
  

   
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self   Assessment   Report  :  SAR) 

 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ 
      สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพมิพ์ 

       อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  
 



  
-ก- 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
             สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองยายพิมพ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองยายพิมพ์  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามาตรฐาน
การศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหนองยายพิมพ์  ประกอบด้วย ๒๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเฉลี่ย 
* 

ระดับคุณภาพ 
** 

สรุปผลการประเมิน 
*** 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๑  ครู/ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ / 
ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนา
ตนเอง มีครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 

 
๘๔.๐ 

 
ดี 

 
ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดการ
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
๘๓.๐ 

 
ดี 

 
ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๓ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม
จริยธรรมมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

 
๘๕.๐ 

 
ดี 

 
ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวนผู้เรียนและอายุ
ตามเกณฑ์ 

๑๐๐ 
 

ดีมาก ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๕  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
๘๔.๒ 

 
ดี 

 
ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดองค์กร โครงสร้าง 
ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและครบ
วงจร 

๘๕.๐ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน 

๘๘.๐ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๘๕.๐ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

๘๗.๐ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ 

๘๘.๐ ดี ได้มาตรฐาน 



  
มาตรฐานที่ ๑๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหว่าง
บ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ
และเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

๘๕.๐ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในศนูย์พัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องตามระบบวงจร
คุณภาพ PDCA 

๘๕.๐ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเฉลี่ย 
* 

ระดับคุณภาพ 
** 

สรุปผลการประเมิน 
*** 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ 

๘๖.๑ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชน 

๘๔.๐ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๕ ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม 
สามารถปฏิบัติ กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติต่อ
อาชีพสุจริต 

๘๘.๐ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้เรียนมีทักษะ ด้านการคิด การใช้ภาษา 
การสังเกต การจ าแนก การเปรียบเทียบ และแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย 

๘๖.๗ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๗ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 

๘๕.๙ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๘ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๘๕.๐ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๙ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตใจที่ดี ๘๘.๒ ดี ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๒๐ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ด้าน
ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

๙๒.๐ ดีมาก ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒๑ ผู้เรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว ชุมชน  และสังคม 

๙๐.๐ ดีมาก ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒๒ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก 
และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน 

๘๕.๕ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒๓ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และมีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนา
การศึกษา 

๘๕.๕ ดี ได้มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยรวม ๘๖.๗๘ ดี ได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
 



  
จุดเด่น 
๑. เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส 
๒. คร/ูผู้ดูแลเด็กจบการศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัยทุกคน 
๓. สภาพแวดล้อมมีบรรยากาศท่ีร่มรื่น 
๔. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
๕. คณะกรรมการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 
จุดด้อย 
๑. คร/ูผู้ดูแลเด็กยังไม่มีการน าเอาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ 
    ผู้เรียน 
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มกีารวางระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนมากเท่าที่ควร 
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีรั้วรอบพ้ืนที่ท าให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๔. ห้องน้ าไม่เพียงพอ ช ารุดบางส่วน รวมทั้งห้องอาบน้ าใช้งานไม่ได้ กักเก็บน้ าไม่อยู่ 
๕. หญ้าในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโตเร็วท าให้ดูรก ไม่สะอาด 
๖. พ้ืนที่ว่างระหว่างอาคารเรียนและอาคารห้องน้ า โรงอาหาร แดดส่องมากท าให้ร้อนใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้ 
๖. ผู้ปกครองและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ให้ค าแนะน าหรือเสนอความคิดเห็นในการพัฒนา 
    การศึกษามากเท่าท่ีควร 
 
ข้อเสนอแนะ 
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองและคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ   
    คิดเห็นหรือให้ข้อเสนอในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรก าหนดการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพเด็กและคุณภาพศูนย์ฯให้บรรลุเปูาหมาย 
    การจัดการศึกษา ตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ทุกฝุายมีส่วนร่วมและน าไปสู่การปฏิบัติให้ 
    มากยิ่งขึ้นและครอบคลุมมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ก าหนดไว้ 
๔.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการบริหารจัดการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่สามารถบริการชุมชนได้ 
๕. ควรปรับปรุงที่ว่าระหว่างอาคารเรียนกับอาคารห้องน้ า/โรงอาหาร เพ่ือใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ 
๖. ควรมีการจ้างพนักงานเฝูาเวรยามตอนกลางคืน เพ่ือปูองกันทรัพย์สินสูญหาย 
๗. ควรมีการจ้างนักการภารโรงเพื่อดูแลเรื่องความสะอาดรอบๆ บริเวณศูนย์ฯ เพ่ือปูองกันสัตว์มีพิษต่างๆ 
 
 
 
 
 
 



  
   แนวทางพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต   
 ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะใช้กิจกรรมในการพัฒนานักเรียนในทุก ๆ ด้าน ซึ่งโรงเรียนจะได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และปรับปรุงกิจกรรมให้มีความเหมาะสม ยิ่งขึ้น โรงเรียนจะได้จัดท าโครงการเยาวชนนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติจะมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักให้ นักเรียน 
ชุมชน เห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อม  
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ แก่ครูเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอน ได้จัดครูเข้าสอนตามความถนัดและความสามารถ มีการพัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพ โดยการส่งครู  
เข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมความรู้และทักษะในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนให้มากขึ้น  
๓. ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุน การปฏิบัติงานของครูผู้สอน และส่งเสริมให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๔. วางแผนรวบรวมข้อมูล ก ากับ ดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล ผลการเรียน การประกันคุณภาพ ภายในและ
มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและการใช้สื่อและเทคโนโลยี พัฒนาและส่งเสริมการให้มีแหล่งเรียนรู้  การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมชุมชน ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
๕. การจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ พัฒนาคุณธรรม น าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อประกอบการ เรียนรู้ จัดกิจกรรม
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศ ทางวิชาการ  
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑. ต้องการงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการศึกษามากกว่านี้ 
                   ๒. สื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน  
 ๓. วิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๔. ครูผู้สอนสาขาที่ขาดแคลน ได้แก่ วิชา ภาษาไทย อังกฤษ  
 ๕. สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ ได้แก่ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์     
                      คอมพิวเตอร์ โปรแกรมการสอนส าเร็จรูป 
  ๖. งบประมาณรายจ่ายรายหัวนักเรียนระดับปฐมวัยเพิ่มข้ึน  
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕   เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๑.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๓.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๑.๐๐ ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 



  
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๐.๕๐ ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๐.๕๐ ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ สถานศึกษา ๒.๕๐ ๐.๐๐ ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา 
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๑.๐๐ ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๗๗.๐๐ ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๗๗.๐๐ คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี    
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง  
กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. เป็นการประเมินภายนอก
รอบแรกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการประเมินเพ่ือชี้ทิศทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ภาพรวม จะไม่ตัดสิน รับรองหรือ ไม่รับรองมาตรฐานการศึกษา แต่จะก าหนดเพียงว่า “ได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก จาก สมศ. แล้ว” 
 
ข้อเสนอแนะ  
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดให้มีการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาเพ่ือน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาในการแก้ไขปัญหาในสถานศึกษาและ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา โดยมีการด าเนินการ
โครงการพิเศษอย่างน้อย ๑ โครงการ มีการด าเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ (PDCA) และเด็กที่มีส่วนร่วม
ในโครงการพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และควรจัดท าโครงการพิเศษที่สามารถเป็นอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้นในการแก้ปัญหาในสถานศึกษาและ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษาให้ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์    ประจ าปีการศึกษา  2562 
                     ตามทีศู่นย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าปีการศึกษา 2562  ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอ   
ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก              
                     บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้   

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
  ต้องปรับปรุง    ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น    ดี    ดีมาก 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานด้านที่ ๑  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย   ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ดี 
มาตรฐานด้านที่ ๒  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการ
เล่นเพื่อพัฒนาเด็ก 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและ
ความเป็นพลเมืองดี 

ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป ดี 
มาตรฐานด้านที่ ๓  คุณภาพของเด็กปฐมวัย  
*ส าหรับเด็กแรกเกิด - อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน)  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย ดี 
*ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑)  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม  ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี ดี 



  
-ฉ- 

 

ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองยายพิมพ์  ฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรา 48  ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อ ง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  รายงาน
ผลการประเมินตนเองประจ าปีเป็นภาพสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  ที่
เป็นผลมาจากการด าเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษา และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด    ที่ 
มท  0816.4/ว 806  ลงวันที่ 1  มีนาคม  2562  เรื่อง  มาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  แจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น ามาตรฐานสถานพัฒนาพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ใช้เป็นมาตรฐานในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแทนมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ขั้นพัฒนา) โดยเริ่มใช้
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
    ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์   ขอขอบคุณคณะครู   ผู้ปกครอง  
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2562  ฉบับนี้  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้  
จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองยายพิมพ์  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป 
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ส่วนท่ี  ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

๑.ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์” ตั้งอยู่ ที่ท าการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ เลขที่ 116 หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองยายพิมพ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  
รหัสไปรษณีย์ 31110 
 เปิดสอนระดับปฐมวัย  อายุ 2 ขวบ ถึง 5 ขวบ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเนื้อท่ีประมาณ   680 ตารางวา 

 

ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (โดยสังเขป) 
เริ่มแรกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของต าบลหนองยายพิมพ์ อยู่ที่คือ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่ม-หนองโจด 

ต าบลหนองยายพิมพ์ อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์   หมู่ที่ 3 ต าบลหนองยายพิมพ์   อ าเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์  มีชื่อว่า “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุตาสุ่ม-หนองโจด”  โดยจัดตั้งขึ้นเองและได้รับความร่วมมือพร้อมทั้งการ
สนับสนุนจากส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ   

ต่อมาปี พ.ศ. 2545 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ จึงอนุมัติงบประมาณตาม 
ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2544 ให้ด าเนินการก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ขึ้น ณ อาคารเลขที่ 116 หมู่ที่ 4 บ้านหนองโจด ต าบลหนองยายพิมพ์ อ าเภอนางรอง  
จังหวัดบุรีรัมย์   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ และได้ย้าย
จากศูนย์เดิม คือ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่ม-หนองโจด  มาเป็นอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองยายพิมพ์     

