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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 
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คำนำ 
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2563

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ี

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 หมวดที่ 6 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และ

รับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561 กำหนดให้

สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

เป็นประจำทุกปีการศึกษา รายงานผลเป็นการสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่าน

มา เป็นผลมาจากการดำเนินงานท้ังหมดของสถานศึกษา  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ขอขอบพระคุณคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ

บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้เกี่ยวข้องของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานประเมินของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
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ส่วนท่ี  1 

บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 

       ท่ีต้ัง  199  หมู่ท่ี  17  ตำบลวังตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  25110 

       หมายเลขโทรศัพท์ 083-4859471     โทรสาร 097-210304 

       อีเมล์  WangudanSomperakul@gmail.com   เว็บไซต์ http://www.wtk.go.th 

 1.2 สังกัด  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน  ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัด

ปราจีนบุรี  

 1.3 ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ  วันท่ี 1 เดือนพฤษภาคมพ.ศ.2545 

 1.4 เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล อายุ 2 – 4 ปี 

 1.5 เขตพื้นท่ีบริการการศึกษา จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 

  1.5.1  หมู่ท่ี 5  บ้านวังตะเคียน 

  1.5.2  หมู่ท่ี 6  บ้านวังตะเคียน 

  1.5.3  หมู่ท่ี 14  บ้านใหม่วังตะเคียน 

  1.5.4  หมู่ท่ี 17  บ้านคลองนางลิง 

 1.6  ประวัติโดยย่อของสถานศึกษา 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  จัดต้ังขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน            

มีวัตถุประสงค์เพื ่อกระจายโอกาสการให้บริการแก่ชุมชนด้านการให้การศึกษา การเตรียมความพร้อมเด็ก

ระหว่างอายุ 2 ถึง 4 ปี และเป็นการแบ่งเบาภาระในการดูแลให้กับผู้ปกครอง  เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี

การศึกษา 2545 มีเนื้อที่ ประมาณ 2 ไร่เศษ เป็นอาคารเรียนชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง ประกอบด้วยห้องครัว 

จำนวน 1 ห้อง  ห้องซักล้าง จำนวน 1 ห้อง และห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง มีพื้นที่สำหรับรับประทานอาหาร 

สนามออกกำลังกายและเล่นกีฬา แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และปลูกต้นไม้ร่มรื่นสวยงาม 

   1.7  รับเด็กตั้งแต่อายุ  2  ปี  ถึง  4  ปี 

                จำนวนเด็กท้ังหมด  52  คน เป็นเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ/ท่ีสงสัยมีพัฒนาการล่าช้า ....-....คน 
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                    1.7.1  แบ่งตามช่วงอายุ/ระดับช้ันท่ีสอน 

ท่ี ช้ัน 
จำนวนนักเรียน 

ครูประจำช้ัน 
ชาย หญิง รวม 

1 เตรียมอนุบาล (2 - 3 ขวบ) 
15 10 25 

นางวังเดือน  สมพีระกุล 

นางนิภาภรณ์  อินทร์เบิด 

2 อนุบาล 1 (3 - 4 ขวบ) 17 10 27 นางสาวสุภัชชา  อูสูงเนิน 

3 อนุบาล 3  (4 ขวบ) - - - - 

4 อนุบาล 4  (5 ขวบ) - - - - 

รวม 32 20 52 - 

 

  1.7.2  ข้อมูลครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษา อายุ

เฉลี่ย 

(ปี)  

ชาย หญิง ต่ำกว่า

ปริญญาตรี  

ปริญญาตรี สูงกว่า       

ปริญญาตรี  

หัวหน้าสถาน/ผู้ดำเนินกิจการ - - - - - - 

รองหัวหน้าสถาน - - - - - - 

ครูผู้ดูแลเด็ก - - - - - - 

ผู้ดูแลเด็ก - 3 3 - - 43 

ผู้ประกอบอาหาร - - - - - - 

พนักงานทำความสะอาด - - - - - - 

พนักงานรักษาความปลอดภัย - - - - - - 

คนสวน - - - - - - 

พนักงานขับรถ - - - - - - 

บุคลากรอื่น ระบุ ..................... - - - - - - 

* ครูมีใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน…………………-…………….คน 
 

 

 1.8 ครู/ ผู้ดูแลเด็ก/ พี่เลี้ยงที่สอนตรงตามวิชาเอก สาขาอนุบาลศึกษา/การศึกษาปฐมวัย.... -......คน           

 คิดเป็นร้อยละ ..-.... 
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1.9 ครู/ ผู้ดูแลเด็กที่สอนวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง  ระบุวุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง   ( ปวส. ) สาขาการตลาด  จำนวน....1....คน ( ปวช. ) สาขาการบัญชี จำนวน....1....คน                           

คิดเป็นร้อยละ 66.67  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน......1.... คน  คิดเป็นร้อยละ 33.33 

รวมจำนวนผู้ดูแลเด็ก  3  คน     

 

ข้อมูลด้านการบริหาร 

2.1 ประธานกรรมการบริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวงัตะเคียน 

       นายจริต   สีในกอง   ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน 

2.2 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 

            นางสาววังเดือน สมพีระกุล    ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (แบบมีทักษะ) 

        อีเมล์  WangudanSomperakul@gmail.com   หมายเลขโทรศัพท์ 083-4859471      

       วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)   สาขาการตลาด 

2.3  คำขวัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 

  เด็กดีสมวัย  ใส่ใจคุณธรรม  จริยธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.4  เอกลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 

  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  

 2.5  อัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 

  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย 

ตอนที่ 2  ผลการประเมินตนเอง 

1.) ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษาระดับ  B  อยู่ในระดับดี 

คะแนนเฉล่ียรวม 92.66   มีจำนวนข้อปรับปรุงจำนวน 1 ข้อ 

 2.)  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

       2.1  ด้านการจัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 

    ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กโรงเร ียนบ้านว ังตะเคียน  จัดประสบการณ์การเร ียนร ู ้ ให ้กับ                           
เด็กปฐมวัยตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้สำหรับเด็ก 3 ปี  อบรมเลี้ยงดู  ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ.2562  โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการความสนใจและความสามารถตามวัยของเด็ก  
ผู ้ดูแลเด็กให้การดูแลจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ตามแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้  รวมทั ้งพัฒนา                     
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เด็กปฐมวัยวัยให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บ้านวังตะเคียน  (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2563 ยึดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560                          
และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียนจัดประสบการณ์
แบบบูรณาการการเร ียนร ู ้แบบเร ียนผ่านเล่นเพื ่อให้เด ็กได้ประสบการณ์ตรง ในกิจกรรมโครงการ                            
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกายและการดูแลสุขภาพด้วยกิจกรรมการเรียนรู ้ผ่านการเล่น                      
และนันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน เพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา จัดก ิจกรรมในโครงการว ันสำคัญเพื ่อส่งเสร ิมพัฒนาการด้านอารมณ์ จ ิตใจ -สังคม                        
ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมือง ส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม            
อันดีงาม ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการจัดห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย มีมุม
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีส่ือการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน มีการประเมิน
กิจกรรมของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดกิจวัตรประจำวัน ด้วยเครื่องมือและ
วิธีการท่ีหลากหลาย  เช่น การสังเกต การสอบถาม  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก   
 
  2.2  ด้านการบริหารจัดการ 

           การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็ก โรงเร ียนบ้านวังตะเคียน                             

ได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีการบริหารอย่างเป็นระบบ

ด้วยกระบวนการ PDCA  จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  มีโครงสร้างการบริหารงานและโครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              

การจัดหาและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีเพียงพอและมีศักยภาพ รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ต่างตามระเบียบของหน่วยงานให้กับครู/ผู้ดูแลเด็ก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและจัดหาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์อย่างพอเพียงจัดสภาพแวดล้อมใน

ห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เหมาะสม สะอาดและปลอดภัย สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม              

มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และสอดคล้อง

กับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา                    

มีการติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR)  พร้อมท้ังรายงาน

ผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะเปิดโอกาส

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง/ชุมชน และผู้มีส่วน

เก ี ่ยวข้องเข้ามามีส ่วนร ่วมในกระบวนการบริหารเพื ่อก ่อให้เก ิดความร ่วมมือ  ร ่วมแรง  ร ่วมใจ                                    

ทำให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              



 

  
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 5 

 

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน และเป็นท่ีน่าพอใจเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์เหมาะสมตามวัย 

 

 2.3  ด้านคุณภาพครู/ผู้ดูและเด็ก  

 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยมุ่งเน้น

ความสำคัญของการพัฒนาการครอบคลุมพัฒนาการให้เหมาะสมกับว ัย มีแผนการจัดประสบการณ์                         

มีการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนผ่านเล่นเพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา                  

ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

2560 ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์                 

โดยตรงผ่านการเล่น ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู ้ รายกลุ ่ม เพื ่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ                   

การแบ่งปัน และการรอคอย ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ผู ้ดูแลเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม                 

กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ในวันอนุรักษ์มรดกไทย 

และได้ดำเนินการจัดห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีและมีสื่อการเรียนรู้                

ท ี ่ เอ ื ้ อต ่อการจ ัดประสบการณ ์การเร ียนการสอน  ม ีการประเม ินพ ัฒนาการของเด ็กปฐมวัย                               

จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย             

เช่นการสังเกต การสอบถาม และการว ิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก   ผู ้ด ูแลเด็กใช้ส ื ่อนวัตกรรม                   

และเทคโนโลยีที ่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน                        

ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ 

 

 2.4  ด้านการให้ความร่วมมือจากชุมชน องค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียนได้ดำเนินการประชุมช้ีแจงให้ผู้ปกครองและผู้ท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพื้นที่บริการทราบถึงประโยชน์และความจำเป็นของการมุ่งเน้นการพัฒนา             

การเตรียมความพร้อมของเด็ก ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พฒันา

เด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน และจัดให้ม ีโครงการประชาสัมพันธ์ศ ูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน                          

บ้านวังตะเคียนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับ

การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื ่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน                  

อย่างต่อเน ื ่อง ชุมชนองค์กรและผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้องมีส ่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                            
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เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจและความผูกผันที่ดีต่อกันระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชมุชน 

องค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและแสดงนิทรรศการผลงานการจัดการเรียน                 

การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน(Open House ครั้งท่ี2)                               

 

             2.5  ด้านคุณภาพเด็ก 

 ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กโรงเร ียนบ้านว ังตะเคียน มีกระบวนการพัฒนาเด็กที ่หลากหลาย                     

ส่งเสร ิมให้เด ็กมีพ ัฒนาการทั ้ง 4 ด้าน  ได้แก ่ ด ้านร ่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญา                           

และมีทักษะชีว ิต ผู ้เร ียนได้ร ับการปลูกฝังคุณลักษณะที ่พ ึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                   

พุทธศักราช 2560  ผู้เรียนได้รับการประเมินพัฒนาการเป็นกระบวนการต่อเนื่องครอบคลุมพัฒนาการเด็ก             

ทุกด้าน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้วางแผนจัดกิจกรรมให้เด็กแต่ละคนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและ

ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน  เป็นการประเมินขณะที ่เด็กทำกิจกรรมประจำวันและช่วงเวลาต่าง ๆ                        

ได้แก่ การสังเกตการสัมภาษณ์ การสนทนา การบันทึกพฤติกรรมเด็กและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ดูแลเด็กเก็บข้อมูล

อย่างเป็นระบบ แล้วนำข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการมาสรุป   

 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อมและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย             

ด้วยกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่น

และนันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการฟังและพูดจากการ

ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียนในกิจกรรมรักการอ่านและการเล่านิทาน  รวมทั้งได้ดำเนินการจัดซื้อส่ือ

การเรียนการเรียนรู้ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย และจัดซื้อวัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อสนับสนุน การดูแลพัฒนาการ                    

