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ค าน า 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา 2562 ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับสวาย ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Self-Assessment 
Report :SAR) ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น  

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  สภาพการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตนเอง           ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

สรุปผลการประเมิน/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ การปฏิบัติ  ที่เป็นเลิศของ
สถานศึกษา ภาคผนวก ของทั้ง 3 มาตรฐาน   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ขอขอบคุณหัวหน้าสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะครู ผู้ปกครองชุมชน 
และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมพัฒนา ร่วมประเมินคุณภาพ และร่วมจัดท ารายงานรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  ให้สมบูรณ์ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูล สารสนเทศ 
และข้อเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ให้สูงขึ้น ต่อไป 

 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ ๒๕๖๓ 
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บทสรปุของผูบ้รหิาร 
 

 ๑. ข้อมลูทัว่ไป 
  ๑.๑ ชื่อ    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  สถานที่ตั้ง ๔๒๐     หมู่ที่  ๑     
บ้านทับสวาย   ต าบลทับสวาย   อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ 30240   

๑.๒ ได้เปิดรับบริการเด็กเข้ารับการเลี้ยงดู  ช่วงอายุ  ๒ – ๕  ปี   
  1.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย    
       2. ข้อมลูดา้นการบรหิาร 
     2.1 ชื่อ- สกุล ผู้บริหาร    นายวีระยุทธ  กฤษหมื่นไวย                                                                         
        วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท          สาขา   บริหารการศึกษา                                          
                 ด ารงต าแหน่งที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ตั้งแต่  วันที่  5  มกราคม  2560   จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  3  ป ี
                      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย จัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กระดับปฐมวัย 
๒ – ๕ ขวบ  ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน จ านวน ๓๘  คน มีผู้ดูแลเด็ก ๓ คน  

(๑) นางปราณี  วันไธสง  ต าแหน่ง  ครู อันดับ ค.ศ. ๑    ปฏิบตัิหน้าที่สอน ชั้นเตรียมอนุบาล 1 
(๒) นางปัทมา ปัจจัยโคถา ต าแหน่ง  ครู อันดับ ค.ศ. ๑  ปฏิบัติหน้าที่สอน ชั้นเตรียมอนุบาล 2 
(๓) นางสาวสมฤดี  ปราณีตพลารักษ์ ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก ชั้นเตรียมอนุบาล 1 

     2.2 ประวตัิศนูยเ์ดก็เลก็   
                  เดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย จัดตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม  2550    
ตามแนวนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย   ในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  ในครั้งแรก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายได้ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย ใช้
อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1 ห้องมีเด็กนักเรียนทั้งหมด 60 คน มีผู้ดูแลเด็ก 2 คนโดยรับเด็กที่มี
อายุ  3 - 5 ปี  ต่อมาทางองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายเห็นว่าห้องเรียนเดิมคับแคบ  จึงได้ขอใช้ที่ดินสาธารณะ
บ้านทับสวายหมู่ที่ 1 ก่อตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นอาคาร คสล. 1 หลัง  มีห้องเรียน 1 ห้อง ห้องพักครูและห้อง
พยาบาล จ านวน 1 ห้อง  ห้องน้ า 2 ห้อง และเปิดท าการเรียนการสอนในวันที่ 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 ใน
ปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(สถ.ศพด.2) ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  จ านวน 1 หลัง และ
ย้ายมาอยู่อาคารใหม่ในวันที่  21 กันยายน 2558   
 
                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย    มีภารกิจในการจัดการศึกษาให้เด็กก่อนวัย
เรียนอย่างทั่วถึง  ผู้เรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  ในการด าเนินการตามภารกิจนั้น  จะต้องให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ ๒๕๖๐ ระดบัปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แผนการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย   ความคิดเห็นของครู  พ่อแม่ผู้ปกครอง  ชุมชน  รวมทั้ง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย    จดัท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) 
ปีการศึกษา 2561  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  คือ องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย     ผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวม อยู่ในระดับ ดี  มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   เด็กมีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน ๓๘ คน มีน้ าหนักส่วนสูงมากเกินเกณฑ์ จ านวน    คน  ต่ ากว่าเกณฑ์จ านวน 2 คน  
กิจกรรมหนูน้อยอนามัยดี เป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ  80  สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 
 



 
 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับสวาย    ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ส่งผลให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับ
สวาย  ร้อยละ 100  มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลทับสวาย      ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัด
พอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ 
การทักทาย จากโครงการส่งเสริมมารยาทไทยส าหรับเด็กกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและโครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย ส่งผลให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย     ร้อยละ 
100  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย     สนทนาโต้ตอบกับผู้อ่ืนเข้าใจ  โครงการส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย     ร้อยละ 90 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารอย่างเหมาะสม 
 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับสวาย    มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่ค านึงถึ งความปลอดภัยของผู้เรียน  
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จาก
ธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ ศพด. อบต.ทับสวาย  ส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย    มีการ
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการก าหนดค่ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ได้มีการจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  2560  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดคือ องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย     ทราบอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษา  
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย   ประจ าปกีารศกึษา  ๒๕๖๒ 

 
 

 ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา๒๕๖๒  ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับ           การประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 

สรปุผลการประเมนิภาพรวม 
  ต้องปรับปรุง    ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น    ดี    ดมีาก     

 
มาตรฐาน/ตวับง่ชี ้ ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานที ่ ๑ การบริหารจัดการ ดี   
มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น ดี 

มาตรฐานที ่ ๓  คุณภาพเด็กปฐมวัย 
               - ๓ ก แรกเกิด ถึง ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 

ดี 

                - ๓ ข ๓ ปี ถึง ๖ ปี (ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑) ดี 

 
 

  



 
 

สว่นที ่1 
ขอ้มูลพืน้ฐานของสถานศกึษา 

 
๑. ข้อมลูทัว่ไป 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒๐ หมู่ที่ 1 ต าบลทับสวาย   อ าเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย3์0240 โทรศัพท ์044-391374 โทรสาร044-391374 
E-mail :………….....………………..…-......................................………      Website ………………..………-…..............… 
สังกัด อบต.ทับสวาย ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
 เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นเตรียมอนุบาล ๒ จ านวน  ๒  ห้องเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเนื้อที่…….…………..ไร่………………..…ตารางวา   
  ประวัติความเป็นมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(โดยสังเขป) 
ประวัติศูนย์เด็กเล็ก   
                   เดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย จัดตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม  
2550    ตามแนวนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย   ในการสนับสนุนส่งเสริมการจัด
การศึกษาปฐมวัย  ในครั้งแรก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายได้ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านทับ
สวาย ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1 หอ้งมีเด็กนักเรียนทั้งหมด 60 คน มีผู้ดูแลเด็ก 2 คนโดยรับ
เดก็ท่ีมีอายุ  3 - 5 ปี  ต่อมาทางองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายเห็นว่าห้องเรียนเดิมคับแคบ  จึงได้ขอใช้ที่ดิน
สาธารณะบ้านทับสวายหมู่ที่ 1 ก่อตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นอาคาร คสล. 1 หลัง  มีห้องเรียน 1 ห้อง ห้องพัก
ครูและห้องพยาบาล จ านวน 1 ห้อง  ห้องน้ า 2 ห้อง และเปิดท าการเรียนการสอนในวันที่ 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2551 ในปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
จ านวน 1 หลัง และย้ายมาอยู่ศูนย์ใหม่ในวันที่  21 กันยายน 2558   
                      
๒. ข้อมลูผูบ้รหิาร 
  หัวหน้าสถานศึกษา (นาย/นาง/นางสาว).........นายวีระยุทธ...กฤษหมื่นไวย............... 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ………ปริญญาโท……………………สาขา……………บริหารการศึกษา..………………….………. 
โทรศัพท์.........095-6139223........e-mail…………………………………………….………………...................……….. 
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้ตั้งแต่ ......วันที่  5  มกราคม  2560   .... จนถึงปัจจุบัน เป็น
เวลา ....๓... ปี ...๒..... เดือน 
         
๓. ข้อมลูครแูละบุคลากรสนบัสนนุการสอน 
 3.1  พนักงานคร ู

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหนง่/
วทิยฐานะ 

วฒุ ิ สาขาวชิา 

ภาระงานสอน 
(ชัว่โมง/สปัดาห)์ 

จ านวนชัว่โมง 
ที่เขา้รบั 

การพฒันา 
(ปปีจัจบุนั) 

๑ นางปราณี วันไธสง   50     5 คศ.๑ ป.โท บริหารการศึกษา ๘ ๔๐ 
๒ นางปัทมา ปัจจัยโคถา ๔๓     5 คศ.๑ ป.โท บริหารการศึกษา ๘ ๕๒ 

  



3.2  พนักงานจา้ง(ปฏบิตัิหนา้ทีส่อน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ อายุงาน วฒุ ิ สาขาวชิา จา้งดว้ยเงนิ 

ภาระงาน
สอน 

(ชัว่โมง/
สปัดาห)์ 

จ านวนชัว่โมง 
ที่เขา้รบั 

การพฒันา 
(ปปีจัจบุนั) 

๑ น.ส.สมฤดี ปราณตีพลารักษ์ ๓๙ ๘ ป.ตรี บริหารธุรกิจ กรม ๘ ๒๐ 
๒         
 ฯลฯ        

  

3.3  พนักงานจา้ง (สนบัสนนุการสอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ ต าแหนง่ วฒุ ิ สาขา ปฏบิตัหินา้ที ่ จา้งดว้ยเงนิ 
๑        
๒        
3        
 ฯลฯ       

 
3.4  สรปุจ านวนบุคลากร 
  3.4.1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวฒุกิารศึกษา 

ประเภท/ต าแหนง่ 
จ านวนบคุลากร (คน) 

รวม ต่ ากวา่ 
ปรญิญาตร ี

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา      
- หัวหน้าสถานศึกษา   1   

รวม   1   
2. สายงานการสอน      

- พนักงานครู   ๒   
- พนักงานจ้าง(สอน)   -   
- อื่นๆ (ระบุ)   -   

รวม       2   
3. สายงานสนบัสนนุการสอน      

- พนักงานจ้างตามภารกจิ   -   
- พนักงานจ้างทั่วไป       1   
- ลูกจ้างประจ า   -   
- อื่นๆ (ระบุ)   -   

