รายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report : SAR)
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจาปีการศึกษา ๒๕60

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

รายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report : SAR)
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีการศึกษา ๒๕60

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕60
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(นายเอนก ฟูเทพ)
ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(นายสุเวช พิมนาเย็น)
นักวิชาการปฏิบัติการ
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(นางดารุณี สถานเดิม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองการศึกษา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(นายสุทัศน์ ศรีจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา

คานา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕60 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตาบลป่าก่อดา จัดทาขึนหลังจากได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยประเมิน ตามตัวบ่งชี
มาตรฐานการศึกษา (ขันพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 23 มาตรฐาน
94 ตัวบ่งชี ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕60 ตังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕60 ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖1
เนื อหารายงานฉบั บ นี ประกอบด้ว ย 4 บท ได้ แก่ บทที่ ๑ ข้อ มูล พืนฐานของศู นย์พั ฒ นาเด็ก เล็ ก
บทที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บทที่ ๓ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2560 และ บทที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลป่ า ก่ อ ด า ขอขอบคณะกรรมการผู้ ป ระเมิ น ที่ ใ ห้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ขอบคุณ ผู้ปกครองเด็ก คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้นาชุมชน องค์การ
บริหารส่วนตาบลป่าก่อดา และ บุคลากร หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา มา ณ ทีน่ ีด้วย

คณะครู/ผู้ดูแลเด็ก/พี่เลียงเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
กรกฎาคม 2561

สารบัญ
บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
2. ปรัชญา
๓. วิสัยทัศน์
๔. พันธ์กิจ
๕. เป้าหมาย
6. นโยบายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
7. คาขวัญ
8. สีประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดา
๑๐. โครงสร้างการบริหาร
๑๑. ข้อมูลครูบุคลากร
๑๒. ข้อมูลเด็ก ปีการศึกษา ๒๕60
๑๓. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนโดยรวม
๑4. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑5. หลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดา
๑6. ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
บทที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๒
มาตรฐานที่ ๓
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 7
มาตรฐานที่ 8
มาตรฐานที่ 9
มาตรฐานที่ ๑0
มาตรฐานที่ 11
มาตรฐานที่ 12
มาตรฐานที่ 1๓
มาตรฐานที่ 14
มาตรฐานที่ 15
มาตรฐานที่ 16
มาตรฐานที่ 17
มาตรฐานที่ 18

1-1
1-1
1-1
1-1
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-6
1-7
1-7
1-11
2-1
2-1
2-6
2-10
2-14
2-15
2-19
2-22
2-27
2-35
2-42
2-47
2-49
2-55
2-62
2-64
2-67
2-70
2-75

สารบัญ (ต่อ)
มาตรฐานที่ 19
มาตรฐานที่ 20
มาตรฐานที่ 21
มาตรฐานที่ 22
มาตรฐานที่ 2๓
บทที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
บทที่ ๔ การนาผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้พัฒนา
1. ด้านบุคลากร
2. ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. ด้านผู้เรียน
4. จุดที่ควรพัฒนา
5. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
6. แนวทางการวางแผนเพื่อพัฒนาในอนาคต

2-77
2-79
2-81
2-83
2-84
3-1
3-1
3-8
4-1
4-1
4-1
4-2
4-3
4-3
4-5

ภาคผนวก
 ประมวลภาพ ตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา ๒๕60
 คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ที่ 396/๒๕61 เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ปีการศึกษา 2560

บทที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา สถานที่ตั้ง ๑๑๗ หมู่ ๑ ตาบลป่าก่อดา
อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โทร. ๐๕๓- ๗๗๘๐๙๑ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ (ช่วงอายุ) อายุ ๒ ถึง ๕ ปีสังกัด
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลป่าก่อ ดา สภาพแวดล้ อมโดยทั่ว ไปตั้งอยู่ที่ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลป่าก่อดา
เลขที่ 117 หมู่ที่ 1 ตาบลป่าก่อดา อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีอาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้
อาคารชั้นเดียว 3 หลัง ซึ่งใช้ประโยชน์ดังนี้
๑. ห้องสาหรับทากิจกรรมและนอนหลับพักผ่อน จานวน ๓ ห้อง
๒. ห้องพยาบาล 1 ห้อง
๓. ห้องน้า ๘ ห้อง
๔. อาคารกิจกรรมและนิทรรศการ 1 หลัง
โรงอาหาร ๑ หลัง
1. บริเวณจัดไว้สาหรับรับประทานอาหาร ๑
2. ห้องสาหรับแม่ครัวประกอบอาหาร แยกเป็นสัดส่วน ๑ ห้อง
พื้นที่สนามเด็กเล่นมากกว่า 100 ตารางวา
มีพื้นที่สาหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง และปลูกต้นไม้อย่างร่มรื่น สวยงาม
๑.๒ ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ผง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕
บ้านแม่ผง ตาบลป่าก่อดา อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยความร่วมมือของผู้นาและราษฎร์ในหมู่บ้าน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมการพัฒนาชุมชนได้ถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ผง ให้อยู่ในความ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ ๕ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้มีการประชุม
ปรึกษาหารือกัน ให้ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ผง มาจัดตั้งในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
เลขที่ 117 หมู่ที่ ๑ ตาบลป่าก่อดา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา” เดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
2. ปรัชญา
วินัยดี กิจกรรมเด่น เน้นพัฒนาการ
๓. วิสัยทัศน์
“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาได้มาตรฐานตาม การศึกษาปฐมวัย เน้นผู้เรียน
มีพัฒนาการที่เหมาะสม โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา”
1-๑

๔. พันธ์กิจ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัยพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ผู้สอน ให้มีคุณภาพส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาจากทุกภาคส่วน
๕. เป้าหมาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา กาหนดเป้าหมายในการดาเนินการจัดการศึกษา
ดังนี้
1. ผู้เรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานเหมาะสมกับการเรียนการสอน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีคุณภาพ
5. ผู้สอนมีคุณภาพ
6. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6. นโยบายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา มุ่งพัฒนาเด็กโดยองค์รวม และพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา และส่งเสริมการเรียนรู้โดยจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและสอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน โดยเน้นให้ เด็กทุกคนมีความพร้อม กล้าแสดงออก และ
พัฒนาการทุกด้านเหมาะสม เด็กทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่ เรียน รักการอ่าน และแสวงหาความรู้ได้ด้ว ยตนเอง
เด็กทุกคนมีร่ างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี เด็กทุกคนมีความรับผิ ดชอบ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสั ตย์
ประหยัด และอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข เด็กทุกคนมีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และช่วยเหลือ
ตนเองในชี วิ ต ประจ าวั น ได้ เ หมาะสมกั บ วั ย เด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ การปลู ก ฝั ง ให้ มี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวด เด็กทุกคนมีมารยาท และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
เด็กทุกคนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน เพื่อจะได้ออกสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ
7. คาขวัญ
เด็กเล็กเบิกบาน
มารยาทงดงาม

พัฒนาการรอบด้าน
ประสานงานชุมชน

8. สีประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฟ้า – ขาว
ฟ้า หมายถึง ความร่าเริงสดใส
ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
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9. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดา
ตามแผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ดังนี้
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่
แข็งแรง สมบูรณ์
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
เหมาะสมกับการเรียนการสอน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีสื่อที่
เหมาะสมกับผู้เรียน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพผู้สอน
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์
๑.๑. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
๒.๑. ส่งเสริมการออกกาลังกายของผู้เรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ศพด.อบต.ป่าก่อดา
- อบต.ป่าก่อดา
- ศพด.อบต.ป่าก่อดา
- อบต.ป่าก่อดา

๓.๑. การพัฒนาระบบโครงสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
๓.๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีการประกัน
คุณภาพภายใน
๔.๑. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา

- ศพด.อบต.ป่าก่อดา
- อบต.ป่าก่อดา

๕.๑. การพัฒนาการสอนตามเกณฑ์ช่วงอายุเด็ก
๕.๒. การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน
๕.๓. ส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี
อันดีงาม
๕.๔. ผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้
๕.๕. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕.๖. การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการสอน
๖.๑. คุณภาพครู
๖.๒. การบริหารจัดการศึกษา
๗.๑. การสนับสนุนการจัดการศึกษาจาก
ผู้เกี่ยวข้อง
๗.๒. การจัดการศึกษาร่วมกับผู้อื่น

- ศพด.อบต.ป่าก่อดา
- อบต.ป่าก่อดา
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- ศพด.อบต.ป่าก่อดา
- อบต.ป่าก่อดา

- ศพด.อบต.ป่าก่อดา
- อบต.ป่าก่อดา
- ศพด.อบต.ป่าก่อดา
- อบต.ป่าก่อดา

๑๐. โครงสร้างการบริหาร (คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ)
แผนภูมิการบริหาร แผนภูมิของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา

นางดารุณี สถานเดิม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
รักษาการแทนผู้อานวยการกองการศึกษา

คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ
นายอเนก ฟูเทพ
ประธานกรรมการศูนย์ฯ

นางธัญลักษณ์ วงกุรุ
ครู
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายสุเวช พิมน้าเย็น
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางอุทุมพร เขื่อนค้า
ครู

นางนิภาพร ชัยรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก

นางณัฐธิดา ญี่ญิญโย
พี่เลียงเด็ก

นางสาวจิราพร ริมทอง
พี่เลียงเด็ก
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นางสาวนภาพร สุขประเสริฐ
พี่เลียงเด็ก

๑๑. ข้อมูลครูบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร หัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก/พี่เลี้ยง ปีการศึกษา ๒๕60
1. นางธัญลักษณ์ วงกุรุ ดารงตาแหน่ง รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ระยะเวลาการทางาน
14 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิชา บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โทร ๐๘๑-๑๘๐๕๕๗๐
2. นางอุทุ ม พร เขื่ อนค า ด ารงตาแหน่ ง ครู ระยะเวลาการทางาน 16 ปี วุ ฒิ การศึก ษาสุ ง สุ ด
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โทร 084-8060071
3. นางนิภาพร ชัยรัตน์ ดารงตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ระยะเวลาการทางาน 16 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โทร 062-0292138
4. นางณัฐธิดา ยี่ภิญโญ ดารงตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก ระยะเวลาการทางาน 6 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด
ป.ว.ส. สาขาวิชา การบัญชี โปรลิเทคเชียงราย โทร 087-3024381
5. นางสาวนภาพร สุขประเสริฐ ดารงตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก ระยะเวลาการทางาน 3 ปี วุฒิการศึกษา
สู ง สุ ด ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า การศึ ก ษาปฐมวั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย โทร 061 1292911
6. นางสาวจิราพร ริมทอง ดารงตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก ระยะเวลาการทางาน 3 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี สาขาวิชา การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โทร 086-1855229

ประเภทบุคลากร

รวม

จานวน
ชาย หญิง

ระดับการศึกษาสูงสุด
อายุ
ต่า
ป.ตรี ป.โท ป.เอก เฉลี่ย
(ปี)
กว่า
ป.ตรี

ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารที่ได้รับ
การแต่งตั้ง (รักษาการหัวหน้าศูนย์
๑
๑
๑
40
พัฒนาเด็กเล็ก)
ครูประจาการ/ผู้ดูแลเด็ก *
๒
๒
๒
55
ครู /ผู้ดูแลเด็ก/พี่เลี้ยง (อัตราจ้าง/
๓
๓
๑
๒
34
ช่วยสอน/ไม่บรรจุ)
นักการ/ภารโรง/แม่ครัว
๑
๕๖
* ครู/ผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ 2 คน
การศึกษาปฐมวัย (๒ - ๕ ปี)
สัดส่วนของจานวนเด็ก : ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก เท่ากับ ๑๗.๗๕ : ๑
มีจานวนครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก ครบชั้น  ครบชั้น ไม่ครบในระดับชั้นปฐมวัย
จานวนของครู/ผู้ดูแลเด็กที่สอนตรงตามความถนัด ๓ คน คิดเป็นร้อยละ 100%
จานวนของครู/ผู้ดูแลเด็กที่สอนตรงตามวิชาเอก/โท ๑ คน คิดเป็นร้อยละ 100 %
จานวนชั่วโมงสอนเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