เด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านและส่งเสริมการจัดประสบการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย   

 

 2.6  ด้านความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชนในการพัฒนาหลักสูตร  พัฒนาการจัดประสบการณ์ 

การเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเร ียนบ้านวังตะเคียนได้ร ับความร ่วมมือจากผู ้ปกครอง/ช ุมชน                          

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา

เพื ่อพัฒนาผู ้เร ียน และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                            

และให้ข้อเสนอแนะเพื ่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้บุคคล/ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง                     
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ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งในฐานะคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิทยากร/ปราชญ์  

ชาวบ้าน ฐานะผู ้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษา  ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเร ียน                                 

บ้านวังตะเคียน ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

  

 3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแผนท่ีจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานท่ีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ  

     ยุทธศาสตร์ท่ี 3  เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มารยาทท่ีดี รู้จักรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี   

    วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เหมาะสมตามวัย   

      กลยุทธ์ที่ 3.1  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญา  

   เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ท่ี 4 มีการส่งเสริมครู/ผู้ดูแลเด็กให้ได้รับ  

   ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมครู/ผู้ดูแลเด็กให้ได้รับความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน 

  กลยุทธ์ที่ 4.1  ส่งเสริมและพัฒนาให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก ได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อนำมา

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในทำงาน 
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ส่วนท่ี  2 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.ข้อมูลทั่วไป 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  ต้ังอยู่เลขท่ี  199  หมู่ท่ี  17  ตำบลวังตะเคียน                  

อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  25110  หมายเลขโทรศัพท์ 083-4859471  โทรสาร 097-210304 

เว็บไซต์ http://www.wtk.go.th  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน  ตำบลวังตะเคียน                              

อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  

 เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล เตรียมความพร้อมเด็กระหว่างอายุ 2 ถึง 4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน

บ้านวังตะเคียน  มีเนื้อที่ ประมาณ 2 ไร่เศษ เป็นอาคารเรียนช้ันเดียว จำนวน 1 หลัง  

ประวัติโดยย่อของสถานศึกษา 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  จัดตั้งขึ ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน                      

มีวัตถุประสงค์เพื ่อกระจายโอกาสการให้บริการแก่ชุมชนด้านการให้การศึกษา การเตรียมความพร้อมเด็ก

ระหว่างอายุ 2 ถึง 4 ปี และเป็นการแบ่งเบาภาระในการดูแลให้กับผู้ปกครอง  เริ ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่          

ปีการศึกษา 2545 มีเนื้อที่ ประมาณ 2 ไร่เศษ เป็นอาคารเรียนช้ันเดียว จำนวน 1 หลัง ประกอบด้วยห้องครัว 

จำนวน 1 ห้อง ห้องซักล้าง จำนวน 1 ห้อง และห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง มีพื้นที่สำหรับรับประทานอาหาร          

สนามออกกำลังกายและเล่นกีฬา แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และปลูกต้นไม้ร่มรื่นสวยงาม 

 

2.ข้อมูลผู้บริหาร 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  นางวังเดือน  สมพีระกุล ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก                  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  วุฒิการศึกษาสูงสุดประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.)                        

สาขาการตลาด   ดำรงตำแหน่งท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้ต้ังแต่วันท่ี 5 ม.ค. 2558 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 4 ปี  

 

3.  ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน  

ท่ี ชื่อ-สกุล อาย ุ ตำแหน่ง วุฒิ สาขา 

1 นางสาววังเดือน สมพีระกุล 47 ผู้ดูแลเด็ก ปวส. การตลาด 

2 นางสุภัชชา อูสูงเนิน 38 ผู้ดูแลเด็ก ปวช. การบัญชี 

3 นางนิภาภรณ์ อินทร์เบิด 44 ผู้ดูแลเด็ก ม.3 - 
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แผนภูมิท่ี 1.1 แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษา 

 

 
แผนภูมิท่ี 1.2 แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ปริญญาโท ปริญญาตรี ต ่ากว่าปริญญาตรี อ่ืนๆ

100%

แผนภูมแิสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง

ครูผูดู้แลเด็ก

ผูดู้แลเด็ก

พนกังานความสะอาด

อ่ืนๆ
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4. ข้อมูลเด็กนักเรียนในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  

 4.1 จำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  ปีการศึกษา 2563 ท้ังส้ิน 52 คน 

  จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ท่ี ช้ัน 
จำนวนนักเรียน 

ครูประจำช้ัน 
ชาย หญิง รวม 

1 เตรียมอนุบาล (2 - 3 ขวบ) 
15 10 25 

นางวังเดือน  สมพีระกุล 

นางนิภาภรณ์  อินทร์เบิด 

2 อนุบาล 1 (3 - 4 ขวบ) 17 10 27 นางสาวสุภัชชา  อูสูงเนิน 

3 อนุบาล 3  (4 ขวบ) - - -  

4 อนุบาล 4  (5 ขวบ) - - -  

รวม 32 20 52  

 

 จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ชาย 32 คน หญิง 20 คน    รวม 52  คน 

 อัตราส่วนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ครูระดับอนุบาล = 1 : 17  คน  ( √ ) เป็นไปตามเกณฑ์ 

                       (    ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  

 

 4.2 จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง ปีการศึกษา 2561-2563 

 
แผนภูมิที่ 1.3 แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2561-2563 

อนบุาล 2 ขวบ อนบุาล 3 ขวบ รวมทัง้สิน้ 

ปีการศึกษา 2561 20 23 43

ปีการศึกษา 2562 25 23 48

ปีการศึกษา 2563 25 27 52
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5. ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา 

5.1  ผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยจำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

 5.1.1 ช้ันเตรียมอนุบาลต่ำกว่า 3 ขวบ 

 
*หมายเหตุ  ตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ( DSPM ) 
 เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ   คือ  ประเมินตามแบบทันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก  ( มาตรฐานท่ี 3 ก )  ดังนี้ 
 ด้านท่ี 1  GM  คือ  พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
 ด้านท่ี 2  FM  คือ  พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 ด้านท่ี 3  RL   คือ  พัฒนาการด้านการรับรู้และการเข้าใจภาษา 
 ด้านท่ี 4  FL   คือ  พัฒนาการด้านการใช้ภาษาสมวัย 
 ด้านท่ี 5  PF   คือ  พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและเข้าสังคม 

แผนภูมิท่ี 1.4 ผลการประเมินพัฒนาการระดับช้ันเตรียมอนุบาลต่ำกว่า 3 ขวบ 

ระดับชั้น จำนวน

เด็กท่ี

ประเมิน  

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ สรุปคุณภาพ

พัฒนาการ ด้านท่ี 1 

(GM) 

ด้านท่ี 2           

(FM) 

ด้านท่ี 3            

(RL) 

ด้านท่ี 4                

(FL)  

ด้านท่ี 5               

(PS) 

ชั้นเตรียมอนุบาล                            

(2 - 3 ขวบ) 

25 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวม 25 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ค่าเฉลี่ย 100 100 100 100 100 100 ผ่าน 

สรุปพัฒนาการ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

100 100 100 100 100
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พัฒนาการทัง้ 5 ดา้น

ผลการประเมินพัฒนาการ ระดับช้ันเตรียมอนุบาล

พัฒนาการกลา้มเนือ้มัดใหญ่ พัฒนาการดา้นกลา้มเนืม้ัดเล็กและสติปัญญาสมวัย

พัฒนาการดา้นการรบัรูแ้ละเขา้ใจภาษา พัฒนาการใชภ้าษาสมวัย

การชว่ยเหลือตนเองและการเขา้สงัคม
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     5.1.2 ช้ันอนุบาล 3 ปี – 4 ปี 

 
*หมายเหตุ  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 

เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ   คือ  การนำผลประเมินมาสรุปและจัดระบบพัฒนาการ  ดังนี้ 
  1 : ระดับ 3 ดี    หมายถึง   สามารถแสดงพฤติกรรมได้คล่อง มั่นคง แม่นยำ 
  2 : ระดับ 2 ปานกลาง หมายถึง  สามารถแสดงพฤติกรรมได้แต่บางครั้งไม่คล่องหรือไม่มั่นคง 
            3 : ระดับ 1 ควรเสริม     หมายถึง  ยังแสดงพฤติกรรมได้ไม่ชัดเจน  
 

แผนภูมิท่ี 1.5 ผลการประเมินพัฒนาการระดับช้ันอนุบาล 3 ปี – 4 ปี 

 

ระดับชั้น 
จำนวนเด็ก
ท่ีประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 
สรุประดับ
คุณภาพ

พัฒนาการ 

ด้าน
ร่างกาย 

ด้าน
อารมณ์
จิตใจ 

ด้าน
สังคม 

ด้าน
สติปัญญ

า 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ชั้นอนุบาล 1                
(3 - 4 ขวบ) 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 

 
100 

 
3 

รวม 27 27 27 27 27 27 100 3 

ค่าเฉลี่ย - 100 100 100 100 400 100 3 

สรุประดับคุณภาพ - 3 3 3 3 - 3 3 

สรุปพัฒนาการ - ดี ดี ดี ดี - 11000
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พัฒนาการ 4 ดา้น

ผลการประเมนิพฒันาการ ระดบัชัน้เตรียมอนบุาล

ดา้นรา่งกาย ดา้นอารมณ ์จิตใจ ดา้นสงัคม ดา้นตสติปัญญา เฉล่ียรวมทกุดา้น
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6. ข้อมูลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านอื่นๆ  

ท่ี รายการ 
จำนวน 

(คน) 

คิดเป็น         

ร้อยละ 

1 
จำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ

ทางกาย           ตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
52 100 

2 
จำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ยา

เสพติด และส่ิงมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 
52 100 

3 
จำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียน

ร่วม 
-  

4 จำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภาวะทุพโภชนาการ -  

5 จำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีปัญญาเลิศ -  

6 จำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ -  

7 จำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) -  

8 จำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 -  

9 จำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีเรียนซ้ำช้ัน -  

10 จำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีจบหลักสูตรปฐมวัย 52 100 

 หมายเหตุ : ร้อยละของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังหมด 

7. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 7.1  พื้นท่ีและการใช้ประโยชน์ 

ท่ี รายการ จำนวน 

1 อาคารเรียน 1 

2 ห้องสมุด 1 

3 ห้องน้ำ / ห้องส้วม 4 

4 ห้องซักล้าง 1 
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           7.2  ครุภัณฑ์ 

ท่ี รายการ จำนวน 

1 คอมพิวเตอร์ 1 

2 เครื่องปริ๊นเตอร์ 1 

3 โทรทัศน์ 2 

4 เครื่องปรับอากาศ 3 

5 ลำโพงสนาม 1  

6 พัดลม 1 

7 โต๊ะทำงาน 2 

8 เก้าอี้ทำงาน 2 

9 ตู้เหล็ก 1 

10 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 1 

11 ตู้ล้ินชักเหล็ก 1 

12 ช้ันวางของ 9 

 

8. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 8.1  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1 ห้องสมุด/มุมประสบการณ์ 

2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

3 สวนดอกไม้ 

4 สนามกีฬา 

5 เครื่องเล่นสนาม 
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            8.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1 สถานีตำรวจตำบลวังตะเคียน 

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน 

3 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน 

4 วัด 
 

           8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  วิทยากรท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ให้ความรู้เร่ือง 

1 - การทำอาหาร และขนมพื้นบ้าน 

2 - งานจักสานไม้ไผ่ 

3 - การทอผ้า 

4 - การฟ้อนรำ 
 

9. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

ชุมชนเขตบริการการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวงัตะเคียน  เป็นชุมชนชนบทอาชีพ

หลักคือการเกษตรกรรม ค้าขาย เกษตรกรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่

เป็นรู้จักโดยท่ัวไป คือ  ประเพณีแห่ปราสาทผ้ึง  ทอผ้า ทอเส่ือ 

10.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียนจัดสอนการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวงัตะเคียน (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน 

