
 

 
 
 
 
 
 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ค าน า 
 
 การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี  ๒๕๖๓   ถือเป็นภาระหน้าท่ีส าคัญประการ
หนึ่งท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องด าเนินการ  ซึ่งเป็นไปตามระบบการท างานท่ีมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2)พุทธศักราช 2545  
มาตรฐานการปฏิบัติงานและแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่าให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่านหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่ขบวนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม  ได้ด าเนินประเมินคุณภาพในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติประกอบไปด้วยมาตรฐาน  3  ด้านมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี  2  
กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
เพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่กระบวนการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ )พ.ศ.๒๕๔๕และฉบับท่ี ๓พ.ศ.๒๕๕๓ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม  ได้สรุปรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕6๓ 
  จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพตามรายงานการประเมินคุณภาพตามรายการประเมินตัวเอง
ฉบับนี้มาเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

 

 

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม 
        …………../……….…………../……………… 
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บทที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม    หมู่ท่ี๑๑   ต าบลจอมบึง    อ าเภอจอมบึง    จังหวัดราชบุรี 

สังกัดเทศบาลเมืองจอมพล  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  เปิดสอนต้ังแต่ช่วงอายุ  ๒ปีถึง 
อายุ  ๓ ปีจ านวน  ๒  ห้องเรียน  โดยมอีาคารเรียนถาวร ๑ อาคาร ห้องครัว ๑ อาคาร ห้องส้วม ๔ห้อง มีเนื้อท่ี
โดยประมาณ....๒...ไร่...-... งาน มีครูผู้ดูแลเด็ก ๒ คน 
 ประวัติโดยย่อ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม สังกัดเทศบาลเมืองจอมพล  ได้รับการถ่ายโอนจากกรมพัฒนา
ชุมชน  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยสถานท่ีต้ังเดิมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาคารของเครดิตยูเนียนของหมู่บ้าน 
ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๐ องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึงได้ก่อสร้างอาคารแบบถาวรเพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่มจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง
ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองจอมพล อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 

แผนผังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม 
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นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่

นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 

นางสาวรติกร  ศรัทธาผล 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ รักษาราชการแทน  

ผู้อ้านวยการกองการศึกษา 

นางสาวทิพารมย์  ประจวบวัน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

กองการศึกษา  
 

นางตวงพร  บุตรดี 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม 
 

นางสมพร  ประจวบวัน 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม 
 

นางกฤษณา  พ่ึงโพธ์ิทอง 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

กองการศึกษา   
 

จ่าเอกสมชาย เพ่งสวัสด์ิ 
กรรมการ 

พระครูสงัฆรักษ์บุญช่วย ธนัญชโย 
กรรมการ 

นายสาโรจน์  ทองอ่อน 
กรรมการ 

 

นางสาวนรัชย์ธรณ์ สุวรรณภารต 
กรรมการ 

 

นางสุนทรี  จันทนะโสตถ์ิ 
กรรมการ 

นายเสกสรรค ์ เด่นดวงใจ 
กรรมการ 

  นางสาวอุไรพร  อินทร์ต๊ะ 
กรรมการ 

 

นางสมพร ประจวบวัน 
กรรมการ/เลขานุการ 

 

นางสาวรติกร ศรัทธาผล 
กรรมการ 

 

นางตวงพร บุตรดี 
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวรติกร  ศรัทธาผล 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

กองการศึกษา   
 

คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
      (1)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
             -นางสาวรติกร  ศรัทธาผล นักวิชาการศึกษาช านาญการ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยกองการศึกษา   
      (๒)  หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม 
    -  นางสมพร  ประจวบวัน  ปริญญาตรี  สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย และสาขาการประถมศึกษา     
 
๓.  ข้อมูลครูและบุคลากร 

๓.๑ขอ้มูลบุคลากรคณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง ปลัดเทศบาลเมือง ปฏิบัติหน้าท่ี 

นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองจอมพล 
2 จ่าเอกสมชาย เพ่งสวัสด์ิ รองปลัดเทศบาลเมืองจอมพล 
3 นายเสกสรร  เด่นดวงใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
4 นางสาวรติกร  ศรัทธาผล นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

 
๓.๒ขอ้มูลบุคลากรด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม 

   