รวม   1   
รวมทัง้สิน้   ๔   

 



 
 

 
 

  

0.00% 

25.00% 

75.00% 

0.00% 

แผนภูมแิสดงรอ้ยละของวฒุกิารศกึษาสูงสดุของบุคลากร 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

25.00% 

50.00% 

25.00% 

แผนภูมแิสดงรอ้ยละของบุคลากรจา่แนกตามประเภทตา่แหนง่ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

สายงานการสอน 

สายงานสนับสนุนการสอน 



4. ข้อมลูเดก็เลก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ (ณ  วันที ่๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
4.1 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้น …๓๘……คน

 จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดบัชัน้เรยีน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลีย่ 

ชาย หญงิ ตอ่หอ้ง 
เตรียมอนุบาล  อ.๑ (๒ ขวบ) 1 ๙ ๑๐ ๑๙  

  เตรียมอนุบาล  อ.๒ ( 3-5 ขวบ) 1 ๒ ๑๗ ๑๙  

รวม      

 
จ านวนเด็กพิเศษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ชาย...-.....คน หญิง......-....คน  รวม จ านวน.....-.....คน 

อัตราส่วนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ครูระดับอนุบาล = ………1….. : ……10…..…  

                                             เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
4.2 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง ปีการศึกษา 2560 -  2562 
 

 
 

 
 
 
 
 

22 

20 

16 

16 

19 

19 

อนุบาล 1 

อนุบาล 2 

เปรียบเทยีบจา่นวนเดก็เลก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ระดบัชัน้อนบุาล 
ปีการศกึษา 2560- 2562 

ปี กศ.2562 ปี กศ.2561 ปี กศ.2560 

√ 



5. ขอ้มลูผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนในระดบัสถานศกึษา 
5.1 ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

  5.1.1 พัฒนาการดา้นร่างกาย ปีการศกึษา 2562 
ระดับชั้น จ ำนวน

ท่ี เด็ก 1 2 3
ประเมิน ท่ีประเมิน ปรับปรุง พอใช้ ดี จ ำนวน ร้อยละ

เตรียมอนุบำล 1 อ.1 19 0 2 17 19 100 19

(2-3 ปี) ร้อยละ 10.53 89.47 100

เตรียมอนุบำล 2 อ.2 19 0 1 18 19 100 19

(3 -5ปี) ร้อยละ 5.26 94.74 100

0 3 35 38 38

100 0 7.89 92.11 100 100

รวมทุกระดับชั้น

ร้อยละรวม

เด็กท่ีมีผลกำรประเมิน
ระดับ 2 (พอใช้ ) ขึ้นไประดับชั้น

จ ำนวนเด็กท่ีมีผลกำรประเมินพัฒนำกำร
รวม ค่ำเฉล่ีย S.D.

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

92% 

8% 

0% 

แผนภมูิแสดงรอ้ยละของเดก็มผีลการประเมินพัฒนาการดา้นรา่งกาย  

ระดับ 3 (ด)ี ระดับ 2(พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง) 



   5.1.2 พัฒนาการดา้นอารมณ ์-จิตใจ  ปีการศกึษา  2562 

ระดบัชัน้ 

ระดบัชัน้ 

จ านวน 
จ านวนเดก็ทีม่ผีลการประเมิน

พฒันาการ 
รวม คา่เฉลีย่ S.D. 

เดก็ทีม่ผีลการประเมนิ
ระดบั 2 (พอใช)้ ขึน้ไป 

ที ่ เดก็ 1 2 3 

ประเมนิ ทีป่ระเมนิ ปรบัปรุง พอใช ้ ด ี จ านวน รอ้ยละ 
เตรยีมอนบุาล 1 อ.1 19 0 7 12 19 100    19   

(2-3 ป)ี รอ้ยละ     36.84 63.16         100 

เตรยีมอนบุาล 2 อ.2 19 0 4 15 19  100   19   

(3 -5ป)ี รอ้ยละ     21.05   78.95         100 

รวมทกุระดบัชัน้   0 11 27 38     38   

รอ้ยละรวม 100 0 28.94 71.05   100      100 
 
 
 

 

 
 

 

71% 

29% 

0% 

แผนภมูิแสดงรอ้ยละของเดก็มผีลการประเมินพัฒนาการดา้นอารมณ์ จิตใจ  

ระดับ 3 (ดี) ระดับ 2(พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง) 



  5.1.3 พัฒนาการดา้นสังคม ปีการศกึษา 2562 

ระดบัชัน้ 

ระดบัชัน้ 

จ านวน 
จ านวนเดก็ทีม่ผีลการประเมิน

พฒันาการ 
รวม คา่เฉลีย่ S.D. 

เดก็ทีม่ผีลการประเมนิ
ระดบั 2 (พอใช)้ ขึน้ไป 

ที ่ เดก็ 1 2 3 

ประเมนิ ทีป่ระเมนิ ปรบัปรุง พอใช ้ ด ี จ านวน รอ้ยละ 
เตรยีมอนบุาล 1 อ.1 19 0 1 18 19     19   

(2-3 ป)ี รอ้ยละ     5.26 94.74         100 

เตรยีมอนบุาล 2 อ.2 19 0 1 18 19     19   

(3 -5ป)ี รอ้ยละ     5.26  94.74          100 

รวมทกุระดบัชัน้   0 2 36 38     38   

รอ้ยละรวม 100 0 5.26 94.74         100 

 
 
 

 
 

 

95% 

5% 

0% 

แผนภมูิแสดงรอ้ยละของเดก็มผีลการประเมินพัฒนาการดา้นสงัคม 

ระดับ 3 (ดี) ระดับ 2(พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง) 



  5.1.4 พัฒนาการดา้นสติปญัญา  ปกีารศึกษา  2562 

ระดบัชัน้ 

ระดบัชัน้ 

จ านวน 
จ านวนเดก็ทีม่ผีลการประเมิน

พฒันาการ 
รวม คา่เฉลีย่ S.D. 

เดก็ทีม่ผีลการประเมนิ
ระดบั 2 (พอใช)้ ขึน้ไป 

ที ่ เดก็ 1 2 3 

ประเมนิ ทีป่ระเมนิ ปรบัปรุง พอใช ้ ด ี จ านวน รอ้ยละ 
เตรยีมอนบุาล 
1 

อ.1 19 0 4 15 19 100    19   

(2-3 ป)ี รอ้ยละ     21.05 78.95         100 

เตรยีมอนบุาล 
2 

อ.2 19 0 3 16 19 100    19   

(3 -5ป)ี รอ้ยละ     15.79   84.21         100 

รวมทกุระดบัชัน้   0 7 31 38     38   

รอ้ยละรวม 100 0 18.42 81.58   100      100 

 
 

 
 

 
(ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 

 
 
 
 
 
 
 

82% 

18% 

0% 

แผนภมูิแสดงรอ้ยละของเดก็มผีลการประเมินพัฒนาการดา้นสตปิญัญา 

ระดับ 3 (ดี) ระดับ 2(พอใช้) ระดับ 1 (ปรับปรุง) 



6. ข้อมลูอาคารสถานที ่ 
ที ่ รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียน ……2.... หลัง 
๒. อาคารประกอบ ……1..... หลัง 
๓. ห้องน้ า/ห้องส้วม ……3..... หลัง 
๔. สระว่ายน้ า ……-.... สระ 
๕. สนามเด็กเล่น ……1... สนาม 
๖. สนามกีฬา ……1... สนาม 
๙. ฯลฯ  

 
7. ข้อมลูสภาพชุมชนโดยรวม 

 7.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีลักษณะ …..…มีประชากรประมาณ ...... คน บริเวณ 
ใกล้เคียงโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ........โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับสวาย...........อาชีพหลักของ
ชุมชน คือ ……เกษตรกร..…….… ส่วนใหญ่นับถือศาสนา .....พุทธ..... ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ....กุ้มข้าวใหญ่.... 

 7.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ …มัธยมศึกษาตอนปลาย ……อาชีพหลัก คือ ..เกษตรกร 
.ส่วนใหญ่นับถือศาสนา…พุทธ…..ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ...10,000...... บาท 

 7.3 โอกาสและข้อจ ากัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - โอกาส  อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ใกล้โรงเรียนประถมศึกษา กศน.อ าเภอห้วยแถลง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทับสวาย ใกล้บริเวณวัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 -ข้อจ ากัด อยู่ใกล้โรงเรียนประถมศึกษา/เอกชน เด็กมีตัวเลือกเรียนได้เยอะ 
8. โครงสรา้งหลักสตูรสถานศกึษา 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕60 โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดง
ดังนี้  
    หลกัสูตรส าหรบัเดก็อายุต่ ากวา่  ๓ ป ี
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี จัดขึ้นส าหรับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก เพ่ือใช้เป็นแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล 
   จุดหมาย 
 การพัฒนาเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนี้ 

๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขภาพดี 
๒. สุขภาพจิตดีและมีความสุข 

 ๓.  มีทักษะชีวิตและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 ๔.  มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร และสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
   
 
 
 



    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. พัฒนาการด้านร่างกาย 
  ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี 
  ๒. ใช้อวัยวะของร่ายกายได้ประสานสัมพันธ์กัน 
 ๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
  ๓. มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
 ๓. พัฒนาการด้านสังคม 
  ๔. รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
  ๕. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
 ๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา 
  ๖. สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย 
  ๗. สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 
คุณลักษณะและสภาพทีพ่ึงประสงคเ์ด็กอายตุ่ ากวา่ ๓ ป ี
๑.   พฒันาการดา้นร่างกาย 
      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขภาพดี 
  คุณลักษณะที่ ๑.๑ น้ าหนัก ส่วนสูง และเส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์อายุ 

๑.๑.๑ มีน้ าหนักตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
๑.๑.๒ มีสว่นสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
๑.๑.๓ มีเส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

 คุณลักษณะที่ ๑.๒ ร่างกายแข็งแรง 
๑.๒.๑ มีภูมิต้านทานโรค ไม่เจ็บป่วยบ่อย 
๑.๒.๒ ขับถ่ายเป็นเวลา 
๑.๒.๓ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
๑.๒.๔ นอนและพักผ่อนเหมาะสมกับวัย 

        คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ ๒ ใช้อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน     
  คุณลักษณะที่ ๒.๑ ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ได้เหมาะสมกับวัย 