1-๕

ประสบ
การณ์
เฉลี่ย
(ปี)
๑๔
๒๒
๒๒
๒๒

๑๒. ข้อมูลเด็ก ปีการศึกษา ๒๕60
จานวนนักเรียน ห้องเรียน และครู/ผู้เลี้ยงดูเด็ก (ทุกคนที่สอน)
จานวนนักเรียน
จานวน
จานวนครู/ผู้ดูแลเด็ก
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ห้องเรียน ประจาการ อัตราจ้าง
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
๒ ขวบ – 2.6 ขวบ
8
14
22
1
1
1
2.6 ขวบ – 3 ขวบ
8
10
18
2
1
1
3 ขวบ – 4 ขวบ
7
11
18
3
1
1
รวม
23
35
58
3
3
๓
หมายเหตุ : ครู/ผู้ดูแลเด็ก ที่สอนหลายระดับ สอนระดับใดมากที่สุดให้นับรวมในระดับนั้น
- จานวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง ๒0 คน ต่อ ๑ ห้อง
- ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ ๙0) นับถือศาสนา
(/) พุทธ ( ) อิสลาม ( ) คริสต์ ( ) อื่นๆ.....................
- ร้อยละของนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา ๑๐๐ %
- ร้อยละของนักเรียนที่มีน้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย ๘๙.๒๕
- ร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัยและเรียนต่อ ๑๐๐ %
๑๓. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนโดยรวม (ข้อมูลของตาบล หรืออาเภอ หรือจังหวัดที่ศูนย์พัฒนาเด็กตั้งอยู่)
๑๓.๑ ข้อมูลชุมชน
- จานวนประชากร ๓,๐๒๑ คน
- อาชีพสาคัญ เกษตรกรรม
- ศาสนา พุทธ
- รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ๕,๐๐๐ บาท/เดือน
- ลักษณะ/สภาพของชุมชน ชุมชนเกษตรกรรม พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
- แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สวนสมุนไพร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น /หมู่บ้านหน้าอยู่
- โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน
๑๓.๒ สภาพชุมชนโดยรอบ
เขตบริการทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อ ดา ได้แก่
หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๑๑ ตาบลป่าก่อดา อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งท้องที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็น
ชุมชน มีจานวนประชากร ๓,๐๒๑ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ได้แก่ตาบลจอมหมอกแก้ว ตาบลบัวสลีตาบล
โป่งแพร่
อาชีพหลักของคนในชุมชน ประกอบด้วยผู้ที่ประกอบอาชีพทาเกษตรกร ทาไร่ข้าวโพด เลี้ยงวั วนม
เลี้ยงหมู รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประชาชนส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจน เด็ก ๆ มีความขาดแคลนทั้ง
ด้านทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์การเรียน ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณี
ตานก๋วยสลาก ปี๋ใหม่เมือง ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและสายอาชีพ ร้อยละ
๘๐ ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี ๒๕, ๐๐๐ บาท จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว
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โอกาสของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลบุคลากรมีความตั้งใจในการ ทางานสูงและ
แสวงหาความรู้ ใ หม่ ๆ ด้ ว ยตนเองอย่ า งสม่ าเสมอ ส่ ง ผลให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนพั ฒ นาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาในทุกด้าน ตลอดจนมีการร่วมจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ตาบลป่าก่อดา ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงการจัดแผนงานและงบประมาณประจาปี
และนามากาหนดเป็นปฏิทินปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลอดปีการศึกษา ศักยภาพการจัดการศึกษา
ครอบคลุมทั่วเขตบริการและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเป็น
จานวนมาก
๑4. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑) ห้องสื่อ
๒) ห้องพยาบาล
3.) ห้องธุรการ
4.) คอมพิวเตอร์
แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. มุมสื่อนิทาน
๒. ห้องเครื่องเล่น
ฯลฯ
แหล่งเรียนรู้ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. สวนสุขภาพ อบต.
๒. บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. บริเวณ อบต.ป่าก่อดา
ฯลฯ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑
1
๑
๒

ห้อง
ห้อง
ห้อง
เครื่อง
สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
๒๐๐
180
สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
10
30
10

5) ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชิญมาให้ความรู้แก่
ครู / ผู้ดูแลเด็ก นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน
5.๑) ชื่อ – สกุล นางสุทิน ไพยราช ให้ความรู้เรื่องการทาขนมไทยสถิติการให้ความรู้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ จานวน ๒ ครั้ง/ปี
5.๒) ชื่อ – สกุล นางแก้วรัตน์ ภัยราช ให้ความรู้เรื่อง การตัดตุง สถิติการให้ความรู้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
5.๓) ชื่อ – สกุล นางชวนพิศ ศรีจุมปา ให้ความรู้เรื่อง การประดิษฐ์ กระทง สถิติการให้
ความรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
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๑5. หลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดา
15.1 หลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดา ต่ากว่า ๓ ปี
จั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๖ โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดา จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย ดังต่อไปนี้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กอายุ ต่ากว่า ๓ ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของ
การอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามวัย
และความสามารถของแต่ละบุคคล
จุดหมาย
มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย
ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ ดังนี้
๑. เด็กเล็กทุกคนมีร่างกายเติบโตตามวัยและสุขภาพดี
๒. เด็กเล็กทุกคนใช้อวัยวะของร่างกายได้คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน
๓. เด็กเล็กทุกคนมีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย
๔. เด็กเล็กรับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมตัว
๕. เด็กเล็กทุกคนช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย
๖. เด็กเล็กทุกคนสื่อความหมายและใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
๗. เด็กเล็กทุกคนสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
๘. เด็กเล็กทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสานึกในการรักวัฒนธรรมประเพณีไทย
๙. เด็กเล็กทุกคนมีมารยาทและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
คุณลักษณะตามวัย
เป็นความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวัยนั้นๆ ขณะเดียวกัน
จะต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ลักษณะตามวัยที่สาคัญของเด็กอายุ ๓ ปี ดังนี้
พัฒนาการด้านร่างกาย
วิ่งคล่องแต่ไม่สามารถหยุดได้ทันที่
เดินถอยหลังได้
เดินขึ้นบันไดได้เองโดยวางเท้าทั้ง ๒ ข้างบนบันไดข้างเดียว
สลับเท้าขึ้นบันไดได้เมื่ออายุย่าง ๓ ปี
หยิบของชิ้นเล็กๆได้ แต่หลุดมือง่าย
จับดินสอแท่งใหญ่ๆ ได้ด้วยนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
แสดงอารมณ์ตามความรู้สึกต่างๆ ด้วยคาพูด
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง เมื่อได้รับการยอมรับหรือชมเชย
มีความเป็นตัวของตัวเอง
พัฒนาการด้านสังคม-สิ่งแวดล้อม
เล่นร่วมกับคนอื่น แต่ต่างคนต่างเล่น
เริ่มรู้จักเล่นเป็นกลุ่มกับเด็กอื่น
พยายามช่วยตนเองในเรื่องการแต่งตัว
รู้จักขอและเริ่มรู้จักให้
เริ่มรู้จักรอคอย
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พัฒนาการด้านสติปัญญา
มีช่วงความสนใจกับของบางอย่างได้นาน ๓-๕ นาที
ชอบดูหนังสือภาพ
ชอบฟังคากลอน นิทาน คาคล้องจอง
สนใจค้นคว้า สารวจสิ่งต่าง ๆ
เริ่มประโยคคาถาม อะไร
สนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งรอบตัว
ขีดเขียนเส้นตรงเป็นแนวดิ่งได้
วางของซ้อนกันได้ ๔-๖ ชั้น
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
ด้านร่างกาย
1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
สาระการเรียนรู้
ด้านอารมณ์และจิตใจ 2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
ด้านสังคม
3. ธรรมชาติรอบตัว
ด้านสติปัญญา
4. สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๒. กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมประจาวัน
๓. กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม
๔. กิจกรรมเสรี / การเล่นตามมุม
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๖. เกมส์การศึกษา
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ กองค์การบริ หารส่วนตาบลป่าก่อดา จัดการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาระดับปฐมวัย
ดังต่อไปนี้
15.2 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กอายุ ๓ ปี
เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กมีการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล
จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กอายุ 3 ปี มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์
และจิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคลจึงกาหนด
จุดหมายซึ่งเป็นมาตรฐานคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ ดังนี้
ร่างกายเติบโตตามวัยและสุขนิสัยที่ดี
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกาลังกาย
ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย
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รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้
คุณลักษณะตามวัย
คุณลักษณะตามวัยเป็นความสามารถตามวัย หรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึง
วัยนั้นๆ ขณะเดียวกันจะต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ลักษณะตามวัยที่สาคัญของเด็กอายุ ๓ ปี
ดังนี้
พัฒนาการด้านร่างกาย
วิ่งและหยุดโดยไม่ล้ม
รับลูกบอลด้วยมือและลาตัว
เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้
เขียนรูปวงกลมตามแบบได้
ใช้กรรไกรมือเดียวได้
วาดและระบายสีอิสระได้
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก
ชอบที่จะทาให้ผู้ใหญ่พอใจและได้คาชม
กลัวการพลัดจากผู้เลี้ยงดูใกล้ชิดน้อยลง
พัฒนาการด้านสังคม
รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง
ชอบเล่นแบบคู่ขนาน (เล่นของเล่นชนิดเดียวกันแต่ต่างคนต่างเล่น)
เล่นสมมติได้
รู้จักรอคอย
พัฒนาการด้านสติปัญญา
สารวจสิ่งต่าง ๆ ที่เหมือนกันและต่างกันได้
บอกชื่อของตนเองได้
ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา
สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ ได้
สนใจนิทานและเรื่องราวต่าง ๆ
ร้องเพลง ท่องคากลอน คาคล้องจองง่าย ๆ และแสดงท่าทางเลียนแบบได้
รู้จักใช้คาถาม “อะไร”
สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่าย ๆ
อยากรู้อยากเห็นทุกอย่างรอบตัว
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕60
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรรู้
ด้านร่างกาย
๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
สาระการเรียนรู้
ด้านอารมณ์และจิตใจ ๒. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
ด้านสังคม
๓. ธรรมชาติรอบตัว
ด้านสติปัญญา
๔. สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๒. กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมประจาวัน
๓. กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม
๔. กิจกรรมเสรี / การเล่นตามมุม
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง
๖. กิจกรรมเกมการศึกษา
๑6. ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
16.1 ผลงานดีเด่น
ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑. ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๓ ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมาก
๒. ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๓ ได้รับเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่
ยอดเยี่ยมระดับจังหวัด
๓. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็ก
เล็กปลอดโรค
๔. ๓ ส.ค. ๒๕๕๑ ได้รับรางวัลครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประปี
๒๕๕๑
๕. ๑ ก.ย. ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น
ด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ
๖. ๑ ธ.ค. ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลชมเชยระดับจังหวัด
ด้านการจัดสิ่งแวดล้อม
๗. ๔ ส.ค. ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประปี
๒๕๕๕
๘. ๑ ต.ค. ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น
ด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ
๙. ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คุณภาพด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ

1-๑๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สสจ.เชียงราย
สสจ.เชียงราย
กรมควบคุมโรค
ท้องถิ่น จ.เชียงราย
สสอ.แม่ลาว
สสจ.เชียงราย
ท้องถิ่น จ.เชียงราย
สสจ.เชียงราย
สสจ.เชียงราย

ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๐. ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลผ่านการประเมิน
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ
๑๑. ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๗ ได้รับรางวัลศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ดีเด่นระดับอาเภอ
๑๒. ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗ ผ่านการประเมินศูนย์คุณภาพ
ศูนย์มาตรฐาน ด้านทันตกรรม
๑๓. ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗ ผ่านการประเมินศูนย์คุณภาพ
14. ศูนย์มาตรฐาน ด้าน สาธารณสุข ปีการศึกษา 2560
ได้รับรางวัล ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2561

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ท้องถิ่น จ.เชียงราย
อ.แม่ลาว
สสอ.แม่ลาว
สสจ.เชียงราย

16.2 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการวันแม่แห่งชาติ
โครงการวันเข้าพรรษา
โครงการลอยกระทง
โครงการส่งท้ายวันปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โครงวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมมอบวุฒิบัตรเด็ก (บัณฑิตน้อย)
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ
โครงการออมทรัพย์กับออมสิน
โครงการรณรงค์ลูกน้ายุงลาย
โครงการไหว้ครู
โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุรายหัว
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
โครงการปลอดภัยไว้ก่อน
ฯลฯ

หลักฐานยืนยันความสาเร็จ
-รายงานผลการดาเนินงาน/ภาพถ่าย
-รายงานผลการดาเนินงาน/ภาพถ่าย
-รายงานผลการดาเนินงาน/ภาพถ่าย
-รายงานผลการดาเนินงาน/ภาพถ่าย
-รายงานผลการดาเนินงาน/ภาพถ่าย
-รายงานผลการดาเนินงาน/ภาพถ่าย
-รายงานผลการดาเนินงาน/ภาพถ่าย
-รายงานผลการดาเนินงาน/ภาพถ่าย
-รายงานผลการดาเนินงาน/ภาพถ่าย
-รายงานผลการดาเนินงาน/ภาพถ่าย
-รายงานผลการดาเนินงาน/ภาพถ่าย
-รายงานผลการดาเนินงาน/ภาพถ่าย
-รายงานผลการดาเนินงาน/ภาพถ่าย
-รายงานผลการดาเนินงาน/ภาพถ่าย
-รายงานผลการดาเนินงาน/ภาพถ่าย

1-๑๒

บทที่ 2
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานที่ ๑ ครู /ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับงานทีร่ ับผิดชอบ
หมั่นพัฒนาตนเอง มีครู และบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/ ผลการประเมิน
กิจกรรม
ร้อยละ
๑. ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็กมี
แบบประเมินคุณธรรม
100
คุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐาน
จริยธรรม
๒. ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็กปฏิบัติตน
100
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้ครบถ้วน
ตามมาตรฐาน
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามเกณฑ์
100
ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐ – ๗๔% = พอใช้
ดีมาก
๗๕ – ๘๙% = ดี ≥ ๙๐% = ดีมาก)

หมายเหตุ
ครูทกุ คนยึดถือและ
ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2556
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ครบทั้ง 5 ด้าน 9 ข้อ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
(๑)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

พอใช้
(๒)
ร้อยละ ๕๐-๗๔
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ดี
(๓)
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน
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ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/
ผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ
๑. ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็ก - ปริญญาบัตร ฯลฯ
100
จบการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับ - วุฒิบัตรทางการศึกษา ฯลฯ
ปริญญาตรีสาขาการศึกษา
- ประกาศนียบัตร ฯลฯ
ปฐมวัย
- ทะเบียนประวัติ
๒. ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็ก
100
จบการการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น
และมีประสบการณ์การท่างาน
ด้านเด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่า
๓ ปี
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตาม
100
เกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐ – ๗๔% = พอใช้
ดีมาก
๗๕ – ๘๙% = ดี ≥ ๙๐% = ดีมาก)

หมายเหตุ
ครูของ ศพด. ทุกคน
มีคุณวุฒิปริญาตรี
ด้านการศึกษาปฐมวัย
และมีประสบการณ์
การสอนเด็กปฐมวัย
มากกว่า 5 ปี

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
(๑)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

พอใช้
(๒)
ร้อยละ ๕๐-๗๔
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ดี
(๓)
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

