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ศูนย์พฒันาเดก็เลก็องค์การบริหารส่วนต าบลศูนย์พฒันาเดก็เลก็องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายทับสวาย  

อ าเภออ าเภอห้วยแถลงห้วยแถลง      จังหวดันครราชสีมาจังหวดันครราชสีมา  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย   



   2 

ค ำน ำค ำน ำ  
 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พุทธศักรำช 2542   ได้ก ำหนดให้สถำนศึกษำทุกแห่งจัดระบบ
กำรประกันคุณภำพภำยใน และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่
ต้องด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 
สังกัดกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหำดไทย ได้สรุปกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ  
2561  โดยน ำข้อมูลมำสังเครำะห์จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)  ขึ้น  
เพ่ือให้ทรำบจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ  และแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทับสวำย อันจะเป็นหลักประกันต่อผู้ปกครอง  ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสังคม  ถึงประสิทธิภำพในกำร
จัดกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในโอกำสต่อไป 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย ขอขอบคุณคณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน ภูมิปัญญำท้องถิ่น หน่วยงำนต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกท่ำนที่ให้ควำม
ร่วมมือในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment  Report :SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  
ในครั้งนี้  และหวังว่ำรำยงำนฉบับนี้จะเป็นแนวทำงในกำรน ำผลกำรประเมิน  มำพัฒนำ/ปรับปรุงกำรบริหำรงำน 
และจัดกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำยให้มีประสิทธิภำพ  เกิดผลสัมฤทธิ์ 
สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด ในโอกำสต่อไป 

  

 

 
                                                 นำยวีนำยวีระยุทธ   กฤษหมืย่ไวยระยุทธ   กฤษหมืย่ไวย  

หวัหนำ้สถำนศกึษำศนูย์พฒันำเดก็เลก็ อบต.ทับสวำยหวัหนำ้สถำนศกึษำศนูย์พฒันำเดก็เลก็ อบต.ทับสวำย   
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สำรบญัสำรบญั  
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 เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลงำนดีเด่นของครูผู้ดูแลเด็ก…………………………..……  9 

บทที่บทที่    22      แผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำแผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
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 จุดเน้นของศูนย์(อัตลักษณ์)สะท้อนอัตลักษณ์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและตัวเด็ก.....  18 
 แนวคิด และหลักกำร ที่ใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ……………………..……  18 
 สรุปภำพรวมผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน.......................................................    19 
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บทที ่บทที ่๑๑  
  

ข้อมลูพื้นฐำนศนูยพ์ฒันำเด็กเล็กองค์กำข้อมลูพื้นฐำนศนูยพ์ฒันำเด็กเล็กองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลทับสวำยรบรหิำรสว่นต ำบลทับสวำย  
  

๑๑..  ข้อมลูทัว่ไปข้อมลูทัว่ไป  
  ๑.๑ ๑.๑ ชื่อชื่อ        ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย  สถำนที่ตั้ง ๔๒๐     หมู่ที่  ๑     บ้ำน
ทับสวำย   ต ำบลทับสวำย   อ ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ  รหัสไปรษณีย์ 30240   
 ๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ (ช่วงอำยุ)  2 ปี  – 5 ปี 
 1.3 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย    
2. ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
 2.1 ชื่อ- สกุล ผู้บริหำร    นำยวีระยุทธ  กฤษหมื่นไวย                                                                         
       วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  ปริญญำโท          สำขำ   บริหำรกำรศึกษำ                                          
           ด ำรงต ำแหน่งที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ตั้งแต่  วันที่  5  มกรำคม  2560   จนถึงปัจจุบันเป็นเวลำ   2   ปี 
 2.3 ประวัติโดยย่อ ค ำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพำะของศูนย์เด็กเล็ก 
 
                   ประวตัิศนูยเ์ด็กเล็ก   
                  เดิมศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย จัดตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่  16 พฤษภำคม  
2550    ตำมแนวนโยบำยของคณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย   ในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย  ในครั้งแรก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำยได้ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้ำน
ทับสวำย ใช้อำคำรเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้ำนทับสวำย 1 ห้องมีเด็กนักเรียนทั้งหมด 60 คน มีผู้ดูแลเด็ก 2 คน
โดยรับเด็กที่มีอำยุ  3 - 5 ปี  ต่อมำทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำยเห็นว่ำห้องเรียนเดิมคับแคบ  จึงได้ขอ
ใช้ที่ดินสำธำรณะบ้ำนทับสวำยหมู่ที่ 1 ก่อตั้งเป็นศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  เป็นอำคำร คสล. 1 หลัง  มีห้องเรียน 1 
ห้อง ห้องพักครูและห้องพยำบำล จ ำนวน 1 ห้อง  ห้องน้ ำ 2 ห้อง และเปิดท ำกำรเรียนกำรสอนในวันที่ 17 
กรกฎำคม  พ.ศ. 2551 ในปีงบประมำณ 2558 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย ได้รับงบประมำณในกำร
ก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ตำมแบบแปลนมำตรฐำนของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหำดไทย  จ ำนวน 1 หลัง และย้ำยมำอยู่ศูนย์ใหม่ในวันที่  21 กันยำยน 2558   
 
ควำมสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ยทุธศำสตร ์และกลยทุธ์ของหนว่ยงำนตน้สังกัด 
ยุทธศำสตร ์
     - บุคลกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนปฐมวัย 
     - ทุกภำคส่วน บุคลำกร ผู้ปกครอง และชุมชน น ำควำมรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญำ วัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น มำร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
     - เน้นกำรจัดประสบกำรณ์เพ่ือพัฒนำเด็กท้ัง 4 ด้ำน  
 

วสิยัทัศน ์  
  “ มุ่งม่ันส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนำกำรครบทุกด้ำน วิชำกำรก้ำวหน้ำในปี 2562 ” 

พันธกจิ  
-  ครูผู้ดูแลเด็กจัดท ำแผนจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพเน้นพัฒนำกำรผู้เรียนทั้ง 4  ด้ำน 
-  เฝ้ำดูแลสุขภำพและพัฒนำกำร กำรรับประทำนอำหำร กำรดื่มนมอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 



   6 

-  จัดหำสื่อ แหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสมและหลำกหลำย 
-  มีกำรประเมินพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอด้วยวิธีกำรและเครื่องมือที่หลำกหลำย 
-  ครูผู้ดูแลเด็กได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
-  ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำน บุคลำกร ผู้ปกครองและชุมชน 

 

เป้ำหมำย 
-  ครูผู้ดูแลเด็กมีแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ดีมีคุณภำพ 
-  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรจัดบรรยำกำศกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมตำมสภำพท้องถิ่น 
-  เด็กร้อยละ 95 มีสุขภำพดี เจริญเติบโตสมวัย 
-   ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีสื่อ แหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสม และหลำกหลำย 
-  มีกำรประเมินพัฒนำกำร เพ่ือน ำผลไปปรับปรุง และพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
-  ผู้ดูแลเด็กและหัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำให้มีควำมรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่เด็กและชุมชน 
-  หนว่ยงำนต้นสังกัด ภำครัฐและเอกชน  ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำ
หลักสูตร 

 

วตัถปุระสงค ์
1.  เด็กมีพัฒนำกำรสมวัยทุกด้ำน 
2.  เด็กมีกำรพัฒนำควำมรู้เพิ่มข้ึน 
3.  เด็กมีพัฒนำกำรจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม กีฬำ และนันทนำกำร 
4.  เด็กรู้จักกำรอนุรักษ์  ศิลปะ จำรีต ประเพณี  ภูมิปัญญำท้องถิ่น   และวัฒนธรรมอันดี        

ของท้องถิ่น 
 
ปรชัญำของศนูย ์ 

-    เล่นให้มีควำมสุข สนุกอย่ำงมีควำมรู้  เคียงคู่ชุมชนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
   
ค ำขวญั  

- มีคุณธรรม    กจิกรรมเดน่  เลน่อยำ่งมีควำมรู ้ อยู่อยำ่งมคีวำมสุข 
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                                                        โครงสร้ำงกำรบรหิำร  

ระบบโครงสรำ้งศนูย์พฒันำเดก็เลก็องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลทับสวำย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
                    
 
นำงปัทมำ   ปัจจัยโคถำ                         นำงปรำณี  วันไธสง                       น.ส.สมฤดี  ปรำณีตพลำรักษ์                    
            คร ู                                             คร ู                                             ผู้ดูแลเด็ก 
 

ระบบโครงสร้ำง 
คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 

๑. นำงร ำไพ   ปัจจัยโคถำ ผู้ทรงคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยเขียน อำภรณ์แก้ว รองนำยก อบต.ทับสวำย  กรรมกำร 
๓. นำงนันทิยำ สีม่วงงำม ผู้แทนด้ำนสำธำรณสุข  กรรมกำร 
๔. นำยค ำภำ แก้วนรำ  ผู้แทนด้ำนศำสนำแลวัฒนธรรม กรรมกำร 
๕. นำยบุญมี ภูทำวัน  ผู้แทนประชำคม   กรรมกำร 
๖. นำยวุฒิชัย โพธิ์ปำน  ผู้แทนผู้น ำชุมชน   กรรมกำร 
๗. นำยเอกชัย อ่ิมใจ  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมกำร 
๘. นำงแววตำ ดอกสูงเนิน ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมกำร 
๙. นำงปรำณี วันไธสง  ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก  กรรมกำร  
๑๐. นำงปัทมำ ปัจจัยโคถำ ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก  กรรมกำร 
๑๑. นำงวิจิตตรำ แสนมี  ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ      กรรมกำร 

นายวรีะยทุธ  กฤษหม่ืนไวย 
ผูอ้  านวยการกองการศึกษา 

นายวรีะยทุธ  กฤษหม่ืนไวย 
หวัหนา้สถานศึกษา 

 

- 
หวัหนา้ศูนย ์

-  งำนพัสดุ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
-  งำนฝ่ำยธุรกำร 
-  งำนฝ่ำยวิชำกำร     
-  ด้ำนวิชำกำร และกิจกรรมตำม 
     หลักสูตร 

-  กำรเงินและบัญชีศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 
- งำนฝ่ำยกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน   
- งำนฝ่ำยอำคำร สถำนที่  
- ด้ำนวิชำกำร และกิจกรรมตำม 
  หลักสูตร 

              

-  งำนอนำมัยนักเรียน 
- ด้ำนวิชำกำร และกิจกรรมตำม 
  หลักสูตร 
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๑๒. นำยวีระยุทธ กฤษหมื่นไวย หัวหน้ำสถำนศึกษำ ศพด.อบต.ทับสวำย กรรมกำร/เลขำฯ 
 
ข้อมลูเด็กนกัเรยีน ปีกำรศกึษำ 2561 

ที ่ ชัน้ 
จ ำนวนนกัเรียน 

ครปูระจ ำชัน้ ชำย หญิง รวม 
1 เตรียมอนุบำล  1 2 14 16 นำงปรำณี     , น.ส.สมฤดี 
2 เตรียมอนุบำล  2 10 6 16 นำงปัทมำ    
 รวม 12 20 32  

