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ก 
บทสรปุส าหรบัผู้บรหิาร 

 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร  ต้ังอยู่ทีว่ัดนาถาวร หมู่ ๕ ต าบลนาป่าแซง  อ าเภอปทุมราชวงศา   

จังหวัดอ านาจเจริญ  สังกัด กองการศึกษา  เทศบาลต าบลปทุมราชวงศา  จังหวัดอ านาจเจริญ เปิดจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ระดับช่วงอายุ 2 – 5 ปี มีเด็กนักเรียน  จ านวน 10 คน  มีผู้ดูแลเด็ก 1  คน พนักงานจ้างเหมาบริการ 
ท าความสะอาดและประกอบอาหาร 1  คน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวรได้ด าเนินงานด้านความเข้มแข็งตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  โดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. 2561  มีผลการด าเนินการดังนี้  
              ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยภาพรวม  และรายมาตรฐานทั้ง  3  มาตรฐาน  มีคุณภาพอยู่ในระดับ 
ดี  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีโครงการและกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย   ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ  ที่ก าหนด
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  มีกิจกรรมด้านวิชาการ  กิจกรรมสร้างเสริมวินัยคุณธรรม  จริยธรรม  กิจกรรม
การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  กิจกรรมการสร้างความเข้าใจระหว่างครู  และผู้ปกครอง  กิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยส าหรับเด็ก    มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามมาตรฐาน  เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาที่ดีข้ึน  
 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก 
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก ยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดย 
      1.จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการท างานของสมอง ที่เหมาะ 
กับอายุ วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

     2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก ให้เด็กได้ลงมือกระท า  
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
              3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระการเรียนรู้ 

    4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เด็กได้คิดริเริ่ม  วางแผน  ตัดสินใจลงมือกระท า และน าเสนอความคิด
โดยผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอ านวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 

    5. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือใน
ลักษณะต่าง ๆ กัน 

   6. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และอยู่ภายใต้
วิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก 

    7. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการมีวินัย ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

      8. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า และท่ีเกิดข้ึนในสภาพจริงโดย
ไม่ได้คาดการณ์ไว้  



 
 

      9. จัดท าสารนิทัศน์ (การจัดท าข้อมูลที่แสดงให้เห็นร่องรอยพัฒนาการการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรม) 
ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล น ามาไตร่ตรอง/ใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาเด็ก และการวิจัยในชั้นเรียน 
                10. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม ทั้งการวางแผน การ
สนับสนุน สื่อ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมและการประเมินพัฒนาการผลจากการด าเนินงานในด้านนี้ ท าให้
เด็กมีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และตามศักยภาพของแต่ละคน 
 

ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม(Participative Management) ซึ่ง

นอกจากผู้บริหารจะมีบทบาทส าคัญ แล้ว ครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตลอดจนผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก้าวหน้าไปได้ด้วยดี การบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร ผู้บริหาร/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดง
ความคิดเหน็ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญใน
การแก้ปัญหา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง/ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร  
เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ   

ผลจากการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม(Participative Management) ท าให้การด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวรบรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนด 

 

ด้านคุณภาพของครู และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ครู และบุคลากร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ท าให้ครู มีความเข้าใจและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญครูมีทักษะวิชาชีพในการ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม
กับนักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ 

นอกจากนั้นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก  เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้  
ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ  หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้  ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และคุณภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องส่งผลให้
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร เกิดผลผลิตที่ดี และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน/
ท้องถิ่น  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และมี
ความเป็นประชาธิปไตย 
 

ด้านการให้ความร่วมมือจากชุมชน องค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร มีแนวทางในการด าเนินการสร้างความสัมพันธ์สองแนวทาง คือการสร้าง

ความสัมพันธ์ทางตรง ประกอบด้วยวิธีการหลัก 2 ประการ ได้แก่ การน าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกสู่ชุมชน และ การ
น าชุมชนเข้ามาสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการสร้างความสัมพันธ์ทางอ้อม โดยการพัฒนาให้บุคลากรมีมนุษย์



 
 

สัมพันธ์อันดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ การปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สะอาด 
ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยมเยือน ผลจาก 
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร กับชุมชน ท าให้ชุมชนเห็นความส าคัญและให้ความ
ช่วยเหลือทั้งด้านงบประมาณ ด้านภูมิปัญญา ด้านแหล่งเรียนรู้ และอ่ืน ๆ 
 

ด้านการดูแลเด็ก 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นโครงการเด่น โดยมี

การรวบรวมและเก็บข้อมูลนักเรียนทุกด้านเพ่ือน ามาวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญ และให้ความช่วยเหลือเป็น
รายบุคคล ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งนอกจากจะเป็นการดูแล เอาใจใส่และช่วยเหลือ
นักเรียนแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง/ชุมชน โดยอ้อม ท าให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างผู้ปกครอง/
ชุมชน กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

ด้านความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชนในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง/ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1. มีส่วนร่วมในการก าหนดสาระของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

และสังคม ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
   2. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
  3. สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตามความเหมาะสม  
  4. ร่วมมือกับครูและผู้เกี่ยวข้อง ประสานงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

ของผู้เรียน  
  5. เป็นแหล่งการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ จากสถานการณ์จริง 

     จากการเปิดโอกาสให้บุคคล/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งในฐานะ
กรรมการบริหารศูนย์ วิทยากร/ปราชญ์ชาวบ้าน ฐานะผู้ให้การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา และฐานะผู้
ประเมินคุณภาพ ท าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวม 
   

จดุเดน่ของศนูย์พฒันาเด็กเลก็  
            คุณภาพเดก็                                                           
           เด็กมีพัฒนาการในด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา เป็นไปตามเป้าหมายสถานศึกษา  
มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว  ทรงตัวได้ดี  ใช้มือและตาประสานได้ดี   
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย  ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย  หลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  สิ่งเสพติด  และระวังภัยจากบุคคล  สิ่งแวดล้อม  และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย  เด็กร่าเริง
แจ่มใส  แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม   รู้จักยับยั้งชั่งใจ   อดทนในการรอคอย   ยอมรับและพอใจ 
ในความสามารถและผลงานตนเองและผู้อื่น  มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี  มีความมั่นใจ  กล้าพูด  กล้าแสดงออก  
รู้จักการช่วยเหลือ  และแบ่งปัน  รู้จักการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น  รู้หน้าที่รับผิดชอบ  รู้จักอดทน  อดกลั้น   



 
 

มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม  รู้จักชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว   
การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัด  และพอเพียง  ส่วนร่วม 
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  ยอมรับหรือเคารพในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  รู้จักแก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง  เด็กสนทนา
โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย  และพยายามค้นหาค าตอบ   
อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย  มีวามสามารถในการคิดรวบยอด  การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินในเรื่องง่ายๆ  ได้สร้างสรรค์ผลงานตามความคิด
และจินตนาการ  และการใช้เทคโนโลยี  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

 ความต้องการชว่ยเหลือจากหนว่ยงานตน้สงักดั 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร  ยังขาดสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และบุคลากรยังมี
จ านวนไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็กตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  และด้านงบประมาณในการบริหารจัดการที่ได้รับยังไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 ตามท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร   ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี 
การศึกษา 2562  ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนีก้ารด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
  ต้องปรับปรุง    ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น    ดี     ดีมาก 

 

มาตรฐานดา้นที ่1  การบรหิารจัดการศนูย์พฒันาเด็กเลก็ 
ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย   ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ดี 
มาตรฐานด้านที่  2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อ
พัฒนา เด็กปฐมวัย 

ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป ดี 
มาตรฐานด้านที่ 2  คุณภาพของเด็กปฐมวัย ดี 
ส าหรับเด็กแรกเกิด – อายุ 2 ปี (2 ปี 11 เดือน 29 วัน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ก  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัย ดี 
ส าหรับเด็กอายุ 3 ปี – 6 ปี (ก่อนเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่  1)  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ข  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  เรียนรู้และสร้างสรรค์ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  คุณธรรม  มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี ดี 

 



 
 

ฉ 
ค าน า 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา 2562  

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลปทุมราชวงศา  ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา 2562 ของ
สถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย บทสรุปส าหรับผู้บริหารข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาสภาพการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตนเองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสรุปผลการ
ประเมิน/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา
ภาคผนวกของทั้ง 3 มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ครู ผู้ปกครองชุมชน และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมพัฒนาร่วมประเมินคุณภาพ และร่วมจัดท า
รายงานรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  ให้สมบูรณ์ครบถ้วน และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูล สารสนเทศ และข้อเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สูงขึ้น ต่อไป 
 
 

