
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self Assessment Report : SAR) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน  ำเกี๋ยนใต้ 
สังกัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำเกี๋ยน 

อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน 
 

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน ้าเกี๋ยนใต้  
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ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน ้าเกี๋ยนใต้ ได้ด้าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ้าปี

การศึกษา ๒๕๕๙ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท้า
รายงานประจ้าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณะ เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาแลเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผลการประเมิน
สรุปได้ดังนี  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี  ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ครู/ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ / 
ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่น
พัฒนาตนเอง มีครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 

๙๑.๗๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการ
จัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

๘๙.๒๕ ๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๓ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม
จริยธรรมมีภาวะผู้น้าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ                            

๘๘.๗๕ ๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ้านวนผู้เรียนและ
อายุตามเกณฑ์ 

๙๐.๕ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และ
สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๙๐ ๔  ดีมาก 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดองค์กร 
โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร 

๘๖.๓ ๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาโดยใช้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน 

๘๗.๑ ๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท้าหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

๘๖.๗๕ ๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

๘๙.๑ ๓ ดี 

มาตรฐ านที่  ๑๐  ศู นย์ พัฒนา เด็ ก เ ล็ กมี ก า รจั ด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

๘๘.๒ ๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือ
ระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันการศึกษา องค์
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

๘๘.๕ ๓ ดี 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี  ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ ๑๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 

๘๖.๕๖ ๓ ดี 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

๘๘.๓ ๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชน 

๘๗.๕ ๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๕ ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม 
สามารถปฏิบัติ กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติต่อ
อาชีพสุจริต 

๘๒.๗๕ ๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้เรียนมีทักษะ ด้านการคิด การใช้
ภาษา การสังเกต การจ้าแนก การเปรียบเทียบ และ
แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 

๘๐.๓ ๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๗ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/แผนการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ 

๘๔.๙ ๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๘ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

๘๕ ๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๑๙ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตใจ
ที่ด ี

๘๘.๔๕ ๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๒๐ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย 
ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

๙๐.๓ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่  ๒๑  ผู้ เ รี ยนปฏิบั ติ ตนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

๘๘.๓ ๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๒๒  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแล
เด็ก และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง 
และชุมชน 

๙๑ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒๓ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีส่วนร่วมสนับสนุนในการ
พัฒนาการศึกษา 

๘๗.๕ ๓ ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม ๘๗.๖ ๓ ด ี
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บทที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไปศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านน ้าเกี๋ยนใต้    

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑ ชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน ้าเกี๋ยนใต้  ตั งอยู่หมู่ที่ 4 ต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน   
รหัสไปรษณีย5์5000  สังกัด องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน   
 1.2 เปิดสอนตั งแต่ เปิดสอนตั งแต่ระดับบริบาล 1 ถึงระดับบริบาล 3 อายุผู้เรียนตั งแต่ ๒ ปี ถึง ๕ ปี  ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน ้าเกี๋ยนใต้ มีนักเรียนทั งหมด ๔0 คน  ชาย 17 คน หญิง ๒3 คน 
และมีบุคลากรข้าราชการครูจ้านวน 2 อัตรา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ้านวน 2 อัตรา ต้าแหน่งแม่บ้าน จ้านวน 1 
อัตรา 
 ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน ้าเกี๋ยนใต้ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน ้าเกี๋ยนใต้ ต้าบลน ้าเกี๋ยน ก่อตั งเมื่อ ปี พ.ศ. 2517 โดยชุมชนและสถานีอนามัย 
ร่วมกันจัดตั งเป็นศูนย์โภชนาการเด็กบ้านน ้าเกี๋ยนใต้ หมู่ที่1 เพ่ือดูแลส่งเสริมโภชนาการเด็กและแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครองโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ศูนย์โภชนาการเด็กถูกถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข มาอยู่ในความดูแลของ 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนชื่อจากศูนย์โภชนาการเด็กเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน ้าเกี๋ยน
ใต้ ต้าบลน ้าเกี๋ยน และย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านน ้าเกี๋ยน ในปีพ.ศ. 2546 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านน ้าเกี๋ยนใต้ ถ่ายโอนภารกิจมาอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และย้ายมาอยู่ที่บ้านใหม่พัฒนา 
หมู่ที่ 4 จนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง ต่อเติมอาคาร จัดซื อ
วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็กทุกคน ให้มีความรู้
ความสามารถสู่การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน ้าเกี๋ยนใต้ ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพน่าอยู่ เรียนรู้คู่
คุณธรรม ท้ากิจกรรมแบบมีส่วนร่วม 

1.3 เขตพื นที่บริการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน ้าเกี๋ยนใต้ มีเขตพื นที่บริการ ทั งหมด 5 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้าน
น ้าเกี๋ยนใต้ หมู่ที่ 1 บ้านน ้าเกี๋ยนเหนือ หมู่ที่  2 บ้านต้นกอก หมู่ที่  3  บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่  4 และบ้านใหม่
สันติสุข หมู่ที่  5 
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แผนที่ ที่ตั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

       
 
     บ้านต้นกอก 
        หมู่ 3        บ้านใหม่สันติสุข หมู่ ๕ 
 
          บ้านใหม่พัฒนา  บ้านน ้าเกี๋ยนใต้ หมู่ 1      บ้านน ้าเกี๋ยนเหนือ หมู่  2                
         หมู่  4                                                             
 
                            
 
 
 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 

2.1 ชื่อ-สกุล ผู้บริหาร  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
                  นายศาสตรา สินันตา ต้าแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา  วิทยะฐานะ –  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท   
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 

2.2 ข้อมูลบุคลากร 
       ข้าราชการครูจ้านวน  2  อัตรา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ้านวน  2   อัตรา  แม่บ้าน (หญิง) จ้านวน 1   

อัตรา  ตามรายชื่อดังนี  
 นางจรรยา อุดอ้าย  ต้าแหน่ง ครู 
 นางถนอมศรี ดีกัลลา       ต้าแหน่ง ครู 
 นางบังอร เกีย๋นสืบ           ต้าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
 นางจันทร์จิรา มหาวัตร์     ต้าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 นางอรัญญา ถุงบุญ        ต้าแหน่ง แม่บ้าน  

จ้านวนบุคลากร 

 
 

ประเภทบุคลากร จ้านวน ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์  
(ปี) รวม ชาย หญิง ต่้ากว่า  

ป.ตรี 
ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั ง ๑ ๑ - - - ๑ - 40 - 
ครูประจ้าการ/ผู้ดูแลเด็ก  ๒ - ๒ - - ๒ - ๕๓,57 13ปี ,๒1 ป ี
ครู /ผู้ดูแลเด็ก (อัตราจ้าง/) ๒ - ๒ - ๒  - ๔๐ ๑4ปี, 6 ป ี
แม่บ้าน ๑ - ๑ ๑ - - - 4๐ ๕ 

อบต.น ้าเกี๋ยน 
 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านน ้าเกี๋ยนใต ้

 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ต้าบลน ้าเกี่ยน 
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๓.   ข้อมูลผู้ปกครอง  
๓.๑  ระดับการศึกษา (ส่วนใหญ่)  ( / ) ต่้ากว่าปริญญาตรี  (  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกว่าปริญญาตรี 
๓.๒   ร้อยละของอาชีพ 

     -  รับราชการ ร้อยละ ๖ 
       -  รับจ้าง ร้อยละ ๑๔ 
       -  เกษตรกร  รอ้ยละ ๒๗ 
       -  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   - 
       -  ธุรกิจส่วนตัว-ค้าขาย ร้อยละ  ๓๑    

๓.๓  สถานภาพ     
   - อยู่ด้วยกันร้อยละ ๘๐  แยกกันอยู่ร้อยละ ๒๐   

๔.  ข้อมูลนักเรียน  
๔.๑.  ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน  จ้านวนนักเรียน ห้องเรียน และครูผู้สอน   

   นักเรียนทั งหมด  40  คน  โดยแบ่งชั นเรียนออกเป็นสัดส่วนดังนี  
 ชั นบริบาล  1    จ้านวน นักเรียน  16  คน ครูผู้ดูแลเด็ก  จ้านวน  2  คน 
 ชั นบริบาล  2    จ้านวน นักเรียน  11  คน ครูผู้ดูแลเด็ก  จ้านวน  1  คน 
 ชั นบริบาล  3    จ้านวน นักเรียน  13  คน ครูผู้ดูแลเด็ก  จ้านวน  1  คน 

ระดับชั นที่เปิดสอน 
จ้านวนนักเรียน จ้านวน

ห้องเรียน 
จ้านวนครู/ผู้ดูแลเด็ก 

เพศชาย เพศหญิง รวม ประจ้าการ อัตราจ้าง 
ชั นบริบาลปีที่ ๑  ๖ ๑๐ ๑๖ ๑ - ๒ 
ชั นบริบาลปีที่ ๒  3 8 ๑1 ๑ ๑ - 
ชั นบริบาลปีที่ ๓  ๘ 5 ๑3 ๑ ๑ - 

รวม ๑7 ๒3 ๔0 ๓ ๒ ๒ 
       จ้านวนนักเรียน และ ห้องเรียน  

-   จ้านวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง............10..............คน 
-   ร้อยละของนักเรียนที่อยู่ในเขตพื นที่บริการของสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 
-   ร้อยละของนักเรียนที่มีน ้าหนัก  ส่วนสูง  ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
-   ร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัยและเรียนต่อ ๑๐๐ 

 
๕  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา /ต่อปี/ระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

-  การจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนชั นบริบาล ดังแสดงในตารางต่อไปนี  
ภาคเรียนที ่ เวลาเรียน (วัน) หมายเหตุ 

๑ ๑๒2 - 
๒ ๑๑2 ย้ายออก  1  คน ย้ายเข้า  1  คน 

รวม ๒๓4 - 
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กิจกรรมที่จัดส้าหรับเด็ก 
กิจกรรม เวลาเรียน(นาที/วัน) 

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ๒๐  นาที 
๒. กิจกรรมสร้างสรรค์ ๓๐  นาที 
๓. กิจกรรมเสรี   ๓๐  นาท ี
๔. กิจกรรมกลางแจ้ง ๔๕- 60 นาท ี
๕. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ๑๕ – 20 นาท ี
๖. เกมการศึกษา 15 – 25 นาท ี
๗. ทักษะพื นฐานในชีวิตประจ้าวัน 

 ตรวจสุขภาพ  ไปห้องน ้า 
 ล้างมือ ล้างเท้า แปรงฟัน 
 รับประทานอาหารกลางวัน  แปรงฟัน 
 นอนพักผ่อน 
 เก็บท่ีนอน  ล้างหน้า 

 
๑๐ นาท ี
๑๐ นาท ี
๕๐ นาท ี

๑๒๐ นาท ี
๑๐ นาท ี

รวม เฉลี่ย  6.41ชั่วโมง / วัน 
 

ตารางกิจกรรมประจ้าวัน 
เวลา กิจกรรม 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ รับเด็ก ล้างมือก่อนเข้าห้องเรียนทุกวันและจ้าบันทึกเงินออม 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ ตรวจสุขภาพ คัดกรองเด็ก  (ท้าธุระส่วนตัว) 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ กิจกรรมหน้าเสาธง (ท้าสมาธิ) 
๐๙.๑๐ - ๐๙.๓๐ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
๐๙.๓๐ - ๑๐.๑๐ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
๑๐.๑๐ - ๑๐.๓๐ กิจกรรมสร้างสรรค์ 
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม 
๑๐.๔๕ - ๑๑.๓๐ กิจกรรมกลางแจ้ง 
๑๑.๓๐ - ๑๑.๔๐ ล้างมือ  ล้างเท้า (เตรียมรับประทานอาหาร) 
๑๑.๔๐ - ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารกลางวัน / แปรงฟันหลังอาหาร 
๑๒.๓๐ – ๑๔.๒๐ นอนพักผ่อน 
๑๔.๒๐ – ๑๔.๓๐ เก็บท่ีนอน  ล้างหน้า   
๑๔.๓๐ – ๑๔.๕๐ เกมการศึกษา / ดูวีดีทัศน์นิทานพื นบ้าน/เพลงก.ไก่ฯลฯ 
๑๔.๕๐ – ๑๕.๐๐ ดื่มนม / เตรียมตัวกลับบ้าน/ผู้ปกครองมารับ 
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๖ ข้อมูลทรัพยากรอาคารสถานที่  
๖.๑  เนื อท่ี ใช้สอยในอาคาร (ตารางเมตร)  ๒๘๘.๐๐ 
๖.๒  จ้านวนอาคารเรียนถาวร รวม ๑ หลัง 
๖.๓  จ้านวนห้องเรียนทั งหมด ๓ ห้อง 
๖.๔  ห้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส้าหรับเด็ก จ้านวน ๓ ห้อง 

