดทำถังขยะเปียก 
 *กิจกรรม ป้องกันอัคคีภัย 
 *กิจกรรม เด็กรู้คิด รู้ทัน รู้วิธีป้องกันการจมน้ำ 
 *กิจกรรม หนูน้อยปลอดภัยเมื่อสวมหมวกนิรภัย 
 
๑.๑7 โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง ในรอบปีการศึกษา 2562 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 
เป้าหมาย 

* 
 

ผลที่ได้รับ 
** 

ระดับ
คุณภาพ 

*** 
1. โครงการ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 100% 100% ดีมาก 
2. โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้อมนำวิถีพุทธ 75% 100% ดีมาก 
3. โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็กปฐมวัย                       75% 100% ดีมาก 
4. โครงการ พัฒนาผู้เรียน  75% 100% ดีมาก 
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  SAR 2562 ศพด.วัดทุ่งจำลอง  
  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 
เป้าหมาย 

* 
 

ผลที่ได้รับ 
** 

ระดับ
คุณภาพ 

*** 
5. โครงการ ประกันคุณภาพภายใน 75% 100% ดีมาก 
6. โครงการ นมเพ่ือน้อง 100% 100% ดีมาก 
7. โครงการ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 100% 100% ดีมาก 
8. โครงการ ออมทรัพย์ 75% 100% ดีมาก 
9. โครงการ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 75% 100% ดีมาก 
10. โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ 75% 100% ดีมาก 
11. โครงการ ค่าหนังสือเรียน 100% 100% ดีมาก 
12. โครงการ ค่าอุปกรณ์การเรียน 100% 100% ดีมาก 
13. โครงการ ค่าเครื่องแบบนักเรียน 100% 100% ดีมาก 
14. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 75% 100% ดีมาก 
15. โครงการ สานสัมพันธ์บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 75% 100% ดีมาก 
16. โครงการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น 75% 100% ดีมาก 
17. โครงการ ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ 
75% 100% ดีมาก 

18. โครงการ อาหารกลางวันเด็กปฐมวัย 100% 100% ดีมาก 
19. โครงการ พัฒนาบุคลากร 75% 100% ดีมาก 

รวม 19 โครงการ 84.21% 100% ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 100%   

ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
๑.๑๘  ผลการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด  
         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง  ตระหนักเห็นความสำคัญถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน  จึงจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในขึ้น  โดยการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน โดยต้นสังกัดแนะนำ นิ เทศติดตามให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง  แต่งตั้ ง
คณะกรรมการกำหนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กำหนดค่าเป้าหมาย เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ จัดทำแผนการปฏิบัติงานที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐาน ดำเนินงานตามเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดขึ้น  เก็บข้อมูล
สภาพปัจจุบันของศูนย์ เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน ในการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา จัดระบบ
บริหารและสารสนเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็ก ได้รับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้น
สังกัด ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ปลัด ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ให้มีการติดตามตรวจสอบ
ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือติดตามตรวจสอบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมี
ผลการดำเนินงานดังนี้ 
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  SAR 2562 ศพด.วัดทุ่งจำลอง  
  

ผลการประเมินและนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โดยต้นสังกัด) 
ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง   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) 

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 4 มาก 

๖ การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 4 มาก 

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 



15 
 

 

 

 

 
ที ่

รายการ คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

  

๑๒ มาตรฐานโครงสร้างตัวอาคารสถานที่ ๓ ปานกลาง 

๑๓ สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร 4 มาก 

๑๔ ห้องน้ำ (๑ ที่ ต่อเด็ก ๑๐ –๑๒ คน) /อ่างล้างมือ ๓ ปานกลาง 

๑๕ ห้องประกอบอาหาร/โรงอาหาร ๓ ปานกลาง 

๑๖ ห้องปฐมพยาบาล ๑ ควรปรับปรุง 

๑๗ พ้ืนที่สำหรับการเล่นและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๓ ปานกลาง 

๑๘ มาตรการป้องกันความปลอดภัย ๓ ปานกลาง 

๑๙ แหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 มาก 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร   

๒๐ หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 มาก 

๒๑ การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ 4 มาก 

๒๒ การจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจำวัน 4 มาก 

๒๓ การจัดทำสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 มาก 

๒๔ การวัดผลและประเมินผล ๓ ปานกลาง 

๒๕ การนิเทศการศึกษา ๔ มาก 

๒๖ การวิจัยในชั้นเรียน (ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง) ๓ ปานกลาง 

๒๗ การส่งเสริมโภชนาการเด็ก ๕ มากที่สุด 

๒๘ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โครงการส่งเสริมพัฒนาการ/โครงการตาม
แผน/กิจกรรมวันสำคัญ) 

๕ มากที่สุด 

๒๙ การประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ มาก 
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ที ่ รายการ คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๕ ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน   

๓๐ การดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์และชมรมผู้ปกครองมีบทบาท
และมีความเข้มแข็ง 

4 มาก 

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

4 มาก 

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

4 มาก 

๓๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บริการแก่ชุมชน ในด้านอาคารสถานที่ 
ครุภัณฑ์ วิชาการ/สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ เป็นวิทยากร 
บำเพ็ญประโยชน์ และให้บริการสาธารณะ 

4 มาก 

๓๔ กิจกรรมเยี่ยมบ้านและสมุดสื่อสารระหว่างศูนย์กับผู้ปกครอง ๓ ปานกลาง 

๓๕ ศูนย์การเรียนรู้หรือป้านนิเทศมุมความรู้สำหรับผู้ปกครอง 4 มาก 

๓๖ จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตร
หลาน 

4 มาก 

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

๓ ปานกลาง 

มาตรฐานที่ ๖ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

๓๘ การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๕ มากที่สุด 

๓๙ การจัดตั้งเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 4 มาก 

๔๐ การดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย 4 มาก 

ภาคเรียนที่ 1 ผลรวมคะแนนทั้งหมด 200 ได้ 153 คะแนน ร้อยละ 76.5 4  ระดับคุณภาพ มาก 
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ผลการประเมินและนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โดยต้นสังกัด) 

ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง 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 ๔ มาก 

๖ การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ๔ มาก 

๗ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบอาหาร ๔ มาก 

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 ๓ ปานกลาง 

๑๓ สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร 4 มาก 

๑๔ ห้องน้ำ (๑ ที่ ต่อเด็ก ๑๐ –๑๒ คน) /อ่างล้างมือ ๓ ปานกลาง 

๑๕ ห้องประกอบอาหาร/โรงอาหาร ๓ ปานกลาง 

๑๖ ห้องปฐมพยาบาล ๑ ควรปรับปรุง 

๑๗ พ้ืนที่สำหรับการเล่นและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 4 มาก 

๑๘ มาตรการป้องกันความปลอดภัย 4 มาก 

๑๙ แหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 มาก 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร   

๒๐ หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ มาก 

๒๑ การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ ๔ มาก 

๒๒ การจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจำวัน ๔ มาก 

๒๓ การจัดทำสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ๔ มาก 

๒๔ การวัดผลและประเมินผล ๔ มาก 

๒๕ การนิเทศการศึกษา ๕ มากที่สุด 

๒๖ การวิจัยในชั้นเรียน (ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง) ๔ มาก 

๒๗ การส่งเสริมโภชนาการเด็ก ๕ มากที่สุด 

๒๘ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โครงการส่งเสริมพัฒนาการ/โครงการตาม
แผน/กิจกรรมวันสำคัญ) 

๕ มากที่สุด 

๒๙ การประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ มากที่สุด 
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ที ่ รายการ คะแนนที่
ได้ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๕ ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน   

๓๐ การดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์และชมรมผู้ปกครองมีบทบาท
และมีความเข้มแข็ง 

4 มาก 

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 4 มาก 

๓๕ ศูนย์การเรียนรู้หรือป้านนิเทศมุมความรู้สำหรับผู้ปกครอง 4 มาก 

๓๖ จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ๕ มากที่สุด 

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

4 มาก 

มาตรฐานที่ ๖ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

๓๘ การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๕ มากที่สุด 

๓๙ การจัดตั้งเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 4 มาก 

๔๐ การดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย 4 มาก 

ภาคเรียนที่ 2 ผลรวมคะแนนทั้งหมด 200 ได้ 166 คะแนน ร้อยละ 83 5  ระดับคุณภาพ ดีมาก 

ปีการศึกษา 2562 ผลรวมคะแนนทั้งหมด 400 ได้ 319 คะแนน 
ร้อยละ 79.75 

 
4  ระดับคุณภาพ มาก 
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ส่วนที่ 3  การนำเสนอผลการประเมินตนเอง    