โดยได้จัดกิจกรรมประจำวันในแต่ละวัน  

10.1  สาระการเรียนรู้ 
                สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี เป็นสื่อกลางในการ               
จัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา                   
ซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาเด็ก ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยอาจจัดในรูปแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
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หร ือเล ือกร ูปแบบที ่ เหมาะสมก ับเด ็กปฐมว ัย  สาระการเร ียนร ู ้  ประกอบไปด ้วย  2  ส ่วน คือ                        
ประสบการณ์สำคัญ และสาระท่ีควรเรียนรู้ ดังนี้ 
          10.1.2  ประสบการณ์สำคัญ   
                    ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย   

ด้านร่างกาย ประสบการณ์สำคัญ 
1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ (1) การเคล่ือนไหวอยู่กับท่ี 

(2) การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
(3) การเคล่ือนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
(4) การเคล่ือนไหวท่ีใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะ 
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ  

1.1.2 การใช้กล้ามเนื้อเล็ก (1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก 
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
(3) การปั้น 
(4) การประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ ด้วย เศษวัสดุ 
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ                  
และการร้อยวัสดุ 

1.1.3 การรักษาสุขภาพอนามัย           
ส่วนตน 

(1) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยท่ีดีในกิจวัตรประจำวัน 

1.1.4 การรักษาความปลอดภัย (1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน 
(2) การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ เกี่ยวกับการป้องกัน 
     และรักษาความปลอดภัย 
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
(4) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

1.1.5 การตระหนักรู้เก่ียวกับ 
         ร่างกายตนเอง 

(1) การเคล่ือนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพื้นท่ี 
(2) การเคล่ือนไหวข้ามส่ิงกีดขวาง 
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ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

 
ด้านอารมณ์ ประสบการณ์สำคัญ 

1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี (1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ 
     เสียงดนตรี 
(2) การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
(3) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(4) การเล่นบทบาทสมมติ 
(5) การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ 
(6) การสร้างสรรค์ส่ิงสวยงาม 

1.2.2 การเล่น (1) การเล่นอิสระ 
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
(4) การเล่นนอกห้องเรียน 

1.2.3 คุณธรรม จริยธรรม (1) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถือ 
(2) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
(3) การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์ (1) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 
(2) การเล่นบทบาทสมมติ 
(3) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(4) การร้องเพลง 
(5) การทำงานศิลปะ 

1.2.5 การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและ
เชื่อว่าตนเองมีความสามารถ 
 

(1) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง 

1.2.6 การเห็นอกเห็นใจผู้อืน่ (1) การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้า 
     หรือเสียใจและการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับ   
     บาดเจ็บ 
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ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 

 
ด้านสังคม ประสบการณ์สำคัญ 

1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตร 
         ประจำวัน 

(1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน 
(2) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ         
สิ่งแวดล้อม 

(1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและ 
ภายนอกห้องเรียน 
(2) การใช้วัสดุและส่ิงของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 
(3) การทำงานศิลปะที่นำวัสดุหรือส่ิงของเครื่องใช้ท่ีใช้แล้ว  
มาใช้ซ้ำหรือแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 
(4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
(5) การเล้ียงสัตว์ 
(6) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติและ  
ส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจำวัน 

1.3.3 การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถ่ินและความเป็นไทย 

(1) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
(2) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 
(3) การประกอบอาหารไทย 
(4) การศึกษานอกสถานท่ี 
(5) การละเล่นพื้นบ้านของไทย 

1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์มีวินัย มีส่วน
ร่วม 
และบทบาทสมาชิกของสังคม 

(1) การร่วมกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน 
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
(5) การร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 

1.3.5 การเล่นและทำงานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ 

(1) การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
(2) การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น 
(3) การทำศิลปะแบบร่วมมือ 

1.3.6 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (1) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
(2) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

1.3.7 การยอมรับในความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(1) การเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน 
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ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 

การพัฒนาด้านสติปัญญา ประสบการณ์สำคัญ 
1.4.1  การใช้ภาษา 
 

(1) การฟังเสียงต่างๆ ในส่ิงแวดล้อม 
(2) การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ 
(3) การฟังเพลง นิทาน คำคล้องจอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราว
ต่างๆ 
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับส่ิงของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์
ของส่ิงต่างๆ 
(7) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระทำต่างๆ 
(8) การรอจังหวะท่ีเหมาะสมในการพูด 
(9) การพูดเรียงลำดับคำเพื่อใช้ในการส่ือสาร 
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
(11) การอ่านอย่างอิสระตามลำพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดย 
มีผู้ช้ีแนะ 
(12) การเห็นแบบอย่างของการอ่านท่ีถูกต้อง 
(13) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คำ และข้อความ 
(14) การอ่านและช้ีข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจาก 
ซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง 
(15) การสังเกตตัวอักษรในช่ือของตน หรือคำคุ้นเคย 
(16) การสังเกตตัวอักษรท่ีประกอบเป็นคำผ่านการอ่านหรือเขียน 
ของผู้ใหญ่ 
(17) การคาดเดาคำ วลี หรือประโยค ท่ีมีโครงสร้างซ้ำๆ กัน             
จากนิทาน เพลง คำคล้องจอง 
(18) การเล่นเกมภาษา 
(19) การเห็นแบบอย่างของการเขียนท่ีถูกต้อง 
(20) การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
(21) การเขียนคำท่ีมีความหมายกับตัวเด็ก/คำคุ้นเคย 
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(22) การคิดสะกดคำและเขียนเพื่อส่ือความหมายด้วยตนเอง
อย่างอิสระ 

การพัฒนาด้านสติปัญญา ประสบการณ์สำคัญ 
1.4.2 การคิดรวบยอด 
         การคิดเชิงเหตุผล 
         การตัดสินใจและแก้ปัญหา 

(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปล่ียนแปลง และความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
(2) การสังเกตส่ิงต่างๆ และสถานท่ีจากมุมมองท่ี
ต่างกัน 
(3) การบอกและแสดงตำแหน่ง ทิศทาง และ
ระยะทางของส่ิง ต่างๆ ด้วยการกระทำ ภาพวาด 
ภาพถ่าย และรูปภาพ 
(4) การเล่นกับส่ือต่างๆ ท่ีเป็นทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉาก     ทรงกระบอก กรวย 
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจำแนกส่ิงต่างๆ 
ตาม 
 ลักษณะและรูปร่าง รูปทรง 
(6) การต่อของช้ินเล็กเติมในช้ินใหญ่ให้สมบูรณ์ และ
การแยกช้ินส่วน 
(7) การทำซ้ำ การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 
(8) การนับและแสดงจำนวนของส่ิงต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน 
 (9) การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนของส่ิง
ต่างๆ 
(10) การรวมและการแยกส่ิงต่างๆ 
(11) การบอกและแสดงอันดับท่ีของส่ิงต่างๆ 
(12) การช่ัง ตวง วัดส่ิงต่างๆ โดยใช้เครื่องมือและ
หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงลำดับ 
ส่ิงต่างๆ  
ตามลักษณะความยาว/ความสูง น้ำหนัก ปริมาตร 
(14) การบอกและเรียงลำดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์
ตามช่วงเวลา 
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(15) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจำวัน 

การพัฒนาด้านสติปัญญา ประสบการณ์สำคัญ 
 (16) การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นใน

เหตุการณ์ หรือการกระทำ 
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
(18) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูล
อย่างมีเหตุผล 
(19) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการ
แก้ปัญหา 
 

1.4.3 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (1) การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านส่ือ 
วัสดุ ของเล่นและช้ินงาน 
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษาท่าทาง
การเคล่ือนไหวและศิลปะ 
(3) การสร้างสรรค์ช้ินงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจา
วัสดุท่ีหลากหลาย 

1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหา
ความรู้ 

(1) การสำรวจส่ิงต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
(2) การตั้งคำถามในเรื่องท่ีสนใจ 
(3) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาคำตอบของข้อ
สงสัยต่างๆ 
(4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอ
ข้อมูล 
จากการสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ และ
แผนภูมิอย่างง่าย 
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10.2 กำหนดเวลาเรียน  
 สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย โดยแบ่งออกเป็น  
3 ระดับ คือ  
 1. การศึกษาปฐมวัย อายุ 3 - 4 ปี  
 2. การศึกษาปฐมวัย อายุ 4 - 5 ปี   
 3. การศึกษาปฐมวัย อายุ 5 - 6 ปี  
 เวลาเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จะขึ้นอยู่กับกับสถานศึกษาแต่ละแห่ง ส่วนใหญ่จะจัด 2  ภาคเรียน : 1 
ปีการศึกษา หรือ 260 วัน : 1  ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลา 5 – 6 ช่ัวโมง โดยประมาณ  

ตารางกำหนดกิจกรรมสำหรับเด็ก

ปฐมวัย อายุ 3 –  6 ปี กิจกรรม 

อายุ 3 - 4 ป ี อายุ 4 – 5 ปี อายุ 5 - 6 ป ี

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  66 ชั่วโมง/ปี 83 ชั่วโมง/ปี 100 ชั่วโมง/ปี 

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  

(กิจกรรมในวงกลม)  

100 ชั่วโมง/ปี 117  ชั่วโมง/ปี 134  ชั่วโมง/ปี 

3. กิจกรรมสร้างสรรค์  66 ชั่วโมง/ปี 83 ชั่วโมง/ปี 100 ชั่วโมง/ปี 

4. กิจกรรมเสรี  66 ชั่วโมง/ปี 83 ชั่วโมง/ปี 100 ชั่วโมง/ปี 

5. กิจกรรมกลางแจ้ง  66 ชั่วโมง/ปี 83 ชั่วโมง/ปี 100 ชั่วโมง/ปี 

6. เกมการศึกษา  66 ชั่วโมง/ปี 83 ชั่วโมง/ปี 100 ชั่วโมง/ปี 

           

11.  โครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานในปีการศึกษา 2563    

 11.1  มาตรฐานด้านท่ี  1  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   มี  9  โครงการ ดังนี้ 

  1. โครงการประชุมผู้ปกครอง และแสดงนิทรรศการ ผลงานการจัดการเรียนการสอน 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน (Open House ครั้งท่ี 2) 

  2. โครงการประกันคุณภาพภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  3. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

 4. โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียนเพื่อส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

  5. โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

   6. โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ 

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศึกษาพอเพียง) 

                  7. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการเรียนรูข้องเด็กปฐมวัย 
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  8. โครงการเยี่ยมบ้านประสานสัมพันธ์ครู/ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองนักเรียน 

  9. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

           11.2 มาตรฐานด้านท่ี 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น                           

เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยมี 8 โครงการ ดังนี้   

  1. โครงการจัดซื้อส่ือการเรียนรู้ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมการจัด

ประสบการณ์เรียนรู้ และพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

  2. โครงการเบิก – จ่าย ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

  3. โครงการวันสำคัญเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและ

ความเป็นพลเมืองดี 

  4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

        5. โครงการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 

        6. โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการดูแลพัฒนา

เด็กปฐมวัยและส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

        7. โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  8. โครงการพัฒนาบุคลากร 

 

 11.3 มาตรฐานด้านท่ี 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย มี 6 โครงการ ดังนี้ 

  1. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 

  2. โครงการอาหารเสริม (นม) 

  3. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมประการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

  4. โครงการเด็กดีมีเงินออม 

  5. โครงการวันสำคัญกับงานรัฐพิธีหรือพิธีการงานเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  

งานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 

  6. โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียน 
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ตอนที่  2  การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินรายมาตรฐาน 

มาตรฐานด้านที่  1  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1.  ระดับคุณภาพ   A ดีมาก คะแนนรวม 72 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.30 

2.  กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินการ 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน   ได้มีการกำหนด