      ๖.๕  ห้องประกอบอาหาร จ้านวน ๑ ห้อง 
      ๖.๖  ห้องรับประทานอาหาร จ้านวน ๑ ห้อง 

      ๖.๗  ห้องปฏิบัติกิจกรรม จ้านวน ๑ ห้อง 
๖.๘  ห้องพยาบาล จ้านวน ๑ ห้อง 
๖.๙  ห้องน ้า-ห้องส้วม -  ส้าหรับเด็กหญิงจ้านวน 8 ห้อง 

              -  ส้าหรับเด็กชายจ้านวน 10 ห้อง  
                     -  ส้าหรับครู  2 ห้อง  

     ๖.๑๐   จ้านวนสนามเด็กเล่น ๑ แห่ง     
    ๖.๑๑   พื นที่ใช้สอย พื นที่ทั งหมดของศูนย์พัฒนาเด็ก ๒๘๘.๐๐   /ตารางเมตร 

           ประกอบด้วย 
     - พื นที่สีเขียว ๖๐  ตารางเมตร    
     - พื นที่รับประทานอาหาร  ๔๐  ตารางเมตร   
     - พื นทีส่้าหรับการเล่น การจัดกิจกรรม ๘๐ ตารางเมตร   
     - พื นที่ที่ว่างโล่ง ๘๐ ตารางเมตร   
     - พื นที่ในห้องเรียน ๑๒๐ ตารางเมตร   
     - พื นที่ส้าหรับการนอน ๑๒๐ ตารางเมตร   

             ๖.๑๒  จ้านวนสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอ้านวยความสะดวก 
                       -   จ้านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั งหมด ๓ เครื่อง 
                       -   จ้านวนเครื่องถ่ายเอกสาร ๒ เครื่อง 

                           -  จ้านวนเครื่องเล่น วิดีโอ/ซีดี/ดีวีดี 2 เครื่อง 
                       -   จ้านวนโทรทัศน์  ๒ เครื่อง 
                       -   จ้านวนวิทยุ ๑ เครื่อง 
                       -   จ้านวนหนังสือในมุมหนังสือ  180 เล่ม 

๗.  ข้อมูลชุมชน  และแหล่งเรียนรู้  
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านน ้าเกี๋ยนใต้ ตั งอยู่ในชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่หลากหลาย ให้

เด็กได้เรียนรู้ เช่น พื นที่เกษตรกรรม ทุ่งนา สวนสมุนไพรชุมชน  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชีววิถี  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพชุมชนต้าบลน ้าเกี๋ยน วัดโป่งค้า เป็นต้น ซึ่งเอื อต่อการเรียนรู้ส้าหรับเด็ก ทั งยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่
เอื อต่อการเรียนรู้ส้าหรับเด็กได้เรียนรู้ เรื่องต่างๆเช่น  

 นางพิกุล   ดีปินตา      ให้ความรู้เรื่องการท้าข้าวต้มมัด 
 นางสุทัล   ตันกุละ      ให้ความรู้เรื่องการท้าขนมกล้วย 
 นางค้าดี   ดีสม     ให้ความรู้เรื่องการฟ้อนร้าพื นบ้าน(ฟ้อนแง้นและซอ) 
 นางสุภาพ   ใจจันทร์     ให้ความรู้เรื่องการละเล่นพื นบ้าน 
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 นายพจน์   ใจจันทร์     ให้ความรู้เรื่องการท้านา/ด้านา 
 นางร้าดวน ดีอุต        ให้ความรู้เรื่องการเย็บบายศรีสู่ขวัญ 
 นางระเบียบ  สารรัตนะ  ให้ความรู้เรื่องการแกะสลักผักและผลไม้ 
 นายเคี่ยน  ธนะวงศ์   ให้ความรู้เรื่องการตีเหล็กท้ามีด/พร้าแบบพื นบ้าน 
 นายถนัด ธนะวงศ์    ให้ความรู้เรื่องการเล่านิทานพื นบ้าน 
 นางดี ซางนา         ให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์ปลาจากใบมะพร้าวพื นบ้าน 
 นางละไม ดีกัลลา     ให้ความรู้เรื่องการทอผ้าพื นบ้าน(ตอหูก) 

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีดังนี  
 วิสาหกิจชุมชนชีววิถ ี
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต้าบลน ้าเกี๋ยน  
 วัดโป่งค้าต้าบลน ้าเกี๋ยน และ โลงเรือเทพจอมหมอก 
 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ,สวนสมุนไพรของกลุ่มชีววิถี  
 แหล่งเรียนรู้วิถีการด้านาปลูกข้าวนา(ทุ่งนา)  
 แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ชุมชนต้าบลน ้าเกี๋ยน 

โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ดังนี  
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
 ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา (งานหกเป็งไหว้สาพระธาตุแช่แห้ง ) 
 ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ 
 ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา 
 ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 
 ร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน เช่น ร่วมการแสดงตามที่ชุมชนจัดขึ น 
 ร่วมกิจกรรมวันอัตลักษณ์ต้าบลน ้าเกี๋ยน 

  ๘.  เกียรติยศ  ชื่อเสียง และจุดเด่นเฉพาะที่ส้าคัญของศูนย์พัฒนาเด็ก 
 ปีการศึกษา ๒๕๕9  ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านน ้าเกี๋ยนใต้ มีเด็กนักเรียน ที่ได้รับเกียรติบัตร เหรียญทอง
ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที ่๑  อันดับที่ ๓ จากการแข่งขันกิจกรรม งาน "หนูน้อยคนเก่ง"  ครั งที่ ๑  ระดับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ้าปี ๒๕60 เมื่อวันที่ ๒5 มกราคม  ๒๕60 ณ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา อ้าเภอเมือง  
จังหวัดน่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี  

๑. เด็กหญิงภรัณย์รัชรา  กันทะนะและเด็กชายภูพญา  แก่นพิจู (ช่วงอายุ 4-5 ปี)แข่งเป็นทีม  ชนะเลิศ
รางวัลที่ 4 (ชมเชย) กิจกรรมการแข่งขันทักษะการปั้นดินน ้ามัน 

๒. แข่งขันเป็นทีม จ้านวน 6 คน ชนะเลิศที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะการเต้นประกอบเพลงตาม 
จังหวะ(อายุ 2-5 ปี) โดยมีรายชื่อดังนี    

 ๒.๑ เด็กหญิงบุษมาศ  ดวงนาค 
 ๒.๒ เด็กหญิงกัลยารัตน์สุวรรณ์ 
 ๒.๓ เด็กหญิงมนัสนันท์  เกี๋ยนค้า 
 ๒.๔ เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  มะโนวร 
 ๒.๕ เด็กชายวรินทร ท้าวมา 
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 ๒.๖ เด็กชายประวิชญา ดีปาละ 
๓. เด็กหญิงธันยพร ดีอัมภาภิสิทธิ์ ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง (อายุ 4-5) ปี กิจกรรมการแข่งขัน

ทักษะการระบายสี รับใบประกาศนียบัตร 
๔. เด็กชายพัสกร มหาวงศ์(อายุ 4-5 ปี) รางวัลที่ 4(ระดับชมเชย) กิจกรรมการแข่งขันทักษะการระบายสี   
๕. เด็กหญิงศุจีภรณ์  สลีอ่อน และเด็กหญิงทัศนีวรรณ  จ้าปาอินทร์ (อายุ 4-5 ปี)ประเภทแข่งขันเป็นทีม 

รางวัลที่ 3 กิจกรรมการแข่งขันทักษะการฉีกปะ 
๖. เด็กชายชวัลกร  ค้าเฟ่ืองฟู และเด็กชายภูวิศ  แก่นธิยา (อายุ 3-4 ปี)ประเภทแข่งขันเป็นทีม รางวัลที่ 

2 ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันทักษะการฉีกปะ 
๙. การเข้าร่วมโครงการน้าร่องหรือโครงการทดลองในศูนย์พัฒนาเด็ก  

ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านน ้าเกี๋ยนใต้ ต้าบลน ้าเกี๋ยน ได้เข้าร่วมโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนา
เด็ก ร่วมกับส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2558  และร่วมโครงการทดลองการประเมิน
คุณภาพภายนอก (ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)) ประจ้าปี ๒๕๕๙ 
และเคยผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามของ ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๒๘ ถึง ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เป็นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นการประเมินเพ่ือชี แนวทางการพัฒนาตามคุณภาพมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาพรวม 
ไม่ได้ตัดสินว่ารับรองหรือไม่รับรองคุณภาพมาตรฐาน แต่จะก้าหนดว่า "ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  
ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)" แล้ว  
๑๐. การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับมาตรฐาน 
            การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามของ ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) รอบแรกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน ้าเกี๋ยนใต้ คะแนนรวมตัวบ่งชี  ๑-๑๒  มาตรฐาน  ๑๐๐ 
คะแนน คะแนนที่ได้ ๖๘.๐๐ อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ และมีจุดที่ควรพัฒนา (เด็กอายุ ๒-๕ ปี) ดังนี   

1๐.๑ ด้านผลการจัดการศึกษา 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน ้าเกี๋ยนใต้ได้น้าผลการ

ประเมินของ ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) มาพัฒนาและปรับปรุง
แก้ไขให้เด็กได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเคลื่อนไหวจังหวะ และกิจกรรมกลางแจ้ง  
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี  กิจกรรมเกมการศึกษา  กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

การสร้างเสริมลักษณะนิสัยเด็กให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการสื่อสาร มีจินตนาการและ   
ความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะสมตามวัย 

การด้าเนินงานด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ
การพัฒนาอัตลักษณ์ให้ได้รับการยอมรับจากชุมชนอย่างทั่วถึงและเอกลักษณ์ให้ได้รับจากองค์กรภายนอก 

การด้าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือในชุมชนที่มีผลกระทบ
ต่อเด็กและสามารถเป็นแบบอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ นที่สามารถเผยแพร่ต่อหน่วยงานอื่นได้  
 ๑๐.2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 การนิเทศ ก้ากับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาใน
การบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 การปรับปรุงพื นที่สนามเด็กเล่นและพื นอาคารเรียนให้ปลอดภัยส้าหรับเด็ก การติดตั งปลั๊กไฟใน
ห้องเรียนที่ปลอดภัยส้าหรับเด็ก การจัดให้มีสถานที่ส้าหรับการจัดเตรียมเครื่องดื่มอาหารว่างและอาหารที่ถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ การจัดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและป้องกันความปลอดภัยใน
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เด็ก การจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดท้าแผนการปฏิบัติการประจ้าปีที่มีโครงการที่สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เกิดผลกระทบตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) 

๑๐.๓ ด้านประกันคุณภาพภายใน 
การประเมินผลการด้าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม การจัดท้า

รายงานประจ้าปีที่เป็นรายงานประเมินผลการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการด้าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก เพ่ือ
รับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 
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บทที่ 2 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ้าปี 

 
เป้าหมายของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปีงบประมาณ 

2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลน ้าเกี๋ยนได้ก้าหนด ปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนา ดังนี  
 
ปรัชญา 
 มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็ก ทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้มีพัฒนาการ
อย่างเหมาะสมตามวัย โดยมุ่งเน้น กระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 
 
เอกลักษณ์ 
            “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ” 
 
อัตลักษณ์ 
             “แข็งแรงและสมวัย”  
 
วิสัยทัศน์ (VISION) 
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลน ้าเกี๋ยน มีคุณภาพ น่าอยู่ เรียนรู้คู่คุณธรรม ท้ากิจกรรมแบบมีส่วนร่วม  

  
1.2 พันธกิจ (MISSION) 
          1) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ 
 2) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 3) ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

4) พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา   
 5) ส่งเสริมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 6) สนับสนุนกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม 
 
ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเคลื่อนไหวจังหวะ และกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรม
สร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี  กิจกรรมเกมการศึกษา  กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
ประกอบด้วยโครงการดังนี  

1. โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลน ้า
เกี๋ยน มีการก้าหนดแผนการจัดประสบการณ์ให้มีความเหมาะสมแก่เด็กในแต่ละช่วงวัยได้เรียนรู้มุ่งให้นักเรียนทุก
ระดับมีความพร้อมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามมาตรฐานการศึกษา มีกิจกรรมเรียนรู้
ภายในห้องเรียน นอกห้องเรียน และกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับชุมชนในงานประเพณีต่างๆที่จัดขึ น ได้แก่ ประเพณี
แห่เทียน ลอยกระทง ทัศนะศึกษา งานประดิษฐ์ศิลปะ กีฬา เป็นต้น 
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2. โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยนได้จัดสรรงบประมาณ
ในการด้าเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมส้าหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน ้า
เกี๋ยนใต้ ทุกคนอย่างเพียงพอ 

3. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและปลอดโรค ปลอดภัย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยเป็นเรื่องที่
ส้าคัญที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน ้าเกี๋ยนใต้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลน ้าเกี๋ยนได้ร่วมกันจัดท้า
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์ฯทั งการตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจฟัน และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็ก
ทุกคนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมและให้ความส้าคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยเด็ก 

4. โครงการลานวัฒนธรรมสืบสานวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน ้าเกี๋ยนใต้ ได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจัดให้เด็กได้เข้าถึงปราชญ์ชาวบ้านเรียนรู้ประสบการณ์ตรงและลองสัมผัส
สื่อต่างๆ จากท้องถิ่นตามบริบท เพ่ือให้เด็กนักเรียน ปราชญ์ชาวบ้าน ครูและผู้มีส่วนเกี่ยงข้องได้มีส่วนร่วม ในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามนี ไว้ 

5. โครงการสอนหนูให้เป็นคนดี กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมให้เด็กเล็กเป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุขมีจิตใจงาม อ่อนโยน มีวินัยในตนเองที่เหมาะสมตามวัยโดยการน้าเอาแนวทางของพุทธศาสนามาใช้ และ
ปฏิบัติกิจวัตประจ้าวัน 

6. โครงการเรียนรู้สถานที่ส้าคัญในเมืองน่านบ้านเฮา เป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็ก 
ระดับชั น บริบาล 3  เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รู้จักสถานที่ส้าคัญๆของเมืองน่านและร่วมกันอนุรักษ์สืบต่อๆกันไปจน
ชั่วลูก ชั่วหลาน และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็กอีกด้วย 

7. โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กปฐมวัย เพ่ือ เตรียมเข้าสู่วัยอนุบาล เป็นการปูพื นฐานและสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนหนังสือ และเป็นการสร้างฝันให้กับเด็กเล็กทุกคน 

8. โครงการวันส้าคัญท้องถิ่นประเพณีทานก๋วยสลาก เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรักและหวงแหน
เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงการแต่งกายในวันไปท้าบุญ 

9. โครงการกิจกรรมวันส้าคัญ วันไหว้ครู กิจกรรมที่เทิดทูลบูชาครูและเพ่ือเผยแพร่พระคุณ บทบาทของผู้
เป็นครูที่ดีที่มีต่อศิษย์ทุกคน 

10. โครงการแห่เทียนพรรษา (อาสาฬหบูชา) เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมวัน
ส้าคัญทางพุทธศาสนา  

11. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย โครงการย่อยต่างๆจ้านวน ๕ โครงการ 
ได้แก่ โครงการผลิตสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการงานประเพณีแข่งเรือต้าบลน ้าเกี๋ยน โครงการประดิษฐ์กระทง
จากวัสดุธรรมชาติ โครงการท้าขนมไทยอย่างง่าย โครงการงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้  ซึ่งเป็นโครงการที่ให้
เด็กนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนจะจัดเตรียมอุปกรณ์ท้าให้เด็กมีสนใจในการเรียนมากขึ น 

12. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่น้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 
เพลงซอ ดนตรีพื นบ้าน การตีกลองสะบัดชัย เป็นการปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและให้เกิดการสืบสานต่อไป 

13. โครงการแม่เล่านิทานที่หนูชอบ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้ดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้ให้
บุตรหลานตนเองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก กระตุ้นให้เด็กรักการอ่านโดยมีแบบอย่างที่ดี
ในครอบครัว 

14. โครงการสายสัมพันธ์ครูถึงผู้ปกครอง เป็นกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือสื่อสารให้ผู้ปกครองได้รัยทราบข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครองและชุมชน 
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15. โครงการค่ายศิลปะส้าหรับเด็กปฐมวัย (3-4 ปี) เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิด
จินตนาการได้เต็มที่ตามที่ได้เห็น ศิลปะเป็นฐานทางการศึกษาพัฒนาการเด็ก เน้นถึงพัฒนาการด้านต่างๆ    เป็น
การฝึกกล้ามเนื อมือให้แข็งแรงและสัมพันธ์กับการใช้ตา เช่น การปั้นแป้ง ดินน ้ามัน วาดรูป และระบายสี เด็กได้ใช้
ส่วนต่างๆของนิ วมือ แขน ไหล่ และส่วนอื่นๆของร่างกาย เป็นการ เตรียมความพร้อมในด้านการใช้กล้ามเนื อใหญ่-
เล็กเป็นอย่างดี ท้าให้เด็กสามารถหยิบจับสิ่งต่างๆได้ อันจะน้าไปสู่การเรียนของเด็กต่อไป 
ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย  
 โครงการพัฒนาบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน ้าเกี๋ยนใต้ มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยจัดท้า
แผนงานโครงการ แผนปฏิบัติการของบุคลากรพร้อมทั งควบคุมก้ากับดูแลการด้าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
มีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ   

นอกจากนี ครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน ้าเกี๋ยนใต้ มีทั งหมดจ้านวน 2 คนได้รับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีโดยรับทุนขององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน เข้าศึกษาสาขาปฐมวัย(รุ่น ๓,รุ่นที่ 
6/1) ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาการศึกษาปฐมวัย จ้านวน 1 คน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกประถมศึกษา จ้านวน 1 คน ทั งนี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านน ้าเกี๋ยนใต้ ได้ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองโดยเรียนจบปริญญาโทบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
จ้านวน 2 คน และพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมสัมมนาต่างๆ เพ่ือ
เพ่ิมทักษะประสบการณ์การท้างาน เช่น การเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดท้าสื่อส้าหรับผู้ดูแลเด็กเล็ก โครงการ
เสวนาการศึกษาและจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษาท้องถิ่นในทศวรรษหน้า 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานส้าหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนต้าบลและพนักงานจ้าง โครงการศูนย์เด็ก
เล็กคุณภาพน่าอยู่และปลอดโรค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาและบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

๒. สร้างความร่วมมือระหว่างกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานราชการในการด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย  

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาและชมรมผู้ปกครอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ครูผู้ดูแล
เด็กปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ ทั งงานสอน และงานสนับสนุนการสอน การนิเทศภายในต้อง
ด้าเนินการอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกัน จากการด้าเนินงานในปีที่ผ่านมาพบว่าการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้ดูแลเด็กยังมีปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เช่น ปัญหากระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดท้าจัด
เอกสารธุรการประจ้าชั น และการปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  น้าผลนั นมาปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานและ
ระบบงาน ที่เหมาะสม ไม่ซ ้าซ้อน ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน 
โดยแบ่งงานเป็นด้านดังนี  งานวิชาการ งานอาคารสถานที่ งานงบประมาณ และงานบริหารงานทั่วไป โครงการ
จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเพ่ือน้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 



 
 

 

14 

ยุทธศาสตร์ที่  1. ด้านพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย (มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตามมาตรฐานการศึกษา) 
แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนและเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั งไว้ ผลการด้าเนินงาน ที่ตั งไว้ ผลการด้าเนินงาน 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมส้าหรับเด็ก 
 

 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมตาม
วัย 

เด็ก/นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้
แ ล ะ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ที่
เหมาะสมกับวั ย  และครู
สามารถจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อวัสดุการศึกษา
ที่เหมาะสมกับวัย 

40 คน 40 คน เด็กได้เรียนรู้และสื่อการเรียนการ
สอนมีเพียงพอเหมาะสมกับวัย 

2. โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจัดอาหารกลางวัน
ให้เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เด็กได้รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์  มีคุณภาพและ
เพียงพอ 

40 คน 40 คน เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทุกคนได้รับอาหารที่มีประโยชน์
ครบ 5 หมู่ /ควรจัดอาหารที่มี
คุณภาพ 

3.โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คุณภาพปลอดโรค 
 

เพ่ือให้ครู ผู้ปกครองมี
ความรู้ในการสุขภาพ
และการป้องกันโรค 

เด็กทุกคน ได้รับการดูแล
สุขภาพอนามัย 

40 คน 40 คน เด็กทุกคนได้รับตรวจสุขภาพและ
การคัดกรองและรู้วิธีล้างมือที่
ถูกต้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควร
จะมีการตรวจสุขภาพของเด็ก
และหมั่นล้างและท้าความสะอาด
ของเล่นเป็นประจ้า 

4. โครงการลานวัฒนธรรมสืบสาน
วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เ พ่ือให้ เด็ กทุกคน ได้
เรียนรู้และ เห็นคุณค่า
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็กได้ เรียนรู้ศิลปะดนตรี
พื น บ้ า น แ ล ะ ไ ด้ ท ด ล อ ง
ปฏิบัติด้วยตนเอง 

  40 คน     40 คน เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทุ กคน ได้ เ รี ยนรู้ ศิ ลปะดนตรี
พื นบ้าน ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง   
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั งไว้ ผลการด้าเนินงาน ที่ตั งไว้ ผลการด้าเนินงาน 
5.โครงการสอนหนูให้เป็นคนดี เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้

เ รี ย น รู้ คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดี
ง ามและสร้ า งการมี
ส่วนร่วมกันระหว่าง 
ศพด. ครู  ผู้ปกครอง
และเด็กนักเรียน 

เด็ก ทุกคนได้ เรียนรู้ เรื่อง
ค ว า ม ดี  ค ว า ม ชั่ ว  แ ล ะ
สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้ อ่ืน
แ ล ะ เ พ่ื อ น ๆ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ความสุข มีความรับผิดชอบ
แบบเด็กๆ เช่น เล่นแล้วเก็บ
เข้าทีไ่ด้ รู้จักขอโทษ ทักทาย
ส วั ส ดี แ ล ะ มี เ ห ตุ ผ ล ที่
เหมาะสมตามวัย 

40 คน 40 คน เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องความดี ความ
ชั่ว และสามารถอยู่ร่วมกันกับ
ผู้ อ่ื น แ ล ะ เ พ่ื อ น ๆ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ความสุข มีความรับผิดชอบแบบ
เด็กๆ เช่น เล่นแล้วเก็บเข้าที่ได้ 
รู้จักขอโทษ, ทักทายสวัสดี ,และมี
เหตุผลที่เหมาะสมตามวัย 

6. โครงการเรียนรู้ สถานที่ เมือง
น่านบ้านเรา 

เพ่ือส่งเสริมทักษะทาง
สั ง ค ม  รู้ จั ก ส ถ าน ที่
ส้าคัญของน่าน และ
กา รมี ส่ ว น ร่ ว ม ขอ ง
ผู้ ป กค รอ ง เ ด็ ก แล ะ
ชุมชน 
 

เด็กและผู้ปกครองได้รับการ
ส่งเสริมทักษะทางสังคม ได้
รู้จักสถานที่ส้าคัญๆ ของ
เ มื อ ง น่ า น แ ล ะ ร่ ว ม กั น
อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม 
และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง 

 40 คน   40  คน เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้รับ
การส่งเสริมทักษะทางสังคมของ
เด็ก นักเรียนระดับชั น บริบาล 3 
และผู้ปกครอง ได้เดินทางไปรู้จัก
สถานที่ส้าคัญๆของเมืองน่านและ
ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบทอด
ต่อๆกันไปเป็นรุ่นๆ และเกิดเกิด
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นชุมชน
ในจังหวัดน่านที่ตนก้าเนิด 