ผลการประเมินรายมาตรฐาน 

มาตรฐานด้านที่ 1    กระบวนการบริหารและการจัดการ  

1.ระดับคุณภาพ   ดีมาก 

2.กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง ตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองในรอบปีที่ผ่านมา  ข้อมูล
สารสนเทศ บริบทของชุมชน ความต้องการของผู้ปกครองชุมชน  ศึกษามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดค่าเป้าหมาย กำหนดค่าเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่ง
จำลอง ที่แสดงแผนงาน โครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย พันธกิจ ทีศู่นย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง.กำหนดไว้โดยกำหนดกรอบเวลาของการดำเนินงานไว้ 5 ปี และ
มีการนำแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้มีคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามแผน ร่วมกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามช่วงอายุและพัฒนาการเด็กที่สอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
หลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่เร่งรัดวิชาการเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ 
บูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยจัดโครงการ/กิจกรรม และแผนการจัดประสบการณ์ที่ครอบคลุมพัฒนาการ
ครบทั้ง 4 ด้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง จัดทำหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก
ปกติ จัดให้โครงการพัฒนาหลักสูตร มีการประเมินการใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 สาระ หลังการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลองรวบรวมข้อมูลเด็ก ผู้ปกครอง บุคลากร งบประมาณ 
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง โครงการ/กิจกรรมและผลการดำเนินการโครงการต่างๆเป็นระบบมีการบันทึก
ข้อมูล สามารถเรียกใช้ได้อย่างเป็นปัจจุบัน 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง มีการตั้งคณะทำงาน วางแผนและจัดทำโครงสร้าง คุณสมบัติและอัตรากำลัง
จัดทำแผนผังโครงสร้างและระเบียบปฏิบัติงานของบุคลากร กฎระเบียบการรับบุคลากรตามหน่วยงานต้นสังกัดจัดให้
มีมีกระบวนการคัดเลือกตามวุฒิ สาขาวิชาเอกด้านปฐมวัยเป็นลำดับแรก และหรือจบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ พยาบาล จิตวิทยา คหกรรม แต่ต้องมีการศึกษาด้านปฐมวัยอย่างน้อย ๓ หน่วยกิต (๔๕ ชั่วโมง) บุคลากรที่จะทำ
หน้าที่เป็นครู/ผู้ดูแลเด็ก ไม่ใช้สารเสพติด ไม่เคยได้รับโทษการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับความรุนแรง โทษที่เกี่ยวกับ
การกระทำผิดต่อเด็ก ครู/ผู้ดูแลเด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี   นอกจากนั้นมีการใช้แบบประเมิน
ความเครียด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลองมีการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ  
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง ตั้งคณะทำงานดูแลสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย  ภายในและภายนอก
อาคาร วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด เครื่องเล่นสนาม รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ มีการใช้
แบบบันทึกการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกอาคารเพ่ือความความปลอดภัย เครื่องเล่นสนามมีความ
เหมาะสมตามพัฒนาการของเด็ก มีการบันทึกแบบคัดกรองความเสี่ยงของสนามเด็กเล่น บันทึกผลและนำผลการ
ตรวจสอบไปแก้ปัญหา  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน  มีจำนวนเพียงพอ  สะอาด  
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กมีการจัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือควบคุมดูแลด้านความเหมาะและความ
ปลอดภัย มีการเฝ้าระวังบุคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา จัดให้มีกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย และกิจกรรมหนู
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น้อยปลอดภัยเมื่อสวมหมวกนิรภัย จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกัน ตรวจสอบอายุการใช้งานและซักซ้อมเสมือน
จริงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบล นักวิชาการ
การศึกษามาติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการร่วมงานโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆประจำปีการศึกษา 2562 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง ส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพใน
การสานสัมพันธ์ บ้าน วัด ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง มีเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดส่วนสูงตามมาตรฐานทำการบันทึกข้อมูล
น้ำหนักและส่วนสูง และการแปลผลการเจริญเติบโต และบันทึกลงในกราฟ จัดให้มีอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอ
ตามวัยทุกวัน  มียาและเวชภัณฑ์สามัญประจำบ้านและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีการตรวจสอบ
อายุการใช้งาน  ส่งครู/ผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยเด็ก มีโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย ดำเนินการตรวจสุขภาพเด็ก ตรวจสุขภาพฟัน เคลือบฟัน อุดฟัน  จากคุณหมอโรงพยาบาลฝาง ตรวจสุขภาพ
ประจำปี และป้องกันควบคุมโรคติดต่อการพ่นหมอกควัน พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด 19 จากองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่งอน ร่วมกับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.ส.ต.บ้านยาง)  มีประวัติการได้รับวัคซีนของเด็ก
ตั้งแต่แรกรับและวัคซีนที่เด็กได้รับปัจจุบัน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง จัดพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของเด็กที่เหมาะสมตามช่วง
วัย จัดพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และการใช้ประโยชน์แบ่งเป็นมีพ้ืนที่
เตรียมอาหาร/ครัว วางระบบวิธีการขนส่งอาหาร และมีบริเวณที่จัดให้เด็กรับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือเพียงพอ เน้นความปลอดภัย สะอาด ไม่มีน้ำขัง และไม่ลื่น และเหมาะสม
กับการใช้งานของเด็ก จัดมีพ้ืนที่สำหรับนอนหลับ เน้นความสะอาด ปลอดโปร่ง และอากาศถ่ายเทได้ดี แยกห้องน้ำ 
ห้องส้วม บริเวณแปรงฟัน/ที่ล้างมือ อย่างเป็นสัดส่วน และสะอาด ไม่มีน้ำขัง และไม่ลื่นมีการดูแลทำความสะอาดทุก
วันหลังจากเลิกงาน  โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองมาช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์  มี
มาตรการป้องกันแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรค จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งาน
ของเด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ จัดกิจกรรม 5 ส. การปฏิบัติงานส่งผลให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง มีการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ตัวบ่งช้ีที่  1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง จัดทำสารสัมพันธ์ จัดทำป้ายนิเทศ จุลสาร แผ่นพับ เป็นช่องทางในการ
สื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัว
เด็กและการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองในการรับบริการจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง จัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  เพ่ือชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลองและการส่งต่อเด็กไปสู่ชั้นที่สูงขึ้น  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ให้
ทำหน้าที่ กำหนดทิศทางการดำเนินงาน  ติดตามประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะ โดยจัดประชุมกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง ส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. จุดเด่น  

3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลองมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ      
 3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลองมีการบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด   
 3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลองมีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย    
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3.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลองมีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้     
3.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลองมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน    

4. จุดที่ควรพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลองขาดระบบการป้องกันภัยจากบุคคลภายในและภายนอกสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย  
 

มาตรฐานด้านที่ 2 ด้านครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  

1.ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

2.กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  
ครู/ผู้ดูแลเด็ก วิเคราะห์ปรัชญา วิสัยทัศน์ หลักการของหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการ 

และจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย/หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมุ่ง
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และภ าษา การสื่อสาร 
สอดแทรกกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทสังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการตาม
วัยของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจในแต่ละวัน เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือ 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และภาษา การสื่อสาร จัดพ้ืนที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้ได้แก่มุมหนังสือ 
มุมบล็อค มุมบ้าน มุมดนตรีฯลฯ  เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่น ที่ปลอดภัยมีจำนวนเพียงพอ จัด
สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  

ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาทุกด้านของเด็กอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้
ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น การเคลื่อนไหว การทดลอง การสำรวจ หลังการจัดกิจกรรม
ครู/ผู้ดูแลเด็ก ประเมินผลตามสภาพจริง บันทึกผลการจัดกิจกรรม/บันทึกหลังการสอน และนำผลมาปรับปรุงวิธีการ
จัดกิจกรรม สื่อ จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการตามวัยของเด็ก บันทึกพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่าง
สม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดปีและสรุปผลการประเมินและรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบ จากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมต่างๆส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สังคมและสติปัญญา 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง จัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ สะอาดถูก
หลักอนามัย  มีผู้ประกอบการรับจ้างประกอบอาหารตามโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวัน โปรแกรม Thai 
School Lunch มีคณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวันเป็นผู้ตรวจสอบอาหารกลางวัน ก่อนการรับประทานอาหาร
ว่าง อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลองจะจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่ เหมาะสม การใช้
อุปกรณ์ การใช้ภาชนะส่วนตัว การล้างมือ การแปรงฟัน เพ่ือให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล
สุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน มีการจัดตารางการตรวจสุขภาพโดยครู/ผู้ ดูแลเด็กประจำสัปดาห์   
ประสานกับเจ้าหน้าที่ รพสต/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตรวจสุขภาพ  ฉีดวัคซีน และการตรวจสุขภาพ ตา หู และ
ช่องปาก จัดกิจกรรมให้เด็กๆได้เล่นเครื่องเล่นสนามที่มีความปลอดภัยอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิด   เพ่ือส่งเสริมการ
เคลื่อนไหวด้านร่างกาย ออกกำลังกาย เด็กได้เล่น กิน/นอน/พักผ่อน เป็นเวลาอย่างเหมาะสม  และมีการประสาน
ผู้ปกครองที่รับส่งบุตรหลานที่โดยสารจักรยานยนต์ให้เด็กๆใส่หมวกนิรภัยทุกครั้ง ผ่านกิจกรรม หนูน้อยปลอดภัยเมื่อ
สวมหมวกนิรภัย จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ เด็กมีน้ำหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  เคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว  ทรงตัวได้ดี  ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี  ดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตนละปฏิบัติจนเป็นนิสัย  ปฏิบัติ
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ตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย  หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  สิ่งเสพติด  และระวังภัยจาก
บุคคล  สิ่งแวดล้อม  และสถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย   
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 
   ครู/ผู้ดูแลเด็ก มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้ง 4 สาระ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิด 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และทักษะทางภาษาที่หลากหลายทั้งภาษาแม่และภาษาถิ่น ตลอดจนภาษาต่างประเทศ  
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิด ตั้งคำถาม สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิด
สร้างสรรค์ โดยมุ่งให้เด็กยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของผู้อ่ืน  มีการจัดกิจกรรมการตอบคำถาม ให้เด็กได้
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การประดิษฐ์ กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือให้เด็กมีจินตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
การเล่นและการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างอิสระ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก 
เพ่ือการสื่อสารอย่างหลากหลาย ปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน 
วาด/เขียน เบื้องต้น โดยครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง จัดมุมหนังสือที่สบายๆ ให้เด็ก
เลือกอ่านหนังสือในมุมหนังสืออย่างอิสระ มีความรู้สึกมั่นใจที่จะอ่านและสื่อสารความคิด ความต้องการ และ
ความรู้สึกผ่านการพูด วาดรูป หรือขีดเขียนอย่างเหมาะสม   