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย ่างชัดเจน มีการบริหารอย่างเป็นระบบด้วย                          

กระบวนการ PDCA  จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารวมท้ังการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้

สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  มีการตั้งแต่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและดำเนินการจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563  มีโครงสร้างการบริหารงาน

และโครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัย และสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560                                     

ม ีการปร ับปร ุงหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กโรงเร ียนบ้านว ังตะเคียน (ฉบับปร ับปร ุง )                     

พุทธศักราช 2563  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  และจัดทำแผนประสบการณ์การเรียนรู้

ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา  มีการติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR)  

พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลและรวบรวม

ข้อมูลระบบสารสนเทศที ่เป็นข้อมูลปัจจุบัน   ผู ้บริหารเปิดโอกาสให้ผู ้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี ่ยวข้อง                      

ในกระบวนการตัดสินใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู ้ปกครอง/ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม                          

ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ก่อให้เกิดความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ  ทำให้การ

ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนการบริหาร

จัดการ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์อย่างพอเพียง  และสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

ท่ีเหมาะสม สะอาดและปลอดภัย  
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 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.2  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานท่ีสังกัด 

 ศูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็กโรงเร ียนบ ้านว ังตะเค ียน  จ ัดทำโครงสร ้างสร ้างศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล็ก                              

สังก ัดองค์การบร ิการส่วนตำบลวังตะเคียน โครงสร ้างคณะกรรมการศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน                        

บ้านวังตะเคียน  จัดหาครูและบุคลากรให้มีเพียงพอต่ออัตราส่วนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมทั้งส่งเสริม

และพัฒนาบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมง  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะผู้ดูแลเด็กให้

สามารถนำมาใช้ในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ              

ตามระเบียบของหน่วยงานให้กับครู/ผู้ดูแลเด็ก  จัดทำทะเบียนข้อมูลครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา 

จัดทำข้อมูลด้านงบประมาณและด้านครุภัณฑ์  ส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้คุณภาพ

ตามเกณฑ์  จัดทำรายงานการอบรม  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีการประเมิน และสรุปผล                 

การปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเร ียน                     

บ้านวังตะเคียน  

 

 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.3  การบริหารจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย   

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  มีอาคารโครงสร้างและตัวอาคารที่มั่นคง มีขอบเขต                  

การเข้าออกที ่ช ัดเจน บร ิเวณที ่ต ั ้งปลอดภัย   สะอาด  ไม ่อย ู ่ ใกล้แหล่งมลพิษทางอากาศ น ้ำ ดิน                          

และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บริหารจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย                 

ของผู้เรียน โครงการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน  การจัดการความปลอดภัย

ของพื้นท่ีเล่นและสนามเด็กเล่น จัดให้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ของเล่นท่ีปลอดภัยได้

มาตรฐานเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาเด็กปฐมวัย  รวมทั้งสำรวจการเดินทางของเด็กและ

วางแผนการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของเด็ก เสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกัน                   

การบาดเจ็บให้กับผู้เรียน ให้ความรู้ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยให้กับผู้ดูแลเด็กและติดต้ังอุปกรณ์

ดับเพลิงให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  

 

          ตัวบ่งช้ีท่ี  1.4  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียนจัดทำรายการเมนูอาหารล่วงหน้าผ่านระบบแนะนำ

สำร ับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ  (Thai School lunch)  ได้ร ับอาหารที ่ เหมาะสม                           
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และเพียงพอตามวัย ครบ 5 หมู่  บันทึกกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ                      

และน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ ส่วนสูงตามเพศเป็นรายบุคคล จัดให้มียาและเวชภัณฑ์สามัญประจำบ้าน

และอุปกรณ์ที ่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาลเบื ้องต้น มีการบันทึกการตรวจสุขอนามัยประจำวัน                        

บันทึกการแปรงฟัน   สนับสนุนและดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน  เด็กมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์

แข็งแรง  ด้วยกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมเรียนรู้             

ผ่านการเล่นและนันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  เพื่อเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย                       

ด้านร่างกาย และส่งเสริมพัฒนาการท่ีสมวัย  รวมทั้งมีระบบดูแลความสะอาดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ท่ีล้างมือ 

อุปกรณ์ให้มีความสะอาดและปลอดภัย 

 

 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.5  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียนจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนา             

เด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ทาง Facebook : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต. วังตะเคียน และ Line : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่าง                 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู ้ปกครอง  จัดกิจกรรมโครงการประชุมผู ้ปกครองและแสดงนิทรรศการผลงาน                      

การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน   มีการประชุม

ผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ตามประเพณี 

ศาสนาและวัฒนธรรม มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดทำประกาศแต่งต้ัง  

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 

 

3.  จุดเด่น 

 การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  มีการกำหนด

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ 

PDCA  จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้อง               

กับบริบทของท้องถิ่น  มีแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่แสดงแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

วิธีการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมายที่ศูนย์พัฒนา               

เด็กเล็กกำหนดไว้ และมีการนำแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้มีคณะกรรมก ารดำเนิน              

การติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามแผนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการ

https://www.facebook.com/groups/2162660393986658/
https://www.facebook.com/groups/2162660393986658/
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ประจำปีงบประมาณ  มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

คร ูผ ู ้ สอนสามารถจ ัดประสบการณ ์การเร ียนร ู ้ ได ้อย ่ างม ีค ุณภ าพ ม ีการน ิ เทศ กำก ับ ต ิดตาม                          

ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ  มีโครงสร้างการบริหารงานและ

โครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก   ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (Participative 

Management)  ให้ความสำคัญกับคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน                 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ มีการส่ือสารกับผู้ปกครอง                    

ในหลายช่องทางเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน ประชาชนและผู้ปกครอง               

ในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

4.  จุดควรพัฒนา 

 4.1  ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
  4.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรพัฒนาการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  การแลกเปล่ียนประสบการณ์  
ร่วมกับบุคคลภายนอก เช่น ครอบครัว ศพด.ต่างตำบล และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้น 

4.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าสนใจ                  

เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีนิสัยใฝ่เรียนรู้และแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง 

 4.4 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร นำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

4.5 ควรจัดให้มีแผนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กบัผู้ดูแลเด็กและผู้เรียนเสมือนเกิดเหตุจริง             

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

  

5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือ ที่ดีเลิศ 

 การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย               

ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาตามบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ 

PDCA  และว ิเคราะห์ข ้อมูลแบบ  SWOT ( swot analysis )  สภาพของปัญหา ความต้องการพัฒนา                     

จุดแข็ง และจุดอ่อนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด นำมาพัฒนา ปรับปรุง

อย่างต่อเนื่องจนเกิดผลเชิงประจักษ์ต่อสารณชนท่ัวไปจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
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มาตรฐานด้านที่  2  ด้านครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล  จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น                            

เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1.  ระดับคุณภาพระดับ B ดี   คะแนนรวม 47 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.33 

2.  กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินการ 

 ตัวบ่งช้ีท่ี  2.1  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

 ครู/ผู ้ดูแลเด็ก  จัดกิจกรรมที ่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจและความสามารถตามวัย                              

ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ                

ต ่ำกว ่า 3 ป ี  และแผนการจ ัดประสบการณ์การเร ียนร ู ้สำหร ับเด ็กอาย ุ  3 ป ี  ย ึดการจ ัดการเร ียนรู้                                       

ตามหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

พ.ศ.2562  มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และ

ภาษา การสื่อสาร จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ                

โดยจัดซื้อ/จัดหาสื่อการเรียน วัสดุการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ 

เคร ื ่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพ ื ่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู ้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย                         

มีมุมเสริมทักษะ/มุมเสริม ประสบการณ์ จัดทำบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 หลักโดยบันทึกพฤติกรรมของ

เด็กขณะทำกิจกรรมรายบุคคลทุกคน  จัดทำแฟ้มสะสมผลงานเด็ก ครู/ผู ้ดูแลเด็กมีการประเมิน  เฝ้าระวัง

พัฒนาการเด็กรายบุคคลตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และบันทึกผลการประเมิน

พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  

 

 ตัวบ่งช้ีท่ี  2.2  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 

           ครู/ผู้ดูแลเด็ก  จัดทำโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน เพื่อส่งเสริม

ให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง  

นักเรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูง  สุขภาพอนามัยและพัฒนาการด้านร่างกายตามวัย โดยได้ดำเนินการจัดทำรายการ

เมน ูอาหารล ่ วงหน ้ าผ ่ านระบบแนะนำสำร ับอาหารกลางว ันสำหร ับ โรง เร ียนแบบอ ัต โนม ั ติ                                     

(Thai School lunch)  เพื่อให้เด็กได้รับอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอตามวัย ครบ 5 หมู่  บันทึกกราฟ

น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์ อายุและน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ ส่วนสูงตามเพศ

เป็นรายบุคคล มีการบันทึกการตรวจสุขอนามัยประจำวัน บันทึกการแปรงฟัน สนับสนุนและดูแลพัฒนาการ

เด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน  เด็กมีสุขภาพร่างกาย ที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ
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อนามัยและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกายและการดูแลเด็ก 

การดูแลสุขภาพด้วยกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่นและนันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  

เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนใจการเล่นกีฬา กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย 
การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งมีระบบดูแลความ

สะอาดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ท่ีล้างมือ อุปกรณ์ให้มีความสะอาดและปลอดภัย ส่งเสริมสุขนิสัยท่ีดีให้กับเด็ก

ด้านการกิน จัดทำบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลทุก 3 เดือน ตามกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ

และส่วนสูง  ครู/ผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเล็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตำบลวังตะเคียนด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน  

 

ตัวบ่งช้ีท่ี  2.3  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  ภาษาและการส่ือสาร 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และแผนการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 3 ปี ที ่ส่งเสริมทักษะทางภาษา ด้านการอ่าน และการเขียน  

สอดแทรกกิจกิจกรรมทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล และสถานท่ี

แวดล้อมธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่าง ๆ  รอบตัว   จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา  ด้านการฟัง 

และการพูด  ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาทักษะกระบวนการคิดผ่านการเล่นอย่างอิสระ  สร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึก

อบอุ่นกล้าคิด กล้าทำ มีส่ือท่ีส่งเสริมทักษะด้านสติปัญญา  ภาษาและการส่ือสาร   

 

ตัวบ่งชี ้ที ่  2.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ–สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความ                 

เป็นพลเมืองดี 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์          

โตไปไม่โกงระดับปฐมวัย  ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะความเป็นธรรมทางสังคมการกระทำ

อย่างรับผิดชอบและเป็นอยู่อย่างพอเพียง  มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการนำสถานการณ์ปัจจุบัน

นำมาแทรกในแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้  กำหนดกติกาในห้องเรียน/ช้ันเรียนสติปัญญา กิจกรรมส่งเสริม

ผู้เรียนเพื่อปลูกฝั่งด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการเด็กดีมีเงินออม  โครงการวันสำคัญกับงานรัฐพิธีหรอืพิธี

การงานเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ งานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี เพื่อส่งเสริมพัฒนา                

การด้านสังคม ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาร่วมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

และประเพณี   
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ตัวบ่งช้ีท่ี  2.5  การส่งเสริมเด็กในระยะเปล่ียนผ่านให้ปรับตัวสู่การเช่ือมต่อในขั้นต่อไป 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวเด็ก  บันทึกข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับ

สุขภาพของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รวมถึงการให้ข้อแนะนำในการเตรียมพร้อมเมื่อเด็กมาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กกับผู้ปกครอง  ครู/ผู ้ดูแลเด็กจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที ่พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่าง                    

รอบด้าน เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  จัดทำบันทึกหลังการสอนมีสื่อ วัสดุ และมีมุม

เสริมทักษะ/มุมเสริมประสบการณ์ จัดทำบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 หลักโดยบันทึกพฤติกรรมของเด็ก