 
ข้อมลูบคุลำกร หวัหนำ้ศนูยเ์ดก็เล็ก ครผููด้แูลเด็ก/ครูพีเ่ลีย้ง 

 ครผููด้แูลเดก็/ครูพีเ่ลี้ยงทีส่อนตรงตำมวชิำเอก   2    คน  คิดเปน็ร้อยละ   67 
 ครผููด้แูลเดก็/ครูพีเ่ลีย้งทีส่อนตรงตำมถนัด        1   คน  คิดเปน็ร้อยละ   33 

 

สภำพชมุชนโดยรอบ 
 มีลักษณะเป็น อยู่ในบริเวณองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย   ติดทำงหลวงแผ่นดิน 

หมำยเลข 226  ชุมชนใหญ่    มีหนองน้ ำที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์นำนำชนิด ดินก็เหมำะแก่กำร มี
เนื้อท่ีทั้งหมด 28 ตร.กม. หรือประมำณ 17,500 ไร่  ทิศเหนือ ติดต่อ ต.เมืองพลับพลำ อ.ห้วยแถลง จ.
นครรำชสีมำ      ทิศใต้ ติดต่อ ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครรำชสีมำ   ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.หิน
ดำด อ.ห้วยแถลง  จ.นครรำชสีมำ   ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ตะโก     อ.ห้วยแถลง จ.นครรำชสีมำมี จ ำนวน
ประชำกร  4,404    คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบติดส่วนรำชกำร ได้แก่ โรงพยำบำลส่งเสริมต ำบลทับ
สวำย ส ำนักงำนสำธำรณะสุขอ ำเภอห้วยแถลง  ห้องสมุดประชำชนอ ำเภอห้วยแถลง  ศูนย์ส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบอ ำเภอห้วยแถลง    โรงเรียนชุมชนบ้ำนทับสวำย     

 อำชีพหลักของคนในชุมชน ได้แก่ เกษตรกร ปลูกข้ำว อ้อย มันส ำปะหลัง ส่วนใหญ่นับ
ถือศำสนำ พุทธ  

 ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีกุ้มข้ำวใหญ่ 
ประเพณี สงกรำนต์     ประเพณีลอยกระทง  และวันส ำคัญทำงศำสนำต่ำง ๆ  

 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบกำรศึกษำ มัธยมต้น  ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้เฉลี่ยต่อปี   
100,000   บำท จ ำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว     4   คน                    

  

ประเภท 
เพศ ระดบักำรศกึษำสงูสุด 

อำย ุ
(เฉลีย่) ชำย หญิง 

ต่ ำกวำ่ 
ปริญญำตร ี

ปริญญำ ตร ี ปริญญำ โท 

หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก - - - - - - 
ครูผู้ดูแลเด็ก - 2 - - 2 42 
ผู้ดูแลเด็ก - 1 - 1 - 26 
คนงำนทั่วไป (ลูกจ้ำง)                                     - 2 ๑ ๑ - 25 

รวม - 5 
๑ 2 2  5 
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โครงสรำ้งหลักสตูรโครงสรำ้งหลักสตูร  
 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย  จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ และหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำปฐมวัย 2546 โดยมีโครงสร้ำง ดังนี้ 

โครงสรำ้งหลักสตูรกำรศกึษำปฐมวยั  โครงสรำ้งหลักสตูรกำรศกึษำปฐมวยั    
สำระกำรเรยีนรู้สำระกำรเรยีนรู้  

สำระกำรเรียนรู้    1  เรื่องรำวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
สำระกำรเรียนรู้    2   บุคคลและสถำนที่แวดล้อมเด็ก 
สำระกำรเรียนรู้    3   ธรรมชำติรอบตัว 
สำระกำรเรียนรู้    4   สิ่งต่ำง ๆ รอบตัวเด็ก 
สำระกำรเรียนรู้    5   วันส ำคัญ 

จดุหมำยของหลักสตูรตำมมำตรฐำน  คุณลกัษณะที่พงึประสงค์จดุหมำยของหลักสตูรตำมมำตรฐำน  คุณลกัษณะที่พงึประสงค์  
11..  รำ่งกำยเจรญิเตบิโตตำมวยั  และมสีขุนสิยัทีด่ีรำ่งกำยเจรญิเตบิโตตำมวยั  และมสีขุนสิยัทีด่ี  

1.1   มีน้ ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ 
1.2   รู้จักรักษำสุขภำพอนำมัย และควำมปลอดภัย 

22..  กลำ้มเนื้อใหญ ่และกล้ำมเนื้อเล็กแขง็แรง  ใชไ้ดอ้ยำ่งคล่องแคลว่และประสำนสัมพนัธก์ันกลำ้มเนื้อใหญ ่และกล้ำมเนื้อเล็กแขง็แรง  ใชไ้ดอ้ยำ่งคล่องแคลว่และประสำนสัมพนัธก์ัน   
2.1   เคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำงคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี 
2.2   ใช้มือได้อย่ำงคล่องแคล่ว 

33..  มสีุขภำพจิตด ีและมคีวำมสขุมสีุขภำพจิตด ีและมคีวำมสขุ  
3.1   แสดงออกทำงอำรมณ์อย่ำงเหมำะสมกับวัยและสถำนกำรณ์ 
3.2   มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 

4.  มีคณุธรรม  จรยิธรรม  และมจีติใจที่ดงีำม 
 4.1   มีวินัยในตนเอง และมีควำมรับผิดชอบ 

4.2   ซื่อสัตย์สุจริต และยอมรับควำมผิดพลำดของตนเองและผู้อื่น 
4.3   มีควำมเมตตำ กรุณำ และช่วยเหลือแบ่งปัน 
4.4   รู้จักประหยัด 

55..    ชืน่ชมและแสดงออกทำงศลิปะ  ดนตร ี กำรเคลือ่นไหวและรักกำรออกก ำลังกำยชืน่ชมและแสดงออกทำงศลิปะ  ดนตร ี กำรเคลือ่นไหวและรักกำรออกก ำลังกำย   
5.1   สนใจ และมีควำมสุขกับศิลปะ ดนตรีและกำรเคลื่อนไหว 
5.2   แสดงออกทำงด้ำนศิลปะ ดนตรีและกำรเคลื่อนไหวตำมจินตนำกำร 
5.3   รักกำรออกก ำลังกำย 

6.  ชว่ยเหลอืตนเองไดเ้หมำะสมกบัวัย 
 6.1   แต่งตัวได้ด้วยตัวเอง 

6.2   รับประทำนอำหำรได้ด้วยตนเอง 
6.3   รู้จักท ำควำมสะอำดหลังจำกกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน 

77..    รกัธรรมชำต ิ สิง่แวดลอ้ม  วฒันธรรม  และควำมเปน็ไทยรกัธรรมชำต ิ สิง่แวดลอ้ม  วฒันธรรม  และควำมเปน็ไทย   
7.1   ดูแลรักษำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
7.2   มีสัมมำคำรวะ และมำรยำทตำมวัฒนธรรมไทย 
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88..    ออยู่รว่มกับผูอ้ืน่ได้อย่ำงมคีวำมสุข  และปฏบิตัตินเปน็สมำชกิของสงัคมในระบอบประชำธปิไตยยู่รว่มกับผูอ้ืน่ได้อย่ำงมคีวำมสุข  และปฏบิตัตินเปน็สมำชกิของสงัคมในระบอบประชำธปิไตย   
            อนัมีพระมหำกษัตรยิเ์ปน็ประมขุอนัมีพระมหำกษัตรยิเ์ปน็ประมขุ  

8.1   เล่นและท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 
8.2   ปฏิบัติตนเบื้องต้นในกำรเป็นสมำชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์
เป็นประมขุ 

99..    ใชภ้ำษำสือ่สำรไดเ้หมำะสมกบัวยัใชภ้ำษำสือ่สำรไดเ้หมำะสมกบัวยั  
9.1   สนทนำโต้ตอบ และเล่ำเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้ำใจ 
9.2   อ่ำน เขียนภำพ และสัญลักษณ์ได้ 

1010..    มีควำมสำมำรถในกำรคดิ  และกำรแกป้ัญหำไดเ้หมำะสมกบัวยัมีควำมสำมำรถในกำรคดิ  และกำรแกป้ัญหำไดเ้หมำะสมกบัวยั   
10.1   มีควำมคิดรวบยอดในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ 
10.2   วำงแผนตัดสินใจเลือกท ำสิ่งต่ำง ๆ  
10.3   แก้ปัญหำในกำรเล่ำหรือท ำกิจกรรมต่ำง ๆ  

1111..    มจีนิตนำกำรและควำมคิดสรำ้งสรรค์มจีนิตนำกำรและควำมคิดสรำ้งสรรค์  
11.1   ท ำงำนศิลปะตำมควำมคิดของตนเอง 
 
11.2   สนใจฟังเพลง ร้องเพลง และแสดงบทบำทสมมุต 
11.3   เล่ำเรื่องรำว หรือนิทำนตำมควำมคิดของตนเอง 

12.  มเีจตคติทีด่ตี่อกำรเรียนรูแ้ละมทีักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ 
12.1   สนใจเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ รอบตัว 
12.2   แสวงหำค ำตอบด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 

 
ประสบกำรณส์ ำคัญ 
1.  ดำ้นร่ำงกำย 

1.1   พฒันำกล้ำมเนื้อใหญ่ 
- ทักษะกำรเคลื่อนไหว 
- เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 
- ประกอบอุปกรณ์ 
- เคลื่อนไหวอิสระ 
- กำรเล่นเครื่องเล่นสนำม 

11..2   พฒันำกล้ำมเนื้อเล็ก2   พฒันำกล้ำมเนื้อเล็ก  
- กำรประสำนสัมพันธ์กล้ำมเนื้อเล็กกับประสำท 
- กำรปั้น  กำรนวด  ทุบ ขย ำ 
- กำรร้อยลูกปัด 
- กำรตัด  ฉีก  ปะ  กระดำษ 
- กำรวำดภำพ 
- กำรเล่นสีน้ ำ 
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22..    ดำ้นอำรมณ์ดำ้นอำรมณ์  

22..1   ทักษะทำงด้ำนดนตรี1   ทักษะทำงด้ำนดนตรี  
- กำรเล่นเครื่องดนตรีที่เหมำะกับวัย 
- กำรร้องเพลง 
- กำรฟังเพลง 
- กำรท ำท่ำประกอบดนตรี 

22..2   ดำ้นสนุทรยีภำพ2   ดำ้นสนุทรยีภำพ  
- กำรฟังนิทำน  เรื่องรำว  อย่ำงสนุกสนำน 
- กำรเล่นบทบำทสมมุติในนิทำน 
- กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 

 
 

22..3   กำรเลน่  3   กำรเลน่    
- เล่นอิสระ 
- เล่นเป็นกลุ่ม เล็ก  ใหญ่ 
- เล่นตำมสถำนที่ต่ำง ๆ  
- กำรปฏิบัติตนในกำรเล่น 