ครู/ผู้ดูแลเด็ก ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกการฟัง พูด ถาม ตอบเล่าและสนทนาจากนิทาน เรื่องเล่าต่างๆ เหตุการณ์
จริงที่เกิดในชุมชน ในสังคมที่เหมาะสมกับวัย เช่น เรื่องความปลอดภัยจากคนแปลกหน้า การใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิด
อันตราย การรักษาสุขภาพ ฯลฯ  ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดกิจกรรมมุ่งให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ สนใจสิ่งที่อยู่
รอบตัว และเรียนรู้กระบวนการแสวงหาความรู้ หาคำตอบในสิ่งที่สงสัย ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสำรวจสิ่งต่างๆ
รอบตัว การประกอบอาหาร (cooking) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมผ่านการบูรณาการ
กิจกรรม 6 หลัก  เพ่ือให้เด็กมีประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้งห้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง หลังจากการจัดกิจกรรมจะมีการประเมินตามสภาพจริงโดยใช้แบบ
สังเกตและเกณฑ์ประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตัวชี้วัด มาตรฐานที่ ๙ -๑๒ จากการ
ดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้เด็กมีการสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย
และพยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด 
การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ สร้างสรรค์
ตามความคิดและจินตนาการเช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทางต่างๆ การเล่นอิสระเป็นต้นและใช้สื่อเทคโนโลยี 
เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก ฯลฯ  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ดีและมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่มุ่งปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
หลักสูตรคือ เด็กต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเมตตากรุณา มีน้ำใจและช่วยเหลือแบ่งปัน มีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบ และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด สำหรับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง
กำหนดค่านิยมที่เป็นอัตลักษณ์คือ “ไหว้สวย กราบงาม” โดยศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝึกเด็กผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่าน
การปฏิบัติจริงโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการสนับสนุน ให้เด็กไหว้สวย  กราบงามตามมารยาทไทย มีการ
สื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับ
เด็ก เช่น การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี อาทิ วันพ่อ วันแม่ 
วันเด็ก วันครู  เปิดโอกาสให้เด็กกำหนดข้อตกลงในห้อง ข้อตกลงในการเล่น การทำกิจกรรม เพ่ือแก้ไขข้อขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลองจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง มีความรู้สึกดีต่อ
ตนเอง แสดงออกด้านอารมณ์โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและความถนัด จัด
กิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี 
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รักครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน  จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้   เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง  ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน  มี
มารยาทตามวัฒนธรรมไทย  เช่น  การไหว้  การกราบ  ยิ้มทักทายและมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่  ยอมรับหรือเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง เด็กร่า
เริงแจ่มใส  แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ  อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ  และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน  มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี  มีความมั่นใจกล้าพูด  กล้าแสดงออก  
ช่วยเหลือแบ่งปัน  เคารพสิทธิ  รู้หน้าที่รับผิดชอบ  อดทนอดกลั้น  ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนดชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามวัยของเด็ก 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก แนะนำผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเด็กในช่วงผลัดเปลี่ยน จัดกิจกรรมช่วง
ปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง เตรียมเอกสารประจำตัวเด็กที่ต้องใช้ อาทิ แบบบันทึ ก
สุขภาพ บันทึกพัฒนาการ แฟ้มสะสมผลงาน  ชิ้นงานตามแผนการจัดประสบการณ์ จากผลการดำเนินการดังกล่าว 
ส่งผลให้ เด็กมีความพร้อมและสามารถปรับตัวที่จะเรียนต่อในชั้นถัดไป 
 
3. จุดเด่น  

3.1 ครู/ผู้ดูแลเด็กมีการดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน     
3.2 ครู/ผู้ดูแลเด็กมีการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ    
3.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กมีการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร   
3.4 ครู/ผู้ดูแลเด็กมีการการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ สังคม   
3.5 ครู/ผู้ดูแลเด็กมีปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี        
3.6 ครู/ผู้ดูแลเด็กมีการส่งเสริมในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในชั้นถัดไป    

 
4. จุดที่ควรพัฒนา - 
 

มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย  

1.ระดับคุณภาพ  ดี 

2.กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

* สำหรับเด็กแรกเกิด – อายุ 2  ปี (2 ปี 11 เดือน 29 วัน ) 
   ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ก   เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 
เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดโครงการอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย  เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าสารอาหารทางโภชนาการ
และหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย  จัดให้เด็กได้ดื่มนมและรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ
เป็นประจำทุกวัน และปฏิเสธอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ครูได้ฝึกให้เด็กดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตัว ได้แก่การล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง และแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ตรวจสุขภาพช่องปากทุกสัปดาห์
โดยครู/ผู้ดูแลเด็ก และจากรพสต.บ้านยาง,หมอจากโรงพยาบาลฝาง เด็กได้นอนพักผ่อนเป็นเวลาและออกกำลังกาย
เป็นเวลา มีบันทึกการตรวจฟัน ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเด็กทุกเดือน ตลอดจนมีการจัดทำสารสัมพันธ์แนะนำผู้ปกครอง
เรื่องการรับประทานอาหารที่เหมาะสม มีสมุดประจำตัวเด็ก ศพด.01 / ศพด.02  
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  ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ก   เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ครู/ผู้ดูแลเด็กใช้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และกิจวัตรประจำวันในการพัฒนาเด็กทั้ง ๕ ด้าน เช่นด้านการ

พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ (GM) .ให้คล่องแคล่วว่องไว โดยใช้กิจกรรมการออกกำลังกายหลังเคารพธงชาติหน้าเสาธง 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก (FM) ใช้กิจวัตรประจำวันในการดื่มน้ำ 
การใช้ช้อนเพ่ือรับประทานอาหารด้วยตนเอง กิจกรรมสร้างสรรค์เด็กๆมีโอกาสปั้น พับ ปะ ตัดฉีก วาดภาพระบายสี 
ด้านการรับรู้ทางภาษา (RL) ใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ การเล่นมุมเสรี เกมการศึกษา เพื่อให้เด็กสามารถบอก เล่า 
ปฏิบัติตาม ด้านภาษาและการสื่อสาร (EL) ใช้กิจกรรมหลักและกิจวัตรประจำวันให้เด็กได้สนทนา พูดแสดงความ
คิดเห็น การฟัง การอ่านภาพและการขีดเขียนภาพหรือคล้ายตัวหนังสือที่คุ้นเคย ส่วนด้านสังคม (PS) ทุกกิจกรรมหลัก
และกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆจะต้องทำงานร่วมกับผู้อ่ืน การช่วยเหลือตนเองตามวัย เช่น การล้างมือ การแต่งกาย การ
รับประทานอาหาร การรู้จักการรอคอย ครูและผู้ดูแลเด็กจะใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (DSPM) 
ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ใช้ในการประเมินพัฒนาการสมวัยเป็นเครื่องมือตรวจสอบทุกช่วงอายุ มีการ
ประเมินเด็กทุกคนบันทึกผลและนำผลจากการบันทึกกรณีที่เด็กไม่ผ่านไปฝึกและแนะนำให้ผู้ปกครองร่วมมื อในการ
พัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
สำหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี ๑) 
      ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ข   เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 
เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ – 
กล้ามเนื้อมัดเล็กได้คล่องแคล่วเหมาะสมกับวัย จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน และการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย  จัดโครงการอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย  จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ตลาด , แปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ฯลฯ เพ่ือให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าสารอาหาร
ทางโภชนาการและหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย      นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ทุ่งจำลองจัดให้เด็กได้ดื่มนมและรับประทานอาหารที่มีคุณภาพเป็นประจำทุกวัน และปฏิเสธอาหารที่ไม่มีประโยชน์ 
ครูได้ฝึกให้เด็กดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตัว ได้แก่การล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง และ
แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ตรวจสุขภาพช่องปากทุกสัปดาห์โดยครู/ผู้ดูแลเด็ก และจากรพสต.บ้านยาง,หมอจาก
โรงพยาบาลฝาง เด็กได้นอนพักผ่อนเป็นเวลาและออกกำลังกายเป็นเวลา มีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเด็กทุกเดือน 
ตลอดจนมีการจัดทำสารสัมพันธ์แนะนำผู้ปกครองเรื่องการรับประทานอาหารที่เหมาะสม มีการทำความสะอาดเครื่อง
เล่นของใช้ส่วนตัวของเด็กทุกสัปดาห์ กิจกรรม 5 ส. การจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆของทางศูนย์พัฒนาเด็กวัดทุ่ง
จำลองได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง,ชุมชน,หน่วยงานต้นสังกัดเป็นอย่างด ี

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ครู/ผู้ดูแลเด็กใช้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และกิจวัตรประจำวันในการพัฒนาเด็กทั้ง ๕ ด้าน เช่นด้านการ

พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ (GM) .ให้คล่องแคล่วว่องไว โดยใช้กิจกรรมการออกกำลังกายหลังเคารพธงชาติหน้าเสาธง 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก (FM) ใช้กิจวัตรประจำวันในการดื่มน้ำ 
การใช้ช้อนเพ่ือรับประทานอาหารด้วยตนเอง กิจกรรมสร้างสรรค์เด็กๆมีโอกาสปั้น พับ ปะ ตัดฉีก วาดภาพระบายสี 
ด้านการรับรู้ทางภาษา (RL) ใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ การเล่นมุมเสรี เกมการศึกษา เพื่อให้เด็กสามารถบอก เล่า 
ปฏิบัติตาม ด้านภาษาและการสื่อสาร (EL) ใช้กิจกรรมหลักและกิจวัตรประจำวันให้เด็กได้สนทนา พูดแสดงความ
คิดเห็น การฟัง การอ่านภาพและการขีดเขียนภาพหรือคล้ายตัวหนังสือที่คุ้นเคย ส่วนด้านสังคม (PS) ทุกกิจกรรมหลัก
และกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆจะต้องทำงานร่วมกับผู้อ่ืน การช่วยเหลือตนเองตามวัย เช่น การล้างมือ การแต่งกาย การ
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รับประทานอาหาร การรู้จักการรอคอย ครูและผู้ดูแลเด็กจะใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (DSPM) 
ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ใช้ในการประเมินพัฒนาการสมวัยเป็นเครื่องมือตรวจสอบทุกช่วงอายุ มีการ
ประเมินเด็กทุกคนบันทึกผลและนำผลจากการบันทึกกรณีที่ เด็กไม่ผ่านไปฝึกและแนะนำให้ผู้ปกครองร่วมมือในการ
พัฒนา  
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 

พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวได้อย่าง
คล่องแคล่ว เด็กสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กได้อย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์ สามารถเดินตามแนวที่
กำหนดได้ กระโดดสองขาขึ้นลงอยู่กับที่ได้ วิ่งแล้วหยุดได้ รับลูกบอลโดยใช้มือและลำตัวช่วยใช้เด็กสามารถกรรไกรตัด
กระดาษเขียนรูปทรงตามแบบได้และมีมุมที่ชัดเจชัดเจน ตลอดจนร้อยวัสดุที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตามระดับอายุซึ่งครู
และผู้ดูแลเด็กใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ เลียนแบบ คน สัตว์หรือธรรมชาติเพ่ือให้เด็กเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆทั้งแบบ
อยู่กับที่และเคลื่อนที่ ให้เคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง เตะบอล ให้เด็กเล่นเกมการแข่งขัน โยน ขว้างปา เตะและเล่น
เครื่องเล่นสนามแบบอิสระ ส่วนกล้ามเนื้อมัดเล็ก จะให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสัมผัส วาดภาพระบายสี การประดิษฐ์ การ
ใช้กรรไกร การฉีก การตัดปะ และร้อยวัสดุ  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการมอบหมายงาน
เล็กๆน้อยๆให้เด็กได้ปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น การแปรงฟัน การทำงานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ  ครู/ผู้ดูแลเด็กใช้แบบ
บันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 สาระ แบบสังเกตและแบบบันทึกพฤติกรรมในการประเมิน
พัฒนาการตามตัวบ่งชี้มาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แฟ้ม-สมุดบันทึก ศพด.01 และ ศพด.02 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ด้านอารมณ์ จิตใจ คร/ูผู้ดูแลเด็ก ให้ความรัก ความอบอุ่น เข้าใจพัฒนาการ ความต้องการของเด็กแต่ละวัย 

ดูแลเอาใจใส่เด็กทุกคนอย่างใกล้ชิดและเท่าเทียมกัน สนใจรับฟัง พูดคุย โต้ตอบ ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เปิดโอกาส
ให้เด็กเรียนรู้และฝึกทำในสิ่งที่ตนเอง สนใจ มีความถนัด ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร อบอุ่น  ปลอดภัย จัดกิจกรรม
ให้เด็กเล่นมุมเสรี เล่นอิสระ เล่นในมุมประสบการณ์ เรียนรู้นอกห้องเรียน เพ่ือให้เด็กอารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส ส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์ ส่งเสริมให้เด็กมีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริงจากการเรียนรู้จังหวะ ฟังเพลง เสียงของดนตร ี
เป็นประจำจากกิจกรรมแบบบูรณาการตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 สาระ  จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ ทำท่าทางประกอบเพลง ประกอบดนตรี ประกอบเครื่องเคาะจังหวะ ให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานผ่านศิลปะ การ
ประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ส่งเสริมให้เด็กมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออก 
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่านิทาน การแสดงบทบาทสมมติ การนำเสนอผลงาน ส่งเสริมให้เด็กยอมรับ
และพอใจในความสามารถผลงานของตนเองและผู้อ่ืน    จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  ให้เด็กได้แสดง
ความชื่นชม และตอบสนองต่อศิลปะอย่างสร้างสรรค์    จัดกิจกรรมวันเด็ก    ให้เด็กแสดงออกในการเต้นประกอบ
เพลง  ครู/ผู้ดูแลเด็ก ใช้แบบบันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 สาระ แบบสังเกตและแบบบันทึก
พฤติกรรมในการประเมินพัฒนาการตามตัวบ่งชี้มาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แฟ้ม-สมุดบันทึก ศพด.01 
และ ศพด.02 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
ด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์  ครู/ผู้ดูแลเด็ก ส่งเสริมให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่ง

ต่างๆรอบตัว ซักถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคำตอบ โดยการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแผล่ง
เรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชน ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้   ให้เด็กได้ทดลอง สำรวจ 
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สังเกต ได้สนุกสนานกับการเรียนรู้ กระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะภาษาที่
เหมาะสมกับวัย โดยจัดกิจกรรมให้เด็กเล่าเรื่องที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน หรือเรื่องที่ประทับใจ ส่งเสริมให้เด็กมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และการสินใจในเรื่องง่ายๆได้ โดยจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด เช่น การเปรียบเทียบ การจัดลำดับการเล่าเรื่อง การสร้างแผนผังความคิด และ
การสอนแบบโครงการ เด็กสามารถบอกลักษณะและส่วนประกอบของสิ่งต่างๆจากการสังเกตโดยโดยใช้ประสาท
สัมผัส จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของส่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบจำแนกและจัดกลุ่ม
สิ่งต่างๆ เรียงลำดับสิ่งของหรือเหตุการณ์ได้ตามวัย ครู/ผู้ดูแลเด็ก บูรณาการกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และคณิตศาสตร์ ตามวิธีการเรียนรู้  ผ่านกิจกรรมแบบบูรณาการ  เด็กมีโอกาสลองผิดลองถูก สร้างชิ้นงาน เรียนรู้ผ่าน
ประสาทสัมผัส ลงมือกระทำ เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมจะทำให้เด็กๆมีโอกาสใช้แว่นขยาย 
แม่เหล็ก และเครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่านการแสวงหาความรู้ ครู/ผู้ดูแลเด็ก ใช้บันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
4 สาระ แบบสังเกตและแบบบันทึกพฤติกรรมในการประเมินพัฒนาการตามตัวบ่งชี้มาตรฐานและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์แฟ้ม-สมุดบันทึก ศพด.01 และ ศพด.02 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะภาษาที่เหมาะสมกับวัย เด็กสามารถฟัง เล่าเรื่องกลับและพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง สามารถเขียน ขีดเขี่ย ลอกแบบการเขียนที่ตนเองสนใจ อ่านภาพและเล่าเรื่องจากภาพได้ โดยครูจัด
กิจกรรมให้เด็กเล่าเรื่องที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน หรือ เล่าเรื่องที่ประทับใจ เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางภาษา การ
กล้าแสดงความคิดเห็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง จัดให้มีการส่งเสริมการใช้ภาษาอ่ืน(ภาษาอังกฤษ) โดย
สอดแทรกพัฒนาทักษะแบบบูรณาการกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 สาระ  มีการจัดแผนการ
จัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ เช่น หน่วย อาเซียน  จัดกิจกรรม
สนทนายามเช้าโดยการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติ (พูดหน้าเสาธง) เป็นต้น ส่งเสริมให้เด็กได้เรียน รู้ภาษา มีการ
ติดตาม ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จัดกิจกรมหนูน้อยรักการอ่าน เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เด็กมีใจรักในการศึกษาความรู้จากการอ่าน ให้เด็กถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อ่ืนรับรู้ และเข้าใจออกมาเป็น
ผลงานประกอบคำพูด เช่น การวาดภาพ ระบายสี การปั้น  การฉีกปะ เป็นต้น ครู/ผู้ดูแลเด็ก ใช้บันทึกหลังแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 สาระ แบบสังเกตและแบบบันทึกพฤติกรรมในการประเมินพัฒนาการตามตัวบ่งชี้
มาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แฟ้ม-สมุดบันทึก ศพด.01 และ ศพด.02 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 
คร/ูผู้ดูแลเด็ก ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก เป็นผู้นำผู้ตามท่ีถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยเปิดโอกาส

ให้เด็กผลัดกันเป็นผู้นำในแต่ละกิจกรรม ฝึกให้ผู้นำมีความรับผิดชอบต่อผู้ตาม เช่น การจัดอุปกรณ์ ของใช้ หรืออาหาร
ว่างให้แก่เพ่ือนๆ เด็กสามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนใน
การรอคอย จัดกิจกรรมสวดมนต์ตอนเช้า  ก่อนนอนกลางวันทุกวันเป็นประจำสม่ำเสมอ และร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
ทางพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา , วันมาฆบูชา , วันเข้าพรรษา  เป็นต้น    เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีจิตสำนึก และ
ค่านิยมที่ดีงาม ในด้านความซื่อสัตย์ ความเมตตาช่วยเหลือแบ่งปัน จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ช่วยเหลือแบ่งปัน
ขนม ของใช้ ของเล่น ให้เพ่ือน และการบริจาคสิ่งของให้ผู้ อ่ืน และปลูกฝังให้เด็กมีความรับผิดชอบผ่านกิจวัตร
ประจำวันตามหน้าที่ เช่น การจัดวางรองเท้า การเก็บของใช้ส่วนตัว การรักษาระเบียบในการแต่งกาย การมอบหมาย
ให้นำสิ่งของมาร่วมกิจกรรม การเก็บวัสดุอุปกรณ์ทุกครั้งหลังเลิกการใช้งาน มีการเล่านิทานคุณธรรม เล่นบทบาท
สมมุติและชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม  ฝึกให้เด็กเห็นใจผู้อ่ืน เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล   ให้พ่ีช่วยดูแลน้อง     
เพ่ือนช่วยเพ่ือน แก้ไขปัญหาต่างๆโดยใช้สันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรง ปลูกฝังให้เด็กภูมิใจในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว สมาชิกที่ดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง  ด้วยการช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานเล็กๆน้อย ปฏิบัติตาม
ระเบียบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง  โดยการแต่งกายให้สะอาด เป็นระเบียบ ไม่ทำลายข้าวของในชุมชน 
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ภูมิใจในความเป็นไทยด้วยการยืนเคารพเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยอาการที่สงบนิ่ง   ให้เด็กได้เรียนรู้
วัฒนธรรมของต่างชาติโดยจัดกิจกรรมหน่วยอาเซียน , หน่วยวิถีชนเผ่า เป็นต้น ให้เด็กได้เรียนรู้และบอกความ
แตกต่างของแต่ละเชื้อชาติ    การกล่าวทักทายด้วยภาษาของชาติสมาชิกอาเซียนได้อย่างน้อย 3  ชาติ สนับสนุนให้
เด็กร่วมทำงานเป็นกลุ่ม  ครู/ผู้ดูแลเด็กใช้แบบบันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 สาระ แบบสังเกต
และแบบบันทึกพฤติกรรมในการประเมินพัฒนาการตามตัวบ่งชี้มาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  แฟ้ม-สมุด
บันทึก ศพด.01 และ ศพด.02 
3. จุดเด่น 

3.1 เด็กร้อยละ มีการเจริญเติบโตสมวัย      
3.2 เด็กมีพัฒนาการสมวัย       
3.3 เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม    
3.4 เด็กมีพัฒนาการสมวัย       
3.5 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ      
3.6 เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร    
3.7 เดก็มีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 