๒.๑.๑ นั่งยองๆเล่นโดยไม่เสียการทรงตัว 
๒.๑.๒ เดินถอยหลังได้ 
๒.๑.๓ เดินขึ้นลงบันได โดยมือข้างหนึ่งจับราว และก้าวเท้า โดยมีสองเท้าในขั้นเดียวกัน        
๒.๑.๔ กระโดดอยู่กับที่ โดยเท้าพ้นพ้ืนทั้งสองข้าง 

 คุณลักษณะที่ ๒.๒ ใช้กล้ามเนื้อเล็ก และประสานสัมพันธ์มือ-ตาได้เหมาะสมกับวัย 
๒.๒.๑ จับสีเทียนแท่งใหญ่เพ่ือขีดเขียนได้ 
๒.๒.๒ เลียนแบบลากเส้นเป็นวงต่อเนื่อง หรือเส้นตรงแนวดิ่ง 

๒.  พฒันาการดา้นอารมณ ์จติใจ 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี ๓  มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
 คุณลักษณะที่ ๓.๑  ร่าเริง แจ่มใส 

๓.๑.๑ อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม  
๓.๑.๒ หวัเราะง่าย แววตามีความสุข 

  
 
 



 คุณลักษณะที่ ๓.๒  แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
๓.๒.๑ แสดงความภาคภูมิใจเมื่อท าสิ่งต่างๆ ส าเร็จ 
๓.๒.๒ แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ด้วยค าพูด 

๓.   พฒันาการดา้นสังคม 
      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี ๔  รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
  คุณลักษณะที่ ๔.๑ ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้ 

๔.๑.๑ รูจ้ักเก็บของเล่น 
๔.๑.๒ คุ้นเคยกับสิ่งของ เครื่องใช้ภายในห้องเรียน 

 คุณลักษณะที่ ๔.๒ เล่นและร่วมท ากิจกรรมกับผู้อ่ืนได้ตามวัย 
๔.๒.๑ รอคอยช่วงสั้นๆ 
๔.๒.๒ เล่นรวมกับคนอ่ืน แต่ต่างคนต่างเล่น 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี ๕  ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
คุณลักษณะที่ ๕.๑ ช่วยเหลือตนเองด้านโภชนาการได้ตามวัย 

๕.๑.๑ ใชช้้อนตักอาหารเองได้ 
๕.๑.๒ เทน้ าลงแก้วได ้

 คุณลักษณะที่ ๕.๒ ช่วยเหลือตนเองด้านกิจวัตรได้ตามวัย 
๕.๒.๑ พยายามช่วยตัวเองในเรื่องการแต่งตัว 
๕.๒.๒ หวีผม ทาแป้งได้ด้วยตนเอง 
 

๔.   พฒันาการดา้นสตปิญัญา 
      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี ๖  สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย 
 คุณลักษณะที่ ๖.๑ รับรู้และเข้าใจความหมายของภาษาได้ตามวัย 

๖.๑.๑ ร้องเพลงได้บางค า และร้องเพลงคลอตามท านอง 
๖.๑.๒ สนใจดูหนังสือนิทานภาพ 

 คุณลักษณะที่ ๖.๒ แสดงออก และ/หรือพูดเพ่ือสื่อความหมายได้ 
๖.๒.๑ พูดเป็นวลีสั้นๆ 
๖.๒.๒ มักจะถามค าถาม “อะไร” และ “ท าไม” 

      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี ๗  สนใจการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 
 คุณลักษณะที่ ๗.๑ สนใจการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 

๗.๑.๑ อยากเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
๗.๑.๒ ถามบ่อย ถามซ้ า 
๗.๑.๓ จดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานขึ้น 

 คุณลักษณะที่ ๗.๒ เรียนรู้ผ่านการเลียนแบบ 
๗.๒.๑ เลียนแบบการกระท าของผู้ใกล้ชิดหรือเด็กอ่ืน  
๗.๒.๒ พยายามเลียนเสียงต่างๆ 

 คุณลักษณะที่ ๗.๓  ส ารวจโดยใช้ประสาทสัมผัส 
๗.๓.๑ ค้นหาของที่ถูกซ่อนโดยมีสิ่งปกปิด ๒ - ๓ ชั้น  
๗.๓.๒ สนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
 
 
 
 

 



มาตรฐานคณุลักษณะสภาพทีพ่ึงประสงคเ์ด็กอาย ุ๓ -๔ ป ี
 หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ได้ก าหนดมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์จ านวน ๑๒ มาตรฐาน ประกอบด้วย 

๑. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐานคือ 
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 
มาตรฐานที๒่ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 

๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานคือ 
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 

๓. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓  มาตรฐานคือ 
มาตรฐานที่ ๖  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่ ๗  รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐานคือ 
            มาตรฐานที่ ๙ ใชภ้าษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ๑๐  มีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที่ ๑๒  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

ตวับ่งชี ้
         ตวับ่งชี ้ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๒.๒ การบรหิารจัดการภายใน 
  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ได้จัดท านโยบาย
ในการบริหารงาน  คือ 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทับสวาย 
  - ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านความเป็นเลิศทางวิชาการของเด็กนักเรียน 
  - ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  อันดีงามของท้องถิ่นให้เป็นกิจกรรมที่
ยิ่งใหญ่  สามารถดิงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวมากขึ้น 
  - ส่งเสริมและสนับสนุน  ด้านกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ  แก่เด็กและเยาวชน  และประชาชนในท้องถิ่นให้
ได้โอกาสใช้เวลาว่างออกก าลังกาย  พักผ่อนหย่อนใจ แข่งขันกีฬา ร่วมกันเป็นหมู่คณะได้อย่างเต็มความสามารถ 
  - ส่งเสริมและสนับสนุน  โครงการด้ายสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  มี
ความปลอดภัยจากโรคระบาด โรคติดต่อ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้านสังคมโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
  - พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน  ให้เกิดจิตส านึกรักชุมชน รักความสะอาด  ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเกิด
ความผาสุก 
  - เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด  โดยการรณรงค์จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและบริการเก็บขยะมูล
ฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรี/เด็ก/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 
 



  -ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือให้เป็นมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
  -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  ประชาคมต าบล  องค์กรเอกชน  ให้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาของชุมชน 
 
9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

9.1 แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ ชื่อแหลง่เรยีนรู ้
สถติกิารใช ้

จ านวนครัง้/ป ี
๑. 
๒. 
3. 

 

สวนสมุนไพร 
มุมการศึกษาต่างๆ 
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ฯลฯ 

150 
200 
50 

 
9.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ ชื่อแหลง่เรยีนรู ้
สถติกิารใช ้

จ านวนครัง้/ป ี
๑. 
๒. 
3. 
4. 
๕. 
๖. 
๗. 

 

วัด 
โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอห้วยแถลง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับสวาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
สวนเศรษฐกิจพอเพียงนายจรัส  สมรุส 
สวนสมุนไพรพื้นบ้านนายค าภา  วันไธสง 

ฯลฯ 

 

 
 9.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/  

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ใหค้วามรูเ้รือ่ง จ านวนครัง้/ป ี

๑. 
๒. 
 

นายจรัส  สมรุส 
นายค าภา  วันไธสง 

ฯลฯ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
สมุนไพรพ้ืนบ้าน 

 

 
 
 
 
 



10. ผลงานดเีดน่ในรอบปีทีผ่า่นมา 
10.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดบัรางวลั/ชือ่รางวลัทีไ่ดร้บั/วนัทีไ่ดร้บั หนว่ยงานทีใ่ห ้

สถานศึกษา 
 

- - 

ผูบ้รหิาร (ระบุชื่อ) 
 

- - 

คร ู  
1. นางปราณี   วันไธสง    
  
2. นางปัทมา  ปัจจัยโคถา 
 
3.นางสาวสมฤดี ปราณีตพลารักษ์     

 
-ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูผู้ดูแลเด็ก
ดีเด่น อ าเภอห้วยแถลง ประจ าปี 2556 
-ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูผู้ดูแลเด็ก
ดีเด่น อ าเภอห้วยแถลง ประจ าปี 2558 
-ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูผู้ดูแลเด็ก
ดีเด่น อ าเภอห้วยแถลง ประจ าปี 25๖๐ 

 
-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เด็กเล็กในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 
(ระบุชื่อ) 
 

- - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑0.2 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ด าเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ได้แก่  
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ) 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)  
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ               
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ ศพด.อบต.ทับสวาย               
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผดด. 
โครงการปรับปรุง แผนการศึกษา 
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงการอบรมผู้ปกครองด้านการพัฒนา IQ-EQ เด็กก่อนวัยเรียน 
โครงการพัฒนาทักษะกระบวน การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โครงการกีฬาเด็กประจ าปี    
โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
โครงการจิตรกรน้อย                  
โครงการพัฒนาการเรียนรู้นอกสถานที่ 
โครงการหนูน้อย 3 R (ศพด.จัดการขยะ) 
โครงการส่งเสริมมารยาทไทยส าหรับเด็ก 
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย 
โครงการหนูน้อยอนามัยดี   
โครงการจัดหาน้ าดื่มส าหรับนักเรียน ศพด.อบต.ทับสวาย 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ ศพด. อบต.ทับสวาย             
โครงการ ทาสี อาคารรอบบริเวณ ศพด. ทั้ง ภายในและภายนอก 
โครงการท าหลังคาโดมคลุมสนามเด็กเล่น 
โครงการสื่อการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน 
โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา สื่อการเรียน การสอน ของของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
โครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น        
โครงการวันส าคัญ 
โครงการปฐมนิเทศ 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง  
  
 
 
 
 
 
 



11.  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษาในปทีีผ่า่นมา ปกีารศึกษา 2561 (ปกีารศกึษาที่แลว้) 
สรปุผลการประเมนิ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 บริหารงานอย่างเป็นระบบ 
ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 

ของโครงการ 
ผลที่เกดิขึน้ 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
เข้าร่วมการจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีและปฏิบัติตามแผน 

2.  การจัดท าหลักสูตร ร้อยละ 100 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
เข้าร่วมการจัดท าหลักสูตร 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท าหลักสูตรและมี
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ
เด็กโดยค านึงถึงศักยภาพและความ
ต้องการของเด็กตามหลักสูตร 

 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตวับ่งชีท้ี ่1.2 การบรหิารจดัการบุคลากร 

 
 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตวับ่งชีท้ี ่1.3 การจดัสภาพแวดล้อมของศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มาตรฐานที ่1.4 มาตรการดา้นความปลอดภยัของศูนยเ์ด็กเล็ก 

 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
ของโครงการ 

ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผดด. 