22..4   ดำ้นคณุธรรม4   ดำ้นคณุธรรม  
- สำมำรถร่วมกิจกรรมตำมประเพณีท้องถิ่น 

33..    ดำ้นสังคมดำ้นสังคม  
- กำรมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ ำวัน 
- กำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวันด้วยตนเอง 
- กำรเรียน  เล่น  ร่วมกับผู้อ่ืน 
- กำรแสดงออกทำงควำมคิดเห็น 
- กำรแก้ปัญหำ 
- กำรวำงแผนในกำรท ำงำน เล่น 
- แสดงควำมพึงพอใจ  ยอมรับผลงำนของตนเอง  ผู้อื่น 
- กำรรับรู้ควำมรู้สึกของตนเอง  และผู้อื่น 

44..    ดำ้นสติปญัญำดำ้นสติปญัญำ  
44..1   กำรเรยีนรูส้ิง่ตำ่ง ๆ ดว้ยประสำทสมัผสัทัง้ 51   กำรเรยีนรูส้ิง่ตำ่ง ๆ ดว้ยประสำทสมัผสัทัง้ 5   

- ทักษะ  กระบวนกำรกลุ่ม 
- ทักษะกำรสังเกต 
- ทักษะกำรจ ำแนก  เปรียบเทียบ 
- ทักษะกำรค ำนวณ  
- ทักษะเรื่องต ำแหน่ง  ทิศทำง 
- ทักษะกำรแก้ปัญหำ  และกำรตัดสินใจ 
- ทักษะกำรทดลอง 
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44..2   ทักษะทำงด้ำนภำษำ2   ทักษะทำงด้ำนภำษำ  

44..22..1   กำรฟงั1   กำรฟงั  
-  มีสมำธิในกำรฟัง 
-  จับใจควำมส ำคัญของสิ่งที่ฟัง 
-  ตอบค ำถำมได้ 
-  ปฏิบัติตนให้มีมำรยำทในกำรฟัง 

4.2.2   กำรอำ่น 
-  มีนิสัยรักกำรอ่ำน 
-   อ่ำนออกเสียงตำมได้ชัดเจน 
-  เลือกหนังสือได้ตำมควำมต้องกำรของตนเอง 

  4.2.3 กำรพดู 
   -  พูดได้ชัดเจน คล่องแคล่ว 
   -  มีท่ำทำงในกำรพูดที่เหมำะสม 
   -  ใช้ถ้อยค ำได้ถูกต้องตำมกำลเทศะ 
   -  พูดแสดงควำมคิดเห็น 

-  พูดได้ตรงประเด็น 
4.2.4   กำรเขยีน 

-  เขียนตำมแบบได้ 
-  เขียนภำพถ่ำยทอดควำมรู้สึกได้ 
                 ตำรำงกจิกรรมประตำรำงกจิกรรมประจ ำวนัจ ำวนั  

ล ำดับที ่ เวลำ  จ ำนวน / นำท ี รำยกำรกจิกรรม  
1  07.30 - 08.30 น.  60   รับเด็ก  
2  08.30 - 08.45 น.  15  เคำรพธงชำติ  
3  08.45 - 09.00 น.  15 ตรวจสุขภำพ ,ไปห้องน้ ำ  
4  09.00 - 09.20 น.  20 กิจกรรมเคลื่อนไหว  
5  09.20 – 09.40 น.  20 กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์  
6  09.40 - 10.40 น.  60 กิจกรรมสร้ำงสรรค์ / เล่นตำมมุม  
7  10.40 – 10.50 น.  10 พัก (รับประทำนอำหำรว่ำงตอนเช้ำ)  
8  10.50 - 11.30 น.  40  กิจกรรมกลำงแจ้ง  
9  11.30 - 11.50 น.  20 รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
10  11.50 - 12.00 น.  10 ไปห้องน้ ำ,แปรงฟัน  
11  12.00 - 14.00 น.  120  นอนพักผ่อน  
12  14.00 - 14.20 น.  20 เก็บท่ีนอน, ล้ำงหน้ำ ,ทำแป้ง  
13  14.10 - 14.20 น.  10  พัก (ดื่มนม)  
14  14.20 - 14.40 น.  20  เกมกำรศึกษำ  
15  14.40 - 15.00 น.  20  เตรียมตัวกลับบ้ำน  

         หมำยเหต ุ หมำยเหต ุ ตำรำงกิตำรำงกิจกรรมประจ ำวันนี้สำมำรถยืดหยุ่นได้ตำมควำมเหมำะสมจกรรมประจ ำวันนี้สำมำรถยืดหยุ่นได้ตำมควำมเหมำะสม  
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ข้อมลูอำคำรสถำนที่ 
        มีอำคำรเรียน ตำมแบบ สถ.ศพด.2  จ ำนวน  1 หลัง  อำคำร คสล. 1 หลัง  มี หอ้งพักครูและห้องพยำบำล 
จ ำนวน 1 ห้อง  ห้องน้ ำ ห้องส้วม  3 ห้อง 

 พ้ืนที่ใช้สอยในอำคำร           420.40    ตำรำงเมตร  
 พ้ืนที่ใช้สอยนอกอำคำร     1,166.60    ตำรำงเมตร 
 พ้ืนที่ของที่ดิน                  3  งำน  96.75  ตำรำงวำ 

ข้อมลูดำ้นงบประมำณและทรพัยำกร 
1.  คอมพิวเตอร์   จ ำนวน 1 เครื่อง 
2.  เครื่องเล่นสนำม 1  ชุด 
3.   จ ำนวนหนังสือ   200   เล่ม 
4.   เครื่องปริ้น 1 เครื่อง 
5.  งบบริจำค   -    บำท 

แหล่งเรยีนรูภู้มปิญัญำท้องถิน่ 
1) ห้องสมุดประชำชนอ ำเภอห้วยแถลง  ต ำบลทับสวำย  หมู่ที่ 1 

 2) แปลงเกษตรและเลี้ยงสัตว์สำธิตโรงเรียนชุมชนบ้ำนทับสวำย  
 3) สวนสมุนไพรเพื่อสุขภำพ นำยค ำภำ  วันไธสง  หมู่ 2 
 4) ทอเสื่อกก แม่ลอด  ลำดสีทำ หมู่ 2 
 5) ศูนย์กำรเรียนรู้ SML หมู่ที่ 1 บ้ำนทับสวำย  

6) ศูนย์กำรเรียนรู้SML  หมู่ที่ 2 ทับสวำยพัฒนำ 
 

เกยีรตยิศ ชือ่เสยีง และผลงำนดีเดน่ของศนูย์พฒันำเด็กเลก็เกยีรตยิศ ชือ่เสยีง และผลงำนดีเดน่ของศนูย์พฒันำเด็กเลก็   
  กำรจัดกำรเรียนรู้ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย ยึดแนวทำงของกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  บริหำรจัดกำรโดยใช้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเป็นฐำน เน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง จึงท ำให้ได้รับกำรสนับสนุนจำกชุมชนด้วยดีเสมอมำ 
 โครงกำรเด่นที่น ำชื่อเสียงและได้รับกำรกล่ำวขำนจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนคือกำรประชำสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โดยน ำเด็กเข้ำร่วมแสดง ร ำบุญคูนลำน และเรียกขวัญข้ำว ประเพณีกุ้มข้ำวใหญ่ ร่วมกับชุมชน  
ร ำบวงสรวงย่ำโม ผลงำนอ่ืนๆ เช่น   
  1) ประกำศเกียรติคุณผ่ำนกำรประเมินรับรองมำตรฐำนศูนย์เด็กเล็กน่ำอยู่ ของกรมอนำมัย ปี พ.ศ.2555 
 2) ประกำศเกียรติคุณผ่ำนกำรประเมินรับรองมำตรฐำนศูนย์เด็กเล็กน่ำอยู่ ของกรมอนำมัย พ.ศ.2556 
 

เกยีรตยิศ ชือ่เสยีงและผลงำนดเีดน่ของครผููดู้แลเด็กเกยีรตยิศ ชือ่เสยีงและผลงำนดเีดน่ของครผููดู้แลเด็ก 
  นำงปรำณี   วันไธสง    ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณ ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น อ ำเภอห้วยแถลง ประจ ำปี 2556 
 นำงปัทมำ  ปัจจัยโคถำ ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณ ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น อ ำเภอห้วยแถลง ประจ ำปี 2558 
 นำงสำวสมฤดี  ปรำณีตพลำรักษ์    ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณ ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น อ ำเภอห้วยแถลง 
ประจ ำปี 25๖๐ 
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13.  โครงกำรในรอบปทีีผ่่ำนมำ13.  โครงกำรในรอบปทีีผ่่ำนมำ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ที ่ ชื่อ หลักฐำนยนืยนัควำมส ำเรจ็ 
1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) ภำพกิจกรรม  รำยงำนโครงกำร 

2. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำอำหำร
กลำงวัน)                                  

ภำพกิจกรรม  รำยงำนโครงกำร 

3. โครงกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย ภำพกิจกรรม  รำยงำนโครงกำร 

4. โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ ศพด.อบต.ทับสวำย                                  ภำพกิจกรรม  รำยงำนโครงกำร 

5. โครงกำรส่งเสริมมำรยำทไทยส ำหรับเด็กเรียนรู้ ศพด. ภำพกิจกรรม  รำยงำนโครงกำร 

6. โครงกำรหนูน้อยอนำมัยดี ภำพกิจกรรม  รำยงำนโครงกำร 

7. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพคณะกรรมกำร ศพด.อบต.ทับสวำย ภำพกิจกรรม  รำยงำนโครงกำร 

8. โครงกำรพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้ได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ                    ภำพกิจกรรม  รำยงำนโครงกำร 

9. โครงกำรกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก/ผดด. ภำพกิจกรรม  รำยงำนโครงกำร 

10. โครงกำรแหล่งเรียนรู้จำกชุมชนและท้องถิ่น ภำพกิจกรรม  รำยงำนโครงกำร 

11. โครงกำรห้องพัฒนำสมอง ภำพกิจกรรม  รำยงำนโครงกำร 

12. โครงกำรสื่อกำรเรียนรู้ประชำคมอำเซียน           ภำพกิจกรรม  รำยงำนโครงกำร 

13. โครงกำรกีฬำเด็กประจ ำปี    ภำพกิจกรรม  รำยงำนโครงกำร 

14. โครงกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ ภำพกิจกรรม  รำยงำนโครงกำร 

15. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ(ปฐมวัย) รำยงำนโครงกำร 
16. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส ำคัญ 
ภำพกิจกรรม  รำยงำนโครงกำร 

17. โครงกำรนิเทศภำยใน ภำพกิจกรรม  รำยงำนโครงกำร 
18. โครงกำรเยี่ยมบ้ำนน้อง ภำพกิจกรรม  รำยงำนโครงกำร 
19. โครงกำรสำนสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ ภำพกิจกรรม  รำยงำนโครงกำร 
20. โครงกำรวันส ำคัญ  

   -  กิจกรรมวันแม่ 
  -  กิจกรรมวันลอยกระทง  
  -  กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 
  -  กิจกรรมวันประเพณีกุ้มข้ำวใหญ่ 
  -  กิจกรรมวันสงกรำนต์ 

ภำพกิจกรรม  รำยงำนโครงกำร 
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14.  ผลกำรประเมนิคณุภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศกึษำปฐมวยัโดยตน้สังกัด14.  ผลกำรประเมนิคณุภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศกึษำปฐมวยัโดยตน้สังกัด   