2-2

ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ เทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ
ครูแต่ละคนได้รับการ
๑. ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็กมี - วุฒิบัตร
100
พัฒนา อบรม
การศึกษาหรือพัฒนาตนเอง - ประกาศนียบัตร
ศึกษาดูงาน
อย่างต่อเนื่อง
- รายงาน
มากกว่า 1 ครั้ง/ปี
๒. ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็กมี - นวัตกรรมใหม่ ๆ
100
และมากกว่า
การศึกษาอบรมสัมมนา
- ค่าสั่ง
20 ชั่วโมง/คน/ปี
หลักสูตรพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือ ฯลฯ
โดยมีการรายงานการ
หลักสูตรที่เกี่ยวกับหน้าที่ความ
เข้าอบรม/พัฒนา
ตนเองให้ผู้บริหารได้
รับผิดชอบ
ทราบด้วย
ไม่ต่ากว่า ๒๐ ชม. : คน : ปี
๓. ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็กมี
100
การศึกษาอบรมดูงาน อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง : คน : ปี
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสม
100
ตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐ – ๗๔% = พอใช้
ดีมาก
๗๕ – ๘๙% = ดี ≥ ๙๐% = ดีมาก)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
(๑)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

พอใช้
(๒)
ร้อยละ ๕๐-๗๔
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ดี
(๓)
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

2-3

ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ มีจ่านวนครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรสนับสนุน เพียงพอ
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
ผลการประเมิน
กิจกรรม
มี
ไม่มี
๑. มีจ่านวนครู/ผู้ดูแล - โครงสร้างอัตราก่าลังบุคลากร
เด็กครบตามเกณฑ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒. มีบุคลากรสนับสนุน - ค่าสั่งมอบหมายหน้าที่
ตามมาตรฐานการ
- สถิติจ่านวนผู้เรียน
ด่าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ปฏิบัติตามเกณฑ์การ
ประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ

√
√

หมายเหตุ
-ครู/ผูด้ ูแลเด็ก และ
บุคลากรสนับสนุน 6 คน
จ่านวนนักเรียน 57 คน
คิดเป็นอัตรา 6:57
หรือประมาณ 1 : 10

2
ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน
ไม่ได้เลย

ดี
(๒)
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้
๑ ข้อ

2-4

ดีมาก
(๓)
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้
๒ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการประเมิน
ร้อยละ
๑. ร้อยละของครู/ผู้ดูแล - แบบส่ารวจผู้เรียนและมีการตรวจ
100
เด็กมีการดูแลเอาใจใส่
สุขภาพประจ่าวัน
ผู้เรียนอย่างสม่่าเสมอ
- แบบส่ารวจภาวะโภชนาการ
๒. ร้อยละของครู/ผู้ดูแล - แบบรายงานหรือบันทึกการศึกษาเด็ก
100
เด็กมีการติดต่อสื่อสารกับ
เป็นรายกรณี
ผู้ปกครอง และชุมชนอย่าง - แบบรายงานคัดกรองผู้เรียนเบื้องต้น
สม่่าเสมอ
และรายงานผู้ปกครองทราบ
- แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน
- บันทึกการประชุมผู้ปกครอง
- มีหลักฐานการเยี่ยมบ้านผู้เรียน
- บันทึกการประชุมผู้ปกครอง
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
- วารสาร หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตาม
100
เกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐ – ๗๔% = พอใช้
ดีมาก
๗๕ – ๘๙% = ดี ≥ ๙๐% = ดีมาก)

หมายเหตุ
-มีการส่ารวจผู้เรียนและ
สุขภาพผู้เรียนสม่่าเสมอ
-ให้ความส่าคัญกับ
สุขภาพนักเรียนทั้ง
ด้าน ร่างกาย จิตใจ
สังคมและปัญญา
-ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งแวดล้อมศูนย์
เด็กเล็ก/ผ่านการ
ประเมินศูนย์ทางด้าน
สาธารณสุข อยู่ในระดับ
ที่โดดเด่น
-มีกิจกรรมเยีย่ มบ้านและ
การสื่อสารและมี
กิจกรรมสร้างสัมพันธ์
ภาพกับผู้ปกครอง
นักเรียนเป็นอย่างดี

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
(๑)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

พอใช้
(๒)
ร้อยละ ๕๐-๗๔
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ดี
(๓)
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน
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ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานที่ ๒ ครู /ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดการประสบการณ์ การเรียนรู้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
และเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ
-คณะกรรมการฯ ประเมินครูโดย
๑. ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็กมี - หลักสูตรการศึกษา
66.67
การสัมภาษณ์ เห็นว่ายังมีครู 1 คน
ความรู้ มีความเข้าใจหลักการ ปฐมวัย
จาก 3 คน มีความรู้/เข้าใจใน
จัดประสบการณ์การเรียนรู้
- แผนการจัด
หลักสูตรยังไม่ดีมากนัก
-ครู/ผู้ดูแลเด็กทุกคน มีการจัดท่า
๒. ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็ก
ประสบการณ์
100
หลักสูตร แผนการสอนรายสัปดาห์/
จัดท่าแผนการจัด
ฯลฯ
รายวัน อย่างสม่่าเสมอ
ประสบการณ์เด็กปฐมวัย
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสม
83.33
ตามเกณฑ์ ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐ – ๗๔% = พอใช้
ดี
๗๕ – ๘๙% = ดี ≥ ๙๐% = ดีมาก)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
(๑)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

พอใช้
(๒)
ร้อยละ ๕๐-๗๔
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ดี
(๓)
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

2-6

ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ
-มีการวางแผนการจัด
๑. ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็กมี - แบบสังเกตผู้เรียน
100
ประสบการณ์ให้เด็กซึ่งมีความ
การศึกษาสังเกตผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
แต่ต่างกันตามวัยใน 2
รายบุคคล
- ใบงาน แบบฝึก
ระดับชั้นอย่างเหมาะสม
๒. ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็ก - แผนการจัดประสบการณ์
100
-มีการจัดกิจกรรมและเสริม
จัดกิจกรรมที่หลากหลายโดย - แฟ้มพัฒนางานผู้เรียน
พัฒนาการของผู้เรียน
เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ
- แบบบันทึกพฤติกรรม
ตามวัย ตามช่วงชั้น
๓. ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็ก
100
ที่หลากหลาย
จัดกิจกรรมและประสบการณ์
ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของ
ผู้เรียน ตามวัย และเต็ม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสม
100
ตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐ – ๗๔% = พอใช้
ดีมาก
๗๕ – ๘๙% = ดี ≥ ๙๐% = ดีมาก)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
(๑)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

พอใช้
(๒)
ร้อยละ ๕๐-๗๔
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ดี
(๓)
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน
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ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการผลิตสื่อ และใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง และผู้เรียน
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ
-ครูมีการผลิตสื่อ
๑. ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็กมี - แบบสังเกตผู้เรียนรายบุคคล
100
ประกอบการสอนเพื่อพัฒนา
การผลิตสื่อ และใช้เทคโนโลยีที่ - ใบงาน แบบฝึก
เด็กจากวัสดุท้องถิ่นอย่าง
สอดคล้องกับแผนการจัด
- แผนการจัดประสบการณ์
สร้างสรรค์
ประสบการณ์ การเรียนรู้ตนเอง - แฟ้มพัฒนางานผู้เรียน
-มีการจัดหา/จัดซื้อสื่อที่
และผู้อื่น
- แบบบันทึกพฤติกรรม
เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก
๒. ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
100
อย่างเพียงพอและ
กิจกรรมที่หลากหลายโดยเน้น
มีความทันสมัย ใช้งานได้
ผู้เรียนเป็นส่าคัญ
๓. ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
100
กิจกรรมและประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการของ
ผู้เรียนตามวัย และเต็มศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละคน
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตาม
100
เกณฑ์
ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐ – ๗๔% = พอใช้
ดีมาก
๗๕ – ๘๙% = ดี ≥ ๙๐% = ดีมาก)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
(๑)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

พอใช้
(๒)
ร้อยละ ๕๐-๗๔
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ดี
(๓)
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน
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ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ มีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริง เหมาะสมตามวัย
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ
-มีการประเมินพัฒนาการ
๑. ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็กมี - แบบประเมินพัฒนาผู้เรียน
100
ของเด็กเล็กที่หลากหลาย
วิธีการประเมินพัฒนาการ
- แผนการจัดประสบการณ์
เหมาะสมกับกิจกรรมที่จัด
ผู้เรียนแบบหลากหลาย
- บันทึกหลังการจัด
โดยครูจะมีแบบวัดส่าหรับ
๒. ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็ก
ประสบการณ์
100
แต่ละกิจกรรม
น่าผลการประเมินมา
- รายงานผลการประเมิน
พัฒนาการจัดประสบการณ์
ฯลฯ
ผู้เรียน
๓. ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็ก
100
สามารถน่าผลการประเมิน
มาวางแผนร่วมกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนาผู้เรียน
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสม
100
ตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐ – ๗๔% = พอใช้
ดีมาก
๗๕ – ๘๙% = ดี ≥ ๙๐% = ดีมาก)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
(๑)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

พอใช้
(๒)
ร้อยละ ๕๐-๗๔
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ดี
(๓)
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน
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ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานที่ ๓ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรมมีภาวะผู้น่า และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาวิชาชีพการบริหารการศึกษา
ผลการประเมิน
หัวหน้าศูนย์ฯ
หัวหน้าศูนย์ฯ
เอกสาร/หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
๑. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - แบบประเมินตนเอง
√
ประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดี - แบบสัมภาษณ์ชุมชน
๒. หัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กยึด - แบบประเมินผลการ
√
หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
ปฏิบัติงาน
๓. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯลฯ
√
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ
ของครู
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ หัวหน้าศูนย์ฯ ปฏิบัติ
3 ข้อ
ตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
หัวหน้าศูนย์ฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์
การประเมินได้ ๑ ข้อ หรือไม่ได้เลย

ดี
(๒)
หัวหน้าศูนย์ฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์
การประเมินได้ ๒ ข้อ
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ดีมาก
(๓)
หัวหน้าศูนย์ฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์
การประเมินได้ ๓ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น่าทางวิชาการ
ผลการประเมิน
หัวหน้าศูนย์ฯ
หัวหน้าศูนย์ฯ
เอกสาร/หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม
โครงการ/กิจกรรม
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
๑. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก - แผนยุทธศาสตร์การ
√
เล็กมีแผนพัฒนาการศึกษา พัฒนาการศึกษา
ที่สอดคล้องกับบริบทของ - แผนการพัฒนา
ท้องถิ่น และของชาติ
ศึกษา ๓ ปี
๒. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก - แผนปฏิบัติการ
√
เล็กมีวิสัยทัศน์ในการจัด
ประจ่าปี
การศึกษา
งบประมาณ
๓. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก - แผนปฏิบัติการ
√
เล็กมีความเป็นผู้น่าในการ ประจ่าปีการศึกษา
พัฒนาวิชาการศูนย์พัฒนา - ค่าสั่งมอบหมายงาน
เด็กเล็ก
ฯลฯ
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ หัวหน้าศูนย์ฯ
3 ข้อ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

หมายเหตุ
-หัวหน้าศูนย์ฯ
มีความเป็น
ผู้น่าและจัดท่า
แผนการศึกษา
อย่างมี
วิสัยทัศน์และ
ทิศทางในการ
พัฒนาอย่าง
ชัดเจน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
หัวหน้าศูนย์ฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์
การประเมินได้ ๑ ข้อ หรือไม่ได้เลย

ดี
(๒)
หัวหน้าศูนย์ฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์
การประเมินได้ ๒ ข้อ
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ดีมาก
(๓)
หัวหน้าศูนย์ฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์
การประเมินได้ ๓ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ
ผลการประเมิน
เอกสาร/
หัวหน้าศูนย์ฯ
หัวหน้าศูนย์ฯ
หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรม
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
-การสนับสนุน
๑. มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
- หลักสูตร
√
การพัฒนา
ศึกษาปฐมวัยและแนวทางการจัด
การศึกษา
และประเมิน
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการ
ปฐมวัย
ครูให้เป็น
วิชาชีพชั้นสูง
วัดผลประเมินผลการศึกษา
- แผนการจัด
อย่างเป็น
๒. ให้ความส่าคัญกับบทบาท
ประสบการณ์
√
ระบบต่อเนื่อง
ประธานในการแต่งตั้งกรรมการ
- แบบประเมิน
ยังไม่เห็นเป็น
ที่ประจักษ์
และการประชุมคณะกรรมการ
วัดผล
ชัดเจน
หลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- หลักสูตรศูนย์
-การวางและ
๓. มีการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาเด็ก
√
ขับเคลื่อน
ระบบกลไก
พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของ
เล็ก
การประกัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- นวัตกรรม
คุณภาพ
๔. มีการส่งเสริมสนับสนุนการ
- รายงานการ
√
ภายในยังต้อง
มีการพัฒนาให้
จัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และ
ประกัน
ดีขึ้น
เทคโนโลยีที่หลากหลายเหมาะสม
คุณภาพ
กับผู้เรียน
ภายใน
๕. มีการสนับสนุนการพัฒนาและ
×
ประเมินครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
๖. มีการติดตามความก้าวหน้าทาง
√
วิชาการอยู่เสมอ
๗. มีการวางระบบกลไกที่ดีในการ
×
ประกันคุณภาพภายใน
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ หัวหน้าศูนย์ฯ ปฏิบัติ
5 ข้อ
ตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ดี
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
หัวหน้าศูนย์ฯ ปฏิบัติตาม หัวหน้าศูนย์ฯ ปฏิบัติตาม หัวหน้าศูนย์ฯ ปฏิบัติตาม
เกณฑ์การประเมินได้
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ต่่ากว่า ๓ ข้อ
ได้ ๓ – ๔ ข้อ
ได้ ๕ – ๖ ข้อ
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ดีมาก
(๔)
หัวหน้าศูนย์ฯ ปฏิบัติตาม
เกณฑ์การประเมิน
ได้ครบทั้ง ๗ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ผลการประเมิน
หัวหน้าศูนย์ฯ
หัวหน้าศูนย์ฯ
เอกสาร/หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
-ยังไม่ปรากฏ
๑. หัวหน้าศูนย์ฯ มี
- แผนปฏิบัติการประจ่าปี
√
เป็นรูปธรรม
การปฏิบัติงานเป็นไป
- เอกสาร หลักฐาน
อย่างชัดเจน
ตามเป้าหมายที่ก่าหนด
แบบประเมินผลที่แสดง
ในการน่าผล
การประเมิน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
ถึงประสิทธิภาพและ
การประกัน
๒. ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ประสิทธิผลของศูนย์
√
คุณภาพ
ในผลงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในรอบปีที่
ผ่านมา
พัฒนาเด็กเล็ก
- แบบส่ารวจความพึง
มาใช้ส่าหรับ
๓. หัวหน้าศูนย์ฯ
พอใจในผลงานของศูนย์
×
การบริหาร
น่าผลการประเมินมาใช้
พัฒนาเด็กเล็ก
งานอย่าง
ต่อเนื่อง
ในการบริหารงานอย่าง - มาตรฐานการด่าเนินงาน
ต่อเนื่อง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ หัวหน้าศูนย์ฯ ปฏิบัติ
2 ข้อ
ตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ดี
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
หัวหน้าศูนย์ฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์
การประเมินได้ ๑ ข้อ หรือไม่ได้เลย