7. โ ครงการส่ ง เสริ มประ เพณี
วัฒนธรรม 
(ทานก๋วยสลาก) 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้   
ร่วมเรียนรู้และสืบสาน 

เด็กได้ เรียนรู้ถึงวันส้าคัญ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ท้ อ ง ถิ่ น
ประเพณีทานก๋วยสลาก     

40 คน     40 คน เด็กนักเรียนได้ เรียนรู้ ร่ วมท้า
กิจกรรมวันส้าคัญของท้องถิ่น
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั งไว้ ผลการด้าเนินงาน ที่ตั งไว้ ผลการด้าเนินงาน 
วัฒนธรรมประเพณีที่
ส้าคัญของท้องถิ่น  

ประเพณีทานก๋วยสลาก  และเห็น
คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น   

8. โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กปฐมวัย
ระดับชั นเตรียมอนุบาล 

เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่  
วัยอนุบาลและสร้าง
แรงจูงใจในการเรียน
หนังสือ  

เด็กนักเรียนทุกคนมีความ
พร้อมและสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนหนังสือต่อในระดับ
ที่สูงขึ นต่อไป 
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เด็กนักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่
จะก้าวไปสู่ระดับชั นอนุบาลได้
อย่างเต็มศักยภาพ โดยได้รับการ
ปูพื นฐานและสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนหนังสือต่อในระดับที่
สูงขึ นต่อไป  

9.โครงการวันไหว้ครู เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้
ร่วมท้ากิจกรรมวันไหว้
ครู  เทิดทูลเคารพครูผู้
อบรมสั่งสอนให้ตนเอง 

เ ด็ ก นั ก เ รี ย น ไ ด้ ร่ ว ม ท้ า
กิจกรรมวันไหว้ครู  เทิดทูล
เคารพครูผู้อบรมสั่งสอนให้
ตนเอง 

40 คน 40 คน เด็กนักเรียน ร่วมกิจกรรมวัน
ส้าคัญ วันไหว้ครู และเทิดทูลบูชา
ครูเพ่ือร้าลึกถึงพระคุณ ของผู้เป็น
ครูที่ดี ที่มีต่อศิษย์ทุกคน และครู
ควรตระหนักถึงภาระหน้าที่ของ
ความเป็นครูที่ดีของศิษย์ทุกคน 

10. โครงการแห่เทียนพรรษา (วัน
อาสาฬหบูชา) 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
แ ล ะ ร่ ว ม สื บ ส า น
ประเพณี วัฒนธรรม
ขอ งช า ว พุทธ ใน วั น
เข้าพรรษา 

เด็กได้รับการส่งเสริมการ
เ รี ย น รู้ แ ล ะร่ ว มสื บ ส าน
ประเพณีวัฒนธรรมของชาว
พุทธในวันเข้าพรรษา 

24 คน 24 คน เด็กนักเรียน ได้รับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมให้เป็นคนดี มี
จิตใจโอบอ้อมอารี อ่อนโยน มี
วินัยในตนเองที่เหมาะสมตามวัย
โดยการน้าเอาแนวทางของพุทธ
ศาสนามาใช้ และปฏิบัติกิจวัตร
ประจ้าวันได้ เช่น การไหว้  การ
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั งไว้ ผลการด้าเนินงาน ที่ตั งไว้ ผลการด้าเนินงาน 
พู ด แ ล ะ ไ ด้ รู้ จั ก ป ร ะ เ พ ณี
วัฒนธรรมของชาวพุทธ 

11.โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือจัดการเรียนการสอน 

เ พ่ือให้ เด็ก ได้ เรียนรู้
และพัฒนาตนเองผ่าน
สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็กได้เรียนรู้กิจกรรมจาก
วิทยากรในท้องถิ่นมาสาธิต
ให้ ดู แ ล ะ เ ด็ ก ไ ด้ ท ดล อ ง
ปฏิบัติจริง   

  40 คน     40 คน เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากวิทยากร
ในท้องถิ่นมาสาธิตให้ดูและเด็กได้
ทดลองปฏิบัติจริง จากการสังเกต
เด็กๆทุกคนมีความสุขและมีส่วน
ร่วมกิจกรรมนี มากมีผู้เฒ่า ผู้แก่
มาให้ก้าลังใจ 

12.โครงการแม่เล่านิทานที่หนูชอบ 
 

เพ่ือสร้างนิสัยรักการ
อ่ า น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
ความรู้ทักษะด้านการ
คิด และจินตนาการ
ส้าหรับเด็ก   

เด็กได้เรียนรู้และฝึกทักษะ
การอ่าน การฟังและสร้าง
จินตนาการ ได้จากนิทานที่
ผู้ปกครอง  ได้อ่านให้เด็กฟัง 
โดยบริการหนังสือนิทาน
ให้ยืมได้ทุกวันท้าการ  อีก
ทั งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์
ในครอบครัว 

  40 คน     40 คน เด็กนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทุกคนได้เรียนรู้ทักษะการ
อ่านจากเนื อหาในนิทานที่คุณพ่อ-
คุณแม่ และผู้ปกครองได้อ่านให้
ลูกฟังโดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีหนังสือนิทานให้ยืมได้ทุกวันท้า
การและได้รับความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพ่อ แม่ ผู้ปกครองอย่าง
อบ อุ่ น แ ล ะมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
ปราชญ์ชาวบ้านที่มาเล่านิทาน
ชาดกหรือนิทานสมัยก่อนให้เด็ก
นักเรียนได้ฟังและมีความกล้าที่
จะสนทนาและตอบค้าถาม 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั งไว้ ผลการด้าเนินงาน ที่ตั งไว้ ผลการด้าเนินงาน 
13.โครงการสายสัมพันธ์ครูถึ ง  
ผู้ปกครอง 

เพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้
ผู้ปกครองได้รับทราบ
ถึงข้อมูลข่าวสารและ
การจัดการเรียนการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

มีการประชาสัมพันธ์  ให้
ผู้ปกครองได้ รับทราบถึง
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร และกา ร
จัดการเรียนการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

  40 คน     40 คน เด็กนักเรียน ได้เรียนรู้ฝึกทักษะ
ไปทั งที่บ้านและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ผู้ปกครองได้รับทราบถึง
ข้อมูลข่าวสารและการจัดการ
เรียนการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

14.โครงการค่ายศิลปะส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 

เ พ่ือให้ เด็กได้ เรียนรู้  
งานศิลปะ เสริมสร้าง
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ 
พัฒนาเด็กด้านการคิด
สร้างสรรค์ 

เด็กได้เรียนรู้ศิลปะ อย่าง
ง่ า ย  แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
พัฒนา ก า ร เ ด็ ก เ ล็ ก เ พ่ื อ
เพ่ิมพูนความรู้ทักษะด้าน
การคิด พัฒนากล้ามเนื อมือ    

40 คน 40 คน เด็กนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ถึง
กิจกรรมศิลปะอย่างง่ ายและ
ผู้ปกครองสามารถสอนลูกที่บ้าน
ได้และส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ทักษะด้านการคิด 
พัฒนากล้ามเนื อมือมีความคิด
สร้างสรรค์เสริมประสบการณ์ 
และเป็นโครงการที่จัดขึ นทุกปี 

15.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้   
และพัฒนาผู้เรียน 
 
มีโครงการกิจกรรมดังนี  
15.1  โครงการผลิตสื่อภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่น และงาน กระดาษ 
15.2  โครงการงานประเพณีแข่ง
เรือต้าบลน ้าเกี๋ยน 

เ พ่ื อส่ ง เส ริ มการจั ด
ป ร ะสบกา รณ์  ก า ร
เรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้ เ รี ยน 
เป็นส้าคัญให้มีความ
เหมาะสมตามวัย  
เพ่ือให้นักเรียนมีความ
พร้ อ ม สู่ พั ฒ น า ก า ร
ท า ง ด้ า น ร่ า ง ก า ย  

นักเรียนทุกระดับมีความ
พ ร้ อ ม พั ฒ น า ก า ร ด้ า น
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาและ เ พ่ือ ให้ ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ซึ่ง มี
ทั งกิจกรรมเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน 
และกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับ

40 คน 40 คน เด็กนักเรียนทุกคนสามารถลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างที่ครูจัดให้
เ ห ม า ะ ส ม ต า ม วั ย มี ค ว า ม
สนุกสนานและได้ทดลองปฏิบัติ
จริงเพ่ือแก้ปัญหาด้วยตนเองใน
แต่ละช่วงวัยได้เรียนรู้มุ่งให้เด็ก
นักเรียนทุกระดับมีความพร้อม
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั งไว้ ผลการด้าเนินงาน ที่ตั งไว้ ผลการด้าเนินงาน 
15.3  โครงการประดิษฐ์กระทง 
จากวัสดุธรรมชาติ 
154  โครงการท้าขนมไทยอย่าง
ง่าย( ข้าวต้มมัด ) 
15.5  โครงการงานประดิษฐ์ จาก
เศษวัสดุเหลือใช้ 
 
 

อารมณ์  สั งคม  และ
สติปัญญา 
เ พ่ือด้ า เนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษา มี
ทั ง กิ จ ก ร ร ม เ รี ย น รู้
ภายในห้องเรียน นอก
ห้องเรียน และกิจกรรม
ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน 

พ่ อ - แม่  ผู้ ป กค รอ งและ
ชุมชนเป็นกิจกรรมที่ดีที่จัด
ให้เด็กทุกป ี

สติปัญญาและเพ่ือให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ ก้ าหนดซึ่ ง  มี ทั ง
กิจกรรมเรียนรู้ภายในห้องเรียน 
นอกห้องเรียน และมีส่วนร่วมกับ 
ผู้ปกครองและชุมชนเป็นกิจกรรม
ที่จัดทุกปี 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 

๒.๑    ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั งไว้ ผลการด้าเนินงาน ที่ตั งไว้ ผลการด้าเนินงาน 
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพ่ือให้ครูทุกคนมีความ 
รู้ความเข้ า ใจในการ
จัดการเรียนการสอน 
และท้าสื่อ 
 

ครูมีความรู้  ความเข้า ใจ 
และสามารถจัดการเรียนรู้ /
ควรมีการจัดอบรมหรือส่งครู
เข้ารับการอบรมเรื่องอ่ืนๆที่
เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บการ พัฒนา
การศึกษาให้ครบทุกคน 

4  คน 4 คน  ครูที่ ผ่ านการอบรมมีความรู้  
ความเข้าใจ และสามารถเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ /ควรมีการ
จัดอบรมหรือส่งครู เข้ารับการ
อบรมเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการศึกษาให้ครบทุกคน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
แนวทางพัฒนา 
3.1 จัดโครงสร้างการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณของบุคลากร 
3.2 สร้างความร่วมมือระหว่างกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกคอรง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน ราชการ 

โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั งไว้ ผลการด้าเนินงาน ที่ตั งไว้ 
ผลการ

ด้าเนินงาน 

3.1. โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน 

เพ่ือประเมินผล และ
ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ
คุณภาพ มาตรฐ าน
การศึ กษาของศู น ย์
พัฒนาเด็ก เล็ ก  จาก
ภายใน 

เ ด็ ก นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ ผู้บริหาร ครู ผู้ช่วย
ค รู ผู้ ดู แ ล เ ด็ ก ผ่ า น ก า ร
ประ เ มิ น ต ามมาต ร ฐ าน
การศึกษา 

4  คน 4 คน เด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
ผู้บริหาร ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษา 

3.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เ พ่ือพัฒนาหลักสูตร
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ให้เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน และความ
ต้องการของท้องถิ่น 

 

ศู น ย์ พัฒ นา เ ด็ ก เ ล็ ก  ใ ช้
หลั กสู ตรสถานศึกษาจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เหมาะสม สอดคล้องกับ
เป้าหมายการศึกษา ความ
ต้องการของผู้ เ รี ยนและ
ท้องถิ่น 