                                                           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร 
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สว่นที ่1 
ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์พัฒนาเด็ก 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร ตั้งอยู่เลขท่ี 96 หมู่ที ่5 ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อ านาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37110  โทรศัพท ์0610352770  E-mail Patamawadee4195@gmail.com   
สังกัด กองการศึกษาเทศบาลต าบลปทุมราชวงศา อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 
 เปิดสอนระดับปฐมวัย เดก็อายุต่ ากว่า 2 -3 ปี   และระดับชั้นเด็กอายุ 3 – 4 ปี จ านวน 1 ห้องเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร  มีเนื้อท่ี  ประมาณ  1  ไร่ 
  ประวัติความเป็นมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร  ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ที่  5   
บ้านนาถาวร   ต าบลนาป่าแซงอ าเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอ านาจเจริญ   ตั้งอยู่บริเวณวัดนาถาวรจัดตั้งขึ้น 
เมื่อ วันที่  1 ตุลาคม   2543  โดยผู้น าในการจัดตั้งคือ พระครูถิรศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดนาถาวรในขณะนั้น    
พร้อมด้วยชาวบ้านนาถาวร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวรได้อยู่ในความดูแลของกรมศาสนาตลอดมา 
                   วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2554 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร ได้ถ่ายโอนจากรมศาสนาบางส่วน 
ให้อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลปทุมราชวงศา  
โดยเลือกรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรูปแบบที่  2   ซึ่งการด าเนินงานอยู่ในรูปแบบของ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และต่อมาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีมติในที่ประชุมโดยเลือก 
รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ในรูปแบบที่  1   คือให้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลทั้งหมดเพ่ือจะได้มี 
การพัฒนาในด้านอาคารสถานที่ให้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวรเปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล   2 – 5 ขวบ เขตพ้ืนที่บริการการ 
ศึกษา คือ  หมู่ 5 ต าบลนาป่าแซง เด็กท่ีอยู่ในเขตเทศบาลต าบลปทุมราชวงศาบางส่วน และเปิดให้บริการส าหรับ
เด็กนอกเขตเทศบาลที่มีความประสงค์ เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร   

 

2. ข้อมูลผู้บริหาร 
           นางสาวนวลจันทร์  สมแก้ว ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตร์บัณฑิต สาขา การศึกษา
ปฐมวัย   โทรศัพท ์0610352770    เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เริ่มปฏิบัติงานต าแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2543 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 19  ปี 5 เดือน 
   
3. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1 พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ
งาน 

วุฒิ สาขาวิชา จ้างด้วยเงิน 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารบั 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

1. นางสาวนวลจันทร์ สมแก้ว 41 19 ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 

25 80 
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3.2  พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที ่ จ้างด้วยเงิน 
1 นางสาวอรวรรณ์ บ่อแก้ว 34 เหมาบริการ ม.6 มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
ประกอบ

อาหารและ
ท าความ
สะอาด 

เทศบาล 

 
3.3 สรุปจ านวนบุคลากร 
  3.3..1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 
 

ประเภท/ต าแหนง่ 
จ านวนบคุลากร(คน) 

รวม 
ต่ ากวา่ปรญิญาตร ี ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา      
  -หัวหน้าสถานศึกษา - - - -        - 
                      รวม            - 
2. สายงานการสอน      
  -ข้าราชการ/พนักงานครู - - - -        - 
  -พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   (ผู้ช่วยหัวหนา้ ศพด.) 

- - - -        - 

  -พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   (ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)) 

- 1 - - 1 

  -พนักงานจ้างทั่วไป 
   (ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)) 

- - - -  

  -พนักงานจ้างเหมาบริการ 1 - - -         1 
                       รวม 1 1 - - 2 
                รวมทัง้สิน้ 1 1 - - 2 
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0.00% 

50.00% 50.00% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

สายงานการสอน 

สายงานสนับสนุนการสอน 

50% 50% 

0% 0% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒกิารศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี 

ปริญญำตรี 

ปริญญำโท 

ปริญญำเอก 
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4. ข้อมูลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ณ  วันที่  10  มิถุนายน ของปีการศึกษา 2562) 

4.1 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร ปีการศึกษา 2562  ทั้งสิ้น 10 คน จ าแนกตาม
ระดับชั้นที่เปิดสอน 
      

ระดบัชัน้เรียน/ชว่งอายุ จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อายุต่ ากว่า 3 ปี ๑ ๒ ๕ ๗ 
อายุ ๓ – ๔ ปี ๒ ๑ ๓ 

รวม ๑ ๔ ๖ ๑๐ 
 
จ านวนเด็กพิเศษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ชาย  -  คน หญิง  -  คน  รวม จ านวน  -  คน 
อัตราส่วนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ครูระดับอนุบาล = 1 :10 เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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4.2 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง ปีการศึกษา 2560 -2562 
 

 

 
 
 

     ปีการศึกษา  2560  จ านวน   18    คน 
                                      ปีการศึกษา  2561  จ านวน    10    คน 
                                      ปีการศึกษา  2562  จ านวน    10    คน 
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 



 
 

6 
5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
  5.1 พัฒนาการด้านร่างกาย  

 

 
 
 

 
 

 

 

90% 

10% 

0% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย  

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

ระดับชั้น 
จ านวน 
เด็กที่

ประเมิน 

จ านวนเด็กที่มีผลการประเมิน
พัฒนาการ 

 
 

รวม 
 

 
 

ค่าเฉลี่ย 
S.D. 

เด็กที่มีผลการประเมิน 
ระดับ 2 (พอใช้)ขึ้นไป 

1 2 3 
ปรังปรุง พอใช้ ดี จ านวน ร้อยละ 

อายุต่ ากว่า 3 ปี 8 - 1 7 8 2.66  8 100 
อาย ุ3 – 5 ปี 2 - - 2 2 0.66  2 100 

รวม 10 - 1 9 10   10 100 
ร้อยละ 100 - 10.00 90.00 100     
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        5.2  พัฒนาการดา้นอารมณ ์จิตใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

90% 

10% 

0% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  

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

ระดบัชัน้ 
จ านวน 
เด็กที่

ประเมนิ 

จ านวนเดก็ทีม่ีผลการประเมิน
พัฒนาการ 

รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 

 
 

S.D
. 

เดก็ทีม่ผีลการประเมนิ 
ระดบั 2 (พอใช)้ขึน้ไป 

1 2 3 
ปรังปรงุ พอใช ้ ด ี จ านวน ร้อยละ 

อายตุ่ ากวา่ 3 ป ี 8 - 1 7 8 2.66  8 100 
อาย ุ3 – 5 ป ี 2 - - 2 2 0.66  2 100 

รวม 10 - 1 9 10   10 100 
ร้อยละ 100 - 10  100     
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       5.3 พัฒนาการดา้นสงัคม  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

100% 

0% 0% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม 

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

ระดบัชัน้ 
จ านวน 
เด็กที่

ประเมนิ 

จ านวนเดก็ทีม่ีผลการประเมิน
พัฒนาการ 

 
 

รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ S.D. 

เดก็ทีม่ผีลการประเมนิ 
ระดบั 2 (พอใช)้ขึน้ไป 

1 2 3 

ปรังปรงุ พอใช ้ ด ี จ านวน ร้อยละ 
อายตุ่ ากวา่ 3 ป ี 8 - - 8 8 2.66  8 100 
อาย ุ3 – 5 ป ี 2 - - 2 2 0.66  2 100 

รวม 10 - -  10   10  
ร้อยละ 100 - - 100 100     
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5.4 พฒันาการดา้นสตปิญัญา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

40% 

60% 

0% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา 

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

ระดบัชัน้ 
จ านวน 

เด็กทีป่ระเมนิ 

จ านวนเดก็ทีม่ีผลการประเมิน
พัฒนาการ 

รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 

 
 

S.D. 

