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ค าน า 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  มาตรา  48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสมอพลือ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพตามรายงานการประเมินตนเอง
ฉบับนี้มาเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป 
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บทท่ี ๑ 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑. ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสมอพลือ” ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ต าบลสมอพลือ 
อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76150 
 1.2 สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 ๑.๓  เปิดสอนระดับปฐมวัย   ๒ – 3  ขวบ 
 ๑.๔  เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา มี  6  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ ๑ บ้านสมอพลือ, หมู่ ๒ บ้านท่าไทร, หมู่ 
๓ บ้านไร่คา, หมู่ ๔ บ้านนาพะนัง, หมู่ ๕ บ้านห้วยเสือ, หมู่ 6 บ้านดอนพลับ 

๒.  ข้อมูลด้านการบริหาร 
 นางสาวเมธาวี   เชิดช านาญต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสมอ-
พลือที่ 056/2559 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสมอพลือ สั่ง ณ วันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือท าหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลบุคลากรและการด าเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามภารกิจที่ก าหนดในมาตรฐานฯ โดยเริ่มปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕59 จนถึงปัจจุบัน รวม
เวลาในการปฏิบัติงาน 4 ปี ( นับถึง เมษายน ๒๕63 ) 

๓.  ข้อมูลพื้นที่และการใช้ประโยชน์ 
 ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสมอพลือตั้งอยู่พ้ืนที่ด้านหลังขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอ-
พลือ เป็นสถานที่จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน แบ่งเป็นห้องเรียน 1 ห้อง ห้องรับประทานอาหาร ๑ ห้อง ห้อง
พยาบาล ๑ ห้อง  และห้องน้ าห้องส้วม 3 ห้อง 

๔.  เขตบริการ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
ประชากร 

รายได้เฉลี่ยต่อปี 
 ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านสมอพลือ 238 301 375 676  
๒ บ้านท่าไทร 227 252 285 537  
๓ บ้านไร่คา 184 140 195 335  
๔ บ้านนาพะนัง 88 109 143 252  

๕ บ้านห้วยเสือ 99 153 159 312  
6 บ้านดอนพลับ 104 172 200 372  
 รวม 940 1,127 1,357 2,484  

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายทะเบียนราษฎร์อ าเภอบ้านลาด เดือนมีนาคม 2563 
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๕.  วัดในเขตบริการ 
     ๑. วัดท่าไชยศิริ หมู่ที่ ๑ 
     ๒. วัดโพธาวาส หมู่ที่ ๒ 
     ๓. วัดกลางวณาราม หมู่ที่ 1 (เป็นที่ตั้งของโบราณสถาน) 
     ๔. วัดห้วยเสือ หมู่ที่ 5 
 

๖.  ข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร 

๗.  ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕62 
 

ที ่ ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ครปูระจ าห้อง ชาย หญิง รวม 
๑ ปฐมวัย 6 12 18 นางณัฐจีรา  ปลั่งดี 
 รวม 6 12 18  

 
๘.  ทรัพยากรและงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕62 (เงินอุดหนุนรายหัว) 
 

ที ่ ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนเงิน(บาท)  อัตราเงินอุดหนุนรายหัว 
๑ ปฐมวัย 18 ๑,๗๐๐ 30,600 
 รวม 18 1,700 30,600 

 

 

 

 

 

ประเภท 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุ 
(เฉลี่ย) 

ประสบการณ์
(เฉลี่ย) ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ป.ตรี ป. โท 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ๑ - - 1 52 4 ปี 
ครผูู้ดูแลเด็ก - ๑ - - 1 59 38 ปี 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - 1 1 - - 35 5 ปี 

รวม  3 1  2   
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๙.  ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ 
 ชุมชนในเขตบริการการศึกษาของศูนย์พัฒนาต าบลสมอพลือมีการจัดงานบุญ/งานประเพณีต่าง ๆ  
จัดตามที่เคยถือปฏิบัติกันมา เช่น ประเพณีวันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา  และงานปิดทองรูป
เหมือนพระครูอมรวิชิรารักษ์ (หลวงพ่อตุ้ม) เป็นต้น แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญได้แก่ 
 ๑) วัดกลางวณาราม มีแหล่งโบราณสถานวัตถุ หมู่ที่ 1 
 ๒) ศาลาท่าน้ าศักดิ์สิทธิ์  วัดท่าไชยศิริ  หมู่ที่ 1 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชิญมาให้ความรู้แก่ครูและ
นักเรียนในปีการศึกษา 2562 มีดังนี้ 

1) นางสุภี ไชยสมนึก  ให้ความรู้เรื่อง  เล่านิทาน อ่านหนังสือ 
 
๑๐.  เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงานดีเด่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสมอพลือ 
 การจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสมอพลือ ยึดแนวทางของการปฏิรูปการศึกษา เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  บริหารจัดการโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึง
ท าให้ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนด้วยดีเสมอมา 

๑๑.  เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงานดีเด่นของครูผู้ดูแลเด็ก 
 บุคลากรมี 3 คน คือหัวหน้าศูนย์ ๑ คนจบปริญญาโทเอกรัฐประศาสนสตร์ ครูผู้ดูแลเด็ก 1 คนจบ
ปริญญาโทเอกการจัดการศึกษา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจบการศึกษาปวส.เอกการตลาด แต่ปัจจุบันได้รับการอบรม 
ศึกษาดูงานและพัฒนาตนเองเสมอมาจึงไม่เป็นปัญหาต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  ท าให้บุคลากร
ได้รับการยกย่องและยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน และจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 
๑๒.  โครงสร้างหลักสูตร 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสมอพลือ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕60 โดยมีโครงสร้างดังนี้ 
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   
สาระการเรียนรู้ 

๑.  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
๒.  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
๓.  ธรรมชาติรอบตัว 
๔.  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
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จุดหมายของหลักสูตรตามมาตรฐาน  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

๑. พัฒนาการด้านร่างกาย 
1.1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี 
๑.๑.1  มีน้ าหนัก ส่วนสูงและเส้นรอบศรีษะตามเกณฑ์อายุ 
๑.1.๒  มีร่างกายแข็งแรง 

          1.2 ใช้อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน 
1.๒.๑  ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ได้เหมาะสมกับวัย 
1.๒.๒  ใช้กล้ามเนื้อเล็กและประสานสัมพันธ์มือ – ตา ได้เหมาะสมกับวัย 

     2. พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
          2.1 มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 

2.1.๑  ร่าเริงแจ่มใส 
2.1.๒  แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
2.1.3  สนใจและมีความสุขกับธรรมชาติ สิ่งสวยงาม ดนตรีและจังหวะการเคลื่อนไหว 

     3. พัฒนาการด้านสังคม 
 3.๑  รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

3.1.1. ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวได้ 
3.1.2  เล่นและร่วมท ากิจกรรมกับผู้อื่นได้ตามวัย 
3.2  ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
3.2.1  ท ากิจวัตรประจ าวันด้วยตนเองได้ตามวัย 

     4.  พัฒนาการด้านสติปัญญา 
4.๑  สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย 
4.1.1  รับรู้และเข้าใจความหมายของภาษาได้ตามวัย 
4.1.2  แสดงออกและ/หรือพูดสื่อความหมายได้ 

          4.2  สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว 
 4.2.1  สนใจและเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว 

4.2.๒  เรียนรู้ผ่านการเลียนแบบ 
4.2.๓  ส ารวจโดยใช้ประประสาทสัมผัส 

 
ประสบการณ์ส าคัญ 
๑.  ด้านร่างกาย 

- การเคลื่อนไหวกับท่ีและการเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ 
- การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ 
- การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
- การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส 
- การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
- การปั้นและการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ 
- การปฏิบัติตามสุขภาพอนามัย 
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- การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 

๒.  ด้านอารมณ์ และจิตใจ 
- การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรีง่ายๆ เช่น เครื่องดนตรีประเภทเคาะ ประเภทตี ฯลฯ 
- การร้องเพลง 
- การชื่นชมและสร้างสรรค์ สิ่งที่สวยงาม 
- การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องสนุก ตลก ขบขัน และเรื่องราว เหตุการณ์ท่ีสนุกต่างๆ 
- การเล่นอิสระ 
- การเล่นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
- การเล่นในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 

 
๓.  ด้านสังคม 

- การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนเอง 
- การเล่นและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
- การแก้ปัญหาในการเล่น 
- การปฏิบัติตามวัฒนธรรมตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย 
- อยู่และความเป็นไทย 
-  

๔.  ด้านสติปัญญา 
- การรู้จักสิ่งต่างๆด้วยการฟัง การมอง การสัมผัส ชิมรส ดมกลิ่น 
- การเชื่อมโยงภาพ ภาพถ่าย และรูปแบบต่างๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง 
- การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อ วัตถุ ของเล่นและผลงาน 
- การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ 
- การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 
- การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของตุการณ์และความสัมพันธ์ของเรื่องราวที่สนใจ 
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจ านวนหรือปริมาณ 
- การอธิบายในเรื่องต าแหน่งของสิ่งของต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน 
- การเริ่มต้นและการหยุดกระท าโดยสัญญาณ 
- การส ารวจและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง 
- การจับคู่ จ าแนก จัดกลุ่ม 
- การเปรียบเทียบ เช่น สั้น / ยาว ขรุขระ / เรียบ ฯลฯ 
- การนับสิ่งต่างๆ 
- การจัดคู่ หนึ่งต่อหนึ่ง 
- การฟังเรื่องราว นิทาน ค าคล้องจอง ค ากลอน 
- การเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ ที่สื่อความหมายต่อเด็ก 
- การอ่านในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ ที่สื่อความหมายต่อเด็ก 
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5.  ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
 