ดี
(๒)
หัวหน้าศูนย์ฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์
การประเมินได้ ๒ ข้อ
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ดีมาก
(๓)
หัวหน้าศูนย์ฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์
การประเมินได้ ๓ ข้อ

มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ่านวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ มีอัตราส่วนจ่านวนผู้เรียนต่อห้องเรียนตามเกณฑ์ที่ก่าหนด
เกณฑ์การประเมิน

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

๑. มีอัตราส่วนของครู ผู้เรียนตาม
- เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่แสดง
เกณฑ์ที่ก่าหนด (เด็ก อายุ ๒–๓ ปี
ถึงการบริหารจัดการในการจัดให้มีครู
ครูหรือผู้ดูแลเด็กต่อเด็ก = ๑ : ๑๕ คน ผู้ดูแลเด็ก เพียงพอตามสัดส่วน
เด็กอายุ ๓ ปีขึ้นไป ครูหรือผู้ดูแลเด็ก - แบบรายงานจ่านวนผู้เรียน ฯลฯ
ต่อเด็ก = ๑ : ๒๐ คน )
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผลการประเมินมีหรือไม่มี
ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน
หมายเหตุ
มี ไม่มี
-มีเอกสารการ
√

มี
ผ่าน

คิดสัดส่วน
ประกอบ
ชัดเจน
(เฉลี่ยไม่เกิน
1:10)

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ผ่าน
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผลการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน

ไม่ผ่าน
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผลการประเมิน
ไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ผู้เรียนมีเกณฑ์อายุตามมาตรฐานการด่าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ
มี ไม่มี
-มีเอกสาร
๑. มีข้อมูลพื้นฐานผู้เรียน
- ฐานข้อมูลของเด็กตามทะเบียนราษฎร์
√
ประกอบ
๒. มีประกาศก่าหนดเกณฑ์ - ประกาศก่าหนดเกณฑ์อายุในการรับผู้เรียน
√
ชัดเจน
อายุในการรับผู้เรียน
ฯลฯ
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติตามเกณฑ์การ
2 ข้อ
ประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ผ่าน
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน
ได้ทั้ง ๒ ข้อ

ไม่ผ่าน
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติตามเกณฑ์กรประเมิน
ได้ ๑ ข้อ หรือไม่ได้เลย
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มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ มีอาคารเรียน อาคารประกอบห้องเรียน ลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ
ผลการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เอกสาร/หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
-สภาพของ
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
- เอกสารหลักฐาน
√
อาคารเรียน
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ ภาพถ่ายอาคารเรียน
อาคารประกอบ
เรียนรู้ มีอาคารสถานที่
อาคารประกอบ
ห้องเรียน
เหมาะสม
- บรรยากาศใน
ลานกิจกรรม
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องเรียน
√
สนามเด็กเล่น
อาคารประกอบ
- ภาพห้องกิจกรรม
วัสดุ ครุภัณฑ์
มีอย่าง
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ต่าง ๆ
√
เพียงพอ
ห้องเรียนที่เหมาะสมและ
- ครุภัณฑ์เพียงพอ
และมีการ
เพียงพอ
- สมุดคุมครุภัณฑ์
จัดสภาพ
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้อง ฯลฯ
√
แวดล้อม
พิเศษ มีห้องกิจกรรม
ตามหลัก
ห้องปฐมพยาบาล
สุขาภิบาล
ลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น
๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุ
√
ครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการจัด
การศึกษา
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5 ข้อ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง (๑)
พอใช้ (๒)
ดี (๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามเกณฑ์ประเมินได้ ๒ ข้อ ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
หรือต่่ากว่า
ได้ ๓ ข้อ
ได้ ๔ ข้อ

2-15

ดีมาก (๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๕ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ มีการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เอกสาร/หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม
โครงการ/กิจกรรม
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เอกสารหลักฐาน
√
ได้รับการจัดสรร
- หนังสือการจัดสรร
งบประมาณจากกรม
งบประมาณฯ
ส่งเสริมการปกครองส่วน - โครงการระดม
ท้องถิ่น
ทรัพยากรเพื่อ
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษาฯ
√
ได้รับการจัดสรร
- ภาพถ่ายทรัพยากร
งบประมาณจากองค์กร
เพื่อการจัด
ปกครองส่วนท้องถิ่น
การศึกษา
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- รายชื่อผู้สนับสนุน
√
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ/ผู้
งบประมาณและทรัพยากร บริจาค
เพื่อการจัดการศึกษาจาก
ฯลฯ
ผู้ปกครอง ชุมชน
หน่วยงานภาคอื่น และ
ภาคเอกชน
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 ข้อ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

หมายเหตุ
- ศพด. ได้รับ
งบประมาณ
ในการจัด
การศึกษา
จาก อบต.
ต้นสังกัด และ
กรม สถ.
ตามระเบียบ
อย่าง
เหมาะสม
เพียงพอ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินเลย

พอใช้
ดี
(๒)
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ได้ ๑ ข้อ
ได้ ๒ ข้อ
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ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เอกสาร/หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
-มีจุดเด่น
๑. มีสื่อธรรมชาติที่
- เอกสารหลักฐาน
√
ด้านสื่อ
เหมาะสมและเอื้อต่อการ - ภาพถ่ายสื่อ
ภูมิปัญญา
เรียนรู้
เทคโนโลยี/การใช้สื่อ
ท้องถิ่น
๒. มีสื่อเทคโนโลยี
- บรรยากาศการจัด
√
-ยังขาด
สารสนเทศที่เหมาะสมและ กิจกรรมที่มีการใช้
การแลก
เอื้อต่อการเรียนรู้
สื่อที่เอื้อต่อการ
เปลี่ยนหรือ
๓. มีการแลกเปลี่ยนหรือ
เรียนรู้
×
เชื่อมโยงสื่อ
การเรียน
เชื่อมโยงสื่อการเรียน
- โครงการเรียนรู้จาก
การสอน
๔. มีสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
√
ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการ - สมุด/ทะเบียนคุมสื่อ
เรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฯลฯ
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 ข้อ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ดี
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามเกณฑ์ประเมินได้ ๑ ข้อ ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
หรือไม่ได้เลย
ได้ ๒ ข้อ
ได้ ๓ ข้อ
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ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๔ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อม พื้นที่สีเขียว และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เอกสาร/หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
-ศพด.ท่าได้
๑. มีสภาพแวดล้อม
- สนามเด็กเล่น
√
ดีมากทุกข้อ
สะอาด สะดวก ปลอดภัย
สวนหย่อม
และค่านึงถึง
และเอื้อต่อการจัด
สวนสมุนไพร ฯลฯ
หลักสุขาภิบาล
รวมทั้งได้รับ
การศึกษา
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
การประเมิน
๒. มีพื้นที่สีเขียวร่มรื่น
ภายในและภายนอก
√
และผ่านการ
สวยงามและเอื้อต่อการจัก - ภาพการจัดกิจกรรม
ประเมิน
ตัวบ่งชี้ด้าน
การศึกษา
ในสภาพแวดล้อมที่
สาธารณสุข
๓. มีแหล่งเรียนรู้ภายในที่ ปลอดภัย สะอาด
√
จาก
เอื้อต่อการจัดการศึกษา
สะดวก
รพ.แม่ลาว
ได้คะแนนใน
๔. มีข้อมูลแหล่งเรียนรู้ - โครงการศึกษานอก
√
ระดับสูง
ภายนอกพื้นที่เอื้อต่อการ
สถานที่
จัดการศึกษา
ฯลฯ
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 ข้อ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามเกณฑ์ประเมินได้ ๑ ข้อ ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
หรือไม่ได้เลย
ได้ ๒ ข้อ
ได้ ๓ ข้อ
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ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๔ ข้อ

มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่าง
เป็นระบบและครบวงจร
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริหารงานที่เหมาะสม
ผลการประเมิน
เอกสาร/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรม
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
-ศพด.
๑. มีโครงสร้างการบริหารงานที่เป็น
- แผนภูมิ
√
มีการด่าเนิน
โครงสร้าง
รูปธรรม
งานได้ครบ
- ค่าสั่ง
๒. มีระเบียบการบริหารงานตามความ
√
ทุกข้อเป็น
- งานอาคาร
เหมาะสม
อย่างดี
สถานที่
๓. มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และ
√
- งานกิจการ
ด่าเนินการอย่างเป็นระบบ
นักเรียน
๔. มีระบบการบริหารงานบุคคลตาม
√
- งานความ
มาตรฐานการด่าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์กับชุมชน
- แบบการนิเทศ
๕. มีระบบการบริหารงานธุรการ
√
เอกสารการน่
า
ผล
งบประมาณทรัพย์สินและรายได้ ตาม
มาตรฐานการด่าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การนิเทศไปใช้ใน
การตัดสินใจและ
๖. มีระบบการบริหารงานทั่วไป ตาม
√
ปรับปรุงงาน
มาตรฐานการด่าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - รายงานการ
๗. มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
√
ประชุม นิเทศ
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตามแผนอย่าง
งานฯลฯ
ต่อเนื่อง
๘. มีการน่าข้อมูลและผลการประเมินไปใช้
√
ในการตัดสินใจ และปรับปรุงงาน
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติ
8 ข้อ
ตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามเกณฑ์ประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์
ได้ ๒ ข้อ หรือต่่ากว่า
ได้ ๓ – ๔ ข้อ
ได้ ๕ – ๖ ข้อ
ประเมินได้ ๗ – ๘ ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
ผลการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เอกสาร/หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
-ยังขาดการ
๑. มีแผนการจัดเก็บข้อมูลที่ - ระบบสารสนเทศ
√
ประเมิน
จ่าเป็นต่อการพัฒนาศูนย์
- ข้อมูลสารสนเทศ
ระบบ
พัฒนาเด็กเล็กเป็นหมวดหมู่
- รายงานเกี่ยวกับ
สารสนเทศ
อย่างครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ข้อมูลสารสนเทศ
และน่ามาใช้
๒. มีการจัดข้อมูลเป็นระบบ
(CCIS)
√
ในการ
สารสนเทศ สะดวก รวดเร็ว
ฯลฯ
ปรับปรุงเพื่อ
ทันต่อการใช้งานเป็นปัจจุบัน
พัฒนางาน
ให้ครอบคลุม
และมีผู้รับผิดชอบ
๓. มีการน่าสารสนเทศไป
√
วิเคราะห์ใช้ในการจัดท่า
แผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. มีการประเมินผลระบบ
×
สารสนเทศ
๕. มีการน่าผลการประเมินมา
×
ใช้ในการปรับปรุงสารสนเทศ
อย่างครอบคลุม
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 ข้อ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
พอใช้
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามเกณฑ์ประเมินได้ ๒ ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ข้อ หรือต่่ากว่า
ได้ ๓ ข้อ
ได้ ๔ ข้อ
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ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๕ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ผลการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เอกสาร/หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ยังไม่ปฏิบัติตาม
โครงการ/กิจกรรม
การประเมินได้แล้ว
เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √)

๑. มีการส่ารวจปัญหา
- แบบสอบถาม
ความต้องการในการพัฒนา - แบบส่ารวจ
ของหัวหน้าศูนย์ฯ ครู/
- แผนพัฒนาบุคลากร
ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร
- โครงสร้างพัฒนา
๒. มีการจัดท่า
บุคลากร
แผนพัฒนา/โครงสร้าง/
- รายงานผล
กิจกรรม การพัฒนา
ฯลฯ
๓. มีการด่าเนินการตาม
แผนพัฒนา/โครงสร้าง/
กิจกรรม อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
๔. มีการประเมินผลการ
พัฒนา
๕. มีการติดตามผลการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการพัฒนา
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
พอใช้
(๑)
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามเกณฑ์ประเมินได้ ๒
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ข้อ หรือต่่ากว่า
ประเมินได้ ๓ ข้อ

หมายเหตุ

(ใส่เครื่องหมาย ×)
-มีการส่ารวจ
ปัญหาความ
ต้องการของ
บุคลากรใน
ศูนย์
-มีการ
ด่าเนินการ
ตามแผน/จัด
กิจกรรมอย่าง
เป็นระบบ
-มีการ
ประเมินผล
การจัด
กิจกรรม
ติดตามผล
และน่ามา
พัฒนาให้ดีขึ้น
ในปีต่อไป

√

√
√

√
√
5 ข้อ
ดีมาก

ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ได้ ๔ ข้อ
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ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๕ ข้อ

มาตรฐานที่ ๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ กระจายอ่านาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ผลการประเมิน
เอกสาร/
หัวหน้าศูนย์ฯ
หัวหน้าศูนย์ฯ
หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ยังไม่ปฏิบัติตาม
โครงการ/
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรม
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
๑. มีการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าสั่งมอบหมาย
√
โดยก่าหนดแผนภูมิโครงสร้าง มีการ
งาน
มอบหมายงานคณะกรรมการฝ่าย
- รายงานผลการ
ต่าง ๆ ในรูปแบบค่าสั่ง อย่างชัดเจน
ปฏิบัติงาน
๒. มีการมอบอ่านาจในการตัดสินใจ - การประเมินผล
√
ตามภาระงาน
การปฏิบัติงาน
๓. มีการด่าเนินงานตามภาระงานที่
ฯลฯ
√
ได้รับมอบหมาย
๔. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
√
ที่ได้รับมอบหมายและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
๕. มีการน่าผลการประเมินไป
√
พัฒนาการปฏิบัติงาน
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5 ข้อ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