ประเภทบุคลากร 
จ านวน ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง รวม ต่ ากว่า ป. ตรี ป. ตรี ป. โท 
หัวหน้าสถานศึกษา(ข้าราชการ) - ๑ ๑ - ๑ - 
นักวิชาการศึกษา  (ข้าราชการ) - 1 1 - 1 - 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  (พนักงานจ้าง) - 1 1 - 1 - 
ครูผู้ดูแลเด็ก  (ข้าราชการ) - ๒ ๒ - - - 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (พนักงานจ้าง) - ๑ 1 - ๑ - 

รวม - ๕ ๕ - ๕ - 
 
 หมายเหตุ  :  ครูผู้ดูแลเด็ก  ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหัวหน้าสถานศึกษา 
 

  
การศึกษาปฐมวัย (๒–๔ปี)  
   
                     สัดส่วนของจ านวนเด็ก  :  ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กเท่ากับ๑๖ : ๑ 
  สัดส่วนของจ านวนเด็ก  :  ห้อง  เท่ากับ  ๒๑ : ๑ 
  มีจ านวนครูผู้ดูแลเด็ก    ครบช้ัน      ไม่ครบช้ันในระดับช้ันปฐมวัย 
  จ านวนของครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีสอนตรงตามความถนัด  ๒  คนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ %  
  จ านวนของครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีสอนตรงตามวิชาเอก ๒  คนคิดเป็นร้อยละ๑๐๐ %  
  จ านวนช่ัวโมงสอนเฉล่ียต่อสัปดาห์ 3๕ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
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๓.๓ขอ้มูลด้านบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองกระทุ่ม 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา สาขาวิชาเอก 
๑ นางสมพร  ประจวบวัน ครูผู้ดูแลเด็ก ปริญญาตร ี การศึกษาปฐมวัย 
๒ นางตวงพร  บุตรดี ผู้ดูแลเด็ก ปริญญาตร ี การศึกษาปฐมวัย 

 
๔.  ข้อมูลนักเรียน 
   

ภาคเรียน ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน

(คน) รวม(คน) ครูประจ าช้ัน หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

1 เตรียมอนุบาล  ๗ ๗ ๑๔         
 
นางตวงพร  บุตรดี 

ข้อมู ล   ณ  วัน ท่ี  10          
มิถุนายน  256๓ 

๑ อนุบาล  1 ๙ ๑๑ ๒๐ 
 
นางสมพร  ประจวบวัน 

ข้อมู ล   ณ  วัน ท่ี  10          
มิถุนายน  256๓ 

๒ เตรียมอนุบาล 8 ๘ ๑๖         
 
นางตวงพร  บุตรดี 

ข้อมูล  ณ  วัน ท่ี  13  
พฤศจิกายน  256๓ 

๒ อนุบาล 9 ๑๒ ๒๑ 
 
นางสมพร  ประจวบวัน 

ข้อมูล  ณ  วัน ท่ี  13  
พฤศจิกายน  256๓ 

 
๕.ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม  ใช้พื้นท่ี ๑ อาคารเรียน  จ านวน๒ห้อง สนามเด็กเล่น ๑ สนาม 
ห้องอาหาร ๑ อาคาร  ห้องสุขา ๔ ห้อง 
 ๕.๑จ านวนห้องเรียน 
 

ท่ี รายการ จ านวน ผู้รับผิดชอบ 
๑ อาคารเรียน  ๑  หลัง ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 ห้องน้ า – ห้องส้วม   ๔  ห้อง ครูผู้ดูแลเด็ก 
3 โรงอาหาร   ๑  หลัง ครูผู้ดูแลเด็ก 
ฤ    
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6.  ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

รายได้สถานศึกษา รายรับ(บาท) รายจ่าย(บาท) 
ก. รายได้ท่ีจัดหาเอง 
   1.  เงินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
   2.  เงินท่ีได้จากการรับจ้างและท่ีได้จากการจ าหน่ายส่ิงของ 
3.  เงินท่ีได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ 
   4. เงินดอกผลท่ีเกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
๕. รายได้อื่น ๆ 

 

- 
- 
- 
- 
-- 

 
- 
- 
- 
- 

--- 

ข. รายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
    งบประมาณให้สถานศึกษา และเงินท่ีได้รับจากเงินอุดหนุน 
    1.  เงินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
        งบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ของ 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

 
 
     35,000.- 

 
 

20,500- 

 2.  เงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา 

 2.1เงินท่ีได้รับจากเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหาร
เสริมนม,ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, 
ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน,  ในการพฒันาห้องสมดุ
โรงเรียน, ในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน, ในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดของสถานศึกษา, ในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน, ในการซ่อมแซม
อาคารเรียนฯลฯ 

3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
3.1.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3.1.3 ค่าหนังสือเรียน 
3.1.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 
188,427.68- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 