ล าดับที่ เวลา จ านวน / นาที รายการกิจกรรม 
๑ ๐7.3๐ - ๐๘.๓๐น. 6๐ รับเด็ก 
๒ ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕น. ๑๕ เคารพธงชาติ 
๓ ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐น. ๑๕ ตรวจสุขภาพ /ไปห้องน้ า 
๔ ๐๙.๐๐ - ๐๙.๒๐น. ๒๐ กิจกรรมดื่มนม 
๕ ๐๙.๒๐ - ๑๐.๒๐น. ๖๐ กิจกรรมเคลื่อนไหว 
๖ ๑๐.๒๐ - ๑๐.๓๐น. ๑๐ กิจกรรมประสบการณ์/โรคติดต่อ 
๗ ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕น. ๑๕ กิจกรรมสร้างสรรค์/เล่นตามมุม 
๘ ๑๐.๔๕ - ๑๑.๑๕น. ๓๐ กิจกรรมกลางแจ้ง 
๙ ๑๑.๑๕ - ๑๑.๔๕น. ๓๐ รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๐ ๑๑.๔๕ - ๑๒.๐๐น. 15 ไปห้องน้ า/แปรงฟัน 
๑๑ ๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐น. ๑๒๐ นอนพักผ่อน 
๑๒ ๑๔.๐๐ - ๑๔.๒๐น. ๒๐ เก็บท่ีนอน/ล้างหน้า/ทาแป้ง 
๑๓ ๑๔.2๐ - ๑๔.4๐น. ๒๐ เกมการศึกษา 
๑4 ๑๔.๔๐ - ๑๕.๐๐น. ๒๐ เตรียมตัวกลับบ้าน 

หมายเหตุ :  ตารางกิจกรรมประจ าวันนี้สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
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6.  โครงการในรอบปีที่ผ่านมา 

 
 
 

ที ่ ชื่อ หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 
๑. โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ภาพกิจกรรมสรุป-รายงานโครงการ 

2. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ภาพกิจกรรม สรุป-รายงานโครงการ 
3. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ภาพกิจกรรม สรุป-รายงานโครงการ 
4. โครงการส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย ภาพกิจกรรม สรุป-รายงานโครงการ 
5. โครงการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวนักเรียนและ

อุปกรณ์ท าความสะอาด 
ภาพกิจกรรม สรุป-รายงานโครงการ 

6. โครงการจัดหาวัสดุสนับสนุนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ (วัสดุรายหัว) 

ภาพกิจกรรม สรุป-รายงานโครงการ 

7. โครงการจัดท าแผนเอกสารการเรียนการสอน สรุป-รายงานโครงการ 
8. โครงการอาหารกลางวัน ภาพกิจกรรมสรุป-รายงานโครงการ 

9. โครงการอาหารเสริม (นม) ภาพกิจกรรม สรุป-รายงานโครงการ 

10. โครงการส่งเสริมดูแลและป้องกันสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย 

ภาพกิจกรรม  สรุป-รายงานโครงการ 

11. โครงการประเมินพัฒนาการโดยใช้สมุดพก และ
สมุดบันทึกสุขภาพประจ าตัว 

ภาพกิจกรรม สรุป-รายงานโครงการ 

12. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ภาพกิจกรรม สรุป-รายงานโครงการ 
13. โครงการวันส าคัญ ภาพกิจกรรม สรุป-รายงานโครงการ 
14. โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง 
ภาพกิจกรรม สรุป-รายงานโครงการ 

15. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ภาพกิจกรรม สรุป-รายงานโครงการ 

16. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ภาพกิจกรรม สรุป-รายงานโครงการ 

17. โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่น 

ภาพกิจกรรม สรุป-รายงานโครงการ 

18. โครงการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ และ
วัสดุจากธรรมชาติร่วมกับผู้ปกครอง 

ภาพกิจกรรม สรุป-รายงานโครงการ 

19. โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร สรุป-รายงานโครงการ 
20. โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภาพกิจกรรม สรุป-รายงานโครงการ 
21. โครงการประชุมครูประจ าเดือน ภาพกิจกรรม สรุป-รายงานโครงการ 
22. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ภาพกิจกรรม สรุป-รายงานโครงการ 
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ที่ ชื่อ หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 
23. โครงการร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆท่ีหน่วยงาน

จัด 
ภาพกิจกรรมสรุป-รายงานโครงการ 

24. โครงการจัดท าแผนพัฒนาศูนย์ สรุป-รายงานโครงการ 
25. โครงการจัดนิทรรศการและรายงานผลทางวิชาการ ภาพกิจกรรม สรุป-รายงานโครงการ 
26. โครงการประกันคุณภาพภายใน SAR สรุป-รายงานโครงการ 
27. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ปฐมวัย) สรุป-รายงานโครงการ 
28. โครงการผู้ปกครองอาสา ภาพกิจกรรม สรุป-รายงานโครงการ 
29. โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม สรุป-รายงานโครงการ 
30. โครงการโรงเรียนพ่อแม่ สรุป-รายงานโครงการ 
31. โครงการจัดท ามุมผู้ปกครอง ภาพกิจกรรมสรุป-รายงานโครงการ 

32. โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาพกิจกรรม สรุป-รายงานโครงการ 

33. โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาพกิจกรรม  สรุป-รายงานโครงการ 
34. โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาพกิจกรรม สรุป-รายงานโครงการ 
35. โครงการขยะรีไซเคิล ภาพกิจกรรม  
36. โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ 
ภาพถ่าย 
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7.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโดยต้นสังกัด 
 

มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ 
ครู/ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
หม่ันพัฒนาตนเอง มีครูและบุคลากรสนบัสนุนเพียงพอ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวชิาชพีครู   /  
๑.๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษาไมต่่ ากว่าระดบัปริญญาตรีทางการศึกษา   /  
๑.๓ มีความมุ่งมั่นพฒันาตนเอง แสวงหาความรู้ เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ   /  
๑.๔ มีจ านวนครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรสนบัสนุน เพียงพอ   /  
๑.๕ มีปฏิสัมพันธท์ี่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน   /  
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๑ ระดับด ี
มาตรฐานที่ ๒ 
ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

  /  

๒.๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

  /  

๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการผลิตสื่อ และใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง และผู้เรียน 

  /  

๒.๔ มีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริง และเหมาะสมตามวัย   /  
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๒ ระดับด ี
มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้บริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี ความสามารถใน
การบริหารจัดการ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๓.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบตัิตามจรรยาวชิาชีพการบริหารการศึกษา   /  
๓.๒ มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวชิาการ   /  
๓.๓ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสามารถในการบริหารงานวชิาการและการ

จัดการ 
  /  

3.4 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด 
ประสิทธผิล ผู้เก่ียวข้องพึงพอใจ 

  /  

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๓ ระดับด ี
มาตรฐานที่ ๔ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวนผู้เรยีน และอายตุามเกณฑ์ ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

๔.๑ มีอัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อห้องเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด   /  
๔.๒ ผู้เรียนมีเกณฑ์อายุตามมาตรฐานการด าเนนิงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  /  

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๔ ระดับด ี
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มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๕ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๕.๑ มีอาคารเรียน  อาคารประกอบห้องเรียน  ลานกิจกรรม  สนามเด็กเล่น 
วัสดุ  ครุภัณฑ์ เพียงพอ 

  /  

๕.๒ มีการสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา   /  
๕.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่

เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
  /  

๕.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการจัดการศึกษา 

  /  

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๕ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๖ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กรอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการองค์กร โครงสร้าง และระบบการ
บริหารงานที่เหมาะสม 

  /  

๖.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุม และ
ทันต่อการใช้งาน 

  /  

๖.๓ พัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   /  
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๖ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๗ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๗.๑ กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา   /  
๗.๒ มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม   /  
๗.๓ มีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   /  
๗.๔ บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเป้าหมายชัดเจน   /  
๗.๕ การตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   /  
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๗ ระดับดี 
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มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๘ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๘.๑ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น   /  
๘.๒ การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน   /  
๘.๓ ส่งเสริมให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท าแผนการจัดประการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
  /  

๘.๔ ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และสื่อการเรียนการ
สอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  /  

๘.๕ แหล่งเรียนรู้และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์   /  
๘.๖ ส่งเสริมการศึกษา/วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ ติดตามผล และใช้

ผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
  /  

๘.๗ การบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ   /  
๘.๘ การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และน าผลไปปรับปรุงอย่าง

สม่ าเสมอ 
  /  

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๘ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๙ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน อย่าง
หลากหลาย 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๙.๑ จัดท าและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   /  
๙.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจและ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
  /  

๙.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริม และตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัด
ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

  /  

๕.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม   /  
๙.๕ จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ และการเคลื่อนไหว   /  
๙.๖ จัดกิจกรรมสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย อย่าง

สร้างสรรค ์
  /  

๙.๗ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

  /  

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๙ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๑๐ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียน
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑๐.๑ จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม   /  



มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๑๐.๒ มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน   /  
๑๐.๓ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย

ตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  /  

๑๐.๔ จัดห้องเรียน ห้องพิเศษ พ้ืนที่สีเขียว สนามเด็กเล่น และสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพียงพอให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

  /  

๑๐.๕ มีและใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

  /  

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๑๐ ระดับดี 
มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑๑ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา
สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ ในชุมชน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการชุมชน   /  
๑๑.๒ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   /  
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๑๑ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๑๒ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑๒.๑ จัดระบบบริหารและสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   /  
๑๒.๒ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเน้น

จุดเด่นที่สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  /  

๑๒.๓ ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   /  
๑๒.๔ ประเมินคุณภาพการศึกษา   /  
๑๒.๕ จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และ 

สาธารณชน 
  /  

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๑๒ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๑๓ 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑๓.๑ มีความขยัน   /  
๑๓.๒ มีความประหยัด   /  
๑๓.๓ มีความซื่อสัตย์และกตัญญู   /  
๑๓.๔ มีวินัย   /  
๑๓.๕ มีความสุภาพ   /  
๑๓.๖ มีความสะอาด   /  
๑๓.๗ มีความสามัคคี   /  
๑๓.๘ มีน้ าใจ   /  
๑๓.๙ มีวัฒนธรรม และความเป็นไทย   /  



มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๑๓ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๑๔ 
ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครองและ
ชุมชน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑๔.๑ ตระหนัก รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม   /  
๑๔.๒ มีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรม/โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  /  

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๑๔ ระดับดี 
มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑๕.๑ สนใจ และปฏิบัติกิจกรรม   /  
๑๕.๒ ปฏิบัติกิจกรรมส าเร็จและภูมิใจในผลงาน   /  
๑๕.๓ เล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้   /  
๑๕.๔ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต   /  
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๑๕ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๑๖ 
ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจ าแนก การเปรียบเทียบ 
และแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑๖.๑ สามารถบอกความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้   /  
๑๖.๒ แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย   /  
๑๖.๓ มีจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   /  
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๑๖ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๑๗ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/ แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑๗.๑ มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก   /  
๑๗.๒ มีทักษะในการใช้ประสามสัมผัสทั้ง 5   /  
๑๗.๓ มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย   /  
๑๗.๔ มีทักษะในการสังเกตและส ารวจ   /  
๑๗.๕ มีทักษะในเรื่องมีติสัมพันธ์ สามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ   /  
๑๗.๖ มีความรู้ในเรื่องตนเอง บุคคลที่เก่ียวข้อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว   /  
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๑๗ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๑๘ 
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑๘.๑ มีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และรู้จักตั้งค าถาม   /  



มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๑๘.๒ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว และสนุกกับการ

เรียนรู้ 
  /  

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๑๘ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๑๙ 
ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและจิตใจที่ดี ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑๙.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ   /  
๑๙.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง สุขภาพอนามัยและพัฒนาการทางด้านร่างกายตามวัย   /  
๑๙.๓ มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย   /  
๑๙.๔ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อื่น   /  
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๑๙ ระดับดี 
มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๒๐ 
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๒๐.๑ สนใจ  และร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ   /  
๒๑.๒ สนใจ และร่วมกิจกรรมด้านดนตรี  และการเคลื่อนไหว   /  
๒๑.๓ สนใจและร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย   /  
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๒๐ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๒๑ 
ผู้เรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๒๑.๑ เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   /  
๒๑.๒ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสมตามวัย   /  
๒๑.๓ รู้จักท้องถิ่นของตน   /  
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๒๑ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๒๒ 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๒๒.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจคุณภาพของผู้เรียน   /  
๒๒.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความประพฤติ การปฏิบัติตนให้

ค าปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือด้านอื่นๆ ของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
คร/ูผู้ดูแลเด็ก 

  /  

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๒๒ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๒๓ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมี
ส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๒๓.๑ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   /  
๒๓.๒ ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัด และพัฒนา

การศึกษา 
  /  



มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๒๓ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๒๔ (มาตรฐานด้านอัตลักษณ์) 
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้นของ  
การศึกษาปฐมวัย 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๒๔.๑ จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  

  /  

๒๔.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   /  
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๒๔ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๒๕ (มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม) 
การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพ่ือยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๒๕.๑ จัดโครงการ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน   /  
๒๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   /  
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๒๕ ระดับดี 
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บทท่ี ๒ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสมอพลือ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๔  งาน คือ งานวิชาการ  งาน
งบประมาณ  งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไปมีการบริหารจัดการโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน  และ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ในการพัฒนาไว้ดังนี้ 

๑.  วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค ์

๑.๑ วิสัยทัศน์ 
        “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ และเน้นพัฒนาการรอบด้าน” 

๑.๒ พันธกิจ 
 1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์เตรียมความพร้อมของเด็ก ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ ์– จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา 
 2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และรู้จักการประหยัดอด
ออม 
 3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และรักในประชาธิปไตย 
 4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
 5.  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
 6.   จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 7.  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านภาษา กระบวนการคิด และการแก้ปัญหา 
 8.  พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถตามศักยภาพ และเป็น
แบบอย่างที่ด ี
 9.  พัฒนาสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ให้เหมาะสม ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
        10.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และชุมชนมีส่วนร่วม 

๑.๓   เป้าประสงค์ 
1.3.1 นักเรียนมีพัฒนาการโดยองค์รวมเหมาะสมตามวัย และศักยภาพ 
1.3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีบรรยากาศ และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบ
กัลยาณมิตรผนึกพลังสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบมีเอกลักษณ์โดดเด่นใช้ศูนย์ฯเป็นฐานในการพัฒนา      
1.3.3 ครูผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์ฯคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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๒.  แนวคิด และหลกัการที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 แนวคิดและหลักการในการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสมอพลือ ยึดหลักการบริหารเชิง
ระบบ ใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐานในการพัฒนา เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกฝ่ายและทุก
ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน  
 

๓.  มาตรฐานการศึกษา - ตัวบ่งชี้ และระดับคุณภาพที่คาดหวัง 
 

มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพที่คาดหวัง 
มาตรฐานที่ ๑ 
ครู/ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง มีครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู   /  
๑.๒ คร/ูผู้ดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา   /  
๑.๓ มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ   /  
๑.๔ มีจ านวนครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรสนับสนุน เพียงพอ   /  
๑.๕ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน   /  

ระดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๑ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๒ 
ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

  /  

๒.๒ คร/ูผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  /  

๒.๓ คร/ูผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการผลิตสื่อ และใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง และผู้เรียน 

  /  

๒.๔ มีการประเมินพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับสภาพจริง และเหมาะสมตามวัย   /  
สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๒ ระดับดี 

มาตรฐานที่ ๓ 
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี 
ความสามารถในการบริหารจัดการ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๓.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพการบริหารการศึกษา   /  
๓.๒ มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ   /  
๓.๓ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและ

การจัดการ 
  /  

3.4 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

  /  



มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพที่คาดหวัง 
สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๓ ระดับดี 

มาตรฐานที่ ๔ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวนผู้เรียน และอายุตามเกณฑ์ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๔.๑ มีอัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อห้องเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   /  
๔.๒ ผู้เรียนมีเกณฑ์อายุตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  /  

สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๔ ระดับดี 
มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพที่คาดหวัง 

มาตรฐานที่ ๕ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๕.๑ มีอาคารเรียน  อาคารประกอบห้องเรียน  ลานกิจกรรม  สนามเด็กเล่น 
วัสดุ  ครุภัณฑ์ เพียงพอ 

  /  

๕.๒ มีการสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา   /  
๕.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่

เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
  /  

๕.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการจัดการศึกษา 

  /  

สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๕ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๖ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กรอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการองค์กร โครงสร้าง และระบบการ
บริหารงานที่เหมาะสม 

  /  

๖.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุม และ
ทันต่อการใช้งาน 

  /  

๖.๓ พัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   /  
สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๖ ระดับดี 

มาตรฐานที่ ๗ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๗.๑ กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา   /  
๗.๒ มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม   /  
๗.๓ มีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   /  
๗.๔ บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเป้าหมายชัดเจน   /  
๗.๕ การตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   /  

สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๗ ระดับดี 
 



มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพที่คาดหวัง 
มาตรฐานที่ ๘ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๘.๑ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น   /  
๘.๒ การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน   /  
๘.๓ ส่งเสริมให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท าแผนการจัดประการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
  /  

๘.๔ ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และสื่อการเรียนการ
สอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  /  

๘.๕ แหล่งเรียนรู้และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์   /  
๘.๖ ส่งเสริมการศึกษา/วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ ติดตามผล และใช้

ผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
  /  

๘.๗ การบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ   /  
๘.๘ การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และน าผลไปปรับปรุงอย่าง

สม่ าเสมอ 
  /  

สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๘ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๙ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน อย่าง
หลากหลาย 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๙.๑ จัดท าและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   /  
๙.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจและ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
  /  

๙.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริม และตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัด
ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

  /  

๕.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม   /  
๙.๕ จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ และการเคลื่อนไหว   /  
๙.๖ จัดกิจกรรมสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย อย่าง

สร้างสรรค ์
  /  

๙.๗ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

  /  

สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๙ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๑๐ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียน
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑๐.๑ จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม   /  
๑๐.๒ มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน   /  



มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพที่คาดหวัง 
๑๐.๓ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย

ตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  /  

๑๐.๔ จัดห้องเรียน ห้องพิเศษ พ้ืนที่สีเขียว สนามเด็กเล่น และสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพียงพอให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

  /  

๑๐.๕ มีและใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

  /  

สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๑๐ ระดับดี 
 

มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพที่คาดหวัง 
มาตรฐานที่ ๑๑ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา
สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ ในชุมชน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการชุมชน   /  
๑๑.๒ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   /  

สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๑๑ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๑๒ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑๒.๑ จัดระบบบริหารและสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   /  
๑๒.๒ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเน้น

จุดเด่นที่สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  /  

๑๒.๓ ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   /  
๑๒.๔ ประเมินคุณภาพการศึกษา   /  
๑๒.๕ จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และ 

สาธารณชน 
  /  

สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๑๒ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๑๓ 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑๓.๑ มีความขยัน   /  
๑๓.๒ มีความประหยัด   /  
๑๓.๓ มีความซื่อสัตย์และกตัญญู   /  
๑๓.๔ มีวินัย   /  
๑๓.๕ มีความสุภาพ   /  
๑๓.๖ มีความสะอาด   /  
๑๓.๗ มีความสามัคคี   /  
๑๓.๘ มีน้ าใจ   /  
๑๓.๙ มีวัฒนธรรม และความเป็นไทย   /  



มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพที่คาดหวัง 
สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๑๓ ระดับดี 

มาตรฐานที่ ๑๔ 
ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครองและ
ชุมชน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑๔.๑ ตระหนัก รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม   /  
๑๔.๒ มีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรม/โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  /  

สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๑๔ ระดับดี 
มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพที่คาดหวัง 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑๕.๑ สนใจ และปฏิบัติกิจกรรม   /  
๑๕.๒ ปฏิบัติกิจกรรมส าเร็จและภูมิใจในผลงาน   /  
๑๕.๓ เล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้   /  
๑๕.๔ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต   /  

สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๑๕ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๑๖ 
ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจ าแนก การเปรียบเทียบ 
และแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑๖.๑ สามารถบอกความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้   /  
๑๖.๒ แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย   /  
๑๖.๓ มีจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   /  

สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๑๖ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๑๗ 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/ แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑๗.๑ มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก   /  
๑๗.๒ มีทักษะในการใช้ประสามสัมผัสทั้ง 5   /  
๑๗.๓ มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย   /  
๑๗.๔ มีทักษะในการสังเกตและส ารวจ   /  
๑๗.๕ มีทักษะในเรื่องมีติสัมพันธ์ สามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ   /  
๑๗.๖ มีความรู้ในเรื่องตนเอง บุคคลที่เก่ียวข้อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว   /  

สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๑๗ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๑๘ 
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑๘.๑ มีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และรู้จักตั้งค าถาม   /  



มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพที่คาดหวัง 
๑๘.๒ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว และสนุกกับการ

เรียนรู้ 
  /  

สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๑๘ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๑๙ 
ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและจิตใจที่ดี ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๑๙.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ   /  
๑๙.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง สุขภาพอนามัยและพัฒนาการทางด้านร่างกายตามวัย   /  
๑๙.๓ มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย   /  
๑๙.๔ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อื่น   /  

สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๑๙ ระดับดี 
11มาตรฐาน และตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพที่คาดหวัง 

มาตรฐานที่ ๒๐ 
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๒๐.๑ สนใจ  และร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ   /  
๒๑.๒ สนใจ และร่วมกิจกรรมด้านดนตรี  และการเคลื่อนไหว   /  
๒๑.๓ สนใจและร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย   /  

สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๒๐ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๒๑ 
ผู้เรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๒๑.๑ เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   /  
๒๑.๒ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสมตามวัย   /  
๒๑.๓ รู้จักท้องถิ่นของตน   /  

สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๒๑ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๒๒ 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๒๒.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจคุณภาพของผู้เรียน   /  
๒๒.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความประพฤติ การปฏิบัติตนให้

ค าปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือด้านอื่นๆ ของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
คร/ูผู้ดูแลเด็ก 

  /  

สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๒๒ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๒๓ 
ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีส่วนร่วมสนับสนุน 
ในการพัฒนาการศึกษา 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๒๓.๑ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   /  



มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพที่คาดหวัง 
๒๓.๒ ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัด และพัฒนา

การศึกษา 
  /  

สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๒๓ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๒๔    
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้นของ  
การศึกษาปฐมวัย 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๒๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (จัด
โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  

  /  

๒๔.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   /  
สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๒๔ ระดับดี 

มาตรฐานที่ ๒๕    
การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพ่ือยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

๒5.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย ( จัดโครงการ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน)  

  /  

๒5.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ( ผลการด าเนินงานตามโครงการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน บรรลุเป้าหมาย) 

  /  

สรุประดับคุณภาพที่คาดหวังมาตรฐานที่ ๒๕ ระดับดี 
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๔.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ด้านนักเรียน (Student) 
 

วัตถุประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวช้ีวัด 
(Measures) 

เป้าหมาย 
(Targets) 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
(Initiatives) 

๑.  นักเรียนมีพัฒนาการ
โดยองค์รวม เหมาะสมตาม
วัย และศักยภาพ 
 

- อัตราการพัฒนาโดยองค์รวม
ของนักเรียนทุกคน 
 
 

เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 

- พัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
ให้เพียงพอ และหลากหลาย 
- พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก และ
หัวหน้าศูนย์ฯ ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) 
 

วัตถุประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวช้ีวัด 
(Measures) 

เป้าหมาย 
(Targets) 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
(Initiatives) 

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีระบบบริหารจัดการที่ดี  มี
บรรยากาศ และวัฒนธรรม
การปฏิบัติงาน   
แบบกัลยาณมิตรผนึกพลัง
สร้างสรรค์ และร่วม
รับผิดชอบ   
มีเอกลักษณ์โดดเด่น   
ใช้ศูนย์ฯเป็นฐานในการ
พัฒนา 

-ร้อยละของความพึงพอใจ 
ของครูผู้ดูแลเด็กและชุมชน 
-ร้อยละของของบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมของศูนย์ฯ 
-ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
ประชุม 
-มีการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ฯ ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง    
( ร้อยละของคณะกรรมการที่
เข้าร่วมประชุม ) 
-มีการประชุมผู้ปกครอง    
ภาคเรียนละ  ๑ ครั้ง  ( ร้อย
ละของผู้ปกครอง ที่เข้าร่วม
ประชุม ) 
-มีการประชุมคณะครูผู้ดูแล
เด็ก เดือนละ  ๑ ครั้ง (ร้อยละ 
ของผู้เข้าร่วมประชุม ) 

8๐% 
 

8๐% 
 

8๐% 
 

8๐% 
 
 
 

8๐% 
 
 
 

๑๐๐% 
 

- ปรับระบบบริหารจัดการ  
ให้สอดคล้องกับ ทิศทางการ
พัฒนาของศูนย์ฯ 
๑) พัฒนาหัวหน้าศูนย์ฯให้มี
การบริหารจัดการที่ดี  
มีการวางแผนก ากับติดตาม
ประเมินผล และรายงาน 
อย่างมีคุณภาพ 
๒) พัฒนาผลงานที่แสดง
ลักษณะเด่น ตามศักยภาพ ให้
เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
- ปรับบรรยากาศ              
และวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน
ภายในศูนย์ฯ แบบกัลยาณมิตร  
ผนึกพลังสร้างสรรค์ และร่วม
รับผิดชอบ 
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ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning Growth) 
 

วัตถุประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวช้ีวัด 
(Measures) 

เป้าหมาย 
(Targets) 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
(Initiatives) 

๓. ครูผู้ดูแลเด็ก หัวหน้า
ศูนย์ฯ คณะกรรมการ
สถานศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 
มีความรู้ความสามารถ   
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

-ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก ที่จัด
กระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของผู้เรียน 
-ร้อยละของครูผู้ดูแลเด็ก   
ที่ใช้สื่อ นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ 
-หัวหน้าศูนย์ฯ เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ให้มีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี (ร้อยละของ
ความพึงพอใจ ของครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย์ฯ) 
-คณะกรรมการศูนย์ฯปฏิบัติ
หน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(ร้อยละของความพึงพอใจ ของ
ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง)  
-การมีส่วนร่วมขององค์กร 
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

8๐% 
 
 

8๐% 
 
 

8๐% 
 
 
 
 

80% 
 
 

 
เพ่ิมข้ึน 

- พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ให้มี
ศักยภาพในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับศักยภาพ
ของผู้เรียน 
-พัฒนาหัวหน้าศูนย์ฯให้เป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในการ
จัดระบบบริหารจัดการที่ดี 
- ส่งเสริมให้องค์กร บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 
เข้ามามีส่วนร่วม  อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 
- รวบรวมผลงาน และรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ดี  
เพ่ือเผยแพร่  ให้ครูผู้ดูแลเด็ก
เลือกใช้  และน าไปพัฒนา 

 
ด้านงบประมาณและทรัพยากร (Budget Resources) 
 

วัตถุประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวช้ีวัด 
(Measures) 

เป้าหมาย 
(Targets) 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
(Initiatives) 

๕.ศูนย์ฯ มีทรัพยากรที่เพียงพอ  
เหมาะสม  และใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- อัตราส่วน 
ครูผู้ดูแลเด็ก : นักเรียน 
- ร้อยละของครู / 
บุคลากร ที่ได้ปฏิบัติงาน
ตรงตาม ความรู้
ความสามารถ 

๑๐๐% - สร้างระบบเครือข่ายผู้อุปถัมภ์ ให้
เข้ามามสี่วนร่วม ในการพัฒนาศูนย์ 
-  ส่งเสริมการบริหาร  และ  จัดการ
ให้ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้  
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
-  บริหารงบประมาณแบบ    
มุ่งเน้นผลงาน ( PBB ) 
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๕.  โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายการจัดการศึกษา 
 

กลุ่มงาน/โครงการ 
๑.  การบริหารวิชาการ 
๑.๑ โครงการจัดท าแผนเอกสารการเรียนการสอน 
๑.๒ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(ปฐมวัย) 
๑.๓ โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.4 โครงการประกันคุณภาพภายใน SAR 
๒. การบริหารงบประมาณ 
๒.๑ โครงการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๓.  การบริหารงานบุคคล 
๓.๑ โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
๔.  การบริหารทั่วไป 
๔.๑ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 
๔.2 โครงการจัดนิทรรศการและรายงานผลทางวิชาการ 
๔.3 โครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) 
๔.4 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
๔.5 โครงการวันส าคัญ 
๔.6 โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ 
๔.7 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 
๔.8 โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
๔.9 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
4.10 โครงการผู้ปกครองอาสา 
4.11 โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง 
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บทท่ี๓ 

ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
 

 ในรอบปีการศึกษา ๒๕62 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสมอพลือ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมอ-
พลือมีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนบรรลุความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่น
พัฒนาตนเองมีครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
โครงการ/กิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้มาตรฐานนี้ 
 ๑) โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
 ๒) กิจกรรมประเมินคุณธรรมจริยธรรม/ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 3) โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ 
ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ มีคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. กิจกรรมประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู/ผู้ดูแล 
เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมตาม 
มาตรฐาน 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู/ผู้ดูแล 
เด็กปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 
วิชาชีพได้ครบถ้วนตามมาตรฐาน 
 

- หัวหน้าศูนย์และครูผู้ดูแลเด็ก 
ทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ คร/ูผู้ดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร 

2. สรุป และรายงานโครงการ 
3. ส าเนาปริญญาบัตร 
4. ส าเนาประกาศนียบัตร 
5. บันทึกข้อมูลประวัติ 
6. ค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง 

๑. ร้อยละ 10๐ ของครู/ผู้ดูแล
เด็กจบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ 
ปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย 

- หัวหน้าศูนย์และครูผู้ดูแลเด็ก 
จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ 
ปริญญาตรีวิชาเอกการศึกษา 
ปฐมวัย/ปริญญาตรีทางการศึกษา
อ่ืนและมีประสบการณ์การท างาน
ด้านเด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร 
2. รายงานผลการเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา 
3. ประกาศนียบัตร 
4. ค าสั่ ง ให้ ไปประชุม /อบรม/
สัมมนา 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู/ผู้ดูแล 
เด็กมีการศึกษาหรือพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู/ผู้ดูแล 
เด็กมีการศึกษาอบรมสัมมนา 
หลักสูตรพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือ 
หลักสูตรที่เกี่ยวกับหน้าที่ความ 
รับผิดชอบไม่ต่ ากว่า ๒๐ ชม. : 
คน : ปี 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู/ผู้ดูแล 
เด็กมีการศึกษาอบรมดูงานอย่าง 
น้อยปีละ ๑ ครั้ง : คน : ปี 

-หัวหน้าศูนย์ครูผู้ดูแลเด็กมี 
คุณภาพตามมาตรฐานของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
- ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กับเด็ก 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ มีจ านวนครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรสนับสนุน เพียงพอ 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. ค าสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายงาน 
2. แผนภูมิโครงสร้างบุคลากร 
3. สถิติจ านวนผู้เรียน 

๑. มีจ านวนครู/ผู้ดูแลเด็กครบตาม
เกณฑ ์

2. มีบุคลากรสนับสนุนตาม
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์เด็ก
เล็ก 
 

- มีครูและบุคลากรเพียงพอ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ 
2. บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
3. สรุป และรายงานโครงการ 
บันทึกการประชุม อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
4. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู/ผู้ดูแล 
เด็กมีการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน 
อย่างสม่ าเสมอ 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู/ผู้ดูแล 
เด็กมีการติดต่อสื่อสารกับ 
ผู้ปกครอง และชุมชนอย่าง 
สม่ าเสมอ 
 

- ครูผู้ดูแลเด็กผู้ปกครองและ 
ชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

 