 

ในบริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ใช้ชื่อใหม่ว่า                    
“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์” ที่อยู่ 120 หมู่ที่ 4 บ้านหนองโจด ต าบล                
หนองยายพิมพ์ อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์    

ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์มีเด็กใช้บริการใน  ต าบล 
หนองยายพิมพ์  จ านวน 10 หมู่บ้าน มีเด็กเข้ารับการเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2562 จ านวน 66 คน 
นักเรียนชาย จ านวน  30  คน ผู้หญิง จ านวน 36  คน มีครู จ านวน 2 คน และผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ านวน 2 คน  

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ท าหน้าที่ในการจัดการศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุน  
งบประมาณ ก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการศึกษา เพ่ือเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนา 
ให้มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยสอดคล้องกับ
สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าสถานศึกษา) 
 นางเกษศิรินทร์  เพ่ิมชาติ   

วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท สาขา  บริหารการศึกษา 
โทรศัพท์(เคลื่อนที่) 095-3925618 E-mail : ketsirin5912@gmail.com 

        ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาแห่งนี้  ตั้งแต่ 2549  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 13 ปี 5 เดือน 

 
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุน 
 ๓.๑  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอน
ช่วง
อาย ุ

ภาระงานสอน
(หน่วยการ

เรียนรู้/สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมงที่เข้า

รับการ
พัฒนา 

(ปีปัจจุบัน) 

1 นางเกษศิรินทร์  
เพ่ิมชาติ 

38 8 ปี ครูช านาญ
การ 

ปริญญา
โท 

บริหาร
การศึกษา 

2-3 1 หน่วย/สัปดาห ์ 20 ชม. 

2 นางพัฒชรินทร์  
สมานชาติ 

46 5 ปี ครูผู้ช่วย ปริญญา
โท 

บริหาร
การศึกษา 

2-3 1 หน่วย/สัปดาห ์ 20 ชม. 

 
๓.๒ พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล อาย ุ อายุงาน วุฒิ สาขาวิชา 
สอนช่วง

อายุ 

จ้าง
ด้วย
เงิน 

ภาระงานสอน
(หน่วยการ

เรียนรู้/สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมงที่เข้า

รับการ
พัฒนา 

(ปีปัจจุบัน) 

1 น.ส.จันทิมา  
คุ้มชุมแสง 

51 19 ปริญญา
ตรี 

การศึกษา
ปฐมวัย 

3-4 ปี กรม
ส่งเสริม 

1 หน่วย/สัปดาห ์ 20 ชม. 

2 น.ส.จุฑาพร 
นาคินทร์ชาติ 

37 13 ปริญญา
ตรี 

อนุบาล
ศึกษา 

2-3 ปี กรม
ส่งเสริม 

1 หน่วย/สัปดาห ์ 20 ชม. 
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๓.๓ พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนตามมาตรฐานการด าเนินงาน ศพด.) 
ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าท่ี จ้างด้วยเงิน 

 -       
 
๓.๔  สรุปจ านวนบุคลากร 
 ๓.๔.๑  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่งและระดับการศึกษา 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร(คน) 

รวม 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา      
  -หัวหน้าสถานศึกษา   1  1 
                      รวม      
๒.สายงานการสอน      
  -ข้าราชการ/พนักงานครู   1  1 
  -พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   (ผู้ช่วยหัวหนา้ ศพด.) 

     

  -พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   (ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)) 

 2   2 

  -พนักงานจ้างทั่วไป 
   (ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)) 

     

  -พนักงานจ้างเหมาบริการ      
                       รวม  2 2  4 
๓.สายงานสนับสนุน      
  -พนักงานจ้างตามภารกิจ      
  -พนักงานจ้างทั่วไป      
  -พนักงานจ้างเหมาบริการ      
                       รวม      
                รวมทั้งสิ้น  2 2  4 
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                        ๓.๔.๒  จ านวนครูจ าแนกตามระดับชั้นเรียน/ช่วงอายุท่ีสอน 

ระดับชั้นเรียน/ช่วงอายุ จ านวนครู คิดเป็นร้อยละ 

เตรียมอนุบาล/ 2 – 3  ขวบ 1 25 

อนุบาล 1 / 3 – 4  ขวบ 2 50 

อนุบาล 2 / 4 – 5 ขวบ 1 25 

 

๔.ข้อมูลเด็ก (ณ 10 มิ.ย.ของปีที่รายงาน) 
 4.1 จ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 66 คน 
 

ระดับชั้นเรียน/ช่วงอายุ จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

เตรียมอนุบาล/ 2 – 3  ขวบ 1 12 12 24 
อนุบาล 1 / 3 – 4  ขวบ 2 13 17 30 
อนุบาล 2 / 4 – 5  ขวบ 1 5 7 12 

รวม 4 30 36 66 
 
 จ านวนเด็กพิเศษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ชาย......-.......คน หญิง......-......คน  รวมทั้งสิ้น.....-........คน 
 อัตราส่วนเด็ก : ครู    =  1  : 16.5          เป็นไปตามเกณฑ์        ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
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๕.ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา   ปีการศึกษา 2562 
 
  5.1 พัฒนาการด้านร่างกาย 
 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
เด็กที่

ประเมิน 

จ านวนเดก็ที่มผีลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย S.D. 
เด็กที่มีผลการประเมิน 
ระดับ 2 (พอใช้)ขึ้นไป 1 2 3 

ปรังปรุง พอใช้ ดี จ านวน ร้อยละ 
เตรียมอนุบาล    ๒๔ ๑ ๑๔ ๙    ๒๔ ๒.๓๓ ๐.๕๕ 23 95.83 
อนุบาล 1    ๓๐ 1 ๔ 25                                                                                                                                                                 ๓๐ 2.80 0.48 29 96.67 
อนุบาล 2 ๑๒ - ๔ ๘ ๑๒ ๒.๖๖ ๐.๕ ๑๒ ๑๐๐ 
อนุบาล 3          

รวม  2 22 42      
ร้อยละ   100         
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           5.๒ พัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ 
 

 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
เด็กที่

ประเมิน 

จ านวนเดก็ที่มผีลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย S.D. 
เด็กที่มีผลการประเมิน 
ระดับ 2 (พอใช้)ขึ้นไป 1 2 3 

ปรังปรุง พอใช้ ดี จ านวน ร้อยละ 
เตรียมอนุบาล    ๒๕ ๑ ๑๓ ๗    ๒๕ 2 0.59 23 95.83 
อนุบาล 1    ๒๙ - 13 ๑7    30 2.57 0.5 29 96.67 
อนุบาล 2 ๑๒ - ๔ ๘ ๑๒ ๒.๖๖ ๐.๕ ๑๒ ๑๐๐ 
อนุบาล 3          

รวม  1 30 32      
ร้อยละ   100         
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           5.3 พัฒนาการด้านสังคม 
 

 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม 
 

             

                 

                    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
เด็กที่

ประเมิน 

จ านวนเดก็ที่มผีลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย S.D. 
เด็กที่มีผลการประเมิน 
ระดับ 2 (พอใช้)ขึ้นไป 1 2 3 

ปรังปรุง พอใช้ ดี จ านวน ร้อยละ 
เตรียมอนุบาล    ๒๕ ๑ ๗ ๑๖    ๒๕ 2.62 0.57 23 95.83 
อนุบาล 1    ๒๙ - 17 13    ๒๙ 2.47 0.57 29 96.67 
อนุบาล 2 ๑๒ - ๒ ๑๐ ๑๒ ๒.๘๓ ๐.๓๙ ๑๒ ๑๐๐ 
อนุบาล 3          

รวม  1 26 39      
ร้อยละ   100         
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 5.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
เด็กที่

ประเมิน 

จ านวนเดก็ที่มผีลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย S.D. 
เด็กที่มีผลการประเมิน 
ระดับ 2 (พอใช้)ขึ้นไป 1 2 3 

ปรังปรุง พอใช้ ดี จ านวน ร้อยละ 
เตรียมอนุบาล    ๒4 ๑ ๑๓ ๑๐    ๒4 ๒.38 0.57 23 95.83 
อนุบาล 1    30 - 14 16    30 2.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0.51 29 96.67 
อนุบาล 2 ๑๒ - ๓ ๙ ๑๒ ๒.๗๕ ๐.๔๕ ๑๒ ๑๐๐ 
อนุบาล 3          

รวม          
ร้อยละ   100         
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๖. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

๑) เนื้อท่ี 680 ตารางวา 
๒) จ านวนอาคารเรียนถาวร  จ านวน     2 หลัง 
๓) จ านวนห้องเรียนทั้งหมด จ านวน     4 ห้อง 
๔) จ านวนห้องประกอบอ่ืนๆ 

   -  ห้องครัว   จ านวน     1 ห้อง 
   -  ห้องรับประทานอาหาร  จ านวน     1 ห้อง 
   -  ห้องพยาบาล   จ านวน     1 ห้อง 

-  ห้องน้ า ห้องส้วม  จ านวน     2     แห่ง 
-  ห้องส านักงาน   จ านวน      1     ห้อง 
-  ห้องเก็บอุปกรณ์  จ านวน      1     ห้อง 
-  ห้องอาบน้ า   จ านวน      1     ห้อง 

       ๕) จ านวนสนามเด็กเล่น   จ านวน     1 แห่ง 
      ๖) พ้ืนที่ใช้สอยพ้ืนที่ทั้งหมดของศูนย์พัฒนาเด็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก  จ านวน  ๔๐๐ ตารางวา   

-  พ้ืนที่สีเขียว    จ านวน   100 ตารางวา     
-  พ้ืนที่รับประทานอาหาร   จ านวน     25 ตารางวา        
-  พ้ืนที่ส าหรับการเล่นการจัดกิจกรรม จ านวน   200 ตารางวา        
-  พ้ืนที่ที่ว่างโล่ง    จ านวน     50 ตารางวา     
-  พ้ืนที่ในห้องเรียน   จ านวน   100 ตารางวา     
-  พ้ืนที่ส าหรับการนอน   จ านวน     30 ตารางวา     
-  พ้ืนที่ส าหรับห้องน้ า   จ านวน     40 ตารางวา        
-  พ้ืนที่ส าหรับห้องครัว   จ านวน     15 ตารางวา        
-  พ้ืนที่ส าหรับห้องพยาบาล  จ านวน      15 ตารางวา  