ครู 4 คน
คณะกรรม
การบริหาร
ศูนย์ฯ 
13 คน 

ครู 4 คน 
คณะกรรม 
การบริหารศูนย์ฯ 
13 คน 

เด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เหมาะสมและพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
ผู้บริหาร ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็
ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย 
 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน 
และเสริมสร้างประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 (นักเรียนทุกระดับมีความพร้อมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์  สังคม  สติปัญญาตามมาตรฐาน
การศึกษา) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
น ้าเกี๋ยนใต ้
องค์การบริหารส่วนต้าบล
น ้าเกี๋ยน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
      

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
น ้าเกี๋ยนใต ้
องค์การบริหารส่วนต้าบล
น ้าเกี๋ยน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3    
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัด
การศึกษา 

1. พัฒนาและบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
๒. สร้างความร่วมมือระหว่างกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสั งกัดและ
หน่วยงานราชการในการด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
น ้าเกี๋ยนใต ้
องค์การบริหารส่วนต้าบล
น ้าเกี๋ยน 
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บทที่ 3 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

 
มาตรฐานที่ 1 ครู/ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
หม่ันพัฒนาตนเอง มีครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี ของมาตรฐานที่ 1 

ตัวบ่งชี  
ผล 

ส้าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๙๐.๐0 /    

1.2 ครู/ผู้ดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษาไม่ต่้ากว่า
ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา 

100.๐0 /    

1.3 มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง แสวงหา
ความรู้ เทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ 

90.20 /    

1.4 มีจ้านวนครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร
สนับสนุน เพียงพอ 

90.10 /    

1.5 ครู /ผู้ดูแลเด็ก มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

88.20  /   

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 91.70 /    
ระดับคุณภาพ - >90% 75-89 % 50-75% <50% 

 
มาตรฐานที่ ๒  ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี ของมาตรฐานที่ 2 

ตัวบ่งชี  
ผล 

ส้าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

2.1 มีความรู้  ความเข้าใจหลักการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

9๐.00 /  
  

๒.๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การ เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญ 

90.00 /  
  

๒.๓  ครู/ผู้ดูแลเด็ก มีความสามารถในการ
ผลิตสื่อ และใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเอง และผู้เรียน 

92.00 /  
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๒.๔ มีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้อง
กับสภาพจริง เหมาะสมตามวัย 

85.00  / 
  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 89  /   
ระดับคุณภาพ - >90% 75-89 % 50-75% <50% 

 
มาตรฐานที่ ๓   หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีภาวะผู้น้าและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ                            
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี ของมาตรฐานที่ 3 

ตัวบ่งชี  
ผล 

ส้าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

3.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตน
ตามจรรยาวิชาชีพการ บริหารการศึกษา 

92.00 /  
  

3.2 มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็น
ผู้น้าทางวิชาการ 

89.00  / 
  

3.3 หั ว ห น้ า ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก มี
ความสามารถในการบริหารงาน  วิชาการ
และการจัดการ 

89.00  / 
  

3.4 หั วหน้ าศูนย์ พัฒนาเด็ ก เล็ กมีการ
บริหารงานอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

8๕.๐0  / 
  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 88.75  /   
ระดับคุณภาพ - >90% 75-89 % 50-75% <50% 

 
มาตรฐานที่ ๔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ้านวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์ 
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี ของมาตรฐานที่ 4 

ตัวบ่งชี  
ผล 

ส้าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

๔.๑ มีอัตราส่วนจ้านวนผู้เรียนต่อห้องเรียน
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 

92.00 /  
  

๔.๒ ผู้เรียนมีเกณฑ์อายุตามมาตรฐานการ
ค้าเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

89.00  / 
  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 90.5 /     
ระดับคุณภาพ - >90% 75-89 % 50-75% <50% 
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มาตรฐานที่ ๕  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี ของมาตรฐานที่ 5 

ตัวบ่งชี  
ผล 

ส้าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

๕.๑  มี อาคาร เ รี ยน  อาคารประกอบ
ห้องเรียน ลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น วัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพียงพอ 

92.00 /  
  

๕.๒ มีการสนับสนุนงบประมาณและ
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 

90.00 /  
  

๕.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และนวัตกรรมที่ เหมาะสมต่อ
การจัดการศึกษา 

88.00  / 
  

๕.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อม 
พื นที่สีเขียวและแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการจัด
การศึกษา 

9๐ .00 /  
  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 90 /    
ระดับคุณภาพ - >90% 75-89 % 50-75% <50% 

 
มาตรฐานที่ ๖  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่าง
เป็นระบบและครบวงจร 
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี ของมาตรฐานที่ 6 

ตัวบ่งชี  
ผล 

ส้าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดองค์กร 
โครงสร้าง และระบบการบริหารงานที่
เหมาะสม 

๘4.00  / 
  

๖.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศอย่าง ครอบคลุมและทัน
ต่อการใช้งาน 

90.00 /  
  

๖.๓ พัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

85.00  / 
  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ 86.3  /   
ระดับคุณภาพ - >90% 75-89 % 50-75% <50% 
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มาตรฐานที่ ๗  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน 
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี ของมาตรฐานที่ 7 

ตัวบ่งชี  
ผล 

ส้าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

๗.๑ กระจายอ้านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา 

92.00 /  
  

๗.๒ มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการ
มีส่วนร่วม 

90.00 /  
  

๗.๓ มีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

89.00  / 
  

๗.๔ บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
และเป้าหมายชัดเจน 

84.๕0  / 
  

๗.๕ การตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๘0.00  / 
  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๗.๑  /   
ระดับคุณภาพ - >90% 75-89 % 50-75% <50% 

 
มาตรฐานที่ ๘  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท้าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคญั 
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี ของมาตรฐานที่ 8 

ตัวบ่งชี  
ผล 

ส้าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

๘.๑ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเหมาะสม
กับผู้เรียนและท้องถิ่น 

92.00 /  
  

๘.๒ การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตาม
ความสนใจของผู้เรียน 

90.00 /  
  

๘.๓ ส่ ง เสริม ให้ครู /ผู้ ดู แลเด็ก  จั ดท้ า
แผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญ 

89.00  / 
  

๘.๔ ส่ ง เสริมพัฒนานวัตกรรมการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้และสื่อการเรียนการ
สอนที่เอื อต่อการเรียนรู้ 

90.00 /  
  

๘.๕ มีแหล่งเรียนรู้และน้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดประสบการณ์ 

90.00 /  
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มาตรฐานที่ ๙  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี ของมาตรฐานที่ 9 

 
 

๘.๖ ส่งเสริมการศึกษา/วิจัยเพ่ือพัฒนาการ
จัดประสบการณ์ ติดตามผลและใช้ผลเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

84.00  / 
  

๘.๗ การบันทึก การรายงานผลและการส่ง
ต่อข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 79.00  / 

  

๘.๘ การนิเทศการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และน้าผลไปปรับปรุงอย่างสม่้าเสมอ 

80.00  / 
  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๖.๗๕  /   

ระดับคุณภาพ - >90% 75-89 % 50-75% <50% 

ตัวบ่งชี  
ผล 

ส้าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

๙.๑ จัดท้าและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

89.00  / 
  

๙.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทาง
สมอง ตอบสนองความสนใจและส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

91.00 /  
  

๙.๓  จัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถพิเศษและความถนัดของ
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

8๕.00  / 
  

๙.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม ๙1.๐0 /    
๙.๕  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้าน
ดนตรี ศิลปะและการเคลื่อนไหว 

90.00 /  
  

๙.๖  จั ด กิ จ ก ร รมสื บ ส าน  วั ฒนธ ร ร ม 
ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า ไ ท ย  อ ย่ า ง
สร้างสรรค ์

88.00  / 
  

๙ .๗  จั ด กิ จ ก ร ร มส่ ง เ ส ริ ม ค ว าม เป็ น
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

9๐.00 /  
  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๙  /   
ระดับคุณภาพ - >90% 75-89 % 50-75% <50% 
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มาตรฐานที่ ๑๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี ของมาตรฐานที่ 10 

ตัวบ่งชี  
ผล 

ส้าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

๑๐.๑ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการจัดการ
เรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม 

92.00 /  
  

๑๐.๒ มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

90.00 /  
  

๑๐.๓ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบที่เอื อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

89.00  / 
  

๑๐.๔ จัดห้องเรียน ห้องพิเศษ พื นที่สีเขียว 
สนามเด็กเล่นและสิ่งอ้านวยความสะดวก
เพียงพอให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

80.00  / 
  

๑๐.๕ มีและใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทั งในและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

90.00 /  
  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๘.๒  /   
ระดับคุณภาพ - >90% 75-89 % 50-75% <50% 

 
มาตรฐานที่ ๑๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันการศึกษา องค์
ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี ของมาตรฐานที่ 11 

ตัวบ่งชี  
ผล 

ส้าเร็จ 
 

ระดับคุณภาพ 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

๑๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้
และบริการชุมชน 

88.00  / 
  

๑๑.๒ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

89.00  / 
  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๘.๕  /   
ระดับคุณภาพ - >90% 75-89 % 50-75% <50% 
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มาตรฐานที่ ๑๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศนูย์พัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี ของมาตรฐานที่ 12 

ตัวบ่งชี  
ผล 

ส้าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

๑๒.๑ จัดระบบบริหารและสารสนเทศของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๘2.00  / 
  

๑๒.๒ จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเน้นจุดเด่นที่
สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

90.00 /  

  

๑๒.๓ ด้าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

89.00  / 
  

๑๒.๔ ประเมินคุณภาพการศึกษา 81.80  /   
๑๒.๕ จัดท้ารายงานคุณภาพการศึกษา
ประจ้าปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและ
สาธารณชน. 

90.00 /  
  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๖.๕๖  /   
ระดับคุณภาพ - >90% 75-89 % 50-75% <50% 

 
มาตรฐานที่ ๑๓  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี ของมาตรฐานที่ 13 

ตัวบ่งชี  
ผล 

ส้าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

๑๓.๑ มีความขยัน 92.00 /    
๑๓.๒ มีความประหยัด 88.00  /   
๑๓.๓ มีความซื่อสัตย์และกตัญญู 91.00 /    
๑๓.๔ มีวินัย 8๕.80  /   
๑๓.๕ มีความสุภาพ 89.00  /   
๑๓.๖ มีความสะอาด 92.00 /    
๑๓.๗ มีความสามัคคี 87.00  /   
๑๓.๘ มีน ้าใจ 80.00  /   
๑๓.๙ มีวัฒนธรรมและความเป็นไทย 90.00 /    

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๘.๓  /   
ระดับคุณภาพ - >90% 75-89 % 50-75% <50% 
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มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชน 
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี ของมาตรฐานที่ 14 

ตัวบ่งชี  
ผล 

ส้าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

๑๔.๑ ตระหนัก รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 85.00  /   
๑๔.๒ มีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรม/โครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั งในและนอกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

90.00 /  
  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๗.๕  /   
ระดับคุณภาพ - >90% 75-89 % 50-75% <50% 

 
มาตรฐานที่ ๑๕ ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม สามารถปฏิบัติ กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ
ต่ออาชีพสุจริต 

ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี ของมาตรฐานที่ 15 

ตัวบ่งชี  
ผล 

ส้าเร็จ 
 

ระดับคุณภาพ 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

๑๕.๑ สนใจและปฏิบัติกิจกรรม ๘2.00  /   
๑๕.๒ ปฏิบัติกิจกรรมส้าเร็จและภูมิใจใน
ผลงาน 

๘0.00  / 
  

๑๕.๓ เล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 89.00  /   
๑๕.๔ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 80.00  /   

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๒.๗๕  /   
ระดับคุณภาพ - >90% 75-89 % 50-75% <50% 

 
มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้เรียนมีทักษะ ด้านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจ้าแนก การเปรียบเทียบ และ
แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี ของมาตรฐานที่ 16 

ตัวบ่งชี  
ผล 

ส้าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

๑๖.๑ สามารถบอกความเกี่ยวข้องกับสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ 

๘2.00  / 
  

๑๖.๒ แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 79.00  /   
๑๖.๓ มีจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  

8๐.00  / 
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สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๐.๓  /   
ระดับคุณภาพ - >90% 75-89 % 50-75% <50% 