      61,200.- 
9,000.- 
6,000.- 
6,000.- 

12,900.- 

 
 

150,646.18.- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

61,200.- 
6,000.- 
4,000.- 
4,000.- 

      3,462.- 
 
 
 

รวม 318,527.68.- 249,808.18.- 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณ  2563 
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๗.  สภาพชุมชนโดยรอบ 
7.1  หมู่บ้านในเขต เทศบาลเมืองจอมพล 
สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีลักษณะเป็นชุมชนชนบทประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ

เกษตรกรรม(ท าไร่ท านาเล้ียงสัตว์)  และรับจ้างท่ัวไปมีประชากรประมาณ2,๐๐๐คนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบบริเวณ
ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นท่ี
รู้จักโดยท่ัวไปคือการท าบุญและปฏิบัติตามประเพณี 

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

๒ บ้านท าเนียบ 42 55 97  
๓ บ้านเขากลางตลาด 63 47 110  
๔ บ้านหนองบัว 402 414 816  
๕ บ้านหนองตลาดควาย 541 540 1,081  
๖ บ้านชุกหว้า 541 636 1,177  
๗ บ้านหนองมะค่า 526 529 1,055  
๘ บ้านรางม่วง 927 1,034 1,961  
๙ บ้านหนองขนาก 468 446 914  

๑๐ บ้านหนองแสนกะบะ 418 437 855  
๑๑ บ้านหนองกระทุ่ม 448 460 908  
1๒ บ้านดงไผ่ 326 319 645  
1๓ บ้านปากบึง 389 393 782  

รวม 5,091 5,310 10,401  
     

แหล่งข้อมูล : เทศบาลเมืองจอมพล 

  
            7.2  วัดในเขตเทศบาลเมืองจอมพล 
 

ท่ี วัด สถานที่ต้ัง หมายเหตุ 

๑ วัดตลาดควาย หมู่ ๕  บ้านตลาดควาย  
๒ วัดรางม่วง หมู่ ๘  บ้านรางม่วง  
๓ วัดหนองกระทุ่ม หมู่  ๑๑  บ้านหนองกระทุ่ม  
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7.3  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขต เทศบาลเมืองจอมพล 

 

ท่ี สถานพยาบาล สถานที่ต้ัง หมายเหตุ 

๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช หมู่  ๘ บ้านรางม่วง  
  
๘. หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม 
 ๘.๑ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย(ช่วงอายุ 2– ๔ปี) 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ2 – ๔ปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม  จัดขึ้นเพื่อ
พัฒนาเด็กอายุ  2 – ๔  ปี  อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดู  และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ี
สนองต่อธรรมชาติ  และพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ  ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น  การลง
มือปฏิบัติด้วยความรัก  ความเอื้ออาทร  และความเข้าใจของทุกคน  เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตท่ีดีให้เด็กได้
พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  เกิดคุณค่าของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 
 จุดมุ่งหมาย 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม  มุ่งพัฒนาเด็กอายุ  2 – ๔  ปี  ให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  
อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ให้เหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง  ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  มีเจตคติท่ีดี  สนใจใฝ่เรียนรู้  เป็นคนดี  มีวินัย  และส านึกความเป็นไทย  โดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา  พ่อแม่  ครอบครัว  ชุมชนและทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ดังนี้ 
 ๑.  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยท่ีดี 
 ๒.  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
 ๓.  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
 ๔.  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว 

๕.  มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
 ๖.  มีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๗.  รักธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 ๘.  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๙.  ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 
 10.  มีความสามารถในการคิด  ท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
 ๑๑.  มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
 ๑๒.  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่มจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา  54  โดยรัฐบาล   มีนโยบาย
ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560โดยมีโครงสร้างดังนี้ 
 สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย 

 ประสบการณ์ส าคัญ 
  (1)  พัฒนาการด้านร่างกาย 
  (2)  พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม 
  (3)  พัฒนาการด้านสังคม 
  (4)  พัฒนาการด้านสติปัญญา 

  สาระที่ควรเรียนรู้ 
  (๑)  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
  (2)บุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
  (3)ธรรมชาติรอบตัว 
  (๔)ส่ิงต่างๆรอบตัวเด็ก 