หมายเหตุ
-มีการใช้
หลักการ
กระจายอ่านาจ
ในการบริหาร
ศูนย์
การกระจาย
อ่านาจการ
ตัดสินใจ
กระจายอ่านาจ
การรับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม
-มีการประเมิน
ผู้รับผิดชอบงาน
และน่าผลไป
ปรับปรุงและ
พัฒนางาน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามเกณฑ์ประเมินได้ ๒ ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ข้อ หรือต่่ากว่า
ได้ ๓ ข้อ
ได้ ๔ ข้อ
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ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๕ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม
ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

เอกสาร/หลักฐาน/
โครงการ/กิจกรรม

๑. มีการบริหารเชิงกลยุทธ์
๒. มีการบริหารจัดการ โดย
การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาจากทุกภาคส่วน
๓. มีการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษา
๔. มีการนิเทศภายในและมี
การติดตาม ประเมินผล
ตามแผนที่ก่าหนดอย่างต่อเนื่อง
๕. มีการน่าข้อมูลและผลการ
ประเมินไปใช้ในการตัดสินใจ
และพัฒนางาน

- การประชุมแบบมี
ส่วนร่วม
- ค่าสั่งแต่งตั้งมี
คณะท่างานจากทุก
ภาคส่วน
- แผนการนิเทศภายใน
- ข้อมูลและผลการ
ประเมิน
- เอกสารแสดงการน่า
ข้อมูลและผลการ
ประเมินไปใช้ในการ
พัฒนางาน
- รายงานการประชุม
ฯลฯ
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ยังไม่ปฏิบัติตาม
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)

หมายเหตุ
-ศพด. มีการ
บริหาร
เชิงกลยุทธ์
โดยมีแผน
ที่เกิดจาก
จัดท่าอย่างมี
ส่วนร่วมเป็น
เครื่องใน
การ
ด่าเนินการ

√
√
√
√
√

5 ข้อ
ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ได้ ๒ ข้อ หรือต่่ากว่า
ได้ ๓ ข้อ
ได้ ๔ ข้อ
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ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๕ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ มีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลการประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ - ค่าสั่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
- รายงานการประชุม
มาตรฐานการด่าเนินงานศูนย์
- แผน/ปฏิทินการ
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กร
ปฏิบัติงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- ภาพถ่ายการ
๒. คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
ประเมินติดตามและ
เด็กเล็ก มีการประชุมอย่างน้อย พัฒนาคุณภาพ
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
การศึกษาของคณะ
๓. คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
กรรมการฯ
เด็กเล็กมีบทบาทในการก่าหนด - โครงการพัฒนา
ทิศทางและการบริหารศูนย์
ศักยภาพ
พัฒนาเด็กเล็ก
คณะกรรมการฯลฯ
๔. คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีส่วนร่วมในการ
ประเมินติดตามและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมนได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ

-มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตาม
มาตรฐานการ
ด่าเนินงาน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และ
คณะกรรมการ
มีบทบาท
มีส่วนร่วมใน
การประเมิน
ติดตามการ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
สม่่าเสมอ

√

√
√

√

4 ข้อ
ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง (๑)
พอใช้ (๒)
ดี (๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ได้ ๑ ข้อ หรือต่่ากว่า
ได้ ๒ ข้อ
ได้ ๓ ข้อ
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ดีมาก (๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๔ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเป้าหมายชัดเจน
ผลการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เอกสาร/หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √)

๑. มีการระดมความคิดในการ - แผนฯ
วางเป้าหมายของงานชัดเจน
- วาระการประชุม
๒. มีการจัดท่าแผนงาน
- แผนงาน/รูปแบบ/
รูปแบบการบริหารงานและ
วิธีการท่างานที่ชัดเจน
วิธีการท่างานที่ชัดเจนตาม
- ข้อมูลและผลการ
เป้าหมายและก่าหนด
ปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
- เอกสารแสดงการน่า
๓. มีการปฏิบัติตามแผนงาน/ ข้อมูลและผลการ
รูปแบบ/วิธีการที่ก่าหนดไว้อย่าง ประเมิน
ชัดเจนและต่อเนื่อง
ไปใช้ในการพัฒนาการ
๔. มีการนิเทศ ติดตาม และ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
- รายงานการประชุม
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ฯลฯ
๕. มีการน่าผลการประเมินไป
พัฒนาการปฏิบัติงาน
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติ
ตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ

(ใส่เครื่องหมาย ×)
-มีการก่าหนด
เป้าหมายไว้ใน
แผนการ
พัฒนาที่
ชัดเจน
-มีการประผล
การด่าเนินการ
ตามแผน และ
น่าผลไปใช้
ปรับปรุงและ
พัฒนา

√
√

√
√
√
5 ข้อ
ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ได้ ๒ ข้อ หรือต่่ากว่า
ได้ ๓ ข้อ
ได้ ๔ ข้อ
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ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๕ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ การตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เอกสาร/หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ยังไม่ปฏิบัติตาม
โครงการ/กิจกรรม
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √)

๑. มีระบบและกลไกการ
- รายงานการประเมิน
ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
คุณภาพและเผยแพร่
แผนพัฒนาการศึกษาและการ ต่อสาธารณชน
ใช้ทรัพยากรในศูนย์พัฒนา
- รายงานการตรวจสอบ
เด็กเล็ก
- ค่าสั่งแต่งตั้ง
๒. มีระบบการตรวจสอบการ - รายงานประจ่าปี
ปฏิบัติตามแผนพัฒนา
- บันทึกการนิเทศ
การศึกษาและการใช้
- เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ทรัพยากรในศูนย์พัฒนาเด็ก - รายชื่อผู้รับทราบการ
เล็กภายใน ที่ชัดเจนและ
เผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี)
โปร่งใส
ฯลฯ
๓. มีการแต่งตั้งคณะบุคคลที่
ท่าหน้าที่ประเมินตรวจสอบ
และถ่วงดุล
๔. จัดท่ารายงานประจ่าปีที่
เป็นรายงานการประเมิน
ตรวจสอบและถ่วงดุล
ตามแผนพัฒนาการศึกษา
๕. มีรายงานผลการประเมิน
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ

(ใส่เครื่องหมาย ×)
-มีระบบและกลไก
การถ่วงดุลใน
รูปแบบกรรมการ
ศูนย์ ซึ่งมาจาก
ผู้ปกครองนักเรียน
-มีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาซึ่งมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก
-มีผู้ทรงคุณวุฒิใน
การให้
ข้อเสนอแนะ/
แนะน่าในการ
ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร

√

√

√

-มีการประชุม
กรรมการต่างๆ
เพื่อประเมิน
ตรวจสอบและ
ถ่วงดุล
ตามแผนพัฒนา
การศึกษา รวมทั้ง
รายงานผลให้
นายก อบต.ทราบ

√

√
5 ข้อ
ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ได้ ๒ ข้อ หรือต่่ากว่า
ได้ ๓ ข้อ
ได้ ๔ ข้อ
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หมายเหตุ

ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๕ ข้อ

มาตรฐานที่ ๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท่าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
ผลการประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √)

๑. มีการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กให้มี - หลักสูตร

(ใส่เครื่องหมาย ×)
-มีการจัดท่า
หลักสูตร
การศึกษา
ปฐมวัย
เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและ
ท้องถิ่น
-มีเอกสาร
หลักสูตร/
แผนการ
สอนเป็นที่
ประจักษ์
ชัดเจน
-มีการจัดท่า
หลักสูตรที่
เหมาะสมกับ
วัย/ช่วงชั้น

√

ความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร - คู่มือการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - วุฒิบัตร
๒. มีหลักสูตรสถานศึกษาของ - ภาพถ่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เหมาะสมกับ - โครงการอบรมการใช้
ผู้เรียนและสอดคล้องกับบริบท
หลักสูตร
ท้องถิ่น
- ค่าสั่งแต่งตั้ง
๓. มีการน่าหลักสูตรไปใช้
คณะท่างานพัฒนา
๔. มีการประเมินการใช้หลักสูตร หลักสูตร
โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่ - จดหมายข่าวเผยแพร่/
เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การใช้
๕. มีการพัฒนาหลักสูตรที่
หลักสูตร
เหมาะสมกับท้องถิ่นให้ทันสมัย
ฯลฯ
และเหมาะสมกับบริบทของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่าต่อเนื่อง
๖. มีการเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตร
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติ
ตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ

√

√
√
√

√
6 ข้อ
ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามเกณฑ์ประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ได้ ๒ ข้อ หรือต่่ากว่า
ได้ ๓ ข้อ
ได้ ๔ – ๕ ข้อ
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ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๖ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน
ผลการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เอกสาร/หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ยังไม่ปฏิบัติตาม
โครงการ/กิจกรรม
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
๑. มีการประเมินความ
- แบบประเมิน
√
สนใจของผู้เรียน
- ค่าสั่งผู้รับผิดชอบ
๒. มีผู้รับผิดชอบการจัด
การจัดกิจกรรมการ
√
กิจกรรมการเรียนรู้
เรียนรู้
๓. มีการจัดกิจกรรมการ - โครงการ
√
เรียนรู้โดยบูรณาการผ่าน - ภาพถ่าย
การเล่นและเด็กได้เรียนรู้ - บันทึกการประชุม
จากประสบการณ์ตรง
- เอกสาร วารสาร
๔. ผู้เรียนสามารถ เลือก
ฯลฯ
√
ปฏิบัติกิจกรรมได้ตาม
ความสนใจ ความถนัดและ
ความต้องการ
๕. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ผู้เรียน
√
ผู้ปกครอง และชุมชน มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5 ข้อ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

หมายเหตุ
-ศพด.มีจุดเด่น
ในการจัด
กิจกรรมที่
หลายหลาย
สม่่าเสมอ
เหมาะสมกับ
การเวลา
เทศกาล
-กิจกรรมที่จัด
เน้นการมีส่วน
ร่วมทั้ง
ผู้ปกครองและ
คนในชุมชน
-กิจกรรมที่จัด
ช่วยส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ตามวัยได้อย่าง
เหมาะสม

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ได้ ๒ ข้อ หรือต่่ากว่า

พอใช้
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ
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ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๔ ข้อ

ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๕ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ ส่งเสริมให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่าแผนการจัดประการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ
ผลการประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √)

๑. มีข้อมูลความสนใจ ความ - ข้อมูลนักเรียน
ถนัดและความสามารถของ
- การจัดท่าแผนการจัด
ผู้เรียน
ประสบการณ์
๒. มีการจัดสรรทรัพยากรการ - โครงการอบรมพัฒนา
จัดท่าแผนการจัดประสบการณ์ ครูฯ เกี่ยวกับ
การเรียนรู้
หลักสูตรและ
๓. มีการจัดอบรมพัฒนาครู/
แผนการจัด
ผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ความ
ประสบการณ์ฯ
เข้าใจในหลักสูตรและการจัดท่า - ภาพถ่ายการจัด
แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมที่
๔. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลากหลาย
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ โดย
- แบบนิเทศติดตาม
ส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้าน - แบบประเมินผล
๕. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
แผนการจัด
แรงจูงใจการจัดท่าแผนการจัด
ประสบการณ์
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
- ข้อเสนอแนะในการ
ตอบสนองความสนใจตามความ จัดท่าแผนการจัด
ถนัดและความสามารถของ
ประสบการณ์
ผู้เรียน
ฯลฯ
๖. มีการนิเทศ ติดตามและ
สนับสนุนการจัดท่าแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้มีการ
ประเมินมาปรับปรุงแผนการจัด
ประสบการณ์ และน่าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแผนการจัด
ประสบการณ์
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
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(ใส่เครื่องหมาย ×)
-มีการส่งเสริม
ติดตาม การให้
ครู/ผู้ดูแลเด็ก
จัดท่าแผนการ
จัดประการณ์
ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส่าคัญ
-กองการศึกษาฯ
ต้นสังกัดของ
ศพด. มีการ
นิเทศติดตาม
และสนับสนุน
การจัดท่า
แผนการจัด
ประสบการณ์
การเรียนรู้อย่าง
สม่่าเสมอ

√
√
√

√
√

√

6 ข้อ
ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
พอใช้
(๑)
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ได้ 2 ข้อ หรือไม่ได้เลย ประเมินได้ 3-4 ข้อ

ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ 5-6 ข้อ

ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ 7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔ ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ผลการประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √)

๑. มีการส่งเสริมและพัฒนาครู/ - แบบประเมิน
ผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ด้านการผลิต - ค่าสั่งผู้รับผิดชอบ
สื่อนวัตกรรม
การจัดกิจกรรมการ
๒. มีการส่งเสริมและพัฒนา
เรียนรู้
นวัตกรรมสื่ออุปกรณ์การเรียนที่ - โครงการ
เอื้อต่อการเรียนรู้
- ภาพถ่าย
๓. มีสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ - บันทึกการประชุม
และนวัตกรรมที่เหมาะสม
- เอกสาร วารสาร
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ
๔. เผยแพร่สื่อนวัตกรรม
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติ
ตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ

(ใส่เครื่องหมาย ×)
-มีการส่งเสริม
ให้ครูพัฒนา
สื่อ/นวัตกรรม
เพื่อเสริม
ประสบการณ์
เรียนรู้
-มีจุดเด่นใน
การพัฒนาสื่อ/
นวัตกรรมจาก
วัสดุเหลือใช้/
วัสดุท้องถิ่น
เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน

√
√
√
√
4 ข้อ
ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ได้ ๑ ข้อ หรือไม่ได้เลย

พอใช้
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๒ ข้อ
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ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ

ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๔ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕ มีแหล่งเรียนรู้และน่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์
ผลการประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √)