             ๗) จ านวนสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวก 
                           - จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์                   จ านวน     1     เครื่อง 
                                      - ใช้ในงานบริหาร                     จ านวน     1    เครื่อง 

                                         - จ านวนเครื่องเล่น วิดีโอ/ซีดี/ดีวีดี  จ านวน    2    เครื่อง 
                                     - จ านวนโทรทัศน์                      จ านวน     3    เครื่อง 
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7.ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
7.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือบ้านหนองโจด มีลักษณะเป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์กัน 

ฉันพ่ีน้อง  มีการช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน มีจ านวนทั้งสิ้น 560  คน เป็นชาย 178 คน เป็นหญิง 332 คน
จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  178 หลังคาเรือน เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ รวม
ทั้งหมดจะมีค่าประมาณ 87.43 คน/ ตารางกิโลเมตรมีบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ  ได้แก่ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชา
สรรค์  ส านักสงฆ์วัดปุามหาวัน  และบ้านหนองโจด หมู่ที่ 4 ต าบลหนองยายพิมพ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เหมือนชาวอีสานโดยทั่วไป เช่น มีความเคารพนับถือผู้อาวุโสในหมู่บ้าน ประชาชน
บางส่วนยังเชื่อเรื่องโชคลางและภูตผีปิศาจ จะเห็นได้จากการมีพิธีไหว้ปูุตา ปีละ ๒ ครั้ง ประเพณีที่ส าคัญอีก ได้แก่ 
การท าบุญวันขึ้นปีใหม่,การท าบุญและเทศน์มหาชาติ การรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์,ประเพณีบุญบั้งไฟ,
ประเพณีเข้าพรรษา,การห่อข้าวประดับดิน, การทอดกฐิน ทอดผ้าปุา,การบวชนาค,และประเพณีการแต่งงาน ฯลฯ 

 
7.๒   ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อาชีพหลักของคนในชุมชน  

ได้แก่  อาชีพท านา ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 30,000  บาท   
 
7.3   โอกาสและข้อจ ากัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โอกาส 
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนา ผู้เรียน ทั้ง การจัดการเรียนรู้กิจกรรมเสริม  

หลักสูตร มีการท า งานเป็นทีม ด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองยายพิมพ์ สนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน และภาคี
เครือข่าย ส่งผลให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ อีกท้ังมพัีฒนาการทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และด้านสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัย 
 อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
 ๑)  ด้านเศรษฐกิจ 
  -  ผู้ปกครองบางส่วนมีฐานะยากจน ส่วนมากมีอาชีพท านา ต้องออกไปรับจ้างท างาน 
      ต่างถ่ิน ท าให้ไม่มีเวลาเอาใจใสลูกหลานเท่าที่ควร 
 2)  ด้านสังคม 
  -  บิดา-มารดาบางส่วนไม่ได้อาศัยอยู่กับเด็ก เพราะต้องไปท างานต่างถ่ินเด็กต้องอยู่กับปูุ ย่า ตา 

   ก่อให้เกิดเด็กเกิดขาดความรักความอบอุ่น 
  -  มีตัวอย่างของเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม ในชุมชน 
 3)  ด้านสื่อการเรียนรู้/เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
  -  เด็กติดการ์ตูนจากการดูโทรทัศน์ที่บ้าน 
  -  เด็กติดเล่นเกมในโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ที่บ้าน 
  -  เด็กได้รับสื่อที่ล่อแหลมไปในทางที่ไม่ดี  
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8.โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560  โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดหน่วยการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตาราง
ดังนี้ 

หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
(อายุ ๒ - ๓ ปี) 

 
สาระที่ควรเรียนรู้ สัปดาห์ที ่ หน่วยการเรียนรู้ 

 
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล 
และสถานที่แวดล้อมเด็ก 
 
 
 
 
 
 
ธรรมชาติรอบตัว 
 

 
๑-๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 
๓๐ 

 
ก้าวใหม่ได้เรียนรู้ 
ชื่อของหนูก็มี 
เป็นเด็กดีมีวินัย 
สุขสดใสในร่างกาย 
แสนสบายกินดีมีสุข 
ทุกวันออกก าลังกาย 
ความปลอดภัยมีมากหลาย 
สัมผัสกายทั้งห้า 
หนูจ๋าหนูท าได้ 
เปล่งประกายหนูน้อยน่ารัก 
บ้านสุขสันต์ 
ครอบครัวหรรษา 
เพ่ือนบ้านของหนู 
เรียนรู้ท้องถิ่นของเรา 
ที่พักอุ่นใจ 
สายใยชุมชน 
สรุป ทบทวน 
ชื่นชมอาชีพ 
ชีวิตน่ารู้ 
ฤดูกาลหรรษา 
วัน คืน ชื่นอุรา 
นานาสัตว์โลก 
นกน้อยเริงร่า 
ต้นไม้คืนปุา 
ดอกไม้งามตา 
สรรหาผีเสื้อ 
ขยันเหลือเจ้ามดน้อย 
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สาระที่ควรเรียนรู้ สัปดาห์ที ่ หน่วยการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

ส่ิงต่างๆ รอบตัวเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันส าคัญ 
 
 

๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 
๓๕ 
๓๖ 
๓๗ 
๓๘ 
๓๙ 
๔๐ 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

 

อร่อยผักผลไม้ 
เติบใหญ่เพราะเมล็ดข้าว 
โลกน่าอยู่ 
สีสดสวยใส 
เดินทางทั่วไทย 
โลกไร้พรมแดน 
สิ่งของเครื่องใช้ 
หัวใจนักคิด 
นักประดิษฐ์ตัวน้อย 
วันเข้าพรรษา-อาสาฬหบูชา 
วันเด็ก – วันครู 
วันสงกรานต์ 
วันวิสาขบูชา 
วันมาฆบูชา 
วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ 
วันแม่แห่งชาติ 
วันพ่อ 
วันปิยมหาราช 
วันรัฐธรรมนูญ 
วันลอยกระทง 
- 
การสรุปทบทวน/ประเมินพัฒนาการ 
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หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
(อายุ 3-๖ ปี) 

 

สาระที่ควรเรียนรู้ สัปดาห์ที ่ หน่วยการเรียนรู้ 
 
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล 
และสถานที่แวดล้อมเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เศรษฐกิจพอเพียง 
ธรรมชาติรอบตัว 
 

 
๑-๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
 

๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 

 
 
 

๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 

 
แรกรับประทับใจ 
เด็กดีมีวินัย 
อวัยวะและการดูแลรักษา 
กินดี อยู่ดี มีสุข 
ขยับกายสบายชีวี 
ปลอดภัยไว้ก่อน 
หนูน้อยนักสัมผัส 
หนูน้อยน่ารัก 
หนูท าได้ 
 
บ้านแสนสุข(วันอาสาฬหบูชา / วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.๑๐) 
ครอบครัวสุขสันต์ 
บ้านเรือนเคียงกัน(วันแม่แห่งชาติ) 
โรงเรียนของฉัน 
ชุมชนน่าอยู่ 
จังหวัดของเรา 
อาชีพในฝัน 
สมาชิกประเทศอาเซียน 
บ้านเราและเพ่ือนบ้านอาเซียน 
หนูน้อยช่างสงสัย (ทบทวน/ประเมินพัฒนาการ) 
ฝนหลวง / ปลานิลของพ่อ / หญ้าแฝก 
กังหันน้ าชัยพัฒนา / ของเล่นของพ่อ/คุณทองแดง 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 
ฤดูหรรษา 
กลางวัน กลางคืน 
สัตว์โลกน่ารัก (วันลอยกระทง) 
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สาระการเรียนรู้ สัปดาห์ที ่ หน่วยการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันส าคัญ 
 

๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 

 
๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 
๓๕ 
๓๖ 
๓๗ 
๓๘ 
๓๙ 
๔๐ 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

 

ต้นไม้แสนรัก 
โลกของแมลง(วันพ่อแห่งชาติ) 
ผัก ผลไม้ 
ข้าวมหัศจรรย์ 
โลกสวยด้วยมือเรา 
 
เรารักประเทศไทย 
ปลอดภัยในยานพาหนะ(วันเด็กแห่งชาติ) 
สาระแห่งสีสัน 
สร้างฝันนักคิด 
วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ 
การสื่อสารไร้พรหมแดน 
ท่องแดนอาเซียน 
เรียนรู้วัฒนธรรม 
ผู้น าพอเพียง 
หนูน้อยตาวิเศษ 
วันเข้าพรรษา-อาสาฬหบูชา 
วันเด็ก – วันครู 
วันสงกรานต์ 
วันวิสาขบูชา 
วันมาฆบูชา 
วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ 
วันแม่แห่งชาติ 
วันพ่อ 
วันปิยมหาราช 
วันรัฐธรรมนูญ 
วันลอยกระทง 
- 
 
............................. (ทบทวน/ประเมินพัฒนาการ) 

 
 
 
 
 
 
 



  
- 14 - 

           ก าหนดเวลาการจดักิจกรรม 
 

กิจกรรม เวลาเรียน (นาที/วัน) 
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ๒๐ 
๒. กิจกรรมสร้างสรรค์ ๓๐ 
๓. กิจกรรมมุมประสบการณ์ ๓๕ 
๔. กิจกรรมกลางแจ้ง ๓๐ 
๕. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ๒๕ 
๖. เกมการศึกษา ๒๐ 
๗. ทักษะพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน 

- ตรวจสุขภาพ  ไปห้องน้ า 
- ล้างมือ  ล้างเท้า 
- รับประทานอาหาร 
- นอนพักผ่อน 
- เก็บท่ีนอน  ล้างหน้า แปรงฟัน 

 
๑๐ 
๑๐ 
๕๐ 

๑๒๐ 
๑๐ 

 
9. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

9.1 แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถิติการใช้ จ านวนครั้ง/ปี 
1 สวนหย่อม 5 
2 สวนเศรษฐกิจพอเพียง  5 
3 สวนครัว 5 