 
4. จุดที่ควรพัฒนา 

4.1  พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว      
4.2  พัฒนาด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์   
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ส่วนที่ 4  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการความช่วยเหลือ 
ผลการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กวัดทุ่งจำลองจะต้องนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง  (๒ - ๕ ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา 
คุณภาพ การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง  ดังนั้นจากผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่ง
จำลองสามารถ สรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทาง การ
พัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ 

 
๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  (3 ด้าน รวมเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง) 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.ด้านการบริหารการจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1.1 มีการบริหารจัดการหลักสูตร  จัดระบบข้อมูลของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
2.2 มีการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ มี
คุณสมบัติเหมาะสม มีคุณวุฒิตรงตามสายงานที่ปฏิบัติและ
มีอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กเหมาะสมเพียงพอต่อจำนวน
เด็ก 
    

1.ด้านการบริหารการจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1.1 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความ
ปลอดภัยในด้านโครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ยังคง
ต้องปรับปรุงการซ่อมแซม ก่อสร้างไม่สามารถทำได้
เพราะอาคารอยู่ในบริเวณวัด 
1.2 การจัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลภายในและ
ภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องได้รับการ
ปรับปรุง โดยการจัดทำบันทึกการรับ–ส่งเด็ก ในการ
มาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลองผู้ปกครอง
เซ็นเอกสารไม่ได้, เด็กอยู่กับปู่ย่าตายาย,มากับรถรับ-
ส่ง  
 

2.ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
2.1 ครู/ผู้ดูแลเด็กมีการดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการดำเนินงานและการ
ประเมินผลเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการ
ตามธรรมชาติของเด็ก 
2.2 จัดพื้นที่/มุมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 
เลือกใช้สื่อ / อุปกรณ์เครื่องเล่น สภาพแวดล้อมภายใน
ภายนอกเพียงพอและเหมาะสมกับวัย 
2.3 ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพจัดให้
เด็กได้รับประทานอาหารที่ครบถ้วน  ดูแลสุขภาพ ตรวจ
สุขภาพเด็กและเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็น
รายบุคคลบันทึกโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 
2.4 ครู/ผู้ดูแลเด็ก ได้มีการพัฒนาความรู้ อบรม เพ่ือจะได้
นำทักษะและเทคนิคใหม่ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
2.5 ส่งเสริมพัฒนาด้านด้านสติปัญญาและการสื่อสาร มี
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การจัดกิจกรรมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส พัฒนาทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
จัดประสบการณ์ทางภาษาปลูกฝังให้เด็กรัก 
2.6 ส่งเสริมพัฒนาด้านด้านสติปัญญาและการสื่อสาร มี
การจัดกิจกรรมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส พัฒนาทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
จัดประสบการณ์ทางภาษาปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน ลงมือ
ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
2.7 ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝัง
คุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี จัดกิจกรรมสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ชุมชน ผู้ปกครองเด็ก ครู/ผู้ดูแล
เด็ก ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์รู้จักหน้าที่
รับผิดชอบ 
2.8 ส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การ
เชื่อมต่อในชั้นถัดไป 
 
3.ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย       
3.1 คุณภาพของเด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการสมวัย  
มีสุขนิสัยที่เหมาะสม  
                 

3.1 พัฒนาการด้านร่างกายการทรงตัว การประสาน
สัมพันธ์มือ – ตา 
3.2 พัฒนาการด้านสติปัญญา พ้ืนฐานด้าน
คณิตศาสตร์ การจำแนก เปรียบเทียบ จำนวน มิติ
สัมพันธ์ การคิดอย่างมีเหตุผล การแก้ปัญหา 
3.3พัฒนาการด้านภาษา การสื่อสาร การจับใจความ 
เล่าและสนทนา 
 

 
 

๒. แนวทางการพัฒนา 
2.1 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยในด้านโครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ยังคงต้องปรับปรุงการ
ซ่อมแซม ก่อสร้างไม่สามารถทำได้เพราะอาคารอยู่ในบริเวณวัด 
2.2 การจัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องได้รับการปรับปรุง โดย
การจัดทำบนัทึกการรับ–ส่งเด็ก ในการมาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลองผู้ปกครองเซ็นเอกสารไม่ได้, เด็กอยู่
กับปู่ย่าตายาย,มากับรถรับ-ส่ง  
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาให้ตรงจุด นำปัญหามาแก้ไขเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา
ที่ถูกต้อง พัฒนาการด้านการทรงตัว การประสานสัมพันธ์มือ – ตา การเคลื่อนไหวที่เหมาะสมตามวัย 
2.4 ส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ความคิดด้านคณิตศาสตร์ พัฒนาการด้านสติปัญญา พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ การ
จำแนก เปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์ การคิดอย่างมีเหตุผล การแก้ปัญหา  
2.5 ส่งเสริมความกล้าแสดงออก การท่องจำ พัฒนาการทักษะด้านการใช้ภาษา การสื่อสาร การจับใจความ เล่าและ
สนทนาจากประสบการณ์ตรงของเด็ก  
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๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแผน/แนวทางท่ีจะพัฒนาเพื่อให้เด็กได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ 
มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย  
แผนพัฒนาที่ ๑  พัฒนาโครงสร้างและตัวอาคารให้มีความมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
แผนพัฒนาที่ ๒  จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกเพ่ือความปลอดภัยสำหรับเด็ก 
มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
แผนพัฒนาที่ ๑  ส่งเสริมพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
แผนพัฒนาที่ ๑ พัฒนาด้านร่างกาย การทรงตัว การใช้กล้ามเนื้อมือประสานสัมพันธ์มือ-ตา 
แผนพัฒนาที่ ๒ พัฒนาด้านสติปัญญา ทักษะกระบวนการคิดด้านคณิตศาสตร์ 
แผนพัฒนาที่ 3 พัฒนาการทักษะด้านการใช้ภาษา การสื่อสาร การจับใจความ เล่าและสนทนาจากประสบการณ์ตรง
ของเด็ก 

๔. ความต้องการช่วยเหลือ ด้านอาคาร (สร้างอาคารเรียนหลังใหม่) จากวัดทุ่งจำลองและองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่งอน 

๕. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี  
*ครู/ผู้ดูแลเด็กได้รับประกาศเกียรติคุณได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เป็นระยะเวลา 15 ปี 
*ไดร้ับการรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค  

6. ทิศทางการพัฒนา 
 แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลองในปีการศึกษา ๒๕62  นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ มาใช้เป็นหลักในการประเมินคุณภาพของการดำเนินงาน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพมีความสอดคล้องและ
ตอบสนองต่อการบูรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของ 4 กระทรวงหลัก 1.กระทรวงมหาดไทย 2 .กระทรวง
สาธารณสุข  3.กระทรวงศึกษาธิการ  4.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   โดยเด็กปฐมวัยทุกคน
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่อง 

ทิศทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง จะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีน้อมนำวิถีพุทธ
มาจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ พัฒนาศักยภาพของเด็กตามช่วงวัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามช่วง
วัย  ส่งเสริมความกล้าแสดงออก ส่งเสริมพัฒนาการท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ควบคู่ไปกับการมี
คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในศาสนา รู้จักและเคารพศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ด้วยความภาคภูมิใจ มี
สุขภาพกายสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ พัฒนาเด็กสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตอลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  มีมารยาท อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลองได้มุ่งเน้นให้เด็กได้รับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  ทั้งเด็กปกติและเด็ก
พิเศษ  จัดการศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบเรียนร่วม  บูรณาการกิจกรรมร่วมกัน  มีการใช้สื่อ – นวัตกรรมการ
เรียนรู้ที่มีความเหมาะสม  และสอดคล้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย  ส่งเสริมให้เด็กมี
ปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบุคคลรอบข้างอย่างมีความสุข  มีความสนใจ  ใฝ่รู้  กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามวัย  จัดประสบการณ์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมและหลักสูตรสถานศึกษา มีส่วนร่วมกับ
ท้องถิ่นและชุมชน  เพื่อให้การพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 
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* ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา* 
ด้านผู้เรียนปฐมวัย ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กอย่างยั่งยืน ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัย 
ด้านครู ควรให้มีการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดา้นผู้บริหาร ควรมีการให้กำลังใจต่อบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปฏิบัติงานกันอย่างจริงจัง  เต็มความสามารถให้
มากและมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์  
ด้านอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  บริเวณอาคาร สถานที่ต่างๆ ควรดูแล 
ปรับปรุงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
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ภาคผนวก 
 
 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา กำหนดค่าเป้าหมาย เอกลักษณ์ อัตลักษณ์  เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในและจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปี
การศึกษา 2562 

- ประกาศกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลองพิจารณาให้ความเห็นชอบ            

- ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา - ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562 

- บันทึกการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖2 

- รายชื่อ/คำสั่งคณะกรรมการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง  
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
เรื่องการกำหนดมาตรฐานการกศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง 
มาตรฐานการศึกษา - ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง ปีการศึกษา 2562 

 
มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมายตามมาตรฐาน

การศึกษา 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  2 ด ี
 ตบช.1 การบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ 2 ด ี
 ตบช.2 การบริหารจดัการบคุลากรทุกประเภทตามหน่วยงานท่ีสังกัด 2 ด ี
 ตบช.3 การบริหารจดัการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 2 ด ี
 ตบช.4 การจัดการเพื่อส่งเสริมสขุภาพและการเรยีนรู ้ 2 ด ี
ตบช.5 การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 2 ด ี
     มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้
และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวยั  

2 ด ี

   ตบช.1 ครู/ผดด.ร้อยละ 80 ดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 2 ด ี
   ตบช.2 ครู/ผดด.ร้อยละ 80 ส่งเสรมิพัฒนาการดา้นร่างกายและดแูลสุขภาพ 2 ด ี
   ตบช.3 ครู/ผดด.ร้อยละ 80 ส่งเสรมิพัฒนาการดา้นสตปิัญญา ภาษาและการ
สื่อสาร   