          ประสบการณ์ส าคัญ 
  ๑.  ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
   ๑.1  การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
   ๑.๒  การใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
   ๑.๓  การรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน 
   1.๔  การรักษาความปลอดภัย 
   ๑.๕  การตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายของตนเอง 
  ๒.  ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
   ๒.๑  สุนทรียภาพ ดนตรี 
   ๒.๒  การเล่น 
   2.๓  คุณธรรม  จริยธรรม 
   ๒.๔  การแสดงออกทางอารมณ์ 
   ๒.๕  การมีเอกลักษณ์เฉพาะตนและเช่ือว่าตนเองมีความสามารถ 
   ๒.๖  การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
  3.  ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
   ๓.๑  การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
   ๓.๒  การดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   ๓.๓  การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๓.๔  การปฏิสัมพันธ์ มีวินัย มีส่วนร่วมและบทบาทสมาชิกของสังคม 
   ๓.๕  การเล่นและท างานแบบร่วมมือ ร่วมใจ 
   ๓.๖  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
   ๓.๗  การยอมรับในความเหมือนและแตกต่างระหว่างบุคคล 
   ๓.๘ ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมรอบตัว 
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                ๔.  ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
   ๔.๑  การใช้ภาษา 
   4.๒  การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
   ๔.๓ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
   4.๔ เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ 
 
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  12  มาตรฐาน  ประกอบด้วย 
  ๑.  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยท่ีดี 

  1.1  น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 
  1.2  มีสุขภาพอนามัยสุขนิสัยท่ีดี 
  1.3  รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 

  ๒.  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
   ๒.๑ เคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์ และทรงตัวได้ 
   ๒.๒ ใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน 
  3.  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
   ๓.๑  แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
   ๓.๒  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
  ๔.  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว 
   ๔.๑ สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 

 ๕.  มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
  ๕.๑ ซื่อสัตย์สุจริต    

   ๕.๒ มีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน 
   ๕.๓ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
   ๕.๔ มีความรับผิดชอบ 
  ๖.  มีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๖.๑ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน   
   ๖.๒ มีวินัยในตนเอง 
   ๖.๓ ประหยัดและพอเพียง 
 
  ๗.  รักธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
   ๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
   ๗.๒ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และรักความเป็นไทย 
  ๘.  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ
 ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ๘.๑ ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   ๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
   ๘.๓ ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
   ๘.๔ มีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมรอบตัว 
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  ๙.  ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 
   ๙.๑ สนทนา โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
   ๙.๒ อ่าน เขียนภาพหรือสัญลักษณ์ได้ 
  10.  มีความสามารถในการคิด  ท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
   ๑๐.๑ มีความสามารถในการคิดรวบยอด 
   ๑๐.๒ มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
   ๑๐.๓  มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ 
  ๑๑.  มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
   ๑๑.๑ ท างานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
   ๑๑.๒ แสดงท่าทาง/เคล่ือนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
  ๑๒.  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
   ๑๒.๑ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู ้
   ๑๒.๒ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
 
9.  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 9.1   การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  สภาพชุมชนโดยรอบมีลักษณะเป็นชุมชนแบบชนบท  มีประชากรประมาณ ๑๐๐๐  คน  ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  (ท านา  ท าไร่)  และรับจ้างท่ัวไป  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  จุดศูนย์รวมจิตใจของ
คนในชุมชน  ได้แก่  วัดหนองกระทุ่ม    
 9.2  แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม 
  (๑)  ห้องเรียนธรรมชาติ    
  (๒)  ห้องครัว/โรงอาหาร    
  (3)  การจัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียน     
  (4)  การเรียนรู้ทางไกล(DLTV)    
  (5)  คอมพิวเตอร์(ส่ือมัลดิมีเดีย) ล าโพงยูทูบ  ทีวี  ยูเอสบี 
           (๖) สนามเด็กเล่น 
  (๗)  ป้ายนิเทศ/ป้ายค าขวัญ 
 9.3  แหล่งเรียนรู้ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม 
   (1) วัดหนองกระทุ่ม 
   (2)  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 
   (5)  การท าเกษตร  (เล้ียงสัตว์) 
   (6)  การท าเกษตร  (ท านา) 
   (7)  ร้านค้าและตลาดนัดในชุมชน 
           (๘) สถานเพาะพันธ์สัตว์เขาประทับช้าง 
   (9)  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 
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10.  ผลงานดีเด่นที่ได้รับ 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ปีที่ได้รับ
รางวัล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองกระทุ่ม 

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ดี กระทรวงสาธารณสุข ปี  ๒๕๔๘ 
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดี กระทรวงสาธารณสุข ปี  ๒๕๕๐ 
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดี กระทรวงสาธารณสุข ปี  ๒๕๕๒ 
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมาก กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๕ 

 
 
