
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(Self-Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา ๒๕๖3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 

อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 



 

 

 

ค าน า 
 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร จัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 หมวดที่ 6 มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และ
รับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561 ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา รายงานผลเป็นการสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่
ผ่านมา เป็นผลมาจากการด าเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษา  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร ขอขอบพระคุณคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้เกี่ยวข้องของทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานประเมินของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร  ในปี
การศึกษา 2564 ต่อไป 
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สารบัญ 
ค าน า                                                                                                               หน้า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร                                                                             
 ตอนที่  1    ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา                                                                 1                                                              
 ตอนที่  2    ผลการประเมินตนเอง                                                                          3                                                
ส่วนที่  2  รายงานผลการประเมินตนเอง                                                                
 ตอนที่ 1     ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา                                                                 7                                  

ตอนที่ 2     การน าเสนอผลการประเมินตนเอง (รายมาตรฐาน)                                        22      
ตอนที่ 3     สรุปผลการพัฒนา                                                                              33 

ส่วนที่  3  บทสรุปมาตรฐานการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร              
โดยรวมทั้ง  3  มาตรฐาน         
ภาคผนวก 
          -  แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2562  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 
          -  ค ารับรองของหน่วยงานต้นสังกัดในการตรวจผลการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 
 -  รายชื่อ/ค าสั่งคณะกรรมการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 
          -  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0816.4/ว806 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562  
เรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 1.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร เลขที่ 115 หมู่ที่ 12 ต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110 โทรศัพท์ 093-5645159 Email:Sirikhwankhwan2520@gmail.com,    
           1.2  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ต าบลวังตะเคียน  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
           1.3 ได้รับอนุญาติจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548  
           1.4 เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล   อายุ   2 - 4 ขวบ  
           1.5 เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา มี 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1.5.1  บ้านโนนฝาว หมู่ 1 
1.5.2  บ้านซ าป่าตอง หมู่ 12 
1.5.2  บ้านโนนเจริญ หมู่ 16 

1.6  ประวัติโดยย่อของสถานศึกษา 
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร  จัดตั้งขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระจายโอกาสการให้บริการแก่ชุมชนด้านการให้การศึกษา การเตรียมความพร้อมเด็กระหว่าง 
อายุ 2-4 ปีและเป็นการแบ่งเบาภาระในการดูแลให้กับผู้ปกครอง เริ่มเปิดท าการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา  2548              
มีเนื้อที่ ประมาณ 1 ไร่เศษ จ านวน 2 ห้องเรียน โดยแยกตามอายุของเด็ก2-3 ขวบ จ านวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียน
3-4 ขวบ จ านวน 2 ห้องเรียน มีเด็กนักเรียนจ านวน 33 คน ผู้ดูแลเด็กจ านวน 1 คน และ พนักงานท าความสะอาด
และบริการทั่วไป 1 คน 

1.7 รับเด็กตั้งแต่อายุ 2 ปี ถึง 4 ปี 
          จ านวนเด็กทั้งหมด 33 คน เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ/ที่สงสัยที่มีพัฒนาการล่าช้า……-…..คน 

1.7.1 แบ่งตามช่วงอายุ/ระดับชั้นที่สอน 

ที ่ ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ครูประจ าชั้น 
ชาย หญิง รวม 

1 เตรียมอนุบาล (2 – 3) ขวบ 7 8 15 นางสาวศิริขวัญ  ศรีกอง 
2 อนุบาล 1 (3 – 4) ขวบ 

10 8 18 
นางสาวศิริขวัญ  ศรีกอง 
นางสาวเสาวนีย์  นึกถึง 

3 อนุบาล 3 (4 ขวบ) - - - - 
4 อนุบาล 4 (5 ขวบ ) - - - - 

รวม 17 16 33 - 
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1.7.2ข้อมูลคร/ูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา  
ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษา (คน) อายุเฉลี่ย 

(ปี) ชาย หญิง ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
หัวหน้าสถาน/ผู้ด าเนินกิจการ - - - - -  
รองหัวหน้าสถาน - - - - -  
ครูผู้ดูแลเด็ก - - - - -  
ผู้ดูแลเด็ก - 1 - 1 - 44 
ผู้ประกอบอาหาร - - - - -  
พนักงานท าความสะอาด - 1 1 - - 29 
พนักงานรักษาความปลอดภัย - - - - -  
คนสวน - - - - -  
พนักงานขับรถ - - - - -  
บุคลากรอ่ืน ระบ.ุ.......... - - - - -  
* ครูมีใบประกอบวิชาชีพครู  จ านวน......1...... คน 
  

1.8   คร/ูผู้ดูแลเด็ก/พ่ีเลี้ยงที่สอนตรงตามวิชาเอก สาขาอนุบาลศึกษา/การศึกษาปฐมวัย...1...คน                
คิดเป็นร้อยละ 50 
 1.9   พนักงานท าความสะอาด….1….คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน . . . . . .1. . . .  คน                         
คิดเป็นร้อยละ 50 
2.  ข้อมูลด้านการบริหาร 
 2.1 ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 
               นายวิรัตน์ อุตคุต  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
          2.2  หวัหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 
                นางสาวศิริขวัญ  ศรีกอง ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
                Email: Sirikhwankhwan2520@gmail.com  โทรศัพท์ 093-5645159 
                วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีสาขา การศึกษาปฐมวัย   
          2.3   ค าขวัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 
      “เด็กมีพัฒนาการสมวัย ใส่ใจการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม น้อมน าบริการ” 
          2.4  เอกลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 
       “วาจาดี กริยางาม”  
          2.5  อัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร  
      “ยิ้มง่าย ไหว้สวย” 
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ตอนที่  2  ผลการประเมินตนเอง 

          1) ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษาระดับ   B  อยู่ในระดับ  ดี                
คิดเป็นร้อยละ 92.89 มึจ านวนที่ต้องปรับปรุง 2 ข้อ 
          2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
              2.1 ด้านการจัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 
           จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยโดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560                

ยึดถือหลักการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 

โดยจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการความสนใจ และความสามารถตามวัย ของเด็กผู้ดูแลเด็กให้การดูแล 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มีแผนการจัดประสบการณ์             

การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย พ.ศ.2562 และจัดประสบการณ์การแบบบูรณาการการเรียนรู้ผ่านการเล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง 

มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เรียนรู้ผ่านการเล่น) เพ่ือพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนผ่าน

การเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้้าใจ  การแบ่งปัน                 

และการรอคอยเพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ปลูกฝังคุณธรรมอันดีงาม รวมทั้งการจัดห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย มีมุมส่งเสริมประสบการณ์                 
การเรียนรู้มีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ จัดประสบการณ์การการเรียนการสอน มีการประเมินกิจกรรมของเด็ก
ปฐมวัยจากการจัดประสบการการเรียนรู้และการจัดกิจวัตรประจ้าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น
การสังเกต การสอบถาม และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก    
   ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อมและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยด้วย

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นและนันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการฟังและพูดจากการ

ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียนในกิจกรรมรักการอ่านและการเล่านิทาน รวมทั้งได้ด าเนินการจัดซื้อสื่อการ

เรียนการเรียนรู้ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีมาตรฐาน (มอก.) เพ่ือส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้และ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย และจัดซื้อวัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุน การดูแลพัฒนาการ

เด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านและส่งเสริมการจัดประสบการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย   

 
               2.2 การบริหารจัดการ 

   การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร ได้มีการ
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยกระบวน              
การ PDCA  จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น  มีการตั้งแต่งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
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ประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 มีโครงสร้างการบริหารงานและโครงสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ
สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่แสดงแผนงาน โครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมายที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าหนดไว้ และมีการน าแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้  มีคณะกรรมการการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามแผนจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ครูผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้และทักษะผู้ดูแลเด็กน ามาใช้ในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ 

 
       2.3   ด้านคุณภาพครู/ผู้ดูและเด็ก  

   คร/ูผู้ดูแลเด็กจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และภาษา การสื่อสาร 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญและพัฒนาเด็กปฐมวัย  บูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนผ่านเล่น
เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน               
จัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรงผ่านการเล่น  จัดมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้               
สื่อการเรียนรู้ที่ เ อ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน  มีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย                   
จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย                   
เช่น การสังเกต การสอบถาม และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  ผู้ดูแลเด็กใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เหมาะสมกบันักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพอย่างเต็มก าลังความสามารถ  ผู้ดูแลเด็กเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวบรวมและเก็บข้อมูลนักเรียน                
ทุกด้านเพ่ือน ามาวิเคราะห์ และน าข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการมาสรุปจัดล าดับความส าคัญ และให้ความ
ช่วยเหลือเป็นรายบุคคล ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน  สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง/ชุมชนกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจัดให้มีโครงการประชุมผู้ปกครองและนิทรรศการผลงานการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน จัดให้มีมุมรักการอ่านเพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน
โดยเด็กเรียนรู้จากผู้ดูแลเด็กด้วยการเล่านิทานเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านการฟังและการพูด 
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           2.4  ด้านการให้ความร่วมมือจากชุมชน องค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร  ได้ด าเนินการประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพื้นท่ีบริการทราบถึงประโยชน์และความจ าเป็นของการมุ่งเน้นการพัฒนาเตรียม
ความพร้อมของเด็ก ชักชวนให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร จัดให้มีโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน
อย่างต่อเนื่อง ชุมชนองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ซึ่งน าไปสู่ความเข้าใจและความผูกผันที่ดีต่อกันระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน องค์กรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและแสดงนิทรรศการผลงานการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน   (Open House ครั้งที่ 2) และมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เช่น การจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ การออกเยี่ยมบ้านเด็ก 
 
           2.5  ด้านคุณภาพเด็ก 
  ผู้เรียนได้รับการประเมินพัฒนาการเป็นกระบวนการต่อเนื่องครอบคลุมพัฒนาการเด็กทุกด้าน 
เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้วางแผนจัดกิจกรรมให้เด็กแต่ละคนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและครอบคลุม
พัฒนาการทุกด้าน  มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อมและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นและนันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร  ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ด้านการฟังและพูดจากการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้ เรียนในกิจกรรมรักการอ่านและการเล่านิทาน                  
ผู้เรียนมีพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท           
มีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยปลูกฝัง  
ให้เด็กมีความกรุณา เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ เด็กได้มี
โอกาสตัดสินใจเลือกและตอบสนองตามความต้องการของตนเอง  โดยการสอดแทรกสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมเข้าไปในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  สนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเองที่เหมาะสมกับวัย  มีความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  แสดงความพอใจในผลงาน                    
และความสามารถของตนเอง 
 