ร้อยละ 95 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
เข้ารับประชุม อบรม สัมนา 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก ทุกคนมีการพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ความสามารถเพ่ิมมากขึ้นและมีคุณภาพ 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
ของโครงการ 

ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และ
แหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ทับสวาย 

ร้อยละ 85 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
เข้าร่วมโครงการ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กปรับปรุงภูมิทัศน์มีการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
ของโครงการ 

ผลที่เกดิขึน้ 

1. มีมาตรการป้องกันและก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์แมลงและพาหนะน าโรค 

ร้อยละ 100 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
เข้าร่วมโครงการ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กให้ความรู้และปฏิบัติ แก่
เด็กและผู้ปกครอง เรื่องการป้องกัน
และก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย 

2. กิจกรรมรับ/ส่งเด็ก ร้อยละ 100 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
มีมาตรการในการรับ/ส่งเด็ก 

ครู/ผู้ดูแลเด็กมีสมุดเซ็นชื่อรับ/ส่งเด็ก 
ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับ/ส่งทุกครั้ง 



มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตวับ่งชีท้ี ่1.5 การสร้างเครือข่ายและการมสีว่นรว่ม 

 
มาตรฐานที ่2 การจดักระบวนการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาเด็กปฐมวยั 
ตวับ่งชีท้ี ่2.1  การจัดกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาเด็กปฐมวยั 
ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ของโครงการ ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงการห้องพัฒนาสมอง                                                       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องพัฒนาสมอง 
(มุมประสบการณ์ต่างๆ)อย่างน้อย 5 มุม 

มีสื่อท่ีหลากหลายน่าสนใจ เพียงพอต่อ
เด็ก และเหมาะสมกับวัยครบทั้ง 5 มุม 

2. โครงการสื่อการเรียนรู้
ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละ 75 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก และ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการสื่อการเรียนรู้
ประชาคมอาเซียน 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็กมีสื่อที่ใช้ในการ
เรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

3. โครงการส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ร้อยละ 90 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก 
นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย                    

นักเรียนมีพัฒนาการ  
ทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมกับวัย 

 
มาตรฐานที ่2 การจดักระบวนการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาเด็กปฐมวยั 
ตวับ่งชีท้ี ่2.2 การจดักระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิพฒันาการด้านรา่งกาย 

 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
ของโครงการ 

ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงการเยี่ยมบ้านน้องหนู  ร้อยละ 90 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง มีส่วน
ร่วมในการบริหารจัด การช่วยเหลือ
กิจกรรมของศพด. 

2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น            

ร้อยละ 80 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และชุมชนเข้าร่วมโครงการ 

ผู้ดูแลเด็ก และชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย 

3. โครงการแหล่งเรียนรู้จากชุมชนและ
ท้องถิ่น            

ร้อยละ 75 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และชุมชนเข้าร่วมโครงการ 

ผู้ดูแลเด็ก และชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย 

4. โครงการวันส าคัญ ร้อยละ 80 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และชุมชนเข้าร่วมโครงการ 

นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม   

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ของโครงการ ผลที่เกดิขึน้ 
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน ) 

ร้อยละ 100 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก และ
นักเรียนศพด.อบต.       ทับสวายเข้า
ร่วมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฯ 

นักเรียนทุกคนได้รับประทาน   
อาหารกลางวันอย่างเพียงพอ  
มีคุณค่าครบทั้ง ๕ หมู่ 

2. โครงการหนูน้อยอนามัยดี   ร้อยละ 100 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก และ
นักเรียน ศพด.อบต.       ทับสวายเข้า
ร่วมโครงการหนูน้อยอนามัยดี 

นักเรียน ทุกคนมีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

3. โครงการกีฬาเด็กประจ าปี    ร้อยละ 100 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก และ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการโครงการกีฬา
เด็กประจ าปี    

ครู/ผู้ดูแลเด็ก และนักเรียน มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 



มาตรฐานที ่2 การจดักระบวนการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาเด็กปฐมวยั 
ตวับ่งชีท้ี ่2.3 การจดักระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิพฒันาการด้านอารมณ ์- จติใจ 

 
มาตรฐานที ่2 การจดักระบวนการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาเด็กปฐมวยั 
ตวับ่งชีท้ี ่2.4 การจดักระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิพฒันาการด้านสงัคม 

มาตรฐานที ่2 การจดักระบวนการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาเด็กปฐมวยั 
ตวับ่งชีท้ี ่2.4 การจดักระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิพฒันาการด้านสตปิัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที ่3 ดา้นคณุภาพเด็ก 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
ของโครงการ 

ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

ร้อยละ 100 ของครู/ผู้ดูแลเด็กและ
นักเรียน ศพด.อบต.ทับสวายเข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนได้เล่นได้ออกก าลังกายท าให้
สนุกสนาน ร่าเริง แจ่มใส อารมณ์ดี 

2 จัดประสบการณ์ศิลปะ ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว 

ร้อยละ 100 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 

นักเรียนมีความสุขสนุกสนาน ร่าเริง 
แจ่มใส อารมณ์ดี 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
ของโครงการ 

ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กปฐมวัย 

ร้อยละ 90 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 

นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพ่ือด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์ทางสังคม 

ร้อยละ 90 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 

นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขและปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ของโครงการ ผลที่เกดิขึน้ 
1. โครงการห้องพัฒนาสมอง                                                       ร้อยละ 90 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 

และนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น เกิดจินตนาการ  
มีความคิดสร้างสรรค์ 



ตวับ่งชีท้ี ่3.1  เด็กมีพฒันาการดา้นรา่งกายและสขุนสิยัใน 
ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ของโครงการ ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน ) 

ร้อยละ 100 ของเด็กได้รับประทาน
อาหารครบ 5 หมู่ 

เด็กมีสุขภาพร่างกายเติบโตตามวัยและ
รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

2. โครงการหนูน้อยอนามัยดี ร้อยละ 80 ของเด็กรู้จักวิธีใน การ
ดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง 
ร้อยละ 95 ของเด็กได้รับการชั่ง
น้ าหนักวัดส่วนสูงทุก  3 เดือน 

-เด็กมีสุขนิสัยที่ดีรู้จักการแปรงฟันหลัง
อาหาร การล้างมือ  
- เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 

3. โครงการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

ร้อยละ 90 ของเด็กร่วมออกก าลังกาย เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ
สัมพันธ์กัน 

 
มาตรฐานที ่3 ดา้นคณุภาพเด็ก 
ตวับ่งชีท้ี ่3.2 เด็กมีพฒันาการด้านจติใจ-อารมณ ์สงัคม 

 
มาตรฐานที ่3 ดา้นคณุภาพเด็ก 
ตวับ่งชีท้ี ่3.3 เด็กมีพฒันาการด้านสตปิญัญา 

 
 
มาตรฐานที ่3 ดา้นคณุภาพเด็ก 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ของโครงการ ผลที่เกดิขึน้ 
1. โครงการส่งเสริมการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ร้อยละ 90 ของเด็กเข้าร่วมโครงการ เด็กมีความม่ันใจกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

2. โครงการจิตรกรน้อย                  ร้อยละ 85 ของเด็กเข้าร่วมโครงการ เด็กมีสุนทรียภาพการเล่น     มี
คุณธรรม จริยธรรม  มีความอดทน 
รอคอย รับผิดชอบ ตามวัย 

3. โครงการสืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น                       

ร้อยละ 85 ของเด็กเข้าร่วมโครงการ เด็กมีความสนใจและเข้าร่วม
อนุรักษ์ สืบสานศิลปะ  วัฒนธรรม  
ประเพณีในท้องถิ่น 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
ของโครงการ 

ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงการส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ร้อยละ 85 ของเด็กเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กมีทักษะการใช้สัมผัสทั้ง 5ใช้ภาษาสื่อสารได้
สมวัย สามารถคิดแก้ปัญหาในการท ากิจกรรมได้
เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และทักษะ
ในการแสวงหาการเรียนรู้ 

2. โครงการห้องพัฒนาสมอง      ร้อยละ 85 ของเด็กเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น เกิดจินตนาการ  มี
ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดแก้ปัญหาในการเล่น การ
จ าแนกเปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง จัดกลุ่ม   



ตวับ่งชีท้ี ่3.4 เด็กไดร้บัการปลูกฝงั คุณธรรม จรยิธรรม ค่านยิมที่พงึประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (ถ้าไดร้บัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบ 4 ใหน้ าข้อมลูสรุปผลการ
ประเมนิคุณภาพภายนอกรอบ 4 จาก สมศ.มาแทนที)่ 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
ของโครงการ 

ผลที่เกดิขึน้ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

โครงการวันส าคัญ 
กิจกรรมวันแม่ 
กิจกรรมหนูน้อยถวายเทียน 
กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ 
โครงการเงินออมลูกรัก 

ร้อยละ 85 ของเด็กเข้าร่วม
โครงการ 

- เด็กมีทักษะความรู้ ความสามารถ 
ตามสาระการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
- เด็กมีวินัย มีความซื่อสัตว์ รู้จัก
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
- มีมารยาท ปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมเหมาะสมกับวัย 
- เด็กมีนิสัยประหยัด ใช้สิ่งของส่วน
ตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่าตาม
ศักยภาพเหมาะสมกับวัย 



 

ระดบัการศกึษาปฐมวยั 
น าหนกั
คะแนน 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

ระดบั 
คณุภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย    
ตัวบ่งช้ีที่ ๒   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย    
ตัวบ่งช้ีที่ ๓   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย    
ตัวบ่งช้ีที่ ๔   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย    
ตัวบ่งช้ีที่ ๕   เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป    
ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ    
ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
   

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
   

คะแนนรวม    
 

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ...................คะแนน  มีคุณภาพระดับ................   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... .................................................. 

ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................... ..................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................  
13.  การน าผลการประเมินคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษามาใชใ้นการปรับปรงุและพฒันาคุณภาพ 
       การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

................................................................................................................... .........................................................  