11.  งาน/โครงการที่ด าเนินการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 
 

หมายเหตุ 

-  โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู 
-  โครงการกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา 
-  โครงการวันแม่แห่งชาติ 
-  โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
-  โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
-  โครงการหนูน้อยปฏิบัติธรรมเรียนรู้ศีลห้า 
-  โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง 
-  โครงการการผลิตส่ือการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย 
-  โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 
-  โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส าหรับเด็ก 
-  โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 
-  โครงการเด็กดีมีเงินออม 
-  โครงการนิเทศการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองกระทุ่ม 
-  โครงการการประกันคุณภาพภายใน 
-  โครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
-  โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ 
-  โครงการรักษ์ความเป็นไทย 
-  โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

-  รายงานผลโครงการ/ภาพถ่าย 
-  รายงานผลโครงการ/ภาพถ่าย 
-  รายงานผลโครงการ/ภาพถ่าย 
-  รายงานผลโครงการ/ภาพถ่าย 
-  รายงานผลโครงการ/ภาพถ่าย 
-  รายงานผลโครงการ/ภาพถ่าย 
-  รายงานผลโครงการ/ภาพถ่าย 
-  รายงานผลโครงการ/ภาพถ่าย 
-  รายงานผลโครงการ/ภาพถ่าย 
-  รายงานผลโครงการ/ภาพถ่าย 
-  รายงานผลโครงการ/ภาพถ่าย 
-  รายงานผลโครงการ/ภาพถ่าย 
-  รายงานผลโครงการ/ภาพถ่าย 
-  รายงานผลโครงการ/ภาพถ่าย 
-  รายงานผลโครงการ/ภาพถ่าย 
-  รายงานผลโครงการ/ภาพถ่าย 
-  รายงานผลโครงการ/ภาพถ่าย 
-  รายงานผลโครงการ/ภาพถ่าย 
-  รายงานผลโครงการ/ภาพถ่าย 
-  รายงานผลโครงการ/ภาพถ่าย 
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บทที่  ๒ 
การพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 

 
 
๑.  การบริหารจัดการศึกษา 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม  ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มงานท่ัวไปโดยยึดหลักการบริหารตามกระบวนการ PDCA 

โครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวรติกร  ศรัทธาผล 

นักวิชาการศึกษาช้านาญการ รักษาราชการแทน 

ผู้อ้านวยการกองการศึกษา 

นางสมพร  ประจวบวัน 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานทั่วไป 

กลุ่มงาน 

1.หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

2.วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

4.ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ 

3.การประกันคุณภาพภายใน 

1.จัดท าเสนองบประมาณ 

2.ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลและรายงานการ
ใช้เงิน 

3.บริหารพัสดุ 

1.เสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

2.วินัยและการรักษาวินัย 

3.การออกจากราชการ 

1.ธุรการและข้อมูลสารสนเทศ 

2. อาคารเรียนสถานที่และสภาพแวดล้อม 

3.ส ามะโนผู้เรียน/การรับนักเรียน 

4.ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ 

5.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

6.ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

7.สัมพันธ์ชุมชน 

8.งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน นักเรียน 

นางตวงพร  บุตรดี 
ครผูู้ดูแลเด็ก 

กลุ่มงาน กลุ่มงาน กลุ่มงาน 

นายวิรัตน์  พ่ึงโพธ์ิทอง 
ปลัดเทศบาลเมือง ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 

คณะกรรมการบริหาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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๒. วิสัยทัศน์ ปรัชญาพันธกิจ ยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาและอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
  
 วิสัยทัศน์ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่มอมรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการภายใต้การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามความสนใจและความถนัดโดยส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ชีวิตอยู่บน
ความพอเพียงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เหมาะสมกับวัย 
 

 ปรัชญา 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม  จัดการพัฒนาเด็กอายุ  2 – ๔  ปี  อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการ
อบรมเล้ียงดู  และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติ  และพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้
เต็มตามศักยภาพ  ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น  การลงมือปฏิบัติด้วยความรัก  ความเอื้ออาทร  และความเข้าใจของ
ทุกคน  เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตท่ีดีให้เด็กได้พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์เกิดคุณค่าของตนเอง  
ครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 
 

 ภารกิจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
1. ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านเป็นไปตามวัย มีทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับชีวิต 
2. พัฒนาครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
3. ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และการใช้ชีวิตอยู่บนความพอเพียงในการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อม ส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
 
