
 
 
 
 

 
 
 

รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
(Self-Assessment Report : SAR) ปกีารศกึษา  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศนูย์พฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารสว่นต าบลทบัสวาย 
สงักดั กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลทบัสวาย อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสมีา 
 



 
บทสรปุส าหรบัผู้บรหิาร 

ผู้จดัท า : หัวหน้าสถานศกึษา 
      เนือ้หารายงานประกอบดว้ยขอ้มูลดงันี้ 

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

๑.๒ ได้เปิดรับบริการเด็กเข้ารับการเลี้ยงดู  ช่วงอายุ  ๒ – ๕  ปี   
  1.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย    
       2. ข้อมลูดา้นการบรหิาร 
     2.1 ชื่อ- สกุล ผู้บริหาร    นายวีระยุทธ  กฤษหมื่นไวย                                                                         
        วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท          สาขา   การบริหารการศึกษา                                          
                 ด ารงต าแหน่งที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ตั้งแต่  วันที่  5  มกราคม  2560   จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  
๔  ป ี
                      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย จัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กระดับ
ปฐมวัย ๒ – ๕ ขวบ  ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน จ านวน ๓๒  คน มีผู้ดูแลเด็ก ๓ คน  

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

อนุบาล  
  

     2.2 ประวตัิศนูยเ์ดก็เลก็   
                  เดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย จัดตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม  
2550    ตามแนวนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย   ในการสนับสนุนส่งเสริมการจัด
การศึกษาปฐมวัย  ในครั้งแรก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายได้ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้าน
ทับสวาย ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1 ห้องมีเด็กนักเรียนทั้งหมด 60 คน มีผู้ดูแลเด็ก 2 คน
โดยรับเด็กที่มีอายุ  3 - 5 ปี  ต่อมาทางองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายเห็นว่าห้องเรียนเดิมคับแคบ  จึงได้ขอ
ใช้ที่ดินสาธารณะบ้านทับสวายหมู่ที่ 1 ก่อตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นอาคาร คสล. 1 หลัง  มีห้องเรียน 1 
ห้อง ห้องพักครูและห้องพยาบาล จ านวน 1 ห้อง  ห้องน้ า 2 ห้อง และเปิดท าการเรียนการสอนในวันที่ 17 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 ในปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ได้รับงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย  จ านวน 1 หลัง และย้ายมาอยู่อาคารใหม่ในวันที่  21 กันยายน 2558   
 
                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย    มีภารกิจในการจัดการศึกษาให้เด็กก่อน
วัยเรียนอย่างท่ัวถึง  ผู้เรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  ในการด าเนินการตามภารกิจนั้น  จะต้องให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ ๒๕๖๐ ระดับปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   แผนการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย   ความคิดเห็นของครู  พ่อแม่ผู้ปกครอง  
ชุมชน  รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 



ผลการประเมินตนเอง  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย    จดัท ารายงานการประเมินคุณภาพของ 

ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  คือ องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย     ผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ด ี มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็กมีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน ๓๒คน มีน้ าหนักส่วนสูงมากเกินเกณฑ์ จ านวน    คน  ต่ ากว่าเกณฑ์จ านวน 2 คน  
กิจกรรมหนูน้อยอนามัยดี เป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ  ๑๐0  สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับสวาย    ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ส่งผลให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับสวาย  ร้อยละ 100  มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม
ตามวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลทับสวาย      ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการ
ประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย 
เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริมมารยาทไทยส าหรับเด็กกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย ส่งผลให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับสวาย     ร้อยละ 100  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย     สนทนาโต้ตอบกับผู้อ่ืนเข้าใจ   โครงการส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย     ร้อยละ ๑๐0 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารอย่างเหมาะสม 
 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับสวาย    มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ ศพด. อบต.ทับสวาย  ส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับสวาย    มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการก าหนดค่ามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ได้มีการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  2560  มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  
มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดคือ องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย     ทราบอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 



สรปุผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษา  
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย   ประจ าปกีารศกึษา  ๒๕๖๓ 

 
 

 ตามทีศู่นย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา๒๕๖๓  ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับ           
การประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 

สรปุผลการประเมนิภาพรวม 
  ต้องปรับปรุง    ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น    ดี    ดมีาก     

 
มาตรฐาน/ตวับง่ชี ้ ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานที ่ ๑ การบริหารจัดการ ดี   
มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น ด ี

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

ด ี

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

 
 

  



ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา 256๓ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับสวาย ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Self-
Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา 256๓ ของสถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น  

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  สภาพ
การด าเนินงานของสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตนเอง           ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ขอขอบคุณหัวหน้าสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะครู 
ผู้ปกครองชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมพัฒนา ร่วมประเมินคุณภาพ และร่วมจัดท ารายงานรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  ให้สมบูรณ์ครบถ้วน และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า ข้อมูล สารสนเทศ และข้อเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สูงขึ้น ต่อไป 

 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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สว่นที ่1 
ขอ้มูลพืน้ฐานของสถานศกึษา 

 
๑. ข้อมลูทัว่ไป 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย อ าเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่เลขท่ี ๔๒๐ หมู่ที ่1 ต าบลทับสวาย   อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย ์30240 โทรศัพท์ 044-391374 โทรสาร  044-391374 
E-mail :………….....………………..…-......................................………      Website : https://www.tapsawai.go.th/ 
Social media : Facebook ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  
 เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นเตรียมอนุบาล ๒ จ านวน  ๒  ห้องเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเนื้อที่……-…..ไร่  .....3……งาน  ………78…..…ตารางวา  พิกัด 48 P , x : 245167 , y : 
1660851 
  
ประวตัิศนูยเ์ด็กเล็ก   
                   เดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย จัดตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม  
2550    ตามแนวนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย   ในการสนับสนุนส่งเสริมการจัด
การศึกษาปฐมวัย  ในครั้งแรก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายได้ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้าน
ทับสวาย ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1 ห้องมีเด็กนักเรียนทั้งหมด 60 คน มีผู้ดูแลเด็ก 2 คน
โดยรับเด็กที่มีอายุ  3 - 5 ปี  ต่อมาทางองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายเห็นว่าห้องเรียนเดิมคับแคบ  จึงได้ขอ
ใช้ที่ดินสาธารณะบ้านทับสวายหมู่ที่ 1 ก่อตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นอาคาร คสล. 1 หลัง  มีห้องเรียน 1 
ห้อง ห้องพักครูและห้องพยาบาล จ านวน 1 ห้อง  ห้องน้ า 2 ห้อง และเปิดท าการเรียนการสอนในวันที่ 17 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 ในปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ได้รับงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) ตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย  จ านวน 1 หลัง และย้ายมาอยู่ศูนย์ใหม่ในวันที่  21 กันยายน 2558   
                      
๒. ข้อมลูผูบ้รหิาร 
  หัวหน้าสถานศึกษา (นาย/นาง/นางสาว).........นายวีระยุทธ...กฤษหมื่นไวย............... 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ………ปริญญาโท……………………สาขา……………การบริหารการศึกษา..………………….………. 
โทรศัพท์.........095-6139223........e-mail…………………………………………….………………...................……….. 
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้ตั้งแต่ ......วันที่  5  มกราคม  2560   .... จนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลา ....4... ปี ...๒..... เดอืน 
         
๓. ข้อมลูครแูละบุคลากรสนบัสนนุการสอน 
 3.1  พนักงานคร ู

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหนง่/
วทิยฐานะ 

วฒุ ิ สาขาวชิา 

ภาระงานสอน 
(ชัว่โมง/สปัดาห)์ 

จ านวนชัว่โมง 
ที่เขา้รบั 

การพฒันา 
(ปปีจัจบุนั) 

๑ นางปราณี วันไธสง   5๒     ๖ คศ.๑ ป.โท บริหารการศึกษา ๘ ๔๐ 
๒ นางปัทมา ปัจจัยโคถา ๔๔ ๖ คศ.๑ ป.โท บริหารการศึกษา ๘ ๕๒ 



3.2  พนักงานจา้ง(ปฏบิตัิหนา้ทีส่อน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ อายุงาน วฒุ ิ สาขาวชิา จา้งดว้ยเงนิ 

ภาระงาน
สอน 

(ชัว่โมง/
สปัดาห)์ 

จ านวนชัว่โมง 
ที่เขา้รบั 

การพฒันา 
(ปปีจัจบุนั) 

๑ น.ส.สมฤดี ปราณตีพลารักษ์ ๔๐ ๙ ป.ตรี บริหารธุรกิจ กรม ๘ ๒๐ 
  

3.3  พนักงานจา้ง/ลกูจ้าง(สนบัสนุนตามมาตรฐานการด าเนนิงาน ศพด.) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ ต าแหนง่ วฒุ ิ สาขา ปฏบิตัหินา้ที ่ จา้งดว้ยเงนิ 
๑ นางสาววิชุดา ปิดตาลา

คะ 
๓๑ พนักงานจ้าง

เหมาบริการ 
ป.ตรี การศึกษา

ปฐมวัย 
สนับสนุน
การสอน 

อบต.ทับ
สวาย 

๒ นางสาวดรุณี อินทวี ๓๗ พนักงานจ้าง
เหมาบริการ 

ม.๓  แม่บ้าน อบต.ทับ
สวาย 

 
3.4  สรปุจ านวนบุคลากร 
  3.4.1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวฒุกิารศึกษา 

ประเภท/ต าแหนง่ 
จ านวนบคุลากร (คน) 

รวม ต่ ากวา่ 
ปรญิญาตร ี

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา      
- หัวหน้าสถานศึกษา   1   

รวม   1   
2. สายงานการสอน      
  -ข้าราชการ/พนักงานครู   ๒   
  -พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   (ผู้ช่วยหัวหนา้ ศพด.) 

