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ค าน า 

 
รายงานการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ปีการศึกษา2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง ฉบับนี้                  

จัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรา 48  

ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน

คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงาน

ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมท้ังกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2561 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล

สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี เป็นภาพสะท้อนถึงคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากการด าเนินงานท้ังหมดของสถานศึกษา และตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0816.4/ว 806 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562 เรื่อง มาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แห่งชาติ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น ามาตรฐานสถานพัฒนาพัฒนาเด็กปฐมวัย

แห่งชาติ  ใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแทนมาตรฐานศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก(ข้ันพัฒนา) โดยเริ่มใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

                       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     

และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ฉบับนี้  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

( Self – Assessment Report : SAR ) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ค าน า                                                                                                                         

สารบัญ                                                                                                                   

ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร                                                                                            1        

 ตอนท่ี  1      ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา                                                                      1 

 ตอนท่ี  2      การน าเสนอผลการประเมินตนเอง                                                                3 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินตนเอง                                                                                8 

 ตอนท่ี 1      ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา                                                                      8 

 ตอนท่ี        การน าเสนอผลการประเมินตนเอง                                                                 25                  

 ตอนท่ี 3      สรุปผลการพัฒนา                                                                                   39 

ส่วนที่ 3  บทสรุปมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนนิสูง โดยรวมทั้ง  3  มาตรฐาน         44 

 

ภาคผนวก 

         -  รายช่ือ/ค าส่ังคณะกรรมการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง 

         -  แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2563   

         -  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ีมท 0816.4/ว 806 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562 เรื่อง มาตรฐาน       

              สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
          -   บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ในระบบ  
              ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
           -  ค ารับรองของหน่วยงานต้นสังกัดในการตรวจผลการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง   
           -  ภาพถ่าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ (แผนภูมิ) 

 

แผนภูมิท่ี 1.1 แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษา 

แผนภูมิท่ี 1.2 แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง 

แผนภูมิท่ี 1.3 แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ปีย้อยหลัง 

แผนภูมิท่ี 1.4 ผลการประเมินพัฒนาการระดับช้ันเตรียมอนุบาลต่ ากว่า 3 ขวบ 

แผนภูมิท่ี 1.5 ผลการประเมินพัฒนาการระดับช้ันอนุบาล 3 – 4 ปี 

 

 

 

 
 



 
1 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี (การประเมินภายใน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง ปีการศึกษา 2563 

 

ส่วนท่ี 1 

บทสรุปของผู้บริหาร 
 

ตอนที่  1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง 

           ท่ีต้ัง  เลขท่ี 197 หมู.่8 ต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 

           โทรศัพท์  092-3958761 โทรสาร 037 – 210304    Email : Wanida2523.sakda@gmail.com 

            เว็บไซต์ http://www.wtk.go.th สังกัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ต าบลวังตะเคียน 

            อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

          1.2 สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

          1.3 ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ วันท่ี 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558  

 

          1.4 เปิดสอนระดับช้ันเตรียมอนุบาล อายุ 2 - 4 ปี 

               

          1.5 เขตพื้นท่ีบริการการศึกษา จ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 

      1.5.1 หมู่ท่ี 8 บ้านเนินสูง 

      1.5.2 หมู่ท่ี 11 บ้านเนินนางาม, บ้านเนินกกเกตุ 

      1.5.3 หมู่ท่ี 17 บ้านคลองนางลิง 

 

          1.6 ประวัติโดยย่อของสถานศึกษา 

สภาพท่ัวไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง จัดต้ังขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจาย

โอกาสการให้บริการแก่ชุมชนด้านการให้การศึกษา การเตรียมความพร้อมเด็กระหว่างอายุ 2 ปี ถึง 4 ปีและเป็นการ

แบ่งเบาภาระในการดูแลให้กับผู้ปกครอง เริ่มเปิดท าการสอนต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

เนินสูงได้ขอใช้อาคารเรียนอนุบาลของโรงเรียนวัดเนินสูง เป็นสถานท่ีจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน คือห้องเตรียม

อนุบาล  2  ถึง  4  ขวบ จ านวน  1 ห้อง ห้องน้ า 1 หลัง สนามเด็กเล่นและสนามส าหรับเล่นกีฬา และออกก าลังกาย 

ใช้ร่วมกันกับโรงเรียนวัดเนินสูง และห้องสมุดอยู่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง   

mailto:Wanida2523.sakda@gmail.com


 
2 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี (การประเมินภายใน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง ปีการศึกษา 2563 

 

1.7 รับเด็กตั้งแต่อายุ 2 ปี ถึง 4 ปี 

      จ านวนเด็กท้ังหมด 23 คน เป็นเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ/ท่ีสงสัยมีพัฒนาการล่าช้า .....-......คน                        

1.7.1 แบ่งตามช่วงระดับช้ันท่ีสอน 

ท่ี ช้ัน 
จ านวนนักเรียน 

ครูประจ าช้ัน 
ชาย หญิง รวม 

1 เตรียมอนุบาล  2 – 3 ขวบ  10 5 15 นางสาววนิดา สุดศักดา 

2 อนุบาล1 (3 – 4) ขวบ  4 4 8 นางสาวอรวรรณ ศรีสวัสด์ิ 

3 อนุบาล 2 (4 ขวบ) - - - - 

4 อนุบาล 3 (5 ขวบ) - - - - 

รวม 14 9 23 - 

          

  1.7.2 ข้อมูลครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษา (คน) อายุเฉลี่ย 

(ปี) ชาย หญิง ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตรี 

หัวหน้าสถาน/ผู้ด าเนินกิจการ - - - - - - 

รองหัวหน้าสถาน - - - - - - 

ครูผู้ดูแลเด็ก - - - - - - 

ผู้ดูแลเด็ก/พี่เล้ียง - 1 - 1 - 39 

ผู้ประกอบอาหาร - - - - - - 

พนักงานท าความสะอาด - 1 1 - - 24 

พนักงานรักษาความปลอดภัย - - - - - - 

คนสวน - - - - - - 

พนักงานขับรถ -  - - - - 

บุคลากร ระบุ.....อื่นๆ  - - - - - 

* ครูมีใบประกอบวิชาชีพครู  จ านวน.............1............. คน 
                 



 
3 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี (การประเมินภายใน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง ปีการศึกษา 2563 

 

  1.8 ครู/ ผู้ดูแลเด็ก/ พี่เล้ียงท่ีสอนตรงตามวิชาเอก สาขาอนุบาลศึกษา/การศึกษาปฐมวัย.....1....คน                         

คิดเป็นร้อยละ 100 

1.9 ครู/ ผู้ดูแลเด็กท่ีสอนวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ระบุวุฒิการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส)    

  จ านวน.......-....คน    คิดเป็นร้อยละ – 

 

2 ข้อมูลด้านการบริหาร 

2.1 ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง 

      นายจริต สีในกอง ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 

2.2 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง/รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง 

     นางสาววนิดา สุดศักดา ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 

     อีเมล์ Wanida2523.sakda@gmail.com   หมายเลขโทรศัพท์ 092 3958761 

     วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การพัฒนาเด็กปฐมวัย  (การศึกษาปฐมวัย) 

2.3 ค าขวัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง 

                 “พัฒนาการสมวัย ใส่ใจการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

          2.4  เอกลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง 

        “ทักทาย ไหว้งาม”  

 2.5  อัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง 

        “ทักทาย ไหว้งาม”      

ตอนที่  2 ผลการประเมินตนเอง 

         1.) ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษาระดับ B อยู่ในระดับ ดี                 

คะแนนเฉล่ีย  88.89  มีจ านวนข้อท่ีต้องปรับปรุงจ านวน 4 ข้อ 

         2.)  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

            2.1 ด้านการจัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง 

                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยโดยยึดหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พ.ศ.2560 ยึดถือหลักการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย พ.ศ.2562 โดยจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการความสนใจ และความสามารถตามวัยของเด็ก             

ผู้ ดูแลเด็กให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย                     

mailto:Wanida2523.sakda@gmail.com%20%20%20หมายเลข
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มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560          

และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 และจัดประสบการณ์การแบบบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านการเล่น 

เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เรียนรู้ผ่านการเล่น) เพื่อพัฒนาท้ังทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้เด็กได้ประสบการณ์

โดยตรงจากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ        

การแบ่งปัน และการรอคอยเพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังคุณธรรมอันดีงาม รวมทั้งการจัดห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้มีส่ือการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ จัดประสบการณ์การการเรียนการสอน มีการประเมินกิจกรรมของเด็กปฐมวัย    
จากการจัดประสบการการเรียนรู้และการจัดกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย เช่นการสังเกต 
การสอบถาม และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก   
                     
   2.2 ด้านการบริหารจัดการ 

        การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์                  

และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ PDCA จัดท าโครงสร้างการ

บริหารงาน มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาเด็ก

ทุกด้าน มีการจัดหาและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีเพียงพอและมีศักยภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

และจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์อย่างพอเพียง                          

เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้มีความเหมาะสม สะอาดและปลอดภัย สนับสนุนส่งเสริม

บุคลากรเข้ารับการอบรม มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

และสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา    

มีการติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี ( SAR) ประจ าปีการศึกษา 

2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารเพื่อก่อให้เกิดความ

ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ท าให้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท าให้การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน และเป็นท่ีน่าพอใจเป็นท่ียอมรับของชุมชน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยมท่ีพึงประสงค์เหมาะสมตามวัย 
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2.3 ด้านคุณภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก 

            ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญ

ของการพัฒนาการครอบคลุมพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุ                

ต่ ากว่า 3 ปี และแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุ 3 ปี  บูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนผ่านการเล่น

เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการท้ังทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง  ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

จัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการโดยตรงผ่านการเล่น ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม 

เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ การแบ่งปัน และการรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ปลูกฝัง

คุณธรรม  จริยธรรมอันดี จัดห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  และมีส่ือการเรียนรู้ท่ี

เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน มีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์                    

การเรียนรู้และการจัดกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือ  และวิธีการท่ีหลากหลาย เช่นการสังเกต  การสอบถาม                     

และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก ผู้ดูแลเด็กใช้ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน                 
มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  
 
            2.4  ด้านการให้ความร่วมมือจากชุมชน องค์กรและผู้เกี่ยวข้อง 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง  ไ ด้ด าเนินการประชุมช้ีแจงให้ ผู้ปกครองและผู้ท่ีมี ส่วนเกี่ยวข้อง                      

รวมถึงประชาชนในพื้นท่ีบริการทราบถึงประโยชน์และความจ าเป็นของการมุ่งเน้นการพัฒนาการเตรียมความพร้อม

ของเด็ก ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง                     

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว  ชุมชนและ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับการด าเนินงาน                  

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูงกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง                

ชุมชนองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งน าไปสู่

ความเข้าใจและความผูกผันท่ีดีต่อกันระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน องค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
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           2.5 ด้านคุณภาพเด็ก 

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง มีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 