 
9.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถิติการใช้ จ านวนครั้ง/ปี 
1 วัด 3 
2 สวนปุาองค์การบริหารส่วนต าบล 2 
3 สวนเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยว คลีนฟาร์ม บ้านสวนตายาย 1 
4 เครื่องปั้นดินเผาบ้านโนนศาลา 1 
5 แหล่งผลิตไหมการทอผ้า 1 
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9.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้ทรงคุณวุฒิ   วทิยากร  ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชิญมาให้ความรู้ 
แก่เด็ก (ในปีการศึกษาที่รายงาน) 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ให้ความรู้เกี่ยวกับ จ านวนครั้ง/ปี 
1 คุณยายค าจันทร์ แขมค า เครื่องปั้นดินเผาบ้านโนนศาลา 1 
2 คุณยายสา ลุนลา แหล่งผลิตไหมการทอผ้า 1 

 
10.ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 10.1 ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 
สถานศึกษา 
 

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและสุขภาพตา
เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โรงพยาบาลนางรอง 

ผู้บริหาร (ระบุชื่อ) 
นางเกษศิรินทร์ เพิ่มชาติ 
 

ครูดีเด่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ครู (ระบุชื่อ) 
นางพัฒชรินท์ สมานชาติ 

ครูดีด้านคุณธรรมจริยธรรม อบต.หนองยายพิมพ์ 

เด็ก (ระบุชื่อ) 
เด็กหญิงนัธญา ศรีผดุง 

พัฒนาการสมวัย อบต.หนองยายพิมพ์ 

 
 
 10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่ประสบผลส าเร็จจนได้รับการยอมรับ  หรือเป็นตัวอย่างการ
ปฏิบัติระดับปฐมวัย 
 
ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือระดับความส าเร็จ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกิน กอด เล่น เล่า 1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทั้ง 4 ด้าน  ในเด็กปฐมวัย 

2. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และชุมชน 

3. เพ่ือให้ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
ความส าคัญของการกิน การกอด การเล่น การเล่า 

4. เพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการในเด็กปฐมวัย 
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 10.3 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ  ที่ด าเนินการตามนโยบายชาติ  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ  ได้แก่ 
 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น 
 “ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น” 

( ตามแนวทางเล่นตามรอยพระยุคลบาท ) 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ มุ่งหวังให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาข้ันต่อไป ให้เด็กสามารถเติบโตเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้ร่วมกับ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ได้ตกลงร่วมกัน
ด าเนินการจัดท าสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา “ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น” ตามโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางเล่นตามรอยพระยุคล
บาท การด าเนินการสร้าง สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญานี้ เป็นการด าเนินการร่วมกัน ตามหลัก “บวร” คือ บ้าน 
วัด โรงเรียน (ราชการ) คือการร่วมมือขององค์กร และสถาบันในชุมชนท้องถิ่น  ร่วมกันคิดร่วมกันสร้าง และบริหาร
จัดการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น รวมทั้งใช้แรงงานในการสร้างจากความร่วมมือ
ของคนในชุมชน ซึ่งคนในชุมชนจะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาร่วมกัน 
 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือด าเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ ด าเนินการร่วมกัน ตามหลัก “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน (ราชการ) ร่วมกันคิดร่วมกัน
สร้าง และบริหารจัดการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น รวมทั้งใช้แรงงานในการสร้าง
จากความร่วมมือของคนในชุมชน  

2.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ตามแนวทางเล่นตามรอยพระยุคลบาท ขอ
รัชกาลที่ ๙  อีกท้ังไม่ให้เด็กเล็กติดสื่อเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันมากเกินไป 

3.เพ่ือส่งเสริมเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในทุกๆ
วันเพ่ือสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป  
 
เปูาหมาย 
 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น จ านวน 1 แห่ง ก่อสร้างตามแนวคิดของการสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา ด าเนินการในลักษณะการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการด าเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตาม
บริบทของท้องถิ่น 
 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 เด็กปฐมวัยมีสนามเด็กเล่นที่เสริมสร้างปัญญา ทีพั่ฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
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วิธีด าเนินการ 
1.ประชุมปรึกษาหารือ หลายภาคส่วน อาทิ ประชุมครู ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประชุมคณะกรรมการ

บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นร่วมกัน เพ่ือให้ได้สนามเด็กเล่นที่ มีความ
เหมาะสมที่สุด ตามหลักร่วมกันคิดร่วมกันสร้างและร่วมกันดูแล 

2.ระดมทุน ทรัพยากรต่างๆ 
3.จัดหาวัสดุอุปกรณ์วัสดุเหลือใช้ที่หาได้ในท้องถิ่นที่สามารถสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
4.ด าเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  จากแรงงานความร่วมมือของคนในชุมชน (บวร) 
ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนเมษายน 2562 

  
งบประมาณ 

สนับสนุนการระดมทุนจากทุกภาคส่วน ในท้องถิ่น  
 
สถานที่ด าเนินการ     

-    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ มีสนามเด็กเล่นที่เสริมสร้างปัญญา เหมาะ
ที่จะให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้ ผ่านการเล่น 

2.เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กปฐมวัยในท้องกับวัยของตนเองไม่ติดสื่อเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน
มากเกินไป 

3.เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในทุกๆ วัน 
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11.ผลการประเมินภายในสถานศึกษาในที่ผ่านมา  ปีการศึกษา  2561  
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเฉลี่ย 
* 

ระดับคุณภาพ 
** 

สรุปผลการประเมิน 
*** 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๑  ครู/ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ / 
ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนา
ตนเอง มีครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 

 
๘๔.๐ 

 
ดี 

 
ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดการ
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
๘๓.๐ 

 
ดี 

 
ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๓ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม
จริยธรรมมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

 
๘๕.๐ 

 
ดี 

 
ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวนผู้เรียนและอายุ
ตามเกณฑ์ 

๑๐๐ 
 

ดีมาก ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๕  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
๘๔.๒ 

 
ดี 

 
ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดองค์กร โครงสร้าง 
ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและครบ
วงจร 

๘๕.๐ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน 

๘๘.๐ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๘๕.๐ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

๘๗.๐ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ 

๘๘.๐ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหว่าง
บ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ
และเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

๘๕.๐ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในศนูย์พัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องตามระบบวงจร
คุณภาพ PDCA 

๘๕.๐ ดี ได้มาตรฐาน 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเฉลี่ย 
* 

ระดับคุณภาพ 
** 

สรุปผลการประเมิน 
*** 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ 

๘๖.๑ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชน 

๘๔.๐ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๕ ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม 
สามารถปฏิบัติ กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติต่อ
อาชีพสุจริต 

๘๘.๐ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้เรียนมีทักษะ ด้านการคิด การใช้ภาษา 
การสังเกต การจ าแนก การเปรียบเทียบ และแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย 

๘๖.๗ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๗ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 

๘๕.๙ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๘ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๘๕.๐ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๙ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตใจที่ดี ๘๘.๒ ดี ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๒๐ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ด้าน
ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

๙๒.๐ ดีมาก ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒๑ ผู้เรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว ชุมชน  และสังคม 

๙๐.๐ ดีมาก ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒๒ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก 
และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน 

๘๕.๕ ดี ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒๓ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และมีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนา
การศึกษา 

๘๕.๕ ดี ได้มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยรวม ๘๖.๗๘ ดี ได้มาตรฐาน 
*           ให้ระบุค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ 
**          ให้ระบุระดับคุณภาพ  ได้แก่  ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง  
***         ให้สรุปผลการประเมิน  ได้แก่  ได้มาตรฐาน  และไม่ได้มาตรฐาน 
จุดเด่น ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
จุดที่ควรพัฒนา ควรจัดให้มีการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕   เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๑.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๓.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๑.๐๐ ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๐.๕๐ ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๐.๕๐ ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ สถานศึกษา ๒.๕๐ ๐.๐๐ ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา 
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๑.๐๐ ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๗๗.๐๐ ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ๗๗.๐๐ คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี    
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไม่รับรอง  
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ......................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................... ..................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
 
13. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ ได้น าผลผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ในกรณีที่ต้องต้องปรับปรุงเร่งด่วน มาด าเนินการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพการศึกษา 



  

การบริหารจัดการ บุคลากร อาคารสถานที่ พัฒนาเครือข่าย สัมพันธ์ชุมชน วิชาการ 

- งานวางแผนบริหารจัดการ 
  ศึกษา 
- งานบริหารงบประมาณ 

 

นางเกษศิรินทร์ เพิ่มชาต ิ
ต าแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา 

นางเกษศิรินทร์ เพิ่มชาต ิ
 

- งานทะเบียนประวัต ิ
- งานดูแลการปฏิบตั ิ
  งานของบุคลากร 
- งานพฒันาบุคลากร 
- งานพฒันาคณะกรรมการ 
  ศพด. 

 

นางสาวจันทิมา  คุ้มชุมแสง 
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 

- งานวางแผนการใช ้
  อาคารสถานที ่
- งานปรับปรุง ดูแลและ 
  พัฒนาอาคารสถานที ่
- งานส่งเสริมความ 
  ปลอดภัยใน ศพด. 