๑. มีข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิ - ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ปัญญาท้องถิ่น
- สื่อ
๒. มีแผนการจัดประสบการณ์
- แบบประเมิน
การเรียนรู้ที่เน้นการใช้แหล่ง
- ภาพกิจกรรม
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โครงการ
๓. มีการแลกเปลี่ยนและ
แลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายในการ
เรียนรู้
จัดประสบการณ์ในท้องถิ่น
ฯลฯ
๔. มีสื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
๕. มีการประเมินผลการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. มีการส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นสื่อการเรียนการสอน
๗. มีการน่าสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เหมาะสมมาเอื้อต่อการเรียนรู้
๘. มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยง
สื่อการเรียนการสอนจากแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ

(ใส่เครื่องหมาย ×)
-มีแหล่ง
เรียนรู้และน่า
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้
ในการจัด
ประสบการณ์
อย่าง
เหมาะสม
สม่่าเสมอ
-ควรพัฒนา
ในประเด็น
เรื่องการ
แลกเปลีย่ น
หรือเชื่อมโยง
สื่อการเรียน
การสอนจาก
แหล่งเรียนรู้
และภูมิ
ปัญญาใน
ท้องถิ่น

√
√
√
√
√
√
√
×

7 ข้อ
ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
พอใช้
(๑)
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ได้ ๒ ข้อ หรือต่่ากว่า ประเมินได้ ๓ – ๔ ข้อ

ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๕ – ๖ ข้อ
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ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๗ – ๘ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖ ส่งเสริมการศึกษา/วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ ติดตามผลและใช้ผลเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
ผลการประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √)

๑. ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก ท่าวิจัย - มีเอกสารร่องรอย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ของการท่าและ
๒. มีการน่าผลของการท่าและใช้
ใช้งานวิจัยในชั้น
งานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน เรียน
และส่งต่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบผล - ผลการติดตาม
การแก้ไข
และประเมินผล
๓. มีการติดตามและประเมินผลการ
การพัฒนาผู้เรียน
พัฒนาผู้เรียน
ฯลฯ
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติ
ตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ

(ใส่เครื่องหมาย ×)
-มีการ
ส่งเสริมการ
วิจัยในชั้น
เรียน
-มีโครงการ/
กิจกรรม/
ผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน

√
√

√

3 ข้อ
ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินเลย

พอใช้
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๑ ข้อ

ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๒ ข้อ
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ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๗ การบันทึก การรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ผลการประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ยังไม่ปฏิบัติตาม
โครงการ/กิจกรรม การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √)

๑. มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ - แบบข้อมูลบันทึก
รวบรวมข้อมูลด้านพัฒนาการ
พัฒนาการและ
และข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน
ข้อมูลส่วนตัว
๒. มีการจัดเก็บข้อมูลของ
ของผู้เรียน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
- ระบบสารสนเทศ
๓. มีการประเมินพัฒนาการ
- ระบบสารสนเทศ
ของผู้เรียน และรายงานผลของ - เอกสารรายงาน
ผู้เรียนให้กับผู้ปกครองทราบ
ผลการประเมิน
๔. มีระบบการบันทึก การ
แก่ผู้ปกครอง
รายงาน และการส่งต่อข้อมูล
ฯลฯ
ของผู้เรียน
๕. มีการตรวจสอบ แก้ไข
พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล
การรายงานผลพัฒนาการของ
ผู้เรียน
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๘.๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ

หมายเหตุ

(ใส่เครื่องหมาย ×)

√
√
√
√
√

5 ข้อ
ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ได้ ๒ ข้อ หรือต่่ากว่า

พอใช้
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ

ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๔ ข้อ
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ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๕ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๘ การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และน่าผลไปปรับปรุงอย่างสม่่าเสมอ
ผลการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เอกสาร/หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
-ศพด. มีน่าผล
๑. มีแผนปฏิบัติงาน/ปฏิทิน - แผนปฏิบัติงาน/
√
การนิเทศ
การนิเทศการจัดประสบการณ์ ปฏิทินการนิเทศ
ติดตามจากกอง
การเรียนรู้
การจัด
การศึกษาฯ ไป
ปรับปรุงการจัด
๒. มีการก่าหนดผู้รับผิดชอบ ประสบการณ์
√
ประสบการณ์
๓. มีการนิเทศก่ากับ ติดตาม - ค่าสั่งแต่งตั้ง
√
การเรียนรู้ให้
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม ผู้รับผิดชอบ
ผู้เรียนอย่าง
สม่่าเสมอ
ปฏิทินที่ก่าหนด
- แบบการนิเทศ
๔. มีรายงานผลการนิเทศ
- ผลการนิเทศ
√
ติดตามผลการปฏิบัติงาน
- การประชุม
๕. มีการน่าผลการนิเทศมา - รายงานประจ่าปี
√
พัฒนาการจัดประสบการณ์
ฯลฯ
การเรียนรู้ให้บรรลุผลตามที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่าหนด
และมีรายงานประจ่าปี
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๘.๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5 ข้อ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ได้ ๒ ข้อ หรือต่่ากว่า

พอใช้
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ

ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๔ ข้อ
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ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๕ ข้อ

มาตรฐานที่ ๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ จัดท่าและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เอกสาร/หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
-ฐานข้อมูล
๑. มีฐานข้อมูลผู้เรียน และ
- ฐานข้อมูลผู้เรียน
√
นักเรียน
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
- ค่าสั่งแต่งตั้ง
ครบถ้วน เป็น
๒. มีโครงการ/กิจกรรม
- รายงานผล
√
ปัจจุบัน
-มีโครงการ/
ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล ประเมินโครงการ
กิจกรรมกรรม
หรือรายกลุ่ม
ฯลฯ
ช่วยเหลือ
๓. มีการด่าเนินการตาม
√
ผู้เรียนทั้ง
รายบุคคลและ
โครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
รายกลุ่ม
๔. มีการติดตามและประเมินผล
√
-มีการน่าผล
การด่าเนินงานตามโครงการ/
ประเมินการ
จัดกิจกรรม
กิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียน
๕. มีการน่าผลการประเมิน
√
ไปพัฒนาให้ดี
โครงการ/กิจกรรมไปพัฒนา
ขึ้น
ข้อมูลผู้เรียน
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5 ข้อ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ประเมินได้ ๒
ข้อ หรือต่่ากว่า

พอใช้
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ
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ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๔ ข้อ

ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๕ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจและส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
ผลการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เอกสาร/หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
-ครู/ผู้ดูแลเด็ก
๑. มีการศึกษาประวัติ
- ข้อมูลผู้เรียน
√
ของ ศพด.
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
- โครงการ/กิจกรรม
ให้ความส่าคัญ
๒. มีการจัดกิจกรรมกระตุ้น - ค่าสั่งแต่งตั้ง
√
กับส่งเสริม
พัฒนาการทาง
พัฒนาการทางสมอง
มอบหมายหน้าที่
สมอง ส่งเสริม
ตอบสนองความสนใจและ - แบบประเมิน
ความคิด
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
โครงการ
สร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน
ของผู้เรียน
- ภาพถ่ายความ
-มีโครงการ
๓. มีผู้รับผิดชอบติดตาม
ร่วมมือกับชุมชนใน
√
ส่งเสริมพัฒนา
และประเมินผลโครงการ/
การจัด
ศักยภาพ
ผู้เรียนใน
กิจกรรม
กิจกรรมที่
รูปแบบต่างๆ
๔. มีการ่วมมือกับชุมชน
หลากหลาย
√
ที่เหมาะสม
และผู้เรียนจัดกิจกรรมที่
ฯลฯ
กับวัย
หลากหลายเพื่อตอบสนอง
ต่อความคิดสร้างสรรค์ตาม
ความสนใจและน่าผลการ
ประเมินไปพัฒนาโครงการ/
กิจกรรม
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 ข้อ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ได้ ๑ ข้อ หรือไม่ได้เลย

พอใช้
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๒ ข้อ
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ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ

ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๔ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ
ผลการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เอกสาร/หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
-มีโครงการ
๑. มีการส่ารวจจัดท่าข้อมูล - ค่าสั่งมอบหมายงาน
√
ส่งเสริม
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ - ข้อมูลผู้เรียน
นักเรียนที่มี
และความถนัดของผู้เรียน
- แผนการจัดกิจกรรม
ความสามารถ
๒. มีการจัดกิจกรรมอย่าง - แบบประเมิน
√
พิเศษ
หลากหลายที่ส่งเสริม
- แฟ้มสะสมผลงาน
จากกิจกรรม
ความสามารถพิเศษ
ฯลฯ
ที่หลากหลาย
๓. มีการร่วมมือกับชุมชน
√
เพื่อพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรม
อย่างหลากหลายที่ตอบสนอง
ความสามารถพิเศษความถนัด
ของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพและน่าผลการ
ประเมินไปพัฒนาโครงการ/
กิจกรรม
๔. มีผู้รับผิดชอบติดตามและ
√
ประเมินผลการด่าเนินการ
ตามโครงการ/กิจกรรม
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 ข้อ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ได้ ๑ ข้อ หรือไม่ได้เลย

พอใช้
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๒ ข้อ

ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ
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ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๔ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม
เอกสาร/
หลักฐาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน

๑. มีการส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม - แผนการจัด
ให้กับผู้เรียน
กิจกรรม
๒. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
- ค่าสั่งมอบหมาย
ค่านิยมที่ดีงามอย่างหลากหลาย
งาน
๓. มีการร่วมมือกับชุมชนและ - บันทึกการ
ผู้เรียน จัดกิจกรรม ส่งเสริม
ประชุม
ค่านิยมที่ดีงามอย่างหลากหลาย - วารสาร
๔. มีผู้รับผิดชอบติดตาม และ
- ภาพถ่าย
น่าผลการประเมินไปเผยแพร่และ - แบบประเมิน
พัฒนา
ฯลฯ
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๙.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
-มีกิจกรรม/
√

โครงการที่
ส่งเสริม
ค่านิยมที่ดีงาน
-กิจกรรมที่จัด
เน้นการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน
สร้าง
ความสัมพันธ์
กับผู้ปกครอง
ได้เป็นอย่างดี

√
√
√
4 ข้อ
ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ได้ ๑ ข้อ หรือไม่ได้เลย

พอใช้
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๒ ข้อ
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ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ

ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๔ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๕ จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี ศิลปะและการเคลื่อนไหว
ผลการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เอกสาร/หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
-มีกิจกรรม
๑. มีฐานข้อมูลผู้เรียนด้าน - ฐานข้อมูล
√
ส่งเสริม
ดนตรี ศิลปะและการ
- แผนการจัด
ความสามารถ
เคลื่อนไหว
โครงการ/กิจกรรม
ด้านดนตรี
ศิลปะและการ
๒. มีการจัดกิจกรรมด้าน - แบบประเมิน
√
เคลื่อนไหวที่
ดนตรี ศิลปะและการ
- ภาพถ่าย
สนับสนุน
เคลื่อนไหว
ฯลฯ
พัฒนาการ
ผู้เรียนเป็น
๓. มีการร่วมมือกับชุมชน
√
อย่างดี
และผูเ้ รียน จัดกิจกรรมด้าน
-มีการน่า
ดนตรี ศิลปะและการ
ดนตรีไทย/
พื้นบ้าน
เคลื่อนไหว
มาประยุกต์ใน
๔. มีการติดตาม
√
การจัด
ประเมินผล และน่าผลการ
ประสบการณ์
ให้แก่ผู้เรียน
ประเมินไปพัฒนา
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๙.๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 ข้อ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ได้ ๑ ข้อ หรือไม่ได้เลย

พอใช้
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๒ ข้อ

ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ
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ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๔ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๖ จัดกิจกรรมสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย อย่างสร้างสรรค์
ผลการประเมิน
เอกสาร/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม
โครงการ/
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรม
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
๑. มีฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม - ฐานข้อมูล
√
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
- แผนการจัด
๒. มีการจัดกิจกรรมสืบสาน
โครงการ/
√
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
กิจกรรม
ปัญญาไทยอย่างสร้างสรรค์
- แบบประเมิน
๓. มีการร่วมมือกับชุมชนและ - ภาพถ่าย
√
ผู้เรียน จัดกิจกรรมสืบสาน
- รายงานผล
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
การจัด
ปัญญาไทยอย่างสร้างสรรค์
กิจกรรม
๔. มีการติดตามและประเมินผล ฯลฯ
√
และน่าผลการประเมินไปพัฒนา
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๙.๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 ข้อ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

หมายเหตุ
-มีการจัด
กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีและ
ภูมิปัญญาไทย
อย่างสร้างสรรค์
-มีครู/ผู้ดูแลเด็กที่
มีความสามารถ
ทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่น น่ามา
ประยุกต์ต่อการ
สอนได้อย่าง
สร้างสรรค์และ
เหมาะสม

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ประเมิน
ได้ ๑ ข้อ หรือไม่ได้เลย

พอใช้
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๒ ข้อ
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ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ

ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๔ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๗ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผลการประเมิน
เอกสาร/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม
โครงการ/
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรม
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
๑. มีข้อตกลงรวมกันในชั้นเรียน - ข้อตกลง
√
๒. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
- แผนการจัด
√
ความเป็นประชาธิปไตย
กิจกรรม
๓. มีการปฏิบัติตามกิจกรรม
- แบบประเมิน
√
อย่างต่อเนื่อง
ฯลฯ
๔. มีการประเมินผลการ
√
ปฏิบัติงาน และน่าผลการ
ประเมินไปพัฒนา
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๙.๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 ข้อ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

หมายเหตุ
-มีกิจกรรม
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
เช่น กิจกรรม
การคัดเลือก
ผู้น่านักเรียน
-มีกิจกรรมวัน
ส่าคัญเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์
และพระราชวงศ์

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ประเมิน
ได้ ๑ ข้อ หรือไม่ได้เลย

พอใช้
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๒ ข้อ

ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ
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ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๔ ข้อ

มาตรฐานที่ ๑๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม
ผลการประเมิน
เอกสาร/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม
โครงการ/
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรม
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
๑. มีสภาพแวดล้อม อาคาร
- สภาพความ
√
สถานที่ และสิ่งอ่านวย ความ
เป็นจริง
สะดวกที่เหมาะสม
- แผนผังงาน
√
๒. มีการพัฒนาสภาพแวดล้อม - เอกสาร
อาคารสถานที่ และสิ่งอ่านวย
หลักฐาน
ความสะดวก
- โครงการ/
๓. มีการประเมินและน่าผล
กิจกรรม
√
การประเมินไปพัฒนาอาคาร
- ภาพถ่าย
สถานที่ สภาพแวดล้อม และสิ่ง
ฯลฯ
อ่านวยความสะดวกให้
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ ศูนย์พัฒนาเด็ก
3 ข้อ
เล็กปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