ตอนที่ 1   ผลกำรประเมินมำตรฐำนมำตรฐำนด้ำนบุคลำกร (มำตรฐำนที่ 1 - 4) 
ตอนที่ 2   ผลกำรประเมินมำตรฐำนด้ำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (มำตรฐำนที่ 5 - 8) 
ตอนที่ 3   ผลกำรประเมินมำตรฐำนมำตรฐำนด้ำนผู้เรียน (มำตรฐำนที่ 9 - 12) 

 
ตอนที ่ตอนที ่11      ผลกำรประเมนิมำตรฐำนดำ้นบุคลำกร (มำตรฐำนที ่1 ผลกำรประเมนิมำตรฐำนดำ้นบุคลำกร (มำตรฐำนที ่1 --  44))  
มำตรฐำนที ่1   ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำนที่รับผิดชอบ    
                        หมั่นพัฒนำตนเอง เข้ำกับชุมชนได้ดี 
กำรประเมนิตำมเกณฑ์ ผลกำรประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมำตรฐำนที่ 1 

มำตรฐำน/ตวับง่ชี้ 
ผลส ำเรจ็ 
(คำ่เฉลีย่ของรอ้ยละ) 

ระดบัคณุภำพ 
ปรบัปรงุ พอใช ้ ด ี ดีมำก 

มำตรฐำนที ่1 ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม   
มีวุฒิ/ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำนที่รับผิดชอบ  
หมั่นพัฒนำตนเอง  เข้ำกับชุมชนได้ดี 

 
3.19 

   
/ 

 
 

1.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 83 

  
/  

1.2 มีควำมรักเด็ก  ขยัน  อดทน 82   /  
1.3 มีควำมมุ่งมั่นและอุทิศตนในกำรสอนและ
พัฒนำผู้เรียน 84 

  
/  

1.4  ก ำลังศึกษำระดับปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ
ปฐมวัย/กำรศึกษำอนุบำลหรือจบกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรีทำงกำรศึกษำปฐมวัย/กำรศึกษำอนุบำล  
หรือเทียบเท่ำขึ้นไป 

 

49 
 

 

 

  

/ 

 

1.5 หมั่นพัฒนำตนเอง หรือแสวงหำควำมรู้
เพ่ิมเติม 90 

  
/  

ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุณภำพระดับ  ดี (ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุณภำพระดับ  ดี (33..1199))  
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มำตรฐำนที ่2   ผู้ดูแลเด็กมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ   
                         และเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
กำรประเมนิตำมเกณฑ์ ผลกำรประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมำตรฐำนที่ 2 

มำตรฐำน/ตวับง่ชี้ 
ผลส ำเรจ็ 
(คำ่เฉลีย่ของรอ้ย
ละ) 

ระดบัคณุภำพ 
ปรบัปรงุ พอใช ้ ด ี ดีมำก 

มำตรฐำนที ่2 ผู้ดูแลเด็กมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำร
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ และเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 
3.16 

   
/ 

 
 

2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 84   /  
2.2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจจิตวิทยำและพัฒนำกำรเด็ก 86   /  
2.3 มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 85 

 / 
  

2.4 มีกำรประเมินพัฒนำกำรที่สอดคล้องกับสภำพจริง
เหมำะสมตำมวัย 86 

  
/ 

 

ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุณภำพระดับ  ดีมำก (ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุณภำพระดับ  ดีมำก (33..1166))  
 

มำตรฐำนที ่3   ผู้บริหำรศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีภำวะผู้น ำ และมี ควำมสำมำรถ ในกำรบริหำร
จัดกำร 
กำรประเมนิตำมเกณฑ์ ผลกำรประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมำตรฐำนที่ 3 

มำตรฐำน/ตวับง่ชี้ 
ผลส ำเรจ็ 

(คำ่เฉลีย่ของรอ้ยละ) 
ระดบัคณุภำพ 
ปรบัปรงุ พอใช ้ ด ี ดีมำก 

มำตรฐำนที ่3  ผู้บริหำรศนูย์พัฒนำเด็กเล็ก 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีภำวะผู้น ำ และมี 
ควำมสำมำรถ ในกำรบริหำรจัดกำร 

 
3.33 

   
/ 

 

3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตำมจรรยำ
วิชำชีพ 88 

  
/  

3.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  
ผู้ปกครองและชุมชน 85 

  
/  

2.3 มีวิสัยทัศน์  และภำวะควำมเป็นผู้น ำ 82   /  

ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุณภำพระดับ ดีมำก (ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุณภำพระดับ ดีมำก (33..3333))  
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มำตรฐำนที ่4   ผู้บริหำรศูนยพั์ฒนำเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้เรียนมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง       
                         และชุมชน 
กำรประเมนิตำมเกณฑ์ ผลกำรประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมำตรฐำนที่ 4 

มำตรฐำน/ตวับง่ชี้ 
ผลส ำเรจ็ 

(คำ่เฉลีย่ของรอ้ยละ) 
ระดบัคณุภำพ 
ปรบัปรงุ พอใช ้ ด ี ดีมำก 

มำตรฐำนที ่4  ผู้บริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ผู้ดูแล
เด็ก และผู้เรียนมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ 
ของผู้ปกครอง และชุมชน 

 
3.16 

   
/ 

 
 

4.1 ผู้ปกครองและชุมชนในพ้ืนที่ตั้งของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กมีควำมพึงพอใจคุณภำพของผู้เรียน 80 

  
/ 

 

4.2 ผู้ปกครองและชุมชนในพ้ืนที่ตั้งของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กมีควำมพึงพอใจผู้บริหำรศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กในกำรให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ
ตลอดจนกำรช่วยเหลือด้ำนอ่ืน ๆ  
แก่ชุมชน และส่วนรวม 

 
78 

   
 
/ 

 
 
 

ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุณภำพระดับ  ดี (ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุณภำพระดับ  ดี (33..1166))  
  
ตอนที ่ตอนที ่22      ผลกำรประเมนิมำตรฐำนดำ้นศนูย์พฒันำเดก็เลก็ (มำตรฐำนที ่5 ผลกำรประเมนิมำตรฐำนดำ้นศนูย์พฒันำเดก็เลก็ (มำตรฐำนที ่5 --  88))  
มำตรฐำนที ่5   ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรจัดหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
กำรประเมนิตำมเกณฑ์ ผลกำรประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมำตรฐำนที่ 5 

มำตรฐำน/ตวับง่ชี้ 
ผลส ำเรจ็ 
(คำ่เฉลีย่ของรอ้ยละ) 

ระดบัคณุภำพ 
ปรบัปรงุ พอใช ้ ด ี ดีมำก 

มำตรฐำนที ่5 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรจัด
หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

 
3.30 

   
/ 

 

5.1 ส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กจัดท ำแผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 85 

  / 
 

5.2 ส่งเสริมพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้และสื่อกำรเรียนกำรสอนที่เอ้ือต่อ    
กำรเรียนรู้ 

 
81 

   
/ 

 

  
ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุณภำพระดับ  ดีมำก  (ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุณภำพระดับ  ดีมำก  (33..3300))  
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ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุณภำพระดับ  ดีมำก  (ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุณภำพระดับ  ดีมำก  (33..1100))  
 

  
มำตรฐำนที ่6   ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภำพผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย 
กำรประเมนิตำมเกณฑ์ ผลกำรประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมำตรฐำนที่ 6 

มำตรฐำน/ตวับง่ชี้ 
ผลส ำเรจ็ 
(คำ่เฉลีย่ของรอ้ยละ) 

ระดบัคณุภำพ 
ปรบัปรงุ พอใช ้ ด ี ดีมำก 

มำตรฐำนที ่6  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภำพผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย 3.69 

  
/  

6.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรทำงสมอง  
ตอบสนองควำมสนใจและส่งเสริมควำมคิด
สร้ำงสรรค์ของผู้เรียน 

 
75 

  
/ 

  

6.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมค่ำนิยมที่ดีงำม 74   /  
6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนดนตรี  
ศิลปะและกำรเคลื่อนไหว 75 

  
/  

6.4 จัดกิจกรรมสืบสำนและสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปัญญำไทย 76 

  
/  

6.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นประชำธิปไตย 71   /  

ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุณภำพระดับ  ดีมำก (ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุณภำพระดับ  ดีมำก (33..0000))  
  

มำตรฐำนที ่7   ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย และควำม 
                       ปลอดภัยของผู้เรียน 
กำรประเมนิตำมเกณฑ์ ผลกำรประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมำตรฐำนที่ 7 

มำตรฐำน/ตวับง่ชี้ 
ผลส ำเรจ็ 

(คำ่เฉลีย่ของรอ้ยละ) 
ระดบัคณุภำพ 
ปรบัปรงุ พอใช ้ ด ี ดีมำก 

มำตรฐำนที ่7 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรจัด
สภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมสุขภำพ
อนำมัย และควำมปลอดภัยของผู้เรียน 

 
3.10 

  
 

 
/ 

 

7.1 จัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  และ
ส่งเสริมประสบกำรณ์ชีวิตของผู้เรียน 86 

 
/ 

  

7.2 มีกำรให้บริกำรที่ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและ
ควำมปลอดภัยของผู้เรียน 75 

  
/  

7.3 จัดห้องเรียน  พื้นที่สีเขียว  สนำมเด็กเล่น  
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพียงพอ  ให้อยู่ใน
สภำพใช้กำรได้ดี 

 
72 

  
/ 
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มำตรฐำนที ่8   ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรร่วมมือกันระหว่ำงบ้ำน องค์กำรศำสนำสถำบันทำงวิชำกำร องค์กร
ภำครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนำวิถีกำรเรียนรู้ในชุมชน 
กำรประเมนิตำมเกณฑ์ ผลกำรประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมำตรฐำนที่ 8 

มำตรฐำน/ตวับง่ชี ้
ผลส ำเรจ็ 

(คำ่เฉลีย่ของรอ้ยละ) 
ระดบัคณุภำพ 
ปรบัปรงุ พอใช ้ ด ี ดีมำก 

มำตรฐำนที ่7 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรจัด
สภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมสุขภำพ
อนำมัย และควำมปลอดภัยของผู้เรียน 

 
3.๑9 

   
/ 

 

8.1 ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจในควำมสะอำด  
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและกำรให้บริกำรด้ำน
สถำนที่ วัสดุ อุปกรณ์ วิชำกำรและอ่ืน ๆ  
ของสถำนศึกษำแก่ชุมชน 

 

84 

   

/ 

 

8.2 เป็นแหล่งวิทยำกำรในกำรให้ควำมรู้และ
บริกำรชุมชน 71 

  
/ 

 

8.3มีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 72   /  

ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุณภำพระดับ  ดี  (ณภำพระดับ  ดี  (33..1199))  
 
ตอนที ่3   ผลกำรประเมินมำตรฐำนมำตรฐำนด้ำนผู้เรียน (มำตรฐำนที่ 9 - 12) 
มำตรฐำนที ่9   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
กำรประเมนิตำมเกณฑ์ ผลกำรประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมำตรฐำนที่ 9 