และมีทักษะชีวิต ปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีการประเมิน

พัฒนาการเป็นกระบวนการต่อเนื่องให้ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา เพื่อน าผลมาใช้วางแผนจัดกิจกรรมให้เด็กแต่ละคนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ครอบคลุมพัฒนาการทุก

ด้านเป็นการประเมินขณะท่ีเด็กท ากิจกรรมประจ าวันและช่วงเวลาต่างๆได้แก่การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนา 

การบันทึกพฤติกรรมเด็กและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ดูแลเด็กเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และน าข้อมูลจากการประเมิน

พัฒนาการมาสรุป 

          รวบรวมและเก็บข้อมูลนักเรียนทุกด้านเพื่อน ามาวิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญ และให้ความช่วยเหลือเป็น

รายบุคคล ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งนอกจากจะเป็นการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือนักเรียน

แล้ว ยังเป็นการสร้างความส าพันธ์กับผู้ปกครอง/ชุมชน โดยอ้อม ท าให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน   

กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีโครงการประชุมผู้ปกครองและนิทรรศการผลงานการจัดการเรียนการสอนของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน มีการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนอย่างหลากหลายโดนเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ และการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่างๆกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการท่ีสมวัยและมีมุมรักการอ่านเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านโดยเด็กเรียนรู้จากครู                        

ด้วยการเล่านิทานเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านการฟังและการพูด  

 

              2.6 ด้านความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชนในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง 

               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูงได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง/ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งเสริม

สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพของ

สถานศึกษา มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงเปิดโอกาสให้บุคคล/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง     

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ท้ังในฐานะคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิทยากร/ปราชญ์ชาวบ้าน   
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ฐานะผู้ให้การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาและฐานะผู้ประเมินคุณภาพ ท าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง 

ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

       3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแผนท่ีจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มารยาทท่ีดี รู้จักรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี  

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เหมาะสมตามวัย 

         กลยุทธ์ที่ 3.1  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การส่งเสริมครู/ผู้ดูแลเด็กให้ได้รับความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน 

         กลยุทธ์ที่ 4.1  ส่งเสริมและพัฒนาให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก ได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาพัฒนา 

     และเพิ่มศักยภาพในการท างาน 
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ส่วนท่ี 2 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไป  

     ศูนย์พัฒนาเ ด็กเ ล็กบ้านเนินสูง สังกัด อง ค์การบริหาร ส่วนต าบลวั งตะเ คียน ต าบลวั งตะเคียน                              

อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีต้ังอยู่บ้านเนินสูงหมู่ท่ี 8 ต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

25110 หมายเลขโทรศัพท์ 092-3958761 เว็บไซต์ http://www.wtk.go.th เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาลเตรียม    

ความพร้อมเด็กระหว่างอายุ 2 ปี  ถึง  4  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูงจัด  ต้ังขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจาย

โอกาสการให้บริการแก่ชุมชนด้านการให้การศึกษา การเตรียมความพร้อมเด็กระหว่างอายุ 2 ปี ถึง 4 ปีและเป็นการ

แบ่งเบาภาระในการดูแลให้กับผู้ปกครอง เริ่มเปิดท าการสอนต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

เนินสูงได้ขอใช้อาคารเรียนอนุบาลของโรงเรียนวัดเนินสูง เป็นสถานท่ีจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน คือห้องเตรียม

อนุบาล  2  ถึง  4  ขวบ จ านวน  1 ห้อง ห้องน้ า 1 หลัง สนามเด็กเล่นและสนามส าหรับเล่นกีฬา และออกก าลังกายใช้

ร่วมกันกับโรงเรียนวัดเนินสูง และห้องสมุดอยู่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง   

 

2.ข้อมูลผู้บริหาร 

           หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง นางสาววนิดา สุดศักดา ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              

บ้านเนินสูง วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาเด็กปฐมวัย(การศึกษาปฐมวัย)                          

ด ารงต าแหน่งท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้ต้ังแต่ วันท่ี 5 มกราคม 2558 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 5 ปี 

 

3. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 

ท่ี ชื่อ-สกุล อาย ุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา 

1 นางสาววนิดา สุดศักดา 40 ผู้ดูแลเด็ก ปริญญาตร ี การศึกษาปฐมวัย 

2 นางสาวอรวรรณ ศรีสวัสด์ิ 24 พนักงานท าความสะอาด

และบริการท่ัวไป 

ประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส)    

การตลาด 

http://www.wtk.go.th/
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แผนภูมิที่ 1.1 แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  แผนภูมิที่ 1.2 แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง 

 

50 50

0 0
0

10

20

30

40

50

60

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
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แผนภูมิร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง

ครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก

พนักงานท าความสะอาด

อื่นๆ
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4. ข้อมูลนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

    4.1 จ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง ปีการศึกษา 2563 ท้ังส้ิน 23 คน 

          จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

จ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                        ชาย  14 คน       หญิง  9 คน           รวม    23  คน 

อัตราส่วนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ครูระดับอนุบาล = 1 : 23 คน              ( )  เป็นไปตามเกณฑ์ 

(     )  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

              
 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

อนบุาลต ่ากว่า 3 ขวบ 7 4 15

อนบุาล 3 ขวบ 17 12 8
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แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง
ชั้นอนุบาลต่ ากว่า 3 ขวบ และ อนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2561 - 2563

อนบุาลต ่ากว่า 3 ขวบ อนบุาล 3 ขวบ

ท่ี ช้ัน 
จ านวนนักเรียน 

ครูประจ าช้ัน 
ชาย หญิง รวม 

1 เตรียมอนุบาล  2 – 3 ขวบ  10 5 15 นางสาววนิดา สุดศักดา 

2 อนุบาล1 (3 – 4) ขวบ  4 4 8 นางสาวอรวรรณ ศรีสวัสด์ิ 

3 อนุบาล 2 (4 ขวบ) - - - - 

4 อนุบาล 3 (5 ขวบ) - - - - 

รวม 14 9 23 - 

แผนภูมิที่ 1.3 แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2561 - 2563 
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5.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา 

             5.1  ผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยจ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

5.1.1 ช้ันเตรียมอนุบาลต่ ากว่า 3 ขวบ                                

 
 

 *หมายเหตุ : ตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 

           เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ คือ  ประเมินตามแบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก(มาตรฐานท่ี 3ก)  ดังนี้ 

            ด้านท่ี 1. GM     หมายถึง  เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

   ด้านท่ี 2. FM     หมายถงึ  เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย    

            ด้านท่ี 3. RL      หมายถึง เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา 

            ด้านท่ี 4. EL      หมายถึง เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย 

            ด้านท่ี 5. PS      หมายถึง เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม 

 

 

 

 

 

ระดับชั้น 

จ านวน

เด็กที่

ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

สรุปคุณภาพ 

พัฒนาการ 

ด้านที่ 1 

(GM) 

ด้านที่ 2 

(FM) 

ด้านที่ 3 

(RL) 

ด้านที่ 4 

(EL) 

ด้านที่ 5 

(PS) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ช้ันเตรียมอนุบาล                            

(ต่ ากว่า 3 ขวบ) 
15 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวม 15 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ค่าเฉล่ีย 100 100 100 100 100 100 ผ่าน 

สรุปพัฒนาการ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
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พฒันาการ 5 ดา้น

ผลการประเมินพัฒนาการ ระดับช้ันเตรียมอนุบาลต่ ากว่า 3 ขวบ)
พฒันาการกลา้มเนือ้มดัใหญ่

พฒันาการดา้นกลา้มเนือ้มดัเลก็และสติปัญญาสมวยั

พฒันาการดา้นการรบัรูแ้ละเขา้ใจภาษา

พฒันาการการใชภ้าษาสมวยั

พฒันาการการช่วยเหลือตนเองและการเขา้สงัคม

เฉลี่ยรวมทกุดา้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1.4  ผลการประเมินพัฒนาการระดับช้ันเตรียมอนุบาลต่ ากว่า 3 ขวบ 

 

5.1.2 ช้ันอนุบาล 3 - 4 ขวบ 

 

 

ระดับชั้น 

จ านวน

เด็กที่

ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สรุประดับ

คุณภาพ

พัฒนาการ 

ด้าน

ร่างกาย 

ด้าน

อารมณ์

จิตใจ 

ด้าน

สังคม 

ด้าน

สติปัญญ

า 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ช้ันอนุบาล 1                     

(3 - 4 ขวบ) 
8 8 8 8 8 8 100 3 

รวม 8 8 8 8 8 8 100 3 

ค่าเฉล่ีย 100 100 100 100 100 400 100 3 

สรุประดับคุณภาพ 3 3 3 3 3   3 

สรุปพัฒนาการ ดี ดี ดี ดี ดี   ดี 
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 *หมายเหตุ : ตามหลักสูตรสถานศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง   

  เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ คือ  การน าผลประเมินมาสรุปและจัดระบบพัฒนาการ  ดังนี้ 

         1 :  ระดับ 3  ดี               หมายถึง  สามารถแสดงพฤติกรรมได้คล่อง มั่นคง แม่นย า 

         2 :  ระดับ 2  ปานกลาง    หมายถึง  สามารถแสดงพฤติกรรมได้แต่บางครั้งไม่คล่องแคล่วหรือไม่มั่นคง 

         3 :  ระดับ 1  ควรส่งเสริม  หมายถึง  ยังแสดงพฤติกรรมได้ไม่ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1.5 ผลการประเมินพัฒนาการระดับช้ันเตรียมอนุบาล 3 ขวบ 
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พฒันาการ 4 ดา้น

ผลการประเมินพัฒนาการ ระดับช้ันอนุบาล 1 (3 - 4 ขวบ)

ดา้นรา่งกาย

ดา้นอารมณ ์จิตใจ

ดา้นสงัคม

ดา้นตสติปัญญา

เฉล่ียรวมทกุดา้น
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6.ข้อมูลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านอื่นๆ 

 

หมายเหตุ : ร้อยละของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังหมด 

 

7.  ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

 5.1  พื้นท่ีและการใช้ประโยชน์ 

ท่ี รายการ จ านวน 

1 อาคารเรียน 1 ห้อง 

2 ห้องสมุด 1 ห้อง 

3 ห้องน้ า/ห้องส้วม 1 หลัง 

 

 

 

ท่ี รายการ จ านวน

(คน) 

คิดเป็น

ร้อยละ 

1 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

23 100 

2 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิง

มอมเมา เช่นสุรา บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

23 100 

3 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนรู ้ - - 

4 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภาวะทุพโภชนาการ - - 

5 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีปัญญาเลิศ - - 

6 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 

7 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีออกกลางคัน( ปีการศึกษาปัจจุบัน) - - 

8 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 - - 

9 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีเรียนซ้ าช้ัน - - 

10 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีจบหลักสูตรปฐมวัย 23 100 
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7.2  ครุภัณฑ์ 