ฯลฯ 
 

นางเกษศิรินทร์ เพิ่มชาต ิ
 

- งานพัฒนาหลักสูตร 
- งานพัฒนาการจัด  
  ประสบการณฯ์ 
- งานพัฒนาระบบ 
  ประเมินเด็ก 
- งานพัฒนาระบบประกัน 
  คุณภาพภายใน ศพด. 
- งานพัฒนาสื่อ/แหล่งการ 
  เรียนรู ้
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก 

ฯลฯ 
 

นางพัฒชรินทร์  สมานชาต ิ
ต าแหน่ง คร ู

- งานประชุมผู้ปกครอง 
- งานส่งเสริมกิจกรรม 
  ชุมชน 
- งานบริการชุมชน 
- งานประสานความ
ร่วมมือ 
  กับชุมชน 
- งานเผยแพร่ข่าวสาร  
   ประชาสัมพนัธ ์

ฯลฯ 
 

นางสาวจุฑาพร นาคินทร์ชาต ิ
ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 

 

- งานประสานงานเครือข่าย  
  ศพด.กับองค์กรอื่น 
- งานกิจกรรม/โครงการ 
  กับองค์กรอื่น 
 

1๔. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษา 

 14.1 การบริหารจัดการศึกษา 
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 6 ฝุาย(ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ปี พ.ศ.2559)  โดยแบ่งเป็น   ฝุายการบริหารจัดการฝุายบุคลากร  ฝุายอาคารสถานที่  ฝุายวิชาการ  ฝุายสัมพันธ์ชุมชน  และฝุายพัฒนาเครือข่าย  ดังผังโครงสร้างนี้ 
 

        หัวหน้าสถานศึกษา 
 

    คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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 12.2 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์   เป้าประสงค์  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ 
 

วิสัยทัศน์ 
 “ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองยายพิมพ์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความพร้อม 
  ทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย” 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาการเตรียมความพร้อมเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ ให้

สามารถเข้าเรียนระดับสูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสุขภาพร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาของเด็กนักเรียน ให้มี

พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 
3. ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและพัฒนาครู และผู้ดูแลเด็ก ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก 

ก่อนวัยเรียน  
           5. พัฒนาให้มีอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและหลากหลายเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ของเด็กนักเรียน 

6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีพัฒนาในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

เป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาการศึกษา 
1) การส่งเสริมพัฒนาครู 
2) การพัฒนาการจัดท าแผนต่างๆ 
3) การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
4) การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก 
5) การจัดหาสื่อการเรียนการสอน 
6) การจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่จ าเป็นส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
7) การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
8) การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9)  การพัฒนาสภาพแวดล้อม 
10) การพัฒนาด้านอาคารและสถานที่ 
11) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
12) การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
13) การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
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         ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนา 
  คุณภาพคร ู

1) การส่งเสริมพัฒนาครู 
2) การพัฒนาการจัดท าแผนต่างๆ 
 

ศพด.อบต.หนองยายพิมพ์  

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเด็ก 
   ปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย 

3) การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
4) การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก 
 

ศพด.อบต.หนองยายพิมพ์  

3. ยุทธศาสตร์จัดหาสื่อ,เทคโนโลยี 
   และสิ่งของเครื่องใช้ส าหรับศูนย์ 
   พัฒนาเด็กเล็ก 

5) การจัดหาสื่อการเรียนการสอน 
6) การจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ 
   ที่จ าเป็นส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ศพด.อบต.หนองยายพิมพ์  

4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 
   พอเพียง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7) การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
8) การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ศพด.อบต.หนองยายพิมพ์  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  สภาพแวดล้อม อาคารและสถานที่ 

9)  การพัฒนาสภาพแวดล้อม 
10) การพัฒนาด้านอาคารและสถานที่ 
 

ศพด.อบต.หนองยายพิมพ์  

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
   แบบมีส่วนร่วม 

11) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
12) การส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
13) การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 

ศพด.อบต.หนองยายพิมพ์  

 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
                      “ยิ้มง่าย ไหว้สวย” 

 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
                      “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่” 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๑. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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มาตรฐานด้านที่ ๑  
การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 0 1 2 3 รวม 

2 ๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ  √   
๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  √   
๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ √    
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงานทุกสังกัด 0 1 2 3 
๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ √    รวม 

7 ๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการ มี
คุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และ บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

   √ 

๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิ
การศึกษา/คุณสมบัติเหมาะสม 

   √ 

๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียง
ต่อจ า 

 √   

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 0 1 2 3 รวม 
5 ๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ √    

๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัย 

 √   

๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น และ สภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร 

 √   

๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้
ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ 

 √   

๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด 
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก 

√    

๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย √    
๑.๓.๗ จัดให้มีระบบปูองกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก สถานพัฒนา

เด็กปฐมวัย 
 √   

๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ปูองกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของ
พ้ืนที่ 

 √   
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 การจัดการเพือ่ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 0 1 2 3 รวม 

18 ๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝูาระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และ
ดูแลการเจ็บปุวยเบื้องต้น 

   √ 

1.4.2 มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี 
และปูองกันควบคุมโรคติดต่อ 

  √  

1.4.3 อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กท่ีเหม 
าะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

   √ 

1.4.4 จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียน 

 √   

1.4.5 จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด 
ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

   √ 

1.4.6 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุงประกอบ
อาหาร น้ าดื่มน้ าใช้ ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และ พาหะน าโรค 

   √ 

1.4.7 จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็ก
ทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

   √ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 0 1 2 3 
๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ระหว่างพ่อแม่ /

ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เกี่ยวกับตัวเด็กและการด าเนินงาน
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   √ รวม 
9 

๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม  √   
๑.๕.๓ ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่อง 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   √ 

๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   √  
มาตรฐานด้านที่ ๑ มีคะแนนรวม ๔๑  คะแนน 
มาตรฐานด้านที่ ๑ มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                      ๗๘  

 
๕๒.๕๖ 

คะแนน มาตรฐานด้านที่ ๑ มีจ านวนตัวบ่งช้ี ที่ต้องปรับปรุง ๑๕ ข้อ 
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มาตรฐานด้านที่ ๒ 
ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 0 1 2 3 รวม 

8 ๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย มีการด าเนินงานและประเมินผล 

   √ 

๒.๑.๒ จัดพื้นที่/ มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่าง
หลากหลาย 

  √  

๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติ 
ของเด็กท่ีเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

 √   

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

  √  

๒.๑.๕ เฝูาระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

√    

ตัวบ่งชี้ 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 0 1 2 3 
๒.๒.๑ ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ และส่งเสริม

พฤติกรรมการกินทีเ่หมาะสม 
   √ รวม 

10 

๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ในการดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน และ ในการเคลื่อนไหวด้าน
ร่างกาย ออกก าลัง เล่น กิน/ นอน/ พักผ่อน และการเดินทาง 

   √ 

๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและ
ช่องปากเพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

   √ 

๒.๒.๔ เฝูาระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะ
โภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

 √   

๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด √     

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 0 1 2 3 รวม 
13 ๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้งคาถาม สืบ

เสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดย ยอมรับ
ความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 

  √  

๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาท่ีมีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการ
สื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลาดับ
ขั้นตอนพัฒนาการ 

   √ 

2.3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟัง
เรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด /เขียน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/ 
ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง 

   √ 

๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่
และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย 

   √ 

๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบ้ือง 
ต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาท สัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

  √  
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรม
และความเป็นพลเมืองดี 

0 1 2 3 รวม 
18 

2.4.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรม
สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อ
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

    

2.4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง มี ความรู้สึกดีต่อ
ตนเอง แสดงออกด้านอารมณ์โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ 
ดนตรี ตามความสนใจและความถนัด 

    

2.4.3 กิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝุดี มีวินัย 
ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดีรักครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการ 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้น
ถัดไป 

0 1 2 3 รวม 
9 

2.5.1 จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็ก
ปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 

    

2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
แต ่ละข้ัน จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

    

มาตรฐานด้านที่ ๒ มีคะแนนรวม 42คะแนน 
มาตรฐานด้านที่ ๒ มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐  

                                                                               ๖๐ 
70.00 

มาตรฐานด้านที่ ๒ มีจ านวนตัวบ่งชี้ ท่ีต้องปรับปรุง 5  ข้อ 
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มาตรฐานด้านที่ ๓ ก อายุ 2 ปี (2 ปี 11 เดือน) 
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 0 1 2 3 รวม 
 3 ๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น

รายบุคคล 
   √ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย 0 1 2 3 
๓.๒.๑ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน (คัดกรองตามช่วงอายุ)   √  รวม 

12 ๓.๒.๒ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) (เฝูาระวัง
ตามช่วงอายุ) 

  √  

๓.๒.๓ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก และสติปัญญาสมวัย ( 
Fine Motor Adaptive) (เฝูาระวังตามช่วงอายุ) 

  √  

๓.๒.๔ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และ เข้าใจภาษา (Receptive 
Language) (เฝูาระวังตามช่วงอายุ) 

  √  

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

  √   

๓.๒.๖ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม ( 
Personal Social) (เฝูาระวังตามช่วงอายุ) 

  √   

มาตรฐานด้านที่ ๓ ก มีคะแนนรวม 15  คะแนน 
มาตรฐานด้านที่ ๓ ก มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐                                                                                                                   

                                                                  ๒๑ 
 

๗๑.๔๓ 
มาตรฐานด้านที่ ๓ ก มีจ านวนตัวบ่งช้ี ที่ต้องปรับปรุง 0 
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มาตรฐานด้านที่ ๓ ข 3 ปี – อายุ 6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1) 
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม 0 1 2 3 รวม 
 9 ๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น

รายบุคคล 
   √ 

๓.๑.2 ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย    √ 
๓.๑.3 ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ    √ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย     รวม 

1 ๓.๒.1 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน (คัดกรองตามช่วงอายุ)  √   
ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 0 1 2 3 รวม 

6 ๓.3.1 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวและ
ทรงตัวได้ตามวัย 

   √ 

๓.3.2 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงาน
ระหว่างตากับมือตามวัย 

   √ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 0 1 2 3 รวม 
9 ๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคง ปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดี

ต่อตนเอง 
   √ 

๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การ
ท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

   √ 

๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตามข้อตกลง 
ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่
ได้สมวัย 

   √ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 0 1 2 3 รวม 
15 3.5.1 ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ 

รอบตัวเด็ก ได้สมวัย 
   √ 

3.5.2 ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนกและเปรียบเทียบ 
จ านวน มิติ สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย 

   √ 

3.5.3 ข เด็กสามารถคิด อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย    √ 
3.5.4 ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย    √ 
3.5.5 ข เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย    √ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 0 1 2 3 รวม 

12 ๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย    √ 
๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร 

การคิด เขียนค า และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัย และตามล าดับ
พัฒนาการ 

   √ 

๓.๖.๓ ข  เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียน ตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย 
น าไปสู่การขีดเขียนค าท่ีคุ้นเคยและสนใจ 

   √ 

๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็น
หลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