มำตรฐำน/ตวับง่ชี้ 
ผลส ำเรจ็ 
(คำ่เฉลีย่ของรอ้ยละ) 

ระดบัคณุภำพ 
ปรบัปรงุ พอใช ้ ด ี ดีมำก 

มำตรฐำนที ่9  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม   
และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 3.11 

 
 / 

 

9.1 มีวินัย  ควำมซื่อสัตย์  ควำมรับผิดชอบ   
และปฏิบัติตำมข้อตกลงเบื้องต้น 85 

 
 / 

 

9.2 มีควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และช่วยเหลือซึงกันและกัน 
84 

 
 /  

9.3 ประหยัด ใช้สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่ำง
คุ้มค่ำ 82 

 
 /  

9.4 มีมำรยำท ปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรม 90   /  

ผลกำรผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุณภำพระดับ  ดีมำก  (ประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุณภำพระดับ  ดีมำก  (33..1111))  
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มำตรฐำนที ่10   ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร 
กำรประเมนิตำมเกณฑ์ ผลกำรประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมำตรฐำนที่ 10 

มำตรฐำน/ตวับง่ชี้ 
ผลส ำเรจ็ 
(คำ่เฉลีย่ของรอ้ยละ) 

ระดบัคณุภำพ 
ปรบัปรงุ พอใช ้ ด ี ดีมำก 

มำตรฐำนที ่10  ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่
จ ำเป็นตำมหลักสูตร 3.11 

 
 /  

10.1 มีทักษะในกำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่ 
กล้ำมเนื้อเล็ก 86 

  
/  

10.2 มีทักษะในกำรใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5 83   /  
10.3 มีทักษะในกำรสื่อสำรที่เหมำะกับวัย 80   /  

10.4 มีทักษะในกำรสังเกตและส ำรวจ 84  /   
10.5 มีควำมรู้ในเรื่องตนเอง  บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ธรรมชำติและสิ่งต่ำง ๆ รอบตัว 81 

  
/  

ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุณภำพระดับ  ดีมำก  (ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุณภำพระดับ  ดีมำก  (33..1111))  
 
มำตรฐำนที ่11   ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภำพกำย  และสุขภำพจิตที่ดี 
กำรประเมนิตำมเกณฑ์ ผลกำรประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมำตรฐำนที่ 11 

มำตรฐำน/ตวับง่ชี้ 
ผลส ำเรจ็ 
(คำ่เฉลีย่ของรอ้ยละ) 

ระดบัคณุภำพ 
ปรบัปรงุ พอใช ้ ด ี ดีมำก 

มำตรฐำนที ่11  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภำพกำย  
และสุขภำพจิตที่ดี 3.26 

  
 / 

11.1  มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติภัยต่อตนเองและผู้อื่น 84 

   

/  

11.2  มีน้ ำหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภำพทำง
กำยตำมเกณฑ์ 87 

  
/  

11.3  มีควำมมั่นใจ  กล้ำแสดงออกอย่ำง
เหมำะสม 

85    / 

11.4 ร่ำเริงแจ่มใส  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน  
ผู้ดูแลเด็ก และผู้อ่ืน 80 

  
 / 

ผลกำรผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุณภำพระดับ  ดีประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุณภำพระดับ  ดี     ((33..1166))  
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มำตรฐำนที ่12   ผู้เรียนมีสุนทรียภำพและลักษณะนิสัยด้ำนศิลปะ  ดนตรี  และกำรเคลื่อนไหว 
กำรประเมนิตำมเกณฑ์ ผลกำรประเมินระดับตัวบ่งชี้ของมำตรฐำนที่ 12 

มำตรฐำน/ตวับง่ชี้ 
ผลส ำเรจ็ 
(คำ่เฉลีย่ของรอ้ยละ) 

ระดบัคณุภำพ 
ปรบัปรงุ พอใช ้ ด ี ดีมำก 

มำตรฐำนที ่12  ผู้เรียนมีสุนทรียภำพและลักษณะ
นิสัยด้ำนศิลปะ  ดนตรี  และกำรเคลื่อนไหว 3.20 

 
/ 

 
 

12.1 สนใจและร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ 85  /   
12.2 สนใจและร่วมกิจกรรมด้ำนดนตรีและกำร
เคลื่อนไหว 84 

 
 

/ 
 

12.3 สนใจและร่วมกิจกรรมกำรออกก ำลังกำย 86   /  

ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุณภำพระดับ  ดีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ในระดับมำตรฐำนได้คุณภำพระดับ  ดี       ((33..2200))  
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บทที ่บทที ่22  
  

แผนพฒันำคุณภำพกำรศกึษำศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลทบัสวำยแผนพฒันำคุณภำพกำรศกึษำศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลทบัสวำย   

  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็น  4  งำน คือ 
งำนวิชำกำร  งำนงบประมำณ  งำนบุคลำกร และงำนบริหำรทั่วไปมีกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เป็นฐำน  และกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง  เน้นกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน
เป็นส ำคัญ มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้ำประสงค์ในกำรพัฒนำไว้ดังนี้ 

1.  วิสยัทศัน์ พนัธกิจ  เปำ้ประสงค์ 

          11..11      วสิยัทศัน์วสิยัทศัน์    
         “มุ่งม่ันส่งเสริมเด็กเล็กให้มีพัฒนำกำรทุกด้ำน วิชำกำรก้ำวหน้ำภำยในปี 2562” 
          11..22     ปรชัญำ 
             “ เล่นให้มีควำมสุข สนุกอย่ำงมีควำมรู้  เคียงคู่ชุมชนอย่ำงสร้ำงสรรค์” 
2.  จดุเนน้ของศูนย ์(อตัลกัษณ)์ สะท้อนอตัลกัษณศ์นูยพ์ฒันำเดก็เลก็และตวัเดก็ 
 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย มบีรรยำกำศร่มรื่น สะอำด สวยงำม ก ำหนด
เอกลักษณ์ของศูนย์ เป็น ศูนย์เด็กเล็กน่ำอยู่ 
 อัตลักษณ์ของเด็ก  “สดใส  สมวัย” 

เอกลักษณ์ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   “ศูนย์เด็กเล็กน่ำอยู่” 

33..    แนวคดิ และหลกักำรที่ใช้ในกำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำแนวคดิ และหลกักำรที่ใช้ในกำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำ  
      แนวคิดและหลักกำรในกำรพัฒนำคุณภำพศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำยยึด
หลักกำรบริหำรเชิงระบบ ใช้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเป็นฐำนในกำรพัฒนำ เน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ำยและทุกข้ันตอนของกำรปฏิบัติงำน  

1)  บุคลกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนปฐมวัย 
 2)  ทุกภำคส่วน บุคลำกร ผู้ปกครอง และชุมชน น ำควำมรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญำ วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น มำร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 3)  เน้นกำรจัดประสบกำรณ์เพ่ือพัฒนำเด็กท้ัง 4 ด้ำน  
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ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ   

  
  
33.  สรุปภำพรวมผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน.  สรุปภำพรวมผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน   
โครงกำร/กิจกรรมที่วำงแผนด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำโครงกำร/กิจกรรมที่วำงแผนด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ   
มำตรฐำนที่ มำตรฐำนที่ 11  กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ 11..11  บริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบ   
ที่ที่  ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรมชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม  ตวับ่งชี้ตวับ่งชี้ควำมส ำเรจ็ของโครงกำรควำมส ำเรจ็ของโครงกำร  ผลที่เกดิขึน้ผลที่เกดิขึน้  

1. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน ร้อยละ 100 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก เข้ำ
ร่วมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท ำแผน
ปฏิบัติงำนประจ ำปีและปฏิบัติ
ตำมแผน 

2.  กำรจัดท ำหลักสูตร ร้อยละ 100 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก เข้ำ
ร่วมกำรจัดท ำหลักสูตร 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท ำหลักสูตร
และมีกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้ให้กับเด็กโดย
ค ำนึงถึงศักยภำพและควำม
ต้องกำรของเด็กตำมหลักสูตร 

  
  
  
  
  
  
  
  

ยุทธศำสตร์ยุทธศำสตร์  แนวทำงกำรพัฒนำแนวทำงกำรพัฒนำ  
ยุทธศำสตร์ที ่ ๑   กำรพัฒนำและส่งเสริม  
เปิดโอกำสกำรเรียนรู้ให้แก่เด็กเยำวชนให้มี
คุณภำพได้มำตรฐำน 
  
 

๑.๑ แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้  
      สอดคล้องกับระบบกำรจัดกำรศึกษำของชำติ 
๑.๒ แนวทำง กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีควำมพร้อมก่อนเข้ำรับ  
       กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน     
๑.๓ แนวทำง กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ                                         

ยุทธศำสตร์ที ่ ๒   กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
   

๒.๑ แนวทำงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเด็ก เยำวชน และ 
      ผู้ปกครอง 

ยุทธศำสตร์ที ่ ๓   กำรส่งเสริมกีฬำ 
นันทนำกำร และกำรพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรม     

๓.๑ แนวทำงกำร งำนส่งเสริมพัฒนำด้ำนกีฬำและนันทนำกำร 
      ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
3.2 แนวทำงกำร ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม                       
      

ยุทธศำสตร์ที ่ ๔   กำรส่งเสริมด้ำนศำสนำ 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น     

4.1 แนวทำงกำร ส่งเสริมและอนุรักษ์สถำบันศำสนำ  
        ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น   
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มำตรฐำนที่ มำตรฐำนที่ 11  กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
ตวับ่งชีท้ี ่1.2 กำรบรหิำรจดักำรบุคลำกร 

 
มำตรฐำนที่ มำตรฐำนที่ 11  กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก  
ตวับ่งชีท้ี ่1.3 กำรจดัสภำพแวดล้อมของศนูยพ์ฒันำเด็กเลก็ 

 
มำตรฐำนที่ มำตรฐำนที่ 11  กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
มำตรฐำนที ่1.4 มำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัของศูนยเ์ด็กเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ของ
โครงกำร 

ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก/ผดด. ร้อยละ 100 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
เข้ำรับประชุม อบรม สัมนำ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก ทุกคนมีกำร
พัฒนำตนเองให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเพ่ิมมำกขึ้นและ
มีคุณภำพ 

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ของ
โครงกำร 

ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ และแหล่ง
เรียนรู้ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต. 
ทับสวำย 

ร้อยละ 90 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
มีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์          
จัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้  

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต. 
ทับสวำยมีกำรปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ จัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อกำรเรียนรู้  

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ของ
โครงกำร 

ผลที่เกดิขึน้ 

1. มีมำตรกำรป้องกันและก ำจัดแหล่ง
เพำะพันธุ์แมลงและพำหนะน ำโรค 

ร้อยละ 90 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
เข้ำร่วมโครงกำร 

ครู/ผู้ดูแลเด็กให้ควำมรู้และ
ปฏิบัติ แก่เด็กและผู้ปกครอง 
เรื่องกำรป้องกันและก ำจัด
แหล่งเพำะพันธุ์ลูกน้ ำยุงลำย 

2. กิจกรรมรับ/ส่งเด็ก ร้อยละ 90 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
มีมำตรกำรในกำรรับ/ส่งเด็ก 