                                      อัตลักษณ์ของผู้เรียน 

                                        ร่าเริงแจ่มใส  ไหว้สวย 

                       เอกลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม 

                                                     รักความเป็นไทย 
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ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาผลการประเมินพัฒนาการ 

2. มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

๓. เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาระดับที่สูงข้ึน 

 

                        ๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาครู 

 แนวทางการพัฒนา 

                              1. พัฒนาและส่งเสริมครูให้มีลกัษณะความเป็นครูผู้สอน 

2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ครูผูส้อน กับ ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมคร ู

           
            ๓.ยทุธศาสตร์การพัฒนาความพรอ้มของสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 

 แนวทางการพัฒนา 

1. จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
2. เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาระดับที่สูงข้ึน 

 

            ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน 

 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาคุณธรรมผู้เรียน 

2. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่บนความพอเพียง 

4. ส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน 

                          

                            ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ปกครองและชุมชน 

                       แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง 

๒. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศูนย์เด็กเล็กชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

                       
                        ๖. ยุทธศาสตร์ตามนโยบายของรัฐบาล 

                              แนวทางการพัฒนา 

                                   ๑. สนับสนุนค่าชุดนักเรียน 

                                     ๒. สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 

                                     ๓. สนับสนุนค่าหนังสือเรียน 

                                     ๔. สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียน 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

๑.เพื่อการพัฒนาเตรียมพร้อมทุกด้านให้เด็กทุกคนก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาต้ังแต่ 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพครอบคลุมเพื่อพัฒนารากฐานพัฒนาการ 

ของทุกชีวิตอย่างเหมาะสม 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย

รักการออกก าลังกายและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กอย่างมีคุณภาพตามหลักบริหารบ้านเมืองท่ีดีอันเป็นประกันคุณภาพภายในของตนเอง 
 

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม 
 ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม  ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่มได้ก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก าหนดเกณฑ์ท่ีคาดหวังให้บรรลุผลในปีการศึกษานี้  รวมท้ังหมดจ านวน 3
มาตรฐาน  19  ตัวบ่งช้ีดังนี้ 
สรุปผลการประเมินรายมาตรฐานตามตัวบ่งชีโ้ดยภาพรวมเป็นตารางดังนี ้
 
 มาตรฐานด้านท่ี  1  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
คะแนน 
ตัวบ่งช้ี 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ 

มาตรฐานด้านท่ี๑การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี  
๑.๑ การบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากร 
๑.๓ การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 
๑.๔ การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
 

 
 

๙ 
1๒ 
๒๔ 
๒๑ 
๑๒ 

 
 

๖ 
1๐ 
17 
19 
8 

 
 
 
 
๗๖.๙๒ 

รวมคะแนนตัวบ่งช้ีของมาตรฐานด้านท่ี  1 ๗๘ ๖๐ 
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มาตรฐานด้านท่ี  2  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล  และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
คะแนน 
ตัวบ่งช้ี 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ 

มาตรฐานด้านท่ี  2  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล  และจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี 
  2.1  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
  2.2  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
  2.3  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  ภาษาและการส่ือสาร 
  2.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ - สังคม  ปลูกฝัง
คุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
  2.5  การส่งเสริมเด็กในระยะเปล่ียนผ่านให้ปรับตัวสู่การเช่ือมต่อในขั้น
ถัดไป 
 

 
 
 

๑๕ 
๑๕ 
๑๕ 
๙ 
 

6 

 
 
 

๑๓ 
๑๓ 
๑๔ 
๙ 
 

๓ 

 
 
 
 
 

86.66 
 

รวมคะแนนตัวบ่งช้ีของมาตรฐานด้านท่ี  2 60 52 
 

  
 
มาตรฐานด้านท่ี  3  คุณภาพของเด็กปฐมวัย  ส าหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ  2  ปี  (2  ปี  11  เดือน) 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
คะแนน 
ตัวบ่งช้ี 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ 

มาตรฐานด้านท่ี  3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย  ส าหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ    
2  ปี  (2  ปี  11  เดือน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 
  3.1  ก  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 
  3.2  ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
 

 
 
 

3 
๑๘ 

 
 
 

3 
๑๗ 

 
 
 
 

95.23 
 

รวมคะแนนตัวบ่งช้ีของมาตรฐานด้านท่ี  3  ก ๒๑ 20 
 
 
  
 
 
 
 
 

16 



 

 
 
มาตรฐานด้านท่ี  3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย  ส าหรับเด็กอายุ  3  ปี  ถึงอายุ  6  ปี  (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี  1) 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
คะแนน 
ตัวบ่งช้ี 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ 