ท่ี รายการ จ านวน 

1 คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

2 เครื่องปริ๊นเตอร์ 1 เครื่อง 

3 โทรทัศน์ 1 เครื่อง 

4 ล าโพงสนาม 1 ตัว 

5 พัดลมติดผนัง 1 ตัว 

6 พัดลมต้ังพื้น 3 ตัว 

7 เก้าอี้ 2 ตัว 

8 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 1 หลัง 

9 ตู้ล้ินชักเหล็ก 1 หลัง 

10 ช้ันวางของอเนกประสงค์ 1 ตัว 

11 โต๊ะท างาน 2 ตัว 

 

8.  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

8.1  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1 ห้องสมุด/มุมประสบการณ์ 

2 ห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์   

3 ห้องปฐมพยาบาล 

4 ห้องครัว 

5 ห้องดนตรี 

6 สวนต้นไม้ดอกไม้(สวนหย่อม) 

7 สนามกีฬา 
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             8.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1 
วัดเนินสูงหมู่ 8 , วัดคลองระก า หมู่ 9 , ส านักสงฆ์เนินกกเกตุ หมู่ 11                       

วัดคลองนางลิง หมู่ 17 

2 บ้านเนินสูงสานกระเป๋า หมู่ 8 

3 บ้านคลองลิงท าดอกไม้พวงมาลัย หมู่ 17 

4 สถานีต ารวจภูธรวังตะเคียน 

5 องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 

6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลวังตะเคียน   

7  ไร่นา แปลงเกษตร             
 

       

              8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  วิทยากรท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ให้ความรู้เร่ือง 

1 นางนารี สักลอ 

ศิลปหัตกรรมพื้นบ้านการจักสาน ตระกร้า ,เก้าอี้ จาก

หวายเทียม 

 

2 นายอนุชิต จิตมงคล 

ภูปัญญาท้องถิ่นและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสี

ข้าวเปลือกโรงสีข้าวของชุมชน 

 
 

 

         9.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

         ชุมชนเขตบริการการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง เป็นชุมชนชนบท อาชีพหลักคือ         

การเกษตรกรรม เพาะปลูก เล้ียงสัตว์ ค้าขาย เกษตรกรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่

เป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไปคือ ประเพณีแห่ปราสาทผ้ึง 
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        10. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

                 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก (ฉบับปรับปรุง ) พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560                                   

โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง  ได้จัดกิจกรรมประจ าวันในแต่ละวัน ดังแสดงในตาราง  ดังนี้ 

                 10.1 สาระการเรียนรู ้

               สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาประถมวัยส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี เป็นส่ือกลางในการจัด

ประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านท้ังด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาซึ่งจ าเป็นต่อการ

พัฒนาเด็ก ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ โดยอาจจัดในรูปแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ หรือเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม

กับเด็กปฐมวัย สาระการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ประสบการณ์ส าคัญ และสาระท่ีควรเรียนรู้ดังนี ้

            10.1.1 ประสบการณ์ส าคัญ 

                1.ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย   

ด้านร่างกาย ประสบการณ์ส าคัญ 

1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ (1) การเคล่ือนไหวอยู่กับท่ี 

(2) การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 

(3) การเคล่ือนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 

(4) การเคล่ือนไหวท่ีใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้ 

     กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง 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 และ 

     การร้อยวัสดุ 

1.1.3 การรักษาสุขภาพอนามัย           

ส่วนตน 

(1) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยท่ีดีในกิจวัตรประจ าวัน 
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ด้านร่างกาย ประสบการณ์ส าคัญ 

1.1.4 การรักษาความปลอดภัย (1 การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ าวัน 

(2) การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ เกี่ยวกับการป้องกัน 

     และรักษาความปลอดภัย 

(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 

(4) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

1.1.5 การตระหนักรู้เก่ียวกับร่างกาย

ตนเอง 

1) การเคล่ือนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ       

และพื้นท่ี 

(2) การเคล่ือนไหวข้ามส่ิงกีดขวาง 
 

   2. ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ   

ด้านอารมณ์ ประสบการณ์ส าคัญ 

1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี (1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ 

     เสียงดนตรี 

(2) การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 

(3) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 

(4) การเล่นบทบาทสมมติ 

(5) การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 

(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 
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ด้านอารมณ์ ประสบการณ์ส าคัญ 

1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์ (1) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 

(2) การเล่นบทบาทสมมติ 

(3) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 

(4) การร้องเพลง 

(5) การท างานศิลปะ 

 

1.2.5 การมีอัตลักษณ์เฉพาะ 

         ตนและเชื่อว่าตนเองมี 

         ความสามารถ 

 

(1) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง 

1.2.6 การเห็นอกเห็นใจผู้อืน่ (1) การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้า 

     หรือเสียใจและการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับ   

     บาดเจ็บ 

 

 

  1.3  ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม   

ด้านสังคม ประสบการณ์ส าคัญ 

1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน (1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 

(2) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 

(1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและ 

     ภายนอกห้องเรียน 

(2) การใช้วัสดุและส่ิงของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 

(3) การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือส่ิงของเครื่องใช้ท่ีใช้แล้ว  

     มาใช้ซ้ าหรือแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
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ด้านสังคม ประสบการณ์ส าคัญ 

 (4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 

(5) การเล้ียงสัตว์ 

(6) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติและ 

     ส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 

1.3.3 การปฏิบัติตามวัฒนธรรม

ท้องถ่ินและความเป็นไทย 

(1) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 

(2) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 

(3) การประกอบอาหารไทย 

(4) การศึกษานอกสถานท่ี 

(5) การละเล่นพื้นบ้านของไทย 

1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์  

         มีวินัย มีส่วนร่วม 

         และบทบาทสมาชิก 

         ของสังคม 

1) การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 

(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน 

(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 

(5) การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

1.3.5 การเล่นและท างาน 

         แบบร่วมมือร่วมใจ 

(1) การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

(2) การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 

(3) การท าศิลปะแบบร่วมมือ 

1.3.6 การแก้ปัญหา 

         ความขัดแย้ง 

(1) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 

(2) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

1.3.7 การยอมรับในความ 

         เหมือนและความ 

         แตกต่างระหว่างบุคคล 

(1) การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน 
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  1.4   ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา    

ด้านสติปัญญา ประสบการณ์ส าคัญ 

1.4.1  การใช้ภาษา 

 

(1) การฟังเสียงต่างๆ ในส่ิงแวดล้อม 

(2) การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 

(3) การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ 

(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 

(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือพูดเล่า

เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 

(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับส่ิงของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของส่ิง

ต่างๆ 

(7) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระท าต่างๆ 

(8) การรอจังหวะท่ีเหมาะสมในการพูด 

(9) การพูดเรียงล าดับค าเพื่อใช้ในการส่ือสาร 

(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ 

(11) การอ่านอย่างอิสระตามล าพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดยมีผู้

ช้ีแนะ 

(12) การเห็นแบบอย่างของการอ่านท่ีถูกต้อง 

(13) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร ค า และข้อความ 

(14) การอ่านและช้ีข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจากซ้ายไป

ขวาและจากบนลงล่าง 

(15) การสังเกตตัวอักษรในช่ือของตน หรือค าคุ้นเคย 

(16) การสังเกตตัวอักษรท่ีประกอบเป็นค าผ่านการอ่านหรือเขียนของ

ผู้ใหญ่ 

(17) การคาดเดาค า วลี หรือประโยค ท่ีมีโครงสร้างซ้ าๆ กันจากนิทาน 

เพลง ค าคล้องจอง 

(18) การเล่นเกมภาษา 

(19) การเห็นแบบอย่างของการเขียนท่ีถูกต้อง 
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ด้านสติปัญญา ประสบการณ์ส าคัญ 

 (20) การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 

(21) การเขียนค าท่ีมีความหมายกับตัวเด็ก/ค าคุ้นเคย 

(22) การคิดสะกดค าและเขียนเพื่อส่ือความหมายด้วยตนเอง

อย่างอิสระ 

1.4.2 การคิดรวบยอดการคิดเชิง

เหตุผลการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลง และ  

   ความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 

(2) การสังเกตส่ิงต่างๆ และสถานท่ีจากมุมมองท่ีต่างกัน 

(3) การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของส่ิง 

     ต่างๆ ด้วยการกระท า ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 

(4) การเล่นกับส่ือต่างๆ ท่ีเป็นทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก    

    ทรงกระบอก กรวย 

(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ าแนกส่ิงต่างๆ ตาม 

     ลักษณะและรูปร่าง รูปทรง 

(6) การต่อของช้ินเล็กเติมในช้ินใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยก 

ช้ินส่วน 

1.4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิง

เหตุผลการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

(7) การท าซ้ า การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 

(8) การนับและแสดงจ านวนของส่ิงต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

(9) การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนของส่ิงต่างๆ 

(10) การรวมและการแยกส่ิงต่างๆ 

(11) การบอกและแสดงอันดับท่ีของส่ิงต่างๆ 

(12) การช่ัง ตวง วัดส่ิงต่างๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่ 

       หน่วยมาตรฐาน 

(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดับ ส่ิงต่างๆ  

       ตามลักษณะความยาว/ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 

(14) การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม 

       ช่วงเวลา 
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   ด้านสติปัญญา ประสบการณ์ส าคัญ 

 (15) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

(16) การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณ์ 

       หรือการกระท า 

(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นอย่างมี 

       เหตุผล 

(18) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

(19) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 

1.4.3 จินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์ 

 

(1) การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านส่ือ วัสดุ ของเล่น 

     และช้ินงาน 

(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง  

     การเคล่ือนไหวและศิลปะ 

(3) การสร้างสรรค์ช้ินงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุท่ี 

     หลากหลาย 

 

1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และ

การแสวงหาความรู้ 

1) การส ารวจส่ิงต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 

(2) การตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจ 

(3) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 

(4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 

จากการสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่าย 

 
 10.2 ก าหนดเวลาเรียน 

              สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการศึกษาปฐมวัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 

             1. การศึกษาปฐมวัย อายุ 3 - 4 ปี  

    2. การศึกษาปฐมวัย อายุ 4 - 5 ปี  

    3. การศึกษาปฐมวัย อายุ 5 - 6 ปี  
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   เวลาเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย จะขึ้นอยู่กับกับสถานศึกษาแต่ละแห่ง ส่วนใหญ่จะจัด 2 ภาคเรียน : 1 ปี

การศึกษา หรือ 260 วัน : 1  ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลา 5 – 6 ช่ัวโมง โดยประมาณ  

  

ตารางก าหนดกิจกรรมส าหรับเด็ก

ปฐมวัย อาย ุ3 –  6 ปี กิจกรรม 

อาย ุ3 - 4 ปี อาย ุ3 - 5 ป ี อาย ุ5 - 6 ปี 

1. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ   ช่ัวโมง/ปี 83 ช่ัวโมง/ปี 100 ช่ัวโมง/ปี 

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  

(กิจกรรมในวงกลม)  

100 ช่ัวโมง/ปี 117  ช่ัวโมง/ปี 134 ช่ัวโมง/ปี 

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

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

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

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

 

