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ค าน า 
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย จัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่

แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 หมวดที่ 6 มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ

รับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561 ก าหนดให้

สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา

เป็นประจ าทุกปีการศึกษา รายงานผลเป็นการสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปี 

ที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการด าเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษา  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย ขอขอบพระคุณคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ

บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้เกี่ยวข้องของทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานประเมินของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 

                                                           

                                                               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย 
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ค าน า                                                                                                                         

สารบัญ                                                                                                                   

ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร                                                                                       1        

 ตอนที่  1      ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา                                                                 2 

 ตอนที่  2      การน าเสนอผลการประเมินตนเอง                                                            3 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินตนเอง                                                                             6 

 ตอนที่ 1      ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา                                                                   6 

 ตอนที่        การน าเสนอผลการประเมินตนเอง                                                            20                  

 ตอนที่ 3      สรุปผลการพัฒนา                                                                               30 

ส่วนที่ 3  บทสรุปมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง โดยรวมทั้ง  3  มาตรฐาน     34 

 

ภาคผนวก 

         -  รายชื่อ/ค าสั่งคณะกรรมการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย 

         -  แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2563   

         -  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0816.4/ว 806 ลงวันที ่1 มีนาคม 2562 เรื่อง มาตรฐาน       

              สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ
          -   บนัทึกข้อความรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแห่งชาต ิ ในระบบ  
              ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
           -  ค ารับรองของหนว่ยงานต้นสังกัดในการตรวจผลการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง   
           -  ภาพถ่าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สารบัญ (แผนภูมิ) 

 

แผนภูมิที่ 1.1 แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษา 

แผนภูมิที่ 1.2 แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง 

แผนภูมิที่ 1.3 แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ปีย้อยหลัง 

แผนภูมิที่ 1.4 ผลการประเมินพัฒนาการระดับชั้นเตรียมอนุบาลต่ ากว่า 3 ขวบ 

แผนภูมิที่ 1.5 ผลการประเมินพัฒนาการระดับชั้นอนุบาล 3 – 4 ปี 
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ส่วนที่ 1 

บทสรุปของผู้บริหาร 

ตอนที ่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 1.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย   ที่ตั้งเลขที ่133 หมู่.4 ต าบลวังตะเคียน   อ าเภอกบินทร์
บุรี   จังหวัดปราจีนบุร ี2511  โทรศัพท์   06 – 5927 - 4853   โทรสาร 037 - 210304  Email : 
suppalak.tong22@gmail.com 
          1.2  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  ต าบลวังตะเคียน  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
             1.3  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ  วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ .ศ. 2546  
             1.4  เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล….2 - 4… ปี    
             1.5  เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา จ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 
                      1.5.1 บ้านหนองหอย    หมู่  4 
                      1.5.2  บ้านเนินหินกอง  หมู่  13 
                      1.5.3  บ้านเนินกกเกตุ   หมู่  11 
             1.6  ประวัติโดยย่อของสถานศึกษา 
         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย จัดตั้งขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือกระจายโอกาสการให้บริการแก่ชุมชนด้านการให้การศึกษา การเตรียมความพร้อมเด็กระหว่างอายุ 
2 ปี ถึง 4 ปีและเป็นการแบ่งเบาภาระในการดูแลให้กับผู้ปกครอง เริ่มเปิดท าการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2546  
ปัจจุบัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอยได้ขอใช้อาคารเรียนอนุบาลของโรงเรียนบ้านหนองหอยเป็น
สถานที่จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนคือห้องเตรียมอนุบาล 2 ถึง 4 ขวบ จ านวน 1 ห้อง ห้องน้ า 2 ห้อง  มีนักเรียน 
จ านวน 30 คน ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน  1  คน  พนักงานท าความสะอาดและบริการทั่วไป  1  คน  รวมทั้งสิ้น 2 คน 
           1.7  รับเด็กตั้งแต่อายุ 2 ปี  ถึง  4 ปี 
                 จ านวนเด็กทั้งหมด 30 คน เป็นเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ/ที่สงสัยมีการพัฒนาการล่าช้า – คน 
         1.7.1 แบ่งตามช่วงอายุ/ระดับชั้นที่สอน 

ที ่ ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ครูประจ าชั้น 
ชาย หญิง รวม 

1 เตรียมอนุบาล (2 - 3 ขวบ) 9 13 22 นางสาวศุภลักษณ์ ทองสวัสดิ์ 
2 อนุบาล 1 (3 - 4 ขวบ) 5 3 8 นางสาวศุภลักษณ์ ทองสวัสดิ์ 
3 อนุบาล 3 (4 ขวบ)  - - -  
4 อนุบาล 4 (5 ขวบ)  - - -  
รวม 14 16 30  
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 1.7.2 ข้อมูลครู/ ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษา (คน) อายุเฉลี่ย 
(ปี) ชาย หญิง ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

หัวหน้าสถาน/ผู้ด าเนินกิจการ - - - - - - 
รองหัวหน้าสถาน - - - - - - 
ครูผู้ดูแลเด็ก  1 - 1 - 42 
ผู้ดูแลเด็ก/พ่ีเลี้ยง - - - - - - 
ผู้ประกอบอาหาร - - - - - - 
พนักงานท าความสะอาด - 1 1 - - 30 
พนักงานรักษาความปลอดภัย - - - - - - 
คนสวน - - - - - - 
พนักงานขับรถ - - - - - - 
บุคลากรอ่ืน ระบุ........... - - - - - - 
* ครูมีใบประกอบวิชาชีพครู  จ านวน...........1............... คน 
 
1.8 ครู/ ผู้ดูแลเด็ก/ พ่ีเลี้ยงที่สอนตรงตามวิชาเอก สาขาอนุบาลศึกษา/การศึกษาปฐมวัย   1 คน   คิดเป็นร้อยละ 
100 
 1.9 ครู/ ผู้ดูแลเด็ก/ พี่เลี้ยงที่สอนวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ระบุวุฒิ........-..........จ านวน......-.....คน คิดเป็นร้อยละ...-.... 
 ข้อมูลด้านการบริหาร 
  2.1 ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย 

 นายจริต  สีในกอง ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 

  2.2 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย 

        นางสาวศุภลักษณ์ ทองสวัสดิ์  ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก Email : suppalak.tong22@gmail.com  หมายเลข 

โทรศัพท์ 065-9274853 วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี  สาขาการศึกษาปฐมวัย   

  2.3  ค าขวัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย  
       “ เรียนรู้อย่างมีความสุข  เติบโตอย่างมีคุณภาพ ” 
  2.4  เอกลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย 
        “ เด็กรู้จักประหยัดอดออม  ” 
  2.5  อัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย 
        “ การไหว้สวย ” 
 

mailto:suppalak.tong22@gmail.com%20%20หมายเลข
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ตอนที่  2  การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 

1.) ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษาระดับ B อยู่ในระดับดี    

 คะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 90.09  มีจ านวนข้อปรับปรุง 1 ข้อ 

 2.)  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

      2.1 ด้านการจัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยโดยยึดหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560  ยึดถือหลักการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562  โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการความสนใจและความสามารถตาม
วัยของเด็ก  ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยวัยให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนอง
หอย (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  และมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 และจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ  การเรียนรู้แบบเรียนผ่านเล่นเพ่ือให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง  มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกายและการดูแลสุขภาพด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านการเล่นและนันทนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย เพ่ือพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ใน
โครงการวันส าคัญเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมือง  ผู้เรียนได้
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  รวมทั้งการจัดห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน มีการประเมินกิจกรรมของเด็กปฐมวัย จาก
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  เช่น การสังเกต 
การสอบถาม  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก   
            2.2  ด้านการบริหารจัดการ 

    การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนองหอยได้มีการก าหนด

เปูาหมาย วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ 

PDCA จัดท าโครงสร้างการบริหารงาน มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับ บริบทของท้องถิ่น 

โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน มีการจัดหาและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีเพียงพอและมีศักยภาพ ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ จัดหาวัสดุ 

ครุภัณฑ์อย่างพอเพียงจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เหมาะสม สะอาดและปลอดภัย สนับสนุน

ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัย และสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา มีการติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR)   

พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะ
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เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง/ชุมชน และผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ ท าให้การ

ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท าให้การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนอง

หอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน และเป็นที่น่าพอใจเป็นที่ยอมรับของชุมชน นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เหมาะสมตามวัย 

               2.3  ด้านคุณภาพครู/ผู้ดูและเด็ก  

            ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย วัยมุ่งเน้น

ความส าคัญของการพัฒนาการครอบคลุมพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย มีแผนการจัดประสบการณ์ มีการบูรณการ

การเรียนรู้แบบเรียนผ่านเล่นเพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์

จิตใจ สังคม และสติปัญญา สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ส่งเสริมการเรียนรู้ใน

ห้องเรียน และนอกห้องเรียน จัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรงผ่านการเล่น ลงมือปฏิบัติจริง

ด้วยตนเองและการเรียนรู้ รายกลุ่ม เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ การแบ่งปัน และการรอคอย เพ่ือส่งผล ให้เด็กเกิด

การเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ผู้ดูแลเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ด้านศาสนา 

วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ในวันอนุรักษ์มรดกไทย และได้ด าเนินการจัดห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย มีมุม

ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีและมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน  มีการ

ประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจากการ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือ

และวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  ผู้ดูแลเด็กใช้สื่อ

นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

         2.4  ด้านการให้ความร่วมมือจากชุมชน องค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอยได้ด าเนินการประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่บริการทราบถึงประโยชน์และความจ าเป็นของการมุ่งเน้นการพัฒนาเตรียมความ

พร้อมของเด็ก ชักชวนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร จัดให้มีโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนบ้านหนองหอยเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ

เกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง ชุมชนองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ง

น าไปสู่ความเข้าใจและความผูกผันที่ดีต่อกันระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน องค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและแสดงนิทรรศการผลงานการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
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(Open House ครั้งที่ 2) และมีการประสานงานและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้

ประชาชน ชุมชน  และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ เช่น การจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ การออกเยี่ยมบ้านเด็ก     

    2.5  ด้านคุณภาพเด็ก 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เด็กได้รับปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มี

การประเมินพัฒนาการเป็นกระบวนการต่อเนื่องให้ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ -

จิตใจ สังคม และสติปัญญา และน าผลการประเมิลพัฒนาการที่ครู/ผู้ดูแลได้รับจากการประเมินน ามาใช้วางแผนจัด

กิจกรรมบูรณาการตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งระดับต่ ากว่า 2 ปี และแผนการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้อายุ 3-4 ปี ส่งผลให้เด็กแต่ละคนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านเป็นการประเมิน

ขณะที่เด็กท ากิจกรรมประจ าวันและช่วงเวลาต่าง ๆ ได้แก่ การสังเกตการสัมภาษณ์  การสนทนา การบันทึก

พฤติกรรมเด็กและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ดูแลเด็กเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ แล้วน าข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการมา

สรุป   

 รวบรวมและเก็บข้อมูลนักเรียนทุกด้านทั้งข้อมูลรายบุคคล แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน ทะเบียนประวัติ 

นักเรียน ประวัติผู้ปุาย หรือประวัติการฉีดวัคซีน ฯลฯ น ามาวิเคราะห์และให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล รวมทั้ง

จัดซื้อสื่อการเรียนการเรียนรู้ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพ่ือส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้และ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย และการจัดซื้อวัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุน การดู แล

พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านและมิการพัฒนาการเหมาะสมตามวัยด้วยกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยของเด็กปฐมวัย เด็กมีพัฒนาการด้านการฟังและการพูดและนิสัยรักการอ่านซึ่งซึ่งได้รับการปลูกฝังจากผู้แล

เด็กเล่านิทานในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

 2.6  ด้านความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชนในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการจัดประสบการณ์ 

การเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง/ชุมชน และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษา  มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงเปิดโอกาสให้บุคคล/ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งในฐานะคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วิทยากร/

ปราชญ์ชาวบ้าน ฐานะผู้ให้การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา และฐานะผู้ประเมินคุณภาพ ท าให้ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ส่วนที่  2 
รายงานผลการประเมินตนเอง 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.  ข้อมูลทั่วไป 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียนต าบลวังตะเคียน 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ที่ 4 ต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี  รหัสไปรษณีย์ 25110 หมายเลขโทรศัพท์ 065 -927-4853 เว็ปไซต์  http://www.wtk.go.th  
          ประวัติโดยย่อของสถานศึกษา 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย จัดตั้งขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน เปิดสอน
ระดับเตรียมอนุบาล เตรียมความพร้อมเด็กระหว่างอายุ 2 ปี – 4  ปี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระจายโอกาสการ
ให้บริการแก่ชุมชนด้านการให้การศึกษา การเตรียมความพร้อมเด็กระหว่างอายุ  2 ปี ถึง 4 ปีและเป็นการแบ่งเบา
ภาระในการดูแลให้กับผู้ปกครอง เริ่มเปิดท าการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2546  ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บ้านหนองหอยได้ขอใช้อาคารเรียนอนุบาลของโรงเรียนบ้านหนองหอยเป็นสถานที่จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนคือ
ห้องเตรียมอนุบาล 2 ถึง 4 ขวบ จ านวน 1 ห้อง ห้องน้ า 2 ห้อง มีนักเรียน จ านวน 3 คนครู/ผู้ดูแลเด็กจ านวน 2 คน 
2.ข้อมูลด้านการบริหาร 
          หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย  นางสาวศุภลักษณ์ ทองสวัสดิ์  ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา
สูงสุดปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย  ด ารงต าแหน่งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้ตั้งแต่  วันที่  8 มกราคม 2558  
จนถึงปัจจุบันเวลา 6 ปี 3 เดือน 
3. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล 

 
อายุ 

 
ต าแหน่ง 

 
วุฒิ 

 
สาขา 

1 นางสาวศุภลักษณ์  ทองสวัสดิ์ 42 ครูผู้ดูแลเด็ก ป . 
ตรี 

ปริญญา 

2 นางสาวเบญญาภา เวียงค า 30 พนักงานท าความสะอาดและ
บริการทั่วไป 

ม.3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wtk.go.th/
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     แผนภูมแิสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 
 

 

  แผนภูมิที่ 1.1 แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษา 
 

 
 

               แผนภูมิที่ 1.2 แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง 
 

ต่ากวา่ปริญญาตรี, 1 ปริญญาตรี, 1 

ต่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒกิารศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ครูผู้ดแูลเด็ก, 1 พนงังานท าความสะอาดฯ, 1 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง 
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4. ข้อมูลนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 4.1 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย ( ข้อมูล  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 )   

  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ที ่ ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ครูประจ าชั้น 
ชาย หญิง รวม 

1 เ ต รี ยมอนุ บ าล  ( 2  - 3 
ขวบ) 

9 13 22 นางสาวศุภลักษณ์ ทองสวัสดิ์ 

2 อนุบาล 1 (3 - 4 ขวบ) 5 3 8 นางสาวศุภลักษณ์ ทองสวัสดิ์ 
3 อนุบาล 3 (4 ขวบ)  - - -  
4 อนุบาล 4 (5 ขวบ)  - - -  
รวม 14 16 30  

 

จ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     ชาย 14 คน  หญิง 16  รวม 30 คน 

อัตราส่วนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ครูระดับอนุบาล = 1 : 15 คน    (  ) เป็นไปตามเกณฑ์  

                            (     ) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

4.2 จ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปรียบเทียบ 3 ปี การศึกษาย้อยหลัง ปี 2561 – 2563 

 
แผนภูมิที่ 1.3แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2561-2563 

 

 
 

14 

9 

22 

14 

11 

8 

28 

20 

30 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

เปรียบเทียบจ านวนเดก็ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับชัน้อนุบาล  
ปีการศึกษา 2561 - 2563 

อนบุาล 2 ขวบ อนบุาล 3 ขวบ ปีการศึษษ 2561 - 2563 
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5. ข้อมูลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา 
        5.1 ผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
             5.1.1 ชั้นเตรียมอนุบาลต่ ากว่า 3 ขวบ 

 
 
ระดับ 

 
 
จ านวนเด็กที่ต้อง
ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ  
 
สรุประดับคุณภาพ
พัฒนาการ 

 
ด้านที่ 1 

  ( MG )                     

 
ด้านที่ 2 

  ( FM )                     

 
ด้านที่ 3 

  ( RL )                     

 
ด้านที่ 4 

  ( EL )                     

 
ด้านที่ 5 

  ( PS )                     

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ชั้นเตรียมอนุบาล 
 (2-3 ขวบ) 

22 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวม 22 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ค่าเฉลี่ย 100 100 100 100 100 100 ผ่าน 

สรุปพัฒนาการ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

*หมายเหตุ  ตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
               เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ   คือ  ประเมินตามแบบบันทึกการเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก(มาตรฐานที่ ก ) ดังนี้ 

ด้านที่  1  GM เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่  
ด้านที่  2  FM เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย  
ด้านที่  3  RL เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา  
ด้านที่  4  EL เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย  
ด้านที่  5 PS เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม   

 

 

 

 
  
 
 
 

 
 
 

100 100 100 100 100 100 

0
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พฒันาการ 5 ด้าน 

ด้านท่ี 1 ( GM ) ด้านท่ี 2 (F M ) ด้านท่ี 3 ( RL ) 

ด้านท่ี 4 ( EL ) ด้านท่ี  ( PS ) เฉลี่ยรวมทกุด้าน 
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5.1.2 ชั้นอนุบาล 3 ปี – 4 ปี 

 
*หมายเหตุ  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย 
เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ   คือ  การน าผลประเมินมาสรุปและจัดระบบพัฒนาการ  ดังนี้ 
 1 : ระดับ 3 ดี    หมายถึง   สามารถแสดงพฤติกรรมได้คล่อง มั่นคง แม่นย า 
 2 : ระดับ 2 ปานกลาง หมายถึง  สามารถแสดงพฤติกรรมได้แต่บางครั้งไม่คล่องหรือไม่ม่ันคง 
         3 : ระดับ 1 ควรเสริม     หมายถึง  ยังแสดงพฤติกรรมได้ไม่ชัดเจน 

   

ระดับชั้น 
จ านวน
เด็กที่

ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 
สรุประดับ
คุณภาพ

พัฒนาการ 

ด้าน
ร่างกาย 

ด้าน
อารมณ์
จิตใจ 

ด้าน
สังคม 

ด้าน
สติปัญญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นอนุบาล 1                
(3 - 4 ขวบ) 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
100 