ขณะทำกิจกรรมรายบุคคลทุกคน  และจัดประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 

เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง  และจัดให้มีโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าอันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กับชุมชน  

 

3.จุดเด่น 

 ครู/ผู้ดูแลเด็ก  จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ สอดคล้องกับความต้องการความสนใจ

และความสามารถตามวัย  ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 3 ปี จัดการเรียนรู้                                      

ตามหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

พ.ศ.2562  รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

และภาษา การสื่อสาร  สนับสนุนและดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง                   

มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการนำสถานการณ์ปัจจุบันนำมาแทรกในแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 

 

4.  จุดที่ควรพัฒนา   

4.1 ครู/ผู้ดูแลเด็กควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและปรับ

แผนการสอนท่ีหลากหลายมากขึ้น 

4.2  ครู/ผู้ดูแลเด็กเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตมาปรับการจัดอาหารให้เหมาะสมกับเด็ก 

เป็นรายบุคคล และบันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

4.3 ครู/ผู ้ดูแลเด็กควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านเน้นการเป็นผู้ฟัง ผู ้พูดที่ดี

เหมาะสมกับวัย 
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4.4 ครู/ผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ด้วยการ

สังเกตจำแนก การเปรียบเทียบ จำนวน การวัด  ผ่านกิจกรรมและการใช้ประสาทสัมผัสท่ีหลากหลาย 

 

5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือ ที่ดีเลิศ 

 5.1 จัดทำ/ปรับหลักสูตรให้เหมาะสมและเอื้อต่อผู้เรียน และบริบทของชุมชน 
 5.2 จัดให้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 5.3 วัดผล/ประเมินผลให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 5.4 มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้งการรายงานผลการพัฒนาให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

มาตรฐานด้านที่  3  คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

1.  ระดับคุณภาพ A ดีมาก 

2.  กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินการ 

 สำหรับเด็กแรกเกิด – อายุ 2 ปี ( 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ) 

คะแนนรวม  21 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100   

 ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1ก  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย   

 ผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอตามวัย ครบ 5 หมู่  ในโครงการอาหารกลางวัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  ผู้ดูแลเด็กบันทึกกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ ความยาว/ส่วนสูง

ตามเกณฑ์ อายุและน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ ส่วนสูงตามเพศเป็นรายบุคคล เด็กมีสุขภาพร่างกาย                     

ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง จัดทำบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลทุก 3 เดือนเพื่อแสดงถึงข้อมูลภาวการณ์

เจริญเติบโตเป็นรายบุคคล  โดยยึดเกณฑ์ตามกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อิงตามเพศและช่วงอายุ

กรองกรมอนามัย  ในคู ่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  ในปีการศึกษา 2563                     

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน มี เด็กอายุ 2 ปี  สูงดีสมส่วนตามเกณฑ์น้ำหนักและอายุ                         

จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 %  

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย 

ผู ้เร ียนได้ร ับการคัดกรองและบันทึกผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยครู/ผู ้ดูแลเด็ก                 

เป็นผู้บันทึกคัดกรองและบันทึกผลพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน โดยการคัดกรองตามช่วงอายุ  ได้แก่ 
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ด้านท่ี  1  เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ( GM)  จำนวน  25  คน 

ด้านท่ี  2  เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย  ( FM ) จำนวน 25 คน 

ด้านท่ี  3  เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา ( RL )  จำนวน 25 คน 

ด้านท่ี  4  เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย ( EL )  จำนวน  25 คน 

ด้านท่ี  5  เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม ( PS )  จำนวน 25 คน 

 

สำหรับเด็กอายุ  3  ปี ถึงอายุ 6 ปี  ( ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 ) 

คะแนนรวม 66 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  

ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1ข  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม 

ผู้เรียนได้รับการบันทึกการเจริญเติบโตโดยครู/ผู้ดูแลเด็ก เพื่อแสดงข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโต               

เป็นรายบุคคล  จัดทำกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตามเพศและช่วงอายุของกรมอนามัย                 

ในคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  โดยในปีการศึกษา 2563 มีเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป           

สูงดีสมส่วนตามเกณฑ์น้ำหนักและอายุ  จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100    

ผู้เรียนได้รับส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็กด้านการกิน การล้างมือ การแปรงฟันการเล่น การนอน                 

การรักษาความสะอาด โดยเน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง จัดทำบันทึกการตรวจสุขภาพอนามัย

และความสะอาดของร่างกายประจำวันของเด็กทุกคน ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังการสร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพ

ของตนเอง รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  ทำใหเ้ด็ก

มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อม  มีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัย   
 

ตัวบ่งช้ีท่ี  3.2ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย 

ผู้เรียนได้รับการอบรม ส่ังสอนให้เป็นผู้มีความรู้ มีพัฒนาการตามวัยในภาพรวมอยู ่ในเกณฑ์ดี                       
มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี  ได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสมตามวัย  ได้รับส่งเสริม
กิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัยและมุ่งเน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และภาษา การสื่อสารจัด
กิจกรรมการเร ียนร ู ้ท ี ่ เน ้น เด็กเป็นสำคัญ  จัดทำบันทึกหลังการสอน บันทึกการสังเกตพฤติกรรม                      
บันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล  มีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่อยู่ในมุมต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม        
มีมุมเสริมทักษะ/มุมเสริม ประสบการณ์   
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 ผู้เรียนได้รับการประเมินพัฒนาการเป็นกระบวนการต่อเนื่องครอบคลุมพัฒนาการเด็กทุกด้าน เพื่อนำ

ผลการประเมินมาใช้วางแผนจัดกิจกรรมให้เด็กแต่ละคนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและครอบคลุมพัฒนาการ

ทุกด้าน  เป็นการประเมินขณะท่ีเด็กทำกิจกรรมประจำวันและช่วงเวลาต่าง ๆ  ได้แก่ การสังเกตการสัมภาษณ์ 

การสนทนา การบันทึกพฤติกรรมเด็กและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ดูแลเด็กเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ แล้วนำข้อมูล

จากการประเมินพัฒนาการมาสรุป   

 ผู ้เร ียนมีสุขภาพร่างกายที ่สมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อมและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย             

ด้วยกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่น

และนันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการฟังและพูดจากการ

ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียนในกิจกรรมรักการอ่านและการเล่านิทาน  รวมทั้งได้ดำเนินการจัดซื้อส่ือ

การเรียนการเรียนรู้ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย และจัดซื้อวัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อสนับสนุน การดูแลพัฒนาการ                   

เด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านและส่งเสริมการจัดประสบการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย   

 
           ตัวบ่งช้ีท่ี  3.3ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหว 

 ผู้เรียนมีพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อ                

และระบบประสาทมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ในกิจกรรมการเรียน                   

การสอนอย่างหลากหลายท่ีโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถเคลื่อนไหวอยู่กับที่หรือเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุ

อุปกรณ์และทรงตัวได้ตามวัย จับ โยน เตะ และการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก การปั้น การหยิบจับ การใช้

กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อยวัสดุเด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่าย              

การเคล่ือนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี การกระโดดเท้าพันพื้นท้ังสองข้าง ยืนขาเดียว เด็กได้เล่นเครื่องสัมผัส            

เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย  และใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน สีไม้ สีน้ำ กรรไกร 

พู่กัน ดินน้ำมัน ฯลฯ  และได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกายและ                    

การดูแลเด็ก การดูแลสุขภาพด้วยกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่นและนันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน                     

บ้านวังตะเคียนเพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนใจการเล่นกีฬา กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรม

เคล่ือนไหวร่างกาย การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาสร้างสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรง 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

          ผู ้เรียนได้ร ับการพัฒนาการอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  โดยปลูกฝังให้เด็ก                    

ม ีความกร ุณา เอ ื ้อเฟ ื ้อ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัต ิตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที ่น ับถือ                             

โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ตอบสนองตามความต้องการได้ฝึกปฏิบติั

โดยสอดแทรกคุณธรรม จร ิยธรรมอย่างต่อเน ื ่องกล้าพ ูดกล้าแสดงออก  แสดงอารมณ์ ความร ู ้ สึก                                   

ได้ตามสถานการณ์  สนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย                 

มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความเชื่อมั ่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออก                    

อย่างเหมาะสมบางสถานการณ์  แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเอง  มีความสุขและแสดง

ท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง และทำงานท่ี

ได้รับมอบหมายจนสำเร็จด้วยตนเอง  มีการบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคล บันทึกพัฒนาการตามวัย

รายบุคคล และมีคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 

 

           ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้ดำเนินการ

ดังนี้  จัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มุ ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน                    

จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่เน ้นเด็กเป็นสำคัญจัดทำบันทึกหลังการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์                         

การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน และปรับกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ทันต่อ

เหตุการณ์และสถานการณ์ปัจจุบัน  สนับสนุนให้เด็กได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์                         

กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการ               

การใช้ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิง

ต่างๆ รอบตัว ฟังผู้อื่นพูดและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง เช่ือมโยงกับเรื่องท่ีฟัง  เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้                

อ่านภาพและสัญลักษณ์ได้  ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมผักแสนดี ส้มตำจ๋ิว เพื่อให้เด็กรู้จักอุปกรณ์ส่วนประกอบ                 

ของการทำส้มตำ ฝึกทักษะการสังเกตสิ่งต่างๆ รู ้จักการเปรียบเทียบของรสชาติของส้มตำและมีส่วนร่วม                   

ในการลงมือปฏิบัติจริง และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์การเรียนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง                 

(ผักสวนครัวรั้วกินได้) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.6ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการส่ือสาร 

ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม

ส่งเสริมรักการอ่าน เด็กสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมตาม เด็กทุกคนมทัีกษะ  

ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันอ่านภาพ  พูดข้อความด้วยภาษาของตนเองเด็กพูดแสดง

ความคิด ความรู้สึก และความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.7ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  คุณธรรม  มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้ดำเนินการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานการศึกษา

ปฐมวัย พ.ศ. 2560 และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2563 เน้นการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

และการช่วยเหลือร่วมกัน เด็กรู้จักการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน โดยจัดทำแบบบันทึกการสังเกต 

แบบติดตามพฤติกรรมความสามารถในการเรียนรู้บันทึกการสังเกตพฤติกรรมหลังการจัดกิจกรรมและ                 

แบบบันทึกพัฒนาการรายบุคคลประเมินสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตาม 3- 5 ปีตามคู่มือเฝ้าระวัง

และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และจัดกิจกรรมวันสำคัญๆ ในโครงการวันสำคัญฯ เพื่อปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม เด็กมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์รวมถึงทำนุบำรุงศาสนา 

 

3.  จุดเด่น 

ผู้เรียนได้รับการอบรม ส่ังสอนให้เป็นผู้มีความรู้ มีพัฒนาการตามวัยในภาพรวมอยู ่ในเกณฑ์ดี                       

มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี  ได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสมตามวัย  ได้รับส่งเสริม

กิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย และมุ่งเน้น             

การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และภาษา การสื่อสาร               

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ   ผู้เรียนได้รับการประเมินพัฒนาการเป็นกระบวนการต่อเนื ่อง

ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทุกด้าน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้วางแผนจัดกิจกรรมให้เด็กแต่ละคนได้พัฒนา

อย่างเต็มศักยภาพและครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน  เป็นการประเมินขณะที่เด็กทำกิจกรรมประจำวันและ

ช่วงเวลาต่าง ๆ  

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  โดยปลูกฝังให้เด็ก                    

ม ีความกร ุณา เอ ื ้อเฟ ื ้อ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัต ิตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที ่น ับถือ                             

โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ตอบสนองตามความต้องการได้ฝึกปฏิบติั
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โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง  แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้ตามสถานการณ์และได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