 
 



29 
 

มาตรฐานที ่๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
งาน/โครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้มาตรฐานนี้ 
 ๑. โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ปฐมวัย) 
 ๓. โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
 ๔. โครงการผลิตสื่อ 
 ๕. โครงการนิเทศภายใน 
ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา (ปฐมวัย) 
2. แผนการจัดประสบการณ์ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู/ผู้ดูแล 
เด็กมีความรู้ มีความเข้าใจ 
หลักการจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู/ผู้ดูแล 
เด็กจัดท าแผนการจัด 
ประสบการณ์เด็กปฐมวัย 
 

- ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักการจัด 
การศึกษาปฐมวัย 
- ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กับเด็ก 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ คร/ูผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการส่งเสริมการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. แผนการจัดประสบการณ์ 
3. ใบงาน แบบฝึก 
4. แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก 
5. แฟ้มพัฒนางานผู้เรียน 
 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู/ผู้ดูแล 
เด็กมีการศึกษาสังเกตผู้เรียนเป็น 
รายบุคคล 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู/ผู้ดูแล 
เด็กจัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดย 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู/ผู้ดูแล 
เด็กจัดกิจกรรม และประสบการณ์
ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของ 
ผู้เรียนตามวัย และเต็มศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละคน 
 

- ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนสามารถจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก
นักเรียน โดยค านึงถึงศักยภาพและ
ความแตกต่างของเด็กนักเรียน 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ คร/ูผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการผลิตสื่อ และใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ ของ
ตนเอง และผู้เรียน 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. ทะเบียนสื่อ 
2. ใบงาน แบบฝึก 
3. แผนการจัดประสบการณ์ 
4. แฟ้มพัฒนางานผู้เรียน 
5. แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก 
 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู/ผู้ดูแล 
เด็กมีการผลิตสื่อ และใช้ 
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ 
แผนการจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ตนเอง และผู้อ่ืน 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู/ผู้ดูแล 
เด็กจัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดย 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู/ผู้ดูแล 
เด็กจัดกิจกรรม และประสบการณ์ 
ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของ 
ผู้เรียนตามวัย และเต็มศักยภาพ 
ของผู้เรียนแต่ละคน 
 

- ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนสามารถ 
ผลิต-ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการ 
จัดประสบการการเรียนรู้ให้กับ 
เด็กได้เหมาะสมกับวัย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ มีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริง เหมาะสมกับวัย 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียน 
2. แผนการจัดประสบการณ์ 
3. บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
4. สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
 
 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู/ผู้ดูแล 
เด็กมีวิธีการประเมินพัฒนาการ 
ผู้เรียนแบบหลากหลาย 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู/ผู้ดูแล 
เด็กน าผลการประเมินมา 
พัฒนาการจัดประสบการณ์ผู้เรียน 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู/ผู้ดูแล 
เด็กสามารถน าผลการประเมิน 
มาวางแผนร่วมกับผู้ปกครองใน 
การพัฒนาผู้เรียน 
 

- ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนประเมิน 
พัฒนาการเด็กสอดคล้องกับ 
สภาพความเป็นจริงของเด็กโดย 
ค านึงถึงวัยและศักยภาพของเด็ก 
แต่ละคน 
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มาตรฐานที ่๓ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการ 
บริหารจัดการ 
งาน/โครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้มาตรฐานนี้ 
 ๑. โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
 ๒. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 ๓. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ปฐมวัย) 
 ๔. โครงการประกันคุณภาพภายใน 
ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. แบบประเมินตนเองของหัวหน้า
ศูนย ์
 

๑. หัวหน้าศูนย์ฯประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 
2. หัวหน้าศูนย์ฯยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหาร 
3 .  หั ว ห น้ า ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพของครู 

- หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 
คุณธรรมจริยธรรมและประพฤติ 
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

1. โครงการจัดท าแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษา 
 

๑. หัวหน้าศูนย์ฯมีวิสัยทัศน์ในการ
จัดการศึกษา 
2. หัวหน้าศูนย์ฯมีความเป็นผู้น า
ในการพัฒนาวิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

3. หัวหน้าศูนย์ฯมีแผนพัฒนา
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น และของชาติ 
 

- หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 
ความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็น
ผู้น าทางวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา (ปฐมวัย) 
2. แผนการจัดประสบการณ์ 

๑. หัวหน้าศูนย์ฯมีความรู้เกี่ยวกับ 
หลักสูตรฯและแนวทางการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้และการ 
วัดผลประเมินผล 

- หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 
ความสามารถในการบริหารงาน 
วิชาการและการจัดการ 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓.4 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. มาตรฐานการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของอปท. 
 

๑. หัวหน้าศูนย์ฯมีการปฏิบตัิงาน
เป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนด ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 
2. ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในผลงาน
ของศูนย์ฯ 
3. หัวหน้าศูนย์ฯน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการบริหารงาน
อย่างต่อเนื่อง 

- หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 
ความสามารถในการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล และผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจ 

 
มาตรฐานที ่๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวนผู้เรียน และอายุตามเกณฑ์ 
งาน/โครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้มาตรฐานนี้ 
 ๑. กิจกรรมประกาศการรับนักเรียน 
ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ มีอัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อห้องเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

1. ทะเบียนนักเรียน 
 

๑. มีอัตราส่วนของครูผู้เรียน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(เด็กอายุ ๒ – ๓ ปีครูหรือผู้ดูแล 
เด็กต่อเด็ก = ๑ : ๑๕ คน 
เด็กอายุ ๓ ปีขึ้นไปครูหรือผู้ดูแล 
เด็กต่อเด็ก = ๑ : ๒๐ คน ) 
 

- อัตราส่วนจ านวนนักเรียนต่อ 
ห้องเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

 
 
 



33 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ผู้เรียนมีเกณฑ์อายุตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

1. กิจกรรมประกาศการ 
รับนักเรียน 

2. ทะเบียนนักเรียน 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีอายุ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผู้เรียนมีอายุตามเกณฑ์ 
มาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

มาตรฐานที ่๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
งาน/โครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้มาตรฐานนี้ 
 ๑. โครงการปรับปรุงห้องอาหาร ห้องน้ า และที่แปรงฟัน 
 2. โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 3. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
 4. โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ มีอาคารเรียน อาคารประกอบห้องเรียน ลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น วัสดุครุภัณฑ์เพียงพอ 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการปรับปรุงห้องอาหาร 
ห้องน้ า และที่แปรงพัน 
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการศึกษา 

2. ทะเบียนครุภัณฑ์ 
3. ภาพถ่ายอาคาร 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ 
เรียนรู้มีอาคารสถานที่เหมาะสม 

2 .  ศูนย์ พัฒนา เด็ ก เล็ กมี วั ส ดุ 
ครุ ภัณฑ์ที่ เ พี ย งพอต่ อการจั ด
การศึกษา 

- มีภูมิทัศน์อาคารสถานที่และ 
สิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.2 มีการสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. หนังสือจัดสรรงบประมาณ 
2. รายชื่อผู้สนับสนุนงบประมาณ/
บริจาค 
3. ส าเนาใบเสร็จ/ใบอนุโมทนา
บัตร 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ
จัดสรรจากกรมฯ/อปท./
ผู้ปกครอง/ชุมชน/หน่วยงานอ่ืน/
ภาคเอกชน 

- มีงบประมาณเพียงพอต่อการจัด 
ประสบการณ์การเรียนการสอน 
 

 
 
 



34 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา  
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการจัดซื้อจัดหาสื่อวัสดุ 
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

2. ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม 
3.โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
4.ทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ 
ธรรมชาติที่เหมาะสมและเอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อวัสดุ 
และเทคโนโลยีเพ่ือการจัด 
การศึกษาท่ีเพียงพอและ 
เหมาะสม 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 
2. ภาพถ่ายจัดกิจกรรม 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 
สภาพแวดล้อมสะอาด สะดวก 
ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัด 
การศึกษา 
 

มีภูมิทัศน์อาคารสถานที่และ 
สิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที ่๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร 
งาน/โครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้มาตรฐานนี้ 
 1. โครงการพัฒนาบุคลากร 
 ๓. โครงการประกันคุณภาพภายใน 
ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการองค์กรโครงสร้างและระบบการบริหารงานที่เหมาะสม 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กเป็นฐาน 
๒. โครงการประกันคุณภาพ 
ภายใน 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีโครงสร้าง 
การบริหารงานที่เป็นรูปธรรม 
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคณะ 
กรรมการบริหารศูนย์ฯและ 
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
 

- ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนสามารถจัด 
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ 
ทางสมองตอบสนองความสนใจ 
และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ของผู้เรียน 

 

 
 
 
 



35 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการประกันคุณภาพ 
ภายใน 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัด 
ข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศ 
สะดวกรวดเร็วทันต่อการใช้งาน 
เป็นปัจจุบันและมีผู้รับผิดชอบ 
 

- มีข้อมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุม 
ทันเหตุการณ์และสะดวกต่อการ 
ใช้งาน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ พัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้ดูแล 
เด็กและหัวหน้าศูนย์ฯได้รับการ 
พัฒนา 

- หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 
คุณธรรมจริยธรรมและประพฤติ 
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรมี 
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 
 

 

มาตรฐานที ่๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน 
งาน/โครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้มาตรฐานนี้ 
 ๑. โครงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน 
ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. ค าสั่งมอบหมายงาน ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ 
มอบหมายงานคณะกรรมการฝ่าย 
ต่างๆในรูปแบบค าสั่งอย่างชัดเจน 
 

มีระบบบริหารจัดการที่ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑ .  โ คร ง พัฒนาระบบบริ ห า ร 
จัดการโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก
เป็นฐาน 

๑. มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 ๒. มีการบริหารจัดการ โดยการมี
ส่วน ร่วมในการจัดการศึกษาจาก
ทุกภาคส่วน 

- มีระบบบริหารจัดการทีดี เน้น
การมีส่วนร่วม 

 



36 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ มีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการประชุม คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็ก มีการประชุมอย่างน้อยภาค 
เรียนละ ๑ ครั้ง 
 

-มีระบบบริหารจัดการทีดี เน้น 
การมีส่วนร่วม 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเป้าหมายชัดเจน 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก
เป็นฐาน 
 

๑. มีการระดมความคิดในการ 
วางเป้าหมายของงานชัดเจน 

-มีระบบบริหารจัดการทีดี  เน้น 
การมีส่วนร่วม 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ การตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก
เป็นฐาน 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู ที่เข้าร่วม 
 