 
1 

รวม 8 8 8 8 8 8 100 1 
ค่าเฉลี่ย 100 100 100 100 100 500 100 1 
สรุประดับ
คุณภาพ 

1 1 1 1 1 
  

1 

สรุปพัฒนาการ ดี ดี ดี ดี ดี   ดี 

100 100 100 100 100.00 

0

20

40

60

80

100

พฒันาการ 4 ด้าน 

ผลการประเมินพฒันาการ ระดบัชัน้เตรียมอนุบาล 

ด้านร่างกาย 

ด้านอารมณ์ จิตใจ 

ด้านสงัคม 

ด้านตสตปัิญญา 

เฉล่ียรวมทกุด้าน 
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6. ข้อมูลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านอ่ืนๆ      

ที ่ รายการ 
จ านวน 

(คน) 

คิดเป็น         

ร้อยละ 

1 
จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ

ทางกาย  ตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
30 100 

2 
จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ยา

เสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 
30 100 

3 
จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/

เรียนร่วม 
-  

4 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภาวะทุพโภชนาการ -  

5 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีปัญญาเลิศ -  

6 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ -  

7 
จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษา

ปัจจุบัน) 
-  

8 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 -  

9 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เรียนซ้ าชั้น -  

10 จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จบหลักสูตรปฐมวัย 30 100 

 

หมายเหตุ : ร้อยละของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด 

7. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

       7.1  พื้นที่และการใช้ประโยชน์ 

ที ่ รายการ จ านวน 

1 อาคารเรียน 1 

2 ห้องสมุด 1 

3 ห้องน้ า / ห้องส้วม 1 

4 สนามเด็กเล่น 1 

5 อาคารประกอบ 4 
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7.2  ครุภัณฑ ์

ที ่ รายการ จ านวน 

1 คอมพิวเตอร์ 1 

2 เครื่องปริ้นเตอร ์ 1 

3 โทรทัศน์ 2 

5 ล าโพงสนาม 1  

6 พัดลม 2 

7 โต๊ะท างาน 2 

8 เก้าอ้ีท างาน 1 

9 ตู้เหล็ก 1 

10 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 1 

11 ตู้ลิ้นชักเหล็ก 1 

12 ชั้นวางของเอนกประสงค์ 4 

   8. แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        8.1 แหล่งเรียนภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1 ห้องสมุด/มุมประสบการณ ์

2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

3 ห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล ห้องครัว 

4 สนามกีฬา 

 

8.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1 วัด 

2 แปลงเกษตร 

3 โรงสีข้าวชุมชน 

4 ทุ่งนา 
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9. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

ชุมชนเขตบริการการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย  เป็นชุมชนชนบทอาชีพหลักคือ

การเกษตรกรรม ค้าขาย เกษตรกรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นรู้จักโดยทั่วไป  

10.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองบหอย จัดสอนการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบ้านหนองหอยได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน โดยได้จัดกิจกรรมประจ าวันในแต่ละวันดัง

แสดงในตาราง  ดังนี้ 

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

1.1.5 การตระหนักรู้เกี่ยวกับ 
         ร่างกายตนเอง 

(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และพ้ืนที่ 
(2) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 

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

     เสียงดนตรี 
(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) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน 
(2) การเล่นบทบาทสมมติ 
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(4) การร้องเพลง 
(5) การท างานศิลปะ 

1.2.5 การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและ
เชื่อว่าตนเองมีความสามารถ 

(1) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง 

1.2.6 การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (1) การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อ่ืนเศร้า 
     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) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและ 
     ภายนอกห้องเรียน 
(2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 
(3) การท างานศิลปะท่ีน าวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว  
     มาใช้ซ้ าหรือแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
(4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
(5) การเลี้ยงสัตว์ 
(6) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่ เกี่ยวกับธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 

1.3.3 การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

(1) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
(2) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีอาศัยและประเพณีไทย 
(3) การประกอบอาหารไทย 
(4) การศึกษานอกสถานที่ 
(5) การละเล่นพื้นบ้านของไทย 

1.3.4 การมีปฏิสัมพันธ์มีวินัย มีส่วน
ร่วม 
และบทบาทสมาชิกของสังคม 

(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) การพูดกับผู้ อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือพูดเล่า
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 
       มีผู้ชี้แนะ 
(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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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 ที่ เป็นทรงกลม ทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก     
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 
       หน่วยมาตรฐาน 
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดับ สิ่งต่างๆ  
      ตามลักษณะความยาว/ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 
(14) การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
(15) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดข้ึนในเหตุการณ์ 
      หรือการกระท า 
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
(18) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
(19) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 

1.4.3 จินตนาการและ 
ความคิดสร้างสรรค์ 

(1) การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่นและ
ชิ้นงาน 
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษาท่าทางการเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ 
(3) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่หลากหลาย 
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1.4.4 เจตคติที่ดีต่อการ เรียนรู้และ
การแสวงหาความรู้ 

(1) การส ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
(2) การตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจ 
(3) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาค 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/ปี 

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

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

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

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

 

11.โครงการต่างๆที่ด าเนินในปีการศึกษา 2563 

       11.1 มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มี 9 โครงการ ดังนี้ 

        1.  โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม                    

ของครอบครัวและชุมชน แสดงนิทรรศการ ผลงานการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลวังตะเคียน (Open House ครั้งที่ 2) 

       2.  ประกันคุณภาพภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

        3.  โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

        4.  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
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        5.  โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูงเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและ

ชุมชน 

        6.  โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พอเพียง) 

 7.  โครงการจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

 8.  โครงการเยี่ยมบ้านประสานสัมพันธ์ครู/ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองนักเรียน 

 9.  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

      11.2 มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนา

เด็กปฐมวัยมี 6 โครงการ ดังนี้ 

       1.  โครงการเบิก – จ่าย ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนค่ากิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน      
       2.  โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การสอน เพ่ือสนับสนุนการดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่าง

รอบด้านและส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย 
        3. โครงการวันส าคัญเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็น

พลเมืองดี 
        4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน   

         5. โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

         6. โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
11.3  มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย  มี 6  โครงการ ดังนี้    

         1. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย 

         2. โครงการอาหารเสริม (นม) 

         3. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

         4. โครงการเด็กดีมีเงินออม 

 5. โครงการวันส าคัญเก่ียวกับงานรัฐพิธีหรือพิธีการเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ งานศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมและประเพณี 

 6. โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียน 
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ตอนที่  2  การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินรายมาตรฐาน. 

มาตรฐานด้านที่ 1. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1.  ระดับคุณภาพ  B ดี คะแนนรวม 71 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.03 (มีข้อปรับปรุง 1ข้อ) 

2.  กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินการ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย   ได้มีการก าหนดเปูาหมาย 

วิสัยทัศน์   และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ PDCA  จัดให้

มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

มีการตั้งแต่งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  มีโครงสร้างการบริหารงานและโครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีการ

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และสอดคล้องกับมาตรฐาน

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน

บ้านหนองหอย (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2563  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีการพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน มีการจัดหา

และพัฒนาครูและบุคลากรให้มีเพียงพอและมีศักยภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและจัดหาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์อย่างพอเพียงจัดสภาพแวดล้อมใน

ห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เหมาะสม สะอาดและปลอดภัย สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม มีโครงการ

ประกันคุณภาพภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา มีการติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 

พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะ

เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ 

ร่วมแรง ร่วมใจ ท าให้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ท าให้การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน

หนองหอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน และเป็นที่น่าพอใจเป็นที่ยอมรับของชุมชน  

 ตัวบ่งชี้ที่  1.2  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย  จัดท าทะเบียนข้อมูลครู และบุคลากร ข้อมูลด้านงบประมาณ  

ด้านครุภัณฑ์ ข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย โครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้และทักษะผู้ดูแลเด็กน ามาใช้ในการดูแลส่งเสริม
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พัฒนาการเด็กปฐมวัยส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ จัดท ารายงานการ

อบรมรายงาน ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน มีการประเมินและสรุปผลการปฏิบัติงาน จัดท าบันทึกข้อตกลงการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ครู/ผู้ดูแลเด็ก และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน

บ้านหนองหอย 

 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย มีบริเวณท่ีตั้งปลอดภัยไม่อยู่ใกล้แหล่งมลพิษทางอากาศ น้ า 

และดิน  มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น  มีพ้ืนที่เล่น  มุมประสบการณ์ท่ี
ปลอดภัย สภาพแวดล้อมภายในอาคารมีครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและ
เพียงพอ  คัดแยกของที่ช ารุดออกอย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน จัดให้มีของเล่นปลอดภัยตามมาตรฐานอุสาหกรรม 
(มอก.)   และเหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กตามวัยในโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยเพื่อส่งเสริม การจัดประสบการณ์เรียนรู้ และพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ด าเนินการส ารวจการเดินทางของเด็ก
และวางแผนแผนการด าเนินงานเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและปูองกันการบาดเจ็บในการเดินทางของเด็ก มี
มาตรการการปูองกันภัยอย่างเป็นระบบ 