เดก็ทีม่ผีลการประเมนิ 
ระดบั 2 (พอใช)้ขึน้ไป 

1 2 3 
ปรังปรงุ พอใช ้ ด ี จ านวน ร้อยละ 

อายตุ่ ากวา่ 3 ป ี 8 - 6 2 8 2.66  8 100 
อาย ุ3 – 5 ป ี 2 - - 2 2 0.66  2 100 

รวม 10 - 6 4 10   10  
ร้อยละ 100  60 40   100       
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5.5  ข้อมลูเด็กในศนูย์พฒันาเดก็เล็กดา้นอืน่ๆ  

ที ่ รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเปน็ 
ร้อยละ* 

1. จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

10 100 

2. จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอม
เมา เช่น สุรา บุหร่ี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

10 100 

3. จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม - - 
4. จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภาวะทุพโภชนาการ - - 
5. จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีปัญญาเลิศ - - 
6. จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 
7. จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) - - 
8. จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ - - 
9. จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เรียนซ้ าชั้น - - 

10. จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จบหลักสูตร ปฐมวัย 2 - 
 
หมายเหตุ: ร้อยละของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด  
 
6. ข้อมลูอาคารสถานที ่ 

 

ที ่ รายการ จ านวน 
1. อาคารเรียน 1 หลัง 
2. ห้องน้ า/ห้องส้วม  3 หอ้ง 
3. สนามเด็กเล่น 1 แห่ง 
4. โรงอาหาร 1 หลัง 
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7. ข้อมลูงบประมาณ  
     งบประมาณรายรบัรายจา่ยเงนิรายได้ศนูย์พฒันาเดก็เลก็วัดนาถาวร ประจ าปีงบประมาณ  2562 
 

รายได้ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ รายรบั (บาท) รายจา่ย (บาท) 
ก  รายไดท้ีจ่ัดหาเอง 
    1. เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเฉพาะ 
    2. เงินที่ได้จากการรับจ้างและท่ีได้จากการจ าหน่ายสิ่งของ 
    3. เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ 
    4. เงินที่ได้จากากรเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา 
    5. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก  เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับ 
       ประโยชน์จาการใช้ทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    6. เงินที่ได้จากจ าหน่ายโอนทรัพย์สินที่เกิดจากเงินรายได้ 
       ของสถานศึกษาและจากบุคคลภายนอก 
    7. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
    8. รายได้อ่ืนๆ 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 

683.96 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้และ
เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน 
     1. เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้
สถานศึกษา  จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 
     2. เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา 
           2.1. ค่าอาหารกลางวัน 
           2.2 ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                2.3 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) 
          2.4  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
          2.5 ค่าหนังสือเรียน 
          2.6 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
          2.7 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 
- 
 
 
 

49,000 
- 

17,000 
600 
400 
400 
860 

 

 
 
- 
 
 
 

46,000 
- 

17,000 
600 
400 
400 
860 

รวม 68,943.96 65,260 
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8. ข้อมลูสภาพชมุชนโดยรวม 
 8.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านนาถาวร ซึ่งมีประชากรประมาณ 
490 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นป่าชุมชน  และทุ่งนา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร 
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดนาถาวร   อาชีพหลักของชุมชน คือ ท าการเกษตร ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีบุญต่างๆ ตามประเพณีฮีตสิบสองของชาวอีสาน  
เช่น บุญข้าวจี่หรือบุญกุ้มข้าวใหญ่ บุญผะเหวดเวส  บุญข้าวสาก  บุญข้าวประดับดิน  สงกรานต์รดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุ บุญบั้งไฟ เป็นต้น 

  8.2   ผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่จบการศึกษา  ระดับมัธยมปลาย อาชีพหลักของคนในชุมชน  ได้แก่  อาชีพ
เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 15,000. บาท   

  8.3   โอกาสและ ข้อจ ากัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร  
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวรได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT)  
                โอกาส 

1. ผู้ดูแลเด็กมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง  
2. ผู้ดูแลเด็กจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัยและเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ
หลักการจัดประสบการณ์ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
3. ชุมชนเข้มแข็ง ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพร้อมที่ให้ความร่วมมือกับทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในทุก 

กิจกรรมด้วยดีเสมอมาเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกครั้ง 
4. มีแหล่งการเรียนรู้อยู่ในชุมชนที่ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ได้ 
5. มีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนซึ่งเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ 

 ข้อจ ากัด 
1. มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่จะมาพัฒนาด้านอาคารสถานที่  และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีข้อจ ากัดในส่วนของงบประมาณในการก่อสร้าง  ท าให้อาคารเรียนไม่เอ้ือ

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      3. อยู่ไกลชุมชน 
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9. โครงสร้างหลักสตูรสถานศกึษาศนูย์พฒันาเด็กเลก็วดันาถาวร 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดง
ในตารางดังนี ้ 

 
สาระที่ควรเรียนรู้ สัปดาห์ที ่ หน่วยการเรียนรู้ 

 
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
 
 
 
 
 
วันส าคัญ                     
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
 
วันส าคัญ                     
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
 
วันส าคัญ                     
บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
 
 
 
 
 
 
วันส าคัญ 

 
1 - 4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

 
ก้าวใหม่ได้เรียนรู้ 
ชื่อของหนูก็มี 
เดก็ดีมีวินัย 
สุขสดใสในร่างกาย 
ทุกทุกวันออกก าลังกาย 
แสนสบายกินดีมีสุข 
วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา 
ความปลอดภัยมีมากหลาย 
สัมผัสกายท้ังห้า 
แม่จ๋า 
หนูจ๋าหนูท าได้ 
เปล่งประกายหนูน้อยน่ารัก 
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
บ้านสุขสันต์ 
ครอบครัวหรรษา 
เพ่ือนบ้านของหนู 
เรียนรู้จังหวัด 
ที่พักอุ่นใจ 
สายใยชุมชน 
ชื่นชมอาชีพ 
วันปิยมหาราช 
ประเมินผล 
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สาระที่ควรเรียนรู้ สัปดาห์ที ่ หน่วยการเรียนรู้ 

  
วันส าคัญ                                        
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
 
 
วันส าคัญ                                        
 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก                                       
 
 
วันส าคัญ                     
 
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
 
 
วันส าคัญ                     
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 
 

 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

 
วันลอยกระทง 
ชีวิตน่ารู้ 
วันคืนชื่นอุรา 
ฤดูกาลหรรษา 
วันพ่อแห่งชาติ 
นานาสัตว์โลก 
นกน้อยเริงร่า 
ต้นไม้คืนป่า 
วันขึ้นปีใหม่ 
วันเด็กวันครู 
ดอกไม้งามตา 
สรรหาผีเสื้อ 
อร่อยผักผลไม้ 
วันมาฆบูชา 
ขยันเหลือเจ้ามดน้อย 
เติบใหญ่เพราะเมล็ดข้าว 
โลกเราน่าอยู่ 
สีสวยสดใส 
เดินทางทั่วไทย 
โลกไร้พรหมแดน 
สิ่งของเครื่องใช้ 
หัวใจนักคิด 
นักประดิษฐ์ตัว 
ประเมินผล 
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10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

10.1  แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถิติการใช้ จ านวนครั้ง/ปี 
1. มุมการเรียนรู้ต่างๆ 245 
2. สวนไม้ดอกไม้ประดับ 24 
3. วัดนาถาวร 12 
4. สนามเด็กเล่น 245 

 
10.2  แหล่งเรียนรู้ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถิติการใช้ จ านวนครั้ง/ปี 
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/กลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน 2 
2. วัดศรีชมภู่ 1 
3. วัดนาหว้า 1 
4. เทศบาลต าบลปทุมราชวงศา 1 
5. เทศบาลต าบลนาป่าแซง 1 
6. 9ตลาดสดเทศบาลต าบลปทุมราชวงศา 1 

 
    10.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้ทรงคุณวุฒิ   วิทยากร  ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชิญมาให้ความรู้ 
            แก่เด็ก 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ให้ความรู้เกี่ยวกับ จ านวนครั้ง/ปี 
1. นางหนูเพียร  ค่าแพง จักสานกระติบข้าว/ทอผ้าลายมัดหมี่และลายผ้าต่างๆ 1 
2. นายหลอม  สมแก้ว หมอพราหมณ์สู่ขวัญ 1 
3. นางบุญยิ่ง ลาภสาร การท าพานบายศรี 1 

 
 
11. ผลงานดเีดน่ในรอบปทีีผ่า่นมา 

11.1 ผลงานดีเด่น 
        การจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร  ยึดแนวทางของการปฏิรูปการศึกษา เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ บริหารจัดการโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงท าให้
ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนด้วยดีเสมอมา   โครงการเด่นที่สานสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนได้รับการ
ยอมรับจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนคือ โครงการเยี่ยมบ้านสายสัมพันธ์ชุมชน เข้าไปรับรู้รับฟังปัญหา
แนะน าและช่วยเหลือเบื้องต้น 
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        11.2  เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงานดีเด่นของครูผู้ดูแลเด็ก 
       บุคลากรมี 1 คนจบการศึกษาปริญญาตรีปฐมวัย และเข้ารับการอบรม  ศึกษาดูงาน และพัฒนาตนเอง
เสมอเพ่ือมาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ท าให้บุคลากรได้รับการยกย่อง ในการเป็นผู้มีมานะอดทนในการ
ปฏิบัติงาน 
              11.3 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่ประสบผลส าเร็จจนได้รับการยอมรับ  หรือเป็นตัวอย่างการปฏิบัติ
ระดับปฐมวัย 
 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือระดับ
ความส าเร็จ 

1. 
2. 
3. 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

4 ครั้ง/ปี 
4 ครั้ง/ปี 
100% 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา 2561  