 
มาตรฐานที่ ๑๗ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ้าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/แผนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ 
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี ของมาตรฐานที่ 17 

ตัวบ่งชี  
ผล 

ส้าเร็จ 
 

ระดับคุณภาพ 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

๑๗.๑ มีทักษะในการใช้กล้ามเนื อใหญ่ 
กล้ามเนื อเล็ก 

92.00 /  
  

๑๗.๒ มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั ง ๕ ๘4.00  /   
๑๗.๓ มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย 89.00  /   
๑๗.๔ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 82.80  /   
๑๗.5 มีทักษะในเรื่องมีติสัมพันธ์ สามารถ
เชื่อมโยงความรู้และทักษะต่าง ๆ 

๘2.00  / 
  

๑๗.6 มีความรู้ในเรื่องตนเอง บุคคลที่
เกี่ยวข้อง ธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

๘0.00  / 
  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๔.๙  /   
ระดับคุณภาพ - >90% 75-89 % 50-75% <50% 

 
มาตรฐานที่ ๑๘ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี ของมาตรฐานที่ 18 

ตัวบ่งชี  
ผล 

ส้าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

๑๘.๑ มีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และรู้จัก
ตั งค้าถาม 

๘0.00  / 
  

๑๘.๒ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัวและสนุกกับการเรียนรู้ 

90.00 /  
  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๕  /   
ระดับคุณภาพ - >90% 75-89 % 50-75% <50% 
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มาตรฐานที่ ๑๙ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตใจที่ดี 
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี ของมาตรฐานที่ 19 

ตัวบ่งชี  
ผล 

ส้าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

๑๙.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ
ป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 

90.00 /  
  

๑๙.๒ มีน ้าหนัก ส่วนสูง สุขภาพอนามัย และ
พัฒนาการทางด้านร่างกายตามวัย 

89.00  / 
  

๑๙.๓ มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

89.00  / 
  

๑๙.๔ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และ
ผู้อื่น 

8๕.80  / 
  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๘.๔๕   /   
ระดับคุณภาพ - >90% 75-89 % 50-75% <50% 

 
มาตรฐานที่ ๒๐ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี ของมาตรฐานที่ 20 

ตัวบ่งชี  
ผล 

ส้าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

๒๐.๑ สนใจ และร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 92.00 /    
๒๐.๒ สนใจ และร่วมกิจกรรมด้านดนตรี และ
การเคลื่อนไหว 

90.00 /  
  

๒๐.๓ สนใจ และร่วมกิจกรรมการออกก้าลัง
กาย 

89.00  / 
  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๐.๓ /    
ระดับคุณภาพ - >90% 75-89 % 50-75% <50% 
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มาตรฐานที่ ๒๑  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี ของมาตรฐานที่ 21 

ตัวบ่งชี  
ผล 

ส้าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

๒๑.๑ เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

90.00 /  
  

๒๑.๒ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย 

88.00  / 
  

๒๑.๓ รู้จักท้องถิ่นของตน 87.00  /   
สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๘.๓  /   

ระดับคุณภาพ - >90% 75-89 % 50-75% <50% 
 
มาตรฐานที่ ๒๒  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง และชุมชน 
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี ของมาตรฐานที่ 22 

ตัวบ่งชี  
ผล 

ส้าเร็จ 
 

ระดับคุณภาพ 
4 

ดีมาก 
3 
ดี 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

๒๒.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ
คุณภาพของผู้เรียน 

92.00 /  
  

๒๒.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจใน
ความประพฤติ การปฏิบัติตนให้ค้าปรึกษา
แนะน้า ช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ ของหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/ครู/ผู้ดูแลเด็ก 

90.00 /  

  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๙๑ /    
ระดับคุณภาพ - >90% 75-89 % 50-75% <50% 
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มาตรฐานที่ ๒๓ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีส่วนร่วมสนับสนุนในการ
พัฒนาการศึกษา 
ผลการประเมินระดับตัวบ่งชี ของมาตรฐานที่ 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวบ่งชี  
ผล 

ส้าเร็จ 

ระดับคุณภาพ 
4 

ดีมาก 
3 
ด ี

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

๒๓.๑ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

85.00  / 
  

๒๓.๒ ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วม
สนับสนุนในการจัดและพัฒนาการศึกษา 

90.00 /  
  

สรุปผลการประเมินอิงเกณฑ์ ๘๗.๕  /   
ระดับคุณภาพ - >90% 75-89 % 50-75% <50% 
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บทที่  4 
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 
มาตรฐานที่ ๑ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรมมีวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
หม่ันพัฒนาตนเอง/มีครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ  
ผลการประเมิน   ได้มาตรฐานระดับคุณภาพ  ดมีาก 

จุดเด่น 
๑. ครูสามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพซึ่งถือเป็นคุณธรรมจริยธรรมที่ควรประพฤติ

ปฏิบัติโดยได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรมศึกษา ดูงานและได้จัดท้าแบบประเมินตนเองพร้อมจัดท้าผลการ
พัฒนางานตามกรอบแนวทางสร้างจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ซึ่งครูได้เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพครูและร่วม
กิจกรรมวันครูอย่างสม่้าเสมอ 

๒. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนผู้ปกครอง และชุมชน โดยเพียรมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอน 
เช่น การด้าเนินโครงการเยี่ยมบ้าน กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สร้างสรรค์ประสบการณ์  การจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง การจัดการประชุมกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น   

๓. ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง จากการนิเทศภายใน
พบว่าครูทุกคนมีวินัยในตนเองโดยมาปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการมิให้ขาดตกบกพร่องทั งนี ครูทุกคนได้จัด
โครงการวิจัยในชั นเรียนอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการ สอนเสริมแก่ผู้เรียนอย่างสม่้าเสมอ 

๔. ครูทุกคนมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ เป็นประจ้ามีหลักฐานบันทึกรายงาน
การไปอบรม ศึกษาดูงาน ครูได้จัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ และเข้าร่วมการอบรมกิจกรรมต่างๆตามโอกาส   
การศึกษาดูงานของครูทุกปีการศึกษาและเข้าร่วมการประกวดสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูแสวงหา
ความรู้และใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสม่้าเสมอ 

๕. จ้านวนครูมีเพียงพอตรงตามข้อก้าหนดสัดส่วนครูตามเกณฑ์ และมีความถนัดตรงตาม
หลักสูตร ซึ่งครูทุกคน มีคุณสมบัติส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาทุกคนและมีความพยายาม
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจ้านวน 2 คน 

๖. ครูทุกท่านมีการเอาใจใส่กับงานของตนดีมาก มีความสามัคคีในหมู่คณะการท้างาน 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรจัดอบรม ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานระดับคุณภาพ  ดมีาก 

จุดเด่น 
1. ครูมีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนได้เข้า

ร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆได้อย่ามีความสุข 
2. ได้จัดท้าโครงการวิจัยในชั นเรียน การผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ใช้แบบประเมิน

พัฒนาการและความสามารถทางการเรียนรู้ส้าหรับผู้เรียน จัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
3. คุณครูปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างตั งใจและมีการเตรียมการสอนอย่างเหมาะสมประมาณ  86.04 % 
4. ครูมีการพัฒนาตนเองโดยการอบรมและศึกษาต่อ ได้น้ามาพัฒนาการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. ครูได้รับโอกาสในการไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการมากขึ น 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรจัดอบรมเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาการสอนให้ทันกับหลักสูตรที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

2. ครูต้องศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพ่ือน้ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 
มาตรฐานที่ ๓ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีภาวะผู้น้าและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานระดับคุณภาพ  ดี 

จุดเด่น 
1. ผู้บริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพบริหารการศึกษา

ความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น้าทางวิชาการ   มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและ การจัดการ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ   โครงการนิทรรศการทางวิชาการ    

2. ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น้าทางวิชาการหลักสูตรสถานศึกษา, พัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นสอดคล้องกับหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ที่
ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

3. ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการท้ากิจกรรมต่างๆจนสามารถสร้างชื่อเสียงแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เป็นที่รู้จักแก่ชุมชน 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้บริหารควรน้าผลการประเมินมาพัฒนาตนเอง  เสริมสร้าง วิสัยทัศน์และทักษะ                
ด้านการบริหารเชิงรุก และเป็นผู้น้าการพัฒนาด้านวิชาการให้ทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงเน้นส่งเสริม
กิจกรรมทางวิชาการ ให้มีนิทรรศการทางวิชาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษาให้มากขึ น 
 
มาตรฐานที่ ๔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ้านวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์ 
ผลการประเมิน   ได้มาตรฐานระดับคุณภาพ  ดี 

จุดเด่น 
1.  มีอัตราสว่นจา้นวนผู้เรยีนตอ่ห้องเรียนตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
2.  ผู้เรียนมีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ

 จุดที่ควรพัฒนา 
- 

มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเด่น 
1. สถานศึกษามีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรยีน ห้องจัดกิจกรรม วัสด ุ ครุภัณฑ์  เพียงพอ 
 2.  มีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา เช่นการจัดท้าโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเพ่ือการศึกษา 
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 3.  มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาได้จัดบันทึกทะเบียน
การผลิตสื่อเทคโนโลยี  จัดให้มี โครงการประกวดสื่อ โครงการให้บริการสื่อเพ่ือการศึกษาและจัดเก็บระบบ
สารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ 

 4.  มีสภาพแวดล้อม พื นที่สีเขียวและแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการจัดการศึกษาโครงการมุมธรรมชาติ  
โครงการต้นไม้ สวนสมุนไพร โครงการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือการศึกษาโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1.  ควรจัดให้มีห้องพิเศษ  ห้องพักครูเพื่อบริการครูและผู้เรียนให้เหมาะสมเพียงพอ 

2.  ควรจัดเก็บสื่อเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ 
3.  ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 

 
มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร  
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานระดับคุณภาพ  ด ี

จุดเด่น 
1. สถานศึกษาได้จัดองค์กรโครงสร้างและระบบการบริหารงาน จัดท้าแผนการปฏิบัติงาน    

แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  
2. สถานศึกษาได้จัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน  

ประกอบด้วย   ทะเบียนประวัติเด็กในสถานศึกษาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 3 
ปีปฏิทินปฏิบัติงาน จัดท้าค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการการจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์   

3. สถานศึกษาได้จัดท้าโครงการพัฒนาบุคลากร  ศึกษาดูงาน จัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี / 
คู่มือการปฏิบัติงาน  มีการสรุปผลการประเมินโครงการ การบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบเพ่ือการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. แผนภูมิการบริหารตามสายงานและระบบสารสนเทศของสถานศึกษาต้องเป็นปัจจุบัน 
 2.  จัดระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันพร้อมที่จะใช้ในการบริหารงาน 
 
มาตรฐานที่ ๗ ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน  
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานระดับคุณภาพ   ดี 

จุดเด่น 
1. สถานศึกษาได้จัดท้า บันทึกการประชุม ค้าสั่งการปฏิบัติงาน หนังสือรับ-ส่งภายใน ภายนอก 

สรุปผลการประเมินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เอกสารโครงการและกิจกรรมต่างๆเพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษา    

 2. สถานศึกษาได้บริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยร่วมมือจัดท้าแผนกลยุทธ์ / 
แผน 3 ปี, คู่มือการปฏิบัติงาน ,หลักสูตรสถานศึกษา,หลักสูตรท้องถิ่นจัดระบบสารสนเทศ และจัดท้าโครงการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 3. มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยสถานศึกษาได้จัดท้าค้าสั่ง
แต่งตั งคณะกรรมการสถานศึกษา  จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโดยมีแผนภูมิการปฏิบัติงานมีการสรร
หาคณะกรรมการบริหารที่มีตัวแทนจากชุมชนและกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย   
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 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ปรับแผนงานการบริหารสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
2. ระดมความคิดจากหลายฝ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานและก้าหนดเป้าหมายของงานให้มีความ

ชัดเจนพร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึงกัน 
 
มาตรฐานที่ ๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท้าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
ผลการประเมิน   ได้มาตรฐานระดับคุณภาพ  ด ี

จุดเด่น 
1.  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ( ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2559 ) เหมาะสมกับผู้เรียนจัดท้า