   √ 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลรวมของร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน ร้อยละ ๗๒.๗๔ 
มาตรฐานทุกด้าน มีจ านวนตัวบ่งชี้ท่ีต้องปรับปรุงรวม ๒๑ ข้อ 

ระดบัคุณภาพ  (√)    A ดีมาก  
  (√)   B ดี  
  (√)   C ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น  
   (√)  D ต้องปรับปรุง 

 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ย จ านวนข้อที่ต้อง
ปรับปรุง 

A ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ไม่มี 
B ดี ร้อยละ ๖๐-๗๙.๙๙ ๑-๗ ข้อ 
C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ร้อยละ ๔๐-๕๙.๙๙ ๘-๑๕ ข้อ 
D ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ๑๖ ข้อขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็น
พลเมืองดี 

0 1 2 3 รวม 
12 

๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

   √ 

๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย 

   √ 

๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้น าและผู้
ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

   √ 

๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และ
ภูมิภาคอาเซียน  

   √ 

มาตรฐานด้านที่ 3 ข มีคะแนนรวม 64 คะแนน 
มาตรฐานด้านที่ 3 ข มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐  

                                                                                   66 
96.97 

มาตรฐานด้านที่ 3 ข มีจ านวนตัวบ่งช้ี ที่ต้องปรับปรุง 1  ข้อ 
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แบบ รบ.๑ ค ารับรองของหน่วยงานต้นสังกัด  
ในการตรวจประเมินผลการด าเนินงานหรือผลการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ดูแล พัฒนา  

และจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
  ส่วนที่ ๑ ผู้ประเมินตนเอง (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ)  
                                                        ลายมือชื่อ .....................................................ผู้ประเมินตนเอง 

                                               (.....................................................)  
                                        ต าแหน่ง ...............................................................  

                                                     วันที่ ..............เดือน ......................พ.ศ. ............. 
   ส่วนที่ ๒ หน่วยงานต้นสังกัดที่ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
( ) รับรองผลการตรวจประเมินการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติไม่มีข้อแก้ไข  
( ) รับรองผลการตรวจประเมินการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ  
    มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งมีการปรับปรุง แก้ไข เรียบร้อยแล้ว  

                                    ลายมือชื่อ .....................................................ผู้ประเมิน  
                                     (.....................................................)  

                              ต าแหน่ง ...............................................................  
                                          วันที่ ..............เดือน ......................พ.ศ. ............. 

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลส าหรับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
           ประเด็นต่างๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัดต้องการให้สมศ. ประเมินผลและติดตามการด าเนินงานเพ่ิมเติม    
           หรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่ต้องการให้สมศ. รับทราบ  
( ) ไม่มี  
( ) มี (โปรดระบุ)........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวม 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

    ผลการประเมิน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

มาตรฐานด้านที่ ๑  การบริหารจดัการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ     

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑.๑.๑ บรหิารจดัการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ   ผ่าน ดี ⁄  
๑.๑.๒ บรหิารหลักสตูรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   ผ่าน ดี ⁄  
๑.๑.๓ บรหิารจดัการข้อมลูอย่างเป็นระบบ   ผ่าน ดี ⁄  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานท่ีสังกัด      

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑.๒.๑ บรหิารจดัการบุคลากรอยา่งเป็นระบบ ผ่าน ดี ⁄  
๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผูด้ าเนินกิจการ มี
คุณวุฒิ/ คณุสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผ่าน ดี ⁄  

๑.๒.๓ คร/ูผูดู้แลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิ
การศึกษา/  คณุสมบัติเหมาะสม  

ผ่าน ดี ⁄  

๑.๒.๔ บรหิารบุคลากรจัดอัตราสว่นของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อ
จ านวนเด็ก ในแต่ละกลุม่อายุ  

ผ่าน ดี ⁄  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย       
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๑.๓.๑ บรหิารจดัการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเปน็ระบบ  ผ่าน ดี ⁄  
๑.๓.๒ โครงสรา้งและตัวอาคารมัน่คง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัย 

ผ่าน ดี ⁄  

๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร 

ผ่าน ดี ⁄  

๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้
ปลอดภัยเหมาะสม กับการใช้งานและเพียงพอ 

ผ่าน ดี ⁄  

๑.๓.๕ จัดใหม้ีของเล่นท่ีปลอดภัยได้มาตรฐาน มจี านวนเพียงพอ สะอาด 
เหมาะสมกับระดับ พัฒนาการของเด็ก 

ผ่าน ดี ⁄  

๑.๓.๖ ส่งเสรมิให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย ผ่าน ดี ⁄  
๑.๓.๗ จัดใหม้ีระบบปูองกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย   

ผ่าน ดี ⁄  

๑.๓.๘ จัดใหม้ีระบบรับเหตุฉุกเฉนิ ปูองกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสีย่งของ
พื้นที ่

ผ่าน ดี ⁄  
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มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

    ผลการประเมิน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  การจัดการเพื่อส่งเสรมิสุขภาพและการเรียนรู้     
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝูาระวังการเจริญเติบโตของ
เด็ก และดูแล การเจ็บปุวยเบื้องต้น  

ผ่าน ดี ⁄  

๑.๔.๒ มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี และปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อ 

ผ่าน ดี ⁄  

๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของ
เด็กท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์  

ผ่าน ดี ⁄  

๑.๔.๔ จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน  

ผ่าน ดี ⁄  

๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ 
สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

ผ่าน ดี ⁄  

๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง 
ประกอบอาหาร  น้ าดื่มน้ าใช้ ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะน าโรค 

ผ่าน ดี ⁄  

๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งาน
ของเด็ก 
ทุกคน      และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

ผ่าน ดี ⁄  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน     
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง
พ่อแม่/ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการ
ด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย 

ผ่าน ดี ⁄  

๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วน
ร่วม 

ผ่าน ดี ⁄  

๑.๕.๓ ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน
ในเรื่องการพัฒนาเด็ก ปฐมวัย 

ผ่าน ดี ⁄  

๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่าน ดี ⁄  
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มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

    ผลการประเมิน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒.๑.๑ มีแผนการจดัประสบการณก์ารเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  มีการด าเนินงานและประเมินผล  

ผ่าน ดี ⁄  

๒.๑.๒ จัดพื้นท่ี/มุมประสบการณก์ารเรยีนรู้และการเล่นท่ีเหมาะสมอย่าง
หลากหลาย 

ผ่าน ดี ⁄  

๒.๑.๓ จัดกจิกรรมส่งเสรมิพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของ
เด็กท่ีเรียนรู้ ด้วยประสาทสัมผสั ลงมือท า  ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

ผ่าน ดี ⁄  

๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจดัสภาพแวดล้อมภายใน-
ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ท่ีเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย  

ผ่าน ดี ⁄  

๒.๑.๕ เฝูาระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เตม็ตามศักยภาพ 

ผ่าน ดี ⁄  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านรา่งกายและดูแลสุขภาพ     
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนข้ึนไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่
เพียงพอ และ ส่งเสริมพฤติกรรมการกินท่ีเหมาะสม 

ผ่าน ดี ⁄  

๒.๒.๒ จัดกจิกรรมให้เด็กไดล้งมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ  
ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน  

ผ่าน ดี ⁄  

๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและ
ช่องปาก เพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

ผ่าน ดี ⁄  

๒.๒.๔ เฝูาระวังติดตามการเจรญิเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทกึผลภาวะ
โภชนาการ อย่างต่อเนื่อง 

ผ่าน ดี ⁄  

๒.๒.๕ จัดใหม้ีการตรวจสุขภาพรา่งกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด   ผ่าน ดี ⁄  
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓  การส่งเสรมิพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร     

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒.๓.๑ จัดกจิกรรมส่งเสรมิให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้งค าถาม สืบเสาะหา
ความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานที่
แตกต่างของเด็ก  

ผ่าน ดี ⁄  

๒.๓.๒ จัดกจิกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มคีวามหมายต่อเดก็ เพื่อการ
สื่อสาร อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามล าดับขั้นตอน
พัฒนาการ 

ผ่าน ดี ⁄  
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มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

    ผลการประเมิน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๒.๓.๓ จัดกจิกรรมปลูกฝังให้เด็กมนีิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟัง
เรื่องราว พูด เลา่ อ่าน วาด/เขยีน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแล
เด็ก เป็นตัวอย่างของ การพูด และการอ่านที่ถูกต้อง  

ผ่าน ดี ⁄  

๒.๓.๔ จัดใหเ้ด็กมีประสบการณ์เรยีนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานท่ี 
และ ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

ผ่าน ดี ⁄  

๒.๓.๕ จัดกจิกรรมและประสบการณ์ดา้นคณติศาสตร์และวิทยาศาสตรเ์บื้องต้น
ตามวัย  โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผสั และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

ผ่าน ดี ⁄  

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ-สังคม ปลกูฝังคุณธรรม
และความเป็นพลเมืองด ี

    

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จดักจิกรรมสร้าง
เสรมิ ความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างเดก็กับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  

ผ่าน ดี ⁄  

๒.๔.๒ จัดกจิกรรมส่งเสรมิให้เด็กมีความสุข แจม่ใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้าน
อารมณ์ ความรูส้ึกท่ีดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตาม
ความสนใจ และถนัด 

ผ่าน ดี ⁄  

๒.๔.๓ จัดกจิกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝุดี มวีินัย ซื่อสัตย์ 
รู้จักสิทธิ และหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและ
ประเทศชาติ ด้วยวิธีท่ีเหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ   

ผ่าน ดี ⁄  

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเช่ือมต่อในข้ัน
ถัดไป 

    

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๒.๕.๑ จัดกจิกรรมกับผู้ปกครองให้เตรยีมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย/ โรงเรียน และจดักิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศ
ที่เป็นมิตร  

ผ่าน ดี ⁄  

๒.๕.๒ จัดกจิกรรมส่งเสรมิการปรบัตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงข้ึนแต่ละ
ขั้น จนถึง การเป็นนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