 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.4  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย จัดท ารายการเมนูอาหารล่วงหน้า ผ่านระบบแนะน าส ารับ
อาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School lunch) ได้รับอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอตามวัย 
ครบ 5 หมู ่บันทึกกราฟน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ าหนักตามเกณฑ์ ความยาว/
ส่วนสูง   ตามเพศเป็นรายบุคคล  จัดให้มียาและเวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้านและอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น มีการบันทึกการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน บันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น สนับสนุน
และดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน  เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยกิจกรรมโครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่นและนันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านหนองหอย  เพื่อเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกายและส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัย  จัดหาอุปกรณ์
ที่มีความสะอาดและปลอดภัยในโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  รวมทั้ง มีจัดให้มี
ระบบดูแลความสะอาดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วมและที่ล้างมือ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง  และจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครอง  ครอบครัวและ
ชุมชน มีส่วนร่วมในโอกาสส าคัญต่างๆ ตามประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน
ท้องถิ่น  โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย ประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง               
และจัดท าโครงการประชุมผู้ปกครองและแสดงนิทรรศการผลงานการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  (Open House ครั้งที่ 2)  โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านหนองหอย เพ่ือสร้างความเข้าอันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน ประชาชนและผู้ปกครองใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
 
3.  จุดเด่น 

การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย   ได้มีการก าหนดเปูาหมาย 

วิสัยทัศน์   และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ PDCA  จัดให้

มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

มีการตั้งแต่งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  มีโครงสร้างการบริหารงานและโครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีการ

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และสอดคล้องกับมาตรฐาน

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน

บ้านหนองหอย (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2563  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีการพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน มีการจัดหา

และพัฒนาครูและบุคลากรให้มีเพียงพอและมีศักยภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและจัดหาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์อย่างพอเพียงจัดสภาพแวดล้อมใน

ห้องเรยีนและนอกห้องเรียนที่เหมาะสม สะอาดและปลอดภัย สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม มีโครงการ

ประกันคุณภาพภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา มีการติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 

พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะ

เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ 

ร่วมแรง ร่วมใจ ท าให้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ท าให้การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน

หนองหอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน และเป็นที่น่าพอใจเป็นที่ยอมรับของชุมชน  

 

4.  จุดควรพัฒนา 
4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรติดตามประเมินผลการส ารวจ การแก้ไขในส่วนที่มีโอกาสเกิดอันตรายอย่าง

สม่ าเสมอ  
4.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีการจัดอบรมบุคลกรการจัดท าแผนและฝึกซ้อมอพยพให้กับบุคลากรทุกคน/

เด็กทุกคนเสมือนเกิดเหตุจริง และมีแบบประเมินอัคคีภัย 
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 4.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดให้มียา เวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับกรณีฉุกเฉินเบื้องต้น
ที่ใช้ในการปฐมพยาบาลเด็ก 

4.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีมาตรการและกิจกรรมปูองกัน และแก้ไขเม่ือเกิดโรคติดต่อ 
 
5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือ ที่ดีเลิศ 
 การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย                   
ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาตามบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   โดยการสังเคราะห์สภาพของปัญหา ความต้องการ
พัฒนา จุดแข็ง และจุดอ่อนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด น ามาพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องจนเกิดผลเชิงประจักษ์ต่อสารณชนทั่วไปจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นที่ยอมรับของชุมชน  
 
มาตรฐานด้านที่ 2  ด้านครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก  
                       ปฐมวัย                             

1.)  ระดับคุณภาพ  B ดี  คะแนนรวม  50  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 83.33 (มีข้อปรับปรุง 1 ข้อ) 

2.)  กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินการ 

 ตัวบ่งชี้ที่  2.1  การดูและและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

 ครู/ผู้ดูแลเด็ก  จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจและความสามารถตามวัย                              

ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุ                

ต่ ากว่า 3 ปี และแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุ 3 ปี ตามหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านเนินสูง และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2562 จัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้                       

ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านโดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเด็ก    

เป็นส าคัญ ครู/ผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 หลักโดยบันทึกพฤติกรรมของเด็กขณะท ากิจกรรมรายบุคคลทุก

คน  มีการประเมินการเฝูาระวังพัฒนาการเด็กรายบุคคล (DSPM) ประเมินและบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็ก   

เป็นรายบุคคล  จัดซื้อ/จัดหาสื่อการเรียน วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอนตามโครงการจัดหาสื่อการ

เรียน  การสอน วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านเหมาะสม

ตามวัย  ผู้ดูแลเด็กใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสื่อหลักโดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้หรือประสบการณ์การ

เรียนรู้เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือกระท า ได้ส ารวจ

สืบค้น ได้เล่น ได้ฝึกแก้ปัญหา ได้คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ 

 

 ตัวบ่งชี้ที่  2.2  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 

 ครู/ผู้ดูแลเด็ก  ได้ด าเนินการจัดท ารายการเมนูอาหารล่วงหน้าผ่านระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวัน

ส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School lunch)  และจัดให้มีโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนบ้านหนองหอย  เพ่ือให้เด็กได้รับอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอตามวัย ครบ 5 หมู่  เด็กนักเรียนในศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง 

สุขภาพอนามัย  และพัฒนาการด้านร่างกายตามวัย   ดูแลและรักษาความสะอาดของภาชนะใส่อาหาร บรรจุน้ า 

แก้วน้ าส าหรับเด็กและสถานที่รับประทานอาหารของเด็ก ดูแลเอาใจใส่ และช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาในการ

รับประทานอาหาร จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็กด้านการกิน การล้างมือ การแปรงฟัน  การเล่น การ

นอน และการรักษาความสะอาด  โดยเน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง จัดท าบันทึกการตรวจสุขภาพ

อนามัย และความสะอาดของร่างกายประจ าวันของเด็กทุกคน เช่น การตรวจผม การตรวจเล็บ ส ารวจ และสังเกต

อาการเจ็บปุวยของเด็ก พร้อมท าบันทึกการตรวจฯ ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็ก จัดท าบันทึกการตรวจฯตรวจสุขภาพ

ช่องปากของเด็กเป็นรายบุคคล ท าบันทึกการตรวจสุขภาพ บันทึกการเจ็บปุวยของเด็กเป็นรายบุคคลจัดท าบันทึก

การเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลทุก 3 เดือน ตามกราฟน้ าหนักตามเกณฑ์อายุและส่วนสูง 

 

ตัวบ่งชี้ที่  2.3  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  ภาษาและการสื่อสาร 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมให้เด็กพัฒนาทักษะกระบวนการคิดผ่านการเล่นอย่างอิสระและส่งเสริม

ทักษะการฟังและการพูดให้กับเด็ก สร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึกอบอุ่นกล้าคิด กล้าท า มีสื่อที่ส่งเสริมทักษะด้าน

สติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการฟังและพูดจากการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียน

ในกิจกรรมรักการอ่านและการเล่านิทาน กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เด็กสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้เหมาะสมตาม เด็กทุกคนมีทักษะ  

ในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันอ่านภาพพูดข้อความด้วยภาษาของตนเองเด็กพูดแสดงความคิด 

ความรู้สึก และความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

 
ตัวบ่งชี้ที่  2.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ – สังคม  ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โตไปไม่

โกงระดับปฐมวัย  ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะความเป็นธรรมทางสังคมการกระท าอย่างรับผิดชอบ

และเป็นอยู่อย่างพอเพียง  มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการน าสถานการณ์ปัจจุบันน ามาแทรกในแผนการจัด

ประสบการณ์เรียนรู้  ก าหนดกติกาในห้องเรียน/ชั้นเรียนสติปัญญา กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเพ่ือปลูกฝั่งด้านคุณธรรม 

จริยธรรม โครงการเด็กดีมีเงินออม  จัดท าโครงการวันส าคัญ อาทิเช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ และวันส าคัญ

ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีคุณธรรม  จริยธรรมจากการด าเนินกิจกรรมวันส าคัญและ                    

มีความรู้ในวันส าคัญต่างๆ ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณี   
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ตัวบ่งชี้ที่  2.5  การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวเด็ก  บันทึกข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับสุขภาพ

ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รวมถึงการให้ข้อแนะน าในการเตรียมพร้อมเมื่อเด็กมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับ

ผู้ปกครอง ครู/ผู้ดูแลเด็กจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย และ

มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และภาษา การสื่อสาร 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญจัดท าบันทึกหลังการสอน  มีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่อยู่ในมุมต่าง ๆ อย่าง

เพียงพอและเหมาะสม   มีมุมเสริมทักษะ/มุมเสริมประสบการณ์  มีทะเบียนสื่อ เทคโนโลยี ทะเบียน แหล่งเรียนรู้/

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จัดท าบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 หลักโดยบันทึกพฤติกรรมของเด็กขณะท า กิจกรรม

รายบุคคลทุกคน  และจัดท าโครงการประชุมผู้ปกครอง โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน ประชาชน และผู้ปกครองใน

ชุมชนมีส่วนร่วม  ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   
3.  จุดเด่น 
 3.1  ครู/ผู้ดูแลเด็กได้ศึกษาและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับปรัชญา
การศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และ
ภาษาการสื่อสาร  จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

3.2  ครผูู้ดูแลเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีความมุ่ งมั่นและอุทิศ
ตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน ครูมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัยมากกว่า 5 ปี   

3.3  ครูผู้ดูแลเด็กใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสื่อหลักโดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้หรือ

ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือ

กระท า ได้ส ารวจสืบค้น ได้เล่น ได้ฝึกแก้ปัญหา ได้คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ 

 