  -   

  -พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   (ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)) 

  -   

  -พนักงานจ้างทั่วไป 
   (ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) 

  1   

  -พนักงานจ้างเหมาบริการ   -   
- อื่นๆ (ระบุ)   -   

รวม       ๓   
3. สายงานสนบัสนนุ      

- พนักงานจ้างตามภารกจิ   -   
- พนักงานจ้างทั่วไป       -   
- พนักงานจ้างเหมาบริการ   ๒   
- อื่นๆ (ระบุ)   -   

รวม   ๒   
รวมทัง้สิน้   ๖   

 
 
 



 

 
 

 
 

  

16.66% 

33.33% 
50.00% 

0.00% 

แผนภูมแิสดงรอ้ยละของวฒุกิารศกึษาสูงสดุของบุคลากร 

ต่่ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

16.66% 

50.00% 

33.33% 

แผนภูมแิสดงรอ้ยละของบุคลากรจา่แนกตามประเภทตา่แหนง่ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

สายงานการสอน 

สายงานสนับสนุนการสอน 



4. ข้อมลูเดก็เลก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ (ณ  วันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
4.1 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 256๓ ทั้งสิ้น …๓๒……คน

 จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดบัชัน้เรยีน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลีย่ 

ชาย หญงิ ตอ่หอ้ง 
เตรียมอนุบาล  อ.๑ (๒ ขวบ) 1 7 ๖ ๑๓  

  เตรียมอนุบาล  อ.๒ ( 3-5 ขวบ) 1 8 ๑1 ๑๙  

รวม    ๓๒  

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

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

                                             เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
4.2 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง ปีการศึกษา 2561 -  256๓ 
 

 
 

 
 
 
 

14 

16 

19 

19 

13 

19 

เตรยีมอนบุาล  

อนุบาล 1 

เปรียบเทยีบจา่นวนเดก็เลก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ระดบัชัน้อนบุาล 
ปีการศกึษา 2561- 2563 

ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2561 

√ 



5. ขอ้มลูผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนในระดบัสถานศกึษา 
5.1 ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

  5.1.1 พัฒนาการดา้นร่างกาย ปีการศกึษา 2563 

ระดบัชัน้ 

ระดบัชัน้ 

จ านวน 
จ านวนเดก็ทีม่ผีลการประเมิน

พฒันาการ 
รวม คา่เฉลีย่ S.D. 

เดก็ทีม่ผีลการประเมนิ
ระดบั 2 (พอใช)้ ขึน้ไป 

ที ่ เดก็ 1 2 3 

ประเมนิ ทีป่ระเมนิ ปรบัปรุง พอใช ้ ด ี จ านวน รอ้ยละ 
เตรยีมอนบุาล  เตรยีม 13 0 ๒ 1๑ 13 100    13   

(2-3 ป)ี รอ้ยละ     15.38 84.62         100 

อนบุาล 1 อ.1 19 0 0 19 19  100   19   

(3 -5ป)ี รอ้ยละ     0   100         100 

รวมทกุระดบัชัน้   0 2 30 32     32   

รอ้ยละรวม 100 0 6.00 94.00   100      100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

94% 

6% 

0% 

แผนภมูิแสดงรอ้ยละของเดก็มผีลการประเมินพัฒนาการดา้นรา่งกาย  

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



   5.1.2 พัฒนาการดา้นอารมณ ์-จิตใจ  ปีการศกึษา  256๓ 
 

ระดบัชัน้ 

ระดบัชัน้ 

จ านวน 
จ านวนเดก็ทีม่ผีลการประเมิน

พฒันาการ 
รวม คา่เฉลีย่ S.D. 

เดก็ทีม่ผีลการประเมนิ
ระดบั 2 (พอใช)้ ขึน้ไป 

ที ่ เดก็ 1 2 3 

ประเมนิ ทีป่ระเมนิ ปรบัปรุง พอใช ้ ด ี จ านวน รอ้ยละ 
เตรยีมอนบุาล  เตรยีม 13 0 ๐ 1๓ 13 100    13   

(2-3 ป)ี รอ้ยละ    0 ๐ ๑๐๐         100 

อนบุาล 1 อ.1 19 0 1 18 19  100   19   

(3 -5ป)ี รอ้ยละ    0 3   97         100 

รวมทกุระดบัชัน้   0 1 31 32     32   

รอ้ยละรวม 100 0 3 97   100      100 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

97% 

3% 

0% 

แผนภมูิแสดงรอ้ยละของเดก็มผีลการประเมินพัฒนาการดา้นอารมณ์ จิตใจ  

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



  5.1.3 พัฒนาการดา้นสังคม ปีการศกึษา 256๓ 
 

ระดบัชัน้ 

ระดบัชัน้ 

จ านวน 
จ านวนเดก็ทีม่ผีลการประเมิน

พฒันาการ 
รวม คา่เฉลีย่ S.D. 

เดก็ทีม่ผีลการประเมนิ
ระดบั 2 (พอใช)้ ขึน้ไป 

ที ่ เดก็ 1 2 3 

ประเมนิ ทีป่ระเมนิ ปรบัปรุง พอใช ้ ด ี จ านวน รอ้ยละ 
เตรยีมอนบุาล  เตรยีม 13 0 ๒ 1๑ 13 100    13   

(2-3 ป)ี รอ้ยละ     15.38 84.62         100 

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

(3 -5ป)ี รอ้ยละ     10.52   89.47         100 

รวมทกุระดบัชัน้   0 4 28 32     32   

รอ้ยละรวม 100 0 12.50 87.50   100      100 

 
 

 
 

 

87% 

13% 

0% 

แผนภมูิแสดงรอ้ยละของเดก็มผีลการประเมินพัฒนาการดา้นสงัคม 

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



  5.1.4 พัฒนาการดา้นสติปญัญา  ปกีารศึกษา  2563 
 

ระดบัชัน้ 

ระดบัชัน้ 

จ านวน 
จ านวนเดก็ทีม่ผีลการประเมิน

พฒันาการ 
รวม คา่เฉลีย่ S.D. 

เดก็ทีม่ผีลการประเมนิ
ระดบั 2 (พอใช)้ ขึน้ไป 

ที ่ เดก็ 1 2 3 

ประเมนิ ทีป่ระเมนิ ปรบัปรุง พอใช ้ ด ี จ านวน รอ้ยละ 
เตรยีมอนบุาล  เตรยีม 13 0 ๐ 1๓ 13 100    13   

(2-3 ป)ี รอ้ยละ    0 ๐ 0         100 

อนบุาล 1 อ.1 19 0 1 18 19  100   19   

(3 -5ป)ี รอ้ยละ   0  5.26  94.74         100 

รวมทกุระดบัชัน้   0 1 31 38     32   

รอ้ยละรวม 100 0 3.12 96.88   100      100 

 
 

 
 

 
(ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 

 
 
 
 

97% 

3% 

0% 

แผนภมูิแสดงรอ้ยละของเดก็มผีลการประเมินพัฒนาการดา้นสตปิญัญา 

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



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

 
7. ข้อมลูสภาพชุมชนโดยรวม 

 7.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีลักษณะ เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ไม่แออัด มี
ประชากรในพ้ืนที่ต าบลทับสวาย จ านวน 4,009 คน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2563) บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ........โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับสวาย ...........อาชีพหลักของชุมชน คือ 
เกษตรกรและรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา .....พุทธ..... ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
คือประเพณกีุ้มข้าวใหญ่ต าบลทับสวาย 

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

 7.3 โอกาสและข้อจ ากัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - โอกาส  อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ใกล้โรงเรียนประถมศึกษา กศน.อ าเภอห้วยแถลง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทับสวาย ใกล้บริเวณวัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงในพ้ืนที่มีแหล่งเรียนรู้จ านวนมากท าให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กและชุมชนที่หลากหลาย 
 - ข้อจ ากัด อยู่ใกล้โรงเรียนประถมศึกษา/เอกชน และมีการจัดการศึกษาในช่วงวัยเรียนเดียวกัน 
ท าให้เด็กมีตัวเลือกเรียนได้เยอะท าให้เกิดการแข่งขันของการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ 
 