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่บูรณาการร่วมกับหลักสูตรท้องถิ่น    
 2.  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความสนใจ 
 3.  การส่งเสริมให้ครูจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนรู้เรียนเป็นส้าคัญซึ่งสถานศึกษา

ส่งเสริมให้ครูจัดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บันทึกการสอน / สื่อการเรียนการสอน การนิเทศการสอน และ
จัดท้าแฟ้มโครงการพัฒนาครู ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 3 ปี  

 4.  ส่งเสริมและพัฒนา นวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื อ
ต่อการเรียนรู้ โดยการจัดบรรยากาศในชั นเรียนและส่งเสริมการทัศนศึกษานอกสถานที่ 

 5.  น้าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์  สถานศึกษา ได้ขอความ
ร่วมมือจากมือจากหน่วยอ่ืน เพ่ือจัดท้าโครงการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และจัดท้าโครงการวัดผล
ประเมินผลความรู้  

จุดที่ควรพัฒนา     
 1. ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  สื่อการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้และ

ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 
มาตรฐานที่ ๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
ผลการประเมิน   ได้มาตรฐานระดับคุณภาพ  ดมีาก 

จุดเด่น 
1. จัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยสถานศึกษาได้จัดท้าแบบประเมินผลการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดกิจกรรมสอน เสริมเด็กเก่ง ซ่อมเสริมเด็กอ่อน   
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจและส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ของผู้เรียน น้าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้และเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ โดยจัดท้าข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเพ่ือวางแผนในการดูแลช่วยเหลือ จัดท้าระเบียนสะสม / แผนการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียน และ
จัดท้าโครงการสนับสนุนที่หลากหลาย จัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา โครงการวันส้าคัญทางประเพณี และศาสนา 
โครงการวัดผล ประเมิน ความรู้ และทักษะที่จ้าเป็นกับหลักสูตร จัดท้าแผนการเรียนรู้ จัดท้าบันทึกหลังการ
สอน จัดท้าบันทึกผลการประเมินกิจกรรม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม เช่น โครงการสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรมหน้าเสาธงร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ โครงการแห่เทียนพรรษา จัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้าน ดนตรี  ศิลปะ และการเคลื่อนไหว  
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 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท้าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือวางแผนในการดูแลช่วยเหลือ 
2. ควรจัดท้าแผนการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายเพ่ือส่งเสริมและตอบสนองความสามารถ

ทางวิชาการและความถนัดสร้างสรรค์ผู้เรียน 
3. ควรจัดท้าข้อมูลผู้เรียน 

 
มาตรฐานที่ ๑๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานระดับคุณภาพ  ดีมาก 

จุดเด่น 
1. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสมโดยสถานศึกษา ด้านอาคาร

สถานที่ ด้าเนินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยมีค้าสั่งแต่งตั งการท้างานของแต่ละกิจกรรมมี
ก้าหนดตามปฏิทินปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา 3 ปี  

2. มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน สถานศึกษาจัดโครงการอนามัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมสุขภาพมีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน จัดท้า
แผนงาน / โครงการ โดยมีค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงานและประเมินผลและสรุปการปฏิบัติงานของแต่
ละกิจกรรม 

3. สถานศึกษาได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมสุขภาพต้องด้าเนินการตามแผนที่ก้าหนดไว้ 

 
มาตรฐานที่ ๑๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันการศึกษา 
องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 
ผลการประเมิน   ได้มาตรฐานระดับคุณภาพ  ด ี

จุดเด่น 
1. มีการจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมการท้ากิจกรรมให้ความรู้ส้าหรับผู้ปกครอง โดยมี

แผนการด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน ชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ควรเชิญชวนผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถร่วมจัดการเรียนการสอน ให้ชุมชนเข้ามา มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษามากยิ่งขึ น 

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ
ผู้ปกครอง เช่น  เครือข่ายการอ่านของพ่อแม่  ผู้ปกครอง ฯลฯ 
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มาตรฐานที่ ๑๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศนูย์พัฒนาเด็ก 
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานระดับคุณภาพ  ด ี

จุดเด่น 
๑.  ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาได้จัดท้ามาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ที่สอดคล้องกับคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา 
๒.  การจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษา  สถานศึกษาได้จัดท้าค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการจัดท้า

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทชุมชน    
๓.  การด้าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จัดแผนปฏิบัติงานการศึกษาประจ้าปีที่สอดคล้องตาม

แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี   
๔. การจัดท้ารายงานประกันคุณภาพการศึกษาประจ้าปี  สถานศึกษาได้จัดท้าค้าสั่งแต่งตั ง

คณะท้างาน  โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษาและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ 
 5.  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาได้จัดท้าค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงาน

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศ จัดท้าบันทึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
และสรุปรายงานประจ้าปี        
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการท้างานมุ่งสู่เกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด               
ทั งด้านผู้เรียน กระบวนการบริหาร ครูและผู้บริหารตามมาตรฐานการศึกษาที่รับผิดชอบมาด้าเนินการปรับปรุง  

2. ปรับแผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สถานศึกษาผู้บริหารและครู 
3. ควรส่งเสริมการบูรณาการงานประกันคุณภาพเข้าไปในห้องเรียนเพ่ือให้เป็นงานที่ต้องท้าทุกวัน  โดย

ครูทุกคนและเพ่ือเด็กทุกคน 
4. น้าผลการประเมินมาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ น 

 
มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ผลการประเมิน   ได้มาตรฐานระดับคุณภาพ  ด ี

จุดเด่น 
1. ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลงเบื องต้นจัดให้มี สมุดบันทึก

พัฒนาการเด็ก เป็นรายบุคคล จัดท้าประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยมีกฎระเบียบข้อปฏิบัติของห้องที่ชัดเจน 
2. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต จัดให้มีสมุดการประเมินคุณภาพมาตรฐานประจ้าตัวผู้เรียน    สมุด

บันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัยสมุดบันทึกความดี 
๓. ผู้เรียนมีเมตตากรุณา  เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน              
๔. ผู้เรียนรู้จักการประหยัด ใช้ สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่าโดยจัดท้ากิจกรรมการออม

ทรัพย์  
๕. ผู้เรียนมีมารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมโดยสถานศึกษาจัดท้าใบเกียรติบัตรมารยาทดีให้

ผู้เรียน 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนท้าความดีทั งท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและท่ีบ้าน 
2. ส่งเสริมจิตส้านึกความมีเมตตากรุณา  เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อผู้อื่น 
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มาตรฐานที่ ๑๔  ผู้เรียนมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชน 
ผลการประเมิน   ได้มาตรฐานระดับคุณภาพ  ด ี

จุดเด่น 
1. รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมสถานศึกษา จัดให้

มี มุมธรรมชาติพื นที่สีเขียวให้เด็กวิ่งเล่นออกก้าลังกาย 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.  ส่งเสริมแนะน้าผู้เรียนไม่ท้าลายสภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกสถานศึกษา                      
 
มาตรฐานที่ ๑๕ ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม สามารถปฏิบัติ กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ
ต่ออาชีพสุจริต 
ผลการประเมิน   ได้มาตรฐานระดับคุณภาพ   ดี 

จุดเด่น 
1.  ฝึกนิสัยการท้างานจนส้าเร็จและภูมิใจในผลงาน โดยครูประจ้าชั นและครูผู้สอนได้จัดกิจกรรม

การแสดงผลงานในชั นเรียนและจัดเก็บผลงานในแฟ้มผลงานผู้เรียน เน้นการบันทึกพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล สถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการระดับปฐมวัย 

๒.  ฝึกนิสัยในการเล่นและท้ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน โดยสถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงบทบาทจากการท้างานร่วมกัน เช่นการท้ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มภายในห้อง
และนอกห้องเรียน  

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะน้าอาชีพสุจริตเพื่อ การปลูกฝังตั งแต่เด็ก 
๒. ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่นในชุมชน เช่น การท้าขนมไทย  

การปลูกพืชผัก การท้านาปลูกข้าว การท้าข้าวต้มมัด ฯลฯ 
 
มาตรฐานที่ ๑๖  ผู้เรียนมีทักษะ ด้านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจ้าแนก การเปรียบเทียบ และ
แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานระดับคุณภาพ ด ี

จุดเด่น 
1. ผู้เรียนสามารถพูด คุย และแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ตามจินตนาการ   

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามจินตนาการ             

โดยมอบรางวัลเพื่อสร้างเสริมก้าลังใจแก่ผู้เรียน   
2. ครูส่งเสริมให้นักเรียนเล่นเกมการศึกษาที่หลากหลาย  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดและการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเล่น 
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มาตรฐานที่ ๑๗  ผู้ เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/แผนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้  
ผลการประเมิน   ได้มาตรฐานระดับคุณภาพ   ดี 

จุดเด่น 
1. ครูมุ่งมั่นพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีทักษะในการใช้กล้ามเนื อใหญ่ กล้ามเนื อเล็ก โดยจัดโครงการ

ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี  กีฬา ระดับปฐมวัย เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาทักษะในการใช้กล้ามเนื อ
ส่วนต่าง ๆ ให้เต็มศักยภาพ และเหมาะสมตามวัย 

2. ครูมุ่งมั่นพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั ง 5  โดย กิจกรรมทัศนศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั ง 5 อย่างเหมาะสมตามวัย 

3. ครูมุ่งมั่นพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
แสดงบทบาทผู้น้า-ผู้ตาม เปิดโอกาสและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นทุกคน 

4. ครูมุ่งมั่นพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีทักษะในการสังเกตและส้ารวจ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงการ เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านการสังเกต และส้ารวจอย่างหลากหลาย 

5. ครูมุ่งมั่นพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์และการกะประมาณสามารถเชื่อมโยง
ความรู้และทักษะต่างๆ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ 

6. ครูมุ่งมั่นพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความรู้ในเรื่องตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ  สิ่งต่างๆ
รอบตัว โดยจัดการเรียนการสอนแบบโครงการที่เน้นสาระการเรียนรู้ทั ง 4 สาระ เพ่ือผู้เรียนได้พัฒนาด้านต่างๆ 
อย่างเหมาะสมตามวัย และเต็มศักยภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารสามารถเชื่อมโยงทางความคิดได้อย่างเหมาะสมกับวัย โดย

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กฝึกการสังเกตและส้ารวจแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
 
มาตรฐานที่ ๑๘ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานระดับคุณภาพ  ด ี

จุดเด่น 
1. สถานศึกษาส่งเสริมโครงการรักการอ่านและรู้จักตั งค้าถามความสนใจใฝ่รู้  
2. กิจกรรมส้ารวจธรรมชาติและสิ่งต่างๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งผลให้ ผู้เรียนมีความ

กระตือรือร้น  ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและสนุกกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3. กิจกรรมทัศนศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดยผ่านประสบการณ์ตรง และ

สนุกกับการเรียนรู้  
จุดที่ควรพัฒนา 

1.  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีโอกาสใช้บริการ ยืมนิทานอ่านที่บ้าน อย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ ๑๙ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตใจที่ดี 
ผลการประเมิน  ได้มาตรฐานระดับคุณภาพ  ด ี

จุดเด่น 
1. สถานศึกษาจัดท้าโครงการอาหารกลางวัน ส่งผลให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และ

ป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติภัย 
2. สถานศึกษาได้จัดท้าสมุดประเมินคุณภาพมาตรฐานประจ้าตัวของผู้ เรียน สมุดบันทึก

พัฒนาการเด็กปฐมวัย บันทึก น ้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
3. การจัด กิจกรรมนักเล่าข่าวหน้าชั นเรียน กิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมกีฬา ส่งผลให้ผู้เรียนมี

ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย   
จุดที่ควรพัฒนา 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการควบคุมน ้าหนัก
ส่วนสูงของตนให้เป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
มาตรฐานที่ ๒๐ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  
ผลการประเมิน   ได้มาตรฐานระดับคุณภาพ      ดีมาก 