4.  จุดที่ควรพัฒนา   

 4.1  ครู/ผู้ดูแลเด็กควรส่งเสริมเด็กได้มีประสบการณ์ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้อย่างน้อย 4 พ้ืนที่/มุม 

และจดบันทึกพฤติกรรมของเด็กในขณะท ากิจกรรม 

4.2  ครู/ผู้ดูแลเด็กควรมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็ก เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความสามารถ

ในด้านที่เด็กถนัดและมีความสามารถและความสนใจ และให้การช่วยเหลือ พัฒนา ตลอดจนแก้ปัญหาในเรื่องที่เด็ก

ยังล้าช้า มีระบบการบันทึก ประเมินผล รายงานผล ให้ผู้ปกครองทราบและร่วมมือกันในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้น 
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5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี หรือ ที่ดีเลิศ 
           5.1 จัดท า/ปรับหลักสูตรให้เหมาะสมและเอ้ือกับนักเรียน และบริบทของชุมชน 
          5.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนปกติ และนอกห้องเรียน 
        5.3 วัดผล/ประเมินผลให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
        5.4 รายงานผลการพัฒนาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
         5.5 จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
         5.6 จัดให้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
     5.7 มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางาน 

มาตรฐานด้านที่  3  คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

1.  ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ A ดีมาก  

2.  กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินการ 

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

 คะแนนรวม  20  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  95.24 

 ตัวบ่งชี้ที่  3.1 ก  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย   

 ผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอตามวัย ครบ 5 หมู่   ในโครงการอาหารกลางวันศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง  ผู้ดูแลเด็กบันทึกกราฟน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์  อายุและ

น้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ ส่วนสูงตามเพศเป็นรายบุคคล เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง จัดท าบันทึก

การเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลทุก 3 เดือนเพ่ือแสดงถึงข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโตเป็นรายบุคคล  โดยยึด

เกณฑ์ตามกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อิงตามเพศและช่วงอายุกรองกรมอนามัย  ในคู่มือเฝูาระวังและ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  ในปีการศึกษา 2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง  มี เด็กอายุ 2 ปี  

จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 % สูงดีสมส่วนตามเกณฑ์น้ าหนักและอายุ โดยยึดเกณฑ์ตามกราฟแสดงการ

เจริญเติบโตตามเกณฑ์อิงตามเพศและช่วงอายุกรองกรมอนามัย  ในคู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

(DSPM)  

 

ตัวบ่งชี้ที่  3.2 ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัย 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  ได้ด าเนินการดังนี้ 

จัดท าบันทึกการคัดกรองและจัดท าบันทึกการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยครู/ผู้ดูแลเด็ก 

และผู้ปกครอง โดยเด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน (คัดกรองตามช่วงอายุ)  ได้แก่ 

ด้านที่  1  เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ( GM )  จ านวน 22 คน 
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ด้านที่  2  เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย ( FM )  จ านวน 22 คน 

ด้านที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา ( RL )  จ านวน 22 คน 

ด้านที่  4  เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย ( EL )  จ านวน 22 คน 

ด้านที่  5  เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม ( PS )  จ านวน 22 คน 

ส าหรับเด็กอายุ  3  ปี ถึงอายุ 6 ปี  ( ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1 ) 

ระดับคุณภาพ  A ดีมาก  คะแนนรวม  61 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  92.42 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1ข  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  ได้ด าเนินการดังนี้ 

จัดท าบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก แสดงถึงข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโตเป็นรายบุคคล  โดยยึดเกณฑ์                
ตามกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อิงตามเพศและช่วงอายุกรองกรมอนามัย  ในคู่มือเฝูาระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  และสรุปจ านวนและร้อยละของเด็กสูงดีสมส่วนตามเกณฑ์น้ าหนักและอายุ                     
ส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็กด้านการกิน การล้างมือ การแปรงฟันการเล่น การนอน การรักษาความสะอาด โดยเน้น 
ให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  จัดท าบันทึกการตรวจสุขภาพอนามัยและความสะอาดของร่างกายประจ าวัน
ของเด็กทุกคน บันทึกการเจริญเติบโตของเด็กมีกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตามเพศและช่วงอายุ 
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2558  มีข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโตเป็นรายบุคคล  สรุปจ านวนและ
ร้อยละของเด็กมีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุและสรุปจ านวนและร้อยละของเด็กสูงดีสมส่วน  มีการประเมินการเฝูาระวัง
พัฒนาการเด็กรายบุคคล DSPM (ทารกแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี) ท าการประเมินพัฒนาการเด็กทุกคนและบันทึกผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก  รวมถึงจัดท าโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทั้ง 4 ด้าน  

 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2 ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  ได้ด าเนินการดังนี้ 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 

และมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และภาษา การ

สื่อสาร  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดท าบันทึกหลังการสอน มีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่อยู่ในมุมต่าง 

ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม  มีมุมเสริมทักษะ/มุมเสริม ประสบการณ์  บันทึกผลการตรวจสุขภาพเด็ก                          

บันทึกการสังเกตพฤติกรรม บันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคลและบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก แสดงถึงข้อมูล

ภาวการณ์เจริญเติบโตเป็นรายบุคคล  โดยยึดเกณฑ์ตามกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อิงตามเพศและช่วง

อายุกรองกรมอนามัย  ในคู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  และสรุปจ านวนและร้อยละของ

เด็กสูงดีสมส่วนตามเกณฑ์น้ าหนักและอายุ   
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 ตัวบ่งชี้ที่  3.3 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  ได้ด าเนินการดังนี้ 

เด็กมีพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท  มี

พัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย    

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถเคลื่อนไหวอยู่กับที่หรือเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์และทรงตัวได้ตามวัย จับ 

โยน เตะ และการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก การปั้น การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อย

วัสดุ เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนปุายเล่นอิสระ เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี  เด็กได้

เล่นเครื่องสัมผัส เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น 

สีเทียน กรรไกร พู่กัน ฯลฯ  จัดท าบันทึกพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว โดยครู/ผู้ดูแลเด็ก  ยึดเกณฑ์และวิธีการ

ประเมิน ของกรมอนามัย  ในคู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  โครงการส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัยด้านร่างกายและการดูแลเด็ก การดูแลสุขภาพด้วยกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่นและนันทนาการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย เพ่ือให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนใจการเล่นกีฬา กิจกรรมกลางแจ้ง

และกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย การออกก าลังกาย การเล่นกีฬาสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรง   

 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ข  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  ได้ด าเนินการดังนี้ 

 เด็กได้รับการพัฒนาการอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  โดยปลูกฝังให้เด็กมีความกรุณา เอ้ือเฟ้ือ 

แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ  โดยจัดกิจกรรมต่างๆ  ผ่านการเล่นให้เด็ก  

ได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ตอบสนองตามความต้องการได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง  

กล้าพูดกล้าแสดงออก  แสดงอารมณ ์ความรู้สึกได้ตามสถานการณ ์เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์

และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรม

ต่างๆ เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์   แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของ

ตนเอง  มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อ่ืนได้ด้วย

ตนเอง  และท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จด้วยตนเอง  มีการบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคล บันทึก

พัฒนา  การตามวัยรายบุคคล และมีคู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) กิจกรรมวันเด็ก เพ่ือ

กระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความส าคัญของตนรู้จักหน้าที่เป็น คนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความ

พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ   สังคม อารมณ์ และสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมโอกาสการแสดงออกถึงความสามารถ

ในด้านต่าง ๆ ตามวัยที่เหมาะสม  โครงการวันส าคัญ เพ่ือถ่ายทอดความรู้เรื่องวันส าคัญ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

ประเพณีในชุมชน เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมถึงท านุบ ารุงศาสนาและเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์ 
ผู้เรียนได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่างๆ                           
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   เปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการ
ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว ฟังผู้อ่ืนพูดและ
สนทนาโต้ตอบอย่าง ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้ อ่านภาพและสัญลักษณ์ได้                         
จับคู่และเปรียบเทียบความ แตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่เรียงล าดับสิ่งของหรือเหตุการณ์
อย่างน้อย 5 ล าดับ เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสารความคิดและความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลาย เด็กสามารถ                   
เล่าเรื่องเก่ียวกับตนเองและบุคคลรอบตัวได้  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 

ผู้ดูแลเด็กใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสื่อหลักโดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้หรือประสบการณ์การ

เรียนรู้เพ่ือกระตุ้นความสนใจของเด็กในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ช่วยให้เด็กปฐมวัยพัฒนาความสามารถ

ทางการคิด ทางภาษา และจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ได้ดี โดยการใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีท าให้เด็ก

รับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้หลายช่องทาง  เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันอ่านภาพ  พูดข้อความ

ด้วยภาษา       ของตนเองเด็กพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  คุณธรรม  มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  ได้ด าเนินการดังนี้    

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์ พัฒนา

เด็กเล็ก  เน้นการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวันรวมถึ งการมีปฏิสัมพันธ์  มี

วินัย  มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม เด็กและครูร่วมกันก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน ช่วย กันดูแล

ห้องเรียน ร่วมกัน เด็กรู้จักการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน โดยจัดท าแบบบันทึกการสังเกต แบบติดตาม

พฤติกรรม ความสามารถในการเรียนรู้บันทึกการสังเกตพฤติกรรมหลังการจัดกิจกรรมและแบบบันทึกพัฒนาการ