8. โครงสรา้งหลักสตูรสถานศกึษา 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕60 โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดง
ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรา้งหลักสตูรสถานศกึษาการศกึษาปฐมวยั 
(อาย ุ๒ - ๓ ปี) 

 
สาระทีค่วรเรยีนรู้ สัปดาห์ที ่ หน่วยการเรียนรู ้

เรื่องราวเกีย่วกบัตวัเดก็ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑-3 
4 
5 
๖ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

ก้าวใหม่ได้เรียนรู้ 
เด็กดีมีวินัย 
อวัยวะการดูแลรักษา 
แสนสบายกินดีมีสุข 
ขยับกายสบายชีวา 
ปลอดภัยมีมากหลาย 
หนูน้อยนักสัมผัส 
หนูน้อยน่ารัก 
หนูจ๋าหนูท าได้ 

เรื่องราวเกีย่วกบับุคคล 
และสถานที่แวดล้อมเดก็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 

บ้านสุขสันต์ 
ครอบครัวหรรษา 
เพ่ือนบ้านของหนู 
เรียนรู้จังหวัดของเรา    (จังหวัด นครราชสีมา) 
พักอุ่นใจ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทับสวาย) 
สายใยชุมชน 
ชื่นชมอาชีพ 
หนูน้อยอาเซียน 
หนูน้อยตาวิเศษ 
ทบทวน 
ข้าวมหัศจรรย์ 
ผู้น าพอเพียง 

ธรรมชาตริอบตวั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 
๓๕ 
๓๖ 
๓๘ 
๓๙ 

สิ่งมีชีวิต 
สิ่งไมม่ีชีวิต 
ชีวิตน่ารู้ 
วันส าคัญ วันขึ้นปีใหม่       
นานาสัตว์โลก 
นกน้อยเริงร่า 
ฤดูกาลหรรษา 
กลางวัน-กลางคืน                 
ต้นไม้แสนรัก 
ดอกไม้งามตา 
ผลไม้แสนอร่อย 
ผักกินดีมีประโยชน์ 

 
 

สาระทีค่วรเรยีนรู้ สัปดาห์ที ่ หน่วยการเรียนรู ้



สิง่ตา่งๆ รอบตวัเด็ก 
 
 
 
 
 

๔๐ 
41 
42 
43 
45 
46 

โลกของแมลง 
สรรหาผีเสื้อ 
โลกสวยด้วยมือเรา 
ความปลอดภัยในยานพาหนะ 
การสื่อไร้พรมแดน 
สีสดสวยใส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสตูรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวยั 



(อาย ุ3-๖ ป)ี 
 

สาระทีค่วรเรยีนรู้ สัปดาห์ที ่ หน่วยการเรียนรู ้
 
เรื่องราวเกีย่วกบัตวัเดก็ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑-๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

 
แรกรับประทับใจ 
เด็กดีมีวินัย 
อวัยวะและการดูแลรักษา 
กินดี อยู่ดี มีสุข 
ขยับกายสบายชีวี 
ปลอดภัยไว้ก่อน 
หนูน้อยนักสัมผัส 
หนูน้อยน่ารัก 
หนูท่าได้ 

เรื่องราวเกีย่วกบับุคคล 
และสถานที่แวดล้อมเดก็ 
 
 
 
 
 
เศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 
ธรรมชาตริอบตวั 

๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 
๓๐ 

บ้านแสนสุข 
ครอบครัวสุขสันต์ 
บ้านเรือนเคียงกัน(วันแม่แห่งชาติ) 
โรงเรียนของฉัน 
ชุมชนน่าอยู่ 
จังหวัดของเรา 
อาชีพในฝัน 
เรียนรู้วัฒนธรรม 
สมาชิกประเทศอาเซียน 
หนูน้อยตาวิเศษ 
สรุปทบทวน 
สิ่งมีชีวิต 
สิ่งไม่มีชีวิต 
ฤดูหรรษา 
กลางวัน กลางคืน 
สัตว์โลกน่ารัก 

 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู ้ สัปดาห์ที ่ หน่วยการเรียนรู ้



 
 
 
 
 
 
 

 

๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 
๓๕ 
๓๖ 
๓๗ 

ต้นไม้แสนรัก 
ดอกไมส้ดสวย 
โลกของแมลง  
ผลไมแ้สนอร่อย 
ผักกินดีมีประโยชน์ 
ข้าวมหัศจรรย์ 
โลกสวยด้วยมือเรา 

 
 
 
 
 
 
 

สิง่ตา่งๆ รอบตวัเด็ก 
 
 
 
 
 
 

เศรษฐกจิพอเพยีง 
วนัสา่คญั 
 

๓๘ 
๓๙ 
๔๐ 
๔๑ 
๔๒ 
๔๓ 
๔๔ 
๔๕ 
๔๖ 
๔๗ 
๔๘ 
๔๙ 
๕๐ 
๕๑ 
๕๒ 

เรารักประเทศไทย 
ความปลอดภัยในยานพาหนะ 
การสื่อสารไร้พรมแดน 
สีสันสดใส 
คณิตคิดสนุก 
วิทยาศาสตร์น่ารู้ 
ท่องแดนอาเซียน 
ผู้น่าพอเพียง 
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
วันแม่แห่งชาติ 
วันลอยกระทง 
วันขึ้นปีใหม่ 
วันสงกรานต์หนูน้อยเบิกบาน   
วันเด็ก-วันครู  
 วันส่าคัญทางศาสนา                
............................. (ทบทวน/ประเมินพัฒนาการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  



9.1 แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ ชื่อแหลง่เรยีนรู ้
สถติกิารใช ้

จ านวนครัง้/ป ี
๑. 
๒. 
3. 

 

สวนสมุนไพร 
มุมการศึกษาต่างๆ 
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ฯลฯ 

100 
200 
50 

 
9.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ ชื่อแหลง่เรยีนรู ้
สถติกิารใช ้

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

 

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

ฯลฯ 

3 
2 

10 
5 

30 
1 
1 

 
 9.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/  

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ใหค้วามรูเ้รือ่ง จ านวนครัง้/ป ี

๑. 
๒. 
3. 

นายจรัส  สมรุส 
นายค าภา  วันไธสง 
นางสมปอง  ริมไธสง 

ฯลฯ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
สมุนไพรพ้ืนบ้าน 
ขนมไทย ขนมในท้องถิ่น  

1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. ผลงานดเีดน่ในรอบปีทีผ่า่นมา 



10.1 ผลงานดีเด่น 
ประเภท ระดบัรางวลั/ชือ่รางวลัทีไ่ดร้บั/วนัทีไ่ดร้บั หนว่ยงานทีใ่ห ้

สถานศึกษา 
 

- - 

ผูบ้รหิาร (ระบุชื่อ) 
 

- - 

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

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

 
-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เด็กเล็กในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 
(ระบุชื่อ) 
 

- - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑0.2 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ ด า เนินการตามนโยบายชาติ  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ ได้แก่  

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



11.  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษาในปทีีผ่า่นมา ปกีารศึกษา 2562 (ปกีารศกึษาที่แลว้) 
สรปุผลการประเมนิ 

มาตรฐาน / ตวับง่ชี/้ ตวับ่งชีย้อ่ย/ รายการพจิารณา 
คา่เปา้หมายมาตรฐาน/    

ตวับง่ชี/้ รายการพจิารณา 
มาตรฐานดา้นที ่๑ การบรหิารจดัการสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั ระดับด ี
ตวับง่ชีท้ี ่๑.๑ การบรหิารจดัการอยา่งเปน็ระบบ ระดับด ี
ตวับง่ชีย้อ่ย  
       ๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ ระดับดี    
       ๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับด ี
       ๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระดับด ี
ตวับง่ชีท้ี ่๑.๒ การบรหิารจดัการบคุลากรทกุประเภทตามหนว่ยงานทีส่งักดั ระดับด ี
ตวับง่ชีย้อ่ย  
        ๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ ระดับด ี
        ๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการ มีคณุวุฒิ/ 
                 คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับด ี

        ๑.๒.๓ คร/ูผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าท่ีหลักในการดูแลและพัฒนาเดก็ปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/ 
                 คุณสมบัติเหมาะสม 

ระดับด ี

        ๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอตัราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจ านวน                     
                 เด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 
  
 
 
 
 
 

ระดับด ี

ตวับง่ชีท้ี ่๑.๓ การบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มเพือ่ความปลอดภยั ระดับด ี
ตัวบ่งช้ีย่อย  
       ๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ระดับด ี
       ๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย ระดับด ี
๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอก       
        อาคาร 