2 ด ี

   ตบช.4 ครู/ผดด.ร้อยละ 80 ส่งเสรมิพัฒนาการดา้นอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝัง
คุณธรรมและความเป็นพลเมืองด ี

2 ด ี

  ตบช.5 ครู/ผดด.ร้อยละ 80 ส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรบัตัวสู่การเชื่อมต่อ
ในขั้นถัดไป 

2 ด ี

มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กแรกเกิด-อายุ 2 ปี (2ปี 11
เดือน) 

2 ด ี

  ตบช.1 (ก) เด็กร้อยละ 60 มีการเจรญิเติบโตสมวัย 2 ด ี
  ตบช.2 (ก) เด็กร้อยละ 80 มีพฒันาการสมวยั 2 ด ี
มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กแรกเกิด-อายุ 3 -6 ปี  2 ด ี
  ตบช.1 (ข) เด็กร้อยละ 60 มีการเจรญิเติบโตสมวัย 2 ด ี
   ตบช.2(ข)  เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการสมวยั 2 ด ี
   ตบช.3(ข)  เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 2 ด ี
   ตบช.4 (ข) เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จติใจ 2 ด ี
   ตบช.5 (ข) เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านสติปญัญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 2 ด ี
   ตบช.6 (ข) เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 2 ด ี
   ตบช.7 (ข) เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวนิัยและความเป็น
พลเมืองด ี

2 ด ี
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง 

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
เพื่อ พิจารณาขอความเห็นชอบ การประเมินตนเองของสถานศึกษา ( SAR ) ประจำปีการศึกษา 2562 

วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2563  เวลา 13.00  น. 
ณ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง 

……………………………………………………………………………. 
 

เปิดประชุม   เวลา  13.00 น. 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 ประธาน  ฯ เนื่องด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง จัดได้ว่าเป็น

สถานศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงต้องจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษา โดยทำตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ..2561 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประเมินผลและ
การติดตามตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไก
ในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความ
เชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่ างมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล     วันนี้อาตมาขอเชิญ 
คุณศศิธร ยืนศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้อธิบายถึงขั้นตอนของการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่
คณะกรรมการฯ ทราบ 

 นักวิชาการศึกษาฯ สวัสดีค่ะ  ดิฉันนางสาวศศิธร ยืนศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ วันนี้จะมาขอมติใน
ที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบการประเมินตนเองของสถานศึกษา และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (sar) 
ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องทำเป็นประจำในทุกปี โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นได้ทำตาม
ขั้นตอนของการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ ได้แก่ 1.การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  2.จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 3.การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้  4.จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 5.ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 6.จัดทำ
รายงานปละส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็น
ประจําทุกป ี
แต่ปีนี้นั้นเราได้ปรับเปลี่ยนมาตรฐานการศึกษาจากมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 23 มาตรฐาน เปลี่ยนมาใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จำนวน 3 
มาตรฐาน โดยเริ่มใช้ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเราได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยได้กำหนดเป้าหมาย
ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
 มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับ ดี 
 มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นพ่ืออพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับ ดี 

มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กแรกเกิด - อายุ 2 ปี (2 ปี 11 เดือน 29 วัน) ระดับ ดี 
มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับอายุ 3 ปี - อายุ 6 ปี  ระดับ ดี 

ส่วนรายละเอียด ของค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้แต่ละตัวชี้วัดจะอยู่ในเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่ านได้ดูและ
ศึกษาแล้วนั้น 

จากการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง โดยประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายใน
สถานศึกษา ที่ได้แต่งตั้งจากคำสั่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ได้แก่  
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1.นางนงคราญ หน่อตื้อ  ครู รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง 
2. นายวิมล   สิทธิกัน  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง 
3. นางมยุเรศ   บุญทวี  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 

 
ผลของการประเมิน จำนวน 3 มาตรฐานได้ดังนี้ 
มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับ ดีมาก 

 มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นพ่ืออพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับ ดีมาก 

มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กแรกเกิด - อายุ 2 ปี (2 ปี 11 เดือน 29 วัน) ระดับ ดี
มาก 

มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับอายุ 3 ปี - อายุ 6 ปี  ระดับ ดี 

โดยรายละเอียดของค่าคะแนนที่ได้ตามเอกสารผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา รายตัวบ่งชี้ และแบบ
บันทึกการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้วนั้น ส่วนการสรุปผลการประเมินขอให้ครู
นงคราญ หน่อตื้อ ซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลองและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ประเมิน เป็นผู้สรุป
ค่ะ 

นางนงคราญ  หน่อตื้อ  ดิฉันขอสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวมจำนวน 3 ด้าน ดังนี้ค่ะ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.ด้านการบริหารการจัดการสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
1.1 มีการบริหารจัดการหลักสูตร  
จัดระบบข้อมูลของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 
2.2 มีการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีคุณวุฒิตรง
ตามสายงานที่ปฏิบัติและมีอัตราส่วนของ
ครู/ผู้ดูแลเด็กเหมาะสมเพียงพอต่อจำนวน
เด็ก 
    

1.ด้านการบริหารการจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1.1 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยในด้าน
โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ยังคงต้องปรับปรุงการซ่อมแซม 
ก่อสร้างไม่สามารถทำได้เพราะอาคารอยู่ในบริเวณวัด 
1.2 การจัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลภายในและภายนอกสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องได้รับการปรับปรุง โดยการจัดทำบันทึกการ
รับ–ส่งเด็ก ในการมาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง
ผู้ปกครองเซ็นเอกสารไม่ได้, เด็กอยู่กับปู่ย่าตายาย,มากับรถรับ-ส่ง  
 

2.ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
2.1 ครู/ผู้ดูแลเด็กมีการดูแลและพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน มีแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย มีการดำเนินงานและการ
ประเมินผลเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน
อย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็ก 
2.2 จัดพื้นที่/มุมเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เหมาะสม เลือกใช้สื่อ / อุปกรณ์
เครื่องเล่น สภาพแวดล้อมภายในภายนอก

ไม่มีจุดที่ควรพัฒนาเนื่องจากผลการประเมินได้ค่าอยู่ที่เกณฑ์สูง  
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เพียงพอและเหมาะสมกับวัย 
2.3 ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและ
ดูแลสุขภาพจัดให้เด็กได้รับประทานอาหาร
ที่ครบถ้วน  ดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพเด็ก
และเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็น
รายบุคคลบันทึกโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 
2.4 ครู/ผู้ดูแลเด็ก ได้มีการพัฒนาความรู้ 
อบรม เพื่อจะได้นำทักษะและเทคนิคใหม่ๆ 
มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
2.5 ส่งเสริมพัฒนาด้านด้านสติปัญญาและ
การสื่อสาร มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้
สังเกต สัมผัส พัฒนาทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
จัดประสบการณ์ทางภาษาปลูกฝังให้เด็กรัก 
2.6 ส่งเสริมพัฒนาด้านด้านสติปัญญาและ
การสื่อสาร มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้
สังเกต สัมผัส พัฒนาทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
จัดประสบการณ์ทางภาษาปลูกฝังให้เด็กรัก
การอ่าน ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
2.7 ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็น
พลเมืองดี จัดกิจกรรมสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ชุมชน ผู้ปกครอง
เด็ก ครู/ผู้ดูแลเด็ก ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม 
มีวินัย ซื่อสัตย์รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ 
2.8 ส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้
ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในชั้นถัดไป 
3.ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย       
3.1 คุณภาพของเด็กปฐมวัยมีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย  
มีสุขนิสัยที่เหมาะสม  

3.1 พัฒนาการด้านร่างกายการทรงตัว การประสานสัมพันธ์มือ – ตา 
3.2 พัฒนาการด้านสติปัญญา พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ การจำแนก 
เปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์ การคิดอย่างมีเหตุผล การแก้ปัญหา 
3.3พัฒนาการด้านภาษา การสื่อสาร การจับใจความ เล่าและสนทนา 
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ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา - ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง ปีการศึกษา 2562 
 

 
มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ตามประเด็นพิจารณา 

ผลการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  2 3 ดีมาก 

   ตบช.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 2 3 ดีมาก 
     1.1.1  บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 2 3 ดีมาก 

     1.1.2 บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2 3 ดีมาก 

     1.1.3  บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2 3 ดีมาก 
  ตบช.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 2 3 ดีมาก 
     1.2.1 บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ 2 2 ดี 
     1.2.2 ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้
ดำเนินกิจการมีคุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 3 ดีมาก 

     1.2.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีทำหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  มีวุฒิการศึกษา/ คุณสมบัติเหมาะสม 

2 3 ดีมาก 

     1.2.4 บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่าง
เหมาะสมพอเพียงต่อจำนวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 

2 3 ดีมาก 

   ตบช.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 2 2 ดี 

       1.3.1บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่าง
เป็นระบบ 

2 3 ดีมาก 

      1.3.2 โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 

2 1 ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำ 

      1.3.3 จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และ
สภาพแวดล้อมภายนอก อาคาร 

2 3 ดีมาก 

     1.3.4 จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ให้ปลอดภัย เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ   

2 3 ดีมาก 

    1.3.5 จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ 
สะอาด เหมาะสมกับ ระดับพัฒนาการของเด็ก   

2 3 ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ตามประเด็นพิจารณา 

ผลการดำเนินการตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

    1.3.6 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย 2 3 ดีมาก 

    1.3.7 จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

2 0 ต้องปรับปรุง 

   1.3.8 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตามความ
เสี่ยงของพ้ืนที่ 

2 3 ดีมาก 

    ตบช.4 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 2 3 ดีมาก 

    1.4.1 มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก 
และดูแลการ เจ็บป่วยเบื้องต้น 

2 3 ดีมาก 

    1.4.2 มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพ
ประจำปี และป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ   

2 3 ดีมาก 

    1.4.3 อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของเด็ก
ที่เหมาะสมตาม ช่วงวัย และการใช้ประโยชน์   

2 2 ดี 

    1.4.4 จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 

2 3 ดีมาก 

    1.4.5 จัดบริเวณห้องน้ำห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด 
ปลอดภัย และ เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

2 3 ดีมาก 

    1.4.6 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง 
ประกอบอาหาร น้ำดื่ม น้ำใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค   