รายบุคคล  บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม  ประเมินสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตาม 

3- 5 ปีตามคู่มือ เฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และจัดท าแฟูมสะสมผลงานของเด็ก                   

 

3.  จุดเด่น 

 เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ และมีทักษะในการเคลื่อนไหวตามวัย             

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคภัยและสิ่งเสพติด มีพัฒนาการ                             

ด้านอารมณ์-จิตใจแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความม่ันใจกล้าแสดงออก ด้านสังคมมีวินัย                               

มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตรู้จักแบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ มีพัฒนาการ                                         

ทางด้านสติปัญญาสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวรักการเรียนรู้มีทักษะทางภาษที่เหมาะสมกับวัย กิจกรรมการจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้มีความหลากหลายทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ปัจจุบัน  เด็กได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ 

รอบตัว  ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

4.  จุดควรพัฒนา 

4.1 ควรจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 

4.2 ควรจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมีการสังเกตพฤติกรรมจัดท าแบบบันทึก

พัฒนาการตามวัยพร้อมแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 

4.3 ควรจัดกิจกรรมให้เด็กมีวินัย รู้จักการรอคอยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี  หรือ  ที่ดีเลิศ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก  ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความต้องการของเด็กในชั้นเรียน ศึกษาหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการความ

พร้อมของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการด าเนินการ ได้แก่ วางแผนการด าเนินงาน  (Plan) 

วางแผนตามวัตถุประสงค์เปูาหมายการส่งเสริมพัฒนาการความพร้อมของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน   ลงมือปฏิบัติงาน 

(DO) ตามแผนที่วางไว้สร้างกิจกรรม เตรียมวัสดุอุปกรณ์ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ประเมิ นผลงาน (Check) 

พัฒนาปรับปรุง (Action) น าเอาผลการประเมินน ามาพัฒนาปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม  จัดให้มีการประเมิน

พัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง  และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์ พร้อมทั้งน าผลการประเมิน

มาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 

 

ตอนที่  3  สรุปผลการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  

ระดับคุณภาพ  A  ดีมาก   คะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานร้อยละ 90.09  คะแนน  

1.  จุดเด่น 

          1.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย   ได้มีการก าหนดเปูาหมาย 

วิสัยทัศน์   และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ PDCA  จัดให้

มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

มีการตั้งแต่งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  มีโครงสร้างการบริหารงานและโครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีการ

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และสอดคล้องกับมาตรฐาน

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
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บ้านหนองหอย (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2563  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีการพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน มีการจัดหา

และพัฒนาครูและบุคลากรให้มีเพียงพอและมีศักยภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและจัดหาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์อย่างพอเพียงจัดสภาพแวดล้อมใน

ห้องเรยีนและนอกห้องเรียนที่เหมาะสม สะอาดและปลอดภัย สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม มีโครงการ

ประกันคุณภาพภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา มีการติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 

พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะ

เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ 

ร่วมแรง ร่วมใจท าให้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ท าให้การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน

หนองหอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน และเป็นที่น่าพอใจเป็นที่ยอมรับของชุมชน  

 
 1.2  ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล  และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   1.2.1 ครู/ผู้ดูแลเด็กได้ศึกษาและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับ

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 

สติปัญญา และภาษาการสื่อสาร  จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1.2.2  ครผูู้ดูแลเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีความมุ่งม่ัน 

และอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน ครูมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การจัดการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยมากกว่า 5 ปี   

1.2.3  ครูผู้ดูแลเด็กใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสื่อหลักโดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้หรือ 

ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือกระตุ้นความสนใจของเด็กในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือ

กระท า ได้ส ารวจสืบค้น ได้เล่น ได้ฝึกแก้ปัญหา ได้คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ 

 

1.3  ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย 

  เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ และมีทักษะในการเคลื่อนไหวตามวัย             

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคภัยและสิ่งเสพติด มีพัฒนาการ                             

ด้านอารมณ์-จิตใจแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้ อ่ืน มีความมั่นใจกล้าแสดงออก ด้านสังคมมีวินัย                               

มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตรู้จักแบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ มีพัฒนาการ                                         

ทางด้านสติปัญญาสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวรักการเรียนรู้มีทักษะทางภาษที่เหมาะสมกับวัย กิจกรรมการจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้มีความหลากหลายทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ปัจจุบัน  เด็กได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ 

รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

2.  จุดความพัฒนา   

 2.1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

   2.1.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรติดตามประเมินผลการส ารวจ การแก้ไขในส่วนที่มีโอกาสเกิดอันตราย
อย่าง  สม่ าเสมอ      

   2.1.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีการจัดอบรมบุคลกรการจัดท าแผนและฝึกซ้อมอพยพให้กับบุคลากรทุก
คน/ เด็กทุกคนเสมือนเกิดเหตุจริง และมีแบบประเมินอัคคีภัย      

   2.1.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดให้มียา เวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับกรณีฉุกเฉิน
เบื้องต้นที่ ใช้ในการปฐมพยาบาลเด็ก    

   2.1.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีมาตรการและกิจกรรมปูองกัน และแก้ไขเม่ือเกิดโรคติดต่อ  
 
2.2  ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล  และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

     2.2.1  ครู/ผู้ดูแลเด็กควรส่งเสริมเด็กได้มีประสบการณ์ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้อย่างน้อย 4 พ้ืนที่/

มุม และจดบันทึกพฤติกรรมของเด็กในขณะท ากิจกรรม 

              2.2.2  ครู/ผู้ดูแลเด็กควรมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็ก เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้ใช้

ความสามารถในด้านที่เด็กถนัดและมีความสามารถและความสนใจ และให้การช่วยเหลือ พัฒนา ตลอดจนแก้ปัญหา

ในเรื่องที่เด็กยังล้าช้า มีระบบการบันทึก ประเมินผล รายงานผล ให้ผู้ปกครองทราบและร่วมมือกันในการส่งเสริม

และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 

  2.3  ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย 
   2.3.1 ควรจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 

   2.3.2 ควรจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมีการสังเกตพฤติกรรมจัดท าแบบบันทึก

พัฒนาการตามวัยพร้อมแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล 

   2.3.3 ควรจัดกิจกรรมให้เด็กมีวินัย รู้จักการรอคอยและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
3.  แนวทางการพัฒนา 

 3.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

            3.2 พัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ

น าไปใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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           3.3 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปสู่สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้เป็น
ต้นทางของการพัฒนานักเรียนและชุมชนให้เป็นบุคคลพอเพียง และชุมชนพอเพียง เพื่อน าไปสู่การมีชีวิตที่มีความสุข
บนรากฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนต่อไป 

4.  ความต้องการช่วยเหลือ 

            4.1 การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

 

5.  การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดี 

5.1  การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย              

ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาตามบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ 

PDCA  และวิเคราะห์ข้อมูลแบบ SWOT ( swot analysis )  สภาพของปัญหา ความต้องการพัฒนาจุดแข็ง และ

จุดอ่อนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด น ามาพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจน

เกิดผลเชิงประจักษ์ต่อสารณชนทั่วไปจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

  5.2  ครูผู้ดูแลเด็กจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาปฐมวัยโดยตรง มีประสบการณ์ในการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมที่หลากหลายและ

ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความต้องการของเด็กในชั้นเรียน ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยศึกษาแนวคิด

ทฤษฎี เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการความพร้อมของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน 

โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการด าเนินการ ได้แก่ วางแผนการด าเนินงาน (Plan) วางแผนตามวัตถุประสงค์

เปูาหมายการส่งเสริมพัฒนาการความพร้อมของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้านลงมือปฏิบัติงาน (DO) ตามแผนที่วางไว้สร้าง

กิจกรรม เตรียมวัสดุอุปกรณ์ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ประเมินผลงาน (Check) พัฒนาปรับปรุง (Action) 

น าเอาผลการประเมินน ามาพัฒนาปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม จัดให้มีการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการ

อย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 

 

6.  ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  คือ   

- ไม่มี - 
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ส่วนที่ 3 
 

บทสรุปมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย 

โดยรวมทั้ง 3 มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย   ประจ าปีการศึกษา 2563 

 ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ

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

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลการประเมิน 3 มาตรฐาน 

ผลการประเมินภาพรวม 

ผลรวมของร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน ร้อยละ90.09  

มาตรฐานทุกด้าน มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง 2 ข้อ 

                                            ระดับคุณภาพ 

 

 

 

(    )  A  ดีมาก 

( )  B  ดี 

(    )  C  ผ่านเกณฑ์ข้นต้น 

(    )  D  ปรับปรุง 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ คะแนน ร้อยละ จ านวนตัวบ่งชี้ที่

ต้องปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 71 91.03 1 

มาตรฐานที่ 2  ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์

การเรียนรู้ และการเล่น เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

49 81.67 1 

มาตรฐานที่ 3  คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

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

               -  3 ข 3 ปี ถึง 6 ปี  

               (ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) 

 

20 

61 

 

95.24 

92.42 

 

- 
- 



รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าป ี (Self –Assessment Repot :SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย   35 
 

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 

ตัวบ่งช้ีที่ต้องปรับปรุง 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย  มีตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 

1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.8 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ปูองกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