สรปุผลการประเมนิภาพรวม 
 

มาตรฐาน/ตวับง่ชี้ ระดบัคณุภาพ 
มาตรฐานที่ 1 ครู/ผู้ดูแลเด็กมคีุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ 
รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเองมีครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ 3 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ
บริหารจดการ 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์ ระดับผ่าน 
มาตรฐานที่ 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้อย่างมประสิทธิภาพ 
ระดับดี 

มาตรฐานที่ 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
อย่างเป็นระบบและครบวงจร 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน ระดับดี 
มาตรฐานที่ 8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
ระดับดี 

มาตรฐานที่ 9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้ เรียนอย่าง
หลากหลาย 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ 10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

ระดับดี 

มาตรฐานที่  11 ศูนย์ พัฒนาเด็ ก เล็ กมีความร่ วมมื อระหว่ างบ้ าน  องค์ กรทางศาสนา 
สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ 12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง
ต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดี 
มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครอง และ

ชุมชน 
ระดับดี 

มาตรฐานที่ 15 ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม สามารถปฏิบัติ กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี
เจตคติต่ออาชีพสุจริต 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ 16 ผู้เรียนมีทักษะ ด้านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจ าแนก การเปรียบเทียบ 
และแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ 17 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/แผนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ 

ระดับดี 
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มาตรฐาน/ตวับง่ชี้ ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานที่ 18 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ 19 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตใจที่ดี ระดับดี 
มาตรฐานที่ 20 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ  ดนตรี และการเคลื่อนไหว ระดับดี 
มาตรฐานที่ 21 ผู้เรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
ระดับดี 

มาตรฐานที่ 22 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง และชุมชน 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ 23 ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีส่วนรวมสนับสนุนใน
การพัฒนาการศึกษา 

ระดับดี 

 
จดุเดน่ 
 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวรมีการบริหารและการ
จัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลาย เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุม
ระดมสมอง เพื่อให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา/สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา/นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตามหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ครูสามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการจัดการศึกษา เพ่ือใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ ในโอกาสต่อไป 

1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   - ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม 
     ในการเสนอความคิดเห็นในการ 
     จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
   - ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ 
     มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
     ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความเข้มแข็ง  
     มีส่วนรว่มรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
     และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
   - ส่งเสริมให้ครู และบุคลากร 
     น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา 
     ผู้เรียน 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้การดูแล จัดประสบการณ์ 
   การเรียนรู้ และการเล่น  
   เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
     - ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตาม 
       จรรยาบรรณของวิชาชีพ  
      - ครูมีความมุ่งมั่น อุทิศตนในการสอน 
       และพัฒนาผู้เรียน ครูมีวุฒิทางการศึกษา 
       ระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย   
       ทุกคน ครูสอน 

2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้การดูแล จัดประสบการณ์   
   การเรียนรู้ และการเล่น  
   เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
       ครูควรพัฒนาเทคนิคการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนให้มี
ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์คิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ฯลฯ และพัฒนานาการทางการ
เรียน 

3. ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย 
       เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์ และมีทักษะในการเคลื่อนไหวไปตามวัย 
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนหลีกเลี่ยง
สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคภัยและสิ่งเสพติด มี
พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจแจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น มีความม่ันใจ กล้าแสองออก  ด้านสังคมมี
วินัย มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตรู้จักแบ่งปัน 
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ มี
พัฒนาการทางด้านสติปัญญาสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวรักการ
เรียนรู้มีทักษะทางภาษที่เหมาะสมกับวัย 

3. ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย 
       ควรจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดรวบยอด คิด
แก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 
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12. ผลการประเมินคุณภาพนอกรอบสาม  
    

ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในชั้นต่อไป 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น 
               เด็กเป็นส าคัญ 

35.00 27.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 11.00 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.00 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ    
               และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 1.50 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
                 ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
               รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ 
               แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

คะแนนรวม 100 78.00 ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา .....78.00....คะแนน  มีคุณภาพระดับ....ดี.... 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. เป็นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  เป็นการประเมินเพ่ือชี้ทิศทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาพรวม  จะไม่ตัดสิน  
รับรองหรือไม่รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  แต่จะก าหนดเพียงว่า   ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  
สมศ.แล้ว 
 
13. การน าผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษามาใชใ้นการปรับปรงุและพฒันา คณุภาพการศกึษา
อยา่งตอ่เนื่องในปีการศึกษา 2561  
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวรไม่ได้รับการประเมินจากสมศ. 
 



 
 

 
ส่วนที่ 2 

สภาพการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
1. การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาตามแผนปฏบิตักิารประจ าปกีารศึกษาของสถานศึกษา 

        1.1 การบรหิารจดัการศึกษา 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  5 ด้าน ผู้บริหารยึด

หลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA  ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยแผนงานบุคลากรและการบริหารจัดการ แผนงานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
แผนงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร แผนงานการมีส่วนร่วมและสนับจากชุมชน และแผนงานธุรการการเงิน
และพัสดุ ดังผังโครงสร้างนี้ 
 

โครงสรา้งการบรหิารงานศนูยพ์ัฒนาเดก็เล็กวดันาถาวร 
 

 
                                                 หวัหน้าศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 
 
 
                                                          ‘’’’’’’’’’’’      คณะกรรมการบรหิารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
1. ด้านการ
บริหารงาน 
2. ด้านการบริหาร 
งบประมาณ 
     
 

ด้านบุคลากร 
1. ด้านมาตรฐาน
ต าแหน่ง 
2. ด้านผู้บริหาร
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3. ด้านการ
บริหารงานบุคคล 

ด้านอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.ด้านอาคาร
สถานท่ี 
2. ด้านสิ่งแวดล้อม 
3. ด้านความ
ปลอดภัย 

ด้านวิชาการ
และกจิกรรม
ตามหลักสูตร 
1. การ
บริหารงาน
วิชาการ 
2. การจัดท า
หลักสตูร 
3. การจัด
กิจกรรมตาม
หลักสตูร 
4. การวัดและ
ประเมินผล 
5. การจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
6.การโภชนาการ
และส่งเสรมิ
สุขภาพ 
 

ด้านการมีส่วน
ร่วมส่งเสริม
สนับสนุน 
1. ด้านวิชาการ 
2. ด้านอาคาร
สถานท่ี 
3. ด้าน
งบประมาณ 
4. ด้านบุคลากร 
5. ด้าน
ความสัมพันธ์
กับชุมชน 

ด้านการส่งเสริม
เครือข่ายการ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
1. จัดตั้ง
ประสานให้
ความร่วมมือการ
ด าเนินงานของ
เครือข่าย 
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            1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์  
                 วสิยัทศัน ์(VISIQN) 
            “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร จัดประสบการณ์ให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานด้วยความ
พร้อมของสถานศึกษาบุคลากรมีประสิทธิภาพมีความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม” 
 

                  พันธกจิ (MISSIQN) 
    1. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 
    2. ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ และมีคุณภาพ 
    3. พัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน 
    4. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้มีความพร้อม 
             5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กเล็ก 
 

         เปา้ประสงค ์ 
   1. คุณภาพครูศักยภาพของบุคลากร 

             2. คุณภาพเด็ก 
             3. เด็กมีพฤติกรรมทีเหมาะสม 
             4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
             5. อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
             6. คณะกรรมการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมของชุมชน 
           
         ยุทธศาสตร์ 
            1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครูและศักยภาพของบุคลากร 
                1.1 กลยุทธ์จัดหาครูและพัฒนาครูที่มีความสามารถด้านการจัดประสบการณ์เด็ก 
                1.2 กลยุทธ์พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู 
                1.3 กลยุทธ์เสรมิสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ครู กับผู้ปกครอง 
 

           2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพเด็ก  
               2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก  
               2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กสุขภาพอนามัยที่ดี 
 

         3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาพฤติกรรมเดก็ 
             3.1 กลยุทธ์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็ก 
             3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก 
             3.3 กลยุทธ์ส่งเสรมิการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             3.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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       4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาความพร้อมของสื่อและแหลง่เรยีนรู้ 
          4.1 กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
 

       5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสภาพแวดลอ้ม อาคาร สถานทีข่องศนูย์พฒันาเด็กเลก็ 

           5.1 กลยุทธ์การจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้เหมาะสมเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

      6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการบรหิารศนูย์พฒันาเด็กเลก็และการมสีว่นรว่ม 
          6.1 กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        
          6.2 กลยุทธ์เสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน  
  
     อัตลกัษณ์ของสถานศึกษา 
          “ยิ้มไหว้  ทักทายกัน” 
 

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
     “อยู่แบบพอเพียง” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ส่วนที่ 3 

ผลการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 1. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      สรุประดับคุณภาพ ดี 
วธิดี าเนินการศนูย์พฒันาเด็กเล็กวดันาถาวรไดด้ าเนนิการตามมาตรฐาน  ดังนี้ 
มาตรฐานดา้นที ่1  การบรหิารจัดการศนูย์พฒันาเด็กเลก็  ระดับคุณภาพ  ดี มีจ านวน 5 ตัวบ่งชี้  ซึ่งผลการ
ประเมินดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ได้ระดับคุณภาพ ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ได้ระดับคุณภาพ ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ได้ระดับคุณภาพ ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ได้ระดับคุณภาพ ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ได้ระดับคุณภาพ ดี 
    ตวับง่ชี้ที ่1.1 การบริหารจดัการอยา่งเปน็ระบบ 
     กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
           1. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2542 และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 2562 มีการสรุป/รายงานโครงการ/กิจกรรมละจัดท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR)   
                   2. จัดท าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุปและ
รายงานการใช้หลักสูตร  
          3. จัดท าข้อมูลเด็กรายบุคคล ข้อมูลครู ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลด้านงบประมาณ ด้านครุภัณฑ์  
          4.  มีการบันทึกการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ/โรคติดต่อ  
          5. ท าบันทึกการตรวจสุขภาพ บันทึกความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น  
          6. ท าบันทึกผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม 
     ตวับง่ชี้ที ่1.2 การบรหิารจดัการบคุลากรทุกประเภทตามหนว่ยงานทีส่ังกัด 
      กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
           1. จัดท าโครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
          2. จัดท าแฟ้มประวัติสุขภาพครู/บุคลากร  
          3. จัดท าข้อมูลเด็กรายบุคคล ข้อมูลครู และบุคลากร ข้อมูลด้านงบประมาณ, ด้านครุภัณฑ์  
          4. บันทึกการตรวจสุขภาพครู(การตรวจสุขภาพ เช่น X-RAY ปอด ตรวจอุจจาระเพ่ือหาเชื้อบิด
ไทฟอยด์ และพยาธิ  ตรวจเลือดหาไวรัส ตับอักเสบชนิดเอ และตรวจผิวหนัง) 
          5. จัดท าแบบประเมินความเครียดครูและบุคลากร 
          6. จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร 
          7. ให้ครูและบุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงาน 
          8. มีการประเมิน และสรุปผลการปฏิบัติงาน 



 
 

          9. ให้ครูและบุคลากรทุกคน จัดท าแผนการพัฒนาตนเองรายปี (ID Plan) 
         10. จัดท าทะเบียนครู และบุคลากร ทะเบียนเด็ก และทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     25 
      ตวับง่ชีท้ี ่1.3 การบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มเพือ่ความปลอดภยั   
      กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
           1. จัดท าโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย และมีการสรุป/รายงานโครงการ 
     2. มีการเดินส ารวจ(Safety Round Record) สภาพพ้ืนที่ทั้งภายในและภายนอก โดยส ารวจทุก 3 
เดือนพร้อมทั้งบันทึกการเดินส ารวจทุกครั้ง 
     3. มีการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพ่ือความปลอดภัย โดยประเมินทุก 3 เดือน 
    4.  มีการตรวจเช็คคัดกรองความเสี่ยงของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น ทุก ๓ เดือน พร้อมทั้งท าบันทึก 
การตรวจเช็ค  
    5. ออกเยี่ยมบ้านเด็กทุกคน และบันทึกการเยี่ยมบ้านทุกครั้ง 
    6. ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง และมีการตรวจเช็คน้ ายาดับเพลิง พร้อมบันทึกการตรวจเช็คทุกครั้ง 
    7. ฝึกซ้อมแผนอพยพให้กับครู และเด็กทุกคน ปีละ 1 ครั้ง 
     ตวับง่ชี้ที ่1.4  การจดัการเพื่อสง่เสริมสขุภาพและการเรยีนรู้ 
      กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
    1. จัดหาเครื่องชั่งน้ าหนักตามมาตรฐาน(ความละเอียด 0.1 กิโลกรัม) 
    2. จัดหาเครื่องวัดส่วนสูงตามมาตรฐาน(ความละเอียด 0.1เซนติเมตร) 
    3. มีกราฟน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ 
ส่วนสูง ตามเพศเป็นรายบุคคล  
    4.  ตรวจสอบเครื่องมือ อย่างสม่ าเสมอพร้อมท าบันทึกการตรวจสอบ 
    5.  มีทะเบียนคุมรายการยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
    6.  บันทึกข้อมูลน้ าหนักและส่วนสูง และการแปลผลการเจริญเติบโต ของเด็ก 
    7. จัดท ารายการอาหารย้อนหลัง 1 เดือน และล่วงหน้า 1 เดือน 
             8.  บันทึกการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน 
    9. บันทึกการตรวจสุขอนามัยประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง 
    10.  บันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น 
    11. บันทึกประวัติการได้รับวัคซีน 
    12.  จัดท าโครงการโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      ตวับง่ชีท้ี ่1.5 การสง่เสริมการมสีว่นรว่มของครอบครวัและชมุชน 
      กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
      1. จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
      2.  จัดท าเอกสารแผ่นพับความรู้ต่าง ๆ 
      3. จัดให้มีมุมผู้ปกครอง 



 
 

      4. จัดตั้งกลุ่มกลุ่ม Application Line ผู้ปกครอง  
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 5. จัดท าโครงการประชุมผู้ปกครอง 
6. จัดท าทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 7. ประกาศแต่งตั้งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     จุดเด่น 
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวรมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการประชุมที่ 
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ครูผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา ที่ใช้กระบวนการรวบรวมและสรุปข้อมูล 
เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ ในโอกาสต่อไป   
    จุดที่ควรพฒันา 
 1. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 2. ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ให้มีความ เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
    การปฏบิัตทิีเ่ปน็แบบอย่างที่ด ีหรือทีด่เีลิศ 

“การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน ”เป็น
รูปแบบที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษาตาม
บริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวรโดยการสังเคราะห์สภาพของปัญหา ความต้องการพัฒนา จุดแข็ง และ
จุดอ่อนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้งน าหลักการบริหาร ทฤษฎี และ
ประสบการณ์การบริหารของผู้บริหาร/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจน
เกิดผลเชิงประจักษ์ต่อสารณชนทั่วไปจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวรเป็นที่ยอมรับของชุมชน  

 
มาตรฐานดา้นที ่2  คร/ูผูด้แูลเด็กใหก้ารดแูลจดัประสบการณก์ารเรยีนรูแ้ละการเลน่เพือ่พฒันาเดก็ปฐมวยั    
ระดับคุณภาพ  ดี  มีจ านวน 5 ตัวบ่งชี้  ซึ่งผลการประเมินดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  ไดร้ะดับคุณภาพดี  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ  ไดร้ะดับคุณภาพดี  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร   ไดร้ะดับคุณภาพดี  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็น
พลเมืองดไีดร้ะดับคุณภาพดี 



 
 

 ตัวบ่งชี้ที่  2.5  การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในชั้นถัดไป  ได้ระดับ
คุณภาพดี 
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     ตวับง่ชี้ที ่2.1 การดูแลและพฒันาเด็กอยา่งรอบดา้น 
     กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
           1. จัดท าหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  2. จัดท าบันทึกหลังการสอน 
  3. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
  4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
  5. มีการประเมินพัฒนาการเด็กทุกคน 
  6. ครูทุกคนท าวิจัยชั้นเรียน ปีละไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
  7. มีมุมเสริมทักษะ/มุมเสริม ประสบการณ์ ทุกห้อง 
  8. มีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่อยู่ในมุมต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
  9. ครูบันทึกพฤติกรรมของเด็กขณะท ากิจกรรมรายบุคคล ทุกคน 
  10. มีโครงการการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้ พร้อมทั้งสรุป/
รายงานโครงการ 
  11. มีทะเบียนสื่อ เทคโนโลยี ทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  12. มีการประเมินเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก  รายบุคคลDSPM (อายุ 2 – 5 ปี) 
  13. บันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
  14. มีสมุดรายงานประจ าตัวเด็ก ทุกคน 
  15. บันทึกสภาพปัญหาและการแก้ไขของเด็กกลุ่มเสี่ยง/ด้อยโอกาส 
  16. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
     ตวับง่ชี้ที ่2.2 การสง่เสรมิพฒันาการดา้นร่างกายและดูแลสขุภาพ 
     กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
   1. ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
   2. ดูแลความสะอาดสถานที่รับประทานอาหารของเด็ก ความสะอาดและสภาพพร้อมใช้งานของภาชนะ
ใส่อาหารและ บรรจุน้ า และแก้วน้ าส าหรับเด็ก 
   3. ดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือเด็ก ทีมีปัญหาในการรับประทานอาหาร 
   4. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็กด้านการกิน การล้างมือ การแปรงฟันการเล่น การนอน 
การรักษาความสะอาด โดยเน้นให้เด็ก ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
   5. จัดท าโครงการเยี่ยมบ้าน ครูทุกคนออกเยี่ยมบ้านเด็ก และบันทึกการเยี่ยมบ้านเด็กทุกคน 
   6. ตรวจสุขภาพอนามัย และความสะอาดของร่างกายประจ าวันของเด็กทุกคน เช่นการตรวจผม ตรวจ
เล็บ ส ารวจ และสังเกตอาการเจ็บป่วยของเด็ก พร้อมทักบันทึกการตรวจฯ 
   7. ตรวจสุขภาพอนามัย และความสะอาดของร่างกายประจ าวันของเด็กทุกคน เช่นการตรวจผม ตรวจ