ครู/ผู้ดูแลเด็กมีสมุดเซ็นชื่อ
รับ/ส่งเด็ก ผู้ปกครองลง
ลำยมือชื่อรับ/ส่งทุกครั้ง 
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มำตรฐำนที่ มำตรฐำนที่ 11  กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
ตวับ่งชีท้ี ่1.5 กำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมสีว่นรว่ม 

 
 
 
มำตรฐำนที ่2 กำรจดักระบวนกำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำเด็กปฐมวยั 
ตวับ่งชีท้ี ่2.1  กำรจัดกระบวนกำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำเด็กปฐมวยั 
ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ของโครงกำร ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงกำรห้องพัฒนำสมอง                                                       ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีห้องพัฒนำสมอง 
(มุมประสบกำรณ์ต่ำงๆ)อย่ำงน้อย 5 
มุม 

มีสื่อท่ีหลำกหลำยน่ำสนใจ 
เพียงพอต่อเด็ก และเหมำะสม
กับวัยครบทั้ง 5 มุม 

2. โครงกำรสื่อกำรเรียนรู้ประชำคม
อำเซียน 

ร้อยละ 80 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก และ
นักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรสื่อกำรเรียนรู้
ประชำคมอำเซียน 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็กมีสื่อที่
ใช้ในกำรเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชำคมอำเซียน 

3. โครงกำรส่งเสริมกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ร้อยละ 90 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก และ
เด็ก เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำทักษะ
กระบวนกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย                    

นักเรียนมีพัฒนำกำร  
ทั้ง 4 ด้ำน เหมำะสมกับวัย 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ของ
โครงกำร 

ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงกำรเยี่ยมบ้ำนน้องหนู  ร้อยละ 90 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองเข้ำร่วมโครงกำร 
 

ครู/ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง 
มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัด 
กำรช่วยเหลือกิจกรรมของ
ศพด. 

2. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญำท้องถิ่น            

ร้อยละ 85ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และชุมชนเข้ำร่วมโครงกำร 
 

ผู้ดูแลเด็ก และชุมชนมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
เด็กปฐมวัย 

3. โครงกำรแหล่งเรียนรู้จำกชุมชนและ
ท้องถิ่น            

ร้อยละ 85 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และชุมชนเข้ำร่วมโครงกำร 
 

ผู้ดูแลเด็ก และชุมชนมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
เด็กปฐมวัย 

4. โครงกำรวันส ำคัญ ร้อยละ 85 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และชุมชนเข้ำร่วมโครงกำร 
 

นักเรียน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ 
เข้ำร่วมกิจกรรม   
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มำตรฐำนที ่2 กำรจดักระบวนกำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำเด็กปฐมวยั 
ตวับ่งชีท้ี ่2.2 กำรจดักระบวนกำรเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิพฒันำกำรด้ำนรำ่งกำย 

 
 
มำตรฐำนที ่2 กำรจดักระบวนกำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำเด็กปฐมวยั 
ตวับ่งชีท้ี ่2.3 กำรจดักระบวนกำรเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิพฒันำกำรด้ำนอำรมณ ์- จติใจ 

 
 
มำตรฐำนที ่2 กำรจดักระบวนกำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำเด็กปฐมวยั 
ตวับ่งชีท้ี ่2.4 กำรจดักระบวนกำรเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิพฒันำกำรด้ำนสงัคม 

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ของโครงกำร ผลที่เกดิขึน้ 
1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร

บริหำรสถำนศึกษำ (อำหำร
กลำงวัน ) 

ร้อยละ 100 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก และ
นักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรฯ 

นักเรียนทุกคนได้รับประทำน   
อำหำรกลำงวันอย่ำงเพียงพอ  
มีคุณค่ำครบทั้ง ๕ หมู่ 

2. โครงกำรหนูน้อยอนำมัยดี   ร้อยละ 95 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก และ
เด็กนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรหนูน้อย
อนำมัยดี 

นักเรียน ทุกคนมีสุขภำพ
อนำมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

3. โครงกำรกีฬำเด็กประจ ำปี    ร้อยละ 85 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก และ
นักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรโครงกำรกีฬำ
เด็กประจ ำปี    

ครู/ผู้ดูแลเด็ก และนักเรียน มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ของ
โครงกำร 

ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ ร้อยละ 90 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร 

นักเรียนได้เล่นได้ออกก ำลัง
กำยท ำให้สนุกสนำน ร่ำเริง 
แจ่มใส อำรมณ์ดี 

2 จัดประสบกำรณ์ศิลปะ ดนตรี และกำร
เคลื่อนไหว 

ร้อยละ 90 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร 

นักเรียนมีควำมสุขสนุกสนำน 
ร่ำเริง แจ่มใส อำรมณ์ดี 

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ของ
โครงกำร 

ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กปฐมวัย 

ร้อยละ 85 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร 

นักเรียนได้รับกำรปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตำม
หลักธรรม เพื่อด ำรงชีวิตในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประสบกำรณ์ทำงสังคม 

รอ้ยละ 85 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร 

นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมี
ควำมสุขและปฏิบัติเป็นสมำชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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มำตรฐำนที ่2 กำรจดักระบวนกำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำเด็กปฐมวยั 
ตวับ่งชีท้ี ่2.4 กำรจดักระบวนกำรเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิพฒันำกำรด้ำนสตปิัญญำ 

 
มำตรฐำนที ่3 ดำ้นคณุภำพเด็ก 
ตวับ่งชีท้ี ่3.1  เด็กมีพฒันำกำรดำ้นรำ่งกำยและสขุนสิยัใน 
ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ของโครงกำร ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ (อำหำร
กลำงวัน ) 

ร้อยละ 100 ของเด็กได้รับประทำน
อำหำรครบ 5 หมู่ 

เด็กมีสุขภำพร่ำงกำยเติบโตตำมวัย
และรู้จักเลือกรับประทำนอำหำรที่
มีประโยชน์ 

2. โครงกำรหนูน้อยอนำมัยดี ร้อยละ 85 ของเด็กรู้จักวิธีใน กำร
ดูแลสุขภำพและป้องกันตนเอง 
ร้อยละ 100 ของเด็กได้รับกำรชั่ง
น้ ำหนักวัดส่วนสูงทุก  3 เดือน 

-เด็กมีสุขนิสัยที่ดีรู้จักกำรแปรงฟัน
หลังอำหำร กำรล้ำงมือ  
- เด็กมีน้ ำหนักและส่วนสูงตำม
เกณฑ์ 

3. โครงกำรออกก ำลังกำยเพื่อ
สุขภำพ 

ร้อยละ 85 ของเด็กร่วมออกก ำลังกำย เด็กมีกล้ำมเนื้อใหญ่ กล้ำมเนื้อเล็ก
แข็งแรงใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่วและ
สัมพันธ์กัน 

 
 
มำตรฐำนที ่3 ดำ้นคณุภำพเด็ก 
ตวับ่งชีท้ี ่3.2 เด็กมีพฒันำกำรด้ำนจติใจ-อำรมณ ์สงัคม 

 
 
 
 

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ของโครงกำร ผลที่เกดิขึน้ 
1. โครงกำรห้องพัฒนำสมอง                                                       ร้อยละ 90 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 

และนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร 
เด็กเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น เกิดจินตนำกำร  
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ของโครงกำร ผลที่เกดิขึน้ 
1. โครงกำรส่งเสริมกำรจัด

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

รอ้ยละ 85 ของเด็กเข้ำร่วมโครงกำร เด็กมีควำมม่ันใจกล้ำแสดงออก
อย่ำงเหมำะสม 

2. โครงกำรจิตรกรน้อย                  ร้อยละ 85 ของเด็กเข้ำร่วมโครงกำร เด็กมีสุนทรียภำพกำรเล่น     มี
คุณธรรม จริยธรรม  มีควำมอดทน 
รอคอย รับผิดชอบ ตำมวัย 

3. โครงกำรสืบสำนศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น                       

ร้อยละ 85 ของเด็กเข้ำร่วมโครงกำร เด็กมีควำมสนใจและเข้ำร่วม
อนุรักษ์ สืบสำนศิลปะ  วัฒนธรรม  
ประเพณีในท้องถิ่น 
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มำตรฐำนที ่3 ดำ้นคณุภำพเด็ก 
ตวับ่งชีท้ี ่3.3 เด็กมีพฒันำกำรด้ำนสตปิญัญำ 

 
 
 
 
มำตรฐำนที ่3 ดำ้นคณุภำพเด็ก 
ตวับ่งชีท้ี ่3.4 เด็กไดร้บักำรปลูกฝงั คุณธรรม จรยิธรรม ค่ำนยิมที่พงึประสงค์ 

  

  

  
  

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ของ
โครงกำร 

ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงกำรส่งเสริมกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ร้อยละ 90 ของเด็กเข้ำร่วม
โครงกำร 

เด็กมีทักษะกำรใช้สัมผัสทั้ง 5ใช้
ภำษำสื่อสำรได้สมวัย สำมำรถคิด
แก้ปัญหำในกำรท ำกิจกรรมได้
เหมำะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อกำร
เรียนรู้และทักษะในกำรแสวงหำ
กำรเรียนรู้ 

2. โครงกำรห้องพัฒนำสมอง      ร้อยละ 90 ของเด็กเข้ำร่วม
โครงกำร 

เด็กได้เรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น เกิด
จินตนำกำร  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
รู้จักคิดแก้ปัญหำในกำรเล่น กำร
จ ำแนกเปรียบเทียบควำมเหมือน 
ควำมต่ำง จัดกลุ่ม   

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ของ
โครงกำร 

ผลที่เกดิขึน้ 

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

โครงกำรวันส ำคัญ 
กิจกรรมวันแม่ 
กิจกรรมหนูน้อยถวำยเทียน 
กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 
กิจกรรมสำนสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ 
โครงกำรเงินออมลูกรัก 

ร้อยละ 80 ของเด็กเข้ำร่วม
โครงกำร 

- เด็กมีทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ตำมสำระกำรเรียนรู้ ด้ำนคุณธรรม  
จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
- เด็กมีวินัย มีควำมซื่อสัตว์ รู้จัก
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
- มีมำรยำท ปฏิบัติตนตำม
วัฒนธรรมเหมำะสมกับวัย 
- เด็กมีนิสัยประหยัด ใช้สิ่งของส่วน
ตนและส่วนรวมอย่ำงคุ้มค่ำตำม
ศักยภำพเหมำะสมกับวัย 
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บทที ่บทที ่33  
  

ผลกำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำ ในรอบปกีำรศกึษำ ผลกำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำ ในรอบปกีำรศกึษำ ๒๕๖๒๕๖11  
  

ในปีกำรศึกษำ  ๒๕๖1  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย มีกำรด ำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจนบรรลุควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย  ดังนี้ 

 

มำตรฐำนที่ มำตรฐำนที่ 11  กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ 11..11  บริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบ   
ที่ที่  ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรมชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม  ตวับ่งชีค้วตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ำมส ำเรจ็  

ของโครงกำรของโครงกำร  
ผลที่เกดิขึน้ผลที่เกดิขึน้  

1. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน ร้อยละ 100 ของครู/ผู้ดูแล
เด็ก เข้ำร่วมกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติงำน 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท ำแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปีและปฏิบัติตำมแผน 

2.  กำรจัดท ำหลักสูตร ร้อยละ 100 ของครู/ผู้ดูแล
เด็ก เข้ำร่วมกำรจัดท ำ
หลักสูตร 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท ำหลักสูตรและมี
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้กับ
เด็กโดยค ำนึงถึงศักยภำพและควำม
ต้องกำรของเด็กตำมหลักสูตร 

  

มำตรฐำนที่ มำตรฐำนที่ 11  กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
ตวับ่งชีท้ี ่1.2 กำรบรหิำรจดักำรบุคลำกร 

 

  
  
มำตรฐำนที่ มำตรฐำนที่ 11  กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
ตวับ่งชีท้ี ่1.3 กำรจดัสภำพแวดล้อมของศนูยพ์ฒันำเด็กเลก็ 

  
  
  
  

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเร็จ 
ของโครงกำร 

ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก/
ผดด. 