............................................................................................................................. ...............................................  
     ............................................................................................................................. ...............................................  
     ............................................................................................................................. ...............................................  
     ........................................................................ ....................................................................................................   

 
 
 
 

สว่นที ่2 



สภาพการด าเนนิงานของสถานศกึษา 
 
๑.  การบรหิารจัดการศึกษา  
  โครงสรา้งการบรหิารงานศนูยพ์ัฒนาเดก็องคก์ารบรหิารสว่นต่าบลทบัสวาย 
             การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต่าบลทับสวาย มีการบริหารงานที สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ ที ก่าหนดให้สถานศึกษามีการประเมินตนเองทุกปี  เพื อ
ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต่าบลทับสวาย  ให้การดูแลและพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  จึงมีการจัดแบ่งสายงาน
ตามล่าดับชั้นการบริหารภายใน  เพื อให้มีระบบการติดตาม ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
องค์การบริหารส่วนต่าบลทับสวาย ดังนี้ 
    

            โครงสรา้งการบรหิารงานศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              
  
    
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.  วิสั ยทัศน์  พันธ กิจ  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  จุดมุ่ งหมายเพื่ อการพัฒนา อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์  
ของสถานศึกษา 
 

วสิยัทัศน ์
  “มุ่งม่ันส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน  ควบคู่คุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกจิ  

นายกองค์การบริหารส่วนต่าบล/ผูบ้ริหาร 

ปลัด อบต. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต่าบลทับสวาย 

คร ู

ลูกจ้างเหมาบริการ 

ผดด. 

หัวหน้าสถานศึกษา 

ผอ.กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

นวก.ศึกษา 
จนท.ธุรการ 

ผช.นวก.ธุระการ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

หัวหน้าสถานศึกษา/เลขานุการ/กรรมการ 
 



๑.  ครูผู้ดูแลเด็กจัดท าแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพเน้นพัฒนาการผู้เรียนทั้ง ๔ ด้าน 
๒.  เฝ้าดูแลสุขภาพและพัฒนาการ การรับประทานอาหาร การดื่มนมอย่างสม่ าเสมอ 
๓.  จัดหาสื่อ แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและหลากหลาย 
๔. มีการประเมินพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 
๕. ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๖. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน 

เป้าหมาย 
๑) ผู้เรียนมีพัฒนาการสมบูรณ์ท้ัง 4 ด้านเหมาะสมกับวัย 
๒) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม 
๓) ผู้เรียนมีทักษะ กระบวนการคิดแก้ปัญหา และมีจินตนาการสร้างสรรค์อย่างสมวัย 
๔) ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่ 
๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนา 

    คุณภาพผู้เรียน 
๖) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

จดุมุง่หมายเพื่อการพัฒนา    
1.  เด็กมีพัฒนาการสมวัยทุกด้าน 
2.  เด็กมีการพัฒนาความรู้เพิ่มข้ึน 
3.  เด็กมีพัฒนาการจากการเข้าร่วมกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ 
4.  เด็กรู้จักการอนุรักษ์  ศิลปะ จารีต ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๕.  เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเรียนรู้ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง   

 
 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ยทุธศาสตร ์ กลยทุธ หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 
๑.ยุทธศาสตร ์
   พัฒนาการจัดการศึกษาและ 
   มาตรฐานการศึกษา 

1.1 กลยุทธ์ การบรหิารการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ระบบการจัดการศึกษาของชาติ 

1.2 กลยุทธ์ การพัฒนาคณุภาพ และมาตรฐานการศึกษา 

ศพด.อบต.ทับสวาย 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

2.1 กลยุทธ์ การส่งเสรมิการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
2.2 กลยุทธ์ พัฒนา ส่งเสริม ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
2.3 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขาภิบาล และสุขอนามัย   

ศพด.อบต.ทับสวาย 

3. ยุทธศาสตร์อาคาร สถานท่ี 
สิ่งแวดล้อม สื่อ และแหล่ง
เรียนรู ้

3.1 กลยุทธ์พัฒนา ปรับปรุง อาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อม 
3.2 กลยุทธ์พัฒนา สื่อ /แหล่งเรียนรู ้

 

ศพด.อบต.ทับสวาย 

 
อัตลักษณข์องสถานศกึษา “สดใส  สมวัย” 

      เอกลักษณข์องสถานศกึษา “ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่” 
 
 

มาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแหง่ชาติ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  สงักัด องค์การบรหิารสว่นต าบลทับสวาย 

อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสีมา 

       มาตรฐานดา้นที ่๑ การบรหิารจดัการสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั 

ตวับ่งชีม้าตรฐาน คะแนนการประเมนิ 



ตวับง่ชีท้ี ่1.1 การบรหิารจดัการอยา่งเปน็ระบบ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
7 ๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ    √  

๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย    √ 

๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ   √  

ตวับง่ชีท้ี ่1.2 การบรหิารจดัการบคุลากรทกุประเภทของหนว่ยงานทกุสงักดั ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
9 ๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ   √   

๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการ มี
คุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และ บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  

√   
๑.๒.๓ คร/ูผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มี

วุฒิการศึกษา/คุณสมบัติเหมาะสม 
  

√   
๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม

พอเพียงต่อจ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 
  

  √ 
ตวับง่ชีท้ี ่1.3 การบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มเพือ่ความปลอดภยั ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

16 ๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ   √  

๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคงตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย 
 
 

  

√ 

 

๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น และ 
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 

  

√ 

 

๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ 

  

√ 

 

๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด 
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก 

  

√ 

 

๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย   √  

๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  

√ 

 
 

 ๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ 
ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

  

√ 

 
 

 
 

       

ตวับง่ชีท้ี ่1.4 การจดัการเพือ่สง่เสรมิสขุภาพและการเรยีนรู้ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
17 ๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อสง่เสริมสุขภาพ เฝา้ระวังการเจริญเติบโตของ

เด็ก และดแูลการเจ็บป่วยเบือ้งต้น 

  

  √ 

๑.๔.๒ มีแผนและด าเนินการตรวจสขุอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี และป้องกนัควบคุมโรคติดต่อ 

  

√   



 
 
 
 
 

มาตรฐานดา้นที ่๒ 
คร/ูผูด้แูลเดก็ และใหก้ารดแูล จดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้และการเลน่ เพือ่พฒันาเดก็ปฐมวยั 

ตวับง่ชีม้าตรฐาน คะแนนการประเมนิ 

ตวับง่ชีท้ี ่2.1 การดแูลและพฒันาเดก็อยา่งรอบดา้น ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
13 ๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการ  

ศึกษาปฐมวัย มีการด าเนินงานและประเมินผล 

  

  √ 

๑.๔.๓ อาคารต้องมพีื้นที่ใช้สอยเปน็สัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กท่ี 
เหมาะสมตามช่วงวยั และการใช้ประโยชน์ 

  

  √ 

๑.๔.๔ จัดให้มีพืน้ที/่มุมประสบการณ์ และแหลง่เรียนรู้ใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียน 

  

  √ 

๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพยีงพอ 
สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

  

√   

๑.๔.๖ จัดการระบบสขุาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง
ประกอบอาหาร น้ าดื่มน้ าใช้ ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และ พาหะน าโรค 

  

√   

๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเคร่ืองใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของ 
เด็กทุกคน และดแูลความสะอาดและปลอดภัยอยา่งสม่ าเสมอ 

  

√   

ตวับง่ชีท้ี ่1.5 การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของครอบครวัและชมุชน ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 9 

๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพื่อสรา้งความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดี ระหว่างพ่อ
แม/่ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เกี่ยวกับตัวเดก็และการ
ด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  

√   

๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมท่ีพ่อแม/่ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม   
√   

๑.๕.๓ ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนใน
เร่ือง การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  

√   

๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   
  √ 

มาตรฐานดา้นที ่๑ มคีะแนน
รวม 

58 คะแนน 

       มาตรฐานดา้นที ่๑ มีคะแนนรวม คดิเปน็รอ้ยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
๗๘ 

80.55555556   
   

      มาตรฐานดา้นที ่๑ มจี านวนตวับง่ชี ้ทีต่อ้งปรบัปรงุ ๐ ขอ้ 



๒.๑.๒ จัดพืน้ที/่ มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่าง
หลากหลาย 

  

  √ 

๒.๑.๓ จัดกิจกรรมสง่เสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติ
ของเด็กท่ีเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผสั ลงมือท า ปฏสิัมพันธ์ และการเล่น 

  

  √ 

๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เคร่ืองเล่นและจัดสภาพแวดล้อม 
ภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

  

√   

๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเดก็รายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

  

√   
ตวับง่ชี ้2.2 การสง่เสรมิพฒันาการดา้นรา่งกายและดแูลสขุภาพ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๒.๒.๑ ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพยีงพอ 
และสง่เสริมพฤติกรรมการกนิที่เหมาะสม 

  

√ 

 ๑0 

๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอยา่งถูกต้องเหมาะสม 
ในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน และ 
ในการเคลื่อนไหวด้านร่างกาย ออกก าลงั เล่น กนิ/ นอน/ พักผ่อน 

  

√ 

 

๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามยัของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟัน
และช่องปากเพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจบ็ 

  

√ 

 

๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจรญิเตบิโตของเด็กเป็นรายบุคคล 
บันทึกผลภาวะโภชนาการอยา่งต่อเนื่อง 

  

√ 

 

๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู 
ตามก าหนด 

  

√ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวับง่ชีท้ี ่2.3 การสง่เสรมิพฒันาการดา้นสตปิญัญา ภาษาและการสือ่สาร ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้งคาถาม 

สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดย 
ยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 

  

  √ 

๑4 

๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็กเพ่ือการ
สื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบเล่าและสนทนาตามลาดับ
ขั้นตอนพัฒนาการ 

  

  √ 



๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ 
ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ 
โดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง 

  

√   
๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ 

สถานที่และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย 
  

  √ 
๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้อง 

ต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาท สัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
  

  √ 
 ตวับง่ชีท้ี ่2.4 การสง่เสรมิพฒันาการดา้นอารมณ์ จติใจ-สงัคม ปลูกฝงัคณุธรรมและ
ความเป็นพลเมืองด ี

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้าง
เสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค ์

  

√ 
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๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง มี ความรู้สึกดีต่อ
ตนเอง แสดงออกด้านอารมณ์โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ 
ดนตรี ตามความสนใจและความถนัด 