         2.6  ด้านความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชนในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง/ชุมชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงเปิดโอกาสให้
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บุคคล/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งในฐานะคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วิทยากร/ปราชญ์ชาวบ้าน ฐานะผู้ให้การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา และฐานะผู้ประเมินคุณภาพ ท าให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร  ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
      
 
 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแผนที่จะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
             ยุทธศาสตร์ที่  3  เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มารยาที่ดี รู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เหมาะสมตามวัย 
                  กลยุทธ์ 3.1  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
      พอเพียง 

  ยุทธศาสตร์ที่  4  มีการส่งเสริมครู/ผู้ดูแลเด็กให้ได้รับความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน 
                  กลยุทธ์ 4.1  ส่งเสริมและพัฒนาให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก  ได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือน ามาพัฒนาและ 

  เพ่ิมศักยภาพในการท างาน 
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลของการประเมินตนเอง 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.ข้อมูลทั่วไป 
            ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน                  
ต้ังอยู่เลขที่ 115 หมู่ที่ 12 ต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 25110   หมายเลขโทรศัพท์                            
093-5645159   เว็บไซค์ http://www.wtk.go.th  ต าบลวังตะเคียน                            
            ประวัติโดยย่อของสถานศึกษา 
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร  มีอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 
จ านวน 2 ห้อง ห้องน้ า 4 ห้อง และขอใช้อาคารเรียนอนุบาลของโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวรเป็นสถานที่จัดการ
เรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล (อายุต่ ากว่า 3 ปี ) จ านวน 1 ห้อง ห้องน้ าภายใน 2 ห้อง ศูนย์พัฒนา
เด็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับ                  
ชั้นอนุบาล 2 ปี ถึง 4 ปี จ านวนนักเรียน 33 คน  ผู้ดูแลเด็ก 1 คน  และพนักงานท าความสะอาดและบริการทั่วไป       
1 คน 
            สภาพทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 

 ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร  มีอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
จันทรังษีถาวร จ านวน 1 ห้อง ห้องน้ า 2 ห้อง และขอใช้อาคารเรียนอนุบาลของโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวรเป็น
สถานที่จัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล (อายุต่ ากว่า 3 ปี) จ านวน 1 ห้อง ห้องน้ าภายใน 2 ห้อง 
สนามเด็กเล่นใช้ร่วมกันกับโรงเรียน 1 สนาม ส าหรับเล่นกีฬา ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุดโรงเรียนวัดจันทรังษี
ถาวร 

สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร มีลักษณะเป็นชุมชนหนาแน่น 
มีทั้งคนพ้ืนเมือง และชุมชนที่อพยพมาจากภาคอีสาน วัฒนธรรมประเพณีจึงเป็นแบบผสมผสานส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธประเพณี /ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ สู่ขวัญบุญข้าวสารท ตักบาทเทโว ประเพณี
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ประเพณีตักบาตรกลางบ้านปีละ1 ครั้ง ประเพณีห่อข้าวประดับดินเป็นต้น อาชีพหลักของ
ชุมชนอาชีพหลักคือการเกษตรกรรม ค้าขาย เกษตรกร   
 
2 .ข้อมูลด้านการบริหาร 
           หวัหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร นางสาวศิริขวัญ  ศรีกอง ต าแหน่งผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีสาขา การศึกษาปฐมวัย ด ารงต าแหน่งที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 ส.ค. 2548  จนถึงปัจจุบันเวลา 15 ปี 
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ครูผู้ดูแลเด็ก 
0% 

ผู้ดุแลเด็ก 
50% 

พนักงานท าความสะอาด
ทั่วไป 
50% 

อ่ืนๆ 
0% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง 

ต ่ากว่าปริญญาตรี, 1 ปริญญาตรี, 1 

ปริญญาโท, 0 ปริญญาเอก, 0 

3 .ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา 
1 นางสาวศิริขวัญ  ศรีกอง 44 ผู้ดูแลเด็ก ป.ตรี การศึกษาปฐมวัย 
2 นางสาวเสาวนีย์  นึกถึง 29 พนักงานท าความสะอาดและ

บริการทั่วไป 
มัธยมตอน

ปลาย 
ศิลป์-ภาษา 

  

แผนภูมิที่ 1.1  แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษา 
 

 

แผนภูมิที่ 1.2 แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง 
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ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

อนบุาล2ขวบ 16 17 15   

อนบุาล3ขวบ 15 16 18   

ปีการศึกษา 2561-2563 31 33 33   
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เปรียบเทียบเด็กในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ระดบัชัน้อนบุาลปีการศกึษา 

2561-2563 

4.ข้อมูลนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก 
  4.1 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร   ปีการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น 33 คน 
จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ที ่ ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ครูประจ าชั้น 
ชาย หญิง รวม 

1 เตรียมอนุบาล 2 - 3 ขวบ 7 8 15 นางสาวศิริขวัญ  ศรีกอง 
2 อนุบาล 1 3 - 4 ขวบ 10 8 18 นางสาวเสาวนีย์  นึกถึง 
3 อนุบาล 3 – 4 ขวบ  - - -  
4 อนุบาล 4 – 5 ขวบ  - - -  

รวม 17 16 33  
 

   จ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ชาย 7 คน  หญิง 8 คน รวม 15 คน (√)  เป็นไปตามเกณฑ์ 
      อัตราส่วนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ครูระดับอนุบาล = 1 : 24    (  )  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

                                                                                                     
   4.2 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปรียบเทียบ 3 ปี การศึกษาย้อนหลัง   ปีการศึกษา 2561-2563 

แผนภูมิที1่.3แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับชั้นอนุบาล 
ปีการศึกษา 2561-2563 

 
 

 



รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี(self-Assessment Report : SAR ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร ปีการศึกษา2563 10 

 

5.ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา 
   5.1 ผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
      5.1.1 ชั้นเตรียมอนุบาลต่ ากว่า 3 ขวบ 

 
 

ระดับชั้น 

 
 

จ านวนเด็ก
เด็กท่ี

ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ  
 

สรุปคุณภาพ
พัฒนาการ 

ด้านที่ 1 
(GM) 

ด้านที่ 2 
(FM) 

ด้านที่ 3 
(PL) 

ด้านที่ 4 
(FL) 

ด้านที่ 
5 

(PS) 

ชั้นเตรียมอนุบาล 
 (2-3 ขวบ) 

15 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวม 15 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
ค่าเฉลี่ย 100 100 100 100 100 100 ผ่าน 
สรุปพัฒนาการ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

 
*หมายเหตุ  ตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
 เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ   คือ  ประเมินตามแบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามช่วงอายุโดยพ่อแม/่ผู้ปกครอง/คร/ูผู้ดูแลเด็ก (มาตรฐานที่ 3ก) ดังนี้ 
           ด้านที่ 1  GM   คือ  พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
           ด้านที่ 2  FM   คือ   การใช้พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย 
           ด้านที่ 3  RL    คือ   พัฒนาการด้านการรับรู้และการเข้าใจภาษา 
           ด้านที่ 4  FL    คือ   พัฒนาการด้านการใช้ภาษาสมวัย 
           ด้านที ่5  PF    คือ   พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและเข้าสังคม 
 
 100 100 100 100 100.00 
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พฒันาการทัง้ 5 ด้าน 

พฒันาการกล้ามเนือ้มดัใหญ่ พฒันาการด้านกล้ามเนืม้ดัเล็กและสติปัญญาสมวยั 

พฒันาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา พฒันาการใช้ภาษาสมวยั 

การช่วยเหลือตนเองและการเข้าสงัคม 
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แผนภูมิที่ 1.4 ผลการประเมินพัฒนาการระดับชั้นเตรียมอนุบาลต่ ากว่า 3 ขวบ 
        5.1.2 ชั้นอนุบาล3 ปี – 4 ปี 

 
*หมายเหตุ ตามหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร    

   เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ คือ การน าผลประเมินมาสรุปและจัดระบบพัฒนาการ ดังนี้ 
          1: ระดับปฏิบัติได้                        หมายถึง   สามารถแสดงพฤติกรรมได้คล่องหรือเชื่อม่ัน 
          2: ระดับปฏิบัติได้บางครั้ง               หมายถึง   สามารถแสดงพฤติกรรมได้แต่บางครั้งไม่คล่องหรือมั่นคง 
          3: ระดับควรส่งเสริม                     หมายถึง   ยงัแสดงพฤติกรรมไม่ได้ชัดเจน 

แผนภูมิที่ 1.5 ผลการประเมินพัฒนาการระดับชั้นอนุบาล 3 ปี – 4 ปี 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
เด็กที่

ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 
สรุประดับ
คุณภาพ

พัฒนาการ 

ด้าน
ร่างกาย 

ด้าน
อารมณ์
จิตใจ 

ด้าน
สังคม 

ด้าน
สติปัญญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นเตรียมอนุบาล                            
(3 – 4 ขวบ) 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
100 

 
3 

รวม 18 18 18 18 18 18 100 3 

ค่าเฉลี่ย 100 100 100 100 100 400 100 3 
สรุประดับ
คุณภาพ 

3 3 3 3 3 - 
33 
 

3 
 

สรุปพัฒนาการ ดี ดี ดี ดี ดี - 100 ดี 

100 100 100 100 100.00 
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พัฒนาการ 4 ด้าน 
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6. ข้อมูลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านอ่ืนๆ   

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น         
ร้อยละ 

1 
จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย     
ตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

33 100 

2 
จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่ง
มอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

33 100 

3 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม -  
4 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภาวะทุพโภชนาการ -  
5 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีปัญญาเลิศ -  
6 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ -  
7 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) -  
8 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 -  
9 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีเรียนซ้ าชั้น -  
10 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีจบหลักสูตรปฐมวัย 33 100 

หมายเหตุ : ร้อยละของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังหมด 
7. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 7.1  พ้ืนที่และการใช้ประโยชน์ 
ที ่ รายการ จ านวน 
1 อาคารเรียน 1 อาคาร 
2 อาคารประกอบ 1 ห้อง 
3 ห้องน้ า / ห้องส้วม 4 ห้อง 
4 สนามเด็กเล่น 1 สนาม 
5 สนามกีฬา 1 สนาม 