ระดับด ี

       ๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภณัฑ ์อุปกรณ ์เครื่องใช้ให้ปลอดภัย       
                เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ 

ระดับด ี

       ๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นท่ีปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับ   
                พัฒนาการของเด็ก 

ระดับด ี

        ๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัเดินทางอย่างปลอดภัย ระดับด ี
        ๑.๓.๗ จัดให้มรีะบบป้องกนัภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับด ี
๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่ ระดับด ี
ตวับง่ชีท้ี ่๑.๔ การจดัการเพือ่สง่เสรมิสขุภาพและการเรยีนรู ้ ระดับด ี
        ตัวบ่งช้ีย่อย  
        ๑.๔.๑ มีการจดัการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจรญิเตบิโต ของเด็ก และดูแล 
                การเจ็บป่วยเบื้องต้น 

ระดับดี    

        ๑.๔.๒ มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจาวัน ตรวจสุขภาพประจ าป ีและป้องกัน 
                ควบคุมโรคติดต่อ 

ระดับด ี



มาตรฐาน / ตวับง่ชี/้ ตวับ่งชีย้อ่ย/ รายการพจิารณา 
คา่เปา้หมายมาตรฐาน/    

ตวับง่ชี/้ รายการพจิารณา 
       ๑.๔.๓ อาคารต้องมีพื้นท่ีใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวตัรประจ าวันของเด็กท่ีเหมาะสม 
               ตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน ์

ระดับด ี

       ๑.๔.๔ จัดให้มีพื้นท่ี/มุมประสบการณ ์และแหล่งเรยีนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ระดับดี    
       ๑.๔.๕ จัดบรเิวณห้องน้า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย 
               และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

ระดับด ี

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

ระดับด ี

       ๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน 
       และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

 

ตวับง่ชีท้ี ่๑.๕ การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของครอบครวัและชมุชน ระดับด ี
       ตัวบ่งช้ีย่อย  
       ๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม/่ผู้ปกครอง 
                กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก 
                ปฐมวัย 

ระดับดี    

       ๑.๕.๒ การจดักิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม ระดับด ี
       ๑.๕.๓ ด าเนินงานใหส้ถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรูแ้ก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก 
                ปฐมวัย 

ระดับด ี

      ๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
มาตรฐานดา้นที ่๒ คร/ูผูด้แูลเดก็ใหก้ารดแูล และจดัประสบการณก์ารเรยีนรูแ้ละ 
                         การเลน่เพือ่พฒันาเดก็ปฐมวยั 

ระดบัด ี

ตวับง่ชีท้ี ่๒.๑ การดแูลและพฒันาเดก็อยา่งรอบดา้น ระดับด ี
       ตัวบ่งช้ีย่อย  
       ๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ทีส่อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
                มีการด าเนินงานและประเมินผล 

ระดับดี    

       ๒.๑.๒ จัดพื้นท่ี/มุมประสบการณ์การเรยีนรู้และการเล่นท่ีเหมาะสมอย่างหลากหลาย ระดับด ี
       ๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กท่ีเรยีนรู้ 
                ด้วยประสาทสมัผสั ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 
 

ระดับด ี

       ๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ ์เทคโนโลย ีเครื่องเล่นและจดัสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก 
                แหล่งเรียนรู ้ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

ระดับดี    

       ๒.๑.๕ เฝ้าระวังตดิตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการจัดกิจกรรม   
                พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 
 

ระดับด ี

ตวับง่ชีท้ี ่๒.๒ การสง่เสรมิพฒันาการดา้นรา่งกายและดแูลสขุภาพ ระดับด ี
       ตัวบ่งช้ีย่อย  
       ๒.๒.๑ ให้เด็กอาย ุ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณทีเ่พียงพอ และ 
                ส่งเสริมพฤติกรรมการกินท่ีเหมาะสม 

ระดับดี    

       ๒.๒.๒ จัดกิจกรรมใหเ้ด็กไดล้งมือปฏิบัติอยา่งถูกต้องเหมาะสมในการดูแล สุขภาพ 
                ความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน 

ระดับด ี

       ๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามยัของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปาก 
                เพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

ระดับด ี

       ๒.๒.๔ เฝ้าระวงัติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บนัทึกผลภาวะโภชนาการ 

                อยา่งต่อเน่ือง 
ระดบัดี    



มาตรฐาน / ตวับง่ชี/้ ตวับ่งชีย้อ่ย/ รายการพจิารณา 
คา่เปา้หมายมาตรฐาน/    

ตวับง่ชี/้ รายการพจิารณา 
       ๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด ระดับด ี
ตวับง่ชีท้ี ่๒.๓ การสง่เสรมิพฒันาการดา้นสตปิญัญา ภาษาและการสือ่สาร ระดับด ี
       ตัวบ่งช้ีย่อย  
       ๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผสั ลองท า คิดตั้งค าถาม สืบเสาะหา       
                ความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค ์โดยยอมรับความคดิและผลงานท่ี 
                แตกต่างของเด็ก 

ระดับดี    

      ๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาทีม่ีความหมายตอ่เด็ก เพื่อการสื่อสาร 
               อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลาดับขั้นตอน   
               พัฒนาการ 

ระดับด ี

        ๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนสิัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดภูาพ ฟังเรื่องราว  
                 พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ โดยคร/ู ผู้ดูแลเด็ก  
                 เป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านท่ีถูกต้อง 

ระดับด ี

        ๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณเ์รียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานท่ี และ 
                 ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

ระดับดี    

       ๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย 
                โดยเด็กเรียนรู้ผา่นประสาทสัมผัส และลงมือปฏบิัติด้วยตนเอง 

ระดับด ี

ตวับง่ชีท้ี ่๒.๔ การสง่เสรมิพฒันาการดา้นอารมณ ์จติใจ-สงัคม ปลกูฝงัคณุธรรมและความเปน็ 
                 พลเมอืงด ี

ระดับด ี

       ตัวบ่งช้ีย่อย  
       ๒.๔.๑ สรา้งความสมัพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสรมิ 
               ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขดัแย้งอย่างสร้างสรรค ์

ระดับดี    

       ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ไดแ้สดงออกด้านอารมณ ์
                ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง โดยผา่นการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตร ีตามความ         
               สนใจและถนัด 

ระดับด ี

        ๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ ์ปลูกฝังคณุธรรมให้เด็กใฝ่ด ีมีวินัย ซื่อสัตย ์รู้จักสิทธ ิ
                 และหน้าท่ีรับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาต ิ
                 ด้วยวิธีท่ีเหมาะสมกบัวัย และพัฒนาการ 

ระดับด ี

ตวับง่ชีท้ี ่๒.๕ การสง่เสรมิเดก็ในระยะเปลีย่นผา่นใหป้รบัตวัสูก่ารเชือ่มตอ่ในขัน้ถดัไป ระดับด ี
       ตัวบ่งช้ีย่อย  
       ๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบา้นเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/ 
                โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรบัตัวในบรรยากาศที่เป็นมติร 

ระดับดี    

       ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับทีสู่งขึ้นแต่ละขั้น จนถึง 
                การเป็นนักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

ระดับด ี

มาตรฐานดา้นที ่๓ คณุภาพของเดก็ปฐมวยั ระดับด ี
ส าหรับเด็กแรกเกิด - อายุ ๒ ป ี(๒ ป ี๑๑ เดือน ๒๙ วัน)  

ตวับง่ชีท้ี ่๓.๑ ก เดก็มกีารเจรญิเตบิโตสมวยั ระดับด ี
       ตัวบ่งช้ีย่อย  

       ๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดสีมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล ระดับด ี
ตวับง่ชีท้ี ่๓.๒ ก เดก็มพีฒันาการสมวยั ระดับด ี
       ตัวบ่งช้ีย่อย  

       ๓.๒.๑ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน ระดับดี    
       ๓.๒.๒ ก รายด้าน : เด็กมีพฒันาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) ระดับด ี
       ๓.๒.๓ ก รายด้าน : เด็กมีพฒันาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปญัญาสมวัย  ระดับด ี



มาตรฐาน / ตวับง่ชี/้ ตวับ่งชีย้อ่ย/ รายการพจิารณา 
คา่เปา้หมายมาตรฐาน/    

ตวับง่ชี/้ รายการพจิารณา 
                               (Fine Motor Adaptive) 
        ๓.๒.๔ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (Receptive Language) ระดับดี    
        ๓.๒.๕ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language) ระดับด ี
        ๓.๒.๖ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม  
                                (Personal Social) 

ระดับด ี

ส าหรบัเดก็ อาย ุ๓ ป ี- อาย ุ๖ ป ี(กอ่นเขา้ประถมศกึษาปทีี่ ๑)  