มาตรฐานด้านท่ี  3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย  ส าหรับเด็กอายุ  3  ปี  ถึง
อายุ  6  ปี  (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี  1) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 
  3.1  ข  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม 
  3.2  ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
  3.3  ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหว 
  3.4  ข  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ 
  3.5  ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
  3.6  ข  เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการส่ือสาร 
  3.7  ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  คุณธรรม  มีวินัย  และความเป็น
พลเมืองดี 
 

 
 
 

9 
3 
9 

12 
15 
12 
12 

 
 

 
 
 

9 
2 
9 

12 
15 
12 
12 

 
 
 
 
 
 

98.48 

รวมคะแนนตัวบ่งช้ีของมาตรฐานด้านท่ี  3  ข 66 65 
 
 
 
สรุปผลการประเมินรายมาตรฐานโดยภาพรวมเป็นตารางดังนี้ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
คะแนน 
ตัวบ่งช้ี 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ 

มาตรฐานด้านท่ี๑การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ๗๘ ๖๐ ๗๖.๙๒ 
มาตรฐานด้านท่ี  2  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล  และจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๖๐ ๕๒  ๘๖.๖๖ 

มาตรฐานด้านท่ี  3 ก  คุณภาพของเด็กปฐมวัย  ส าหรับเด็กแรกเกิดถึง
อายุ    2  ปี  (2  ปี  11  เดือน) 

๒๑ ๒๐ 95.53 
 

มาตรฐานด้านท่ี  3 ข  คุณภาพของเด็กปฐมวัย  ส าหรับเด็กอายุ  3  ปี  
ถึงอายุ  6  ปี  (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี  1) 

๖๖ ๖๕    ๙๘.๔๘ 

รวมคะแนนของมาตรฐาน  3  ข้อ ๒๒๕ ๑๙๗ ๘๗.๕๕ 
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บทที่  3 
ผลการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

 

 

 
 ในรอบปีการศึกษา๒๕๖๓  ท่ีผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่มมีการด าเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบรรลุส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ)  ดังนี้ 
 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา  (มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม 
 
มาตรฐานด้านท่ี  1  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์ 

ไม่มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ 

๑.๑ การบริหารงานอย่างเป็นระบบ /  
๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากร /  
๑.๓ การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก /  
๑.๔ มาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก /  
๑.๕ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม /  

สรุปผลการประเมิน 
                 ผ่านเกณฑ์การพัฒนา 
                 ไม่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา 

 
 
มาตรฐานด้านท่ี2  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล  และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์ 

ไม่มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ 

2.1  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน /  
2.2  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ /  
2.3  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  ภาษาและการส่ือสาร /  
2.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ - สังคม  ปลูกฝัง
คุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

/ 
 

2.5  การส่งเสริมเด็กในระยะเปล่ียนผ่านให้ปรับตัวสู่การเช่ือมต่อใน
ขั้นถัดไป 

/ 
 

สรุปผลการประเมิน 
                 ผ่านเกณฑ์การพัฒนา 
                 ไม่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา 
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มาตรฐานด้านท่ี  3คุณภาพของเด็กปฐมวัย  ส าหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ  2  ปี  (2  ปี  11  เดือน) 
 

ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์ 

ไม่มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ 

3.1  ก  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย /  
3.2  ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัย /  

สรุปผลการประเมิน 
                 ผ่านเกณฑ์การพัฒนา 
                 ไม่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา 

 
 
มาตรฐานด้านท่ี  3คุณภาพของเด็กปฐมวัย  ส าหรับเด็กอายุ  3  ปี  ถึงอายุ  6  ปี  (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี  1) 
 

ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

มีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์ 

ไม่มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ 

3.1  ข  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม /  
3.2  ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย /  
3.3  ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหว /  
3.4  ข  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ /  
3.5  ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  เรียนรู้และสร้างสรรค์ /  
3.6  ข  เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการส่ือสาร /  
3.7  ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  คุณธรรม  มีวินัย  และความเป็น
พลเมืองดี 

/ 
 

สรุปผลการประเมิน 
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา 
                 ไม่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา 

 
สรุปผลการประเมนิมาตรฐานการศึกษา(มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ)๓  มาตรฐาน  19  ตัวบ่งชี้ 
 ()  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
          (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
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บทที่   ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 

 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
๑.จุดเด่นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประสบความส าเร็จ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม  มีผลการด าเนินงานในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี

มากเด็กนักเรียนได้รับการอบรมส่ังสอนใหเ้ป็นผู้มีความรู้มีพัฒนาการตามวัยในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีเด็กนักเรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรมจริยธรรม  และรักความเป็นไทยตามท่ีก าหนด  