 

-มีระบบบริหารจัดการทีดี เน้น 
การมีส่วนร่วม 

 
มาตรฐานที่ ๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ งาน/
โครงการ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้มาตรฐานนี้  

๑.  โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
 ๒.  โครงการพัฒนาหลักสูตร 
 ๓.  โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔.  โครงการนิเทศภายใน 
๕.  โครงการผลิตสื่อ  
๖.  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 



37 
ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้  
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑.  โครงการพัฒนาหลักสูตร ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูที่ เข้า
ร่วม 
 

-มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน และท้องถิ่น 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการส่งเสริมการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒. โครงการนิเทศภายใน 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของครู/ผู้ดูแล
เด็ก ผู้ เ รียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มี  ส่ วนร่ วมในการจัด
กิจกรรมการ เรียนรู้ 
 

-เด็กมีพัฒนาการเหมาะสม ตาม
วัย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ ส่งเสริมให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท าแผนการจัดประการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร  
๒. โครงการนิเทศภายใน 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้ดูแล
เ ด็ ก ที่  จั ด ท า แ ผ น จั ด
ประสบการณ์การ เรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

-เด็กมีพัฒนาการเหมาะสม ตาม
วัย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔ ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการ 
เรียนรู้ 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการผลิตสื่อ  
๒. โครงการนิเทศภายใน 
 

๑. ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม
และ พัฒนาให้มีความรู้ด้านการ
ผลิตสื่อ นวัตกรรม 
 

-มีสื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสม เอ้ือ 
ต่อการจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 



38 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕ แหล่งเรียนรู้และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการส่งเสริมการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้ดูแล 
เ ด็ ก  จั ด ท า แ ผ น ก า ร จั ด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น
การ  ใช้ แหล่ ง เ รียนรู้ และภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น 
 

-เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
ตรง จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖ ส่งเสริมการศึกษา/วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ ติดตามผล และใช้ผลเพ่ือพัฒนา ผู้เรียน
ให้เต็มตามศักยภาพ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร 

๑. ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนท าวิจัยใน 
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 

-ครูท าวิจัยชั้นเรียนอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๗ การบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน  
 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนเข้า 
ร่วมโครงการ  
 

-มีข้อมูล สารสนเทศของ
นักเรียน ครบถ้วน เป็นระบบ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๘ การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และน าผลไปปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการนิเทศภายใน  
 

1.ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนได้รับการ 
นิ เ ท ศ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร 
ปฏิบัติงาน 

 

-ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสม 
ตามวัย 

 
 
 
 
 
 



39 
มาตรฐานที่ ๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน อย่างหลากหลาย งาน/
โครงการ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้มาตรฐานนี้  

๑. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(ปฐมวัย) 
๓. โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
๕. โครงการวันส าคัญ 
๖. โครงการวันเด็กแห่งชาติ  
๗. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน 
๘. โครงการประกวดห้องเรียน 

 
ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้  
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ จัดท าและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน  
 

๑. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล 
เอาใจใส่สม่ าเสมอ  
 

-ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสม 
ตามวัย  
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจ และส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์
ของผู้เรียน 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการส่งเสริมการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒. โครงการวันส าคัญ 
๓. โครงการส่งเสริม 
ประชาธิปไตยนักเรียน  
 

๑. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล 
เอาใจใส่สม่ าเสมอ  
 

-นักเรียน มีพัฒนาการที่ 
เหมาะสมตามวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



40 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริม และตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียนให้เต็ม ตาม
ศักยภาพ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการส่งเสริมการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
เอาใจใส่ สม่ าเสมอ  
 
 

- นักเรียน มีพัฒนาการที่ 
เหมาะสมตามวัย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ท้องถิ่น  
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ 
การส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม  
 

-นักเรียนทุกคนมีมารยาท 
ปฏิบัติ ตนตามวัฒนธรรม 
เหมาะสมตาม วัย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๕  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ และการเคลื่อนไหว 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการส่งเสริมการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

๑. นักเรียนทุกคน ได้รับการ 
ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี 
ศิลปะ และการเคลื่อนไหว  
 

-นักเรียนได้แสดงออกและใช้ 
ความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ 
และเคลื่อนไหว เหมาะสมตาม
วัย 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๖ จัดกิจกรรมสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย อย่างสร้างสรรค์ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ท้องถิ่น  
 

๑. มีฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  
 
 

-นักเรียนทุกคนมีมารยาท 
ปฏิบัติ ตนตามวัฒนธรรม 
เหมาะสมตาม วัย  
 

 
 
 
 
 



41 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๗ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ท้องถิ่น 
 ๒. โครงการส่งเสริม 
ประชาธิปไตยนักเรียน  
 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนเข้า 
ร่วมโครงการ  
 

-นักเรียนทุกคนมีมารยาท 
ปฏิบัติ ตนตามวัฒนธรรม และ
ข้อตกลง เหมาะสมตามวัย 

 
มาตรฐานที่ ๑๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนพัฒนาตาม 
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ งาน/โครงการ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้
มาตรฐานนี้  

๑. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ 
 ๒. โครงการปรับปรุงห้องเรียน 
 ๓. โครงการนิเทศภายใน 

 

ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการปรับปรุง 
สภาพแวดล้อม และ แหล่ง
เรียนรู้ 
 ๒. โครงการปรับปรุงห้องเรียน  
 

๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ 
เหมาะสม  
 

-มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัด ประสบการณ์การเรียนรู้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
นักเรียน  
 

๑. มีแผนงาน/โครงการ ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย ของ
ผู้เรียน  
 

- นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการส่งเสริมการใช้ 
เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือ การ
เรียนรู้  
 

๑. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

-นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารที่ 
เหมาะสมกับวัย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๔ จัดห้องเรียน ห้องพิเศษ พ้ืนที่สีเขียว สนามเด็กเล่น และสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอให้ อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการปรับปรุง 
สภาพแวดล้อม และ แหล่ง
เรียนรู้ 
 ๒. โครงการปรับปรุงห้องเรียน  
 

๑. มีห้องเรียน ห้องพิเศษ พ้ืนที่สี 
เขียว สนามเด็กเล่นและสิ่ง
อ านวย ความสะดวกให้ผู้เรียนได้
ตามความ เหมาะสม  
 

-มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และ 
เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๕ มีและใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นท้ังใน และนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการปรับปรุง 
สภาพแวดล้อม และ แหล่ง
เรียนรู้  
 

๑. มีทะเบียนข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

-มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และ 
เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 

 
มาตรฐานที่ ๑๑  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนาสถาบันการศึกษา  องค์กร
ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ ในชุมชน งาน/โครงการ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุง
การด าเนินการภายใต้มาตรฐานนี้  
๑. จัดมุมผู้ปกครอง 
๒. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
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ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการชุมชน 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. จัดมุมผู้ปกครอง 
 
 

๑. ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ เข้ามา
ใช้ บริการ  
 

-ผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีกับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  ๑. ผู้ปกครองร้อยละ ๙๐ เข้า
ร่วม กิจกรรม 

-ผู้ปกครองมีสัมพันธภาพที่ดีกับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

 
มาตรฐานที่ ๑๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง 
ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA งาน/โครงการ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้
มาตรฐานนี้  

๑. โครงการประกันคุณภาพภายในเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ จัดระบบบริหารและสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการประกันคุณภาพ 
ภายในเพื่อการประเมิน คุณภาพ
ภายนอก  
 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผลการ 
ประเมินมาตรฐานไม่ต่ ากว่า
ระดับดี ทุกตัวบ่งชี้  
 

-ได้รับการรับรองคุณภาพ 
มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเน้นจุดเด่นที่สะท้อนถึง ความ
เป็นอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา   
 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแผนฯ
เพ่ือการ บริหารจัดการ  
 

-มีแผนฯในการบริหารจัดการ 
 

 
 



44 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓ ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการนิเทศภายใน  ๑. ครูผู้ดูแลเด็กสามารถน าผล
การประเมินมาวางแผนร่วมกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน 

- ครูผู้ดูแลเด็กสามารถประเมิน
พัฒนาการเด็กสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงโดยค านึงถึง
วัยและศักยภาพของเด็กแต่ละ
คน 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๔ ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

1.โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน 
 

๑ .  ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก มี
เครื่องมือ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่มี คุณภาพ 

- ครูผู้ดูแลเด็กสามารถประเมิน
พัฒนาการเด็กสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงโดยค านึงถึง
วัยและศักยภาพของเด็กแต่ละ
คน 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๕ จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

1.โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน 
 

๑. จัดท ารายงานคุณภาพ การศึกษา
ภายในประจ าปี (SAR)  
๒. เสนอรายงานคณุภาพ การศึกษา
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้
หน่วยงานต้นสังกัดประเมิน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๓. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. มีการจดัท าประกาศและ 
รายงานผล  

- ครูผู้ดูแลเด็กสามารถประเมิน
พัฒนาการเด็กสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงโดยค านึงถึง
วัยและศักยภาพของเด็กแต่ละ
คน 

 
มาตรฐานที่ ๑๓  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ งาน/โครงการ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้มาตรฐานนี้  

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑  มีความขยัน 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้  
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่มา
เรียน 
 ๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน
ปฏิบัติ ตามกิจวัตรประจ าวันของ
ห้องเรียน  
๓. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน 
รับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

- นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒  มีความประหยัด 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้  
 
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่ 
รับประทานอาหาร ดื่มนม และ
น้ าไม่เหลือทิ้ง  
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนเห็น 
คุณค่าที่ไม่ทิ้งหรือท าลายสิ่งของ 
เครื่องใช้  
๓. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่รู้จัก 
ใช้สิ่งของเครื่องใช้ น้ า ไฟอย่าง 
ประหยัดและปลอดภัย  
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๓  มีความซื่อสัตย์และกตัญญู 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้  
-นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 
 
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่บอก 
ได้ว่าสิ่งใดเป็นของตนและสิ่งใด 
เป็นของผู้อ่ืน  
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่ไม่
พูด ปด/ยอมรับเมื่อท าความผิด 
๓. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนไม่น า 
สิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตนเอง 
 ๔. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนรัก 
เคารพ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู 
และ ผู้มีพระคุณ แสดงออกได้
อย่าง เหมาะสม  
๕. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่ 
ปฏิบัติตนและแสดงออกซ่ึงความ 
รักชาติได้ตามวัย  
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๓.๔  มีวินัย 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้  
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่ 
จัดเก็บของใช้/ของเล่นเข้าที่  
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่เข้า 
แถว / รอคอยตามล าดับ
ก่อนหลัง  
๓. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่ 
ปฏิบัติตามข้อตกลงของ
ห้องเรียน 

- นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๕  มีความสุภาพ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้  
 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่มี
มารยาท ในการพูดและการฟัง 
๒.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่มี
มารยาท ในการไหว้/แสดงความ
เคารพผู้ใหญ่ได้ อย่างเหมาะสม 
๓.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่มี
มารยาท ในการรับประทาน
อาหาร 
 ๔.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนทีแต่ง
กาย สุภาพเรียบร้อย  
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๖  มีความสะอาด 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้  
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่
สามารถ ดูแลตนเองให้มีสุขนิสัย
ที่ดี  
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๗  มีความสามัคคี 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้  
 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน
สามารถเล่น และปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน
ยอมรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 



48 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๘  มีน้ าใจ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้  
 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่ไม่
รังแกเพ่ือน สัตว์ และ ไม่ท าลาย
ต้นไม้ 
 ๒.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่รู้จัก
แบ่งปัน ของเล่น/สิ่งของแก่
เพ่ือนและผู้อ่ืน 
 ๓. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่
รู้จักให้ความ ช่วยเหลือผู้อื่น
อย่างเหมาะสมตามวัย  
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๙  มีวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้  
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนปฏิบัติ 
ตนตามวัฒนธรรมไทย/ท้องถิ่น 
และแสดงออกความเป็นไทยได้ 
อย่างเหมาะสม  
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนปฏิบัติ 
ตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
เบื้องต้นได้  
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
มาตรฐานที่ ๑๔  ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน งาน/
โครงการ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้มาตรฐานนี้  

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ ตระหนัก รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้  
 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนเห็น 
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
 ๒.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนบอก
สิ่ง ที่เกิดขึ้นรอบตัวเด็กได้ 
 ๓.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่ไม่ 
ท าลายสภาพแวดล้อม  
๔.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนช่วย 
รักษาความสะอาดบริเวณศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กและรักษาสา
ธารณ สมบัติ  
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๔.๒ มีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรม/โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้  
 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่เข้า 
ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมท้ังในและนอกศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก  
๒.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่เข้า 
ร่วมกิจกรรมการพัฒนาศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กและท้องถิ่น  
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
มาตรฐานที่ ๑๕  ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน และมีเจตคติ ที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต งาน/โครงการ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้มาตรฐานนี้  

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 
 
 
 
 
 
 



50 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ สนใจ และปฏิบัติกิจกรรม 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้  
 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่
สามารถ ท ากิจกรรมได้
ตามล าดับขั้นตอน  
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนสนใจ/ 
ตั้งใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรม 
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕.๒ ปฏิบัติกิจกรรมส าเร็จและภูมิใจในผลงาน 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่เข้า 
ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมท้ังในและนอกศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
๒.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่เข้า 
ร่วมกิจกรรมการพัฒนาศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กและท้องถิ่น 
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๓  เล่นและปฏบิัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนเล่น
และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพ่ือน
และผู้อ่ืนได้ 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี
ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 



51 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๔ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนบอก 
อาชีพที่สุจริตและไม่สุจริตได้ 
๒.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนบอก 
อาชีพที่ตนเองชอบได้ 
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
มาตรฐานที ่๑๖ ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดการใช้ภาษาการสังเกตการจ าแนกการเปรียบเทียบและ 
แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
งาน/โครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้มาตรฐานนี้ 
๑. โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ สามารถบอกความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากการเรียนรู้ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่ 
สามารถท ากิจกรรมได้ตามล าดับ 
ขั้นตอน 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนสนใจ/ 
ตั้งใจสามารถปฏิบัติกิจกรรม 
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒ แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนบอก 
อาชีพที่สุจริตและไม่สุจริตได้ 
๒.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนบอก 
อาชีพที่ตนเองชอบได้ 
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
 
 
 



52 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๓ มีจินตนาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่ 
ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่าน 
การท างานศิลปะเล่าเรื่องเล่น
เกมภาษา 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่
ทดลองวิธีการใหม่ในการท าสิ่ง
ต่างๆ 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรฐานที ่๑๗ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/แผนการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
งาน/โครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้มาตรฐานนี้ 
๑. โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๑ มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็ก 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่มี 
สมรรถภาพของกล้ามเนื้อมัด
ใหญ่สมวัย 
๒.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่มี 
สมรรถภาพของกล้ามเนื้อมัดเล็ก
สมวัย 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๒ มีทักษะในการใช้ประสามสัมผัสทั้ง ๕ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่ใช้
ประสาทสัมผัสและบอกแสดง
ความรู้สึกท่ีได้จากประสาท
สัมผัสทั้ง ๕ 
๒. ร้อยละของผู้เรียนจ าแนกสิ่ง
ต่างๆด้วยประสาทสัมผัสทัง้ ๕ ได้ 
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 



53 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๓ มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่มี 
ความเข้าใจและใช้ภาษาพูดอย่า 
ถูกต้องเหมาะสมตามวัย 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่มี 
ทักษะในการอ่านอย่างถูกต้อง 
เหมาะสมตามวัย 
๓. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่มี 
ทักษะในการเขียนเพ่ือสื่อ 
ความหมาย 
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย 
๔. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่มี 
ความเข้าใจและใช้ภาษาท่าทาง 
และสัญลักษณ์อย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามวัย 
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๔ มีทักษะในการสังเกตและส ารวจ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่บอก 
สภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบุคคลและ 
สิ่งของต่างๆได้ 
2.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่บอก 
สภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบุคคล 
และสิ่งของต่างๆได้ 
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 



54 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๕ มีทักษะในเรื่องมีติสัมพันธ์สามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่บอก 
ต าแหน่งทิศทางและระยะทางได้
ตามวัย 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่สื่อ 
ความหมายของมิติสัมพันธ์ด้วย 
อุปกรณ์การเล่นและกิจกรรม 
ศิลปะได้ตามวัย 
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๖ มีความรู้ในเรื่องตนเองบุคคลที่เก่ียวข้องธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัว 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่บอก 
สภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบุคคลและ 
สิ่งของต่างๆได้ 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่บอก 
สภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบุคคล 
และสิ่งของต่างๆได้ 
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 
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มาตรฐานที ่๑๘ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
งาน/โครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้มาตรฐานนี้ 
๑. โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ มีความสนใจใฝ่รู้รักการอ่านและรู้จักตั้งค าถาม 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่รู้จัก 
ตั้งค าถามในสิ่งที่สงสัยหรือสนใจ 
เพ่ือน าไปสู่การค้นหาค าตอบได้ 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่
สนใจ 
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและสื่อที่ 
หลากหลาย 
๓. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่ใช้ 
เวลาว่างในการอ่านหนังสือจาก 
ภาพ 
๔. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี 
ทักษะในการสื่อสารสมวัย 
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๒ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวและสนุกกับการเรียนรู้ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่
สนใจซักถามกระตือรือร้นอยาก
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่ท า 
กิจกรรมด้วยความสนใจและมี 
ความสุข 
๓. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนแสดง 
ความชื่นชอบต่อธรรมชาติ 
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
 

 
 



56 
มาตรฐานที ่๑๙ ผู้เรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกายและจิตใจที่ดี 
งาน/โครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้มาตรฐานนี้ 
๑. โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี 
พฤติกรรมอนามัยที่ดี 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่รู้จัก 
เลือกรับประทานอาหารที่มี 
ประโยชน์ 
๓. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่รู้จัก 
ระมัดระวังตนเองไม่ให้เกิด 
อันตราย 
๔. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี 
สุขภาพกายและจิตใจที่ดี 
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙.๒ มีน้ าหนักส่วนสูงสุขภาพอนามัยและพัฒนาการทางด้านร่างกายตามวัย 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่มี 
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 
๒.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่มี 
สุขภาพดี 
3.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่มี 
พัฒนาการด้านร่างกายตามวัย/มี 
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 



57 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙.๓ มีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมี
ความมั่นใจและกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมตามวัย 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่
แสดงความชื่นชมความสามารถ
ของผู้เรียน 
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙.๔ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครูและผู้อ่ืน 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนยิ้ม
แย้มแจ่มใสและแสดงออกทาง 
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนในการ 
เล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่น 
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
มาตรฐานที ่๒๐ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหว 
งาน/โครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้มาตรฐานนี้ 
๑. โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐.๑ สนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่
สนใจธรรมชาติและสิ่งสวยงาม
ต่างๆ 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่
สนใจและชื่นชมในการท างาน
ศิลปะ 
๓. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐.๒ สนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่
สนใจและมีความสุขกับเพลง
ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่ 
สามารถเคลื่อนไหวได้ตามเพลง
และจังหวะ 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐.๓ สนใจและร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่
สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเกม 
การละเล่นและการออกก าลัง 
กาย 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่
สร้างข้อตกลงวิธีเล่นใหม่ๆได้ตาม
วัย 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
 
 
 



59 
มาตรฐานที ่๒๑ ผู้เรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็น 
สมาชิกท่ีดีของครอบครัวชุมชนและสังคม 
งาน/โครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้มาตรฐานนี้ 
๑. โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๑.๑ เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนสามารถ
แสดงออกถึงความรักชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
๒.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ 
๓.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่เข้า 
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็น 
เอกลักษณ์ของชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๑.๒ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียน 
สามารถเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
ร่วมกับผู้อ่ืน 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนมีส่วน 
ร่วมในกิจกรรมส่งเสริม 
ประชาธิปไตย 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๑.๓ รู้จักท้องถิ่นของตน 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่ 
สามารถบอกข้อมูลเบื้องต้นของ 
ท้องถิ่นได้ 
๒.ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่บอก 
ถึงความส าคัญของท้องถิ่น 

-นักเรียนมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน 
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มาตรฐานที ่๒๒ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูผู้ดูแลเด็กและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ 
ผู้ปกครองและชุมชน 
งาน/โครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้มาตรฐานนี้ 
๑. โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๒.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจคุณภาพของผู้เรียน 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้ปกครองที่มี 
ความพึงพอใจในความประพฤต ิ
การปฏิบัติตนให้ค าปรึกษาแนะน า
ช่วยเหลือด้านอื่นๆของหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/ครู/ผู้ดูแลเด็ก 
๒.ร้อยละ ๙๐ ของตัวแทนชุมชน/
หมู่บ้านที่มีความพึงพอใจในความ
ประพฤติการปฏิบตัิตนให้
ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือด้าน
อื่นๆของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ครู/ผู้ดูแลเด็ก 