2 3 ดีมาก 

     1.4.7 จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งาน
ของเด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 

2 3 ดีมาก 

ตบช.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 2 3 ดีมาก 

      1.5.1 มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง
พ่อแม่/ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการ
ดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย   

2 3 ดีมาก 

  1.5.2  การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วน
ร่วม 

2 3 ดีมาก 

    1.5.3 ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนใน
เรื่องการพัฒนา เด็กปฐมวัย   

2 3 ดีมาก 

    1.5.4 มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2 3 ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ตามประเด็นพิจารณา 
ผลการดำเนินการตามมาตรฐาน

การศึกษา 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

     มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  

2 3 ดีมาก 

     ตบช.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 2 3 ดีมาก 

         2.1.ครู/ผดด.ร้อยละ 80  มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการดำเนินงานและประเมินผล 

2 3 ดีมาก 

     2.1.2 ครู/ผดด.ร้อยละ 80  จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการ
เล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย  

2 3 ดีมาก 

    2.1.3 ครู/ผดด.ร้อยละ 80  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่าง
บูรณาการตามธรรมชาติของเด็กท่ีเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ
ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

2 3 ดีมาก 

    2.1.4ครู/ผดด.ร้อยละ 80   เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและ
จัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอเหมาะสม 
ปลอดภัย  

2 3 ดีมาก 

     2.1.5 ครู/ผดด.ร้อยละ 80  เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็น
ระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

2 3 ดีมาก 

   ตบช.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 2 (100) 
3 

ดีมาก 

      2.2.1 ครู/ผดด.ร้อยละ 80  ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนใน
ปริมาณที่เพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

2 (100) 
3 

ดีมาก 

     2.2.2 ครู/ผดด.ร้อยละ 80  จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้อง
เหมาะสมในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และในการ
เคลื่อนไหวด้านร่างกาย ออกกำลัง เล่น กิน/ นอน/พักผ่อน และการเดินทาง  

2 (100) 
3 

ดีมาก 

     2.2.3 ครู/ผดด.ร้อยละ 80  ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความ
สะอาดของ ร่างกาย ฟันและช่องปากเพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

2 (100) 
3 

ดีมาก 

      2.2.4ครู/ผดด.ร้อยละ 80   เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็น
รายบุคคลบันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

2 (100) 
3 

ดีมาก 

    2.2.5 ครู/ผดด.ร้อยละ 80  จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่อง
ปาก สายตา หู 
 
 

2 (100) 
3 

ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ตามประเด็นพิจารณา 

ผลการดำเนินการตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

    ตบช.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร   2 (100) 
3 

ดีมาก 

      2.3.1 ครู/ผดด.ร้อยละ 80  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส 
ลองทำ คิดตั้งคำถาม สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์  
โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของ เด็ก 

2 (100) 
3 

ดีมาก 

     2.3.2 ครู/ผดด.ร้อยละ 80  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มี
ความหมายต่อ เด็ก เพ่ือการสื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่า
และสนทนาตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการ 

2 (100) 
3 

ดีมาก 

    2.3.3 ครู/ผดด.ร้อยละ 80   จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้
เด็กมีทักษะ การดูภาพ  ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น 
ตามลำดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของ การพูด และการ
อ่านที่ถูกต้อง 

2 (100) 
3 

ดีมาก 

    2.3.4 ครู/ผดด.ร้อยละ 80  จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก 
บุคคล สิ่ง ต่างๆ สถานที่และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสม กับวัย 

2 (100) 
3 

ดีมาก 

    2.3.5 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์
เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

2 (100) 
3 

ดีมาก 

    ตบช.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรม
และความเป็นพลเมืองดี 

2 (100) 
3 

ดีมาก 

      2.4.1 ครู/ผดด.ร้อยละ 80  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่าง
ผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับ เด็ก และ
การแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

2 (100) 
3 

ดีมาก 

    2.4.2 ครู/ผดด.ร้อยละ 80  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข  แจ่มใส  
ร่าเริง มีความรู้สึกดีต่อตนเอง  แสดงออกด้านอารมณ์โดยผ่านการ เคลื่อนไหว
ร่างกาย  ศิลปะ  ดนตรี  ตามความสนใจและความถนัด 

2 (100) 
3 

ดีมาก 

     2.4.3 ครู/ผดด.ร้อยละ 80   จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝัง
คุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มี วินัย ซื่อสัตย์รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมือง
ดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่ เหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการ    
 

2 (100) 
3 

ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ตามประเด็นพิจารณา 
ผลการดำเนินการตามมาตรฐาน

การศึกษา 
ค่าเป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
  ตบช.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้น
ถัดไป 

2 (100) 
3 

ดีมาก 

   2.5.1 ครู/ผดด.ร้อยละ 80  จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อน
จากบ้านเข้าสู่ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วง 
ปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศท่ีเป็นมิตร 

2 (100) 
3 

ดีมาก 

     2.5.2ครู/ผดด.ร้อยละ 80   จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับ
การศึกษาในระดับ ที่สูงขึ้นแต่ละข้ัน จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1 

2 (100) 
3 

ดีมาก 

มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กแรกเกิด-อายุ 2 ปี 
(2ปี 11เดือน) 

2 (100) 
3 

ดีมาก 

  ตบช.1 เด็กร้อยละ  มีการเจริญเติบโตสมวัย 2 (100) 
3 

ดีมาก 

     3.1.1 เด็กร้อยละ 60 มีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมี
บันทึกเป็นรายบุคคล 

2 (100) 
3 

ดีมาก 

  ตบช.2 เด็กมีพัฒนาการสมวัย 2 (100) 
3 

ดีมาก 

     3.2.1 เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน 2 (100) 
3 

ดีมาก 

     3.2.2 รายด้าน : เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่  2 (100) 
3 

ดีมาก 

    3.2.3 รายด้าน : เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญาสมวัย   

2 (100) 
3 

ดีมาก 

    3.2.4 รายด้าน : เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา 2 (100) 
3 

ดีมาก 

    3.2.5 รายด้าน : เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย  2 (100) 
3 

ดีมาก 

    3.2.6 รายด้าน :เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการการช่วยเหลือ ตนเองและ
การเข้าสังคม 
  

2 (100) 
3 

ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ตามประเด็นพิจารณา 

ผลการดำเนินการตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ค่าเป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัยสำหรับเด็ก อายุ 3 ปี – อายุ 6 
ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1) 

2 (86.29) 
2 

ดี 

    ตบช.1 เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 2 (86.29) 
2 

ดี 

      3.1.1 เด็กร้อยละ 60 มีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมี
บันทึกเป็นรายบุคคล 

2 (85.55) 
3 

ดีมาก 

     3.1.2 เด็กร้อยละ 80 มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเอง ตามวัย 2 (73.33) 
0 

ต้องปรับปรุง 

     3.1.3 เด็กร้อยละ50 มีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ 2 (100) 
3 

ดีมาก 

   ตบช.2 เด็กมีพัฒนาการสมวัย 2 (100) 
3 

ดีมาก 

     3.2.1 เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน 2 (100) 
3 

ดีมาก 

   ตบช.3 เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 2 (77.77) 
1 

ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำ 

     3.3.1 เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่  
สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย 

2 (78.33) 
1 

ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำ 

    3.3.2 เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการ
ประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 

2 (77.22) 
1 

ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำ 

   ตบช.4 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ 2 (84.63) 
2 

ดี 

     3.4.1 เด็กร้อยละ 80 แสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคง ปลอดภัย 
แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ ผู้อ่ืนได้สมวัย 

2 (90) 
3 

ดีมาก 

     3.4.2 เด็กร้อยละ 80 มีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่าง สมวัย  
ซึ่งรวมการเล่น การทำงาน ศิลปะดนตรี กีฬา 

2 (78.88) 
1 

ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำ 

     3.4.3 เด็กร้อยละ 80 สามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ 
ทำตามข้อตกลง คำนึงถึงความรู้สึก ของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

2 (85) 
3 

ดีมาก 

   ตบช.5 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 2 (77.22) 
0 

ต้องปรับปรุง 
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มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ตามประเด็นพิจารณา 

ผลการดำเนินการตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ค่าเป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

      3.5.1 เด็กร้อยละ 80 บอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่ แวดล้อม
ธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ได้สมวัย 

2 (88.33) 
2 

ดี 

      3.5.2 เด็กร้อยละ 80 มีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถ สังเกต 
จำแนกและเปรียบเทียบ จำนวน มิติ สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย 

2 (64.44) 
0 

ต้อง
ปรับปรุง 

     3.5.3 เด็กร้อยละ 80 สามารถคิด อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้ สมวัย 2 (73.33) 
0 

ต้อง
ปรับปรุง 

     3.5.4 เด็กร้อยละ 80 มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออก
ได้สมวัย 

2 (71.66) 
0 

ต้อง
ปรับปรุง 

     3.5.5 เด็กร้อยละ 80 มีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจทำกิจกรรม ให้สำเร็จ
สมวัย 

2 (88.33) 
2 

ดี 

     ตบช.6 เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 2 (83.33) 
2 

ดี 
 

       3.6.1 เด็กร้อยละ 85 สามารถฟัง พูด จับใจความ  เล่า สนทนา และ
สื่อสารได้สมวัย 

2 (76.66) 
1 

ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำ 

       3.6.2 เด็กร้อยละ 80 มีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้
หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิด เขียนคำและการอ่านเบื้องต้นได้สมวัย และ
ตามลำดับพัฒนาการ 

2 (87.77) 
3 

ดีมาก 

      3.6.3 เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการ
สมวัย นำไปสู่การขีดเขียนคำที่คุ้นเคยและสนใจ 

2 (87.77) 
3 

ดีมาก 

      3.6.4 เด็กร้อยละ 80 มีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสม ตามวัย 
โดยใชภาษาไทยเป็นหลักและมี ความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

2 (81.11) 
2 

ดี 

   ตบช.7 เด็กมีพัฒนาการดา้นสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 2 (90.55) 
3 

ดีมาก 

      3.7.1 เด็กร้อยละ 80 มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อยา่งสมวยัและแสดงออกถึง
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบคุคล 