ตวับง่ชีท้ี ่๓.๑ ข เดก็มกีารเจรญิเตบิโตสมวยัและมสีขุนสิยัทีเ่หมาะสม ระดับด ี
       ตัวบ่งช้ีย่อย  

       ๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดสีมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล ระดับดี    
       ๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวยั ระดับด ี
       ๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผ ุ ระดับด ี
ตวับง่ชีท้ี ่๓.๒ ข เดก็มพีฒันาการสมวยั ระดับด ี
       ตัวบ่งช้ีย่อย  

       ๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน ระดับด ี
ตวับง่ชีท้ี ่๓.๓ ข เดก็มพีฒันาการดา้นการเคลือ่นไหว ระดับด ี
       ตัวบ่งช้ีย่อย  

        ๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการดา้นการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ ่สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัวได้     
                   ตามวัย 

ระดับดี    

        ๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการดา้นการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตากับ 
                    มือตามวัย 
 

ระดับด ี

ตวับง่ชีท้ี ่๓.๔ ข เดก็มพีฒันาการดา้นอารมณจ์ติใจ ระดับด ี
       ตัวบ่งช้ีย่อย  

       ๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรูส้ึกท่ีดีต่อตนเองและ 
                   ผู้อื่นได้สมวยั 

ระดับดี    

       ๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การท างาน  
                   ศิลปะ ดนตร ีกีฬา 

ระดับด ี

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

ระดับด ี

ตวับง่ชีท้ี ่๓.๕ ข เดก็มพีฒันาการดา้นสตปิญัญา เรยีนรูแ้ละสรา้งสรรค์ ระดับด ี
       ตัวบ่งช้ีย่อย  

       ๓.๕.๑ ข เด็กบอกเกี่ยวกับตวัเด็ก บุคคล สถานท่ีแวดล้อมธรรมชาต ิและสิ่งตา่งๆ รอบ 
                  ตัวเด็กไดส้มวัย 

ระดับดี    

       ๓.๕.๒ ข เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร ์สามารถสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน                 
                   มิติ สัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลา ไดส้มวัย 

ระดับด ี

       ๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอยา่งมีเหตผุล แก้ปัญหาไดส้มวัย ระดับด ี
       ๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์ที่แสดงออกได้สมวัย ระดับดี    
       ๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย ระดับด ี
ตวับง่ชีท้ี ่๓.๖ ข เดก็มพีฒันาการดา้นภาษาและการสือ่สาร ระดับด ี
       ตัวบ่งช้ีย่อย  

       ๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารไดส้มวยั ระดับดี    
       ๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ ์การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร  
                   การคิดเขียนค าและการอ่านเบื้องต้นไดส้มวัยและตามล าดับพัฒนาการ 

ระดับด ี



มาตรฐาน / ตวับง่ชี/้ ตวับ่งชีย้อ่ย/ รายการพจิารณา 
คา่เปา้หมายมาตรฐาน/    

ตวับง่ชี/้ รายการพจิารณา 
       ๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลาดับข้ันตอนพัฒนาการสมวัย น าไปสู ่
                   การขีดเขียนค าท่ีคุ้นเคย และสนใจ 

ระดับด ี

       ๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวยั โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก 
                   และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย 

ระดับด ี

ตวับง่ชีท้ี ่๓.๗ ข เดก็มพีฒันาการดา้นสงัคม คณุธรรม มวีนิยั และความเปน็พลเมอืงด ี ระดับด ี
       ตัวบ่งช้ีย่อย  

       ๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏสิัมพันธ์กบัผู้อื่นได้อยา่งสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่าง 
                  ระหว่างบุคคล 

ระดับดี    

       ๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย ์รับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม และม ี
                  ค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย 
 

ระดับด ี

       ๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เปน็ได้ทั้งผู้น าและผู้ตาม แก้ไข 
                   ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค ์

ระดับด ี

       ๓.๗.๔ ข เด็กภาคภมูิใจท่ีเปน็สมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
                  และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภมูิภาคอาเซียน 

ระดับด ี

 
12. ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (ถ้าไดร้บัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบ 4 ใหน้ าข้อมลูสรุปผล
การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบ 4 จาก สมศ.มาแทนที)่ 

 

ระดบัการศกึษาปฐมวยั 
น้ าหนกั
คะแนน 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

ระดบั 
คณุภาพ 

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

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
   

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
   

คะแนนรวม    
 



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

 
13.  การน าผลการประเมินคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษามาใชใ้นการปรับปรงุและพฒันาคุณภาพ 
       การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุงการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา อย่างถูกต้อง โดยยึดหลักให้สอดคล้องกับท้องถิ่นที่ตนอาศัย ด้านสังคม 
สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรมตลอดจนอาชีพและภูมิปัญญาในท้องถิ่น ตามบริบท โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางใน
การจัดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สว่นที ่2 
สภาพการด าเนนิงานของสถานศกึษา 

 
๑.  การบรหิารจัดการศึกษา  



  โครงสรา้งการบรหิารงานศนูยพ์ัฒนาเดก็องคก์ารบรหิารสว่นต่าบลทบัสวาย 
             การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต่าบลทับสวาย มีการบริหารงานที่สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่ก่าหนดให้สถานศึกษามีการประเมินตนเองทุกปี  เพ่ือ
ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต่าบลทับสวาย  ให้การดูแลและพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  จึงมีการจัดแบ่งสายงาน
ตามล่าดับชั้นการบริหารภายใน  เพ่ือให้มีระบบการติดตาม ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในศูนย์พัฒนา
เด็กองค์การบริหารส่วนต่าบลทับสวาย ดังนี้     

            โครงสรา้งการบรหิารงานศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
   
    
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  จุดมุ่ งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
ของสถานศึกษา 
 

วสิยัทัศน ์
  “มุ่งม่ันส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน  ควบคู่คุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกจิ  
๑.  ครูผู้ดูแลเด็กจัดท าแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพเน้นพัฒนาการผู้เรียนทั้ง ๔ ด้าน 
๒.  เฝ้าดูแลสุขภาพและพัฒนาการ การรับประทานอาหาร การดื่มนมอย่างสม่ าเสมอ 

นายกองค์การบริหารส่วนต่าบล/ผูบ้ริหาร 

ปลัด อบต. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต่าบลทับสวาย 

คร ู

จ้างเหมาบริการ 

ผดด. 

หัวหน้าสถานศึกษา 

ผอ.กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

นวก.ศึกษา 
จนท.ธุรการ 

ผช.นวก.ธุระการ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

หัวหน้าสถานศึกษา/เลขานุการ/กรรมการ 
 



๓.  จัดหาสื่อ แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและหลากหลาย 
๔. มีการประเมินพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 
๕. ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๖. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน 

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

    คุณภาพผู้เรียน 
๖) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

 
 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ยทุธศาสตร ์ กลยทุธ หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 
๑ ยุทธศาสตร์ พัฒนาการจดั
การศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษา 

1.1 กลยุทธ์ การบรหิารการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ระบบการจัดการศึกษาของชาติ 

1.2 กลยุทธ์ การพัฒนาคณุภาพ และมาตรฐานการศึกษา 

ศพด.อบต.ทับสวาย 

2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

2.1 กลยุทธ์ การส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้ 
2.2  กลยุทธ์ ส่งเสริม พัฒนาด้านคณุธรรมจริยธรรมผู้เรยีน       

2.3  กลยุทธ์ การส่งเสริมด้านสุขาภิบาล และสุขอนามัย   

ศพด.อบต.ทับสวาย 

3 ยุทธศาสตร์อาคาร สถานท่ี 
สิ่งแวดล้อม สื่อ และแหล่งเรยีนรู้ 

3.1 กลยุทธ์พัฒนา ปรับปรุง อาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อม 
3.2 กลยุทธ์พัฒนา สื่อ /แหล่งเรียนรู้ 

 

ศพด.อบต.ทับสวาย 

๔ ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาบันศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
4.๒ กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ศพด.อบต.ทับสวาย 

 
 
อัตลักษณข์องสถานศกึษา “สดใส  สมวัย” 

      เอกลักษณข์องสถานศกึษา “ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ใฝ่เรียนรู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
 
 

ผลการประเมินมาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาติ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  สงักัด องค์การบรหิารสว่นต าบลทับสวาย 

อ าเภอหว้ยแถลง  จงัหวดันครราชสีมา 

       มาตรฐานดา้นที ่๑ การบรหิารจดัการสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั 

ตวับ่งชีม้าตรฐาน คะแนนการประเมนิ 

ตวับง่ชีท้ี ่1.1 การบรหิารจดัการอยา่งเปน็ระบบ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม  



๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ      

๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย     

๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ     

ตวับง่ชีท้ี ่1.2 การบรหิารจดัการบคุลากรทกุประเภทของหนว่ยงานทกุสงักดั ๐ ๑ ๒ ๓ รวม  

๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ     
๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการ มี

คุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และ บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

  
๑.๒.๓ คร/ูผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มี

วุฒิการศึกษา/คุณสมบัติเหมาะสม 
  

  
๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม

พอเพียงต่อจ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 
  

  
ตวับง่ชีท้ี ่1.3 การบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มเพือ่ความปลอดภยั ๐ ๑ ๒ ๓ รวม  

๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ     

๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคงตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย 
 
 

  

 

 

๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น และ 
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 

  

 

 

๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ 

  

 

 

๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด 
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก 

  

 

 

๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย     

๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  

 

 
 

 ๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ 
ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

  

 

 
 

 
 ตวับง่ชีท้ี ่1.4 การจดัการเพือ่สง่เสรมิสขุภาพและการเรยีนรู้ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อสง่เสริมสุขภาพ เฝา้ระวังการเจริญเติบโตของ
เด็ก และดแูลการเจ็บป่วยเบือ้งต้น 

  

  

๑.๔.๒ มีแผนและด าเนินการตรวจสขุอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี และป้องกนัควบคุมโรคติดต่อ 

  

  



 
 
 
 

มาตรฐานดา้นที ่๒ 
คร/ูผูด้แูลเดก็ และใหก้ารดแูล จดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้และการเลน่ เพือ่พฒันาเดก็ปฐมวยั 

ตวับง่ชีม้าตรฐาน คะแนนการประเมนิ 

ตวับง่ชีท้ี ่2.1 การดแูลและพฒันาเดก็อยา่งรอบดา้น ๐ ๑ ๒ ๓ รวม  

๑.๔.๓ อาคารต้องมพีื้นที่ใช้สอยเปน็สัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กท่ี 

เหมาะสมตามช่วงวยั และการใช้ประโยชน์ 

  

  

๑.๔.๔ จัดให้มีพืน้ที/่มุมประสบการณ์ และแหลง่เรียนรู้ใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียน 

  

  

๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพยีงพอ 
สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

  

  

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

  

  

๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเคร่ืองใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของ 
เด็กทุกคน และดแูลความสะอาดและปลอดภัยอยา่งสม่ าเสมอ 

  

  

ตวับง่ชีท้ี ่1.5 การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของครอบครวัและชมุชน ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
  

๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพื่อสรา้งความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดี ระหว่างพ่อ
แม/่ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เกี่ยวกับตัวเดก็และการ
ด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  

  

๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมท่ีพ่อแม/่ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม   
  

๑.๕.๓ ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนใน
เร่ือง การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  

  

๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   
  

มาตรฐานดา้นที ่๑ มคีะแนน
รวม 

คะแนน 

       มาตรฐานดา้นที ่๑ มีคะแนนรวม คดิเปน็รอ้ยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
๗๘ 

      
      

มาตรฐานดา้นที ่๑ มจี านวนตวับง่ชี ้ทีต่อ้งปรบัปรงุ ๐ ขอ้ 



๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการ  
ศึกษาปฐมวัย มีการด าเนินงานและประเมินผล 

  

  

๒.๑.๒ จัดพืน้ที/่ มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่าง
หลากหลาย 

  

  

๒.๑.๓ จัดกิจกรรมสง่เสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติ
ของเด็กท่ีเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผสั ลงมือท า ปฏสิัมพันธ์ และการเล่น 

  

  

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

  

  

๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเดก็รายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

  

  
ตวับง่ชี ้2.2 การสง่เสรมิพฒันาการดา้นรา่งกายและดแูลสขุภาพ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๒.๒.๑ ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพยีงพอ 
และสง่เสริมพฤติกรรมการกนิที่เหมาะสม 

  

 

  

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

  

 

 

๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามยัของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟัน
และช่องปากเพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจบ็ 

  

 

 

๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจรญิเตบิโตของเด็กเป็นรายบุคคล 
บันทึกผลภาวะโภชนาการอยา่งต่อเนื่อง 

  

 

 

๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู 
ตามก าหนด 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดย 
ยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 

  

  

 



๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็กเพ่ือการ
สื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบเล่าและสนทนาตามลาดับ
ขั้นตอนพัฒนาการ 

  

  
๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ 

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

  

  
๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ 

สถานที่และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย 
  

  
๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้อง 

ต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาท สัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
  

  
 ตวับง่ชีท้ี ่2.4 การสง่เสรมิพฒันาการดา้นอารมณ์ จติใจ-สงัคม ปลูกฝงัคณุธรรมและ
ความเป็นพลเมืองด ี

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้าง
เสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค ์

  

 

  

๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง มี ความรู้สึกดีต่อ
ตนเอง แสดงออกด้านอารมณ์โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ 
ดนตรี ตามความสนใจและความถนัด 

  

 

 

๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ 
รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดีรักครอบครัว โรงเรียนชุมชน
และประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

  

 

 

ตวับง่ชีท้ี ่2.5 การสง่เสรมิเดก็ในระยะเปลีย่นผา่นใหป้รบัตวัสูก่ารเชือ่มตอ่  
                 ในขัน้ถดัไป 

๐ ๑ ๒ ๓  
รวม 

 ๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวใน
บรรยากาศที่เป็นมิตร 

    

๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ 
ละข้ัน จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

    

มาตรฐานดา้นที ่๒ มคีะแนนรวม คะแนน 

   มาตรฐานดา้นที ่๒ มคีะแนนรวม คดิเปน็รอ้ยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                                    ๖๐ 

 

            มาตรฐานดา้นที ่๒ มจี านวนตวับง่ชี ้ทีต่อ้งปรบัปรงุ ๐ ขอ้ 

 

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ข  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

ตวับง่ชีม้าตรฐาน คะแนนการประเมนิ 

ตวับง่ชีท้ี ่3.1 ก เดก็มกีารเจรญิเตบิโตสมวยั ๐ ๑ ๒ ๓ รวม  

๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดสีม
ส่วน ซึง่มีบันทึกเปน็รายบุคคล 

   
 

 

ตวับง่ชีท้ี ่3.2 ก เดก็มพีฒันาการสมวยั ๐ ๑ ๒ ๓ รวม  

๓.๒.๑ ก เด็กมีพัฒนาการสมวยัโดยรวม ๕ ดา้น (คัดกรองตามช่วงอาย)ุ   
  

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

  

  

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

  

  

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

  

  

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

  

   

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

  

   

มาตรฐานดา้นที ่๓ ก มคีะแนน
รวม 

คะแนน 

    มาตรฐานดา้นที ่๓ ก มคีะแนนรวม คดิเปน็รอ้ยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
๒๑ 

 

                               มาตรฐานดา้นที ่๓ ก มจี านวนตวับง่ชี ้ทีต่อ้งปรบัปรงุ ๐ ขอ้ 



     ๓.๑.๑ข  เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึงมีบันทึกเป็นรายบุคคล      
     ๓.๑.๒ข  เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย     
     ๓.๑.๓ข  เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ     
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

      ๓.๒.๑ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน     
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ๐ ๑ ๒ ๓  

รวม 
 

     ๓.๓.๑ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัว
ได้ตามวัย 

    

     ๓.๓.๒ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงานระหว่างตา
กับมือตามวัย 

    

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

ตนเองและผู้อื่นได้สมวัย 
  

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

  

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

  

  
 

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

      ๓.๕.๑ข  เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ  
 และสิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็กได้สมวัย 

  
  

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

  
  

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

  
  

     ๓.๖.๓ข  เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย  
                 น าไปสู่การขีดเขียนค าท่ีคุ้นเคยและสนใจ 

  
  

     ๓.๖.๔ข  เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทย 
                 เป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

  

  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมือง ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

      ๓.๗.๑ข  เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับความ     



แตกต่างระหว่างบุคคล 
     ๓.๗.๒ข  เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและ 
ส่วนรวม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย 

  
 

 

     ๓.๗.๓ข  เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้น าและ ผู้ตาม 
แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

  
 

 

     ๓.๗.๔ข  เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และ 
 ภูมิภาคอาเซียน 

  

 

 

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

 

มาตรฐานด้านที่ ๓ข มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง 0 
สรปุผลการประเมนิในภาพรวม 

 
 

 

ระดบัคณุภาพ เกณฑก์ารพจิารณา 

คะแนนเฉลีย่ จ านวนขอ้ทีต่อ้งปรบัปรงุ 

A ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ไม่ม ี

B ดี ร้อยละ ๖๐-๗๙.๙๙ ๑-๗ ข้อ 

C ผ่านเกณฑ์ขัน้ต้น ร้อยละ ๔๐-๕๙.๙๙ ๘-๑๕ ข้อ 

D ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ๑๖ ข้อขึ้นไป 
 
 
 
 

 
สว่นที ่3 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิตนเอง 
 

1. เครื่องมือประเมินมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

 

 

 