ผ่าน ดี ⁄  

มาตรฐานด้านที่ ๓  คณุภาพของเด็กปฐมวัย      
*ส าหรับเด็กแรกเกดิ - อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน)     
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ก เด็กมีการเจริญเตบิโตสมวัย     

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดสีมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น
รายบุคคล 

ผ่าน ดี ⁄  
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มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

ผลการ
ประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

    ผลการประเมิน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๒.๑ ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน  ผ่าน ดี ⁄  
๓.๒.๒ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) ผ่าน ดี ⁄  
๓.๒.๓ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปญัญาสมวัย (Fine 
Motor Adaptive)  

ผ่าน ดี ⁄  

๓.๒.๔ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (Receptive 
Language) 

ผ่าน ดี ⁄  

๓.๒.๕ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language) ผ่าน ดี ⁄  
๓.๒.๖ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเขา้สังคม (Personal 
Social)   

ผ่าน ดี ⁄  

*ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี ๑)     
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมสีุขนิสยัที่เหมาะสม      

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดสีมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล ผ่าน ดี ⁄  
๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดแูลสุขภาพตนเองตามวยั ผ่าน ดี ⁄  
๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ  ผ่าน ดี ⁄  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย     

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน   ผ่าน ดี ⁄  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว     

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลือ่นไหว และทรงตัวได้
ตามวัย 

ผ่าน ดี ⁄  

๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตากับ
มือ ตามวัย 
 

ผ่าน ดี ⁄  

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ     
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง
และ ผู้อื่นไดส้มวัย  

ผ่าน ดี ⁄  

๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การท างาน 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา  

ผ่าน ดี ⁄  

๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งช่ังใจ ท าตามข้อตกลง ค านึงถึง 
ความรูส้ึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหมไ่ดส้มวัย 

ผ่าน ดี ⁄  
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มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งชี้ย่อย 

ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

ผลการ
ประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

    ผลการประเมิน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

  

ตัวบ่งชี้ย่อย 
๓.๕.๑ ข เด็กบอกเกีย่วกับตัวเด็ก บุคคล สถานท่ีแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัว
เด็ก ไดส้มวัย  

ผ่าน ดี ⁄  

๓.๕.๒ ข เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน 
มิติ สัมพันธ์ (พ้ืนท่ี/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

ผ่าน ดี ⁄  

๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมเีหตุผล แก้ปญัหาไดส้มวัย ผ่าน ดี ⁄  
๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ท่ีแสดงออกไดส้มวัย ๓.๕.๕ ข เด็กมี
ความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ท ากิจกรรมใหส้ าเร็จสมวัย 

ผ่าน ดี ⁄  

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร     
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย ผ่าน ดี ⁄  
๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดรููปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิด 
เขียนค า และการอ่านเบื้องต้นไดส้มวัยและตามล าดับพัฒนาการ 

ผ่าน ดี ⁄  

๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย น าไปสู่การ   
ขีดเขียนค าที่คุน้เคย และสนใจ 

ผ่าน ดี ⁄  

๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวยั โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักและมี
ความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย 

ผ่าน ดี ⁄  

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คณุธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี     
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏสิัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความ
แตกต่าง ระหว่างบุคคล 

ผ่าน ดี ⁄  

๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม และ
มี ค่านิยมที่พึงประสงค์สมวยั 

ผ่าน ดี ⁄  

๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ทัง้ผู้น าและผู้ตามแก้ไข  
ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค ์

ผ่าน ดี ⁄  

๓.๗.๔ ข เด็กภาคภมูิใจท่ีเป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

ผ่าน ดี ⁄  
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 
 
ผลการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์  อยู่ในระดับดี 
 จากผลการสรุปอภิปรายด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการการประเมินสรุปว่า  อยู่ใน
ระดับดี ทั้งนี้เพราะ  

มาตรฐานที่ ๑.  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  อยู่ในระดับคุณภาพดี 
มาตรฐานที่ ๒.  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการเรียนรู้  และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย   
                   อยู่ในระดับคุณภาพดี     

          มาตรฐานที่ ๓. คุณภาพของเด็กปฐมวัย  อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 
 ทั้งนี้  (สรุปอภิปรายรายละเอียดตามมาตรฐานและระบุเอกสารที่ยังไม่ได้ด าเนินการ)............................... 
.............................................................. .......................................................................................................................  
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...................................................................................................... ............................................................................... 
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ส่วนท่ี 3 

สรุปผล  แนวทางการพัฒนาและความตอ้งการการช่วยเหลือ 
 
 ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ได้ด าเนินการจัดท าการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและด าเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ  ประจ าปี
การศึกษา  2562  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้ง
แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ  ดังนี้ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาย
พิมพ์มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  มีการ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการก าหนด    
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เปูาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการ พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการ เรียน รู้ตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีการด าเนิน    
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน 
และการ จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์ จัด สิ่งแวดล้อมให้เกิดการ
เรียนรู้ ได้ตลอดเวลามีปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ
ผู้ปกครอง มีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 
 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการเรียนรู้  
และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย    
1. ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ เรียนรู้ 
 4. คณะกรรมการวิจัยตรวจประเมินผล งานวิจัยในชั้น
เรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้ ค าแนะน าที่ครูสามารถ
พัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
         

 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
- เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความ 
คิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน 
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษา  
-การบริหารจัดการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีวิธีการที่
ท าให้คณะ ครูทุกท่านได้ตระหนัก มีส่วนร่วม และเข้าใจ
ระบบประกัน คุณภาพให้มากที่สุดและเข้าใจตรงกัน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
- พัฒนาการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ เน้น 
การใช้ข้อมูลสารสนเทศและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
และ ผู้ปกครอง  
- มีการแจ้งผลการประเมินให้ทุกคนทราบ เพ่ือนน า
ผลงาน ปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคน กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก 
กลุ่มวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสาระฯ รายงาน
การพัฒนา ตนเอง 
  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการเรียนรู้  
และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย    
- แสวงหาแหล่งเรียนรู้ใหม่ วิทยากรให้ความรู้ใหม่ สื่อ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย งบประมาณในการด าเนินงาน 
- สถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้ 
มากขึ้นในทุกสาขาวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
-วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

  คุณภาพของเด็กปฐมวัย  
 นักเรียนได้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง มี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น มี มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
และพัฒนา สิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี 
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีทักษะในการ แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มี
สุขภาพแข็งแรง มีน้ าส่วนสูงตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีโครงการอาหารกลางวัน 
100 % และมีอาหารเสริมนมให้นักเรียนดื่ม และมี 
สุนทรียภาพ ตลอดจน ลักษณะนิสัยด้าน ศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา ส่งเสริมให้มีการออก ก าลังกายด้วยการเล่น
กีฬา ส่งเสริมให้ นักเรียนเล่นกีฬาโดยจัดการแข่งขัน 
กีฬาสี ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดท า โครงการบริการ 
สุขภาพอนามัย มีการตรวจสุขภาพนักเรียน เฝูาระวัง
ทันตสุขภาพ เฝูาระวังทุพโภชนาการ   
 

-การนิเทศติดตามงานด้านต่าง ๆ ยังไม่สามารถท าได้ 
อย่างต่อเนื่องทั่วถึง ทุก ๆ งาน ถึงแม้จะมีแผนติดตาม   
ก ากับที่ ชัดเจน จึงต้องหาวิธีการนิเทศติดตามงานต่าง ๆ 
รูปแบบ ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถด าเนินไปได้ด้วยดี   
- ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด 
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  
  คุณภาพของเด็กปฐมวัย  
- ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน/ใฝุรู้ใฝุ
เรียน อย่างต่อเนื่อง 
- ควรเพ่ิมเติมการทักษะในการแสวงหาความรู้/การ
สังเกต/ ส ารวจ/เชื่อมโยง ให้กับผู้เรียน 
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการคิดและกระบวนการเรียนรู้ 
โดยฝึกปฏิบัติจริงพร้อมทั้งประสานความร่วมมือจาก
หน่วยงาน อ่ืนๆ เน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน  
- นั ก เรี ยนควรได้ รับการ พัฒนาการคิดวิ เคราะห์
สังเคราะห์ การสร้างความคิดรวบยอด ความคิด
สร้างสรรค์ 
- มีพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด บริเวณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ได้เป็น อย่างดี  
- ต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้อย่างต่อเนื่อง 
เป็น การกระตุ้นให้นักเรียนมีความใฝุรู้ใฝุเรียน และ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 
 

 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
 ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะรักษาสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้น่าอยู่ มีระบบดูแลความ
ปลอดภัยของนักเรียน และ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียน ชุมชนอย่างทั่วถึง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับชุมชน    
                   ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะได้ด าเนินการเร่งรัดให้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ในชุมชน ส่งเสริมและ
สนับสนุน ประชาชนในชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษา 
                   ๓. หน่วยงานในต้นสังกัดเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ 
 ๔. ส่งคณะครูเข้าร่วมอบรมสัมมนาหรือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าการประกันคุณภาพ 
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   แนวทางพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต   
 ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะใช้กิจกรรมในการพัฒนานักเรียนในทุก ๆ ด้าน ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะได้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงกิจกรรมให้มีความเหมาะสม ยิ่งขึ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะได้จัดท าโครงการ
เยาวชนนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติจะมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา เพ่ือเป็น
การสร้างความตระหนักให ้นักเรียน ชุมชน เห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อม  
 ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ แก่ครูเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูในการ
จัดกิจกรรมการ เรียนการสอน ได้จัดครูเข้าสอนตามความถนัดและความสามารถ มีการพัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพ 
โดยการส่งครู เข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมความรู้และทักษะในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนให้มากข้ึน  
 ๓. ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุน การปฏิบัติงานของครูผู้สอน และส่งเสริมให้ชุมชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างต่อเนื่อง 
 ๔. วางแผนรวบรวมข้อมูล ก ากับ ดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนา
หลักสูตร สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล ผลการเรียน การประกันคุณภาพ  ภายใน
และมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและการใช้สื่อและเทคโนโลยี พัฒนาและส่งเสริมการให้มีแหล่งเรียนรู้  การวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมชุมชน ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 ๕. การจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาคุณธรรม น าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อประกอบการ เรียนรู้ 
จัดกิจกรรมห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศ  ทาง
วิชาการ 
  