  

√ 

 

๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ 
รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดีรักครอบครัว โรงเรียนชุมชน
และประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

  

√ 

 

ตวับง่ชีท้ี ่2.5 การสง่เสรมิเดก็ในระยะเปลีย่นผา่นใหป้รบัตวัสูก่ารเชือ่มตอ่  
                 ในขัน้ถดัไป 

๐ ๑ ๒ ๓  
รวม 
4 ๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนา 

เด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวใน
บรรยากาศที่เป็นมิตร 

  √  

๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ 
ละข้ัน จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

  √  

มาตรฐานดา้นที ่๒ มคีะแนนรวม 47 คะแนน 

   มาตรฐานดา้นที ่๒ มคีะแนนรวม คดิเปน็รอ้ยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                                    ๖๐ 

78.33333333 
 

            มาตรฐานดา้นที ่๒ มจี านวนตวับง่ชี ้ทีต่อ้งปรบัปรงุ ๐ ขอ้ 

 
 

 

มาตรฐานดา้นที ่๓ ก 
อาย ุ2 ป ี(2 ป ี11 เดอืน) 

ตวับง่ชีม้าตรฐาน คะแนนการประเมนิ 

ตวับง่ชีท้ี ่3.1 ก เดก็มกีารเจรญิเตบิโตสมวยั ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปีถึงอายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ข  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

7      ๓.๑.๑ข  เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึงมีบันทึกเป็นรายบุคคล   √   
     ๓.๑.๒ข  เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย     √ 
     ๓.๑.๓ข  เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ   √   

๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดสีม
ส่วน ซึง่มีบันทึกเปน็รายบุคคล 

  √ 
 

 2 

ตวับง่ชีท้ี ่3.2 ก เดก็มพีฒันาการสมวยั ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๑4 ๓.๒.๑ ก เด็กมีพัฒนาการสมวยัโดยรวม ๕ ดา้น (คัดกรองตามช่วงอาย)ุ   

√   

๓.๒.๒ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมดัใหญ่ (Gross 
Motor) (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 

  

  √ 

๓.๒.๓ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการดา้นกลา้มเนื้อมัดเล็ก และสตปิัญญา
สมวัย ( Fine Motor Adaptive) (เฝ้าระวังตามช่วงอาย)ุ 

  

√   

๓.๒.๔ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการดา้นการรับรู้และ เข้าใจภาษา 
(Receptive Language) (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 

  

  √ 

๓.๒.๕ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive 
Language) (เฝ้าระวังตามช่วงอาย)ุ 

  

√   

๓.๒.๖ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้า
สังคม ( Personal Social) (เฝ้าระวังตามช่วงอาย)ุ 

  

√   

มาตรฐานดา้นที ่๓ ก มคีะแนน
รวม 

16 คะแนน 

    มาตรฐานดา้นที ่๓ ก มคีะแนนรวม คดิเปน็รอ้ยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
๒๑ 

76.19047619 

                               มาตรฐานดา้นที ่๓ ก มจี านวนตวับง่ชี ้ทีต่อ้งปรบัปรงุ ๐ ขอ้ 



ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
2      ๓.๒.๑ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน   √  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ๐ ๑ ๒ ๓  
รวม 
6 

     ๓.๓.๑ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้
ตามวัย 

   √ 

     ๓.๓.๒ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงานระหว่างตา
กับมือตามวัย 

   √ 

ตัวบ่งชี้ ๓.๔ข  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
8      ๓.๔.๑ข  เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดี ต่อ

ตนเองและผู้อื่นได้สมวัย 
  

  √ 
     ๓.๔.๒ข  เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การ
ท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

  

  √ 
     ๓.๔.๓ข  เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตามข้อตกลง ค านึง 
ถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

  

√   
 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

13      ๓.๕.๑ข  เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ  
 และสิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็กได้สมวัย 

  
  √ 

     ๓.๕.๒ข  เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนก และ 
 เปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

  
√   

     ๓.๕.๓ข  เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย     √ 
     ๓.๕.๔ข  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย   √   
     ๓.๕.๕ข  เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย     √ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ข  เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
     ๓.๖.๑ข  เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย     √ 10 
     ๓.๖.๒ข  เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร    
                การคิดเขียนค าและการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 

  
  √ 

     ๓.๖.๓ข  เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย  
                 น าไปสู่การขีดเขียนค าท่ีคุ้นเคยและสนใจ 

  
√   

     ๓.๖.๔ข  เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทย 
                 เป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

  

√   
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมือง ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

8      ๓.๗.๑ข  เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับความ แตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

  
√ 

 

     ๓.๗.๒ข  เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและ 
ส่วนรวม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย 

  
√ 

 

     ๓.๗.๓ข  เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้น าและ ผู้ตาม 
แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

  
√ 

 



     ๓.๗.๔ข  เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และ 
 ภูมิภาคอาเซียน 

  

√ 

 

มาตรฐานด้านที่ ๓ข มีคะแนนรวม คะแนน  54 
มาตรฐานด้านที่ ๓ข มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                      ๖๖                                            

81.81818182 

มาตรฐานด้านที่ ๓ข มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง 0 
สรปุผลการประเมนิในภาพรวม 

 
 

 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารพจิารณา 

คะแนนเฉลีย่ จ านวนขอ้ทีต่อ้งปรบัปรงุ 

A ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ไม่ม ี

B ด ี ร้อยละ ๖๐-๗๙.๙๙ ๑-๗ ข้อ 

C ผ่านเกณฑ์ขัน้ต้น ร้อยละ ๔๐-๕๙.๙๙ ๘-๑๕ ข้อ 

D ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ๑๖ ข้อขึ้นไป 

 

 

 

ร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ 

๐ ขอ้ A 
B 
C
 
D 

ดมีาก 
ดี

ตอ้ง
ปรบัปรงุ 



 
สว่นที ่3 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิตนเอง 
 

1. เครื่องมือประเมินมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
 - มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษาเด็กปฐมวัย 5 ตัวบ่งชี้ / 26 ข้อ 
 - มาตรฐานด้านที่ ๒ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์เรียนรู้และเล่น 5 ตัวบ่งชี้ / 20 ข้อ 

- มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย 
       - 3 ก แรกเกิดถึง 2 ปี (2 ปี 11 เดือน๒๙ วัน) จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ / 7 ข้อ 
       - 3 ข 3 ปีถึง 6 ปี/ (ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)จ านวน 7 ตัวบ่งชี ้/ 22 ข้อ 

 
2. วธิกีารประเมนิมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
 - การมอบหมายภารกิจผู้รับผิดชอบ 
 - กระบวนการ/ วิธีการประเมิน 
 
 
3. เครื่องมือการประเมินการใชห้ลกัสูตร/ ผลสมัฤทธิข์องผู้เรยีน 
 - แบบประเมินพัฒนาการ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
 
4. วธิกีารประเมนิ  การใชห้ลกัสตูร/ ผลสมัฤทธิ์ของเด็กเลก็ในศนูย์พฒันาเดก็เล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สว่นที ่4 

ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
 

1. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  

มาตรฐานดา้นที ่1  การบรหิารจัดการศนูย์พฒันาเด็กเลก็ 
1.  ระดบัคุณภาพ  ดี 
2.  กระบวนการพฒันาและผลการด าเนนิงาน 
ตวับ่งชีท้ี ่1.1  การบรหิารจดัการอยา่งเปน็ระบบ 
          ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  ไดด้ าเนนิการดังนี ้
              - จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2562 มีการสรุป/รายงานโครงการ/กิจกรรม ละจัดท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR)   
             - จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 256๐ มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุป
และรายงานการใช้หลักสูตร  
             - จัดท าข้อมูลเด็กรายบุคคล ข้อมูลครู และบุคลากร ข้อมูลด้านงบประมาณ, ด้านครุภัณฑ์  
             -  มีการบันทึกการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ/โรคติดต่อ  
              - ท าบันทึกการตรวจสุขภาพ บันทึกความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น  
              - ท าบันทึกผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม 
ตวับ่งชีท้ี ่1.2  การบรหิารจดัการบุคลากรทุกประเภทของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
          ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย ไดด้ าเนนิการดังนี ้
              - จัดท าโครงสร้างการบริหารงาน ศพด. 
              - จัดท าแฟ้มประวัติสุขภาพครู/บุคลากร  
              - จัดท าข้อมูลเด็กรายบุคคล ข้อมูลครู และบุคลากร ข้อมูลด้านงบประมาณ, ด้านครุภัณฑ์  
              - จัดท าแบบประเมินความเครียดครูและบุคลากร 
              - จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร 
              - ให้ครูและบุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงาน  
              - มีการประเมิน และสรุปผลการปฏิบัติงาน  
              - จัดท าทะเบียนครู และบุคลากร ทะเบียนเด็ก และทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ตวับ่งชีท้ี ่1.3  การบรหิารจดัการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภยั  
          ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย ไดด้ าเนนิการดังนี้  
              - จัดท าโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย และมีการสรุป/รายงานโครงการ  
              - มีการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพ่ือความปลอดภัย โดยประเมินทุก 3 เดือน 
              - มีการตรวจเช็คคัดกรองความเสี่ยงของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น ทุก ๑ เดือน พร้อมทั้งท าบันทึกการ
ตรวจเช็ค  
              - ออกเยี่ยมบ้านเด็กทุกคน และบันทึกการเยี่ยมบ้านทุกครั้ง 
              - ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง และมีการตรวจเช็คน้ ายาดับเพลิง พร้อมบันทึกการตรวจเช็คทุกครั้ง 
              - ฝึกซ้อมแผนอพยพให้กับครู และเด็กทุกคน ปีละ 1 ครั้ง 