 
 

เล็บ ส ารวจ และสังเกตอาการเจ็บป่วยของเด็กพร้อมทักบันทึกการตรวจฯ 
   8. ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กพร้อมทักบันทึกการตรวจฯ 
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   9. ตรวจสุขภาพช่องปากของเด็กเป็นรายบุคคลพร้อมทักบันทึกการตรวจฯ 
   10. จัดท าบันทึกการเจ็บ ป่วยของเด็กเป็นรายบุคคล และการดูแลเบื้องต้น 
   11. บันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล ทุก ๓ เดือน 
   12. บันทึกการให้ค าแนะน า หรือวิธีการให้ความรู้ด้านโภชนาการที่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเด็ก
แก่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ผู้เลี้ยงดูเด็ก 
   13. ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็นรายบุคคล 
   14. บันทึกผลการแก้ไขปัญหาเด็กเตี้ย ผอม อ้วน เป็นรายบุคคล 
   15. บันทึกการสืบสวนโรค 
   16. บันทึกการให้การพยาบาล 
   17. บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน 
   18. บันทึกข้อมูลการส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ 
       ตวับง่ชีท้ี ่2.3 การสง่เสริมพฒันาการดา้นสตปิญัญา ภาษาและการสื่อสาร 
   1. ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และบันทึกหลังสอน 
   2. ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา ด้านการฟัง และการพูด 
   3.  มีสื่อ และจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมทักษะการฟัง และการพูดให้กับเด็ก 
   4.  ครูบันทึกค าพูดของเด็กเช่น กรณีเด็กพูดช้า 
   5. ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา ด้านการอ่าน และการเขียน 
   6. มีสื่อ และจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนให้กับเด็ก 
   7. บันทึกการอ่านและการเขียนของเด็กเป็นรายบุคคล 
   8. จัดท าโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และสรุป/รายงานโครงการ 
   9. ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล และสถานที่
แวดล้อมธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
   10. ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ทักษะคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
     ตวับง่ชี้ที ่2.4 การสง่เสรมิพฒันาการดา้นอารมณ ์จิตใจ-สงัคม ปลูกฝงัคณุธรรม 
     กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน  
              1. ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และบันทึกหลังสอน 
    2. ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีมีข้ันตอนที่เด็กได้สะท้อนการประเมินการท างาน/หรือผลงานของเด็ก 
    3. มีแฟ้มสะสมผลงานของเด็ก ทุกคน 
     ตวับง่ชี้ที ่2.5 การสง่เสรมิเด็กในระยะเปลีย่นผ่านใหป้รบัตวัสูก่ารเชื่อมตอ่ในขัน้ถดัไป 

-13- 



 
 

     1. กิจกรรมปฐมนิเทศ 
    2. จัดท าโครงการประชุมผู้ปกครอง 
    3. บันทึกข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
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       จุดเด่น 
             ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูมีความมุ่งม่ันและอุทิศตนในการสอน
และพัฒนาผู้เรียน ครูมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ทุกคน ครูสอน 
     จุดที่ควรพัฒนา  
             ครูควรพัฒนาเทคนิคการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์คิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ฯลฯ และพัฒนานาการทางการเรียน 
    การปฏบิตัิทีเ่ปน็แบบอยา่งที่ด ีหรือทีด่เีลิศ 
  1. จัดท า/ปรับหลักสูตรให้เหมาะสมและเอ้ือกับนักเรียน และบริบทของชุมชน 
  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนปกติ และนอกห้องเรียน 
  3. วัดผล/ประเมินผลให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
  4. รายงานผลการพัฒนาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
  6. จัดให้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
  7. มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางาน 
 
มาตรฐานดา้นที ่3  คุณภาพของเด็กปฐมวยั    ระดับคุณภาพ  ดี  มีจ านวนตัวบ่งชี้ 3 ตัว  ซึ่งผลการประเมินดังนี้ 
           ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยได้ระดับคุณภาพดี 
           ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย ได้ระดับคุณภาพดี 
          ส าหรบัเด็กแรกเกดิ – อาย ุ2 ป ี(2 ป ี11 เดือน 29 วนั) 
    ตวับง่ชี้ที ่3.1 ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 
    กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
          1. จัดท าสมุดบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก 
          2. มีข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโตเป็นรายบุคคล 
          3. สรุปจ านวนและร้อยละของเด็กมีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ 
          4. มีคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
 5. ท าบันทึกการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
(9 เดือน/18 เดือน/30 เดือน) 
          6. มีกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตามเพศและช่วงอายุของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2558 
          7. สรุปจ านวนและร้อยละของเด็กสูงดีสมส่วน 
    ตวับง่ชี้ที ่3.2 ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย 



 
 

    กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
          1. บันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยัตามช่วงอาย ุโดยพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก 
          2. บันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยัตามช่วงอาย ุโดยเจา้หน้าที่สาธารณสุข/ครู/ผู้ปกครอง 
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     ส าหรบัเดก็อาย ุ3 ป ี– อาย ุ6 ป ี(ก่อนเขา้ประถมศึกษาปีที ่1) 
     ตวับง่ชี้ที ่3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย และมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 
     กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
              1. บันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก 
              2.  มีกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตามเพศและช่วงอายุ ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2558 
              3. มีข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโตเป็นรายบุคคล 
              4. สรุปจ านวนและร้อยละของเด็กมีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ 
              5. สรุปจ านวนและร้อยละของเด็กสูงดีสมส่วน 
     ตวับง่ชี้ที ่3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
     กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
              1. บันทึกผลการตรวจสุขภาพเด็ก 
              2. บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
              3. บันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล 
     ตวับง่ชี้ที ่3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
     กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
              1. มีคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
              2. บันทึกการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
(ช่วงอายุ 3-6 ปี) 
              3. บันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
(ช่วงอายุ 2-5 ปี) 
              4. บันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล 
      ตวับง่ชีท้ี ่3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
      กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
              1. มีคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
              2. บันทึกการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
(ช่วงอายุ 3-6 ปี) 
              3. บันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

 



 
 

(ช่วงอายุ 2-5 ปี) 
              4. บันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล 
              5. ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 
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    ตวับง่ชี้ที ่3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
    กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
              1. บันทึกการสังเกต ติดตามพฤติกรรมความสามารถในการเรียนรู้ 
              2. บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
              3. บันทึกพัฒนาการรายบุคคล 
              4. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
              5. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
              6. แฟ้มสะสมผลงานของเด็ก 
              7. บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม 
     ตวับง่ชี้ที ่3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 
     กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
              1. บันทึกการสังเกต ติดตามพฤติกรรมความสามารถในการเรียนรู้ 
              2. บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
              3. บันทึกพัฒนาการรายบุคคล 
              4. มีคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
              5. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
     ตวับง่ชี้ที ่3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี 
      กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
              1. บันทึกการสังเกต ติดตามพฤติกรรมความสามารถในการเรียนรู้ 
              2. บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
              3. บันทึกพัฒนาการรายบุคคล 
              4. มีคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
              5. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
              6. แฟ้มสะสมผลงานของเด็ก 
              7. บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม 
       จุดเด่น 

   เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ และมีทักษะในการเคลื่อนไหวไปตาม 

-16- 



 
 

วัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคภัยและสิ่งเสพติด มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์-จิตใจแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความมั่นใจกล้ าแสดงออก ด้านสังคมมีวินัย มีความ
รับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตรู้จักแบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ มีพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญาสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวรักการเรียนรู้มีทักษะทางภาษที่เหมาะสมกับวัย 
    จุดที่ควรพัฒนา  
              ควรจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดรวบยอด คิดแกปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 
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     การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือที่ดีเลิศ  
    ครูศึกษา/วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความต้องการของเด็กในชั้นเรียน ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการความพร้อมของเด็ก
ปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการด าเนินการ กล่าวคือ  วางแผนการด าเนินงาน (Plan) ตาม
วัตถุประสงค์เป้าหมายการส่งเสริมพัฒนาการความพร้อมของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้านลงมือปฏิบัติงาน (DO) ตามแผน
ที่วางไว้ สร้างกิจกรรม เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ประเมินผลงาน (Check)  พัฒนาปรับปรุง 
(Action) ผลงาน 
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                                              สรปุผลการประเมนิในภาพรวม 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั อยู่ในระดบั  ด ี 
  จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า  อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ทั้งนี้
เพราะ 
   มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับคุณภาพ ดี   
   มาตรฐานที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการเรียนรู้  และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย   
                               อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
   มาตรฐานที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับ  ดี  
 
    ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป ตามปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน
ท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของเด็กอยู่ในระดับยอดเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการประเมินพัฒนาการ
สูงขึ้น เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลดูแลความปลอดภัยของตนเอง  มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และมี
พัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้ดี มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ ดังที่ปรากฏผลประเมินใน  
 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  สถานศึกษามีการวางแผน ก าหนดหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน โดยมีการประเมินและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน มีอัตราครูที่เพียงพอต่อจ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราส่วน 1 ต่อ 10 ครูได้รับการพัฒนา
และฝึกอบรมตามเกณฑ์การพัฒนา มีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  สภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีความสะอาด ร่มรื่น เรียบร้อย และปลอดภัย มีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
ทุกห้องเรียนอย่างหลากหลาย ผู้บริหารติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใช้
ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ พัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วม
รับผิดชอบการด าเนินงาน จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1 การ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
มาตรฐานที่ 2  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการเรียนรู้  และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย    
             ครูออกแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมดุล และเป็นไปตามวัย โดย
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง จากการติดตามสอบถามโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการปะเมินพัฒนาการ และเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นช่วยเหลือเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคลและการ
ประเมินผลจาก สภาพจริงในทุกขั้นตอน การจัดกิจกรรมของครูมีลักษณะเล่นปนเรียน โดยเน้นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Active Learning   
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ผลการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา  2562 

  
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวร   ได้ประเมินตนเองตาม ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดนาถาวร   พ.ศ. 2561  จ านวน  3 มาตรฐาน  75  ตัวบง่ชี้ และสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานได้ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งช้ีย่อย 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานด้านที่  1 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ   

1.1.1 บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเป็นระบบ 2 ดี 

1.1.2 บริหารหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ดี 

1.1.3  บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2 ดี 

ผลรวม 6 คะแนน 
มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งช้ีย่อย ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงาน 
ทีส่ังกัด 

  

1.2.1 บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ 3 ดีมาก 
1.2.2 ผู้บริหารสถานพัฒนาปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการ  
มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3 ดีมาก 

1.2.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก มีคุณวุฒิ/
คุณสมบัติเหมาะสม 

3 ดีมาก 

1.2.4 บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียง  
ต่อจ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 

3 ดีมาก 

ผลรวม 12 คะแนน 
 

มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งช้ีย่อย 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย   
1.3.1 บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 2 ดี 
1.3.2 โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ 
ปลอดภัย 

2 ดี 

1.3.3 จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร 

2 ดี 
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มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งช้ีย่อย 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย   
1.3.4  จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้
ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งาน และเพียงพอ 

2 ดี 

1.3.5 จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด 
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก 

2 ดี 

1.3.6 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย 2 ดี 

1.3.7 จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนา
เด็ก 

2 ดี 

1.3.8 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน  ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยง
ของพ้ืนที่ 

2 ดี 

ผลรวม 16  คะแนน 
มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งช้ีย่อย ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้   
1.4.1 มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก
และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น 

2 ดี 

1.4.2 มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี
และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

2 ดี 

1.4.3 อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กท่ี
เหมาะสมตามช่วงวัย  และการใช้ประโยชน์ 

2 ดี 

1.4.4 จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์  และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 

3 ดีมาก 

1.4.5 จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม  ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด
ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

3 ดีมาก 

1.4.6 จัดระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุงประกอบ
อาหาร  น้ าดื่มน้ าใช้  ก าจัดขยะ  สิ่งปฏิกูล  และพาหะน าโรค 

3 ดีมาก 

1.4.7 จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของ
เด็กทุกคน  และดูแลความสะอาด  และปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

2 ดี 

ผลรวม 18  คะแนน 
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มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งช้ีย่อย 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน   
1.5.1 มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อ/
แม่/ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  เกี่ยวกับตัวเด็กและการ 
ด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก 

2 ดี 

1.5.2 การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน 
มีส่วนร่วม 

2 ดี 

1.5.3 ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่อง
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

2 ดี 

1.5.4 มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 ดีมาก 

ผลรวม 9  คะแนน 
มาตรฐานด้านที่ 1 ม่ีคะแนนรวม 61 

มาตรฐานด้านที่ 1 มีคะแนนรวม  คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม × 100 
                                                                 78 

78.20 

มาตรฐานด้านที่ 1 มีจ านวนตัวบ่งชี้ ท่ีต้องปรับปรุง - ข้อ 
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มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งช้ีย่อย ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่2 คร/ูผู้ดแูลเด็กให้การดูแลและจดัประสบการเรยีนรู ้ และการเล่นเพือ่พฒันาเดก็ปฐมวยั   
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน   
2.1.1 มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย มีการด าเนินงานและประเมินผล 

2 ดี 

2.1.2 จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่าง
หลากหลาย 

2 ดี 

2.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติ
ของเด็กท่ีเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

2 ดี 

2.1.4 เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่น และจัดสภาพแวดล้อม 
ภายใน – ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

2 ดี 

2.1.5 เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการ
จดักิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มศักยภาพ 

2 ดี 

ผลรวม 10  คะแนน 
มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งช้ีย่อย ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ   
2.2.1 ให้เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่
เพียงพอ และส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

3 ดี 

2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 

2 ดี 

2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟัน 
และช่องปากเพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

2 ดี 

2.2.4 เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผล
ภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

2 ดี 

2.2.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู  
ตามก าหนด 

2 ดี 

ผลรวม 11 คะแนน 
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มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งช้ีย่อย 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร   
2.3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้งค าถาม สืบ 
เสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิด
และผลงานที่แตกต่างของเด็ก 

2 ดี 

2.3.2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการ
สื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่า และสนทนาตามล าดับ
ขั้นตอนพัฒนาการ 

2 ดี 

2.3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการดูภาพ 
ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการโดยครู/
ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง 

3 ดีมาก 

2.3.4 จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ 
สถานที่ และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ 

3 ดีมาก 

2.3.5 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง 

3 ดีมาก 

ผลรวม 12 คะแนน 
มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งช้ีย่อย ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 การส่งเสริมพัฒนาด้านอารมณ์ – จิตใจ  สังคม ปลูกฝัง 
                 คุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

  

2.4.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรม 
สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้ง 
อย่างสร้างสรรค์ 

2 ดี 

2.4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้าน 
อารมณ์ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ 
ดนตรี ตามความสนใจและถนัด 

3 ดีมาก 

2.4.3 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี  มีวินัย 
ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ 

3 ดีมาก 

ผลรวม 8 คะแนน 
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มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งช้ีย่อย 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อ 
 ในชั้นถัดไป 

  

2.5.1 จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองเพ่ือเตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก /โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัว  
ในบรรยากาศที่เป็นมิตร 

2 ดี 

2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
จนถึงการ  เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

2 ดี 

ผลรวม 4  คะแนน 
มาตรฐานด้านที่ 2 ม่ีคะแนนรวม 45 

มาตรฐานด้านที่ 2  มีคะแนนรวม  คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม × 100 
                                                                           60 

75 

มาตรฐานด้านที่ 2 มีจ านวนตัวบ่งชี้ ท่ีต้องปรับปรุง - ข้อ 
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มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งช้ีย่อย ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานด้านที่  3 ก คุณภาพเด็กปฐมวัย  ส าหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ 2 ปี (2 ปี 11 เดือน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย   
3.1.1 ก เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึก 
เป็นรายบุคคล 

2 ดี 

ผลรวม 2  คะแนน 
มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งช้ีย่อย ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย   
3.2.1 ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน   2 ดี 
3.2.2 ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (GM) 2 ดี 
3.2.3 ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา 
สมวัย (FM) 

3 ดีมาก 

3.2.4 ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (RL) 2 ดี 
3.2.5 ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้ภาษาสมวัย (EL) 2 ดี 
3.2.6 ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเอง 
และการเข้าสังคม (PS) 

3 ดีมาก 

ผลรวม 16  คะแนน 
มาตรฐานด้านที่ 3 ก ม่ีคะแนนรวม 16 

มาตรฐานด้านที่ 3 ก มีคะแนนรวม  คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม ×100  
                                                                            21 