           

4.  จุดควรพัฒนา 

4.1  ควรจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 

4.2  ควรส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทยและทักษะทางด้านสังคม 

 

5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี  หรือ  ที่ดีเลิศ 

ครู/ผู ้ดูแลเด็กมีความรับผิดชอบ มีประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์และพัฒนาการการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมที่หลากหลายและศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

และความต้องการของเด็กในชั้นเรียน ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารข้อมูล                 

ที ่ เก ี ่ยวข้องเพ ื ่อดำเน ินการจัดกิจกรรมส่ง เสร ิมพัฒนาการความพร้อมของเด็กปฐมว ัยทั ้ง 4 ด้าน                                   

โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการดำเนินการ ได้แก่ วางแผนการดำเนินงาน (Plan) วางแผนตามวัตถุประสงค์

เป้าหมายการส่งเสริมพัฒนาการความพร้อมของเด็กปฐมวัยท้ัง 4 ด้านลงมือปฏิบัติงาน (DO) ตามแผนท่ีวางไว้

สร้างกิจกรรม เตรียมวัสดุอุปกรณ์ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ประเมินผลงาน (Check) พัฒนาปรับปรุง 

(Action) นำเอาผลการประเมินนำมาพัฒนาปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม จัดให้มีการประเมินพัฒนาการ               

ให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์พร้อมทั้งนำผลการประเมิน           

มาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 

 

3.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแผนที่จะพัฒนาเพื่อให้เด็กได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 3 เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรม  มารยาทที่ดี  รู ้จักรักษาขนบธรรมเนียม  ประเพณี 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เหมาะสมตามวัย 

 กลยุทธ์ที่ 3.1จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มารยาทที่ดีการรักษาขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  4 มีการส่งเสริมครู/ผู้ดูแลเด็กให้ได้รับความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน 

 กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก ได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาพัฒนาและ

เพิ่มศักยภาพในการทำงาน  
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ตอนที่  3  สรุปผลการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  

ระดับคุณภาพ A ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 92.66 

1.  จุดเด่น 

1.1ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ได้มีการกำหนด

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ 

PDCA  จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารวมท้ังการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับ

บริบทของท้องถิ่น  มีโครงสร้างการบริหารงานและโครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การจัดหาและพัฒนาครู 

และบุคลากรให้มีเพียงพอและมีศักยภาพ รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างตามระเบียบของ

หน่วยงานให้กับครู/ผู ้ดูแลเด็ก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและจัดหาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์อย่างพอเพียงจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรยีน

และนอกห้องเรียนที่เหมาะสม สะอาดและปลอดภัย สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม  มีการ

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และสอดคล้องกับ

มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา                    

มีการติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR)  พร้อมท้ังรายงาน

ผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะเปิดโอกาส

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง/ชุมชน และผู้มีส่วน

เกี ่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนจัดการศึกษา  เพื ่อก่อให้เกิดความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ                                    

ทำให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน และเป็นท่ีน่าพอใจเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์เหมาะสมตามวัย 

 

1.2 ด้านครู/ผู ้ดูแลเด็กให้การดูแล  และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนา                    

เด็กปฐมวัย 

           ครู/ผู ้ดูแลเด็ก  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก                 

อายุต่ำกว่า 3 ปี และแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้สำหรับเด็ก 3 ปี  ตามหลักสูตรสถานศึกษา                      
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2563  ยึดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 อบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและ                

การเรียนรู้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562  โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ                

ความสนใจและความสามารถตามวัยของเด็ก  จัดประสบการณ์แบบบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนผ่านเล่น

เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงเพื่อพัฒนาท้ังด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ปลูกฝังคุณธรรม

และความเป็นพลเมือง ส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  อันดีงาม รวมท้ัง

การจัดห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเร ียนร ู ้ มีสื ่อการเรียนรู ้ท ี ่ เอื ้อต่อ                           

การจัดประสบการณ์การเรียนการสอน มีการประเมินกิจกรรมของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์                

การเรียนรู้และการจัดกิจวัตรประจำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย  เช่น การสังเกต การสอบถาม   

และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  ผู้ดูแลเด็กใช้สื ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับ

นักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

อย่างเต็มกำลังความสามารถ 

 

1.3  ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย 

ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย น้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ และมีทักษะในการเคล่ือนไหว                 

ตามวัย  ผู้เรียนได้รับการอบรมส่ังสอนให้เป็นผู ้มีความรู ้ มีพัฒนาการตามวัยในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี                       

มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี  ได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสมตามวัย  ได้รับส่งเสริม

กิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย และมุ่งเน้น             

การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และภาษา การสื่อสาร               

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ   ผู้เรียนได้รับการประเมินพัฒนาการเป็นกระบวนการต่อเนื ่อง

ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทุกด้าน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้วางแผนจัดกิจกรรมให้เด็กแต่ละคนได้พัฒนา

อย่างเต็มศักยภาพและครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน เป็นการประเมินขณะที่เด็กทำกิจกรรมประจำวัน                   

และช่วงเวลาต่าง ๆ   

ผู ้ เร ียนได ้ร ับการพัฒนาการอารมณ์ จ ิตใจ และปลูกฝ ังค ุณธรรม จร ิยธรรม โดยปลูกฝัง                        

ให้เด็กมีความกรุณา เอื ้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่น ับถือ                             

โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ตอบสนองตามความต้องการได้ฝึกปฏิบติั

โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง  แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้ตามสถานการณ์และได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
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2.  จุดควรพัฒนา  

2.1ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 2.1.1 ควรเปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา                       

เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  

  2.1.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรพัฒนาการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

ร่วมกับบุคคลภายนอก เช่น ครอบครัว ศพด.ต่างตำบล และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้น 

2.1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าสนใจ  เพื่อกระตุ้น

ให้เด็กมีนิสัยใฝ่เรียนรู้และแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง 

 2.1.4 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร นำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

2.1.5  ควรจัดให้มีแผนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับผู ้ดูแลเด็กและผู้เร ียนเสมือนเกิดเหตุจริง              

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 

2.2  ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล  และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
  2.2.1  ครู/ผู ้ดูแลเด็กควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยและปรับแผนการสอนท่ีหลากหลายมากขึ้น 

2.2.2  ครู/ผู้ดูแลเด็กเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตมาปรับการจัดอาหารให้เหมาะสมกับเด็ก 

เป็นรายบุคคล และบันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

2.2.3  ครู/ผู้ดูแลเด็กควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านเน้นการเป็นผู้ฟัง  

ผู้พูดท่ีดีเหมาะสมกับวัย 

2.2.4 ครู/ผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

ด้วยการสังเกตจำแนก การเปรียบเทียบ จำนวน การวัด  ผ่านกิจกรรมและการใช้ประสาทสัมผัสท่ีหลากหลาย 

 2.3  ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย 

 2.3.1  ควรจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 

2.3.2  ควรส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทยและทักษะทางด้านสังคม 
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3.  แนวทางการพัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียนควรจัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศ พร้อมทั้งสร้าง

เครือข่ายผู้ปกครอง  ส่งเสริมครู/ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ได้รับความรู้อย่าง

ต่อเนื่องเพื่อนำมาพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน จัดกิจกรรมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม  มารยาทท่ีดี  

การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

4.  ความต้องการช่วยเหลือ 

           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ควรจัดให้มีอาณาบริเวณท่ีเด็กสามารถเข้าถึงพื้นท่ี                  

ท่ีมีกิจกรรมสนุกสนาน เพลิดเพลิน ปลอดภัย และมีอุปกรณ์/เครื่องเล่นท่ีหลากหลาย 

 

5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย               

ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาตามบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ 

PDCA  และว ิเคราะห์ข ้อมูลแบบ  SWOT ( swot analysis )  สภาพของปัญหา ความต้องการพัฒนา                     

จุดแข็ง และจุดอ่อนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด นำมาพัฒนา ปรับปรุง

อย่างต่อเนื่องจนเกิดผลเชิงประจักษ์ต่อสารณชนท่ัวไปจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

ครู/ผู ้ดูแลเด็กมีความรับผิดชอบ มีประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์และพัฒนาการการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมที่หลากหลายและศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

และความต้องการของเด็กในชั้นเรียน ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารข้อมูล                 

ที ่ เก ี ่ยวข้องเพ ื ่อดำเน ินการจัดกิจกรรมส่ง เสร ิมพัฒนาการความพร้อมของเด็กปฐมว ัยทั ้ง 4 ด้าน                                   

โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการดำเนินการ ได้แก่ วางแผนการดำเนินงาน (Plan) วางแผนตามวัตถุประสงค์

เป้าหมายการส่งเสริมพัฒนาการความพร้อมของเด็กปฐมวัยท้ัง 4 ด้านลงมือปฏิบัติงาน (DO) ตามแผนท่ีวางไว้

สร้างกิจกรรม เตรียมวัสดุอุปกรณ์ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ประเมินผลงาน (Check) พัฒนาปรับปรุง 

(Action) นำเอาผลการประเมินนำมาพัฒนาปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม จัดให้มีการประเมินพัฒนาการ               

ให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์พร้อมทั้งนำผลการประเมิน          

มาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
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6.  ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  คือ   

               - ไม่มี - 
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                                                                 ส่วนที่ 3 

บทสรุปมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 

โดยรวมทั้ง 3 มาตรฐาน  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน   ประจำปีการศึกษา 2563 

 ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา 

ประจำปีการศึกษา 2563 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยจัดทำรายงานการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาประจำปี (Self – Assessment Report : SAR)  ประจำปีการศึกษา 2563 เสนอต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมิน 3 มาตรฐาน 

ผลการประเมินภาพรวม 

ผลรวมของร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน ร้อยละ92.66  

มาตรฐานทุกด้าน มีจำนวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรงุ 1 ข้อ 

                                            ระดับคุณภาพ 

 

 

 

(    )  A  ดีมาก 

(✓)  B  ดี 

(    )  C  ผ่านเกณฑ์ข้นต้น 

(    )  D  ปรับปรุง 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี คะแนน ร้อยละ จำนวนตัวบ่งช้ีท่ี

ต้องปรับปรุง 

มาตรฐานท่ี 1  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 72 92.30 - 

มาตรฐานท่ี 2  ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์

การเรียนรู้ และการเล่น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

47 78.33 1 

มาตรฐานท่ี 3  คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

               -  3 ก แรกเกิด ถึง 2 ปี (2ปี 11เดือน 29วัน) 

               -  3 ข 3 ปี ถึง 6 ปี  

               (ก่อนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1) 

 

21 

66 

 

100 

100 

 

- 

- 
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ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ย จำนวนข้อที่ต้องปรับปรุง 

A  ดีมาก ร้อยละ 80 ข้ึนไป ไม่ม ี

B  ดี ร้อยละ60-79.99 1-7 ข้อ 

C  ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น ร้อยละ 40-59.99 8-15 ข้อ 

D  ต้องปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ 40 16 ข้อข้ึนไป 

 

ตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  มีตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรงุ  จำนวน 5 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 

1. ตัวบ่งชี้ที่ 2.5.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงข้ึนแต่ละข้ัน              

จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ดังน้ันจากผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรยีนบ้านวังตะเคียน   สามารถสรุปผลการประเมิน ใน

ภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการช่วยเหลือได้

สรุปผล ดังน้ี 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.ด้านการบริหารการจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 1.ด้านการบริหารการจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1.1 การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน  มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีการบริหาร
อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ PDCA  จ ัดให้ม ีการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบร ิบทของท้องถิ่น                
มีแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที ่แสดง
แผนงาน โครงการ ก ิจกรรม ว ิธ ีการ งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมายท่ีศูนย์พัฒนา เด็กเล็กกำหนดไว้ และมีการนำแผน
สู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ 