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ครูผู้ดูแลเด็กมีประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และมีการพัฒนาการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน  ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอมีการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยเน้นการเรียนปนเล่นและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน 

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา  มีความเป็นผู้น าในระบอบ

ประชาธิปไตย  มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบและสนับสนุนกิจกรรมการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมอบหมายงานให้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรรับผิดชอบงานตามความถนัดและ 
ความสามารถของแต่ละบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพของ
ผู้เรียนอย่างหลากหลายตามศักยภาพมีโครงการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
   ชุมชนในเขตบริการทางการศึกษามีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเด็กนักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้
ด้วยตนเองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม  จึงส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และ
ภูมปิัญญาท้องถิ่นให้มากขึ้น 
๒.  จุดที่ควรพัฒนา เร่งปรับปรุง 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม  ควรมีโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

อย่างหลากหลายในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย
และควรมีการน าผลการประเมินมาแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึ่งประสงค์ของผู้เรียนในรายท่ีมีปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์
กับผู้เรียน และในปีการศึกษา๒๕๖๓นี้ได้มีการระบาดของโรคติดต่อไวรัส ๒๐๑๙จึงท าให้โครงการต่างๆต้องระงับไป
ตามสถานการณ์โรดติดต่อดังกล่าว 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม  จะมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายมีการจัดท าส่ือท่ีเหมาะสมกับวัย

ของผู้เรียน การใช้ภูมิปัญญาในชุมชนให้มากขึ้น และครูต้องพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน 
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ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 

 (๑)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาท่ีเป็นภาพรวมของการพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีเพียงโครงการท่ีจัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ครูควรมีการศึกษาเด็กเป็นรายกรณีเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมท่ีไม่พึ่งประสงค์และท าการปรับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อไป 
 (2)  ศูนย์พัฒนาเด็กยังมีพื้นท่ีสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนามไม่เพียงพอและเริ่มช ารุด   และยังไม่มีการ
ซักซ้อมอพยพและฝึกการกู้ชีพเพื่อความปลอดภัยในเด็ก 
 (๓)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัดแต่ขาดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 ควรมีการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากขึ้นโดยการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กนักเรียนอยู่เสมอนอกจากนี้ควรมี
การสร้างความสัมพันธ์อันดี  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และชุมชนให้มากขึ้น  
เนื่องจากในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่มยังประสบปัญหาในการท่ีผู้ปกครองยังไม่มีส่วนร่วม
เท่าท่ีควรเพราะมีข้อจ ากัดเรื่องเวลาในการประกอบอาชีพท าให้ไม่สามารถสละเวลาให้กับกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด
ขึ้นได้ 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม สังกัด เทศบาลเมืองจอมพล  ได้ประเมินผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษา  ๒๕6๓  ท ารู้ว่ามีจุดเด่นท่ีควรด าเนินการต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา  และมีจุด
ท่ีควรพัฒนา  ซึ่งจะต้องก าหนดให้มีแผนในการพัฒนาท่ีชัดเจนเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ผู้ปกครอง  ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยมีการด าเนินการร่วมกันในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.  การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ควรมุ่งเน้นให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์และมีวินัยรักการค้นคว้า
ด้วยตนเอง  จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมนโยบาย  หรือโครงการพิเศษเพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

๒.ส่งเสริมให้ครู/ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรม/พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
๓.การพัฒนา/ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้  ได้แก่  ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการต่างๆให้มีความพร้อมมีเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยตามศักยภาพ 
๔.  การพัฒนาด้านความสัมพันธ์ชุมชนโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นรูปธรรม 
๕.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีชุมชนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี  รักและ

เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาและท้องถิ่น 
๖.การพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีร่วมกับชุมชนเพื่อให้มีความพร้อมและเหมาะกับสภาพการ

จัดการเรียนรู้และการใช้งานท่ีปลอดภัย 
การต้องการและความช่วยเหลือ 

 เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม  สังกัดเทศบาลเมืองจอมพล  
ด าเนินการได้ตามคุณภาพการจัดการศึกษาควรมีการจัดสรรงบประมาณ ด้านบุคลากร และการจัดสร้างเครื่องเล่น
สนามเด็กเล่น และงบประมาณด้านเทคโนโลยี การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนและการจัดท าส่ือการสอน
ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  
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โครงการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
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โครงการรักษ์ความเป็นไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 