จุดเด่น 
1. การกิจกรรมประกวดวาดภาพ ระบายสีในโครงการวันส้าคัญทางวัฒนธรรม ประเพณี          

และศาสนา  โครงการศิลปะสร้างสรรค์พบว่าผู้เรียนสนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะเป็นอย่างดี 
2. สถานศึกษาเน้นการท้ากิจกรรมหน้าเสาธงที่หลากหลายในแต่ละวัน  
3. การเข้าร่วมโครงการกีฬาสี และกิจกรรมกลางแจ้งได้รับสนใจ ร่วมกิจกรรมด้านออกก้าลังกาย

อย่างสม่้าเสมอ 
จุดที่ควรพัฒนา      
 1.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการครบทั ง  4  ด้าน คือ กาย  อารมณ์จิตใจ สังคม     

และสติปัญญา เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะให้ผู้เรียนสนุกสนาน 
 
มาตรฐานที่ ๒๑ ผู้เรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
ผลการประเมิน ได้มาตรฐานระดับคุณภาพ  ด ี

จุดเด่น 
1. การเน้นจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ส่งผลให้ผู้เรียนรู้รักเคารพบิดามารดา  ครูอาจารย์และเทิดทูน

สถานบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
2. การจัดกิจกรรมโครงการประชาธิปไตยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยม ด้าน

การเคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น รักษาสิทธิเสรีภาพของตนเองและมีความเป็นประชาธิปไตย 
3.  กิจกรรมสวัสดีคุณครูตอนเช้า ส่งผลให้ผู้เรียนมีกิจนิสัยด้านการเคารพและปฏิบัติตามค้าสั่ง

ค้าแนะน้าของพ่อแม่ ครู ญาติและผู้ใหญ่ 
4. สถานศึกษาส่งเสริมโครงการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โครงการเรียนรู้  แบบโครงงานท้าให้ผู้เรียน

ได้รับจากประสบการณ์จริง  
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จุดที่ควรพัฒนา 
1.  จัดโครงการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับผู้เรียนอย่างสม่้าเสมอ 
2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้เคารพเชื่อฟังค้าแนะน้าของพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่  

 
มาตรฐานที่ ๒๒ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง 
และชุมชน  
ผลการประเมิน   ได้มาตรฐานระดับคุณภาพ ดมีาก 

จุดเด่น 
1.  สถานศึกษาจัดท้าโครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา ท้าบุญตักบาตรในวันส้าคัญทางศาสนา  

โครงการเยี่ยมบ้าน เพื่อส่งเสริมผู้เรียน ด้านความรู้  ความสามารถ  มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นผลท้าให้ได้รับความพึงพอใจยอมรับจากผู้ปกครอง   

จุดที่ควรพัฒนา 
1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง/ชุมชน ประเมินความพึงพอใจตามสภาพจริง 

 
มาตรฐานที่ ๒๓  ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีส่วนร่วมสนับสนุนในการ
พัฒนาการศึกษา 
ผลการประเมิน   ได้มาตรฐานระดับคุณภาพ  ด ี

จุดเด่น 
1. สถานศึกษาได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชนในด้านความสะอาด ความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและการให้บริการด้านสถานที่   วิชาการของสถานศึกษาแก่ชุมชน 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. เชิญชวนให้ผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันประเมินความพึงพอใจทุกครั งที่มาขอใช้บริการ เพ่ือ
น้าไปปรับปรุงพัฒนา 

2. จัดท้าสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและชุมชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารสถานศึกษาอย่างสม่้าเสมอ 
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จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
๑. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่น  
 -  ด้านร่างกาย  เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะด้านร่างกายเจริญเติบโตตามวัย กล้ามเนื อใหญ่และ
กล้ามเนื อเล็กเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์กัน และมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 -  ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีสุขภาพจิตดี มีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่ดีงาม ชื่นชม
และแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และการรักการออกก้าลังกาย 
 -  ด้านสังคม  เด็กช่วยเหลือตัวเองได้เหมาะสมกับวัย รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 -  ด้านสติปัญญา เด็กใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดและการ
แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  และมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้เหมาะสมกับวัย   
 จุดที่ควรพัฒนา   
  -  การให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม  
และด้านสติปัญญา โดยใช้การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล  และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องใน
การช่วยเหลือเด็ก 
ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น  
  -  ด้านครู  พบว่า ครูมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สามารถจัดท้าแผนการจัด
ประสบการณ์  จัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และ
การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้   
  -  ด้านผู้บริหาร พบว่าเป็นผู้น้าการบริหารงานการศึกษาปฐมวัยแบบมีส่วนร่วมและเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์  เข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองมีความรู้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สนับสนุน
การจัดสภาพแวดล้อมตลอดจนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เอื อต่อการเรียนรู้ จัดให้มีการประชุม นิเทศภายในอย่าง
สม่้าเสมอ  ก้ากับติดตามให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นประจ้าทุกปี และน้าผลจากการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพเด็ก  
  -  ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความร่วมมือต่อการพัฒนา
เด็กปฐมวัยเป็นอย่างดี ในฐานะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ้าต้าบล   
 จุดที่ควรพัฒนา 
  -   จัดท้าสารถึงผู้ปกครองประจ้าเดือน ให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนในสัปดาห์นั น และให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการทบทวนหน่วยการเรียนและประเมินผลให้กับเด็กด้วย  
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ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น  

- สร้างเครือข่ายครูปฐมวัยระดับอ้าเภอ จังหวัด เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับต้าบล ระดับ
อ้าเภอ  จังหวัด โดยจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันเป็นประจ้า  

- บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดมุมและแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ 
 จุดที่ควรพัฒนา  
  - พัฒนาสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นกลางแจ้ง ให้หลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น  
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน ้าเกี๋ยนใต้ มีการคัดกรองเด็กตรวจสุขภาพ  ล้างมือก่อนเข้าห้องเรียนทุก
ครั งในตอนเช้าและส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้มีการออมเงินทุกวันตามโครงการ "ออมทรัพย์รุ่นจิ๋ว"   
นอกจากนั นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทุกด้าน คือด้านร่างกาย  อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา จัดกิจกรรม เข้าแถว ร้องเพลงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระท้าสมาธิ ในตอนเช้าทุกวัน และ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบท่าทางและจังหวะ จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ส้าหรับเด็ก และการละเล่น
ต่างๆ ท้าให้เด็กสนุกสนานมีความสุข 
 จุดที่ควรพัฒนา  

- ควรมีการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและเด็กปฐมวัยอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั ง    
ด้านมาตรการส่งเสริม 

 จุดเด่น 
- การพัฒนาอาคารสถานที่ให้เหมาะสม และเอื อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

 จุดที่ควรพัฒนา  
  - จัดเตรียมมุมส้าหรับผู้ปกครองเพ่ือรอรับ – ส่ง เด็กและที่จอดรถผู้ปกครอง 
  - เวทีถาวรในศูนย์เด็กเล็ก  และอาคารใหม่ลานของเล่นยังมีฝนรั่วบางจุด 
๒. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

จุดเด่น 
1.1 ด้านผู้เรียน    

        ผู้เรียนส่วนใหญ่มีน ้าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาและหน่วยงาน จัดขึ นอย่างสม่้าเสมอ เด็กมีความสุข 
สนุกสนาน ท้างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง เป็นเด็กดีของโรงเรียน และมีการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ประหยัด อดออม   

1.2  ด้านคร ู
 ครูผู้สอนมีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนในการพัฒนาเด็ก  
ได้รับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างสม่้าเสมอ พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน จัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 
ใช้สื่อ เทคโนโลยีที่เหมาะสม จัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดบรรยากาศห้องเรียน อาคารสถานที่ แหล่ง
เรียนรู้ ที่เอื อต่อการเรียนรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาและสังคม 

1.3  ด้านผู้บริหาร 
 ผู้บริหารมีความสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการเรียนการสอนอย่างจริงจัง มี
ความสามารถในการประสานงานกับชุมชนอย่างดียิ่ง ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั น
พื นฐานให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ บริหารงานอาคารสถานที่ให้สะอาด ร่มรื่นและ
สวยงาม ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการที่มีผลส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

1.4  ด้านชุมชน 
กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ตระหนักและเห็นความส้าคัญของการศึกษา 

สนับสนุนให้บุตรหลานได้รับการศึกษา ชุมชนและผู้ปกครอง มีบทบาทในการให้ความร่วมมือ ให้ค้าปรึกษาเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจด้าเนินการจัดท้าแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ชุมชนให้การสนับสนุนทุนและทรัพยากร
ทางการศึกษาอย่างดียิ่ง ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นแหล่งเรียนรู้ 

  
จุดที่ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ผู้เรียนควรได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ครูควรใช้สื่อการเรียนการสอนให้คุ้มค่า 

สถานศึกษาควรกระจายงานพิเศษให้ครูรับผิดชอบอย่างทั่วถึง จัดครูสอนให้เหมาะสมตรงกับความรู้
ความสามารถของครู  น้าผลการประเมินประสิทธิภาพไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ
คร ู

 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
     จากการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา  255๙ ท้าให้รู้ว่ามีจุดเด่นที่ควรด้าเนินการ
ต่อไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา และมีจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งจะต้องก้าหนดให้มีแผนในการ
พัฒนาที่ชัดเจนเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การ
ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนา/ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้ มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี คุณภาพการศึกษาสูงสุด จึงก้าหนดแนวทางการพัฒนา  ดังนี  

1.  พัฒนาด้านวิชาการ ให้เด็กมีความรู้ ความสามารถ มีพัฒนาการทั ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย  
     ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ 

          2.  พัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา และ 
               พัฒนาตนเอง  อย่างต่อเนื่อง 

3.  จัดสรรงบประมาณการพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องและเหมาะสม  
4.  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก 
5.  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชุน ให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักและมีส่วนร่วม 
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๔.  การต้องการความช่วยเหลือ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน ้าเกี๋ยนใต้  มีความพร้อมในด้านอาคารเรียน สื่ออุปกรณ์ในระดับปฐมวัย แต่ 

ขาดการบูรณซ่อมแซม บางจุด เช่น จุดรางรับน ้าฝน  รั่วซึม เป็นบางแห่งและได้ซ่อมไปแล้วบางส่วนการก้าจัด
ขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังต้องการถังคัดแยกขยะให้ได้มาตรฐาน โดยขอความช่วยเหลือของหน่วยงานต้น
สังกัดจัดสรรงบประมาณในการจัดซื อถังคัดแยกขยะ 
  
๕. ด้านงบประมาณ 

ได้รับงบประมาณสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และงบประมาณค่าอาหารกลางวันส้าหรับ
เด็ก  การด้าเนินการในบางโครงการไม่ประสบความส้าเร็จเท่าที่ควรเช่นชุดนักเรียนและชุดพละศึกษา ชุดเครื่อง
นอนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครอง เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการ/ไม่มี
งบประมาณสนับสนุน ผู้ปฏิบัติและผู้ปกครองต้องรับผิดชอบงบประมาณในส่วนที่ไม่เพียงพอ/ไม่ได้รับการ
สนับสนุน จึงมีความต้องการความช่วยเหลือในด้าน การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอส้าหรับกา รด้าเนิน
กิจกรรมเช่นโครงการส่งเสริมคุณธรรมพาเด็กเข้าวัดฟังธรรม ซึ่งทางศูนยต์้องการชุดขาวส้าหรับเด็กๆ เป็นต้น 

 
๖. ด้านขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงาน 

  ๑.  ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน บุคลากรในหน่วยงานควรมีความรักความสามัคคี  ไม่แบ่งพรรค
แบง่พวก ให้ความส้าคัญซึ่งกันและกัน และผู้บังคับบัญชา เป็นกลาง เป็นกันเองและเข้าใจผู้อื่น   

  ๒.  ผู้บริหารควรมีนโยบายใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเสมอ และ
บริหารงานขององค์กรเป็นไปตามล้าดับขั นตอน ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้   

  ๓.  ด้านสภาพการท้างาน สิ่งอ้านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานควรมีความเหมาะสม เพียงพอ  
เช่น  เครื่องใช้ส้านักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ โต๊ะ เก้าอี ที่มีคุณภาพส้าหรับเด็กนั่งเรียนหนังสือเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในระดับชั นบริบาล 3 (เตรียมอนุบาล) เป็นต้น   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