1.1  ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง  
1.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรพัฒนาการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้  การแลกเปล่ียนประสบการณ์  ร่วมกับ
บุคคลภายนอก เช่น ครอบครัว ศพด.ต่างตำบล และ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้น 
1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.ด้านการบริหารการจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อ) 1.ด้านการบริหารการจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อ) 

ม ี คณะ ก ร รม กา ร ดำ เ น ิ น ก า ร ต ิ ด ต าม  ต ร ว จสอบ                        
การปฏิบัติงานตามแผนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์การ
เร ียนร ู ้ได ้อย่างมีค ุณภาพ มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม                          
ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพ  มีโครงสร้างการบริหารงานและโครงสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็ก   ผู ้บริหารใช้หลักการบริหารแบบการ
บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร แ บ บ ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม  ( Participative 
Management)  ให้ความสำคัญกับคณะกรรมการบริหาร
ศ ูนย ์พ ัฒนา เด ็ ก เล ็ ก  ตลอดจนผ ู ้ ปกครอง  ช ุ มชน                 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
หร ื อ ให ้ ข ้อ เสนอแนะ ม ี การส ื ่ อสารก ับผ ู ้ ปกครอง                    
ในหลายช่องทางเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศูนย์
พ ัฒนาเด ็กเล ็กก ับช ุมชน ประชาชนและผู ้ปกครอง              
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

1.4 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร นำกระบวนการวิจัยมาใช้
ในการพัฒนาผู้เรียน 
1.5 ควรจัดให้มีแผนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กบัผู้ดูแล
เด็กและผู้เรียนเสมือนเกิดเหตุจริง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 

2.ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

2.ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

2.1 ครู/ผู้ดูแลเด็ก  จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
สำค ัญ สอดคล้องก ับความต ้องการความสนใจและ
ความสามารถตามวัย  ผู ้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดการ
เรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 3 ปีจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน        
และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  พ.ศ.2562   

2.1 ครู/ผู ้ดูแลเด็กควรจัดประสบการณ์การเรียนร ู ้ ท่ี

สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและปรับแผนการ

สอนท่ีหลากหลายมากขึ้น 

2.2 ครู/ผู้ดูแลเด็กเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตมาปรับการ

จัดอาหารให้เหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล และบันทึก

ผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

2.ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้

และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อ) 

2.ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อ) 

รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และภาษา การ
สื ่อสาร  สนับสนุนและดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มี
สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยการนำสถานการณ์ปัจจุบันนำมาแทรกใน
แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 

2.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัย

รักการอ่านเน้นการเป็นผู้ฟัง ผู้พูดท่ีดีเหมาะสมกับวัย 

2.4ครู/ผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะพื้นฐานดา้น

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ด้วยการสังเกตจำแนก การ

เปรียบเทียบ จำนวน การวัด  ผ่านกิจกรรมและการใช้

ประสาทสัมผัสท่ีหลากหลาย 

3.ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย 3.ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย 

1. ผู ้ เร ียนได้ร ับการอบรม ส่ังสอนให้เป็นผู ้ม ีความรู้                       
ม ี พ ั ฒ น าก า ร ต าม ว ั ย ใ น ภ าพ ร ว ม อ ย ู ่ ใ น เ ก ณฑ ์ ดี                        
ม ีส ุขภาพกาย และสุขภาพจ ิต ท่ีดี  ได้ร ับการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสมตามวัย  ได้รับส่งเสริม
ก ิจกรรมตามแผนการจ ัดประสบการณ์การเร ียนร ู ้ ท่ี
สอดคล้องกับปร ัชญาการศ ึกษาปฐมว ัยและม ุ ่ ง เน้น             
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และภาษา การสื ่อสาร               
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  ผู้เรียนได้รับการ
ประเมินพัฒนาการเป็นกระบวนการต่อเนื่องครอบคลุม
พัฒนาการเด็กทุกด้าน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้วางแผน
จัดกิจกรรมให้เด็กแต่ละคนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและ
ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน  เป็นการประเมินขณะที่เด็ก
ทำกิจกรรมประจำวันและช่วงเวลาต่าง ๆ ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาการอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
โดยปลูกฝังให้เด็กมีความกรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาท
และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีนับถือ 

3.1 ควรจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดรวบยอด คิด

แก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 

3.2 ควรส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทยและ

ทักษะทางด้านสังคม 

 

 
 
 



 

  
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 46 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

3.ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (ต่อ) 3.ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (ต่อ) 

โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจ
เลือก ตอบสนองตามความต้องการได้ฝ ึกปฏิบัต ิ โดย
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง  แสดงอารมณ์ 
ความร ู ้ส ึกได ้ตามสถานการณ์และได ้ร ับการส ่งเสริม
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา ทักษะทางภาษาที่เหมาะสม
กับวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
5. ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา 

5.1  ผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยจำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

 5.1.1 ช้ันเตรียมอนุบาลต่ำกว่า 3 ขวบ 

 
*หมายเหตุ  ตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ( DSPM ) 
 เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ   คือ  ประเมินตามแบบทันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก  ( มาตรฐานท่ี 3 ก )  ดังนี้ 
 ด้านท่ี 1  GM  คือ  พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
 ด้านท่ี 2  FM  คือ  พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 ด้านท่ี 3  RL   คือ  พัฒนาการด้านการรับรู้และการเข้าใจภาษา 
 ด้านท่ี 4  FL   คือ  พัฒนาการด้านการใช้ภาษาสมวัย 
 ด้านท่ี 5  PF   คือ  พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและเข้าสังคม 

แผนภูมิท่ี 1.4 ผลการประเมินพัฒนาการระดับช้ันเตรียมอนุบาลต่ำกว่า 3 ขวบ 

      

 

 

ระดับชั้น จำนวนเด็ก
ท่ีประเมิน 

 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ สรุปคุณภาพ
พัฒนาการ 

ด้านท่ี 1 

(GM) 

ด้านท่ี 2           
(FM) 

ด้านท่ี 3            
(RL) 

ด้านท่ี 4                
(FL) 

 

ด้านท่ี 5               
(PS) 

ชั้นเตรียมอนุบาล                            
(2 - 3 ขวบ) 

25 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวม 25 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ค่าเฉลี่ย 100 100 100 100 100 100 ผ่าน 

สรุปพัฒนาการ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

100 100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

                   

                                          

                                                                     

                                                      

                                



 

5.1.2 ช้ันอนุบาล 3 ปี – 4 ปี 

 
*หมายเหตุ  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 

เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ   คือ  การนำผลประเมินมาสรุปและจัดระบบพัฒนาการ  ดังนี้ 
  1 : ระดับ 3 ดี    หมายถึง   สามารถแสดงพฤติกรรมได้คล่อง มั่นคง แม่นยำ 
  2 : ระดับ 2 ปานกลาง หมายถึง  สามารถแสดงพฤติกรรมได้แต่บางครั้งไม่คล่องหรือไม่มั่นคง 
            3 : ระดับ 1 ควรเสริม     หมายถึง  ยังแสดงพฤติกรรมได้ไม่ชัดเจน  

 

แผนภูมิท่ี 1.5 ผลการประเมินพัฒนาการระดับช้ันอนุบาล 3 ปี – 4 ปี 

 

 

ระดับชั้น 
จำนวนเด็ก

ท่ีประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สรุประดับ

คุณภาพ

พัฒนาการ 

ด้าน

ร่างกาย 

ด้าน

อารมณ์

จิตใจ 

ด้าน

สังคม 

ด้าน

สติปัญญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ชั้นอนุบาล 1                
(3 - 4 ขวบ) 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 

 
100 

 
3 

รวม 27 27 27 27 27 27 100 3 

ค่าเฉลี่ย - 100 100 100 100 400 100 3 

สรุประดับคุณภาพ - 3 3 3 3 - 3 3 

สรุปพัฒนาการ - ดี ดี ดี ดี - 11000
0 

ดี 

100 100 100 100 100.00

0

20

40

60

80

100

               

                                          

                                                                 



 

5. ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา 

5.1  ผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยจำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

 5.1.1 ช้ันเตรียมอนุบาลต่ำกว่า 3 ขวบ 

 
*หมายเหตุ  ตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ( DSPM ) 
 เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ   คือ  ประเมินตามแบบทันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก  ( มาตรฐานท่ี 3 ก )  ดังนี้ 
 ด้านท่ี 1  GM  คือ  พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
 ด้านท่ี 2  FM  คือ  พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 ด้านท่ี 3  RL   คือ  พัฒนาการด้านการรับรู้และการเข้าใจภาษา 
 ด้านท่ี 4  FL   คือ  พัฒนาการด้านการใช้ภาษาสมวัย 
 ด้านท่ี 5  PF   คือ  พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและเข้าสังคม 

แผนภูมิท่ี 1.4 ผลการประเมินพัฒนาการระดับช้ันเตรียมอนุบาลต่ำกว่า 3 ขวบ 

      

 

 

ระดับชั้น จำนวน

เด็กท่ี

ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ สรุปคุณภาพ

พัฒนาการ ด้านท่ี 1 

(GM) 

ด้านท่ี 2           

(FM) 

ด้านท่ี 3            

(RL) 

ด้านท่ี 4                

(FL) 

ด้านท่ี 5               

(PS) 

ชั้นเตรียมอนุบาล                            

(2 - 3 ขวบ) 

25 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวม 25 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ค่าเฉลี่ย 100 100 100 100 100 100 ผ่าน 

สรุปพัฒนาการ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

100 100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

                   

                                          

                                                                     

                                                      

                                



 

5.1.2 ช้ันอนุบาล 3 ปี – 4 ปี 

 
*หมายเหตุ  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 

เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ   คือ  การนำผลประเมินมาสรุปและจัดระบบพัฒนาการ  ดังนี้ 
  1 : ระดับ 3 ดี    หมายถึง   สามารถแสดงพฤติกรรมได้คล่อง มั่นคง แม่นยำ 
  2 : ระดับ 2 ปานกลาง หมายถึง  สามารถแสดงพฤติกรรมได้แต่บางครั้งไม่คล่องหรือไม่มั่นคง 
            3 : ระดับ 1 ควรเสริม     หมายถึง  ยังแสดงพฤติกรรมได้ไม่ชัดเจน  

 

แผนภูมิท่ี 1.5 ผลการประเมินพัฒนาการระดับช้ันอนุบาล 3 ปี – 4 ปี 

 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จำนวนเด็ก
ท่ีประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 
สรุประดับ
คุณภาพ

พัฒนาการ 

ด้าน
ร่างกาย 

ด้าน
อารมณ์
จิตใจ 

ด้าน
สังคม 

ด้าน
สติปัญญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ชั้นอนุบาล 1                
(3 - 4 ขวบ) 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 

 
100 

 
3 

รวม 27 27 27 27 27 27 100 3 

ค่าเฉลี่ย - 100 100 100 100 400 100 3 

สรุประดับคุณภาพ - 3 3 3 3 - 3 3 

สรุปพัฒนาการ - ดี ดี ดี ดี - 110000 ดี 

100 100 100 100 100.00

0

20

40

60

80

100

               

                                          

                                                                 



 
แบบบันทึกการประเมิน 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖3 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน   ปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

ส่วนที่ ๒ สรุปผลการประเมิน  
 

มาตรฐานด้านที่ ๑ 

การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

9 

 

 

     ๑.๑.๑  บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ    ✓ 

     ๑.๑.๒  บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย    ✓ 

     ๑.๑.๓  บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ    ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงานทุกสังกัด ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

12 

 

 

     ๑.๒.๑  บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ    ✓ 

     ๑.๒.๒  ผู้บริหารสถานพัฒนาปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดำเนินกิจการมี  
  คุณวุฒิ/คุณสมบัติ เหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ✓ 

     ๑.๒.๓  ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีทำหน้าท่ีหลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก มีคุณวุฒิ/ 
  คุณสมบัติเหมาะสม 