11.โครงการต่างๆที่ด าเนินในปีการศึกษา 2563 

       11.1 มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มี 9 โครงการ ดังนี้ 

        1.  โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

แสดงนิทรรศการ ผลงานการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล                

วังตะเคียน (Open House ครั้งท่ี 2) 

       2.  ประกันคุณภาพภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

        3.  โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

        4.  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

        5.  โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูงเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

        6.  โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พอเพียง) 

 7.  โครงการจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

 8.  โครงการเยี่ยมบ้านประสานสัมพันธ์ครู/ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองนักเรียน 

 9.  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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      11.2 มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพือ่พัฒนาเด็ก

ปฐมวัยม ี6 โครงการ ดังนี้ 

       1.  โครงการเบิก – จ่าย ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

       2.  โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การสอน เพื่อสนับสนุนการดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างรอบ

ด้านและส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย 
        3. โครงการวันส าคัญเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

        4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน   

         5. โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

         6. โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
11.3  มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย  มี 6  โครงการ ดังนี้    

         1. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง 

         2. โครงการอาหารเสริม (นม) 

         3. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

         4. โครงการเด็กดีมีเงินออม 

 5. โครงการวันส าคัญเกี่ยวกับงานรัฐพิธีหรือพิธกีารเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ งานศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมและประเพณี 

 6. โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียน 

 

ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 

            ผลการประเมินรายมาตรฐาน 

            มาตรฐานด้านที่ 1 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

           1. ระดับคุณภาพ B ดี คะแนนรวม 70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.74 (มีจ านวนข้อที่ต้องปรับปรุง 1 ข้อ) 

             2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินการ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง   ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์    

และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ PDCA  จัดให้มีการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษารวมท้ังการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  มีการต้ังแต่ง

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติ

การประจ าปีการศึกษา 2563  มีโครงสร้างการบริหารงานและโครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีการก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง (ฉบับปรับปรุง) 

พุทธศักราช 2563  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                    

ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน มีการจัดหาและพัฒนาครูและบุคลากรให้มี

เพียงพอและมีศักยภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์อย่างพอเพียงจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนท่ีเหมาะสม 

สะอาดและปลอดภัย สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา             

ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีระบบ               

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมิน

ตนเองประจ าปี พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร/หัวหน้าศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จะเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารเพื่อก่อให้เกิด

ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ท าให้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท าให้การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               

บ้านเนินสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน และเป็นท่ีน่าพอใจเป็นท่ียอมรับของชุมชน  

 

 ตัวบ่งช้ีท่ี  1.2  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานท่ีสังกัด 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูงจัดท าทะเบียนข้อมูลครู และบุคลากร ข้อมูลด้านงบประมาณ  ด้านครุภัณฑ์ 

ข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง โครงสร้ างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง            

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะผู้ดูแลเด็กน ามาใช้ในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัยส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ จัดท ารายงานการอบรมรายงาน 
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ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน มีการประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงาน จัดท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์

ครู/ผู้ดูแลเด็ก และรายงานผลการปฏบิัติงานประจ าปีงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง 

               
              ตัวบ่งช้ีท่ี  1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย  

              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง  มีบริเวณท่ีต้ังปลอดภัยไม่อยู่ใกล้แหล่งมลพิษทางอากาศ น้ าและดิน                            

มีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้น  มีพื้นท่ีเล่น  มุมประสบการณ์ท่ีปลอดภัย 

สภาพแวดล้อมภายในอาคารมีครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ                   

คัดแยกของท่ีช ารุดออกอย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน จัดให้มีของเล่นปลอดภัยตามมาตรฐานอุสาหกรรม (มอก.)                

และเหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กตามวัยในโครงการจัดซื้อส่ือการเรียนรู้ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อ

ส่งเสริม การจัดประสบการณ์เรียนรู้ และพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ด าเนินการส ารวจการเดินทางของเด็กและวางแผน

แผนการด าเนินงานเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในการเดินทางของเด็ก มีมาตรการการ

ป้องกันภัย อย่างเป็นระบบ การรับส่งเด็กนักเรียน การตรวจสอบการเข้า-ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง   

 

             ตัวบ่งช้ีท่ี  1.4  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง จัดท ารายการเมนูอาหารล่วงหน้า ผ่านระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวัน

ส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School lunch) ได้รับอาหารท่ีเหมาะสมและเพียงพอตามวัย ครบ 5 หมู่                

บันทึกกราฟน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ าหนักตามเกณฑ์ ความยาว/ส่วนสูง               

ตามเพศเป็นรายบุคคล  จัดให้มียาและเวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้านและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับ การปฐมพยาบาล

เบื้องต้น มีการบันทึกการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน บันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น สนับสนุนและดูแล

พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน  เด็กมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงด้วยกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่นและนันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง

เพื่อเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกายและส่งเสริมพัฒนาการท่ีสมวัย  จัดหาอุปกรณ์ท่ีมีความสะอาดและ

ปลอดภัยในโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  รวมท้ังมีจัดให้มีระบบดูแลความสะอาด

บริเวณห้องน้ า ห้องส้วมและท่ีล้างมือ  
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             ตัวบ่งช้ีท่ี  1.5  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

 ศูนย์พัฒนาเ ด็กเ ล็กบ้านเนิน สูง  จัดท าโครงสร้ างคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนา เ ด็ก เ ล็ก                            

และประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูงเพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา  และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกิจกรรมต่างๆทาง Facebook :                    

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังตะเคียน, Facebook : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง  และ LINE : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านเนินสูง  รวมท้ังสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง  จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อย             

ปีละ 2 ครั้ง  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆตามประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมของ

ชุมชน รวมท้ัง จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว

และชุมชน กิจกรรมการแสดงนิทรรศการผลงานการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังตะเคียน  (Open House ครั้งท่ี 2) เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน 

ประชาชนและผู้ปกครองในชุมชน  

 

 3.จุดเด่น  

 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบการบริหารจัดการแบบมี ส่วนร่วม   (Participative Management)                

มีโครงสร้างการบริหารงาน  โครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก                      

ให้ความส าคัญกับคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตลอดจนผู้ปกครองชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                    

มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่ างชัดเจน มีการบริหารอย่างเป็นระบบด้วย

กระบวนการ PDCA  มีแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีแสดงแผนงาน โครงการ กิจกรรม วิธีการ 

งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมายท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าหนดไว้ 

และมีการน าแผนสู่การปฏิบั ติตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้   จัดท าแผนปฏิบั ติการประจ าปีการ ศึกษา                         

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารวมท้ังการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรสถานศึกษา มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพ   
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4. จุดควรพัฒนา 

        4.1 ควรจัดให้มีแผนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับผู้ดูแลเด็กและผู้เรียนเสมือนเกิดเหตุจริงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

   4.2 ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา  ภายในและ
ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และชุมชน ผ่านกิจกรรม ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้มี 
ความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 
 
  5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือ ที่ดีเลิศ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง  ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  

บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มีการบริหารอย่างเป็น

ระบบด้วยกระบวนการ PDCA  และวิเคราะห์ ข้อมูลแบบ SWOT ( swot analysis )  สภาพของปัญหา ความต้องการ

พัฒนา จุดแข็ง และจุดอ่อนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2562  และสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

2560  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผล

การประเมินตนเองประจ าปี พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง   และน าผล            

ท่ีได้รับน ามาพัฒนาจนเกิดผลเชิงประจักษ์ต่อสารณชนท่ัวไปจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นท่ียอมรับของชุมชน  จัดหาครู

และบุคลากรให้มีเพียงพอต่ออัตราส่วนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการจัดการศึกษา  จัดหาวัสดุครุภัณฑ์อย่างพอเพียงในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน                       

ให้มีความเหมาะสม สะอาดและปลอดภัย 

     มาตรฐานด้านที่ 2 ด้านครู/ผู้ดูแลเด็ก ให้การดูแลจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น เพื่อพฒันาเด็ก

ปฐมวัย 

1. ระดับคุณภาพ   B  ดี  คะแนนรวม  46 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.67 (มีจ านวนข้อที่ต้อง

ปรับปรุงจ านวน 1 ข้อ) 

2.  กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินการ 

 

         ตัวบ่งช้ีท่ี  2.1  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

         ครู/ ผู้ ดูแลเด็ก  จัดกิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจและความสามารถตามวัย                              

ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุ                

ต่ ากว่า 3 ปี และแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุ 3 ปี ตามหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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บ้านเนินสูง และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2562 จัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้                        

ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านโดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็ก    

เป็นส าคัญ ครู/ผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 หลักโดยบันทึกพฤติกรรมของเด็กขณะท ากิจกรรมรายบุคคลทุกคน 

มีการประเมินการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กรายบุคคล (DSPM) ประเมินและบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กเป็น

รายบุคคล  จัดซื้อ/จัดหาส่ือการเรียน วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอนตามโครงการจัดหาส่ือการเรียน   

การสอน วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านเหมาะสมตามวัย              

ผู้ดูแลเด็กใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อเสริมส่ือหลักโดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ

กระตุ้นความสนใจของเด็กในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือกระท า ได้ส ารวจสืบค้น                 

ได้เล่น ได้ฝึกแก้ปัญหา ได้คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ 

 

         ตัวบ่งช้ีท่ี  2.2  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 

         ครู/ผู้ดูแลเด็ก  ได้ด าเนินการจัดท ารายการเมนูอาหารล่วงหน้าผ่านระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวันส าหรับ

โรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School lunch)  เพื่อให้เด็กได้รับอาหารท่ีเหมาะสมและเพียงพอตามวัย ครบ 5 หมู่

จัดท าโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                         

ได้รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างท่ัวถึง  นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง สุขภาพอนามัย             

และพัฒนาการด้านร่างกายตามวัย   ดูแลและรักษาความสะอาดของภาชนะใส่อาหาร บรรจุน้ า แก้วน้ าส าหรับเด็กและ

สถานท่ีรับประทานอาหารของเด็ก ดูแลเอาใจใส่ และช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาในการรับประทานอาหาร จัดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมสุขนิสัยท่ีดีให้กับเด็กด้านการกิน การล้างมือ การแปรงฟัน  การเล่น การนอน และการรักษาความสะอาด โดย

เน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง จัดท าบันทึกการตรวจสุขภาพอนามัย และความสะอาดของร่างกาย

ประจ าวันของเด็กทุกคน เช่น การตรวจผม การตรวจเล็บ ส ารวจ และสังเกตอาการเจ็บป่วยของเด็ก พร้อมท าบันทึก

การตรวจฯ ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็ก จัดท าบันทึกการตรวจฯตรวจสุขภาพช่องปากของเด็กเป็นรายบุคคล                          

ท าบันทึกการตรวจสุขภาพ บันทึกการเจ็บป่วยของเด็กเป็นรายบุคคลจัดท าบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็น

รายบุคคลทุก 3 เดือน ตามกราฟน้ าหนักตามเกณฑ์อายุและส่วนสูง  
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        ตัวบ่งช้ีท่ี  2.3  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการส่ือสาร 