ร้อยละ 95 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
เข้ำรับประชุม อบรม สัมนำ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก ทุกคนมีกำรพัฒนำตนเอง
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ิมมำกขึ้น
และมีคุณภำพ 

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ 
ของโครงกำร 

ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ และ
แหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก อบต.ทับสวำย 

ร้อยละ 85 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
เข้ำร่วมโครงกำร 

ครู/ผู้ดูแลเด็กปรับปรุงภูมิทัศน์มีกำรจัด
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
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มำตรฐำนที่ มำตรฐำนที่ 11  กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
มำตรฐำนที ่1.4 มำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัของศูนยเ์ด็กเล็ก 

 
มำตรฐำนที่ มำตรฐำนที่ 11  กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
ตวับ่งชีท้ี ่1.5 กำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมสีว่นรว่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ 
ของโครงกำร 

ผลที่เกดิขึน้ 

1. มีมำตรกำรป้องกันและก ำจัดแหล่ง
เพำะพันธุ์แมลงและพำหนะน ำโรค 

ร้อยละ 100 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
เข้ำร่วมโครงกำร 

ครู/ผู้ดูแลเด็กให้ควำมรู้และ
ปฏิบัติ แก่เด็กและผู้ปกครอง 
เรื่องกำรป้องกันและก ำจัด
แหล่งเพำะพันธุ์ลูกน้ ำยุงลำย 

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

ครู/ผู้ดูแลเด็กมีสมุดเซ็นชื่อ
รับ/ส่งเด็ก ผู้ปกครองลง
ลำยมือชื่อรับ/ส่งทุกครั้ง 

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ 
ของโครงกำร 

ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงกำรเยี่ยมบ้ำนน้องหนู  ร้อยละ 90 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองเข้ำร่วมโครงกำร 
 

ครู/ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง 
มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัด 
กำรช่วยเหลือกิจกรรมของ
ศพด. 

2. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญำท้องถิ่น            

ร้อยละ 80 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และชุมชนเข้ำร่วมโครงกำร 
 

ผู้ดูแลเด็ก และชุมชนมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
เด็กปฐมวัย 

3. โครงกำรแหล่งเรียนรู้จำกชุมชนและ
ท้องถิ่น            

ร้อยละ 75 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และชุมชนเข้ำร่วมโครงกำร 
 

ผู้ดูแลเด็ก และชุมชนมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
เด็กปฐมวัย 

4. โครงกำรวันส ำคัญ ร้อยละ 80 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และชุมชนเข้ำร่วมโครงกำร 
 

นักเรียน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ 
เข้ำร่วมกิจกรรม   
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มำตรฐำนที ่2 กำรจดักระบวนกำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำเด็กปฐมวยั 
ตวับ่งชีท้ี ่2.1  กำรจัดกระบวนกำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำเด็กปฐมวยั 
ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ของโครงกำร ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงกำรห้องพัฒนำสมอง                                                       ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีห้องพัฒนำสมอง 
(มุมประสบกำรณ์ต่ำงๆ)อย่ำงน้อย 5 
มุม 

มีสื่อท่ีหลำกหลำยน่ำสนใจ 
เพียงพอต่อเด็ก และเหมำะสม
กับวัยครบทั้ง 5 มุม 

2. โครงกำรสื่อกำรเรียนรู้ประชำคม
อำเซียน 

ร้อยละ 75 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก และ
นักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรสื่อกำรเรียนรู้
ประชำคมอำเซียน 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็กมีสื่อที่
ใช้ในกำรเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชำคมอำเซียน 

3. โครงกำรส่งเสริมกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ร้อยละ 90 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก และ
เด็ก นักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำ
ทักษะกระบวนกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย                    

นักเรียนมีพัฒนำกำร  
ทั้ง 4 ด้ำน เหมำะสมกับวัย 

 
 
 
มำตรฐำนที ่2 กำรจดักระบวนกำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำเด็กปฐมวยั 
ตวับ่งชีท้ี ่2.2 กำรจดักระบวนกำรเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสริมพฒันำกำรด้ำนรำ่งกำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ของโครงกำร ผลที่เกดิขึน้ 
1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร

บริหำรสถำนศึกษำ (อำหำร
กลำงวัน ) 

ร้อยละ 100 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก และ
นักเรียนศพด.อบต.       ทับสวำยเข้ำ
ร่วมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรฯ 

นักเรียนทุกคนได้รับประทำน   
อำหำรกลำงวันอย่ำงเพียงพอ  
มีคุณค่ำครบทั้ง ๕ หมู่ 

2. โครงกำรหนูน้อยอนำมัยดี   ร้อยละ 100 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก และ
นักเรียน ศพด.อบต.       ทับสวำยเข้ำ
ร่วมโครงกำรหนูน้อยอนำมัยดี 

นักเรยีน ทุกคนมีสุขภำพ
อนำมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

3. โครงกำรกีฬำเด็กประจ ำปี    ร้อยละ 100 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก และ
นักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรโครงกำรกีฬำ
เด็กประจ ำปี    

ครู/ผู้ดูแลเด็ก และนักเรียน มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
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มำตรฐำนที ่2 กำรจดักระบวนกำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำเด็กปฐมวยั 
ตวับ่งชีท้ี ่2.3 กำรจดักระบวนกำรเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิพฒันำกำรด้ำนอำรมณ ์- จติใจ 

 
 
มำตรฐำนที ่2 กำรจดักระบวนกำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำเด็กปฐมวยั 
ตวับ่งชีท้ี ่2.4 กำรจดักระบวนกำรเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิพฒันำกำรด้ำนสงัคม 

 
 
มำตรฐำนที ่2 กำรจดักระบวนกำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำเด็กปฐมวยั 
ตวับ่งชีท้ี ่2.4 กำรจดักระบวนกำรเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิพฒันำกำรด้ำนสตปิัญญำ 

 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ 
ของโครงกำร 

ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงกำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ ร้อยละ 100 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และนักเรียน ศพด.อบต.       
ทับสวำยเข้ำร่วมโครงกำร 

นักเรียนได้เล่นได้ออกก ำลัง
กำยท ำให้สนุกสนำน ร่ำเริง 
แจ่มใส อำรมณ์ดี 

2 จัดประสบกำรณ์ศิลปะ ดนตรี และกำร
เคลื่อนไหว 

ร้อยละ 100 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร 

นักเรียนมีควำมสุขสนุกสนำน 
ร่ำเริง แจ่มใส อำรมณ์ดี 

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ 
ของโครงกำร 

ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กปฐมวัย 

ร้อยละ 90 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร 

นักเรียนได้รับกำรปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตำม
หลักธรรม เพื่อด ำรงชีวิตในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประสบกำรณ์ทำงสังคม 

ร้อยละ 90 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 
และนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร 

นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมี
ควำมสุขและปฏิบัติเป็นสมำชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ของโครงกำร ผลที่เกดิขึน้ 
1. โครงกำรห้องพัฒนำสมอง                                                       ร้อยละ 90 ของครู/ผู้ดูแลเด็ก 

และนกัเรียนเข้ำร่วมโครงกำร 
เด็กเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น เกิดจินตนำกำร  
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
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มำตรฐำนที ่3 ดำ้นคณุภำพเด็ก 
ตวับ่งชีท้ี ่3.1  เด็กมีพฒันำกำรดำ้นรำ่งกำยและสขุนสิยัใน 
ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ของโครงกำร ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ (อำหำร
กลำงวัน ) 

ร้อยละ 100 ของเด็กได้รับประทำน
อำหำรครบ 5 หมู่ 

เด็กมีสุขภำพร่ำงกำยเติบโตตำมวัย
และรู้จักเลือกรับประทำนอำหำรที่
มีประโยชน์ 

2. โครงกำรหนูน้อยอนำมัยดี ร้อยละ 80 ของเด็กรู้จักวิธีใน กำร
ดูแลสุขภำพและป้องกันตนเอง 
ร้อยละ 95 ของเด็กได้รับกำรชั่ง
น้ ำหนักวัดส่วนสูงทุก  3 เดือน 

-เด็กมีสุขนิสัยที่ดีรู้จักกำรแปรงฟัน
หลังอำหำร กำรล้ำงมือ  
- เด็กมีน้ ำหนักและส่วนสูงตำม
เกณฑ์ 

3. โครงกำรออกก ำลังกำยเพื่อ
สุขภำพ 

ร้อยละ 90 ของเด็กร่วมออกก ำลังกำย เด็กมีกล้ำมเนื้อใหญ่ กล้ำมเนื้อเล็ก
แข็งแรงใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่วและ
สัมพันธ์กัน 

 
 
มำตรฐำนที ่3 ดำ้นคณุภำพเด็ก 
ตวับ่งชีท้ี ่3.2 เด็กมีพฒันำกำรด้ำนจติใจ-อำรมณ ์สงัคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ของโครงกำร ผลที่เกดิขึน้ 
1. โครงกำรส่งเสริมกำรจัด

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ร้อยละ 90 ของเด็กเข้ำร่วมโครงกำร เด็กมีควำมม่ันใจกล้ำแสดงออก
อย่ำงเหมำะสม 

2. โครงกำรจิตรกรน้อย                  ร้อยละ 85 ของเด็กเข้ำร่วมโครงกำร เด็กมีสุนทรียภำพกำรเล่น     มี
คุณธรรม จริยธรรม  มีควำมอดทน 
รอคอย รับผิดชอบ ตำมวัย 

3. โครงกำรสืบสำนศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น                       

ร้อยละ 85 ของเด็กเข้ำร่วมโครงกำร เด็กมีควำมสนใจและเข้ำร่วม
อนุรักษ์ สืบสำนศิลปะ  วัฒนธรรม  
ประเพณีในท้องถิ่น 
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มำตรฐำนที ่3 ดำ้นคณุภำพเด็ก 
ตวับ่งชีท้ี ่3.3 เด็กมีพฒันำกำรด้ำนสตปิญัญำ 

 
มำตรฐำนที ่3 ดำ้นคณุภำพเด็ก 
ตวับ่งชีท้ี ่3.4 เด็กไดร้บักำรปลูกฝงั คุณธรรม จรยิธรรม ค่ำนยิมที่พงึประสงค์ 