   ✓ 

     ๑.๒.๔  บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียง 
ต่อจำนวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 

   ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

21 

 

 

 

     ๑.๓.๑  บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ    ✓ 

     ๑.๓.๒  โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ต้ังอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อม 
 ท่ีปลอดภัย 

   ✓ 

     ๑.๓.๓  จัดการความปลอดภัยของพื้นท่ีเล่น/ สนามเด็กเล่น และ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 

   ✓ 

     ๑.๓.๔  จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ 
ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งาน และเพียงพอ 

  ✓  

 

 

 



 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

     ๑.๓.๕  จัดให้มีของเล่นท่ีปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาด  
 เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก 

  ✓   

     ๑.๓.๖  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย   ✓  

     ๑.๓.๗  จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลภายในและภายนอกสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 

   ✓ 

     ๑.๓.๘  จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตามความเส่ียง 
ของพื้นท่ี 

   ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

18 

 

 

 

 

 

     ๑.๔.๑  มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก 
 และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น 

  ✓  

     ๑.๔.๒  มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำปี 
และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

  ✓  

     ๑.๔.๓  อาคารต้องมีพื้นท่ีใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของเด็กท่ี 
เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

   ✓ 

     ๑.๔.๔  จัดให้มีพื้นท่ี/ มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและ 
นอกห้องเรียน 

  ✓  

     ๑.๔.๕  จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ท่ีแปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด  
  ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

   ✓ 

     ๑.๔.๖  จัดการระบบสุขาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานท่ี 
 ปรุงประกอบอาหาร น้ำด่ืมน้ำใช้ กำจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล และพาหะนำโรค 

   ✓ 

     ๑.๔.๗  จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของ 
 เด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 

   ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

12 

 

 

     ๑.๕.๑  มีการส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อ
แม่/ ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เกี่ยวกับตัวเด็กและการ ดำเนินงานของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย        

   ✓ 

     ๑.๕.๒  การจัดกิจกรรมท่ีพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม    ✓ 

     ๑.๕.๓  ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่อง
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   ✓ 

     ๑.๕.๔  มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย    ✓ 

มาตรฐานด้านที่ ๑ มีคะแนนรวม 72คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๑ มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                      ๗๘ 

                              92.30 



มาตรฐานด้านที่ ๑ มีจำนวนตัวบ่งชี้ ที่ต้องปรับปรุง 0ข้อ 

 

มาตรฐานด้านที่ ๒ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชีม้าตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

       11 

 

 

 

     ๒.๑.๑  มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย มีการดำเนินงานและประเมินผล 

   ✓ 

     ๒.๑.๒  จัดพื้นท่ี/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นท่ีเหมาะสมอย่าง 
หลากหลาย 

  ✓  

     ๒.๑.๓  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติ 
ของเด็กท่ีเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

  ✓  

     ๒.๑.๔  เลือกใช้ส่ือ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อม  
 ภายใน-ภายนอกแหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

  ✓  

     ๒.๑.๕  เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการ
จัด กิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

  ✓  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ๐ 1 ๒ ๓ รวม 

13 

 

 

 

     ๒.๒.๑  ให้เด็กรับประทานอาหารท่ีครบถ้วนในปริมาณท่ีเพียงพอ และส่งเสริม
พฤติกรรมการกินท่ีเหมาะสม 

   ✓ 

     ๒.๒.๒  จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ในการดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 

   ✓ 

     ๒.๒.๓  ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟัน  
 และช่องปากเพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

   ✓ 

     ๒.๒.๔  เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผล
ภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

  ✓  

     ๒.๒.๕  จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู  
ตามกำหนด 

  ✓  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ๐ ๑ 2 ๓ รวม 

12 

 

 

 

     ๒.๓.๑  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดต้ังคำถาม  
สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับ ความคิดและ
ผลงานท่ีแตกต่างของเด็ก 

   ✓ 

     ๒.๓.๒  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาท่ีมีความหมายต่อเด็ก เพื่อ
การส่ือสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลำดับ
ขั้นตอนพัฒนาการ 

  ✓  

     ๒.๓.๓  จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการดูภาพ  
ฟังเรื่องราว พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบ้ืองต้น ตามลำดับพัฒนาการโดยครู/ผู้ดูแล

   ✓ 



เด็กเป็นตัวอย่างของการพูดและการอ่านท่ีถูกต้อง 
     ๒.๓.๔  จัดให้เด็กมีประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล ส่ิงต่างๆ  
 สถานท่ีและธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

  ✓  

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

    ๒.๓.๕  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 เบ้ืองต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบัติ 
 ด้วยตนเอง 

  ✓  
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔  การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝัง
คุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

8 

 

 

     ๒.๔.๑  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรม 
สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้ง                       
อย่างสร้างสรรค์ 

                                                                          ✓ 

     ๒.๔.๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข จ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้าน 
อารมณ์ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคล่ือนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี               
ตามความสนใจและถนัด 

   ✓ 

     ๒.๔.๓  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย  
ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าท่ีรับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว  
โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

  ✓  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕  การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อใน
ขั้นถัดไป 

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

3 
     ๒.๕.๑  จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองเพื่อเตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัว 
ในบรรยากาศท่ีเป็นมิตร 

   ✓ 

     ๒.๕.๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
แต่ละขั้น จนถึงการเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี๑ 

✓    

มาตรฐานด้านที่ ๒ มีคะแนนรวม 47 คะแนน 

 มาตรฐานด้านที่ ๒ มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                       ๖๐ 

78.33 

มาตรฐานด้านที่ ๒ มีจำนวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง 1 ข้อ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
สำหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ก  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

3      ๓.๑.๑  เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น 
 รายบุคคล 

   ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

18      ๓.๒.๑ ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน    ✓ 

     ๓.๒.๒ ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (GM)    ✓ 

     ๓.๒.๓ ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย  
(FM) 

   ✓ 

     ๓.๒.๔ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (RL)    ✓ 

     ๓.๒.๕ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (EL)    ✓ 

     ๓.๒.๖ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม 
(PS)   

   ✓ 

มาตรฐานด้านที่ ๓ก มีคะแนนรวม  21 คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๓ก มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                                 ๒๑ 

100 

มาตรฐานด้านที่ ๓ก มีจำนวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง 0ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

สำหรับเด็ก อายุ ๓ ปีถึงอายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ข  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

9 

 

 

     ๓.๑.๑ข  เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึงมีบันทึกเป็น 
 รายบุคคล 

   ✓ 

     ๓.๑.๒ข  เด็กมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย    ✓ 

     ๓.๑.๓ข  เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ    ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

3 

 

 

รวม 

6 

     ๓.๒.๑ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน    ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ๐ ๑ ๒ ๓ 

     ๓.๓.๑ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคล่ือนไหวและ
ทรงตัวได้ตามวัย 

   ✓ 

     ๓.๓.๒ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงาน 
 ระหว่างตากับมือตามวัย 

   ✓ 

ตัวบ่งชี้ ๓.๔ข  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

9 

 

 

     ๓.๔.๑ข  เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกท่ีดี 
ต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย 

   ✓ 

     ๓.๔.๒ข  เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น 
การทำงาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

   ✓ 

     ๓.๔.๓ข  เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับย้ังช่ังใจ ทำตาม
ข้อตกลง คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้
สมวัย 

   ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

15 

 

 

 

     ๓.๕.๑ข  เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานท่ีแวดล้อมธรรมชาติ  
 และส่ิงต่าง ๆรอบตัวเด็กได้สมวัย 

   ✓ 

     ๓.๕.๒ข  เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนก และ 
 เปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์ (พื้นท่ี/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

   ✓ 

     ๓.๕.๓ข  เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย    ✓ 

     ๓.๕.๔ข  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ท่ีแสดงออกได้สมวัย    ✓ 

     ๓.๕.๕ข  เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นต้ังใจ ทำกิจกรรมให้สำเร็จสมวัย    ✓ 



 
 
 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ข  เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

     ๓.๖.๑ข  เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และส่ือสารได้สมวัย    ✓ 12 

 

 

     ๓.๖.๒ข  เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร    
                การคิดเขียนคำและการอ่านเบ้ืองต้นได้สมวัยและตามลำดับ
พัฒนาการ 

   ✓ 

     ๓.๖.๓ข  เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย  
                 นำไปสู่การขีดเขียนคำท่ีคุ้นเคยและสนใจ 

   ✓ 

     ๓.๖.๔ข  เด็กมีทักษะในการส่ือสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทย 
                 เป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย 

   ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็น
พลเมือง 

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

12 

 

 

     ๓.๗.๑ข  เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับความ 
แตกต่างระหว่างบุคคล 

   ✓ 

     ๓.๗.๒ข  เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและ 
ส่วนรวม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย 

   ✓ 

     ๓.๗.๓ข  เด็กสามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้นำและ ผู้
ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

   ✓ 

     ๓.๗.๔ข  เด็กภาคภูมิใจท่ีเป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และ 
 ภูมิภาคอาเซียน 

   ✓ 

มาตรฐานด้านที่ ๓ข มีคะแนนรวม                         66  คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๓ข มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                              ๖๖ 

                                100 

มาตรฐานด้านที่ ๓ข มีจำนวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง 0ข้อ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            สรุปผลการประเมินภาพรวม 

ผลรวมของร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน 92.66 คะแนน 

มาตรฐานทุกด้าน มีจำนวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุงรวม                                     

 

 

                                1 ข้อ 

ระดับคุณภาพ      A     ดีมาก 

✓ B     ดี 

     C     ผ่านเกณฑ์ขั้นตน 

     D    ต้องปรับปรุง 

 

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ย จำนวนข้อที่ต้องปรับปรุง 

A  ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป ไม่มี 

B  ดี ร้อยละ ๖๐-๗๙.๙๙ ๑-๗ ข้อ 

C  ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ร้อยละ ๔๐-๕๙.๙๙ ๘-๑๕ ข้อ 

D  ต้องปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ ๑๖ ข้อขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียนเข้าร่วม 

กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน 

  

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

โครงการประชุมผู้ปกครอง และแสดงนิทรรศการ ผลงานจัดการเรียนการสอน 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชุน (OPEN HOUSEคร้ังที่ 2) 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล 

และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกายและการดูแลสุขภาพ 

ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านการเล่น และนันทนาการ 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

 

โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียรรู้ 

(ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กพอเพียง) 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล 

และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

โครงการวันสำคัญเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม  

ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย 

 

 

โครงการอาหารเสริม(นม) 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล 

และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

  

 



กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล 

และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

 

         จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด/
เขียนเบ้ืองต้น ตามลำดับพัฒนาการ โดยครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านท่ีถูกต้อง 
 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล 

และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

โครงการวันสำคัญกับงานรัฐพิธีหรือพิธีการงานเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 งานศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมและประเพณี 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

  

 

 



กิจกรรมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโงเรียนบ้านวังตะเคียน 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล 

และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

โครงการเบิก-จ่าย ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล 

และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

โครงการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล 

และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

  โครงการจัดซ้ือวัสดุการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 เพื่อสนับสนนุการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยและส่งเสริมการจัดประสบกาณณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล 

และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนรู้ เคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมกาจัดประการณ์เรียนรู้  

และพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

                             โครงการประกันคุณภาพภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  
 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

                                          โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

           จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขนิสัยท่ีดีให้กับเด็กด้าน การล้างมือ การแปรงฟัน การเคล่ือนไหวร่างกาย 
การเล่น การออกกำลัง การนอน และการรักษาความสะอาดโดยให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมส้มตำจิ๋ว 

 

  



มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล 

และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ของเด็ก 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