        ครู/ผู้ดูแลเด็ก  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล และสถานท่ี

แวดล้อมธรรมชาติรอบตัว ส่ิงต่างๆ รอบตัว จัดประสบการณ์เรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะทางภาษา ด้านการฟัง และการพูด

และบันทึกหลังสอน จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะทางภาษา  ด้านการอ่านและการเขียน

สอดแทรกกิจกรรมทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมท่ี ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาทักษะกระบวนการคิด                  

ผ่านการเล่นอย่างอิสระและส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดให้กับเด็ก สร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึกอบอุ่นกล้าคิด     

กล้าท า มี ส่ือท่ีส่งเสริมทักษะด้านสติปัญญา ภาษาและการส่ือสาร ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการฟังและพูด                       

จากการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียนในกิจกรรมรักการอ่านและการเล่านิทาน กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน               

ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เด็กสามารถ ใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร                  

ในชีวิตประจ าวันได้เหมาะสมตาม เด็กทุกคนมีทักษะ  ในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันอ่านภาพ                 

พูดข้อความด้วยภาษาของตนเองเด็กพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสม                 

ตามวัย 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี  2.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ – สังคม  ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โตไปไม่โกง

ระดับปฐมวัย  ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะความเป็นธรรมทางสังคมการกระท าอย่างรับผิดชอบและ

เป็นอยู่อย่างพอเพียง  มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการน าสถานการณ์ปัจจุบันน ามาแทรกในแผนการจัด

ประสบการณ์เรียนรู้  ก าหนดกติกาในห้องเรียน/ช้ันเรียนสติปัญญา กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเพื่อปลูกฝ่ังด้านคุณธรรม 

จริยธรรม โครงการเด็กดีมีเงินออม  จัดท าโครงการวันส าคัญ อาทิเช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ และวันส าคัญ

ทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีคุณธรรม  จริยธรรมจากการด าเนินกิจกรรมวันส าคัญและ                     

มีความรู้ในวันส าคัญต่างๆ ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณี   

 

ตัวบ่งช้ีท่ี  2.5  การส่งเสริมเด็กในระยะเปล่ียนผ่านให้ปรับตัวสู่การเช่ือมต่อในขั้นถัดไป 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวเด็ก  บันทึกข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับสุขภาพของ    

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รวมถึงการให้ข้อแนะน าในการเตรียมพร้อมเมื่อเด็กมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง 
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ครู/ผู้ดูแลเด็กจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย และมุ่งเน้นการพัฒนา

เด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และภาษา การส่ือสาร จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญจัดท าบันทึกหลังการสอน  มีส่ือ วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีอยู่ในมุมต่าง ๆ อย่างเพียงพอและ

เหมาะสม มีมุมเสริมทักษะ/มุมเสริมประสบการณ์  มีทะเบียนส่ือ เทคโนโลยี ทะเบียน แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

จัดท าบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 หลักโดยบันทึกพฤติกรรมของเด็กขณะท า กิจกรรมรายบุคคลทุกคน       และ

จัดท าโครงการประชุมผู้ปกครอง โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน ประชาชน และผู้ปกครองในชุมชนมีส่วนร่วม                         

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 

 3.  จุดเด่น 

         3.1  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญ

ของการพัฒนาการครอบคลุมพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุ                

ต่ ากว่า 3 ปี และแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุ 3 ปี  บูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนผ่านการเล่น

เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการท้ังทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง  ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

จัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการโดยตรงผ่านการเล่น ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม 

เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ การแบ่งปัน และการรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ปลูกฝัง

คุณธรรม  จริยธรรมอันดี จัดห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  และมีส่ือการเรียนรู้ท่ี

เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน มีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์                    

การเรียนรู้และการจัดกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือ  และวิธีการท่ีหลากหลาย เช่นการสังเกต  การสอบถาม                     

และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก ผู้ดูแลเด็กใช้ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน                 
มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  

3.2  ครู/ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นและอุทิศตน          

ในการสอนและพัฒนาผู้เรียน ครูมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

ปฐมวัยมากกว่า 3 ปี  
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3.3  ครู/ ผู้ดูแลเด็ก  ใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อเสริมส่ือหลักโดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้หรือ

ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือ

กระท า ได้ส ารวจสืบค้น ได้เล่น ได้ฝึกแก้ปัญหา ได้คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ 

 

4.  จุดที่ควรพัฒนา  

4.1 ครู/ ผู้ดูแลเด็ก  ควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ                  

ปรับแผนการสอนท่ีหลากหลายมากขึ้น 

4.2  ครู/ผู้ดูแลเด็ก  ควรมีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งจะช่วยให้การจัดการ
เรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4.3  ครู/ผู้ดูแลเด็กเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตมาปรับการจัดอาหารให้เหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล              

และบันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง  

4.4 ครู/ผู้ดูแลเด็กควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านเน้นการเป็นผู้ฟัง ผู้พูดท่ีดีเหมาะสมกับวัย  

  

5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือ ที่ดีเลิศ   

          5.1  ครู / ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ความสามารถตรงตามสายงาน จบวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย จึงสามารถจัด 

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนท้ัง 4 ด้าน ให้มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

        5.2  ครู / ผู้ดูแลเด็ก  วัดผลและประเมินผลพัฒนาการสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

        5.3  ครู / ผู้ดูแลเด็ก เป็นบุคคลในพื้นท่ี มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชุน จึงท าให้ผู้ปกครอง นักเรียนให้ความ 

ไว้วางใจ และได้รับความร่วมมือในการพัฒนาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และ ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนเป็นอย่างดียิ่ง 

     5.4  มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางาน จากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องและ    

สม่ าเสมอ 
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มาตรฐานด้านที่ 3  คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

1.  ระดับคุณภาพ  A ดีมาก  

2.  กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินการ 

 ส าหรับเด็กแรกเกิด – อายุ 2 ปี ( 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ) 

          ระดับคุณภาพ A ดีมาก คะแนนรวม 20 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 95.23 

 ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1 ก  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย   

 ผู้เรียนได้รับประทานอาหารท่ีเหมาะสมและเพียงพอตามวัย ครบ 5 หมู่   ในโครงการอาหารกลางวันศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง  ผู้ดูแลเด็กบันทึกกราฟน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์ อายุและน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ความยาว/ ส่วนสูงตามเพศเป็นรายบุคคล เด็กมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง จัดท าบันทึกการ

เจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลทุก 3 เดือนเพื่อแสดงถึงข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโตเป็นรายบุคคล  โดยยึดเกณฑ์

ตามกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อิงตามเพศและช่วงอายุกรองกรมอนามัย  ในคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  ในปีการศึกษา 2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง  มีเด็กอายุ 2 ปี  จ านวน 15 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 % สูงดีสมส่วนตามเกณฑ์น้ าหนักและอายุ โดยยึดเกณฑ์ตามกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์

อิงตามเพศและช่วงอายุของกรมอนามัย  ในคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  

 

ตัวบ่งช้ีท่ี  3.2 ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัย 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  ได้ด าเนินการดังนี้ 

จัดท าบันทึกการคัดกรองและจัดท าบันทึกการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยครู/ผู้ดูแลเด็ก     

และผู้ปกครองโดยเด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน (คัดกรองตามช่วงอายุ)  ได้แก่ 

ด้านท่ี  1  เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ( GM )  จ านวน  15 คน 

ด้านท่ี  2  เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย ( FM ) จ านวน   15  คน 

ด้านท่ี  3  เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา ( RL )  จ านวน  15  คน 

ด้านท่ี  4  เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย ( EL )  จ านวน   15  คน 

ด้านท่ี  5  เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม ( PS )  จ านวน  15  คน 
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      ส าหรับเด็กอายุ  3 ปี ถึงอายุ 6 ปี  ( ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 ) 

      ระดับคุณภาพ B ดี คะแนนรวม 62 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.93 (มีจ านวนข้อที่ต้องปรับปรุงจ านวน 2 ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1 ข  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  ได้ด าเนินการดังนี้ 

จัดท าบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก แสดงถึงข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโตเป็นรายบุคคล โดยยึดเกณฑ์                

ตามกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อิงตามเพศและช่วงอายุของกรมอนามัย  ในคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)   โดยในปีการศึกษา 2563 มีเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100       

สูงดีสมส่วนตามเกณฑ์น้ าหนักและอายุ  ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังการสร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง                      

ด้านการกิน การล้างมือ การแปรงฟันการเล่น การนอน การรักษาความสะอาด โดยเน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วย

ตนเอง รวมท้ังได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ท าให้เด็กมีสุขภาพ

ร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงมีความพร้อม มีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัย   
 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี  3.2 ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย 

ผู้เรียนมีพัฒนาการตามวัยในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต ท่ีดี  ได้รับการปลูกฝัง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสมตามวัย  ได้รับส่งเสริมกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง

กับปรัชญาการศึกษาปฐมวัยและมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 

สติปัญญา และภาษาการส่ือสารโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  บันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล  

มีส่ือ วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีอยู่ในมุมต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม มีมุมเสริมทักษะ/มุมเสริม ประสบการณ์   

 ผู้เรียนได้รับการประเมินพัฒนาการเป็นกระบวนการต่อเนื่องครอบคลุมพัฒนาการเด็กทุกด้าน เพื่อน าผลการ

ประเมินมาใช้วางแผนจัดกิจกรรมให้เด็กแต่ละคนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน                   

เป็นการประเมินขณะท่ีเด็กท ากิจกรรมประจ าวันและช่วงเวลาต่าง ๆ  ได้แก่ การสังเกตการสัมภาษณ์ การสนทนา             

การบันทึกพฤติกรรมเด็กและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ดูแลเด็กเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ แล้วน าข้อมูลจากการประเมิน

พัฒนาการมาสรุป   
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 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อมและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยด้วยกิจกรรม               

ในโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่นและนันทนาการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง  ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการฟังและพูดจากการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียนใน

กิจกรรมรักการอ่านและการเล่านิทาน  รวมท้ังได้ด าเนินการจัดซื้อส่ือการเรียนการเรียนรู้ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยท่ีมีมาตรฐาน (มอก.) เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย และจัดซื้อวัสดุ

การศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อสนับสนุน การดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านและส่งเสริม              

การจัดประสบการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย   

               

          ตัวบ่งช้ีท่ี  3.3 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหว 

 ผู้เรียนมีพัฒนาการการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อ              

และระบบประสาท โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนสามารถ

เคล่ือนไหวอยู่กับท่ีหรือเคล่ือนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์และทรงตัวได้ตามวัย เด็กได้เล่นเครื่องสัมผัส เล่นเกมการศึกษา 

ฝึกช่วยเหลือตนเอง ในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ฯลฯ                      

จัดท าบันทึกพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหว โดยครู/ ผู้ดูแลเด็ก ยึดเกณฑ์และวิธีการประเมินของกรมอนามัยในคู่มือเฝ้า

ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย

และการดูแลเด็ก การดูแลสุขภาพด้วยกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่นและนันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง       

เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนใจการเล่นกีฬา กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเคล่ือนไหวร่างกาย การออก

ก าลังกาย การเล่นกีฬาสร้างสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรง   

    

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ 

 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยปลูกฝังให้เด็กมีความกรุณา 

เอื้อเฟื้อ  แบ่งปัน  มีมารยาทและปฏิบั ติตนตามวัฒนธรรมไทยและ ศาสนาท่ีนับถือโดยจัดกิจกรรม ต่างๆ                                  

ผ่านการเล่น  เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือกและตอบสนองตามความต้องการของตนเอง  โดยการสอดแทรกสอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรมเข้าไปในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  สนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก

ของตนเองท่ีเหมาะสมกับวัย  มีความเช่ือมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  แสดงความพอใจในผลงาน                    
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และความสามารถของตนเอง มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี ช่วยเหลือ             

และแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง และท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จด้วยตนเองมีการบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก

รายบุคลและบันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล  

 

          ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 

   ผู้เรียนได้รับรู้และเรียนรู้ ส่ิงต่างๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิ งแวดล้อม บุคคลและส่ือต่างๆ                           

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   เปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการ

ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ รอบตัว ฟังผู้อื่นพูดและ

สนทนาโต้ตอบอย่าง ต่อเนื่อง เช่ือมโยงกับเรื่องท่ีฟัง เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้ อ่านภาพและสัญลักษณ์ได้                          

จับคู่และเปรียบเทียบความ แตกต่างหรือความเหมือนของส่ิงต่างๆโดยใช้ลักษณะท่ีเรียงล า ดับส่ิงของหรือเหตุการณ์

อย่างน้อย 5 ล าดับ เคล่ือนไหวท่าทางเพื่อส่ือสารความคิดและความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลาย เด็กสามารถ                   

เล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเองและบุคคลรอบตัวได้  อธิบายความเหมือนและความแตกต่าง การเปรียบเทียบจ านวน มากกว่า 

น้อยกว่า เท่ากัน โดยจัดกิจกรรมโครงงานน้ าเดินได้ เพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องสีสันต่างๆและการผสม สีง่ายๆ เสริมทักษะ

ด้านการคิด  การต้ังค าถาม ช่วยฝึกฝนด้านการสังเกต และการจ าแนก เปรียบเทียบ ปริมาตรน้ าท่ี สูง-ต่ า มากกว่า       

น้อยกว่า เท่ากัน อัตราส่วนการผสมสีต่างๆท าให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และการมีส่วนร่วมพร้อมท้ัง

ได้ลงมือปฏิบัติจริง  และปรับกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ปัจจุบัน  

 

            ตัวบ่งช้ีท่ี 3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการส่ือสาร 

ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะทางภาษา  ด้านการฟัง และการพูด ผ่านกิจกรรมการเล่านิทานในกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ และกิจกรรมเสรี  ผู้ดูแลเด็กใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อเสริมส่ือหลักโดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้

หรือประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ช่วยให้เด็กปฐมวัย

พัฒนาความสามารถทางการคิด ทางภาษา และจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ได้ดี โดยการใช้นวัตกรรม ส่ือและ

เทคโนโลยีท าให้เด็กรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ได้หลายช่องทาง  เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน              

อ่านภาพ  พูดข้อความด้วยภาษาของตนเองเด็กพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการของตนเองได้อย่าง

เหมาะสมตามวัย 
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          ตัวบ่งช้ีท่ี 3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง  ได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์                 

การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

พ.ศ.2563 ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตประจ าวัน มีลักษณะนิสัย สุขนิสัยท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคม             

ท่ีหลากหลาย  เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี  เคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเป็นสมาชิกท่ีดี

ของครอบครัว  เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญๆ ในโครงการวันส าคัญฯ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์ตามวัย 

3.  จุดเด่น 

        3.1  ผู้เรียนมีพัฒนาการตามวัยในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  ได้รับการปลูกฝัง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสมตามวัย  ได้รับส่งเสริมกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง

กับปรัชญาการศึกษาปฐมวัยและมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ                      

สังคม สติปัญญา และภาษาการส่ือสารโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   

 3.2  ผู้เรียนมีการพัฒนาการอารมณ์ จิตใจ และได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยปลูกฝังให้เด็ก                   

มีความกรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีนับถือโดยจัดกิจกรรมต่างๆ                                  

ผ่านการเล่น  เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือกและตอบสนองตามความต้องการของตนเอง  โดยการสอดแทรกสอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรมเข้าไปในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน   

 3.3  ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตประจ าวัน มีลักษณะนิสัย สุขนิสัยท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคม             

ท่ีหลากหลาย  เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี  เคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเป็นสมาชิกท่ีดี

ของครอบครัว 

 

4.  จุดควรพัฒนา 

     4.1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ อย่างสม่ าเสมอและปฏิบัติจนเกิดนิสัย                  
ติดตัวตลอดไป 
     4.2  ควรส่งเสริมให้เด็กมีสุภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ เนื่องจากเด็กมีสุขภาพช่องปาก ฟันผุ มากกว่าร้อยละ 50  
 4.3  ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจ และเข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกบริเวณรอบบริเวณโรงเรียนและชุมชน  
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5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี  หรือ  ที่ดีเลิศ 

5.1 ผู้เรียนมีพัฒนาการตามวัยในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี  ได้รับการปลูกฝัง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสมตามวัย  ได้รับส่งเสริมกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง

กับปรัชญาการศึกษาปฐมวัยและมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 

สติปัญญา และภาษา การส่ือสาร จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  ผู้เรียนได้รับการประเมินพัฒนาการเป็น

กระบวนการต่อเนื่องครอบคลุมพัฒนาการเด็กทุก ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม  โดยปลูกฝังให้เด็กมีความกรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ี

นับถือโดยจัดกิจกรรมต่างๆ  

5.2 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะทางภาษา  ด้านการฟัง และการพูด ผ่านกิจกรรมการเล่านิทานในกิจกรรม

เสริมประสบการณ์ และกิจกรรมเสรี  ผู้ดูแลเด็กใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อเสริมส่ือหลักโดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการ

เรียนรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ช่วยให้เด็กปฐมวัย

พัฒนาความสามารถทางการคิด ทางภาษา และจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ได้ดี โดยการใช้นวัตกรรม ส่ือและ

เทคโนโลยีท าให้เด็กรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ได้หลายช่องทาง  เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน              

อ่านภาพ  พูดข้อความด้วยภาษาของตนเองเด็กพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการของตนเองได้อย่าง

เหมาะสมตามวัย 

 

ตอนที่ 3  สรุปผลการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  

ระดับคุณภาพ  B  (ดี)  คะแนนเฉลี่ย  88.89  (มีตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง  4 ข้อ) 
1. จุดเด่น 

     1.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก 

การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์                  

และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ  PDCA จัดท าโครงสร้างการ

บริหารงาน มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาเด็ก

ทุกด้าน มีการจัดหาและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีเพียงพอและมีศักยภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

และจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์อย่างพอเพียง                          
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เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้มีความเหมาะสม สะอาดและปลอดภัย สนับสนุนส่งเสริม

บุคลากรเข้ารับการอบรม มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

และสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา    

มีการติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี ( SAR) ประจ าปีการศึกษา 

2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารเพื่อก่อให้เกิดความ

ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ท าให้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท าให้การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน และเป็นท่ีน่าพอใจเป็นท่ียอมรับของชุมชน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยมท่ีพึงประสงค์เหมาะสมตามวัย 

 

    1.2  ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล  และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

         1.2.1  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยมุ่งเน้น

ความส าคัญของการพัฒนาการครอบคลุมพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับ

เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี และแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุ 3 ปี  บูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนผ่าน

การเล่นเพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการท้ังทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง  ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน จัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการโดยตรงผ่านการเล่น ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้

รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ การแบ่งปัน และการรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมอันดี จัดห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  และมีส่ือการ

เรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน มีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจากการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือ และวิธีการท่ีหลากหลาย เช่นการสังเกต  การ

สอบถามและการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก ผู้ดูแลเด็กใช้ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เหมาะสมกับ
นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ  
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1.2.2 ครู/ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความมุ่งมั่น 

และอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน ครูมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การจัดการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยมากกว่า 3 ปี  

1.2.3  ครู/ผู้ดูแลเด็ก  ใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อเสริมส่ือหลักโดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้หรือ 

ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือ

กระท า ได้ส ารวจสืบค้น ได้เล่น ได้ฝึกแก้ปัญหา ได้คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ 

 

   1.3 ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย 

          1.3.1  ผู้เรียนมีพัฒนาการตามวัยในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  ได้รับ

การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสมตามวัย  ได้รับส่งเสริมกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ท่ีสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัยและมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ                      

สังคม สติปัญญา และภาษาการส่ือสารโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ    

   1.3.2  ผู้เรียนมีการพัฒนาการอารมณ์ จิตใจ และได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยปลูกฝังให้

เด็กมีความกรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีนับถือโดยจัดกิจกรรมต่างๆ 

ผ่านการเล่น เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือกและตอบสนองตามความต้องการของตนเอง โดยการสอดแทรกสอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรมเข้าไปในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน   

  1.3.3  ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตประจ าวัน มีลักษณะนิสัย สุขนิสัยท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ใน

สังคมท่ีหลากหลาย  เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี  เคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเป็น

สมาชิกท่ีดีของครอบครัว 

2.  จุดที่ควรพัฒนา  
2.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

    2.1.1ควรจัดให้มีแผนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กบัผู้ดูแลเด็กและผู้เรียนเสมือนเกิดเหตุจริงอย่างน้อย             

ปีละ 1 ครั้ง 

    2.1.2 ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา  

ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และชุมชน ผ่านกิจกรรม ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้

ต่างๆ ให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 
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2.2  ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล  และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 2.2.1 ครู/ผู้ดูแลเด็ก  ควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

และปรับแผนการสอนท่ีหลากหลายมากขึ้น 

 2.2.2 ครู/ผู้ดูแลเด็ก  ควรมีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ 

การจัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2.2.3  ครู/ผู้ดูแลเด็กเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตมาปรับการจัดอาหารให้เหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล              

และบันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง  

 2.2.4  ครู/ผู้ดูแลเด็กควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านเน้นการเป็นผู้ฟัง ผู้พูดท่ีดี

เหมาะสมกับวัย 

 

  2.3  ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย 

  2.3.1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ อย่างสม่ าเสมอและปฏิบัติจนเกิดนิสัย                  
ติดตัวตลอดไป 
     2.3.2  ควรส่งเสริมให้เด็กมีสุภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ เนื่องจากเด็กมีสุขภาพช่องปาก ฟันผุ ร้อยละ 50  
 2.3.3  ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจ และเข้าร่วมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกบริเวณรอบบริเวณโรงเรียนและชุมชน  
 

 

 

 

 