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑. ต้องการงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการศึกษามากกว่านี้ 
                   ๒. สื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน  
 ๓. วิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 4. สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ  
 5. งบประมาณรายจ่ายรายหัวนักเรียนระดับปฐมวัยเพิ่มข้ึน  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

ส่วนท่ี 4 
การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษา 

 
1.ชื่อผลงาน   โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย 
 
๒. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดี ของสังคมสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
๒. เพ่ือพัฒนาเด็กทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย  ๒๕60 
3. เพ่ือสร้างความตระหนักให้สถาบัน บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเด็กปฐมวัย 

 
๓. แนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินงาน     
 1. เสนอโครงการ ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาเห็นชอบให้ด าเนินการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
3. ประชุมคณะท างาน 
4. น าเสนอกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ 

            กิจกรรมที่ 1  การจัดกิจกรรมจัดประสบการณ์ สอดแทรก ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมที่ 2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ 

            กิจกรรมที่ ๓  ท าบุญวันส าคัญต่างๆ 
            กิจกรรมที่ 4  พาน้องเข้าวัด 
            กิจกรรมที่ 5  ตักบาตรวันพระ   

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
5. ด าเนินการตามแผน/โครงการ 

 
ด้านกายภาพ 
          1. มีพระพุทธรูป ประจ าห้องเรียน 
          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น 
          3. มีลานธรรม 
          4. ไม่มีสิ่งเสพติดเหล้า-บุหรี่ ในศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก ๑๐๐% 
 
ด้านส่งเสริมพฤติกรรมเด็กและครู  
          5. ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  มารยาทดี 
          6. การพิจารณาอาหารที่รับประทาน รับประทานอาหารไม่เสียงดัง  ไม่หก  ไม่เหลือ 
          7. ประหยัด อดออม ถนอมใช้เงินและสิ่งของ 

 
ด้านการเรียนการสอน 

8. นั่งสมาธิ ก่อนเข้าเรียน ทั้งครูและเด็ก     
9. การบูรณาการวิถีพุทธทุกสาระการเรียนรู้ 
๑0 .กิจกรรมตามหลักปฏิบัติตามแนวทางวิถีพุทธ  
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๔. ผลลัพธ์/ผลการด าเนินการ 
๑.  เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
๒.  เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
3.  ครอบครัว มีความเข้าใจ ความรักในวัยของเด็ก ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กท่ีเหมาะสม 

 
๕. ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

๑.  ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัด ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ก าลังใจ รวมถึงด้านงบประมาณอย่างเต็มที่ 
๒.  ครูทุกคนให้ความร่วมมือ ร่วมใจอย่างเต็มที่ และเต็มใจ 
๓.  เด็กให้ความร่วมมือ และมีความพร้อมในการจัดกิจกรรม 
๔.  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ชื่นชมยินดีและพึงพอใจ พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมอย่างดียิ่ง 

  
๖. แนวทางพัฒนาให้ย่ังยืน 

ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักคุณธรรม  เข้าไปในเนื้อหาหลักสูตร จัดกิจกรรมด้าน
คุณธรรมที่ต่อเนื่ อง ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง จัดอบรม                       
เชิงปฏิบัติการเน้นกระบวนการเรียนการสอน เน้นหลักคุณธรรม ให้มีกระบวนการที่หลากหลายน่ าสนใจ และ
ต่อเนื่อง  
 
๗. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผล/รางวัลที่ได้รับ 

๑.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มครู ในกลุ่มเครือข่ายครูระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 
๒.  มีการเผยแพร่ผลงานผ่านทางเฟสบุ๊คของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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แบบรายงาน  “วิธีหรือแนวทางปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ” ส าหรับสถานศึกษา 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
 
ชื่อผลงาน  ( Best  Practices ) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา 2562 
ค าส าคัญ    ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย 
 
1.บทน า 
 

กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต 
 การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย จะมุ่งให้เด็กนักเรียนเป็นเด็กดีของสังคม โดยเด็ก
ที่เข้ามารับการเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนับถือศาสนาพุทธกันทุกคน จึงน าเอาศาสนามาเป็น
สื่อกลางการท ากิจกรรม ต่างๆ เช่นการสวดมนต์ไหว้พระ ในกิจกรรมหน้าเสาธง การแผ่เมตตา การนั่งสมาธิ การน า
เด็กนักเรียนไปร่วมท าบุญวันส าคัญทางศาสนาที่วัด ที่อยู่ใกล้ๆ  
 
สภาพทั่วไป 
 การด าเนินกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะเนินการด าเนิน
กิจกรรมระหว่างเด็กกับครูผู้สอน โดยน ากิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาสอนเด็กตั้งแต่เข้ามาเรียน เช่น 
มารยาทพ้ืนฐานต่างๆ ในการอยู่ในสังคม เช่น การไหว้ การพูด 
 
ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย โดยด าเนินการภายใต้รูปแบบ บ้าน วัด โรงเรียน (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให้ทุกภาคส่วนที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กนักเรียน มาร่วมท ากิจกรรมอันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
เด็กปฐมวัย 
 
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

1. เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดี ของสังคมสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
๒. เพ่ือพัฒนาเด็กทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย  ๒๕60 
3. เพ่ือการด าเนินกิจกรรมโดยสถาบัน บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับกิจกรรม  
   TO BE NUMBER ONE  ให้กับเด็กปฐมวัย  

เปูาหมาย 
          ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 - เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
          ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 - เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
 - เดก็นักเรียนอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น 
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2. ล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ขั้นที่ 1 เสนอโครงการ พิจารณาเห็นชอบให้ด าเนินการ 
ขั้นที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
ขั้นที่ 3 ประชุมคณะท างาน 
ขั้นที่ 4 ประสานหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ขั้นที่ 5 ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
           กิจกรรมที่ 1   การจัดกิจกรรมจัดประสบการณ์ สอดแทรก ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
          เป็นการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมจัดประสบการณ์ ในแต่ละวัน โดยครูผู้สอน 

จะสอดแทรก ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเด็กๆ  
กิจกรรมที่ 2   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ 
  ด าเนินกิจกรรมประจ าวันให้กับเด็กๆ  อาทิ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง 

       กิจกรรมที่ ๓   ท าบุญวันส าคัญต่างๆ 
ด าเนินกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ หรือวันส าคัญทางประเพณีต่างๆ  
เช่น วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ  โดยจะพาเด็กนักเรียน  
ผู้ปกครอง  ไปท าบุญท่ีวัด หรือถ้าจัดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็จะนิมนต์พระสงฆ์  
และเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรม ซึ่งจะสอดแทรก ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเด็กๆ ด้วย 

       กิจกรรมที่ 4   พาน้องเข้าวัด 
เป็นกิจกรรมที่จะพาเด็กนักเรียนไปท ากิจกรรมที่วัด ทั้งวัน  โดยจะจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย การสอนหลักธรรม การเล่านิทาน การปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ   
การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม การบ าเพ็ญประโยชน์ โดยให้พระอาจารย์ด าเนินการสอน
ให้กับเด็กนักเรียน และจะมีกิจกรรมที่ผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมด้วย 

       กิจกรรมที่ 5   ตักบาตรวันพระ   
เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะมีกิจกรรมสวดมนต์ 
ฟังเทศน์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จะมีเด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร 
พนักงาน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 6   กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE จะเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกในกิจกรรมต่างๆ อัน
ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งเสริมความเป็นหนึ่งอันเดียวกัน 

ขั้นที่ 6 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
 
3.  ผลลัพธ์/ผลการด าเนินการ  
 ระบุผลการด าเนินงานตามเปูาหมาย-ตัวชี้วัดที่ก าหนดทั้งเชิงปริมาณ และ/หรือคุณภาพ 

๑.  เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
๒.  เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
3.  ครอบครัว มีความเข้าใจ ความรักในวัยของเด็ก ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กท่ีเหมาะสม 
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เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลต่อสถานศึกษาอย่างไร 
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะเน้นให้เด็กท่ีมีความสนใจ อยาก

เรียนหรืออยากท ากิจกรรมอะไร เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเน้นสถาบัน บ้าน วัด โรงเรียน (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) มาท ากิจกรรมร่วมกันท าให้เกิดความร่วมมือ ท าให้เด็กนักเรียนมีความสุข และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตาม
วัย 
 

๔. ปัจจัยเกื้อหนุน/ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
การจัดการศึกษา การจัดประสบการณ์ ด้วยความจริงใจ ให้ความรัก ความเอาใจใสต่อเด็กนักเรียนทุกคน 

เหมือนลูกเหมือนหลานของตนเอง ให้เด็กนักเรียนมีความสุขเม่ือได้มาอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ 
 
5. แนวทางการพัฒนาให้ย่ังยืน 

ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักคุณธรรม  เข้าไปในเนื้อหาหลักสูตร จัดกิจกรรมด้าน
คุณธรรมที่ต่อเนื่ อง ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง จัดอบรม                       
เชิงปฏิบัติการเน้นกระบวนการเรียนการสอน เน้นหลักคุณธรรม ให้มีกระบวนการที่หลากหลายน่าสนใจ และ
ต่อเนื่อง  
 
6.  การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผล/รางวัลที่ได้รับ 

๑.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มครู ในกลุ่มเครือข่ายครูระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 
๒.  มีการเผยแพร่ผลงานผ่านทางเฟสบุ๊คของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 

7.  ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ชิ้นงาน ฯลฯ) 
 
  กิจกรรมที่ 1  การจัดกิจกรรมจัดประสบการณ์ สอดแทรก ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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กิจกรรมที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ 
 

 
             
 

กิจกรรมที่ ๓  ท าบุญวันส าคัญต่างๆ 
 

 
             
 

กิจกรรมที่ 4  พาน้องเข้าวัด 
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กิจกรรมที่ 5  ตักบาตรวันพระ  
  

 
 
 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
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ภาคผนวก 
 

 



  

 
 
 
 
 
 