ร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ 

๐ ขอ้ A 
B 
C
 
D 

ดมีาก 
ดี

ตอ้ง
ปรบัปรงุ 



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

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

 
2. วธิกีารประเมนิมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
 2.1 การมอบหมายภารกิจผู้รับผิดชอบ 
  - ค าสั่ง 
  - บันทึกข้อความ 
 2.2 กระบวนการ/ วิธีการประเมิน 
  - การจัดท าเครื่องมือที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของสถานศึกษา 
  - การจัดท าคู่มือ “ประเมินตนเอง” เพ่ือให้ผู้ เกี่ยวข้องเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
  - ด าเนินการวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา และสามารถให้หน่วยงานประเมินภายนอกตรวจสอบและด าเนินการต่อไปได้ 
 
3. เครื่องมือการประเมินการใชห้ลกัสูตร/ ผลสมัฤทธิข์องผู้เรยีน 
 - แบบประเมินพัฒนาการ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
 
4. วธิกีารประเมนิ  การใชห้ลกัสตูร/ ผลสมัฤทธิ์ของเด็กเลก็ในศนูย์พฒันาเดก็เล็ก 
 - จัดท าแผนการสอน  
 - บันทึกประเมินหลังแผนการสอน 
 - ประเมินพัฒนาการ DSPM 
 - ประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

สว่นที ่4 
ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

 
1. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  



มาตรฐานดา้นที ่1  การบรหิารจัดการสถานพฒันาเด็กปฐมวยั 
ระดบัคณุภาพ  ดี 
วธิดี าเนินการ 

          ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  ไดด้ าเนนิการดังนี ้
              - จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ๓ ปี,4 ปี, ๕ ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 256๓ มีการสรุป/รายงานโครงการ/กิจกรรม และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR)   
             - จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 256๐ มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร สรุป
และรายงานการใช้หลักสูตร  
             - จัดท าข้อมูลเด็กรายบุคคล ข้อมูลครู และบุคลากร ข้อมูลด้านงบประมาณ, ด้านครุภัณฑ์  
             -  มีการบันทึกการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ/โรคติดต่อ  
              - ท าบันทึกการตรวจสุขภาพ บันทึกความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น  
              - ท าบันทึกผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม 
              - จัดท าโครงสร้างการบริหารงาน ศพด. 
              - จัดท าแฟ้มประวัติสุขภาพครู/บุคลากร  
              - จัดท าข้อมูลเด็กรายบุคคล ข้อมูลครู และบุคลากร ข้อมูลด้านงบประมาณ, ด้านครุภัณฑ์  
              - จัดท าแบบประเมินความเครียดครูและบุคลากร 
              - จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร 
              - ให้ครูและบุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงาน  
              - มีการประเมิน และสรุปผลการปฏิบัติงาน  
              - จัดท าทะเบียนครู และบุคลากร ทะเบียนเด็ก และทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น   
              - จัดท าโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย และมีการสรุป/รายงานโครงการ  
              - มีการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพ่ือความปลอดภัย โดยประเมินทุก 3 เดือน 
              - มีการตรวจเช็คคัดกรองความเสี่ยงของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น ทุก ๑ เดือน พร้อมทั้งท าบันทึกการ
ตรวจเช็ค  
              - ออกเยี่ยมบ้านเด็กทุกคน และบันทึกการเยี่ยมบ้านทุกครั้ง 
              - ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง และมีการตรวจเช็คน้ ายาดับเพลิง พร้อมบันทึกการตรวจเช็คทุกครั้ง 
              - ฝึกซ้อมแผนอพยพให้กับครู และเด็กทุกคน ปีละ 1 ครั้ง 
              - จัดหาเครื่องชั่งน้ าหนักตามมาตรฐาน(ความละเอียด 0.1 กิโลกรัม) 
              - จัดหาเครื่องวัดส่วนสูงตามมาตรฐาน(ความละเอียด 0.1เซนติเมตร) 
              - มีกราฟน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ 
ส่วนสูง ตามเพศเป็นรายบุคคล  
              - บันทึกข้อมูลน้ าหนักและส่วนสูง และการแปลผลการเจริญเติบโต ของเด็ก 
              - จัดท ารายการอาหารล่วงหน้า  
              - บันทึกการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน 
              - บันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น 
              - บันทึกประวัติการได้รับวัคซีน 
              - จัดท าโครงการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
              - จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
              - จัดท าเอกสารแผ่นพับความรู้ต่าง ๆ 
              - จัดให้มีมุมผู้ปกครอง 



              - จัดตั้งกลุ่มกลุ่ม Application Line ผู้ปกครอง  
              - จัดท าโครงการประชุมผู้ปกครอง 
              - จัดท าทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              - ประกาศแต่งตั้งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ข้อมลู หลกัฐาน เอกสารเชิงประจกัษท์ีส่นบัสนนุผลการประเมนิตนเอง………………………………. 
 
จุดเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น

ระบบ โดยใช้เทคนิคการประชุมที่ หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ที่สอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ครูผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา ที่ใช้กระบวนการรวบรวมและสรุปข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ ในโอกาสต่อไป 

จดุทีค่วรพฒันา 
            1 ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 
            2 ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ให้มีความ เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 3 การเพ่ิมศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
ครู ผู้ปกครอง เด็ก หน่วยงานต่าง ๆ   
 
มาตรฐานดา้นที ่2  คร/ูผูดู้แลเด็กให้การดแูลและจดัประสบการณก์ารเรยีนรู้และการเลน่ 

    เพือ่พฒันาเด็กปฐมวยั 
ระดบัคณุภาพ.....ด.ี....... 
 วธิดี าเนินการ                 

      - จัดท าหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
                - จัดท าบันทึกหลังการสอน 
                - แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
                - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
                - มีการประเมินพัฒนาการเด็กทุกคน 
                - ครูทุกคนท าวิจัยชั้นเรียน ปีละไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
                - มีมุมเสริมทักษะ/มุมเสริม ประสบการณ์ ทุกห้อง 
                - มีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีอยู่ในมุมต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
                - ครูบันทึกพฤติกรรมของเด็กขณะท ากิจกรรมรายบุคคล ทุกคน 
                - มีโครงการการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้ พร้อมทั้งสรุป/
รายงานโครงการ 
                - มีทะเบียนสื่อ เทคโนโลยี ทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                - มีการประเมินเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก  รายบุคคล DSPM   
                - บันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 



                - มีสมุดรายงานประจ าตัวเด็ก ทุกคน 
                - บันทึกสภาพปัญหาและการแก้ไขของเด็กกลุ่มเสี่ยง/ด้อยโอกาส 
 ผลการด าเนนิการ 

เด็กมีพัฒนาการสมวัยคิดเป็นร้อยละ 100  
  
 ข้อมลู หลกัฐาน เอกสารเชิงประจกัษท์ีส่นบัสนนุผลการประเมนิตนเอง  
                 - ครูมแีผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๔๐ หน่วย มีการ
บันทึกหลังการสอน  

      - มีโครงการที่เก่ียวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
2. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย(ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) 
3. โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
4. โครงการจิตรกรน้อย                  
5. โครงการพัฒนาการเรียนรู้นอกสถานที่ 
6. โครงการหนูน้อย 3 R (ศพด.จัดการขยะ) 
7. โครงการส่งเสริมมารยาทไทยส าหรับเด็ก 
๘. โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย 
๙. โครงการหนูน้อยอนามัยดี   
๑๐. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ ศพด. อบต.ทับสวาย           
11. เด็กปฐมวัยห่างไกลยาเสพติด 
12. โครงการโตไปไม่โกง 
๑๓. โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา สื่อการเรียน การสอน ของของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
๑๔. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
๑๕. โครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น        
๑๖. โครงการวันส าคัญ 
๑๗. โครงการปฐมนิเทศ 

- จัดท าโครงงานตามความสนใจของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
 ๑. โครงงานเรื่อง ฟองมหาสนุก    
 ๒. โครงงานเรื่อง มหัศจรรย์  ป.ปลา 
 ๓. โครงงานเรื่อง  สตอเบอรี่สมูทตี้โยเกิร์ต 
 ๔. โครงงานเรื่องน้ าผลไม้ปั่น 
 ๕. โครงงานเรื่อง 
 
 
 

 จดุเดน่ 
                    โครงการที่พัฒนาเด็กได้ครบทั้ง ๔ ด้าน ผู้ปกครอง หน่วยงาน ชุมชน ร่วมมือกันจัดกิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก  ได้แก่ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
 