3.  แนวทางการพัฒนา 

         ส่งเสริมให้ครู/ผู้ดูแลเด็กได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง                     

เพื่อน ามาใช้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการท างาน มีการจัดประชุมช้ีแจงให้ผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรปฐมวัย

และการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศท้ังเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน  

ส่งเสริมครู/ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อน ามาพัฒนาและเพิ่ม

ศักยภาพในการท างาน จัดกิจกรรมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม  มารยาทท่ีดี  การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี                   

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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4.  ความต้องการช่วยเหลือ 

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรจัดให้มีพื้นท่ีจัดกิจกรรมการเล่นและสนามเด็กเล่น และมีอุปกรณ์เครื่องเล่น                         

ท่ีหลากหลาย และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารท่ีปลอดภัย ควรมีขอบเขตและทางเข้า-ออกท่ีชัดเจนและมีรั้ว                

รอบขอบชิด  
 

 

5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

5.1  การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย              

ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาตามบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ PDCA  

และวิเคราะห์ข้อมูลแบบ SWOT ( swot analysis )  สภาพของปัญหา ความต้องการพัฒนาจุดแข็ง และจุดอ่อนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด น ามาพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลเชิง

ประจักษ์ต่อสารณชนท่ัวไปจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

  5.2  ครู/ ผู้ดูแลเด็กมีความรับผิดชอบ มีประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์และพัฒนาการการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความ

ต้องการของเด็กในช้ันเรียน ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง                             

เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการความพร้อมของเด็กปฐมวัยท้ัง 4 ด้าน โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการ

ด าเนินการ ได้แก่ วางแผนการด าเนินงาน (Plan) วางแผนตามวัตถุประสงค์เป้าหมายการส่งเสริมพัฒนาการความ

พร้อมของเด็กปฐมวัยท้ัง 4 ด้านลงมือปฏิบัติงาน (DO) ตามแผนท่ีวางไว้สร้างกิจกรรม เตรียมวัสดุอุปกรณ์ด าเนิน

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ประเมินผลงาน (Check) พัฒนาปรับปรุง (Action) น าเอาผลการประเมินน ามาพัฒนาปรับปรุง

ผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม จัดให้มีการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการจัด

ประสบการณ์พร้อมท้ังน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 

 

6.ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์กรมหาชน)  คือ   

                                                           -  ไม่มี  - 
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ส่วนที่ 3 

บทสรุปมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนนิสูง 

โดยรวมทั้ง 3  มาตรฐาน 

 ตามท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประจ าปี (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 

 
ผลการประเมิน 3 ด้าน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ คะแนน ร้อยละ 
ตัวบ่งชี้ที่ต้อง

ปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 70 89.74 1 ข้อ 

มาตรฐานที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
การเล่น เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย 

46 76.67 1 ข้อ 

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
- 3 ก แรกเกิด ถึง 2 ปี ( 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ) 
- 3 ข 3 ปี ถึง 6 ปี (ก่อนเข้าเรียนช้ันป.1) 

 
20 
62 

 
95.23 
93.93 

 
1 ข้อ 
1 ข้อ 

 
ผลการประเมินในภาพรวม 

ผลรวมของร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน ร้อยละ 88.89 
มาตรฐานทุกด้าน มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุงรวม 4 ข้อ 

ระดับคุณภาพ (     )  A ดีมาก 
(  )  B  ดี 
(     )  C  ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
(     )  D  ต้องปรับปรุง 
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ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ย จ านวนข้อที่ต้องปรับปรุง 
A ดีมาก ร้อยละ 80  ขึ้นไป ไม่มี 
B ดี ร้อยละ 60-79.99 1-7 ข้อ 
C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ร้อยละ 40-59.99 8-15 ข้อ 
D ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 40 16 ขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง มีตัวบ่งช้ีท่ีต้องปรับปรุง จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 

1. ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3.1 บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
2. ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึงการเป็น

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
3. ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1.1ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 
4. ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1.3ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ 

ดังนั้นจากผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของ
จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการช่วยเหลือ
ได้สรุปผลดังนี้ 
 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 1.ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1.1 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบการบริหารจัดการแบบมี

ส่วนร่วม  (Participative Management)  โครงสร้างการ

บริหารงาน  โครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก

เ ล็กและโครงสร้ าง ศูนย์พัฒนา เ ด็ก ให้ความส า คัญกับ

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนผู้ปกครอง

ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 

และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีการบริหารอย่าง

เป็นระบบด้วยกระบวนการ PDCA  มีแผนพัฒนาการศึกษา  

1.1 ควรจัดให้มีแผนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กบั

ผู้ดูแลเด็กและผู้เรียนเสมือนเกิดเหตุจริงอย่างน้อย               

ปีละ 1 ครั้ง 

1.2 ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา  ภายในและ
ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และชุมชน ผ่าน
กิจกรรม ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 1.ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีแสดงแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

วิธีการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมายท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าหนดไว้ 

และมีการน าแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว้  

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี งบประมาณ  จัดให้มีการปรับปรุ งหลัก สูตร

สถานศึกษารวมท้ังการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้

สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี

คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา มี

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อใช้

เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ   

 

1.1 ควรจัดให้มีแผนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กบั

ผู้ดูแลเด็กและผู้เรียนเสมือนเกิดเหตุจริงอย่างน้อย               

ปีละ 1 ครั้ง 

1.2 ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา  ภายในและ
ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และชุมชน ผ่าน
กิจกรรม ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ให้มคีวามหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
2.ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

2.ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

2.1  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และ

การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการ

พัฒนาการครอบคลุมพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย มีแผนการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี และ

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุ 3 ปี   

บูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กได้

ประสบการณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการท้ังทางด้าน

ร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา สอดคล้องกับ

หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง   

  

2.1 ครู/ผู้ดูแลเด็ก  ควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี

สอดค ล้อ งกั บห ลัก สูตรก าร ศึกษ าป ฐมวั ย แ ละ                  

ปรับแผนการสอนท่ีหลากหลายมากขึ้น 

2.2 ครู/ผู้ดูแลเด็ก  ควรมีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนอย่าง
น้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งจะช่วยให้การจัดการเรียน
การสอนของครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตมาปรับ

การจัดอาหารให้ เหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล              

และบันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
2.ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อ) 

2.ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อ) 

ส่ ง เ สริ มก าร เ รี ยน รู้ ใ นห้ อ ง เ รี ยนและนอกห้ อง เรี ยน                        
จัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการโดยตรงผ่านการ
เล่น ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม                    
เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ การแบ่งปัน และการรอคอย เพื่อ
ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรมอันดี จัดห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย มีมุมส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอน มีการประเมินพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้และการจัด
กิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือ และวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น
การสังเกต  การสอบถาม และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของ
เด็ก ผู้ดูแลเด็กใช้ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี ท่ีทันสมัย 
เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
อย่างเต็มก าลังความสามารถ  
2.2  ครู/ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นและอุทิศตน ในการ
สอนและพัฒนาผู้เรียน ครูมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และมีประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย
มากกว่า 3 ปี  
2.3  ครู/ผู้ดูแลเด็ก  ใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อเสริมส่ือหลักโดย
บูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้หรือประสบการณ์การ
เรียนรู้เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กในการท ากิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือกระท า ได้ส ารวจ
สืบค้น ได้เล่น ได้ฝึกแก้ปัญหา ได้คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
คิดสร้างสรรค์ 

 

2.4 ครู/ผู้ดูแลเด็กควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กมีนิสัย

รักการอ่านเน้นการเป็นผู้ฟัง ผู้พูดท่ีดีเหมาะสมกับวัย  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
3.ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย 3.ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย 

3.1  ผู้เรียนมีพัฒนาการตามวัยในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี       

มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  ได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์เหมาะสมตามวัย  ได้รับส่งเสริมกิจกรรมตาม

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับปรัชญา

การศึกษาปฐมวัยและมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบ

ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และ

ภาษาการส่ือสารโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็น

ส าคัญ   

3.2  ผู้เรียนมีการพัฒนาการอารมณ์ จิตใจ และได้รับการ

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยปลูกฝังให้เด็ก มีความกรุณา 

เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย

และศาสนาท่ีนับถือโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่น  เด็กได้

มีโอกาสตัดสินใจเลือกและตอบสนองตามความต้องการของ

ตนเอง  โดยการสอดแทรกสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเข้า

ไปในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน   

3.3  ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตประจ าวัน มีลักษณะนิสัย  

สุขนิสัยท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมท่ีหลากหลาย  

เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี  เคารพเทิดทูนสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์และเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 

 

3.1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 10 
ประการ อย่างสม่ าเสมอและปฏิบัติจนเกิดนิสัยติดตัว                  
ตลอดไป 
3.2  ควรส่งเสริมให้เด็กมีสุภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ 
เนื่องจากเด็กมีสุขภาพช่องปาก ฟันไม่ผุ                       
ต่ ากว่าร้อยละ  50 - 55   
3.3  ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนสนใจ และเข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกบริเวณรอบบริเวณโรงเรียนและชุมชน  
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 
 
  
 
 



 

แบบบันทึกการประเมิน 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ส่วนที่ ๒ สรุปผลการประเมิน  
มาตรฐานด้านที่ ๑ 

การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๙      ๑.๑.๑  บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ     

     ๑.๑.๒  บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย     

     ๑.๑.๓  บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ     

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงานทุกสังกัด ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๒      ๑.๒.๑  บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ     

     ๑.๒.๒  ผู้บริหารสถานพัฒนาปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการมี  
  คุณวุฒิ/คุณสมบัติ เหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

    

     ๑.๒.๓  ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าท่ีหลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก มีคุณวุฒิ/ 
  คุณสมบัติเหมาะสม 

    

     ๑.๒.๔  บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียง 
ต่อจ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๘      ๑.๓.๑  บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ     

     ๑.๓.๒  โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ต้ังอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อม 
 ท่ีปลอดภัย 

    

     ๑.๓.๓  จัดการความปลอดภัยของพื้นท่ีเล่น/ สนามเด็กเล่น และ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
 
 

    



 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

     ๑.๓.๔  จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ 
ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งาน และเพียงพอ 

     

     ๑.๓.๕  จัดให้มีของเล่นท่ีปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ 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 

๑๙      ๑.๔.๑  มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก 
 และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น 

    

     ๑.๔.๒  มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี 
และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

    

     ๑.๔.๓  อาคารต้องมีพื้นท่ีใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กท่ี 
เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

    

     ๑.๔.๔  จัดให้มีพื้นท่ี/ มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและ 
นอกห้องเรียน 

    

     ๑.๔.๕  จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ท่ีแปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด  
  ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

    

     ๑.๔.๖  จัดการระบบสุขาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานท่ี 
 ปรุงประกอบอาหาร น้ าด่ืมน้ าใช้ ก าจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล และพาหะน าโรค 

    

     ๑.๔.๗  จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของ 
 เด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

    

 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ๐ ๑ ๒ ๓           

     ๑.๕.๑  มีการส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ 
ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เกี่ยวกับตัวเด็กและการ ด าเนินงานของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย        