2 (90) 
3 

ดีมาก 

      3.7.2 เด็กร้อยละ 80 มีความเมตตา กรุณา มีวนิัยซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม และมี คา่นยิมที่พึงประสงค์สมวัย 

2 (87.77) 
3 

ดีมาก 

     3.7.3 เด็กร้อยละ 80 สามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็น กลุ่ม เปน็ไดท้ั้ง
ผู้นำและผู้ตาม แก้ไขข้อ ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

2 (90) 
3 

ดีมาก 

     3.7.4 เด็กร้อยละ 80 ภาคภูมใิจท่ีเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยและตระหนกัถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

2 (94.44) 
3 

ดีมาก 

 
 
 
 
 



50 
 

 

แบบบันทึกการประเมิน 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖2 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
สรุปผลการประเมิน  

มาตรฐานด้านที่ ๑ 

การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 

9 

 

     ๑.๑.๑  บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ    / 

     ๑.๑.๒  บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย    / 

     ๑.๑.๓  บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ    / 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงานทุกสังกัด ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 

 

11 

     ๑.๒.๑  บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ   /  

     ๑.๒.๒  ผู้บริหารสถานพัฒนาปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดำเนินกิจการมี  
  คุณวุฒิ/คุณสมบัติ เหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

   / 

     ๑.๒.๓  ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ทำหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก มีคุณวุฒิ/ 
  คุณสมบัติเหมาะสม 

   / 

     ๑.๒.๔  บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียง 
ต่อจำนวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 

   / 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 

 

 

     ๑.๓.๑  บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ    / 

     ๑.๓.๒  โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อม 
 ที่ปลอดภัย 

 /   

     ๑.๓.๓  จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/ สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร 

   / 

     ๑.๓.๔  จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ 
ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งาน และเพียงพอ 

   / 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

     ๑.๓.๕  จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาด  
 เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก 

   /  

 

19 
     ๑.๓.๖  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอยา่งปลอดภัย    / 

     ๑.๓.๗  จัดให้มีระบบป้องกนัภัยจากบุคคลภายในและภายนอกสถานพฒันา เด็ก
ปฐมวัย 

/    

     ๑.๓.๘  จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตามความเสี่ยง 
ของพื้นที่ 

   / 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 

 

 

 

20 

     ๑.๔.๑  มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก 
 และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องตน้ 

   / 

     ๑.๔.๒  มีแผนและดำเนนิการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำปี และ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

   / 

     ๑.๔.๓  อาคารต้องมีพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวนัของเด็กที่ 
เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

  /  

     ๑.๔.๔  จัดให้มีพื้นที่/ มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและ 
นอกห้องเรียน 

   / 

     ๑.๔.๕  จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด  
  ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

   / 

     ๑.๔.๖  จัดการระบบสุขาภบิาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลมุสถานที่ 
 ปรุงประกอบอาหาร นำ้ดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค 

   / 

     ๑.๔.๗  จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของ 
 เด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 

   / 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 

 

12 

     ๑.๕.๑  มีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ 
ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เกี่ยวกับตัวเด็กและการ ดำเนินงานของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย        

   / 

     ๑.๕.๒  การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม    / 

     ๑.๕.๓  ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเปน็แหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเร่ืองการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

   / 

     ๑.๕.๔  มีคณะกรรมการสถานพฒันาเด็กปฐมวัย    / 

มาตรฐานด้านที่ ๑ มีคะแนนรวม 71  คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๑ มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                     ๗๘ 

90.02 = ดีมาก A 

มาตรฐานด้านที่ ๑ มีจำนวนตัวบ่งชี้ ที่ต้องปรับปรุง 1 ข้อ 
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มาตรฐานด้านที่ ๒ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 

 

 

15 

     ๒.๑.๑  มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย มีการดำเนินงานและประเมินผล 

   / 

     ๒.๑.๒  จัดพ้ืนที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่าง 
หลากหลาย 

   / 

     ๒.๑.๓  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติ 
ของเด็กท่ีเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

   / 

     ๒.๑.๔  เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อม  
 ภายใน-ภายนอกแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

   / 

     ๒.๑.๕  เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัด 
กิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

   / 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 

 

 

15 

     ๒.๒.๑  ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ และส่งเสริม
พฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

   / 

     ๒.๒.๒  จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ในการดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 

   / 

     ๒.๒.๓  ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟัน  
 และช่องปากเพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

   / 

     ๒.๒.๔  เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะ
โภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

   / 

     ๒.๒.๕  จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู  
ตามกำหนด 

   / 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 

 

 

 

 

     ๒.๓.๑  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดตั้งคำถาม  
สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับ ความคิดและ
ผลงานที่แตกต่างของเด็ก 

   / 

     ๒.๓.๒  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการ
สื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลำดับขั้นตอน
พัฒนาการ 

   / 

     ๒.๓.๓  จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการดูภาพ  
ฟังเรื่องราว พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามลำดับพัฒนาการโดยครู/ผู้ดูแล

   / 
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เด็กเป็นตัวอย่างของการพูดและการอ่านที่ถูกต้อง  

 

15 

     ๒.๓.๔  จัดให้เด็กมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ  
 สถานที่และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

   / 

     ๒.๓.๕  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบัติ 
 ด้วยตนเอง 

   / 

 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔  การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรม
และความเป็นพลเมืองดี 

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 

 

 

9 

     ๒.๔.๑  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรม 
  สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้ง 
   อย่างสร้างสรรค์ 

   / 

     ๒.๔.๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข จ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้าน 
   อารมณ์ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ  
   ดนตรี ตามความสนใจและถนัด 

   / 

     ๒.๔.๓  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย  
  ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว  
   โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

   / 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕  การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้น
ถัดไป 

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 

6      ๒.๕.๑  จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองเพ่ือเตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัว 
ในบรรยากาศที่เป็นมิตร 

   / 

     ๒.๕.๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น แต่
ละข้ัน จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ 

   / 

มาตรฐานด้านที่ ๒ มีคะแนนรวม 60 คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๒ มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                                     60                                                                                                 

100 = ดีมาก A 

มาตรฐานด้านที่ ๒ มีจำนวนตัวบ่งชี้ท่ีต้องปรับปรุง - ข้อ 
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มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
สำหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ก  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

3      ๓.๑.๑  เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น 
 รายบุคคล 

   / 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 

 

18 

     ๓.๒.๑ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน    / 

     ๓.๒.๒ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (GM)    / 

     ๓.๒.๓ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย  
(FM) 

   / 

     ๓.๒.๔ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (RL)    / 

     ๓.๒.๕ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (EL)    / 

     ๓.๒.๖ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม (PS)      / 

มาตรฐานด้านที่ ๓ก มีคะแนนรวม 21 คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๓ก มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                                    21                    

100 = ดีมาก A 

มาตรฐานด้านที่ ๓ก มีจำนวนตัวบ่งช้ีที่ต้องปรับปรุง - ข้อ 
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มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

สำหรับเด็ก อายุ ๓ ปีถึงอายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี ๑) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ข  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 

6 

     ๓.๑.๑ข  เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึงมีบันทึกเป็น 
 รายบุคคล 

   / 

     ๓.๑.๒ข  เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย /    

     ๓.๑.๓ข  เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ    / 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

3 

รวม 

 

2 

 

     ๓.๒.๑ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน    / 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ๐ ๑ ๒ ๓ 

     ๓.๓.๑ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวและ
ทรงตัวได้ตามวัย 

 /   

     ๓.๓.๒ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงาน 
 ระหว่างตากับมือตามวัย 

 /   

ตัวบ่งชี้ ๓.๔ข  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 

 

7 

     ๓.๔.๑ข  เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดี 
ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้สมวัย 

   / 

     ๓.๔.๒ข  เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น 
การทำงาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

 /   

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

   / 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 

 

4 

     ๓.๕.๑ข  เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ  
 และสิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็กได้สมวัย 

  /  

     ๓.๕.๒ข  เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนก และ 
 เปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

/    

     ๓.๕.๓ข  เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย /    

     ๓.๕.๔ข  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย /    

     ๓.๕.๕ข  เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ทำกิจกรรมให้สำเร็จสมวัย   /  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ข  เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 

 

9 

     ๓.๖.๑ข  เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย  /   

     ๓.๖.๒ข  เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร    
                การคิดเขียนคำและการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลำดับพัฒนาการ 

   / 

     ๓.๖.๓ข  เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย  
                 นำไปสู่การขีดเขียนคำท่ีคุ้นเคยและสนใจ 

   / 

     ๓.๖.๔ข  เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทย 
                 เป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

  /  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็น
พลเมือง 

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 

 

 

12 

     ๓.๗.๑ข  เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับความ 
แตกต่างระหว่างบุคคล 

   / 

     ๓.๗.๒ข  เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและ 
ส่วนรวม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย 

   / 

     ๓.๗.๓ข  เด็กสามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้นำและ 
ผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

   / 

     ๓.๗.๔ข  เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และ 
 ภูมิภาคอาเซียน 

   / 

มาตรฐานด้านที่ ๓ข มีคะแนนรวม 43 คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๓ข มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                                    66                         

65.15 = ดี B 

มาตรฐานด้านที่ ๓ข มีจำนวนตัวบ่งช้ีที่ต้องปรับปรุง 4 ข้อ 
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 สรุปผลการประเมินภาพรวม 

ผลรวมของร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน 88.79  คะแนน 

มาตรฐานทุกด้าน มีจำนวนตัวบ่งชี้ท่ีต้องปรับปรุงรวม 5 ข้อ 

ระดับคุณภาพ /     A    ดีมาก 

      B     ดี 

      C     ผ่านเกณฑ์ข้ันตน 

      D     ต้องปรับปรุง 

 

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 

 

 
คณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษา 

 
 
          
 (นางนงคราญ หน่อตื้อ)            (นายวิมล   สิทธิกัน)  

ครู รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งจำลอง 
 

 

 

(นางมยุเรศ   บุญทวี)   
                                                     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
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