2. ตัวบ่งชี้ที่ 2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้น จนการ

เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 

ดังนั้นจากผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย   สามารถสรุปผลการประเมิน 
ในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการ
ช่วยเหลือได้สรุปผล ดังนี้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 1.ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย   ได้มีการก าหนดเปูาหมาย 

วิสัยทัศน์   และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีการ

บริหารอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ PDCA  จัดให้มีการ

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  มีการตั้ง

แต่งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและด าเนินการ

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติ

การประจ าปีการศึกษา 2563  มีโครงสร้างการบริหารงานและ

โครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีการก าหนดมาตรฐาน 

 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรติดตามประเมินผลการส ารวจ 
กา รแก้ ไ ข ในส่ วนที่ มี โ อกาส เกิ ด อันตรายอย่ า ง     
สม่ าเสมอ      
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีการจัดอบรมบุคลกรการ
จัดท าแผนและฝึกซ้อมอพยพให้กับบุคลากรทุกคน/ เด็ก
ทุกคนเสมือนเกิดเหตุจริง และมีแบบประเมินอัคคีภัย      
3.  ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กควรจัดให้มียา  เวชภัณฑ์ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับกรณีฉุกเฉิน
เบื้องต้นที่ ใช้ในการปฐมพยาบาลเด็ก    
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีมาตรการและกิจกรรมปูอง
กัน และแก้ไขเม่ือเกิดโรคติดต่อ  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 1.ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีการปรับปรุงหลักสูตร
ส ถ า น ศึ ก ษ า ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก โ ร ง เ รี ย น บ้ า น                     
หนองหอย (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2563  ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเป็น
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน มีการจัดหาและพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีเพียงพอและมีศกัยภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาและจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์อย่างพอเพียง
จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เหมาะสม 
สะอาดและปลอดภัย สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ
อบรม มีโครงการประกันคุณภาพภายในและภายนอกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และสอดคล้องกับ
มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 
พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด
อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะเปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการบริหารเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วม
ใจท าให้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ท าให้การ
บริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน และเป็นที่น่าพอใจ
เป็นที่ยอมรับของชุมชน  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
2.ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

2.ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1. ครู/ผู้ดูแลเด็กได้ศึกษาและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย

มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และภาษาการสื่อสาร  จัด

กิจกรรมการเรียนรู้  ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

2.  ครูผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการ

สอนและพัฒนาผู้เรียน ครูมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี 

และมีประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย

มากกว่า 5 ปี   

3.  ครูผู้ดูแลเด็กใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสื่อหลักโดย 

บูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้หรือประสบการณ์การ

เรียนรู้เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กในการท ากิจกรรมการ

เรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือกระท า ได้ส ารวจ

สืบค้น ได้เล่น ได้ฝึกแก้ปัญหา ได้คิดอย่างมีวิจารณญาณและ

คิดสร้างสรรค์ 

 

1.  ครู/ผู้ดูแลเด็กควรส่งเสริมเด็กได้มีประสบการณ์ใน

การท ากิจกรรมการเรียนรู้อย่างน้อย 4 พ้ืนที่/มุม และจด

บันทึกพฤติกรรมของเด็กในขณะท ากิจกรรม 

2.  ครู/ผู้ดูแลเด็กควรมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการ

พัฒนาเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความสามารถในด้านที่

เด็กถนัดและมีความสามารถและความสนใจ และให้การ

ช่วยเหลือ พัฒนา ตลอดจนแก้ปัญหาในเรื่องที่เด็กยังล้า

ช้า มีระบบการบันทึก ประเมินผล รายงานผล ให้

ผู้ปกครองทราบและร่วมมือกันในการส่งเสริมและแก้ไข

ปัญหาที่เกิดข้ึน 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
3.ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย 3.ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย 

1. เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไป

ตามเกณฑ์ และมีทักษะในการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยใน

การดูแลสุขภาพของตนหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อ

โรคภัยและสิ่งเสพติด มีพัฒนาการ   ด้านอารมณ์-จิตใจแจ่มใส

มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจกล้าแสดงออก 

ด้านสังคมมีวินัย  มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตรู้จักแบ่งปัน 

ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ มี

พัฒนาการทางด้านสติปัญญาสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวรักการ

เรียนรู้มีทักษะทางภาษที่เหมาะสมกับวัย กิจกรรมการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้มีความหลากหลายทันต่อเหตุการณ์

และสถานการณ์ปัจจุบัน  เด็กได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ 

รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อ

ต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

1. ควรจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดรวบยอด คิด

แก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 

2. ควรจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัด

เล็กและมีการสัง เกตพฤติกรรมจัดท าแบบบันทึก

พัฒนาการตามวัยพร้อมแบบประเมินพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยรายบุคคล 

3. ควรจัดกิจกรรมให้เด็กมีวินัย รู้จักการรอคอยและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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2. ระดับการศึกษาปฐมวัย 
2.1 ผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
       2.1.1 ชั้นเตรียมอนุบาลต่ ากว่า 3 ขวบ 
 

 
ระดับ 

 
 

จ านวน
เด็กท่ี
ต้อง

ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ  
 

สรุประดับ
คุณภาพ

พัฒนาการ 

 
ด้านที่ 1 
( MG ) 

 
ด้านที่ 2 
( FM ) 

 
ด้านที่ 3 
( RL ) 

 
ด้านที่ 4 
( EL ) 

 
ด้านที่ 5 
( PS ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ชั้นเตรียมอนุบาล 
 (2-3 ขวบ) 

22 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวม 22 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
ค่าเฉลี่ย 100 100 100 100 100 100 ผ่าน 
สรุปพัฒนาการ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
*หมายเหตุ  ตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ   คือ  ประเมินตามแบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัยตามช่วงอายุ โดย
พ่อแม่ ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก(มาตรฐานที่ ก ) ดังนี ้

ด้านที่  1  GM เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ ่
ด้านที่  2  FM เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมดัเล็กและสติปัญญาสมวัย 
ด้านที่ 3  RL เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษ  
ด้านที่ 4  EL เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย 
ด้านที่  5 PS เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม 
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พฒันาการ 5 ด้าน 

ด้านท่ี 1 ( GM ) ด้านท่ี 2 (F M ) ด้านท่ี 3 ( RL ) 

ด้านท่ี 4 ( EL ) ด้านท่ี  ( PS ) เฉลี่ยรวมทกุด้าน 



 
 
 
 
 

2.1.2 ชั้นอนุบาล 3-4  

*หมายเหตุ  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย 
เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ   คือ  การน าผลประเมินมาสรุปและจัดระบบพัฒนาการ  ดังนี้ 
 1 : ระดับ 3 ดี    หมายถึง   สามารถแสดงพฤติกรรมได้คล่อง มั่นคง แม่นย า 
 2 : ระดับ 2 ปานกลาง หมายถึง  สามารถแสดงพฤติกรรมได้แต่บางครั้งไม่คล่องหรือไม่ม่ันคง 
          3 : ระดับ 1 ควรเสริม   หมายถึง  ยังแสดงพฤติกรรมได้ไม่ชัดเจน 

ระดับชั้น 
จ านวน
เด็กที่

ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 
สรุประดับ
คุณภาพ

พัฒนาการ 

ด้าน
ร่างกาย 

ด้าน
อารมณ์
จิตใจ 

ด้าน
สังคม 

ด้าน
สติปัญญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นอนุบาล 1                
(3 - 4 ขวบ) 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
100 

1 

รวม 8 8 8 8 8 8 100 1 
ค่าเฉลี่ย 100 100 100 100 100 400 100 1 
สรุประดับคุณภาพ 1 1 1 1 1   1 
สรุปพัฒนาการ ดี ดี ดี ดี ดี   ดี 
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พฒันาการ 4 ด้าน 

ผลการประเมินพฒันาการ ระดบัชัน้เตรียมอนุบาล 

ด้านร่างกาย 

ด้านอารมณ์ จิตใจ 

ด้านสงัคม 

ด้านตสตปัิญญา 

เฉล่ียรวมทกุด้าน 



 
 
 
 
 

แบบบันทึกการประเมิน 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖3 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย  
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/ผู้ด าเนินกิจการมี  
  คุณวุฒิ/คุณสมบัติ เหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

    

     ๑.๒.๓  ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก มีคุณวุฒิ/ 
  คุณสมบัติเหมาะสม 

    

     ๑.๒.๔  บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียง 
ต่อจ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 

    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

19 

 

 

     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 

 

     

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

     ๑.๓.๕  จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ 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 

19 

 

 

 

 

 

     ๑.๔.๑  มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก 
 และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น 

    

     ๑.๔.๒  มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี 
และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

    

     ๑.๔.๓  อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กที่ 
เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

    

     ๑.๔.๔  จัดให้มีพ้ืนที่/ มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและ 
นอกห้องเรียน 

    

     ๑.๔.๕  จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด  
  ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

    

     ๑.๔.๖  จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ 
 ปรุงประกอบอาหาร น้ าดื่มน้ าใช้ ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะน าโรค 

    

     ๑.๔.๗  จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของ 
 เด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 



 
 
 
 
 

     ๑.๕.๑  มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อ
แม่/ ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เกี่ยวกับตัวเด็กและการ ด าเนินงาน
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย        

    12 

 

      ๑.๕.๒  การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม     

     ๑.๕.๓  ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่อง
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

    

     ๑.๕.๔  มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย     

มาตรฐานด้านที่ ๑ มีคะแนนรวม 71 คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๑ มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                      ๗๘ 