    

     ๑.๕.๒  การจัดกิจกรรมท่ีพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม     

     ๑.๕.๓  ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่อง
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

    

     ๑.๕.๔  มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย     

มาตรฐานด้านที่ ๑ มีคะแนนรวม ๗๐ คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๑ มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 

                                                                  ๗๘ 

๘๙.๗๔ 

มาตรฐานด้านที่ ๑ มีจ านวนตัวบ่งชี้ ที่ต้องปรับปรุง ๑ ข้อ 

 

 

มาตรฐานด้านที่ ๒ 
ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๐      ๒.๑.๑  มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย มีการด าเนินงานและประเมินผล 

    

     ๒.๑.๒  จัดพื้นท่ี/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นท่ีเหมาะสมอย่าง 
หลากหลาย 

    

     ๒.๑.๓  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติ 
ของเด็กท่ีเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

    

     ๒.๑.๔  เลือกใช้ส่ือ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อม  
 ภายใน-ภายนอกแหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

    



 

 

 

 

     ๒.๑.๕  เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการจัด 
กิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๓      ๒.๒.๑  ให้เด็กรับประทานอาหารท่ีครบถ้วนในปริมาณท่ีเพียงพอ และส่งเสริม
พฤติกรรมการกินท่ีเหมาะสม 

    

     ๒.๒.๒  จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ในการดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 

    

     ๒.๒.๓  ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟัน  
 และช่องปากเพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

    

     ๒.๒.๔  เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะ
โภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

    

     ๒.๒.๕  จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู  
ตามก าหนด 

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๒      ๒.๓.๑  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดต้ังค าถาม  
สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับ ความคิดและ
ผลงานท่ีแตกต่างของเด็ก 

    

     ๒.๓.๒  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาท่ีมีความหมายต่อเด็ก เพื่อการ
ส่ือสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามล าดับขั้นตอน
พัฒนาการ 

    

     ๒.๓.๓  จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการดูภาพ  
ฟังเรื่องราว พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบ้ืองต้น ตามล าดับพัฒนาการโดยครู/ผู้ดูแลเด็ก
เป็นตัวอย่างของการพูดและการอ่านท่ีถูกต้อง 

    

     ๒.๓.๔  จัดให้เด็กมีประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล ส่ิงต่างๆ  
 สถานท่ีและธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

    

    ๒.๓.๕  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 เบ้ืองต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบัติ 
 ด้วยตนเอง 

    



 

 
 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔  การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝัง

คุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๗ 
     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 

๔ 

      ๒.๕.๑  จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองเพื่อเตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัว 
ในบรรยากาศท่ีเป็นมิตร 

    

     ๒.๕.๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
แต่ละขั้น จนถึงการเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี๑ 

    

มาตรฐานด้านที่ ๒ มีคะแนนรวม                         ๔๖   คะแนน 

 มาตรฐานด้านที่ ๒ มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 

                                                                          ๖๐ 

                             ๗๖.๖๗ 

มาตรฐานด้านที่ ๒ มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง ๑ ข้อ 



 

 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

ส าหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ก  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๒   ๓.๑.๑  เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น 
 รายบุคคล 

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๘   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 ๒๐ คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๓ก มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 

                                                                                         ๒๑ 

๙๕.๒๓ 

มาตรฐานด้านที่ ๓ก มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง ๐ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปีถึงอายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ข  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๕      ๓.๑.๑ข  เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึงมีบันทึกเป็น 
 รายบุคคล 

    

     ๓.๑.๒ข  เด็กมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย     

     ๓.๑.๓ข  เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ     

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๓ 

รวม 

๖ 

     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 

๙      ๓.๔.๑ข  เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกท่ีดี 
ต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย 

    

     ๓.๔.๒ข  เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น 
การท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

    

     ๓.๔.๓ข  เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับย้ังช่ังใจ ท าตาม
ข้อตกลง ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้
สมวัย 
 
 

    



 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๕      ๓.๕.๑ข  เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานท่ีแวดล้อมธรรมชาติ  
 และส่ิงต่าง ๆรอบตัวเด็กได้สมวัย 

    

     ๓.๕.๒ข  เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนก และ 
 เปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พื้นท่ี/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

    

     ๓.๕.๓ข  เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย     

     ๓.๕.๔ข  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ท่ีแสดงออกได้สมวัย     

     ๓.๕.๕ข  เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นต้ังใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 
 

    

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ข  เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๒      ๓.๖.๑ข  เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และส่ือสารได้สมวัย     

     ๓.๖.๒ข  เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร    
                การคิดเขียนค าและการอ่านเบ้ืองต้นได้สมวัยและตามล าดับ
พัฒนาการ 

    

     ๓.๖.๓ข  เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย  
                 น าไปสู่การขีดเขียนค าท่ีคุ้นเคยและสนใจ 

    

     ๓.๖.๔ข  เด็กมีทักษะในการส่ือสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทย 
                 เป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย 

    

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที๓่.๗ขเด็กมีพัฒนาการด้านสังคมคุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมือง ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๑๒      ๓.๗.๑ข  เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับ
ความ แตกต่างระหว่างบุคคล 

    

     ๓.๗.๒ข  เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและ 
ส่วนรวม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย 

    

     ๓.๗.๓ข  เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้น าและ 
ผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

    



 

     ๓.๗.๔ข  เด็กภาคภูมิใจท่ีเป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และ 
 ภูมิภาคอาเซียน 

    

มาตรฐานด้านที่ ๓ข มีคะแนนรวม ๖๒ คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๓ข มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 

                                                                                    ๖๖ 

๙๓.๙๓ 

มาตรฐานด้านที่ ๓ข มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง ๒ ข้อ 

               สรุปผลการประเมินภาพรวม 

ผลรวมของร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน                      ร้อยละ  ๘๘.๘๙ 

มาตรฐานทุกด้าน มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุงรวม ๔ ข้อ 

ระดับคุณภาพ      A     ดีมาก 

 B     ดี 

     C     ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

     D    ต้องปรับปรุง 

 

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ย จ านวนข้อที่ต้องปรับปรุง 

A  ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป                   ไม่มี 

B  ดี ร้อยละ ๖๐-๗๙.๙๙ ๑-๗ ข้อ 

C  ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ร้อยละ ๔๐-๕๙.๙๙ ๘-๑๕ ข้อ 

D  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ๑๖ ข้อข้ึนไป 

 
 
 



 

 1.  ผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยจ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
 1.1 ช้ันเตรียมอนุบาลต่ ากว่า 3 ขวบ 

  
 

*หมายเหตุ : ตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
                 เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ คือ  ประเมินตามแบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ        
เด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก(มาตรฐานท่ี 3ก) ดังนี้ 
                                                        
   ด้านท่ี 1. GM     หมายถึง  เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
   ด้านท่ี 2. FM     หมายถงึ  เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย    
            ด้านท่ี 3. RL      หมายถึง เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา 
            ด้านท่ี 4. EL      หมายถึง เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย 
            ด้านท่ี 5. PS      หมายถึง เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม 
 
 
 
 
 

 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
เด็กที่

ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 
สรุปคุณภาพ 
พัฒนาการ 

ด้านท่ี 1 
(GM) 

ด้านท่ี 2 
(FM) 

ด้านท่ี 3 
(RL) 

ด้านท่ี 4 
(EL) 

ด้านท่ี 5 
(PS) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ช้ันเตรียมอนุบาล                            
(ต่ ากว่า 3 ขวบ) 

15 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวม 15 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ค่าเฉล่ีย 100 100 100 100 100 100 ผ่าน 

สรุปพัฒนาการ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
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พฒันาการ 5 ดา้น

ผลการประเมินพัฒนาการ ระดับช้ันเตรียมอนุบาลต่ ากว่า 3 ขวบ)

พฒันาการกลา้มเนือ้มดัใหญ่

พฒันาการดา้นกลา้มเนือ้มดัเลก็และสติปัญญาสมวยั

พฒันาการดา้นการรบัรูแ้ละเขา้ใจภาษา

พฒันาการการใชภ้าษาสมวยั

พฒันาการการช่วยเหลือตนเองและการเขา้สงัคม

เฉล่ียรวมทกุดา้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ ผลการประเมินพัฒนาการระดับช้ันเตรียมอนุบาลต่ ากว่า 3 ขวบ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1.2 ช้ันอนุบาล 3 - 4 ขวบ 

 

 
 
*หมายเหตุ : ตามหลักสูตรสถานศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง   

 เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ คือ  การน าผลประเมินมาสรุปและจัดระบบพัฒนาการ  ดังนี้ 
         1 :  ระดับ 3  ดี               หมายถึง  สามารถแสดงพฤติกรรมได้คล่อง มั่นคง แม่นย า 
         2 :  ระดับ 2  ปานกลาง    หมายถึง  สามารถแสดงพฤติกรรมได้แต่บางครั้งไม่คล่องแคล่วหรือไม่มั่นคง 
         3 :  ระดับ 1  ควรส่งเสรมิ  หมายถึง  ยังแสดงพฤติกรรมได้ไม่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
เด็กที่

ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 
สรุประดับ
คุณภาพ

พัฒนาการ 

ด้าน
ร่างกาย 

ด้าน
อารมณ์
จิตใจ 

ด้าน
สังคม 

ด้าน
สติปัญญ

า 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ช้ันอนุบาล 1                     
(3 - 4 ขวบ) 

8 8 8 8 8 8 100 3 

รวม 8 8 8 8 8 8 100 3 
ค่าเฉล่ีย 100 100 100 100 100 400 100 3 

สรุประดับคุณภาพ 3 3 3 3 3   3 

สรุปพัฒนาการ ดี ดี ดี ดี ดี   ดี 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ ผลการประเมินพัฒนาการระดับช้ันเตรียมอนุบาล 3 ขวบ 
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พฒันาการ 4 ดา้น

ผลการประเมินพัฒนาการ ระดับช้ันอนุบาล 1 (3 - 4 ขวบ)

ดา้นรา่งกาย

ดา้นอารมณ ์จิตใจ

ดา้นสงัคม

ดา้นตสติปัญญา

เฉล่ียรวมทกุดา้น



 

มาตรฐานด้านท่ี  1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูงเพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน                     
และแสดงนิทรรศการ ผลงานการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน (Open House คร้ังที่ 2) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการเยี่ยมบ้านประสานสัมพันธ์ ครู/ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองนักเรียน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอเพียง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูงเพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการจัดซ้ือหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานด้านที่  2  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล  และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

โครงการเบิก – จ่ายค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณก์ารเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการจัดซ้ือวัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การสอน เพื่อสนบัสนนุการดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน 

และส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการวันส าคัญเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการวันส าคัญเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

โครงการวันส าคัญเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการวันส าคัญเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการวันส าคัญเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย 

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

โครงการอาหารเสริม(นม) 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพือ่ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการเล่นกีฬา 
และนันทนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
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