76.19 

มาตรฐานด้านที่ 3 ก มีจ านวนตัวบ่งช้ี ที่ต้องปรับปรุง              - ข้อ 
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มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งช้ีย่อย ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานด้านที่  3 ข คุณภาพเด็กปฐมวัย  ส าหรับเด็กอายุ 3 ปี ถึงอายุ 6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย   
3.1.1 ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น
รายบุคคล 

3 ดีมาก 

3.1.2 ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย 3 ดีมาก 
3.1.3 ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดีไม่มีฟันผุ 2 ดี 

ผลรวม 8  คะแนน 
มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งช้ีย่อย ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย   
        3.2.1 ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน   3 ดีมาก 

ผลรวม 3  คะแนน 
มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งช้ีย่อย ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านเคลื่อนไหว   
3.3.1 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว และ
ทรงตัวได้ตามวัย 

3 ดีมาก 

3.3.2 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และประสานงาน 
ระหว่างตากับมือตามวัย 

3 ดีมาก 

ผลรวม 6 คะแนน 
มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งช้ีย่อย ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ   
3.4.1 ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย แสดงความรู้สึก 
ที่ดีต่อตนเอง และผู้อื่นได้สมวัย 

3 ดีมาก 

3.4.2 ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น 
การท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

3 ดีมาก 

3.4.2 ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตาม 
ข้อตกลงค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ใหม่ได้สมวัย 

2 ดี 

ผลรวม 8 คะแนน 
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มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งช้ีย่อย ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์   
3.5.1 ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ  
และสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก ได้สมวัย 

3 ดีมาก 

3.5.2 ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์  สามารถสังเกต  จ าแนก   
และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

3 ดีมาก 

3.5.3 ข เด็กสามารถคิด อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย 2 ดี 
3.5.4 ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย 3 ดีมาก 
3.5.5 ข เด็กมีความพยายาม มั่นใจตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 3 ดีมาก 

ผลรวม 13 คะแนน 
มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งช้ีย่อย ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษา และการสื่อสาร   
3.6.1 ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย 2 ดีมาก 
3.6.2 ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ  
รู้จักตัวอักษร การคิดเขียนค า* และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับ
พัฒนาการ 

3 ดีมาก 

3.6.3 ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ 
สมวัย น าไปสู่การขีดเขียนค าที่คุ้นเคยและสนใจ 

3 ดีมาก 

3.6.4 ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทย 
เป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

2 ดี 

ผลรวม 10  คะแนน 
มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งช้ีย่อย ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็น        
พลเมืองดี 

  

3.7.1 ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2 ดี 

3.7.2 ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและ 
ส่วนรวม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย 

3 ดีมาก 

3.7.3ข เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้น าและ 
             ผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

3 ดีมาก 
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มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งช้ีย่อย ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

3.7.4 ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัยและตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยและ 
ภูมิภาคอาเซียน 

3 ดี 

ผลรวม 11 คะแนน 
มาตรฐานด้านที่ 3 ข มีคะแนนรวม 59 

มาตรฐานด้านที่ 3 ข มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม × 100 
                                                                          66 

89.39 

มาตรฐานด้านที่ 3 ข มีจ านวนตัวบ่งช้ี ที่ต้องปรับปรุง  
 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลรวมของร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน 79.69 คะแนน 
มาตรฐานทุกด้าน มีจ านวนตัวบ่งชี้ท่ีต้องปรับปรุงรวม -   ข้อ 

ระดับคุณภาพ          A    ดีมาก 
         B    ดี 
         C    ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
         D   ต้องปรับปรุง 

 
 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
คะแนนเฉลี่ย จ านวนข้อที่ต้องปรับปรุง 

 A   ดีมาก ร้อยละ  80 ขึ้นไป ไม่มี 
 B   ดี ร้อยละ 60 – 79.99 1 – 7 ข้อ 
 C  ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ร้อยละ 40 – 59.99 8 – 15 ข้อ 
 D  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า ร้อยละ 40 16 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

สว่นที ่4 
สรปุผล แนวทางการพฒันา และความตอ้งการการชว่ยเหลอื 

 

 ตามท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวรได้ด าเนินการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ด าเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ประจ าปีการศึกษา  2562      สามารถ
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคต
เพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ  ดังนี้ 
 

จดุเดน่ จดุควรพัฒนา 
การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
        ผู้บริหาร/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีวิสัยทัศน์
ในการจัดการศึกษา  มีความเป็นผู้ น า ในระบอบ
ประชาธิปไตย มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ   มอบหมายงานให้บุคลากร
รับผิดชอบตามความถนัดและความสามารถของแต่ละ
บุคคล  มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ส่ ง เสริมคุณภาพของผู้ เรียนอย่างหลากหลายตาม
ศักยภาพมีโครงการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น   
ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการเรียนรู้  
และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย   
      ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนมีจรรยาบรรณของความเป็นครู  
มีความรับผิดชอบ มีประสบการณ์ในการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาการการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจัดกิจกรรมที่หลากหลาย    
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  มีการประชุม
ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติและร่วมแก้ปัญหาในการท างาน           
คุณภาพของเด็กปฐมวัย  
      เด็กได้รับการอบรมสั่ งสอนให้ เป็นผู้มีความรู้
เหมาะสม มีพัฒนาการตามวัย ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  
ผู้ เ รี ยนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ ดี   เป็นผู้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบ มีวินัย  และรักความเป็นไทยเนื่องจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย และมีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
      ข้อจ ากัดในด้านอาคารสถานที่  ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการทางการเรียนรู้ไม่เพียงพอต่อการการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กนักเรียน  ควรพัฒนา/จัดแหล่งเรียนรู้ที่
ส าคัญ  เช่น ห้องสมุด ควรส่งเสริมผู้เรียนให้ได้แสดงออก
มากขึ้น ควรพัฒนาเ พ่ิมในด้านการเน้นการฝึกใช้
ภาษาไทย ให้มากขึ้น 
   
ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการเรียนรู้  
และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย    
      การใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่
หลากหลายเท่าที่ควร ห้องเรียนห้องปฏิบัติการและสื่อ
เทคโนโลยี ไม่พอเพียง  
         
คุณภาพของเด็กปฐมวัย  
       แม้ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวรจะมีโครงการ/
กิจกรรมในการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างหลากหลาย  แต่จากผลการประเมินพบว่าเด็ก
นักเรียนส่วนมากยึดติดกับการใช้ภาษาถิ่น ไม่ค่อยกล้า
แสดงออกเท่าที่ควร  ขาดการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงควรพัฒนา/เพ่ิมเติมด้านการฝึก
ทักษะการใช้ภาษาไทย ให้มากขึ้น 
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แผนการพฒันาคุณภาพเพื่อยกระดบัคุณภาพมาตรฐานใหส้งูขึน้ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวรได้ประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา  2562   
ท าให้รู้ว่ามีจุดเด่นที่ควรด าเนินการต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา และมีจุดที่ควรพัฒนา  
ซึ่งจะต้องก าหนดให้มีแผนในการพัฒนาที่ชัดเจนเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้ปกครอง  
ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีการด าเนินการร่วมกันในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.  การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ควรมุ่งเน้นให้มีการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์   สังเคราะห์  ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล  มีความคิดสร้างสรรค์   
และมีนิสัยรักการค้นคว้าด้วยตนเอง  จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม  นโยบาย  หรือโครงการพิเศษเพ่ือสร้างประสบการณ์ 
ให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  2.  ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรม/พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ   

           3.  การพัฒนา/ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ต่างให้มีความพร้อม  
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามศักยภาพ 
  4.  การพัฒนาด้านความสัมพันธ์ชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
การศึกษา ให้เป็นรูปธรรม 

          5.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ชุมชนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพ่ือให้เกิดความสมัครสมาน 
สามัคคี  รักและเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาและท้องถิ่น 
  6.  การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่  จะมุ่งเน้นในด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่ร่วมกับ 
ชุมชน  เพ่ือให้มีอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องเรียนให้เพียงพอ  พร้อมและเหมาะกับสภาพการจัดการเรียนรู้ 
 
ความต้องการและการชว่ยเหลือ 
 เพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาถาวรด าเนินการได้ตามโครงการ 
ที่ก าหนดและประสบความส าเร็จ  เนื่องจากในรอบปีการศึกษา 2562 ยังมีบางโครงการที่ด าเนินการไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร โดยมีสาเหตุมาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ท าให้การด าเนินการจัดหาสื่อเทคโนโลยี/วัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินโครงการรวมทั้งการบริหารจัดการ 
ไม่สนองโครงการ  อีกท้ังจ านวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ไม่เพียงพอ  จึงมีความต้องการความช่วยเหลือ 
ในด้าน การจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
  

 

 
 

 