-ผู้ปกครองและชุมชนมี
สัมพันธภาพที่ดีกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๒.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความประพฤติการปฏิบัติตนให้ค าปรึกษาแนะน า
ช่วยเหลือด้านอื่นๆของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ครู/ผู้ดูแลเด็ก 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. กิจกรรมจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 
 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้ปกครอง
และชุมชนพึงพอใจในความ
สะอาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒.ร้อยละ ๙๐ ของผู้ปกครอง
และชุมชนพอใจศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้บริการด้านอาคารสถานที่
วัสดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ 
 

-ผู้ปกครองและชุมชนมี
สัมพันธภาพที่ดีกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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มาตรฐานที ่๒๓ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมีส่วนร่วม 
สนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา 
งาน/โครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้มาตรฐานนี้ 

๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ 
๒. โครงการประชุมผู้ปกครอง 

ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๓.๑ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
และแหล่งเรียนรู้ 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้ปกครอง
และชุมชนพึงพอใจในความ
สะอาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒.ร้อยละ ๙๐ ของผู้ปกครอง
และชุมชนพอใจศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้บริการด้านอาคารสถานที่
วัสดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ 
 

-ผู้ปกครองและชุมชนมี
สัมพันธภาพที่ดีกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๓.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดและพัฒนาการศึกษา 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

๑. โครงการประชุมผู้ปกครอง 
 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนใน
การจัดการศึกษา 
๒.ร้อยละ ๙๐ ผู้ปกครองและ 
ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนใน
การศึกษา 
 

-ผู้ปกครองและชุมชนมี
สัมพันธภาพที่ดีกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

 
มาตรฐานที๒่๔ (มาตรฐานด้านอัตลักษณ์) การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน์ 
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
งาน/โครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้มาตรฐานนี้ 

๑. กิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานสรุปการประเมินโครงการ 
๒. กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
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ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๔.๑ จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

1.กิจกรรมรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและรายงานสรุปการ
ประเมินโครงการ 
 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนที่มี
ผลการประเมินคุณภาพ
คุณลักษณะนิสัยตามอัตลักษณ์ท่ี
เกิดข้ึนตามปรัชญาปณิธาน
วิสัยทัศน์พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

- นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๔.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

1.กิจกรรมสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนที่มี
ผลการประเมินคุณภาพด้าน 
เอกลักษณ ์
 

- นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

 
มาตรฐานที ่๒๕ (มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม) การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป 
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
งาน/โครงการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการ/ปรับปรุงการด าเนินการภายใต้มาตรฐานนี้ 
๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ 
๒. โครงการประชุมผู้ปกครอง 
 
ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๕.๑ จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูป 
การศึกษา 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
แหล่งเรียนรู้ 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรมพิเศษที่บรรลุ 
เป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ผลที่เกิดขึ้น 

1.โครงการประชุมผู้ปกครอง ๑. ร้อยละ ๙๐ ผู้ปกครองและ 
ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนในการ 
จัดการศึกษา 
 

- ผู้ปกครองและชุมชนมี 
สัมพันธภาพที่ดีกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
บทท่ี ๔ 

สรุปผลการพัฒนาและน าผลไปใช้ 
 

 ในปีการศึกษา ๒๕62 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสมอพลือ มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสรุป
ดังนี้ 
ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสมอพลือมีผลการด าเนินงานในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ดี
เด็กนักเรียนได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็นผู้มีความรู้มีพัฒนาการตามวัยในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีเด็กนักเรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรมและรักความเป็นไทยตามที่
ก าหนด 
 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ครูผู้ดูแลเด็กมีประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และมีการพัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนตลอดจนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอมีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการประชุมร่ วมคิดร่วมแก้ปัญหาในการ
ท างานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ผู้บริหารและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษามีความเป็นผู้น าในระบอบ
ประชาธิปไตยมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบและสนับสนุนกิจกรรมการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมอบหมายงานให้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรรับผิดชอบงานตามความถนัดและ
ความสามารถของแต่ละบุคคลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพ
ของผู้เรียนอย่างหลากหลายตามศักยภาพมีโครงการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 ชุมชนในเขตบริการทางการศึกษามีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เด็กนักเรียนสามารถศึกษาหา
ความรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสมอพลือ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือจึงส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้
ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่นเด็กนักเรียนได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็นผู้มีความรู้เหมาะสมมีพัฒนาการตามวัยในภาพ
รวมอยู่ในเกณฑ์ดีผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรม
มีระเบียบมีวินัยและรักความเป็นไทยเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมในการส่ งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
อย่างหลากหลายและมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จุดที่ควรพัฒนาแม้ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสมอพลือ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือจะมี
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลายแต่จากผลการประเมินพบว่า
เด็กนักเรียนส่วนมากยังขาดความรู้ด้านภาษาอังกฤษศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงควรพัฒนา/เพ่ิมเติมด้านการฝึก
ทักษะการใช้ภาษอังกฤษให้มากขึ้น 
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          ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 จุดเด่นครูผู้ดูแลเด็กทุกคนมีจรรยาบรรณของความเป็นครูมีความรับผิดชอบมีประสบการณ์ในการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอมีการประชุมร่วมคิดร่วมปฏิบัติและร่วมแก้ปัญหาในการท างานที่
หลากหลายและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 จุดที่ควรพัฒนาควรมีการส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ให้มากขึ้น เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี
ประสบการณท์ี่หลากหลายและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
 จุดเด่นผู้บริหาร/หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษามีความเป็นผู้น าในระบอบ
ประชาธิปไตยมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคลมีการ
จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนอย่างหลากหลายตามศักยภาพมีโครงการ
สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่นในเขตชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้เช่นแปลง
การเกษตรนาข้าว การท าปุ๋ย นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้สถานที่ราชการเช่น องค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ท าให้การติดต่อประสานงานสะดวกและรวดเร็ว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
บทท่ี ๕ 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสมอพลือได้ประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา ๒๕62 ท าให้รู้ว่ามี
จุดเด่นที่ควรด าเนินการต่อไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาและมีจุดที่ควรพัฒนาซึ่งจะต้อง
ก าหนดให้มีแผนในการพัฒนาที่ชัดเจนเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ปกครองชุมชนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องโดยมีการด าเนินการร่วมกันในด้านต่างๆดังนี ้
 ๑. การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ควรมุ่งเน้นให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์และมีนิสัยรักการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมนโยบายหรือโครงการพิเศษเพ่ือสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๒. ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรม/พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 3. การพัฒนาด้านความสัมพันธ์ชุมชนโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้เป็น
รูปธรรมมากขึ้น 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆท่ีชุมชนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพ่ือให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีรักและ
เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาและท้องถิ่น 
 5. การพัฒนาปรับปรุงบริเวณรอบอาคารสถานที่ให้เหมาะกับสภาพการจัดการเรียนการสอน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

ค าสั่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสมอพลือ 
ที่  126/๒๕๖3 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔5 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวดที่ ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ และ ๔๘ 
บัญญัติให้สถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้มีการประเมินคุณภาพภายใน และถือว่าเป็นกระบวนการบริหาร ที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ให้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน เป็นประจ าทุกปี  
 เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสมอพลือ ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะท างานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
ดังนี้ 
 ๑.  นางสาวเมธาวี  เชิดช านาญ  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด(รักษาการหัวศูนย์ฯ)   ประธานกรรมการ 

  ๒.  นางณัฐจีรา     ปลั่งดี         ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก                               กรรมการ 
 ๓.  นางโสรยา      ดีเซน็          ต าแหน่งผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็ก         กรรมการ/เลขานุการ
  
  

    ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

   สั่ง  ณ  วันที่  14  พฤษภาคม  2563 
 
 
 
 
    
      (ลงชื่อ) 
                  (นายชัฏ     แสงหิรัญภาดา) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมอพลือ 

ที่  127/๒๕๖3 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กต ำบลสมอพลือ 

 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔5 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวดที่ ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ และ ๔๘ 
บัญญัติให้สถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้มีการประเมินคุณภาพภายใน และถือว่าเป็นกระบวนการบริหาร ที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ให้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน เป็นประจ าทุกปี 
 เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสมอพลือ ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 
      ๑.  นายชวลิต           สังข์สน          ต าแหน่งปลัดอบต.                            ประธานกรรมการ 

      ๒.  นางสาวเมธาวี      เชิดช านาญ     ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด                      กรรมการ  
      ๓.  นางณัฐจีรา         ปลัง่ดี            ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก           กรรมการ  

      ๔.  นางยุพา           แซบู่๊            กรรมการบริหารศูนย์ฯ                         กรรมการ 
      ๕.  น.ส.นพวรรณ     เอ่ียมสอาด    กรรมการบริหารศูนย์ฯ                         กรรมการ 
      ๖.  นางโสรยา   ดีเซน็                   ต าแหน่งผูช้่วยครูผูดู้แลเด็ก               กรรมการและเลขาฯ
มีหน้าที่   
     ๑.  จัดการประชุมเพ่ือก าหนดขั้นตอนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานที่ ๑ - ๒๕      
     ๒.  ท าการประเมินโดยใช้คู่มือประเมินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกอบการประเมิน  
                     และกรอกผลการประเมิน ระบุ เอกสาร/หลักฐาน/กิจกรรม โครงการ รวมทั้งให้เสนอแนะ 
                     แนวทางพัฒนา/แก้ไขรายตัวบ่งชี้ จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนารายมาตรฐาน 
     ๓.  น าข้อมูลไปกรอกในแบบประเมิน และน าส่งคณะกรรมการเขียนรายงานฯ (SAR) 
     ๔.  หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลดีต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และทางราชการต่อไป 
    สั่ง  ณ  วันที่ 14 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563    
        
               
        (นายชัฏ      แสงหิรัญภาดา)       
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 



 

 

 

 

 

   
 ประกาศศูนย์พัฒนาเดก็เล็กต าบลสมอพลือ 

เรื่อง  การประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสมอพลือ 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔5 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวดที่ ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ และ ๔๘ 
บัญญัติให้สถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้มีการประเมินคุณภาพภายใน และถือว่าเป็นกระบวนการบริหาร ที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ให้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน เป็นประจ าทุกปี  

 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔5 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสมอพลือ จึงขอประกาศการ
ประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจ าปีการศึกษา 2562  
 
   สั่ง  ณ  วันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ.2563 
 
    
       
                   (นายชัฏ       แสงหิรัญภาดา)  
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