 
             7.2  ครุภัณฑ ์

ที ่ รายการ จ านวน 
1 คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
2 เครื่องปริ๊นเตอร์ 1 เครื่อง 
3 โทรทัศน์ 2 เครื่อง 
4 เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 
5 ล าโพงสนาม 1 ตัว 
6 พัดลม 2 ตัว 
7 โต๊ะครู 2 ตัว 
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ที ่ รายการ จ านวน 
8 ตู้กระจก 1 หลัง 
9 ตู้เหล็ก 1 หลัง 
10 ตู้เอกสารเหล็ก 1 หลัง 
11 ชั้นไม้เอนกประสงค์ 4 หลัง 
12 เก้าอ้ี 2 ตัว 
13 โต๊ะ 1 ตัว 

 
8. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 8.1  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1 เกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 
2 ห้องสมุด 
3 ห้องคอมพิวเตอร์ 

 
            8.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1 วัดโนนฝาว หมู่ที1่ 
2 วัดจันทรังษี หมู่ที่ 12 
3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 

 
           8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  วิทยากรที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ให้ความรู้เรื่อง 
- - - 

 
9. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

ชุมชนเขตบริการการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร เป็นชุมชนชนบทอาชีพหลัก 
คือการเกษตรกรรม ค้าขาย เกษตรกร 
 
10.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร จัดสอนการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร ได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน 
โดยได้จัดกิจกรรมประจ าวันในแต่ละวัน  
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10.1  สาระการเรียนรู้ 
                สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี เป็นสื่อกลางในการ               
จัดประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา                   
ซึ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาเด็ก ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยอาจจัดในรูปแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ  หรือ
เลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  สาระการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย  2  ส่วน คือ  ประสบการณ์ส าคัญ และ
สาระที่ควรเรียนรู้ ดังนี้         
  10.1.2  ประสบการณ์ส าคัญ   

ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
ด้านร่างกาย ประสบการณ์ส าคัญ 

1.1.1 การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที ่
(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้ 
     กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะ 
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

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

1.1.3 การรักษาสุขภาพอนามัยส่วน
ตน 

(1) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจ าวัน 

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

1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกาย
ตนเอง 

(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่ 
(2) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 
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 ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

ด้านอารมณ์ ประสบการณ์ส าคัญ 
1.2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี (1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ 

     เสียงดนตร ี
(2) การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(4) การเล่นบทบาทสมมติ 
(5) การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
(6) การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 

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

1.2.3 คุณธรรม จริยธรรม (1) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 
(2) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
(3) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

1.2.4 การแสดงออกทางอารมณ์ (1) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 
(2) การเล่นบทบาทสมมติ 
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(4) การร้องเพลง 
(5) การท างานศิลปะ 

1.2.5 การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและ
เชื่อว่าตนเองมีความสามารถ 
 

(1) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง 

1.2.6 การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (1) การแสดงความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้า 
     หรือเสียใจและการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับ   
     บาดเจ็บ 
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 ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 

ด้านสังคม ประสบการณ์ส าคัญ 
1.3.1 การปฏิบัติกิจวัตร 
         ประจ าวัน 

(1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
(2) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ         
สิ่งแวดล้อม 

(1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ 
     ภายนอกห้องเรียน 
(2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 
(3) การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว  
     มาใช้ซ้ าหรือแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
(4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
(5) การเลี้ยงสัตว์ 
(6) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เก่ียวกับธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 

1.3.3 การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิน่และความเป็นไทย 

(1) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
(2) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 
(3) การประกอบอาหารไทย 
(4) การศึกษานอกสถานที่ 
(5) การละเล่นพ้ืนบ้านของไทย 

1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์มีวินัย มีส่วน
รว่มและบทบาทสมาชิกของสังคม 

(1) การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน 
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
(5) การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

1.3.5 การเล่นและท างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ 

(1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(2) การเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(3) การท าศิลปะแบบร่วมมือ 

1.3.6 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (1) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
(2) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

1.3.7 การยอมรับในความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(1) การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 
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 ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 

การพัฒนาด้าน ประสบการณ์ส าคัญ 
1.4.1  การใช้ภาษา 
 

(1) การฟังเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม 
(2) การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
(3) การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราวต่างๆ 
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
(5) การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ 
(7) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระท าต่างๆ 
(8) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
(9) การพูดเรียงล าดับค าเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
(11) การอ่านอย่างอิสระตามล าพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดย 
       มีผูช้ี้แนะ 
(12) การเห็นแบบอย่างของการอ่านท่ีถูกต้อง 
(13) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร ค า และข้อความ 
(14) การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจาก 
      ซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง 
(15) การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือค าคุ้นเคย 
(16) การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นค าผ่านการอ่านหรือเขียน 
       ของผู้ใหญ่ 
(17) การคาดเดาค า วลี หรือประโยค ที่มีโครงสร้างซ้ าๆ กัน จาก 
       นิทาน เพลง ค าคล้องจอง 
(18) การเล่นเกมภาษา 
(19) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง 
(20) การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
(21) การเขียนค าที่มีความหมายกับตัวเด็ก/ค าคุ้นเคย 
(22) การคิดสะกดค าและเขียนเพ่ือสื่อความหมายด้วยตนเองอย่าง
อิสระ 
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การพัฒนาด้าน ประสบการณ์ส าคัญ 
1.4.2 การคิดรวบยอดการคิดเชิง
เหตุผลการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และ 
     ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม 
(2) การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 
(3) การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ่ง 
     ต่างๆ ด้วยการกระท า ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 
(4) การเล่นกับสื่อต่างๆ ที่เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก     
ทรงกระบอก กรวย 
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ าแนกสิ่งต่างๆ ตาม 
     ลักษณะและรูปร่าง รูปทรง 
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน 
(7) การท าซ้ า การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 
(8) การนับและแสดงจ านวนของสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
(9) การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนของสิ่งต่างๆ 
(10) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 
(11) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ 
(12) การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่ 
       หนว่ยมาตรฐาน 
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดับ สิ่งต่างๆ  
      ตามลักษณะความยาว/ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 
(14) การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
(15) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ 
      หรือการกระท า 
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
(18) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
(19) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 

1.4.3 จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 

(1) การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่นและ
ชิ้นงาน 
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษาท่าทางการเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ 
(3) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย 
 
 



รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี(self-Assessment Report : SAR ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร ปีการศึกษา2563 19 

 

การพัฒนาด้าน ประสบการณ์ส าคัญ 

1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และ
การแสวงหาความรู้ 

(1) การส ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
(2) การตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจ 
(3) การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
(4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
    จากการสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่าย 

 
10.2 ก าหนดเวลาเรียน  
 สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย โดยแบ่งออกเป็น  
3 ระดับ คือ  
 1. การศึกษาปฐมวัย อายุ 3 - 4 ปี  
 2. การศึกษาปฐมวัย อายุ 4 - 5 ปี   
 3. การศึกษาปฐมวัย อายุ 5 - 6 ปี  
 เวลาเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย จะขึ้นอยู่กับกับสถานศึกษาแต่ละแห่ง ส่วนใหญ่จะจัด 2  ภาคเรียน : 1 ปี
การศึกษา หรือ 260 วัน : 1  ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลา 5 – 6 ชั่วโมง โดยประมาณ  
 
ตารางก าหนดกิจกรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3 –  6 ปี กิจกรรม 

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

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  66 ชั่วโมง/ปี 83 ชั่วโมง/ปี 100 ชั่วโมง/ปี 
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  
(กิจกรรมในวงกลม)  

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

3. กิจกรรมสร้างสรรค์  66 ชั่วโมง/ปี 83 ชั่วโมง/ปี 100 ชั่วโมง/ปี 
4. กิจกรรมเสรี  66 ชั่วโมง/ปี 83 ชั่วโมง/ปี 100 ชั่วโมง/ปี 
5. กิจกรรมกลางแจ้ง  66 ชั่วโมง/ปี 83 ชั่วโมง/ปี 100 ชั่วโมง/ปี 
6. เกมการศึกษา  66 ชั่วโมง/ปี 83 ชั่วโมง/ปี 100 ชั่วโมง/ปี 
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11. โครงการต่างๆ ที่ด าเนินงานในปีการศึกษา 2563   

 11.1  มาตรฐานด้านที่  1  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   มี  9  โครงการ ดังนี้ 

  1. โครงการประชุมผู้ปกครอง และแสดงนิทรรศการ ผลงานการจัดการเรียนการสอน 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน (Open House ครั้งที่ 2) 

  2. โครงการประกันคุณภาพภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  3. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

 4. โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียนเพ่ือส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

  5. โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

   6. โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ 

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศึกษาพอเพียง) 

                  7. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

  8. โครงการเยี่ยมบ้านประสานสัมพันธ์ครู/ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองนักเรียน 

  9. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

           11.2 มาตรฐานด้านที่ 2 คร/ูผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น                           

เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยมี 8 โครงการ ดังนี้   

  1. โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์

เรียนรู้ และพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

  2. โครงการเบิก – จ่าย ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

  3. โครงการวันส าคัญเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความ

เป็นพลเมืองดี 

  4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

        5. โครงการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 

        6. โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการดูแลพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยและส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

        7. โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  8. โครงการพัฒนาบุคลากร 
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 11.3 มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย มี 6 โครงการ ดังนี้ 

  1. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 

  2. โครงการอาหารเสริม (นม) 

  3. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมประการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

  4. โครงการเด็กดีมีเงินออม 

  5. โครงการวันส าคัญกับงานรัฐพิธีหรือพิธีการงานเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  

งานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 

  6. โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียน 
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ตอนที่  2  การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
มาตรฐานด้านที่  1  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.  ระดับคุณภาพ   B ดี  คะแนนรวม 74 คะแนน คิดเปน็ร้อยละ 94.87 (มีข้อปรับปรุง 1 ข้อ) 
2.  กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร ได้มีการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยกระบวน              
การ PDCA  จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น  มีการตั้งแต่งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 มีโครงสร้างการบริหารงานและโครงสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ
สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีแสดงแผนงาน โครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมายที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าหนดไว้ และมีการน าแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดไว้  มีคณะกรรมการการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติง านตามแผนจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ครูผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
เข้ารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้และทักษะผู้ดูแลเด็กน ามาใช้ในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยส่งเสริมการ
ด าเนินงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ 