 จดุทีค่วรพฒันา 



  1. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
  2. การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้มากขึ้นของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 
มาตรฐานดา้นที ่3  คุณภาพของเด็กปฐมวยั 
   ระดบัคณุภาพ  ดี 
   กระบวนการพฒันาและผลการด าเนนิงาน 
ส าหรับเด็กแรกเกดิ - อาย ุ2 ป ี(2 ป ี11 เดือน 29 วนั) 
     ตวับ่งชีท้ี ่3.1 ก  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 
          ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  ไดด้ าเนนิการดังนี้ 
              - จัดท าสมุดบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก 
              - มีข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโตเป็นรายบุคคล 
              - สรุปจ านวนและร้อยละของเด็กมีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ 
              - มีคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
              - ท าบันทึกการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ 
              - มีกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตามเพศและช่วงอายุของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2558 
              - สรุปจ านวนและร้อยละของเด็กสูงดีสมส่วน 
     ตวับ่งชีท้ี ่3.2 ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
          ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  ไดด้ าเนนิการดังนี้ 
              - บันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแล
เด็ก 
               
ส าหรับเด็กอาย ุ3 ป ี- อาย ุ6 ป ี(ก่อนเขา้ประถมศกึษาปีที ่1) 
     ตวับ่งชีท้ี ่3.1 ข  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย และมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 
       ศนูย์พฒันาเด็กเลก็องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย ไดด้ าเนนิการดังนี ้
              - บันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก 
              - มีกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตามเพศและช่วงอายุ ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขพ.ศ. 2558 
              - มีข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโตเป็นรายบุคคล 
              - สรุปจ านวนและร้อยละของเด็กมีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ 
              - สรุปจ านวนและร้อยละของเด็กสูงดีสมส่วน 
 
 
 
     ตวับ่งชีท้ี ่3.2 ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
          ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทบัสวาย  ไดด้ าเนนิการดังนี้  
              - บันทึกผลการตรวจสุขภาพเด็ก  
              - บันทึกการสังเกตพฤติกรรม  
              - บันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล 



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

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



มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตรู้จักแบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ มีพัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญาสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวรักการเรียนรู้มีทักษะทางภาษท่ีเหมาะสมกับวัย 

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

เด็กในชั้นเรียน ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการความพร้อมของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการด าเนินการ 
กล่าวคือ  วางแผนการด าเนินงาน (Plan) ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายการส่งเสริมพัฒนาการความพร้อมของเด็ก
ปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน  ลงมือปฏิบัติงาน (DO) ตามแผนที่วางไว้ สร้างกิจกรรม เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง ประเมินผลงาน (Check)  พัฒนาปรับปรุง (Action) ผลงาน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที ่3  สรุปผลการพฒันา 
สรปุผลการประเมนิในภาพรวม (3 ดา้น) 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั อยู่ในระดบั........ด.ี................  



  จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า อยู่ในระดับคุณภาพ.......ดี......
ทั้งนี้ เพราะ 
   มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการ  อยู่ในระดับคุณภาพ....ดี.....   
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น  อยู่ในระดับคุณภาพ....ดี.... 
   มาตรฐานที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับ......ดี......... 
1. จดุเด่น  
          1.1 ด้านการบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

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

     2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบั ติการประจ าปี
งบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐาน ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
          1.2 ด้านคร/ูผู้ดแูลเด็ก ให้การดูแล จดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้และการเลน่เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยั 
              1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
              2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
              3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
              4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน เรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
              5) ครูทุกคนมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
          1.3 ด้านคุณภาพของเดก็ปฐมวยั 
               ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย
เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ ในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา 
2. จดุที่ควรพฒันา  
          2.1 ดา้นการบรหิารจดัการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 
              1) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา 
ผู้เรียนให้มากข้ึน 
              2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวของให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 
          2.2 ดา้นคร/ูผูดู้แลเด็ก ให้การดูแล จดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้และการเลน่ เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 
              ครูควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย และ
ใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
          2.3 ดา้นคณุภาพของเดก็ปฐมวยั ครูควรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการคิด วิเคราะห์ ส่งเสริมด้านการอ่าน 
การเขียนให้มากยิ่งขึ้น 
3. แนวทางพฒันา  
            1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 



            2) การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล
การน าไปใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
            3) พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปสู่สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้
เป็นต้นทางของการพัฒนานักเรียนและชุมชนให้เป็นบุคคลพอเพียง และชุมชนพอเพียง เพ่ือนน าไปสู่การชีวิตที่มี
ความสุขบนรากฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนต่อไป 
4. ความต้องการการชว่ยเหลอื  
            1) การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
            2) การจัดสรรครูผู้สอนให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนในอัตรา 1:10 
5. การปฏบิตัิทีเ่ปน็แบบอยา่งที่ด ี
             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย บริหารจัดการตามรูปแบบการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมโดยใช้สถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)เป็นฐาน มุ่งสู่คุณภาพโดยด าเนินการตามวิธีการและกระบวนการดังนี้ 

 1)  การร่วมคิด ได้แก่ ศึกษาบริบท เพ่ือรับรู้สภาพปัญหาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการรับข้อมูล รับฟัง
ข้อคิดเห็นจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน จากการสอบถาม การให้โอกาสในการแสดงความเห็นถึงปัญหา/
ความต้องการ 

 2)  การร่วมวางแผน โดยน าข้อมูลที่ได้รับจากทุกฝ่ายมาวิเคราะห์สภาพปัญหา ทั้งจากอดีต ปัจจุบันและ
ทิศทางในอนาคต เพ่ือน าไปสู่การหาแนวทางพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขปัญหา 

 3)  การร่วมปฏิบัติโดยพิจารณาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมไปสู่การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้กระบวนการ PDCA น าข้อมูลที่ได้รับเข้าประชุมชี้แจง ระดมความคิด เน้นให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม/พิจารณาหาแนวทางพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด และจัดท ารายงาน/สรุปโครงการ/รายงานผลการด า เนินงาน ก าหนดแนวทางพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป  

 4) การร่วมประเมินผล โดยใช้กระบวนการ ติดตามตรวจสอบ ทบทวน และประเมินกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  มีการประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง น าผลไปวิเคราะห์หาแนวทาง พัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข/ และส่งเสริมให้ตรงกับ
ความต้องการ 
6. ประเดน็ทีต่้องการใหม้ีการประเมนิผลการตดิตามตรวจสอบจากส านักงานรบัรองมาตรฐาน และประเมนิ
คุณภาพการศึกษา(องคก์รมหาชน) คือ  
            1) การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน และโครงการ 
            2) ผลการจัดการศึกษาด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านประกันคุณภาพภายใน 
และด้านภาพรวม 
            3) การปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการศึกษา และ
ด้านประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 

สรปุผลการประเมนิในภาพรวม 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั อยู่ในระดบั  ด ี



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

 
 
 
 

สว่นที ่5 
สรปุผล แนวทางการพฒันา และความตอ้งการการชว่ยเหลอื 

 



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

สรปุผล 

จดุเดน่ จดุควรพัฒนา 

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

การบริหารจัดการ 
   - ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม 
ในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
   - ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
   - ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรน ากระบวน 
การวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
    

 

 

 

 

จดุเดน่ จดุควรพัฒนา 
 

คุณภาพเด็กปฐมวัย 
    

คุณภาพเด็กปฐมวัย 

จดุเดน่ จดุควรพัฒนา 
 

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

 

    

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



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

   ควรจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิด
รวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 

 

แผนการพฒันาคุณภาพเพื่อยกระดบัคุณภาพมาตรฐานใหส้งูขึน้ 
๑. เสริมสรางศักยภาพของคณะกรรมการบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกให้เป็นบุคคลแหง 

การเรียนรูที่สงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษารอบดาน 
๒. จัดวางระบบควบคุมภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะองคการและรักษาระดับ

คุณภาพมาตรฐาน 
๓. ระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนปจจัยพ้ืนฐานใหผูเรียนไดรับโอกาสเรียนอยางมีคุณภาพมีศักยภาพในการ

เรียนรู และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
แนวทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 
        1. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
        ๒. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาใหมีความหลากหลายสามารถสนองความแตกตางระหวางบุคคล 
        ๓. การจัดสรรสื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์ อย่างเพียงพอ 
        ๔.การจัดสรรอาคารเรียนเพื่อให้มีห้องเรียน/ห้องพิเศษตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
ความต้องการและการชว่ยเหลือ 

๑. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
๒. ส่งครูข้ารับการประชุม อบรม เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาใหมีความหลากหลายสามารถสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคล 
๔. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดสรรสื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์ ให้เพียงพอ 
๕. การจัดสรรอาคารเรียนเพื่อให้มีห้องเรียน/ห้องพิเศษตามเกณฑ์มาตรฐาน  



 
ภาคผนวก 

 หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 แบบรายงานคะแนนผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนระดับสถานศึกษา  (จากเว็บไซต์ 

http://www.localschool.in.th) 
 รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

ฯลฯ 
 
 

 