ตวับ่งชีท้ี ่1.4  การจัดการเพือ่สง่เสริมสขุภาพและการเรยีนรู้ 
          ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย ไดด้ าเนนิการดังนี ้
              - จัดหาเครื่องชั่งน้ าหนักตามมาตรฐาน(ความละเอียด 0.1 กิโลกรัม) 
              - จัดหาเครื่องวัดส่วนสูงตามมาตรฐาน(ความละเอียด 0.1เซนติเมตร) 
              - มีกราฟน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ 
ส่วนสูง ตามเพศเป็นรายบุคคล  
              - บันทึกข้อมูลน้ าหนักและส่วนสูง และการแปลผลการเจริญเติบโต ของเด็ก 
              - จัดท ารายการอาหารล่วงหน้า  
              - บันทึกการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน 
              - บันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น 
              - บันทึกประวัติการได้รับวัคซีน 
              - จัดท าโครงการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตวับ่งชีท้ี ่1.5  การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของครอบครวัและชมุชน 
          ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย ไดด้ าเนนิการดังนี ้
              - จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
              - จัดท าเอกสารแผ่นพับความรู้ต่าง ๆ 
              - จัดให้มีมุมผู้ปกครอง 
              - จัดตั้งกลุ่มกลุ่ม Application Line ผู้ปกครอง  
              - จัดท าโครงการประชุมผู้ปกครอง 
              - จัดท าทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              - ประกาศแต่งตั้งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.  จุดเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โดยใช้เทคนิคการประชุมที่ หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม 
เพ่ือให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ที่สอดคล้องกับผลการ
จัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ครูผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา ที่ใช้
กระบวนการรวบรวมและสรุปข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ ในโอกาสต่อไป 
4.  จดุที่ควรพฒันา 
            4.1 ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 
            4.2 ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ให้มีความ เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
            4.3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
5.  การปฏบิตัิทีเ่ปน็แบบอยา่งทีด่ ีหรือที่ดเีลศิ   

     “การบรหิารจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน”เป็น
รูปแบบที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษาตาม
บริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  โดยการสังเคราะห์สภาพของปัญหา ความ



ต้องการพัฒนา จุดแข็ง และจุดอ่อนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้งน า
หลักการบริหาร ทฤษฎี และประสบการณ์การบริหารของผู้บริหาร/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาใช้ในการพัฒนา 
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลเชิงประจักษ์ต่อสารณชนทั่วไปจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับ
สวาย  เป็นที่ยอมรับของชุมชน  
มาตรฐานดา้นที ่2  คร/ูผูดู้แลเด็ก ให้การดแูล จดัประสบการณ์การเรยีนรู ้และการเลน่  
                       เพือ่พฒันาเดก็ปฐมวยั 
1.  ระดบัคุณภาพ  ดี 
2.  กระบวนการพฒันาและผลการด าเนนิงาน 
     ตวับง่ชี้ที ่2.1  การดแูลและพฒันาเด็กอยา่งรอบดา้น 
          ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  ไดด้ าเนนิการดังนี ้
                - จัดท าหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
                - จัดท าบันทึกหลังการสอน 
                - แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
                - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
                - มีการประเมินพัฒนาการเด็กทุกคน 
                - ครูทุกคนท าวิจัยชั้นเรียน ปีละไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
                - มีมุมเสริมทักษะ/มุมเสริม ประสบการณ์ ทุกห้อง 
                - มีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีอยู่ในมุมต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
                - ครูบันทึกพฤติกรรมของเด็กขณะท ากิจกรรมรายบุคคล ทุกคน 
                - มีโครงการการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้ พร้อมทั้งสรุป/
รายงานโครงการ 
                - มีทะเบียนสื่อ เทคโนโลยี ทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                - มีการประเมินเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก  รายบุคคล DSPM   
                - บันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
                - มีสมุดรายงานประจ าตัวเด็ก ทุกคน 
                - บันทึกสภาพปัญหาและการแก้ไขของเด็กกลุ่มเสี่ยง/ด้อยโอกาส 
                - แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
     ตวับง่ชี้ที ่2.2  การสง่เสรมิพฒันาการดา้นร่างกายและดูแลสขุภาพ 
          ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย ไดด้ าเนนิการดังนี ้
              - ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และบันทึกหลังสอน 
              - ดูแลความสะอาดสถานที่รับประทานอาหารของเด็ก ความสะอาดและสภาพพร้อมใช้งานของภาชนะ
ใส่อาหารและ บรรจุน้ า และแก้วน้ าส าหรับเด็ก 
              - ดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือเด็ก ที่มีปัญหาในการรับประทานอาหาร 
              - จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็กด้านการกิน การล้างมือ การแปรงฟันการเล่น การนอน 
การรักษาความสะอาด โดยเน้นให้เด็ก ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
              - จัดท าโครงการเยี่ยมบ้าน ครูทุกคนออกเยี่ยมบ้านเด็ก และบันทึกการเยี่ยมบ้านเด็กทุกคน 
              - ตรวจสุขภาพอนามัย และความสะอาดของร่างกายประจ าวันของเด็กทุกคน เช่นการตรวจผม ตรวจ
เล็บ ส ารวจ และสังเกตอาการเจ็บป่วยของเด็ก พร้อมทักบันทึกการตรวจฯ 
              - ตรวจสุขภาพอนามัย และความสะอาดของร่างกายประจ าวันของเด็กทุกคน เช่นการตรวจผม ตรวจ



เล็บ ส ารวจ และสังเกตอาการเจ็บป่วยของเด็ก พร้อมทักบันทึกการตรวจฯ 
              - ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็ก พร้อมทักบันทึกการตรวจฯ 
              - ตรวจสุขภาพช่องปากของเด็กเป็นรายบุคคล พร้อมทักบันทึกการตรวจฯ 
              - จัดท าบันทึกการเจ็บป่วยของเด็กเป็นรายบุคคล และการดูแลเบื้องต้น 
              - บันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล ทุก ๓ เดือน 
              - บันทึกการให้ค าแนะน า หรือวิธีการให้ความรู้ด้านโภชนาการที่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเด็ก
แก่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ผู้เลี้ยงดูเด็ก 
              - บันทึกผลการแก้ไขปัญหาเด็กเตี้ย ผอม อ้วน เป็นรายบุคคล 
              - บันทึกการให้การพยาบาลเบื้องต้น 
              - บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน 
              - บันทึกข้อมูลการส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ 
     ตวับ่งชีท้ี ่2.3  การสง่เสรมิพฒันาการดา้นสตปิญัญา ภาษาและการสื่อสาร 
          ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  ไดด้ าเนนิการดังนี ้
              - ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และบันทึกหลังสอน 
              - ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา ด้านการฟัง และการพูด 
              - มีสื่อ และจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะการฟัง และการพูดให้กับเด็ก 
              - ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา ด้านการอ่าน และการเขียน 
              - มีสื่อ และจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนให้กับเด็ก 
              - บันทึกการอ่านและการเขียนของเด็กเป็นรายบุคคล 
              - จัดท าโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และสรุป/รายงานโครงการ 
              - ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล และสถานที่
แวดล้อมธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
              - ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ทักษะคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
     ตวับ่งชีท้ี ่2.4  การสง่เสรมิพฒันาการดา้นอารมณ ์จิตใจ-สงัคม ปลูกฝงัคณุธรรม 
          ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  ไดด้ าเนนิการดังนี ้
              - ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และบันทึกหลังสอน 
              - ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่มีขั้นตอนที่เด็กได้สะท้อนการประเมินการท างาน/หรือผลงานของ
เด็ก 
              - มีแฟ้มสะสมผลงานของเด็ก ทุกคน 
     ตวับ่งชีท้ี ่2.5  การสง่เสรมิเด็กในระยะเปลีย่นผ่านใหป้รบัตวัสูก่ารเชื่อมตอ่ในขัน้ถดัไป 
          ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  ไดด้ าเนนิการดังนี ้
              - กิจกรรมปฐมนิเทศ 
              - จัดท าโครงการประชุมผู้ปกครอง 
              - บันทึกข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 

3.  จุดเด่น ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศ
ตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน ครูมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ทุกคน ครูสอน 

4.  จดุที่ควรพฒันา ครูควรพัฒนาเทคนิคการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ฯลฯ และพัฒนานาการทางการเรียน 



5.  การปฏบิตัิทีเ่ปน็แบบอยา่งทีด่ ีหรือที่ดเีลศิ   
              5.1 จัดท า/ปรับหลักสูตรให้เหมาะสมและเอ้ือกับนักเรียน และบริบทของชุมชน 
              5.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนปกติ และนอกห้องเรียน 
              5.3 วัดผล/ประเมินผลให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
              5.4 รายงานผลการพัฒนาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
              5.5 จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
              5.6 จัดให้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
              5.7 มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางาน 
 
มาตรฐานดา้นที ่3  คุณภาพของเด็กปฐมวยั 
1.  ระดบัคุณภาพ  ดี 
2.  กระบวนการพฒันาและผลการด าเนนิงาน 
ส าหรับเด็กแรกเกดิ - อาย ุ2 ป ี(2 ป ี11 เดือน 29 วนั) 
     ตวับ่งชีท้ี ่3.1 ก  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 
          ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  ไดด้ าเนนิการดังนี้ 
              - จัดท าสมุดบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก 
              - มีข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโตเป็นรายบุคคล 
              - สรุปจ านวนและร้อยละของเด็กมีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ 
              - มีคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
              - ท าบันทึกการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ 
              - มีกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตามเพศและช่วงอายุของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2558 
              - สรุปจ านวนและร้อยละของเด็กสูงดีสมส่วน 
     ตวับ่งชีท้ี ่3.2 ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
          ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  ไดด้ าเนนิการดังนี้ 
              - บันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแล
เด็ก 
               
ส าหรับเด็กอาย ุ3 ป ี- อาย ุ6 ป ี(ก่อนเขา้ประถมศกึษาปีที ่1) 
     ตวับ่งชีท้ี ่3.1 ข  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย และมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 
       ศนูย์พฒันาเด็กเลก็องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย ไดด้ าเนนิการดังนี ้
              - บันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก 
              - มีกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตามเพศและช่วงอายุ ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขพ.ศ. 2558 
              - มีข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโตเป็นรายบุคคล 
              - สรุปจ านวนและร้อยละของเด็กมีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ 
              - สรุปจ านวนและร้อยละของเด็กสูงดีสมส่วน 
 