 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.2  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร จัดท าโครงสร้างสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริการส่วนต าบลวังตะเคียน โครงสร้างคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร จัดหาครูและ
บุคลากรให้มีเพียงพอต่ออัตราส่วนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้ารับ                 
การอบรมอย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมง  เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะผู้ดูแลเด็กให้สามารถน ามาใช้ในการดูแลส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  และจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามระเบียบของหน่วยงานให้กับครู/                
ผู้ดูแลเด็ก  จัดท าทะเบียนข้อมูลครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา จัดท าข้อมูลด้านงบประมาณและด้าน
ครุภัณฑ์  ส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์  จัดท ารายงานการอบรม  
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน มีการประเมิน และสรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 
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ตัวบ่งชี้ที่  1.3  การบริหารจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย   

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร มีอาคารโครงสร้างและตัวอาคารที่มั่นคง มีขอบเขตการเข้า
ออกท่ีชัดเจน บริเวณท่ีตั้งปลอดภัย  สะอาด  ไม่อยู่ใกล้แหล่งมลพิษทางอากาศ น้ า ดิน และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บริหารจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้เรียน โครงการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยของผู้เรียน  การจัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่นและสนามเด็กเล่น จัดให้มี
การจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน ของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐานเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของ
เด็กตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพ่ือส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้และ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  รวมทั้งส ารวจการเดินทางของเด็กและวางแผนการด าเนินงานเพ่ือความปลอดภัยในการ
เดินทางของเด็ก เสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บให้กับผู้เรียน ให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันอัคคีภัยให้กับผู้ดูแลเด็กและติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร  
 
       ตัวบ่งชี้ที่  1.4  การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร จัดท ารายการเมนูอาหารล่วงหน้าผ่านระบบแนะน าส ารับ
อาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School lunch)  มีโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพ่ือให้เด็กได้รับอาหารที่เหมาะสม และเพียงพอตามวัย ครบ 5 หมู่ บันทึกกราฟน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ                 
ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ าหนักตามเกณฑ์ ความยาว/ ส่วนสูงตามเพศเป็นรายบุคคล จัดให้มียาและ
เวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้านและอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น บันทึกการตรวจสุขอนามัย
ประจ าวัน  บันทึกปัญหาสุขภาพ และการดูแลเบื้องต้น เด็กมีสุขภาพดี พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตามเกณฑ์
มาตรฐานและได้รับการตรวจสุขภาพฟัน การเช็คการฉีดวัคซีนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จัดมุมประสบการณ์และ
แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน มีระบบดูแลความสะอาดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่ล้างมือ 
อุปกรณ์ สะอาดและปลอดภัยจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการร่วมมือระหว่างครู /
ผู้ดูแลเด็กผู้ปกครอง เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง สุขนิสัยที่ดีและปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก จัดกิจกรรมหนูน้อย
คัดแยกขยะ เพื่อให้เด็กรู้จักคัดแยกขยะ รู้คุณค่าของขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวรจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครอง ครอบครัวและชุมชน มีส่วน
ร่วมในโอกาสส าคัญต่างๆ ตามประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษี
ถาวรจัดให้มีโครงการประชุมผู้ปกครอง และด าเนินการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง   จัดแสดง
นิทรรศการผลงานการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
(Open House ครั้งที ่2)  และมีโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน ประชาชนและผู้ปกครองในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็ก
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เล็กและโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของครู เด็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้จัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับองค์กร,หน่วยงานและบุคคลในชุมชน 
 
3.  จุดเด่น 
 3.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ PDCA วิเคราะห์  ข้อมูล  ศึกษา
มาตรฐาน จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่แสดงแผนงาน โครงการ กิจกร รม วิธีการ 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมายที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าหนดไว้ 
และมีการน าแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีคณะกรรมการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ            
การปฏิบัติงานตามแผนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ครูผู้สอนสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน เพ่ือใช้เป็นฐาน
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

3.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร มีการสื่อสารกับผู้ปกครองในหลายช่องทาง จัดให้มีการ

ประชุม ผู้ปกครอง การประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับ

ชุมชน ประชาชนและผู้ปกครองในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

 3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร มีวัสดุครุภัณฑ์อย่างพอเพียงจัดสภาพแวดล้อมใน

ห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เหมาะสม  สะอาดและปลอดภัย   

3.4 สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา             

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

3.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการติดตามผลการ

ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงาน

ต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 
4.  จุดควรพัฒนา 
 1. จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

2. บุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรม และมีการฝึกซ้อมแผนอพยพให้กับบุคลากรทุกคน/เด็กทุกคนเสมือน
เกิดเหตุจริงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือ ที่ดีเลิศ 

การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษาตามบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการสังเคราะห์สภาพของปัญหา ความต้องการ
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พัฒนา จุดแข็ง และจุดอ่อนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ PDCA และ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบ SWOT ( swot analysis ) สภาพของปัญหา ความต้องการพัฒนา จุดแข็ง และจุดอ่อนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด น ามาพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลเชิง
ประจักษ์ต่อสารณชนทั่วไปจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
  
มาตรฐานด้านที่  2  ด้านครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล  จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
1.  ระดับคุณภาพ B ดี คะแนนรวม 46คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 76.67 (มีข้อปรับปรุง 1ข้อ)  
2.  กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินการ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.1  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
 ครู/ผู้ดูแลเด็กจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย                
มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และภาษา การสื่อสาร  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีสื่อวัสดุ และอุปกรณ์ที่อยู่ในมุมต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสมมี
มุมเสริมทักษะ/มุมเสริม ประสบการณ์ มีทะเบียนสื่อ เทคโนโลยี จัดท าบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 หลัก
โดยบันทึกพฤติกรรมของเด็กขณะท ากิจกรรมรายบุคคลทุกคน  จัดท าแฟ้มสะสมผลงานเด็ก  ครู/ผู้ดูแล เด็กมีการ
ประเมินการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กรายบุคคล DSPM  มีการประเมินพัฒนาการเด็กทุกคน ส่งเสริมประสบการณ์
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดซื้อ/จัดหาสื่อการเรียน วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอนตาม
มาตรฐานในโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพ่ือส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้              
และพัฒนาการเด็กปฐมวัย จัดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสื่อนวัตกรรมประกอบการสอน                   
โครงงานเรื่องสีสันแห่งธรรมชาติให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม                         
มีโครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง4 
ด้านเหมาะสมตามวัย  
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
 คร/ูผู้ดูแลเด็ก  ดูแลความสะอาดสถานที่รับประทานอาหารของเด็ก ดูแลความสะอาดและสภาพพร้อมใช้
งานของภาชนะใส่อาหารและบรรจุน้ าและแก้วน้ าส าหรับเด็กดูแลเอาใจใส่และ ช่วยเหลือเด็ก ทีมีปัญหาในการ
รับประทานอาหารจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็กด้านการกิน การล้างมือ การแปรงฟันการเล่น              
การนอน การรักษาความสะอาด โดยเน้นให้เด็ก ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  จัดท าบันทึก การตรวจสุขภาพ
อนามัย และความสะอาดของร่างกายประจ าวันของเด็กทุกคนเช่นการตรวจผม ตรวจเล็บ ส ารวจ และสังเกต
อาการเจ็บป่วยของเด็ก พร้อมท าบันทึกการตรวจฯตรวจคัดกรองสุขภาพเด็ก ท าบันทึกการตรวจฯตรวจสุขภาพ 
ช่องปากของเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าบันทึกการตรวจสุขภาพ  บันทึกการเจ็บป่วยของเด็กเป็นรายบุคคล จัดท า
บันทึก การเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลทุก 3 เดือนตามกราฟน้ าหนัก  ตามเกณฑ์อายุและส่วนสูง จัดท า
โครงการ อาหารอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระแต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
รับประทาน อาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึงและนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง สุขภาพอนามัย 
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และพัฒนาการด้านร่างกายตามวัย จัดท าโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเล็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลวังตะเคียนด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน  
 
           ตัวบ่งชี้ที่  2.3  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  ภาษาและการสื่อสาร 

 ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟัง และการพูดและบันทึกหลัง
สอน จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา ด้านการอ่านและการเขียนสอดแทรก
กิจกรรมทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาทักษะกระบวนการคิดผ่านการเล่น
อย่างอิสระและส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดให้กับเด็ก สร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึกอบอุ่นกล้าคิด กล้าท า มีสื่อที่
ส่งเสริมทักษะด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการฟังและพูด จากการปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่านให้กับผู้เรียนในกิจกรรมรักการอ่านและการเล่านิทาน กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในโครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เด็กสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ในชีวิตประจ าวันได้
เหมาะสมตาม เด็กทุกคนมีทักษะ  ในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันอ่านภาพพูดข้อความด้วยภาษา
ของตนเองเด็กพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

 
ตัวบ่งชี้ที่  2.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ – สังคม  ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็น

พลเมืองดี 
ครู/ผู้ดูแลเด็กจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โตไปไม่โกงระดับ

ปฐมวัย  ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะความเป็นธรรมทางสังคมการกระท าอย่างรับผิดชอบและ

เป็นอยู่อย่างพอเพียง  มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการน าสถานการณ์ปัจจุบันน ามาแทรกในแผนการจัด

ประสบการณ์เรียนรู้  ก าหนดกติกาในห้องเรียน/ชั้นเรียนสติปัญญา กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเพ่ือปลูกฝั่งด้าน

คุณธรรม จริยธรรม โครงการเด็กดีมีเงินออม  จัดท าโครงการวันส าคัญ อาทิเช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ 

และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีคุณธรรม  จริยธรรมจากการด าเนินกิจกรรมวัน

ส าคัญและมีความรู้ในวันส าคัญต่างๆ ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและ

ประเพณี   

 
ตัวบ่งชี้ที่  2.5  การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นต่อไป 
คร/ูผู้ดูแลเด็ก  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวเด็ก  บันทึกข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับสุขภาพ

ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และจัดท าให้มีโครงการประชุมผู้ปกครอง โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เพ่ือสร้างความเข้าอันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน ประชาชนและผู้ปกครองในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รวมถึงการให้ข้อแนะน าในการเตรียมพร้อมเมื่อเด็กมาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกับผู้ปกครอง   
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3.จุดเด่น 
  3.1  ครู/ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นและ

อุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน ครูมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 3.2  ครู/ผู้ดูแลเด็ก  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2562  มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้             
ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา และภาษา การสื่อสาร ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาทักษะกระบวนการคิดผ่านการเล่นอย่างอิสระ
และส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดให้กับเด็ก และมีการประเมินการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กรายบุคคลตามคู่มือ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ  เด็กปฐมวัย (DSPM) การประเมินพัฒนาการเด็กทุกคนและบันทึกผลการประเมิน
พัฒนาการเด็ก   
 3.3  ครู/ผู้ดูแลเด็ก  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี การมีวินัย สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและ 
สร้างทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ เด็กได้ลงมือท าได้คิดเชิงเหตุผลทางจริยธรรม และน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

 
4.  จุดที่ควรพัฒนา   

4.1  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละชั้น  จนถึงการเป็น
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 
    4.2  ผู้ดูแลเด็กควรมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็ก เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความสามารถ
ในด้านที่เด็กถนัดและมคีวามสามารถและความสนใจ และให้การช่วยเหลือ พัฒนา ตลอดจนแก้ปัญหาในเรื่องที่เด็ก
ยังล้าช้า มีระบบการบันทึก ประเมินผล รายงานผล ให้ผู้ปกครองทราบและร่วมมือกันในการส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน 

4.3  ผู้ดูแลเด็กควรใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสื่อหลักอย่างหลากหลาย  โดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรม                   
การเรียนรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้  เพ่ือกระตุ้นความสนใจของเด็กในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  

4.4  ครู/ผู้ดูแลเด็ก  ควรมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งจะช่วยให้การ
จัดการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือ ท่ีดีเลิศ 

 คร/ูผู้ดูแลเด็ก  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนา               
เด็กเล็กและมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญา
การศึกษาปฐมวัย มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
และภาษา การสื่อสาร ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาทักษะกระบวนการคิดผ่านการเล่นอย่างอิสระและส่งเสริมทักษะการ
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ฟังและการพูดให้กับเด็ก และมีการประเมินการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กรายบุคคลตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการ  เด็กปฐมวัย (DSPM) การประเมินพัฒนาการเด็กทุกคนและบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็ก   
 
 
มาตรฐานด้านที่  3  คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
1.ระดับคุณภาพ A ดีมาก 
2.กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินการ 
   ส าหรับเด็กแรกเกิด – อายุ 2 ปี ( 2 ปี 11 เดือน 29 วัน )  

คะแนนรวม 21 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  
          ตัวบ่งชี้ที่  3.1ก  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย   

ผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอตามวัย ครบ 5 หมู่  ในโครงการอาหารกลางวันศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร ผู้ดูแลเด็กบันทึกกราฟน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ ความยาว/ส่วนสูงตาม

เกณฑอ์ายุและน้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ ส่วนสูงตามเพศเป็นรายบุคคล เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 

จัดท าบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลทุก 3 เดือนเพ่ือแสดงถึงข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโตเป็น

รายบุคคล  โดยยึดเกณฑ์ตามกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อิงตามเพศและช่วงอายุกรองกรมอนามัย              

ในคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  ในปีการศึกษา 2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด

จันทรังษีถาวร มีเด็กอายุ 2 ปี  จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100 %  สูงดีสมส่วนตามเกณฑ์น้ าหนักและอายุ                     

โดยยึดเกณฑ์ตามกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อิงตามเพศและช่วงอายุกรองกรมอนามัย  ในคู่มือเฝ้าระวัง

และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  

 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  ได้ด าเนินการ 
จัดท าบันทึกการคัดกรองและจัดท าบันทึกการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยครู /ผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้ปกครองโดยเด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน (คัดกรองตามช่วงอายุ)  ได้แก่ 

ด้านที่  1  เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ( GM)  จ านวน 18 คน 
ด้านที่  2  เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย ( FM )  จ านวน 18 คน 
ด้านที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา ( RL )  จ านวน 18 คน 
ด้านที่  4  เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย ( EL )  จ านวน 18 คน 
ด้านที่  5  เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม ( PS )  จ านวน 18 คน 
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ส าหรับเด็กอายุ  3  ปี ถึงอายุ 6 ปี  ( ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1 ) ระดับคุณภาพ A ดีมาก  
คะแนนรวม 66 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1ข  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 
ผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอตามวัย ครบ 5 หมู่  ในโครงการอาหารกลางวันศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร ผู้ดูแลเด็กบันทึกกราฟน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ ความยาว/ส่วนสูงตาม

เกณฑอ์ายุและน้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ ส่วนสูงตามเพศเป็นรายบุคคล เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 

จัดท าบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลทุก 3 เดือนเพ่ือแสดงถึงข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโตเป็น

รายบุคคล  โดยยึดเกณฑ์ตามกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อิงตามเพศและช่วงอายุกรองกรมอนามัย              

ในคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  ในปีการศึกษา 2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด

จันทรังษีถาวร มีเด็กอายุ 3 - 4 ปี  จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 %  สูงดีสมส่วนตามเกณฑ์น้ าหนักและอายุ                     

โดยยึดเกณฑ์ตามกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อิงตามเพศและช่วงอายุกรองกรมอนามัย  ในคู่มือเฝ้าระวัง

และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  

ผู้เรียนได้รับส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็กด้านการกิน การล้างมือ การแปรงฟันการเล่น การนอน                   
การรักษาความสะอาดโดยเน้นให้เด็ก ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง จัดท าบันทึกการตรวจสุขภาพอนามัยและ
ความสะอาดของร่างกายประจ าวันของเด็กทุกคน ผู้เรียนได้รับการประเมินพัฒนาการและบันทึกผลการประเมิน
พัฒนาการ รวมถึงจัดซื้อ/จัดหาสื่อการเรียน วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนในโครงการจัดหาสื่อการเรียน
การสอนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทั้ง 4 ด้านและสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย                    
จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือสอนให้เด็กรู้จักประโยชน์ของ
การทานผักและร่วมกิจกรรมการปลูกผัก  
 

 ตัวบ่งชี้ที่  3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
   ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญา

การศึกษาปฐมวัย และมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

และภาษาการสื่อสารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นเด็กเป็นส าคัญ  มีสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในมุมต่าง ๆ                   

อย่างเพียงพอและเหมาะสม  มีมุมเสริมทักษะ/มุมเสริม ประสบการณ์  บันทึกผลการตรวจสุขภาพเด็ก บันทึก             

การสังเกตพฤติกรรม  บันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคลและบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก แสดงถึงข้อมู ล 

ภาวการณ์เจริญเติบโตเป็นรายบุคคล   โดยยึดเกณฑ์ตามกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อิงตามเพศและ   

ช่วงอายุ กรองกรมอนามัยในคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  (DSPM)  และสรุปจ านวนและ              

ร้อยละของเด็กสูงดีสมส่วนตามเกณฑ์น้ าหนักและอายุ    

  ผู้เรียนได้รับการประเมินพัฒนาการเป็นกระบวนการต่อเนื่องครอบคลุมพัฒนาการเด็กทุกด้าน เพ่ือน าผล

การประเมินมาใช้วางแผนจัดกิจกรรมให้เด็กแต่ละคนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน                   

เป็นการประเมินขณะที่เด็กท ากิจกรรมประจ าวันและช่วงเวลาต่าง ๆ  ได้แก่ การสังเกตการสัมภาษณ์ การสนทนา            
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การบันทึกพฤติกรรมเด็กและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ดูแลเด็กเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ แล้วน าข้อมูลจากการประเมิน

พัฒนาการมาสรุป   

 

ตัวบ่งชี้ที่  3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว  
 ผู้เรียนมีพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบ

ประสาท  มีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถเคลื่อนไหวอยู่กับที่หรือเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์และทรงตัวได้                    
ตามวัย จับ โยน เตะ และการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก การปั้น การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ 
และการร้อยวัสดุ  เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ
ดนตรี  เด็กได้เล่นเครื่องสัมผัส เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้
อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินน้ ามัน ฯลฯ  จัดท าบันทึกพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวโดยครู /
ผู้ดูแลเด็ก ยึดเกณฑ์และวิธีการประเมินของกรมอนามัย ในคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(DSPM) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เรียนรู้ผ่านการเล่น) โดยการเล่นกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง ความสามัคคี มีน้ าใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  โดยปลูกฝังให้เด็กมีความกรุณา 

เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ  โดยจัดกิจกรรมต่ างๆ ผ่านการ
เล่น เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ตอบสนองตามความต้องการได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่าง
ต่อเนื่องกล้าพูดกล้าแสดงออก  แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้ตามสถานการณ์ เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออก
ทางอารมณ์ และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความเชื่อมั่นในตนเองขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์  แสดงความพอใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเอง มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี ช่วยเหลือและ
แบ่งปันผู้อ่ืนได้ด้วยตนเอง และ ท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จด้วยตนเอง  มีการบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรม
เด็กรายบุคล บันทึกพัฒนาการตามวัย รายบุคคล และมีคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)   

 
           ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์ 

 ผู้เรียนได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่างๆ                           

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการ

ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว ฟังผู้อ่ืนพูดและ

สนทนาโต้ตอบอย่าง ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้  เด็กสามารถเล่าเรื่องเกี่ยวกับ

ตนเองและบุคคลรอบตัวได้  ครู/ผู้ดูแลเด็กเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์                       

การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว ฟังผู้อ่ืนพูดและสนทนาโต้ตอบอย่าง
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ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง  เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้   อ่านภาพและสัญลักษณ์ได้  จับคู่และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่างๆ และพูดสื่อความคิดด้วยตนเองเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องรู้จักสิ่งต่าง ๆ 

ด้วยการฟังการ การมอง  การสัมผัส  ชิมรส  และการดมกลิ่นโดยจัดกิจกรรมโครงงานนมชมพู เพ่ือให้เด็กใช้

ประสาทสัมผัสเปรียบเทียบรสชาติ สังเกตปริมาณ ท ากิจกรรมร่วมกัน แก้ไขปัญหาเมื่อท ากิจกรรมไม่ส าเร็จและ

เรียนรู้สุขภาพท่ีดีมาจากการกินอาหารที่มีประโยชน์ดื่มนมโรงเรียนมากข้ึน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 
ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะทางภาษา  ด้านการฟัง และการพูด ผ่านกิจกรรมการเล่านิทานในกิจกรรม