  
 
  
  
  
  

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ 
ของโครงกำร 

ผลที่เกดิขึน้ 

1. โครงกำรส่งเสริมกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ร้อยละ 85 ของเด็กเข้ำร่วม
โครงกำร 

เด็กมีทักษะกำรใช้สัมผัสทั้ง 5ใช้
ภำษำสื่อสำรได้สมวัย สำมำรถคิด
แก้ปัญหำในกำรท ำกิจกรรมได้
เหมำะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อกำร
เรียนรู้และทักษะในกำรแสวงหำ
กำรเรียนรู้ 

2. โครงกำรห้องพัฒนำสมอง      ร้อยละ 85 ของเด็กเข้ำร่วม
โครงกำร 

เด็กได้เรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น เกิด
จินตนำกำร  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
รู้จักคิดแก้ปัญหำในกำรเล่น กำร
จ ำแนกเปรียบเทียบควำมเหมือน 
ควำมต่ำง จัดกลุ่ม   

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร/กจิกรรม ตวับ่งชีค้วำมส ำเรจ็ 
ของโครงกำร 

ผลที่เกดิขึน้ 

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

โครงกำรวันส ำคัญ 
กิจกรรมวันแม่ 
กิจกรรมหนูน้อยถวำยเทียน 
กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 
กิจกรรมสำนสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ 
โครงกำรเงินออมลูกรัก 

ร้อยละ 85 ของเด็กเข้ำร่วม
โครงกำร 

- เด็กมีทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ตำมสำระกำรเรียนรู้ ด้ำนคุณธรรม  
จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
- เด็กมีวินัย มีควำมซื่อสัตว์ รู้จัก
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
- มีมำรยำท ปฏิบัติตนตำม
วัฒนธรรมเหมำะสมกับวัย 
- เด็กมีนิสัยประหยัด ใช้สิ่งของส่วน
ตนและส่วนรวมอย่ำงคุ้มค่ำตำม
ศักยภำพเหมำะสมกับวัย 
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บทที ่บทที ่44  
  

สรปุผลกำรพฒันำสรปุผลกำรพฒันำ  และกำรน ำผลไปใช้และกำรน ำผลไปใช้  
 

ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำยมีผลกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำโดยสรุป    ดังนี้      

1.  ผลกำรด ำเนนิงำนในภำพรวม1.  ผลกำรด ำเนนิงำนในภำพรวม  
 ด้ำนคุณภำพผูเ้รยีน  ด้ำนคุณภำพผูเ้รยีน    
 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำยมีผลกำรด ำเนินงำนในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียน
รู้อยู่ในเกณฑ์ดี  เด็กนักเรียนได้รับกำรอบรม  สั่งสอนให้เป็นผู้มีควำมรู้ มีพัฒนำกำรตำมวัยในภำพรวมอยู่ในเกณฑ์
ดี  เด็กนักเรียนมีสุขภำพกำย และสุขภำพจิตดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรมจริยธรรม และรักควำม
เป็นไทย ตำมท่ีก ำหนด 
 ด้ำนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู้ด้ำนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู้  
 ครูผู้ดูแลเด็กมีประสบกำรณ์ในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  และมีกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน ตลอดจนมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ  มีกำรจัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย  มีกำรประชุมร่วมคิดร่วมแก้ปัญหำในกำร
ท ำงำน อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
 ด้ำนกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศกึษำด้ำนกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศกึษำ  
 ผู้บริหำร และหัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  มีวิสัยทัศน์ในกำรจัดกำรศึกษำ  มีควำมเป็นผู้น ำในระบอบ
ประชำธิปไตย มีกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบ และสนับสนุนกิจกรรมกำรจัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มอบหมำยงำนให้ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลำกรรับผิดชอบงำนตำมควำมถนัดและ
ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรจัดหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนรู้ส่งเสริมคุณภำพของ
ผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำยตำมศักยภำพ  มีโครงกำรสนับสนุนกำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
 ด้ำนกำรพฒันำชมุชนแหง่กำรเรยีนรู้ด้ำนกำรพฒันำชมุชนแหง่กำรเรยีนรู้  
 ชุมชนในเขตบริกำรทำงกำรศึกษำ มีแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เด็กนักเรียนสำมำรถศึกษำหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำยจึงส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ได้ศึกษำหำ
ควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นให้มำกข้ึน  
 
 
 
22..      ผลส ำเรจ็ที่เปน็จดุเดน่ และจดุที่ควรพฒันำผลส ำเรจ็ที่เปน็จดุเดน่ และจดุที่ควรพฒันำ   
    
ด้ำนคุณภำพผูเ้รยีน  ด้ำนคุณภำพผูเ้รยีน    
 จุดเด่นจุดเด่น  เด็กนักเรียนได้รับกำรอบรมสั่งสอนให้เป็นผู้มีควำมรู้เหมำะสม มีพัฒนำกำรตำมวัย ในภำพรวมอยู่
ในเกณฑ์ดี  ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี  เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบ มีวินัย  และรักควำมเป็นไทย  เนื่องจำกศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจัดกิจกรรมในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนรู้
อย่ำงหลำกหลำย และมีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
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จุดที่ควรพัฒนำจุดที่ควรพัฒนำ แม้ว่ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำยจะมีโครงกำร/กิจกรรมในกำร
พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย  แต่จำกผลกำรประเมินพบว่ำเด็กนักเรียนส่วนมำกยึดติด
กับกำรใช้ภำษำถิ่น ไม่ค่อยกล้ำแสดงออกเท่ำที่ควร  ขำดกำรคิดวิเครำะห์  สังเครำะห์ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจึงควร
พัฒนำ/เพ่ิมเติมด้ำนกำรฝึกทักษะกำรใช้ภำษำไทย ให้มำกขึ้น 
  
ด้ำนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู้ด้ำนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู้  
 จุดเด่น  ครูผู้ดูแลเด็กทุกคน มีจรรยำบรรณของควำมเป็นครู  มีควำมรับผิดชอบ มีประสบกำรณ์ในกำรจัด
ประสบกำรณ์และพัฒนำกำรกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญจัดกิจกรรมที่หลำกหลำย    
และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง สม่ ำเสมอ  มีกำรประชุมร่วมคิด ร่วมปฏิบัติและร่วมแก้ปัญหำในกำรท ำงำน  
 จุดที่ควรพัฒนำจุดที่ควรพัฒนำ  กำรใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำทอ้งถิ่นยังไม่หลำกหลำยเท่ำที่ควร  
  
ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ   
 จุดเด่นจุดเด่น    ผู้บริหำร/หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มีวิสัยทัศน์ในกำรจัดกำรศึกษำ มีควำมเป็นผู้น ำในระบอบ
ประชำธิปไตย  มีกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบ และสนับสนุนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ   มอบหมำยงำนให้บุคลำกรรับผิดชอบตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล  มีกำร
จัดหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ส่งเสริมคุณภำพของผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำยตำมศักยภำพ มีโครงกำรสนับสนุน
กำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น   
 จุดที่ควรพัฒนำจุดที่ควรพัฒนำ  ข้อจ ำกัดในด้ำนอำคำรสถำนที่  ควรพัฒนำ/จัดแหล่งเรียนรู้ที่ส ำคัญ  เช่น ห้องสมุด ห้อง
พยำบำล  
   
ด้ำนกำรพฒันำชมุชนแหง่กำรเรยีนรู้ด้ำนกำรพฒันำชมุชนแหง่กำรเรยีนรู้  
 จุดเด่น  ในเขตชุมชนมีแหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ผู้เรียนสำมำรถศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเอง  
เช่น แปลงกำรเกษตร นำข้ำว และบ่อปลำ สวนผลไม้ นอกจำกนี้ยังอยู่ใกล้สถำนที่รำชกำร เช่น องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  สถำนีอนำมัย  ห้องสมุด โรงเรียนชุมชนบ้ำนทับสวำย ท ำให้กำรติดต่อประสำนงำนกับศูนย์รำชกำรและ
องค์กรท้องถิ่นสะดวกและรวดเร็ว   
 จุดที่ควรพัฒนำจุดที่ควรพัฒนำ     ควรมีกำรส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ศึกษำหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นให้มำกขึ้นโดยกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น  เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็ก
นักเรียนอยู่เสมอ   

33..    แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคตแนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต   
 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำยได้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ  
๒๕๖1 ท ำให้รู้ว่ำมีจุดเด่นที่ควรด ำเนินกำรต่อไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำ และมีจุดที่ควร
พัฒนำ ซึ่งจะต้องก ำหนดให้มีแผนในกำรพัฒนำที่ชัดเจนเน้นกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ผู้ปกครอง 
ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   โดยมีกำรด ำเนินกำรร่วมกันในด้ำนต่ำงๆ  ดังนี้ 
 1.  กำรปรับปรุงหลักสูตร และกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้   ควรมุ่งเน้นให้มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้ผู้เรียนเกิดกำรคิดวิเครำะห์   สังเครำะห์  ตัดสินใจได้อย่ำงมีเหตุผล  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  และมีนิสัยรักกำร
ค้นคว้ำด้วยตนเอง  จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม  นโยบำย  หรือโครงกำรพิเศษเพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์ให้ผู้เรียนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 2.  ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กเข้ำรับกำรอบรม/พัฒนำตนเองเกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็กอย่ำงสม่ ำเสมอ   



   37 

3. กำรพัฒนำ/ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ห้องพยำบำล ห้องสมุด ห้องปฏิบัติกำรต่ำงให้มีควำมพร้อม  
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยตำมศักยภำพ 
 3.  กำรพัฒนำด้ำนควำมสัมพันธ์ชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ ให้เป็น
รูปธรรม 

4.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ  ที่ชุมชนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้เกิดควำมสมัครสมำนสำมัคคี  รักและ
เกิดควำมภำคภูมิใจในสถำบันกำรศึกษำ และท้องถิ่น 
 5.  กำรพัฒนำปรับปรุงอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม จะมุ่งเน้นในด้ำนกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน  เพ่ือให้พร้อมและเหมำะกับสภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ น่ำดู น่ำอยู่ น่ำเรียน 
 
44 ..    กำรกำรต้องกำรควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือช่วยเหลือ  
 เพ่ือให้กำรพัฒนำกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำยด ำเนินกำรได้ตำม
โครงกำรที่ก ำหนดและประสบควำมส ำเร็จ  เนื่องจำกในรอบปีกำรศึกษำ ๒๕๖1  ยังมีบำงโครงกำรที่ด ำเนินกำรไม่
ประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร  โดยมีสำเหตุมำจำกงบประมำณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร  ท ำให้
กำรด ำเนินกำรจัดหำสื่อเทคโนโลยี/วัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรด ำเนินโครงกำร  รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรไม่
สนองโครงกำร  อีกทั้งจ ำนวนห้องพยำบำล ห้องสมุด ไม่เพียงพอ  จึงมีควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือในด้ำน กำร
จัดสรรงบประมำณที่เพียงพอต่อกำรจัดกำรศึกษำ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