     ตวับ่งชีท้ี ่3.2 ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
          ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  ไดด้ าเนนิการดังนี้  
              - บันทึกผลการตรวจสุขภาพเด็ก  
              - บันทึกการสังเกตพฤติกรรม  
              - บันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล 
     ตวับ่งชีท้ี ่3.3 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
          ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  ไดด้ าเนนิการดังนี ้
              - มีคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
              - บันทึกการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ 
              - บันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล 
     ตวับ่งชีท้ี ่3.4 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
          ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  ไดด้ าเนนิการดังนี ้
              - มีคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
              - บันทึกการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ  
              - บันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล 
              - ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
     ตวับ่งชีท้ี ่3.5 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
          ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  ไดด้ าเนนิการดังนี ้
              - บันทึกการสังเกต ติดตามพฤติกรรมความสามารถในการเรียนรู้ 
              - บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
              - บันทึกพัฒนาการรายบุคคล 
              - คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
              - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
              - แฟ้มสะสมผลงานของเด็ก 
              - บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม 
     ตวับ่งชีท้ี ่3.6 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 
          ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  ไดด้ าเนนิการดังนี ้
              - บันทึกการสังเกต ติดตามพฤติกรรมความสามารถในการเรียนรู้ 
              - บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
              - บันทึกพัฒนาการรายบุคคล 
              - มีคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
              - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
     ตวับ่งชีท้ี ่3.7 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี 
          ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  ไดด้ าเนนิการดังนี ้
              - บันทึกการสังเกต ติดตามพฤติกรรมความสามารถในการเรียนรู้ 
              - บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
              - บันทึกพัฒนาการรายบุคคล 
              - มีคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
              - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 



              - แฟ้มสะสมผลงานของเด็ก 
              - บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม 

3.  จุดเด่น เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ และมีทักษะในการ
เคลื่อนไหวไปตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคภัยและสิ่งเสพติด มี
พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจแจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความม่ันใจกล้าแสดงออก ด้านสังคมมีวินัย 
มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตรู้จักแบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ มีพัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญาสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวรักการเรียนรู้มีทักษะทางภาษท่ีเหมาะสมกับวัย 

4. จุดที่ควรพัฒนา ควรจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดรวบยอด คิดแกปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือที่ดีเลิศ ครู ศึกษา/วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความต้องการของ

เด็กในชั้นเรียน ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการความพร้อมของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการด าเนินการ 
กล่าวคือ  วางแผนการด าเนินงาน (Plan) ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายการส่งเสริมพัฒนาการความพร้อมของเด็ก
ปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน  ลงมือปฏิบัติงาน (DO) ตามแผนที่วางไว้ สร้างกิจกรรม เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง ประเมินผลงาน (Check)  พัฒนาปรับปรุง (Action) ผลงาน 
  
ตอนที ่3  สรุปผลการพฒันา 
สรปุผลการประเมนิในภาพรวม( 3 ดา้น) 
ระดบัคณุภาพ  ดี 
1. จดุเด่น  
          1.1 ด้านการบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

     1) ผู้บริหาร/หัวหน้าศูนย์มีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการ
บริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีคว ามตั้งใจ 
และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

     2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐาน ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
          1.2 ด้านคร/ูผู้ดแูลเด็ก ให้การดูแล จดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้และการเลน่เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยั 
              1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
              2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
              3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
              4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน เรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
              5) ครูทุกคนมผีลงานวิจัยในชั้นเรียน 



          1.3 ด้านคุณภาพของเดก็ปฐมวยั 
               ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย
เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ ในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา 
2. จดุที่ควรพฒันา  
          2.1 ดา้นการบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 
              1) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา 
ผู้เรียนให้มากข้ึน 
              2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวของให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 
          2.2 ดา้นคร/ูผูดู้แลเด็ก ให้การดูแล จดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้และการเลน่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 
              ครูควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย และ
ใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
          2.3 ดา้นคณุภาพของเดก็ปฐมวยั ครูควรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการคิด วิเคราะห์ ส่งเสริมด้านการอ่าน 
การเขียนให้มากยิ่งขึ้น 
3. แนวทางพฒันา  
            1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
            2) การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล
การน าไปใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
            3) พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปสู่สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้
เป็นต้นทางของการพัฒนานักเรียนและชุมชนให้เป็นบุคคลพอเพียง และชุมชนพอเพียง เพ่ือนน าไปสู่การชีวิตที่มี
ความสุขบนรากฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนต่อไป 
4. ความต้องการการชว่ยเหลอื  
            1) การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
            2) การจดัสรรครูผู้สอนให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนในอัตรา 1:10 
5. การปฏบิตัิทีเ่ปน็แบบอยา่งที่ดี 
             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย บริหารจัดการตามรูปแบบการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมโดยใช้สถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)เป็นฐาน มุ่งสู่คุณภาพโดยด าเนินการตามวิธีการและกระบวนการดังนี้ 

     1)  การร่วมคิด ได้แก่ ศึกษาบริบท เพ่ือรับรู้สภาพปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการรับข้อมูล 
รับฟังข้อคิดเห็นจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน จากการสอบถาม การให้โอกาสในการแสดงความเห็นถึง
ปัญหา/ความต้องการ 

     2)  การร่วมวางแผน โดยน าข้อมูลที่ได้รับจากทุกฝ่ายมาวิเคราะห์สภาพปัญหา ทั้งจากอดีต ปัจจุบัน
และทิศทางในอนาคต เพ่ือน าไปสู่การหาแนวทางพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขปัญหา 

     3)  การร่วมปฏิบัติโดยพิจารณาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมไปสู่การตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้กระบวนการ PDCA น าข้อมูลที่ได้รับเข้าประชุมชี้แจง ระดมความคิด 
เน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม/พิจารณาหาแนวทางพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด และจัดท ารายงาน/สรุปโครงการ/รายงานผลการด าเนินงาน ก าหนดแนวทางพัฒนา
ในปีการศึกษาต่อไป  

     4) การร่วมประเมินผล โดยใช้กระบวนการ ติดตามตรวจสอบ ทบทวน และประเมินกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  มีการประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และประเมินความ



พึงพอใจของนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง น าผลไปวิเคราะห์หาแนวทาง พัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข/ และส่งเสริมให้ตรงกับ
ความต้องการ 

     5) ร่วมชื่นชม ขยายผล และเผยแพร่ผลงาน ความภาคภูมิในในความส าเร็จทุกด้าน ให้ผู้ปกครอง
ชุมชน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และต่อสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่าง ๆ ที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยในเครือข่าย และนอกเครือข่าย รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาการจัดการศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัด
รับทราบความส าเร็จ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 
6. ประเดน็ทีต่้องการใหม้ีการประเมนิผลการตดิตามตรวจสอบจากส านักงานรบัรองมาตรฐาน และประเมนิ
คุณภาพการศึกษา(องคก์รมหาชน) คือ  
            1) การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน และโครงการ 
            2) ผลการจัดการศึกษาด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านประกันคุณภาพภายใน 
และด้านภาพรวม 
            3) การปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการศึกษา และ
ด้านประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรปุผลการประเมนิในภาพรวม 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั อยู่ในระดบั  ด ี
  จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า  อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ทั้งนี้ 
เพราะ 
   มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการ  อยู่ในระดับคุณภาพ ดี   
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น  อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
   มาตรฐานที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับ ดี 
   
  ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป ตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมี
ผลการพัฒนาคุณภาพของเด็กอยู่ในระดับยอดเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการประเมินพัฒนาการสูงขึ้น เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลดูแลความปลอดภัยของตนเอง  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ดี มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ ดังที่ปรากฏผลประเมินใน  
 
  มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการ  อยู่ในระดับคุณภาพมาตรฐานอยู่ในระดับ  ดี 
  สถานศึกษามีการวางแผน ก าหนดหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน โดยมีการประเมินและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีอัตราครูที่เพียงพอต่อจ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราส่วน 1 ต่อ 10 ครู
ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมตามเกณฑ์การพัฒนา มีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  สภาพแวดล้อม
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีความสะอาด ร่มรื่น เรียบร้อย และปลอดภัย มีสื่อเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู้ทุกห้องเรียนอย่างหลากหลาย ผู้บริหารติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ พัฒนา และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้
บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบการด าเนินงาน จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น มีผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี
ทั้งนี้ เพราะครูออกแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมดุล และเป็นไปตามวัย 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง จากการติดตามสอบถามโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการปะเมินพัฒนาการ และ
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ช่วยเหลือเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคลและ            
การประเมินผลจาก สภาพจริงในทุกขั้นตอน การจัดกิจกรรมของครูมีลักษณะเล่นปนเรียน โดยเน้นรูปแบบ              
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Active Learning และ มีการเรียนรู้โดยใช้โครงงานทุกคน    
 

 
 



สว่นที ่5 
สรปุผล แนวทางการพฒันา และความตอ้งการการชว่ยเหลอื 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น  จากผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้ง
แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ  ดังนี้ 

สรปุผล 

จดุเดน่ จดุควรพัฒนา 

การบริหารจัดการ 
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายมีการ
บริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลาย เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
เพ่ือให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย 
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษา/สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา/นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ และตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ครู
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อใช้
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ ในโอกาสต่อไป 

การบริหารจัดการ 
   - ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม 
ในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 
   - ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
   - ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรน ากระบวน การ
วิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
    

 

 

 

จดุเดน่ จดุควรพัฒนา 
 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
     - ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  
     - ครูมีความมุ่งมั่น อุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน ครูมี
วุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ทุกคน  
 
 
 

 

    

ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
   -ครูควรพัฒนาเทคนิคการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ฯลฯ 
และพัฒนานาการทางการเรียน 
 



จดุเดน่ จดุควรพัฒนา 
 

คุณภาพเด็กปฐมวัย 
        เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์ และมีทักษะในการเคลื่อนไหวไปตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตนหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคภัยและสิ่งเสพ
ติด มีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจแจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง
และผู้อ่ืน มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ด้านสังคมมีวินัย มีความ
รับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตรู้จักแบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือ มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาสนใจเรียนรู้
สิ่งรอบตัวรักการเรียนรู้มีทักษะทางภาษที่เหมาะสมกับวัย 

    

คุณภาพเด็กปฐมวัย 
   ควรจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิด
รวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 

 
  



 
ภาคผนวก 

 หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
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 แบบรายงานคะแนนผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนระดับสถานศึกษา  (จากเว๊ปไซต์ 
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ฯลฯ 
 
 

 