เสริมประสบการณ์ และกิจกรรมเสรี  ผู้ดูแลเด็กใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสื่อหลักโดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรม                     

การเรียนรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือกระตุ้นความสนใจของเด็กในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ช่วยให้

เด็กปฐมวัยพัฒนาความสามารถทางการคิด ทางภาษา และจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ได้ดี โดยผู้ดูแลเด็ก                       

ใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ท าให้เด็กรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้หลายช่องทาง  

เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันอ่านภาพ  พูดข้อความด้วยภาษาของตนเองเด็ก                    

พูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  คุณธรรม  มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 
ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมเน้นการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและการช่วยเหลือร่วมกัน เด็กรู้จักการปฏิบัติตน             

เป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตประจ าวัน มีลักษณะนิสัย สุขนิสัยที่ดี สามารถด ารงชีวิต

อยู่ได้ในสังคมที่หลากหลาย  เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี  เคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญๆ ในโครงการวันส าคัญฯ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัย 

 
3. จุดเด่น 

 3.1  เด็กได้รับการบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล เพ่ือแสดงถึงข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโต                 

โดยยึดเกณฑ์ตามกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อิงตามเพศและช่วงอายุกรองกรมอนามัย ในคู่มือเฝ้าระวัง

และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  โดยในปีการศึกษา 2563  คิดเป็นร้อยละ 100 % ผู้เรียน                

มีร่างกายสูงดี สมส่วนตามเกณฑ์น้ าหนักและอายุ  มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคภัยและสิ่งเสพติด มีพัฒนาการด้าน             

มีความมั่นใจกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักแบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
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ศาสนาที่ตนนับถือ ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตประจ าวัน มีลักษณะนิสัย สุขนิสัยที่ดี  สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ใน

สังคมท่ีหลากหลาย  เด็กรู้จักการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน 

3.2  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะทางภาษา  ด้านการฟัง และการพูด ผ่านกิจกรรมการเล่านิทานในกิจกรรม

เสริมประสบการณ์ และกิจกรรมเสรี  ผู้ดูแลเด็กใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสื่อหลักโดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการ

เรียนรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ     ช่วยให้เด็ก

ปฐมวัยพัฒนาความสามารถทางการคิด ทางภาษา และจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ได้ดี   

4.  จุดควรพัฒนา 

4.1  ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจ และเข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกบริเวณรอบบริเวณโรงเรียนและชุมชน 

4.2  ควรส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทยและทักษะทางด้านสังคม 
 4.3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ อย่างสม่ าเสมอและปฏิบัติจนเกิดนิสัย  
ติดตัวตลอดไป 

4.4  ควรส่งเสริมให้เด็กมีสุภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ เนื่องจากเด็กมีสุขภาพช่องปาก ฟันผุร้อยละ 50   
 
5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี  หรือ  ที่ดีเลิศ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความต้องการของเด็กในชั้นเรียน ศึกษาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการความ
พร้อมของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการด าเนินการ ได้แก่ วางแผนการด าเนินงาน 
(Plan) วางแผนตามวัตถุประสงค์เป้าหมายการส่งเสริมพัฒนาการความพร้อมของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้านลงมือ
ปฏิบัติงาน(DO) ตามแผนที่วางไว้สร้างกิจกรรม เตรียมวัสดุอุปกรณ์ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ประเมินผลงาน 
(Check) พัฒนาปรับปรุง (Action) น าเอาผลการประเมินน ามาพัฒนาปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม จัดให้มีการ
ประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์พร้อมทั้งน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
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ตอนที่  3  สรุปผลการพัฒนา 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม  
ระดับคุณภาพ B ดี คะแนนเฉลี่ย 92.89  (มีจ านวนที่ต้องปรับปรุง 2 ข้อ) 
1.  จุดเด่น 

1.1 ด้านการบริหารจัดการศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ

สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ PDCA วิเคราะห์  ข้อมูล  ศึกษา
มาตรฐาน จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่แสดงแผนงาน โครงการ กิจกร รม วิธีการ 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมายที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าหนดไว้ 
และมีการน าแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีคณะกรรมการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ            
การปฏิบัติงานตามแผนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ครูผู้สอนสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน เพ่ือใช้เป็นฐาน
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร มีการสื่อสารกับผู้ปกครองในหลายช่องทาง จัดให้มีการ

ประชุม ผู้ปกครอง การประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับ

ชุมชน ประชาชนและผู้ปกครองในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร มีวัสดุครุภัณฑ์อย่างพอเพียงจัดสภาพแวดล้อมใน

ห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เหมาะสม  สะอาดและปลอดภัย   

4. สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา             

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการติดตามผลการ

ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงาน

ต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 
1.2  ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล  และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

 1.  คร/ูผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นและอุทิศ
ตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน ครูมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 2.  คร/ูผู้ดูแลเด็ก  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2562  มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้             
ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ 
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จิตใจ สังคม สติปัญญา และภาษา การสื่อสาร ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาทักษะกระบวนการคิดผ่านการเล่นอย่างอิสระ
และส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดให้กับเด็ก และมีการประเมินการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กรายบุคคลตามคู่มือ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ  เด็กปฐมวัย (DSPM) การประเมินพัฒนาการเด็กทุกคนและบันทึกผลการประเมิน
พัฒนาการเด็ก   
 3.  ครู/ผู้ดูแลเด็ก  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี การมีวินัย สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและ 
สร้างทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ เด็กได้ลงมือท าได้คิดเชิงเหตุผลทางจริยธรรม และน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

 
1.3  ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย 

1. เด็กได้รับการบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล เพ่ือแสดงถึงข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโต                 

โดยยึดเกณฑ์ตามกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อิงตามเพศและช่วงอายุกรองกรมอนามัย ในคู่มือเฝ้าระวัง

และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  โดยในปีการศึกษา 2563  คิดเป็นร้อยละ 100 % ผู้เรียน                

มีร่างกายสูงดี สมส่วนตามเกณฑ์น้ าหนักและอายุ  มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคภัยและสิ่งเสพติด มีพัฒนาการด้าน             

มีความมั่นใจกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักแบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ

ศาสนาที่ตนนับถือ ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตประจ าวัน มีลักษณะนิสัย สุขนิสัยที่ดี  สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ใน

สังคมท่ีหลากหลาย  เด็กรู้จักการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน 

2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะทางภาษา  ด้านการฟัง และการพูด ผ่านกิจกรรมการเล่านิทานใน

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมเสรี  ผู้ดูแลเด็กใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสื่อหลักโดยบูรณาการเข้ากับ

กิจกรรมการเรียนรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือกระตุ้นความสนใจของเด็กในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ     

ช่วยให้เด็กปฐมวัยพัฒนาความสามารถทางการคิด ทางภาษา และจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ได้ดี   

 
2.  จุดความพัฒนา  

   2.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 1. จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

2. บุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรม และมีการฝึกซ้อมแผนอพยพให้กับบุคลากรทุกคน/เด็กทุกคนเสมือน
เกิดเหตุจริงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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2.2  ด้านครู /ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล  และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่ อ                             
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละชั้น  จนถึงการเป็น 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 
     2.  ผู้ดูแลเด็กควรมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็ก เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความสามารถใน
ด้านที่เด็กถนัดและมคีวามสามารถและความสนใจ และให้การช่วยเหลือ พัฒนา ตลอดจนแก้ปัญหาในเรื่องที่เด็กยัง
ล้าช้า มีระบบการบันทึก ประเมินผล รายงานผล ให้ผู้ปกครองทราบและร่วมมือกันในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น 

3.  ผู้ดูแลเด็กควรใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสื่อหลักอย่างหลากหลาย  โดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรม                   
การเรียนรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้  เพ่ือกระตุ้นความสนใจของเด็กในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  

4.  คร/ูผู้ดูแลเด็ก  ควรมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งจะช่วยให้การจัดการ
เรียนการสอนของครมูีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
2.3  ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย 

1.  ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสนใจ และเข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกบริเวณรอบบริเวณโรงเรียนและชุมชน 

2.  ควรส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทยและทักษะทางด้านสังคม 
 3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ อย่างสม่ าเสมอและปฏิบัติจนเกิดนิสัย   
ติดตัวตลอดไป 

4.  ควรส่งเสริมให้เด็กมีสุภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ เนื่องจากเด็กมีสุขภาพช่องปาก ฟันผุร้อยละ 50   
 

3.  แนวทางการพัฒนา 

 ควรส่งเสริมให้ครู/ผู้ดูแลเด็กได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือน ามาใช้พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการท างาน  มีการจัดประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
ปฐมวัย และการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดระบบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถใช้ข้อมูล
สารสนเทศเครือข่าย  และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  รวมถึงน าแนวคิดไปพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
 
4.  ความต้องการช่วยเหลือ 

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรจัดให้มีพ้ืนที่จัดกิจกรรมการเล่นและสนามเด็กเล่น และมีอุปกรณ์เครื่องเล่น                         

ที่หลากหลาย และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารที่ปลอดภัย ควรมีขอบเขตและทางเข้า-ออกที่ชัดเจนและมีรั้ว                

รอบขอบชิด  
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5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี 

5.1  การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย              

ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาตามบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ 

PDCA  และวิเคราะห์ข้อมูลแบบ SWOT ( swot analysis )  สภาพของปัญหา ความต้องการพัฒนาจุดแข็ง และ

จุดอ่อนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด น ามาพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจน

เกิดผลเชิงประจักษ์ต่อสารณชนทั่วไปจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

  5.2  ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความรับผิดชอบ มีประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์และพัฒนาการการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมที่หลากหลายและศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและ

ความต้องการของเด็กในชั้นเรียน ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง                             

เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการความพร้อมของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน โดยใช้กระบวนการ PDCA ใน

การด าเนินการ ได้แก่ วางแผนการด าเนินงาน (Plan) วางแผนตามวัตถุประสงค์เป้าหมายการส่งเสริมพัฒนาการ

ความพร้อมของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้านลงมือปฏิบัติงาน (DO) ตามแผนที่วางไว้สร้างกิจกรรม เตรียมวัสดุอุปกรณ์

ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ประเมินผลงาน (Check) พัฒนาปรับปรุง (Action) น าเอาผลการประเมินน ามา

พัฒนาปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม จัดให้มีการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็น

ส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 

 

6. ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  คือ   

                                                           -  ไม่มี  - 
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ส่วนที่ 3 

บทสรุปมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 
โดยรวมทั้ง  3  มาตรฐาน 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวรประจ าปีการศึกษา 2563   ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยจัดท ารายงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี (Self – Assessment Report : SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2563 เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

ผลการประเมิน 3 ด้าน 

 
ผลการประเมินภาพรวม 

ผลรวมของร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน ร้อยละ92.89  
มาตรฐานทุกด้าน มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง 2 ข้อ 
                                            ระดับคุณภาพ 
 
 

(    )  A  ดีมาก 
( )  B  ดี 
(    )  C  ผ่านเกณฑ์ข้นต้น 
(    )  D  ปรับปรุง 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ คะแนน ร้อยละ จ านวนตัวบ่งชี้ที่
ต้องปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 74 94.87 1 

มาตรฐานที่ 2  คร/ูผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ และการเล่น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

46 76.67 1 

มาตรฐานที่ 3  คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

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

               -  3 ข 3 ปี ถึง 6 ปี  

               (ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) 

 

21 

66 

 

100 

100 
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ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ย จ านวนข้อที่ต้องปรับปรุง 

A  ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป ไม่มี 

B  ดี ร้อยละ60-79.99 1-7 ข้อ 

C  ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น ร้อยละ 40-59.99 8-15 ข้อ 

D  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 40 16 ข้อขึ้นไป 

 
ตัวบ่งชี้ท่ีต้องปรับปรุง 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร  มีตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 

1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.8  จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 
2. ตัวบ่งชี้ที่ 2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละชั้น  จนถึง

การเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 
ดังนั้นจากผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร  สามารถสรุปผลการ

ประเมิน ในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและ
ความตอ้งการช่วยเหลือได้สรุปผล ดังนี้ 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 1.ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร ได้มีการ
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้
อย่างชัดเจน มีการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ 
PDCA วิเคราะห์  ข้อมูล  ศึกษามาตรฐาน จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่แสดงแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมายที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ก าหนดไว้ และมีการน าแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ มีคณะกรรมการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ            
การปฏิบัติ งานตามแผนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนา-  

   1. จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัย
พิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 
   2. บุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรม และมีการฝึกซ้อม
แผนอพยพให้กับบุคลากรทุกคน/เด็กทุกคนเสมือนเกิด
เหตุจริงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 1.ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ครูผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู้ ได้อย่ า งมีคุณภาพ มีการนิ เทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพ 
   2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร มีการ

สื่อสารกับผู้ปกครองในหลายช่องทาง จัดให้มีการประชุม 

ผู้ปกครอง การประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจอันดีระหว่างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน 

ประชาชนและผู้ปกครองในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

   3. ศู นย์ พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก โ ร ง เ รี ยนวั ดจั นทรั งษี ถ า ว ร               

มีวัสดุครุภัณฑ์อย่างพอเพียงจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน

และนอกห้องเรียนที่เหมาะสม  สะอาดและปลอดภัย   

   4. สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม มีการก าหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัย และสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย  

   5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา มีการติดตามผลการด าเนินงานและจัดท า

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี พร้อมทั้งรายงานผล

การประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
2.ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

2.คร/ูผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   1.  ครู/ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความมุ่งม่ันและอุทิศตนในการสอน
และพัฒนาผู้เรียน ครูมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
มีประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
   2.  คร/ูผู้ดูแลเด็ก  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  พุทธศักราช 2562             
มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญา
การศึกษาปฐมวัย มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน 
คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และภาษา 
การสื่อสาร ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาทักษะกระบวนการคิดผ่าน
การเล่นอย่างอิสระและส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดให้กับ
เด็ก และมีการประเมินการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กรายบุคคล
ตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ  เด็กปฐมวัย 
(DSPM) การประเมินพัฒนาการเด็กทุกคนและบันทึกผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก   
   3.  ครู/ผู้ดูแลเด็ก  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี 
การมีวินัย สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและ สร้างทักษะการ
ใช้ชีวิตประจ าวันตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ เด็กได้ลงมือท าได้คิดเชิง
เหตุผลทางจริยธรรม และน าไปปฏิบัติได้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละชั้น  จนถึงการเป็น
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 
   2.  ผู้ดูแลเด็กควรมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความสามารถในด้าน
ที่เด็กถนัดและมีความสามารถและความสนใจ และให้
การช่วยเหลือ พัฒนา ตลอดจนแก้ปัญหาในเรื่องที่เด็ก
ยังล้าช้า มีระบบการบันทึก ประเมินผล รายงานผล ให้
ผู้ปกครองทราบและร่วมมือกันในการส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน 
   3.  ผู้ดูแลเด็กควรใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสื่อหลัก
อย่างหลากหลาย  โดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรม                   
การเรียนรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้   เพ่ือกระตุ้น
ความสนใจของเด็กในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  
   4.  ครู/ผู้ดูแลเด็ก  ควรมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งจะช่วยให้การจัดการ
เรียนการสอนของครมูีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
3. คุณภาพของเด็กปฐมวัย 3.คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

   1. เด็กได้รับการบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็น
รายบุคคล เ พ่ือแสดงถึ งข้อมูลภาวการณ์ เจริญเติบโต                 
โดยยึดเกณฑ์ตามกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อิง
ตามเพศและช่วงอายุกรองกรมอนามัย ในคู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  โดยในปีการศึกษา 
2563  คิดเป็นร้อยละ 100 % ผู้เรียนมีร่างกายสูงดี สมส่วน
ตามเกณฑ์น้ าหนักและอายุ  มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
น้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
ของตนหลีกเลี่ ยงสภาพแวดล้อมที่ เสี่ ยงต่อโรคภัยและ             
สิ่งเสพติด มีพัฒนาการด้าน  มีความมั่นใจกล้าแสดงออก              
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักแบ่งปัน ประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ผู้เรียนมีทักษะใน
การใช้ชีวิตประจ าวัน มีลักษณะนิสัย สุขนิสัยที่ดี   สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมที่หลากหลาย  เด็กรู้จักการปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน 
   2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะทางภาษา  ด้านการฟัง 
และการพูด ผ่านกิจกรรมการเล่านิทานในกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ และกิจกรรมเสรี  ผู้ดูแลเด็กใช้สื่อเทคโนโลยี
เพ่ือเสริมสื่อหลักโดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้หรือ
ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือกระตุ้นความสนใจของเด็กในการ
ท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  ช่วยให้ เด็กปฐมวัยพัฒนา
ความสามารถทางการคิด ทางภาษา และจินตนาการ ความคิด
สร้างสรรค์ได้ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้ เรียนสนใจ และเข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกบริเวณรอบบริเวณโรงเรียนและชุมชน 
   2.  ควรส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทย
และทักษะทางด้านสังคม 
   3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 
10 ประการ อย่างสม่ าเสมอและปฏิบัติจนเกิดนิสัย   
ติดตัวตลอดไป 
   4.  ควรส่งเสริมให้เด็กมีสุภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ 
เนื่องจากเด็กมีสุขภาพช่องปาก ฟันผุร้อยละ 50   
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แบบบันทึกการประเมิน 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖3 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร  
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน   ปีการศึกษา ๒๕๖3 

ส่วนที่ ๒ สรุปผลการประเมิน 
มาตรฐานด้านที่ ๑ 

การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

9 

 

 

     ๑.๑.๑  บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ     

     ๑.๑.๒  บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย     

     ๑.๑.๓  บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงานทุกสังกัด ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

12 

 

 

     ๑.๒.๑  บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ     

     ๑.๒.๒  ผู้บริหารสถานพัฒนาปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด้าเนินกิจการมี  
  คุณวุฒิ/คุณสมบัติ เหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

    

     ๑.๒.๓  คร/ูผู้ดูแลเด็กท่ีท้าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก มีคุณวุฒิ/ 
  คุณสมบัติเหมาะสม 

    

     ๑.๒.๔  บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียง 
ต่อจ้านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 

    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

21 

 

 

 

     ๑.๓.๑  บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ     

     ๑.๓.๒  โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อม 
 ที่ปลอดภัย 

    

     ๑.๓.๓  จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/ สนามเด็กเล่น และ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 

    

     ๑.๓.๔  จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ 
ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งาน และเพียงพอ 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

     ๑.๓.๕  จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ้านวนเพียงพอ สะอาด  
 เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก 

     

     ๑.๓.๖  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย     

     ๑.๓.๗  จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลภายในและภายนอกสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 

    

     ๑.๓.๘  จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตามความเสี่ยง 
ของพ้ืนที่ 

    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

20 

 

 

 

 

 

     ๑.๔.๑  มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก 
 และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น 

    

     ๑.๔.๒  มีแผนและด้าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ้าวัน ตรวจสุขภาพประจ้าปี 
และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

    

     ๑.๔.๓  อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ้าวันของเด็กที่ 
เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

    

     ๑.๔.๔  จัดให้มีพ้ืนที/่ มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและ 
นอกห้องเรียน 

    

     ๑.๔.๕  จัดบริเวณห้องน้้า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด  
  ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

    

     ๑.๔.๖  จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ 
 ปรุงประกอบอาหาร น้้าดื่มน้้าใช้ ก้าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะน้าโรค 

    

     ๑.๔.๗  จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของ 
 เด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่้าเสมอ 

    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

12 

 

 

     ๑.๕.๑  มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อ
แม่/ ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เกี่ยวกับตัวเด็กและการ ด้าเนินงาน
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย        

    

     ๑.๕.๒  การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม     

     ๑.๕.๓  ด้าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่อง
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

    

     ๑.๕.๔  มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย     

มาตรฐานด้านที่ ๑ มีคะแนนรวม 74คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๑ มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                      ๗๘ 

                              94.87 

มาตรฐานด้านที่ ๑ มีจ านวนตัวบ่งชี้ ท่ีต้องปรับปรุง 1ข้อ 
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มาตรฐานด้านที่ ๒ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

10 

 

 

 

     ๒.๑.๑  มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย มีการด้าเนินงานและประเมินผล 

    

     ๒.๑.๒  จัดพื้นที/่มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่าง 
หลากหลาย 

    

     ๒.๑.๓  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติ 
ของเด็กท่ีเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท้า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

    

     ๒.๑.๔  เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อม  
 ภายใน-ภายนอกแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

    

     ๒.๑.๕  เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการ
จัด กิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ๐ 1 ๒ ๓ รวม 