                              91.03 

มาตรฐานด้านที่ ๑ มีจ านวนตัวบ่งชี้ ท่ีต้องปรับปรุง 1ข้อ 

มาตรฐานด้านที่ ๒ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

       13 

 

 

 

     ๒.๑.๑  มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย มีการด าเนินงานและประเมินผล 

    

     ๒.๑.๒  จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่าง 
หลากหลาย 

    

     ๒.๑.๓  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติ 
ของเด็กท่ีเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

    

     ๒.๑.๔  เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อม  
 ภายใน-ภายนอกแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

    

     ๒.๑.๕  เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการ
จัด กิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ๐ 1 ๒ ๓ รวม 



 
 
 
 
 

     ๒.๒.๑  ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ และส่งเสริม
พฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

    14 

 

 

 

     ๒.๒.๒  จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ในการดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 

    

     ๒.๒.๓  ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟัน  
 และช่องปากเพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

    

     ๒.๒.๔  เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผล
ภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

    

     ๒.๒.๕  จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู  
ตามก าหนด 
 

    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ๐ ๑ 2 ๓ รวม 

13 

 

 

 

     ๒.๓.๑  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้งค าถาม  
สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับ ความคิดและ
ผลงานที่แตกต่างของเด็ก 

    

     ๒.๓.๒  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือ
การสื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามล าดับ
ขั้นตอนพัฒนาการ 

    

     ๒.๓.๓  จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการดูภาพ  
ฟังเรื่องราว พูด เล่า อา่น วาด/เขียน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการโดยครู/ผู้ดูแล
เด็กเป็นตัวอย่างของการพูดและการอ่านที่ถูกต้อง 

    

     ๒.๓.๔  จัดให้เด็กมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ  
 สถานที่และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

    

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 50 คะแนน 

 มาตรฐานด้านที่ ๒ มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                       ๖๐ 

83.33 

มาตรฐานด้านที่ ๒ มีจ านวนตัวบ่งชี้ท่ีต้องปรับปรุง 1 ข้อ 

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  เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น 
 รายบุคคล 

    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 



 
 
 
 
 

     ๓.๒.๑ ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน     17 

     ๓.๒.๒ ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (GM)     

     ๓.๒.๓ ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย  
(FM) 

    

     ๓.๒.๔ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (RL)     

     ๓.๒.๕ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (EL)     

     ๓.๒.๖ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม 
(PS)   

    

มาตรฐานด้านที่ ๓ก มีคะแนนรวม  20 คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๓ก มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                                 ๒๑ 

95.24 

มาตรฐานด้านที่ ๓ก มีจ านวนตัวบ่งช้ีที่ต้องปรับปรุง 0ข้อ 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปีถึงอายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี ๑) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ข  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

8 

 

     ๓.๑.๑ข  เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึงมีบันทึกเป็น 
 รายบุคคล 

    

     ๓.๑.๒ข  เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย     

     ๓.๑.๓ข  เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

3 

 

     ๓.๒.๑ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ๐ ๑ ๒ ๓ 



 
 
 
 
 

     ๓.๓.๑ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวและ
ทรงตัวได้ตามวัย 

    รวม 

5 
     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  เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น 
การท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

    

     ๓.๔.๓ข  เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตาม
ข้อตกลง ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 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 จ าแนก และ 
 เปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

    

     ๓.๕.๓ข  เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย     

     ๓.๕.๔ข  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย     

     ๓.๕.๕ข  เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 
 
 

    

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ข  เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

     ๓.๖.๑ข  เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย     9 

 

 

     ๓.๖.๒ข  เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร    
                การคิดเขียนค าและการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับ
พัฒนาการ 

    



 
 
 
 
 

     ๓.๖.๓ข  เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย  
                 น าไปสู่การขีดเขียนค าท่ีคุ้นเคยและสนใจ 

    

     ๓.๖.๔ข  เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทย 
                 เป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็น
พลเมือง 

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

12 

 

 

     ๓.๗.๑ข  เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับ
ความ แตกต่างระหว่างบุคคล 

    

     ๓.๗.๒ข  เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและ 
ส่วนรวม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย 

    

     ๓.๗.๓ข  เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้น าและ 
ผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

    

     ๓.๗.๔ข  เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และ 
 ภูมิภาคอาเซียน 

    

มาตรฐานด้านที่ ๓ข มีคะแนนรวม                         61 คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๓ข มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                              ๖๖ 

                              92.42 

มาตรฐานด้านที่ ๓ข มีจ านวนตัวบ่งช้ีที่ต้องปรับปรุง 0ข้อ 

     

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 สรุปผลการประเมินภาพรวม 

ผลรวมของร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน 90.09 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 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

2.  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
             2.1  ผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 2.1.1 ชั้นเตรียมอนุบาลต่ ากว่า 2 ขวบ 

 
 

ระดับ 

 
 

จ านวนเด็กที่
ต้องประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ  
 

สรุประดับ
คุณภาพ

พัฒนาการ 

 
ด้านที่ 1 
( MG ) 

 
ด้านที่ 2 
( FM ) 

 
ด้านที่ 3 
( RL ) 

 
ด้านที่ 4 
( EL ) 

 
ด้านที่ 5 
( PS ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ชั้นเตรียมอนุบาล 
 (2-3 ขวบ) 

22 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวม 22 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
ค่าเฉลี่ย 100 100 100 100 100 100 ผ่าน 
สรุปพัฒนาการ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

*หมายเหตุ  ตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
               เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ   คือ  ประเมินตามแบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก(มาตรฐานที่ ก ) ดังนี้ 

ด้านที่  1  GM เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่  
ด้านที่  2  FM เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย  
ด้านที่  3  RL เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา  
ด้านที่  4  EL เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย  
ด้านที่  5 PS เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม  
  

  
 
 

 

 

 

 

 

100 100 100 100 100 100 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

พฒันาการ 5 ด้าน 

ด้านท่ี 1 ( GM ) ด้านท่ี 2 (F M ) ด้านท่ี 3 ( RL ) ด้านท่ี 4 ( EL ) ด้านท่ี  ( PS ) เฉลี่ยรวมทกุด้าน 



 
 
 
 
 

2.1.1 ชั้นเตรียมอนุบาล 1 (3 – 4 ขวบ) 

 

*หมายเหตุ  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 2560  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย 
เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ  คือ  การน าผลประเมินมาสรุปและจัดระบบพัฒนาการ  ดังนี้ 
 ๑ : ระดับปฏิบัติได้    หมายถึง    สามารถแสดงพฤติกรรมได้คล่องหรือเชื่อม่ัน 
 ๒ : ระดับปฏิบัติได้บางครั้ง        หมายถึง   สามารถแสดงพฤติกรรมได้แต่บางครั้งไม่ 
                                                            คล่องหรือไม่ม่ันคง 
          ๓ : ระดับควรส่งเสริม            หมายถึง   ยังแสดงพฤติกรรมได้ไม่ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
เด็กที่

ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 
สรุประดับ
คุณภาพ

พัฒนาการ 

ด้าน
ร่างกาย 

ด้าน
อารมณ์
จิตใจ 

ด้าน
สังคม 

ด้าน
สติปัญญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นอนุบาล 1                     
(3 - 4 ขวบ) 

10 10 10 10 10 10 100 1 

รวม 10 10 10 10 10 10 100 1 
ค่าเฉลี่ย 100 100 100 100 100 400 100 1 

สรุประดับ
คุณภาพ 

1 
1 1 1 1   

1 

สรุปพัฒนาการ ปฏิบัติ
ได้ 

ปฏิบัติ
ได้ 

ปฏิบัติได้ ปฏิบัติ
ได้ 

ปฏิบัติได้ 
  ปฏิบัติได้ 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

โครงการประชุมผู้ปกครอง และแสดงนิทรรศการ ผลงานการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน (Open House ครั้งที่ 2) 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

   
 
 

 



 
 
 
 
 

 

มาตรฐานด้านที่  ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

โครงการประชุมผู้ปกครอง และแสดงนิทรรศการ ผลงานการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน (Open House ครั้งที่ 2) 

 
 

     
       
 
  

            

        
 
 
 



 
 
 
 
 

 

มาตรฐานด้านที่  ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

โครงการประชุมผู้ปกครอง และแสดงนิทรรศการ ผลงานการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน (Open House ครั้งที่ 2) 

 
 

 



 
 
 
 
 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

มาตรฐานด้านที่  2  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล  และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น 

โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

     
 

      
 

      
 



 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

                
   

              
 
        

           
 
 
 



 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

         
 

             
 

          



 
 
 
 
 

โครงการเบิก – จ่าย ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

  
 

 



 
 
 
 
 

 
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การสอน 

 

              

 

 



 
 
 
 
 

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การสอน 
 

 

 



 
 
 
 
 

มาตรฐานด้านที่  3  คุณภาพเด็กปฐมวัย 

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

โครงการอาหารเสริม (นม) 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

โครงการวันส าคัญ 

 

 
 
 

                      
 
 



 
 
 
 
 

 
โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเล็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังตะเคียนด้วยกิจกรรม          

นอกห้องเรียน 

  
 
 

           
 
 

       



 
 
 
 
 

 
 

   โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เรียนรู้ผ่านการเล่น) โดยการเล่นกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 
 

 

                



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