13 

 

 

 

     ๒.๒.๑  ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ และส่งเสริม
พฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

    

     ๒.๒.๒  จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ในการดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจ้าวัน 

    

     ๒.๒.๓  ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ้าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟัน  
 และช่องปากเพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

    

     ๒.๒.๔  เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผล
ภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

    

     ๒.๒.๕  จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู  
ตามก้าหนด 

    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ๐ ๑ 2 ๓ รวม 

13 

 

 

 

     ๒.๓.๑  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท้า คิดตั้งค้าถาม  
สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับ ความคิดและ
ผลงานที่แตกต่างของเด็ก 

    

     ๒.๓.๒  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือ
การสื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามล้าดับ
ขั้นตอนพัฒนาการ 

    

     ๒.๓.๓  จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการดูภาพ  
ฟังเรื่องราว พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามล้าดับพัฒนาการโดยครู/ผู้ดูแล
เด็กเป็นตัวอย่างของการพูดและการอ่านที่ถูกต้อง 

    

     ๒.๓.๔  จัดให้เด็กมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ  
 สถานที่และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

    ๒.๓.๕  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบัติ 
 ด้วยตนเอง 

    
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔  การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝัง
คุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

7 

 

 

     ๒.๔.๑  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรม 
สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้ง                       
อย่างสร้างสรรค์ 

                                                                            

     ๒.๔.๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข จ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้าน 
อารมณ์ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี               
ตามความสนใจและถนัด 

    

     ๒.๔.๓  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย  
ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว  
โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕  การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อใน
ขั้นถัดไป 

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

3 
     ๒.๕.๑  จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองเพ่ือเตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัว 
ในบรรยากาศที่เป็นมิตร 

    

     ๒.๕.๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
แต่ละข้ัน จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ 

    

มาตรฐานด้านที่ ๒ มีคะแนนรวม 46 คะแนน 

 มาตรฐานด้านที่ ๒ มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                       ๖๐ 

76.67 

มาตรฐานด้านที่ ๒ มีจ านวนตัวบ่งชี้ท่ีต้องปรับปรุง  1ข้อ 
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มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ก  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

3      ๓.๑.๑  เด็กมีน้้าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น 
 รายบุคคล 

    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

18      ๓.๒.๑ ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน     

     ๓.๒.๒ ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (GM)     

     ๓.๒.๓ ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
สมวัย  
(FM) 

    

     ๓.๒.๔ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (RL)     

     ๓.๒.๕ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (EL)     

     ๓.๒.๖ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม 
(PS)   

    

มาตรฐานด้านที่ ๓ก มีคะแนนรวม  21 คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๓ก มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                                 ๒๑ 

100 

มาตรฐานด้านที่ ๓ก มีจ านวนตัวบ่งช้ีที่ต้องปรับปรุง 0ข้อ 
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มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปีถึงอายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี ๑) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ข  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

9 

 

 

     ๓.๑.๑ข  เด็กมีน้้าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึงมีบันทึกเป็น 
 รายบุคคล 

    

     ๓.๑.๒ข  เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย     

     ๓.๑.๓ข  เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

3 

 

 

รวม 

6 

     ๓.๒.๑ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ๐ ๑ ๒ ๓ 

     ๓.๓.๑ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวและ
ทรงตัวได้ตามวัย 

    

     ๓.๓.๒ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงาน 
 ระหว่างตากับมือตามวัย 

    

ตัวบ่งชี้ ๓.๔ข  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

9 

 

 

     ๓.๔.๑ข  เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดี 
ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้สมวัย 

    

     ๓.๔.๒ข  เด็กมคีวามสนใจและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น 
การท้างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

    

     ๓.๔.๓ข  เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท้าตาม
ข้อตกลง ค้านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้
สมวัย 

    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

15 

 

 

 

     ๓.๕.๑ข  เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ  
 และสิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็กได้สมวัย 

    

     ๓.๕.๒ข  เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ้าแนก และ 
 เปรียบเทยีบ จ้านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที/่ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

    

     ๓.๕.๓ข  เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย     
     ๓.๕.๔ข  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย     
     ๓.๕.๕ข  เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ท้ากิจกรรมให้ส้าเร็จสมวัย     
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ข  เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

     ๓.๖.๑ข  เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย     12 

 

 

     ๓.๖.๒ข  เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร    
                การคิดเขียนค้าและการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล้าดับ
พัฒนาการ 

    

     ๓.๖.๓ข  เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล้าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย  
                 น้าไปสู่การขีดเขียนค้าท่ีคุ้นเคยและสนใจ 

    

     ๓.๖.๔ข  เด็กมทีักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทย 
                 เป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็น
พลเมือง 

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

12 

 

 

     ๓.๗.๑ข  เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับความ 
แตกต่างระหว่างบุคคล 

    

     ๓.๗.๒ข  เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและ 
ส่วนรวม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย 

    

     ๓.๗.๓ข  เด็กสามารถเล่นและท้างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้น้าและ ผู้
ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

    

     ๓.๗.๔ข  เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และ 
 ภูมิภาคอาเซียน 

    

มาตรฐานด้านที่ ๓ข มีคะแนนรวม                         66  คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๓ข มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                              ๖๖ 

                                100 

มาตรฐานด้านที่ ๓ข มีจ านวนตัวบ่งช้ีที่ต้องปรับปรุง 0ข้อ 
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 สรุปผลการประเมินภาพรวม 

ผลรวมของร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน 92.8 คะแนน 

มาตรฐานทุกด้าน มีจ านวนตัวบ่งชี้ท่ีต้องปรับปรุงรวม                                   2  ข้อ 

ระดับคุณภาพ     A     ดีมาก 

 B     ดี 

     C     ผ่านเกณฑ์ขั้นตน 

     D    ต้องปรับปรุง 

 

 

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ย จ านวนข้อที่ต้องปรับปรุง 

A  ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ไม่มี 

B  ดี ร้อยละ ๖๐-๗๙.๙๙ ๑-๗ ข้อ 

C  ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น ร้อยละ ๔๐-๕๙.๙๙ ๘-๑๕ ข้อ 

D  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ๑๖ ข้อขึ้นไป 
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2.  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
2.1  ผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 2.1.1 ชั้นเตรียมอนุบาลต่ ากว่า 3 ขวบ 

 
 

ระดับชั้น 

 
 

จ านวนเด็ก
เด็กท่ี

ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ  
 

สรุปคุณภาพ
พัฒนาการ 

ด้านที่ 1 
(GM) 

ด้านที่ 2 
(FM) 

ด้านที่ 3 
(PL) 

ด้านที่ 4 
(FL) 

ด้านที่ 
5 

(PS) 

ชั้นเตรียม
อนุบาล 
 (2-3 ขวบ) 

15 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวม 15 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
ค่าเฉลี่ย 100 100 100 100 100 100 ผ่าน 
สรุปพัฒนาการ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

 
             เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ คือ การประเมินตามแบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก  (มาตรฐานที่ 3 ก)  ดังนี้ 
          ด้านที่ 1  GM   คือ  พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
          ด้านที่ 2  FM   คือ   การใช้พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย 
          ด้านที่ 3  PL    คือ   พัฒนาการด้านการรับรู้และการเข้าใจภาษา 
          ด้านที่ 4  FL    คือ   พัฒนาการด้านการใช้ภาษาสมวัย 
          ด้านที ่5  FF    คือ   พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและเข้าสังคม 

แผนภูมิที่ 1.4 ผลการประเมินพัฒนาการระดับชั้นเตรียมอนุบาลต่ ากว่า 3 ขวบ  
 

100 100 100 100 100.00 100 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

พฒันาการทัง้ 5 ด้าน 

ผลการประเมินพฒันาการ ระดับช้ันเตรียมอนุบาล 

ด้านท่ี 1 (GM) ด้านท่ี 2 (FM) ด้านท่ี 3 (RL) ด้านท่ี 4 (FL) ด้านท่ี 5 (PS) เฉลีย่รวมทกุด้าน 
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 2.1.2 ชั้นอนุบาล3 ปี – 4 ปี 

 
*หมายเหตุ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 2560ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร    
  เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ คือ การน าผลประเมินมาสรุปและจัดระบบพัฒนาการ ดังนี้ 
          1: ระดับปฏิบัติได้                        หมายถึง   สามารถแสดงพฤติกรรมได้คล่องหรือเชื่อม่ัน 
          2: ระดับปฏิบัติได้บางครั้ง               หมายถึง   สามารถแสดงพฤติกรรมได้แต่บางครั้งไม่คล่องหรือมั่นคง 

3: ระดับควรส่งเสริม                     หมายถึง   ยังแสดงพฤติกรรมไม่ได้ชัดเจน 

แผนภูมิที่ 1.5 ผลการประเมินพัฒนาการระดับชั้นอนุบาล 3 ปี – 4 ปี 

ระดับชั้น 
จ านวน
เด็กที่

ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 
สรุประดับ
คุณภาพ

พัฒนาการ 

ด้าน
ร่างกาย 

ด้าน
อารมณ์
จิตใจ 

ด้าน
สังคม 

ด้าน
สติปัญญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นเตรียมอนุบาล                            
(3 – 4 ขวบ) 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
100 

 
3 

รวม 18 18 18 18 18 18 100 3 

ค่าเฉลี่ย 100 100 100 100 100 400 100 3 
สรุประดับ
คุณภาพ 

3 3 3 3 3   
3 
 

สรุปพัฒนาการ ดี ดี ดี ดี ดี   ดี 

100 100 100 100 100.00 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

พัฒนาการ 4 ด้าน 

ผลการประเมินพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาล3ป-ี4ปี 

ด้านร่างกาย 

ด้านอารมณ ์จิตใจ 

ด้านสังคม 

ด้านตสติปัญญา 

เฉลี่ยรวมทกุด้าน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวรการมี
ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน แสดงนิทรรศการ ผลการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน(Open House ครั้งที2่) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
] 

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการประกันคุณภาพภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียน 

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศึกษาพอเพียง) 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (เรียนรู้ผ่านการเล่น) 

โดยการเล่นกีฬาภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 



 
 
 

 
 

  

 

  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

โครงการวันส าคัญเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 



 

 

 

 

 

โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

โครงการบริหารจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน 

โครงการเด็กดีมีเงินออม 

 



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ง 

 

โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการ

ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยและส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 
 

โครงการอาหารเสริม (นม) 