หมายเหตุ
-สภาพ
แวดล้อม
อาคาร/สิ่ง
อ่านวยความ
สะดวก
มีความ
เหมาะสม
เพียงพอ
-จัดสภาพ
แวดล้อมโดย
ยึดหลัก
สุขาภิบาล

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินเลย

พอใช้
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๑ ข้อ

ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๒ ข้อ
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ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
ผลการประเมิน
เอกสาร/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรม
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
-ศพด. ให้
๑. มีแผนงาน/โครงการ ปฏิทิน - แผนงาน
√
ความส่าคัญกับ
ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ
- ปฏิทิน
การส่งเสริมการ
อนามัยและความปลอดภัยของ
ปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความ
ผู้เรียน
- โครงการ/
ปลอดภัยของ
๒. มีผู้รับผิดชอบโครงการ
กิจกรรม
√
ผู้เรียน มีแผน/
๓. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม - ค่าสั่งแต่งตั้ง
√
โครงการสนับสนุน
อย่างชัดเจน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ผู้รับผิดชอบ
-ผ่านการประเมิน
ความปลอดภัยของผู้เรียน
- ภาพถ่าย
ศูนย์เด็กเล็กตาม
๔. มีการนิเทศ ติดตามผล
ฯลฯ
√
มาตรฐาน
กระทรวง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
สาธารณสุข
อย่างสม่่าเสมอ
-มีกิจกรรมส่งเสริม
๕. มีการน่าผลการประเมินมา
√
ความปลอดภัย/
ป้องกันภัย/การ
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น
ซ้อมแผนรับภัย
สะอาด ปลอดภัย
พิบัติต่างๆ อย่าง
สม่่าเสมอทุกปี

สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ

5 ข้อ
ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ได้ ๒ ข้อ หรือต่่ากว่า

พอใช้
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ
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ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๔ ข้อ

ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๕ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม
ผลการประเมิน
เอกสาร/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรม
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
๑. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม
- แผนงาน
√
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปฏิทิน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติงาน
๒. มีผู้รับผิดชอบโครงการ
- โครงการ /
√
๓. มีการนิเทศ ติดตามผล
กิจกรรม
√
รายงานผลการปฏิบัติงานอย่าง
- ค่าสั่งแต่งตั้ง
สม่่าเสมอ
ผู้รับผิดชอบ
๔. มีการน่าผลการประเมินมา
- ภาพถ่าย
×
พัฒนาการให้บริการเทคโนโลยี
ฯลฯ
สารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ ศูนย์พัฒนาเด็ก
3 ข้อ
เล็กปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ดี
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ได้ ๑ ข้อ หรือไม่ได้เลย

พอใช้
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๒ ข้อ

ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ
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ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๔ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๔ จัดห้องเรียน ห้องพิเศษ พื้นที่สีเขียว สนามเด็กเล่นและสิ่งอ่านวยความสะดวกเพียงพอ
ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
ผลการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เอกสาร/หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
-บรรยากาศ
๑. มีห้องเรียน ห้องพิเศษ - ห้องกิจกรรมต่าง ๆ
√
สภาพแวดล้
พื้นที่สีเขียว สนามเด็กเล่น - ค่าสั่งมอบหมายงาน
อมเป็นที่
และสิ่งอ่านวยความสะดวก - ภาพถ่าย
ประจักษ์
ให้ผู้เรียนได้ตามความ
- โครงการ
มีความ
เหมาะสม
- รายงานผลโครงการ
สะดวก
๒. มีผู้รับผิดชอบโครงการ/
ฯลฯ
√
เพียงพอ
กิจกรรม
อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี
๓. มีการติดตาม ประเมินผล
√
๔. มีการน่าผลการประเมิน
√
มาพัฒนา
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 ข้อ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ได้ ๑ ข้อ หรือไม่ได้เลย

พอใช้
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๒ ข้อ

ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ
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ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๔ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๕ มีและใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลการประเมิน
เอกสาร/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรม
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
-ควรมีการ
๑. มีทะเบียนข้อมูลแหล่งเรียนรู้ - ทะเบียนข้อมูล
√
ประเมินผล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอก
- แผนการจัด
การจัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประสบการณ์
ประสบการณ์
จากการใช้
๒. มีการจัดประสบการณ์ในแหล่ง - ภาพถ่าย
√
แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งใน
- แบบประเมิน
ภูมิปัญญา
และนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- โครงการ
ท้องถิ่น
เพื่อน่ามา
๓. มีการประเมินผลการจัด
ศึกษาแหล่ง
×
พัฒนาการ
ประสบการณ์จากการใช้แหล่ง
เรียนรู้
จัดการเรียน
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฯลฯ
การสอนให้ดี
ยิ่งขึ้น

สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ

2 ข้อ
ดี

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินเลย

พอใช้
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๑ ข้อ

ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๒ ข้อ
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ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ

มาตรฐานที่ ๑๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันการศึกษา
องค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน
เอกสาร/
หลักฐาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน

๑. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์
- ค่าสั่ง
ความร่วมมือกับชุมชนในการให้
- เอกสาร วารสาร
ความรู้และบริการ
- แบบประเมิน
๒. มีผู้รับผิดชอบในการส่งเสริม
- แผนยุทธศาสตร์
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ - ภาพถ่าย
ชุมชนในการให้ความรู้และบริการ
ฯลฯ
๓. มีการประเมินผล การส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชน
๔. มีการประเมินและน่าผลการ
ประเมิน ไปพัฒนาการสร้าง
ความสัมพันธ์วิถีการเรียนรู้ในชุมชน
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
√
√
√

หมายเหตุ
-ระบบและกลไก
การด่าเนินการ
ประเมินและน่า
ผลการประเมิน
ไปพัฒนา
การสร้าง
ความสัมพันธ์วิถี
การเรียนรู้
ในชุมชน
ยังไม่ชัดเจน

×
3 ข้อ
ดี

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ประเมินได้
๑ ข้อ หรือไม่ได้เลย

พอใช้
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๒ ข้อ
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ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ

ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๔ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เอกสาร/
หลักฐาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน
๑. ให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒. มีแนวทางการพัฒนาความ
ร่วมมือ
๓. มีผู้รับผิดชอบในการจัด
กิจกรรม
๔. ส่งเสริมให้มีกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
๕. สร้างการมีส่วนร่วมในการน่า
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การ
พัฒนา

- แบบบันทึก
การใช้
อาคาร
สถานที่
- ค่าสั่งแต่งตั้ง
- ภาพถ่าย
ฯลฯ

ผลการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
-ประเด็นที่
√
√
√
√
×

สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ

ศพด.
ยังต้องพัฒนา
ให้เด่นชัดขึ้นคือ
การสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง/
ชุมชน/หรือ
ผู้สนับสนุน
ศพด. เพื่อให้
เกิดการ
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ เกิด
แนวทาง/
ข้อเสนอแนะ
น่าไปสู่การ
พัฒนาที่ดีขึ้น

4 ข้อ
ดี

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
๒ ข้อ หรือต่่ากว่า

พอใช้
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ
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ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๔ ข้อ

ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๕ ข้อ

มาตรฐานที่ ๑๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง
ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA

ค่าอธิบาย การด่าเนินการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อที่ ๑๔ ระบุว่า “ก่าหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกั นคุณภาพ
ภายในระดับขั้นพื้นฐาน” ที่ยึดการมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการ
ส่งเสริ มสนับ สนุ นและก่ากับ ดูแลของหน่ วยงานต้นสั งกัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กต้องด่าเนินการประกัน
คุณภาพภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ของกฎกระทรวงฯ จัดระบบการบริหารและสารสนเทศ ก่าหนดมาตรฐาน
การศึ ก ษาของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จั ด ท่ า แผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษา การด่ า เนิ นงานตามแผน การ
ตรวจสอบและทบทวนคุณ ภาพการศึกษา การประเมิน คุณ ภาพการศึกษา ตลอดจนรายงานาคุณ ภาพ
การศึกษาประจ่าปีและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ จัดระบบบริหารและสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าอธิบาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีข้อมูลทั่วไป แผนภูมิการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารเป็น
ลายลักษณ์อักษรรวมทั้งมีค่าสั่งมอบหมายงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีระบบบริหารงบประมาณ และ
งานทั่วไปอย่างมีคุณภาพ
ผลการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เอกสาร/หลักฐาน/
หมายเหตุ
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม
โครงการ/กิจกรรม
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)

๑. มีระบบสารสนเทศทาง
๑. แผนพัฒนาการศึกษา
การศึกษา
๒. แฟ้มสารสนเทศ
๒. มีระบบการบริหารงานที่มี (ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูล
คุณภาพ ตามแผนภูมิการจัด
บุคคล/ข้อมูลนักเรียน/
องค์กรและโครงสร้างการ
โครงสร้างการบริหาร/
บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร
ค่าสั่ง การมอบหมายงาน)
รวมทั้งมีค่าสั่งมอบหมายงาน
๓. ค่าสั่งแต่งตั้ง
และผู้รับผิดชอบอย่างเป็น
คณะกรรมการบริหารศูนย์
รูปธรรม
๔. แผนปฏิบัติการ
๓. มีคณะกรรมการบริหาร
ประจ่าปีงบประมาณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
๕. บันทึกรายงานการ
ด่าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ประชุม
๔. มีระบบการบริหาร
ฯลฯ
งบประมาณ ทรัพย์สินและ
รายได้ที่มีคุณภาพ
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ

-มีการระบบและ
มีการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
บริหาร ศพด.
เช่น ด้าน
งบประมาณ
ด้านโชนาการ/
อาหาร
-มีการแบ่ง
ผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน
-มีคณะกรรมการ
ศพด.
-มีระบบบริหาร
งบประมาณ/การ
ตรวจสอบ/และ
รายงานให้ต้น
สังกัดทราบ

√
√

√
√
4 ข้อ
ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ประเมิน ๑ ข้อ
หรือไม่ได้เลย

พอใช้
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๒ ข้อ
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ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ

ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๔ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ จัดท่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเน้นจุดเด่นที่สะท้อนถึง
ความเป็นอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าอธิบาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท่าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา โดยศึกษาสภาพ
ปัญหาและวิเคราะห์ตนเอง (SWOT) ก่าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ เป้าหมายในการจัดท่าแผนพัฒนาที่มี
ความเป็นอัตลักษณ์ ก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดท่าแผนพัฒนาและเผยแพร่ให้
บุคลากรรับทราบมีกิจกรรม/โครงการรองรับภารกิจตามมาตรฐาน มีผู้รับผิดชอบและน่าภารกิจไปปฏิบัติและ
บันทึกผลการปฏิบัติงานในการพัฒนางานได้มาตรฐานตามแนวทางอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน่าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
ผลการประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เอกสาร/หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
-มีการจัดท่า
๑. มีระบบสารสนเทศทาง ๑. แผนพัฒนา
√
แผน
การศึกษา
การศึกษา
ยุทธศาสตร์
๒. มีระบบการบริหารงานที่ ๒. แฟ้มสารสนเทศ
√
และ
มีคุณภาพ ตามแผนภูมิการ
(ข้อมูลทั่วไป/
แผนพัฒนา
จัดองค์กรและโครงสร้างการ ข้อมูลบุคคล/
การศึกษา
บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อมูลนักเรียน/
ก่าหนดอัต
รวมทั้งมีค่าสั่งมอบหมาย
โครงสร้างการ
ลักษณ์ผู้เรียน
มีกรรมการ
งานและผู้รับผิดชอบอย่าง
บริหาร/ค่าสั่ง
ติดตามงาน
เป็นรูปธรรม
การมอบหมาย
ตามแผน มี
๓. มีคณะกรรมการบริหาร
งาน)
√
การปฏิบัติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
๓. ค่าสั่งแต่งตั้ง
ตามแผน และ
ด่าเนินการอย่างเป็น
คณะกรรมการ
ประเมินตาม
รูปธรรม
บริหารศูนย์
วงจรคุณภาพ
๔. มีระบบการบริหาร
๔. แผนปฏิบัติการ
√
PDCA
งบประมาณ ทรัพย์สินและ
ประจ่าปี
รายได้ที่มีคุณภาพ
งบประมาณ
๕. บันทึกรายงาน
การประชุม ฯลฯ
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ ศูนย์พัฒนาเด็ก
4 ข้อ
เล็กปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
พอใช้
(๑)
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์
๒ ข้อ หรือต่่ากว่า
ประเมินได้ ๓ ข้อ

ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๔ ข้อ

ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๕ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓ ด่าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ค่าอธิบาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท่าแผนปฏิบัติการประจ่าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษา มีการด่าเนินงานตามแผน มีการนิเทศติดตามประเมินผลการด่าเนินการโครง/กิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง และมีการสรุปผลการด่าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ผลการประเมิน
เอกสาร/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หลักฐาน/
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์ ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/
การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรม
(ใส่เครื่องหมาย √) (ใส่เครื่องหมาย ×)
-มีการ
๑. มีการจัดท่าแผนปฏิบัติการที่ ๑. แผนพัฒนา
√
วางแผนงาน
สอดคล้องกับ แผนพัฒนา
การศึกษา
ประกัน
การศึกษา
๒. แผนปฏิบัติ
√
คุณภาพ
๒. มีการด่าเนินงานโครงการให้
การประจ่าปี
การศึกษา
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
๓. รายงานการ
และถือ
ประจ่าปี
ประเมิน
ปฏิบัติเป็น
๓. มีการประเมินและสรุปผล
คุณภาพ
√
ส่วนส่าคัญ
ในการจัด
การด่าเนินการโครงการ/กิจกรรม การศึกษา
การศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการประจ่าปี
ประจ่าปี
ฯลฯ
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓ ศูนย์พัฒนาเด็ก
3 ข้อ
เล็กปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินเลย

พอใช้
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๑ ข้อ

ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๒ ข้อ
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ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๔ ประเมินคุณภาพการศึกษา
ค่าอธิบาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเอกสารหลักฐานแสดงถึงการใช้เครื่องมือการประเมินคุณภาพการศึกษา
ก่าหนดกิจกรรมและระยะเวลาการประเมินและมีผู้รับผิดชอบประเมินด้วยวิธีและเครื่องมือที่หลากหลาย วิเคราะห์
และสรุปผลการประเมินเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √)

๑. มีเครื่องมือการประเมิน
๑. เครื่องมือการ
คุณภาพการศึกษา
ประเมินคุณภาพ
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีค่าสั่ง
การศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ๒. ค่าสั่งแต่งตั้ง
คุณภาพการศึกษา ตามระบบ
คณะกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
ประเมินคุณภาพ
คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
การศึกษา
เล็ก พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ก่าหนด
๓. รายงานการ
กิจกรรมและระยะเวลาการ
ประกันตนเอง
ประเมิน และมีผู้รับผิดชอบ
๔. การประชุม
๓. มีการประเมินคุณภาพ
สรุปผลการ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก ประเมินและการ
ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่
ปรับปรุงระบบ
หลากหลายเป็นไปตามระยะเวลา ประกันคุณภาพ
ที่ก่าหนด
การศึกษา
๔. มีการสรุปผลการประเมินไป
ฯลฯ
เป็นแนวทาง/แก้ไข/ปรับปรุง
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
พอใช้
(๑)
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามเกณฑ์ประเมิน ๑ ข้อ
ปฏิบัติตามเกณฑ์
หรือไม่ได้เลย
ประเมินได้ ๒ ข้อ
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(ใส่เครื่องหมาย ×)
-มีระบบการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในและมี
การ
เตรียมพร้อม
เพื่อรับ
ประเมิน
การศึกษา
ภายนอก
-มีการประเมิน
คุณภาพ
ภายในทุกปี
การศึกษาและ
น่าผลมา
ปรับปรุงการ
ด่าเนินงาน

√
√

√

√
4 ข้อ
ดีมาก
ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ

ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๔ ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๕ จัดท่ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ่าปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน
ค่าอธิบาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก่าหนดวัตถุประสงค์การรายงานคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษา โดยมีคณะจัดท่ารายงาน ก่าหนดแนวทางและวิธีการจัดท่ารายงาน การรวบรวม และวิเคราะห์
ผลการจัดท่าเอกสารรายงานคุณภาพแสดงข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อน่าไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
ผลการประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ยังไม่ปฏิบัติตาม หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม การประเมินได้แล้ว เกณฑ์การประเมิน
(ใส่เครื่องหมาย √)

๑. จัดท่ารายงานคุณภาพ
๑. รายงานประเมิน
การศึกษาภายในประจ่าปี
ตนเอง
(SAR)
๒. รายงานผลการ
๒. เสนอรายงานคุณภาพ
ด่าเนินโครงการตาม
การศึกษาต่อหน่วยงานต้น
แผนปฏิบัติการ
สังกัด เพื่อให้หน่วยงานต้น
๓. รายงานการประชุม
สังกัดประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก
คณะกรรมการติดตาม
เล็ก
และประเมินผลการ
๓. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
น่าแผนพัฒนา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การศึกษา
๔. มีการจัดท่าประกาศและ
รายงานผล
สรุปผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้จ่านวนกี่ข้อ
ระดับคุณภาพ

(ใส่เครื่องหมาย ×)
มีการจัดท่า
รายงาน
คุณภาพ
การศึกษา
ประจ่าปีได้
อย่าง
ครบถ้วน
และเสนอ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
และ
สาธารณชน

√
√

√
√
4 ข้อ
ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้
ปรับปรุง
(๑)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ประเมิน ๑ ข้อ
หรือไม่ได้เลย

พอใช้
(๒)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๒ ข้อ
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ดี
(๓)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๓ ข้อ

ดีมาก
(๔)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติตามเกณฑ์
ประเมินได้ ๔ ข้อ

มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ค่าอธิบาย ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามตามคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ได้แก่ มี
ความขยัน มีความประหยัด มีความซื่อสัตย์และกตัญญู มีวินัย มีความสุภาพ มีความสะอาด และมีน้่าใจ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ มีความขยัน
ค่าอธิบาย ผู้เรียนมีความตั้งใจ สม่่าเสมอ อดทน รู้จักรอคอยจนผลส่าเร็จ
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
ผลการประเมิน
กิจกรรม
ร้อยละ
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มาเรียน ๑. แฟ้มพัฒนางานเด็ก/ผลงานเด็ก
100
๒. ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติตาม ๒. สถิตินักเรียน
100
กิจวัตรประจ่าวันของห้องเรียน ๓. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
๓. ร้อยละของผู้เรียนรับผิดชอบ ๔. แบบบันทึกความดี
100
ต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
๕. ป้ายนิเทศเด็กดี
๖. ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ
๗. แบบประเมินพัฒนาการ
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสม
100
ตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐ – ๗๔% = พอใช้
ดีมาก
๗๕ – ๘๙% = ดี ≥ ๙๐% = ดีมาก)

หมายเหตุ
-มีกิจกรรม/
โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
อย่างสม่่าเสมอ
ตามเทศกาล
ส่าคัญต่างๆ
อย่างเหมาะสม

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
(๑)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ มี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

พอใช้
(๒)
ร้อยละ ๕๐-๗๔ มี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ดี
(๓)
ร้อยละ ๗๕-๘๙ มี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน
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ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒ มีความประหยัด
ค่าอธิบาย เห็นคุณค่าของทุกสิ่งเก็บออมถนอมใช้อย่างพอเพียง
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการประเมิน
ร้อยละ
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่
๑. โครงการ/กิจกรรม เช่น รักการออม
100
รับประทานอาหาร ดื่มนมและน้่า เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
ไม่เหลือทิ้ง
๒. ชิ้นงานหรือผลงาน
๒. ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่าที่ ๓. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
100
ไม่ทิ้งหรือท่าลายสิ่งของเครื่องใช้ ๔. แบบบันทึกความดี
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักใช้
๕. ป้ายนิเทศเด็กดี
100
สิ่งของเครื่องใช้ น้่า ไฟ อย่าง
๖. ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ
ประหยัดและปลอดภัย
๗. แผนการจัดประสบการณ์
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตาม
100
เกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐ – ๗๔% = พอใช้
ดีมาก
๗๕ – ๘๙% = ดี ≥ ๙๐% = ดีมาก)

หมายเหตุ
-มีกิจกรรม
ส่งเสริมความ
ประหยัด เช่น
โครงการออมเงิน
-ครูสอดส่งเสริม
นิสัยความ
ประหยัดผ่าน
กิจกรรมหลาย
รูปแบบ เช่น
กิจกรรมการดื่ม
นมให้หมดกล่อง
ฯลฯ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
(๑)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ มี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

พอใช้
(๒)
ร้อยละ ๕๐-๗๔ มี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ดี
(๓)
ร้อยละ ๗๕-๘๙ มี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน
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ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๓ มีความซื่อสัตย์และกตัญญู
ค่าอธิบาย ไม่พูดปด ไม่น่าสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน และแสดงออกถึงความกตัญญู
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ
-มีกิจกรรม
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่บอกได้ว่าสิ่งใด ๑. โครงการวันพ่อแห่งชาติ
100
ส่งเสริมความ
เป็นของตนและสิ่งใดเป็นของผู้อื่น
๒. โครงการวันแม่แห่งชาติ
ซื่อสัตย์ เช่น
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่พูดปด/
๓. กิจกรรมวันไหว้ครู
100
โตไปไม่โกง
ยอมรับเมื่อท่าความผิด
๔. กิจกรรมเล่านิทาน
-มีกิจกรรม
๓. ร้อยละของผู้เรียนไม่น่าสิ่งของของ สอดแทรกคุณธรรม
100
ส่งเสริมความ
ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
๕. โครงการวันส่าคัญทาง
กตัญญูในวัน
๔. ร้อยละของผู้เรียนรัก เคารพ
พระพุทธศาสนา
100
ส่าคัญ เช่น วัน
พ่อ/วันแม่
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้มีพระคุณ ๖. โครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ
แห่งชาติ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม
เช่น โครงการสามวัย
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติตนและ ๗. แบบบันทึกความดี
100
แสดงออกซึ่งความรักชาติได้ตามวัย
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๓ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
100
เหมาะสมตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐ – ๗๔% = พอใช้
ดีมาก
๗๕ – ๘๙% = ดี ≥ ๙๐% = ดีมาก)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
(๑)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ มี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

พอใช้
(๒)
ร้อยละ ๕๐-๗๔ มี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ดี
(๓)
ร้อยละ ๗๕-๘๙ มี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน
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ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๔ มีวินัย
ค่าอธิบาย ปฏิบัติตามข้อตกลงเบื้องต้นและมีความรับผิดชอบ
เอกสาร/หลักฐาน/โครง/ ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรม
ร้อยละ
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่จัดเก็บของใช้/ของ ๑. ข้อตกลงในชั้นเรียน
100
เล่นเข้าที่
๒. แบบบันทึกการสังเกต
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าแถว/รอคอย
พฤติกรรม
100
ตามล่าดับก่อนหลัง
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม /
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติตามข้อตกลง
โครงการ
100
ของห้องเรียน
ฯลฯ
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๔ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตาม
100
เกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐-๗๔% = พอใช้ ๗๕-๘๙% = ดี
ดีมาก
>๙๐% = ดีมาก)

หมายเหตุ
-นักเรียนแสดง
พฤติกรรม
การมีวินัย
ตามเกณฑ์การ
ประเมิน
ทั้ง 3 ข้อ
ได้ครบถ้วน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
(๑)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ มี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

พอใช้
(๒)
ร้อยละ ๕๐-๗๔ มี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ดี
(๓)
ร้อยละ ๗๕-๘๙ มี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน
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ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๕ มีความสุภาพ
ค่าอธิบาย มีมารยาท สัมมาคารวะ อ่อนน้อม
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/โครง/
กิจกรรม
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีมารยาทในการพูด ๑. โครงการ/กิจกรรม เช่น
และการฟัง
โครงการมารยาทงาม ฯลฯ
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีมารยาทในการไหว้/ ๒. โครงการวันส่าคัญ
แสดงความเคารพผู้ใหญ่ได้อย่างเหมาะสม
๓. แบบบันทึกการสังเกต
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีมารยาทในการ
พฤติกรรม
รับประทานอาหาร
๔. แบบบันทึกความดี
๔. ร้อยละของผู้เรียนทีแต่งกายสุภาพ
ฯลฯ
เรียบร้อย
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๕ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตาม
เกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐-๗๔% = พอใช้ ๗๕-๘๙% =
ดี >๙๐% = ดีมาก)

ผลการประเมิน หมายเหตุ
ร้อยละ
-นักเรียน
100
100
100
100

แสดง
พฤติกรรม
การมี
มารยาท
สัมาคารวะ
อ่อนน้อม
ตามเกณฑ์
การประเมิน
ทั้ง 4 ข้อ
ได้ครบถ้วน

100
ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
(๑)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ มี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

พอใช้
(๒)
ร้อยละ ๕๐-๗๔ มี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ดี
(๓)
ร้อยละ ๗๕-๘๙ มี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน
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ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๖ มีความสะอาด
ค่าอธิบาย มีสุขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติกิจวัตรประจ่าวัน
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/โครง/กิจกรรม
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
สามารถดูแลตนเองให้ ๒. ป้ายนิเทศ / มุมความรู้ผู้ปกครอง
มีสุขนิสัยที่ดี
๓. ภาพถ่าย
ฯลฯ
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๖ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสม
ตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐-๗๔% = พอใช้
๗๕-๘๙% = ดี >๙๐% = ดีมาก)

ผลการประเมิน
ร้อยละ
100

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ มี
ร้อยละ ๕๐-๗๔ มี
ร้อยละ ๗๕-๘๙ มี
คุณลักษณะ
คุณลักษณะ
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๗ มีความสามัคคี
ค่าอธิบาย การให้ความร่วมมือและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/โครง/กิจกรรม
๑. ร้อยละของผู้เรียนสามารถเล่น ๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ ๒. ป้ายนิเทศ/มุมความรู้ผู้ปกครอง
๒. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับฟัง
๓. ภาพถ่าย
ความคิดเห็นของผู้อื่น
ฯลฯ
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๗ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตาม
เกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐-๗๔% = พอใช้
๗๕-๘๙% = ดี >๙๐% = ดีมาก)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ มี
ร้อยละ ๕๐-๗๔ มี
ร้อยละ ๗๕-๘๙ มี
คุณลักษณะ
คุณลักษณะ
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน
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หมายเหตุ

100
ดีมาก

ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน หมายเหตุ
ร้อยละ
100
100
100
ดีมาก

ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๘ มีน้่าใจ
ค่าอธิบาย มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/ ผลการประเมิน หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่รังแกเพื่อน สัตว์ และ ไม่ท่าลายต้นไม้ ๑. แบบบันทึกการ
100
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักแบ่งปัน ของเล่น/สิ่งของแก่เพื่อน
สังเกตพฤติกรรม
100
และผู้อื่น
๒. แบบบันทึก
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอย่าง
ความดี
100
เหมาะสมตามวัย
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๘ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
100
ดีมาก
ระดับคุณภาพ (<๕๐%=ปรับปรุง ๕๐-๗๔%=พอใช้ ๗๕-๘๔% = ดี >๙๐%=ดีมาก)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ มี
ร้อยละ ๕๐-๗๔ มี
ร้อยละ ๗๕-๘๙ มี
คุณลักษณะ
คุณลักษณะ
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน

ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๙ มีวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ค่าอธิบาย ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่น ความเป็นไทย และหลักศาสนาที่นับถือ
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/ ผลการประเมิน หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ
-มีกิจกรรมที่
๑. ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย/
๑. แบบบันทึกการ
100
ส่งเสริมให้
ท้องถิ่น และแสดงออกความเป็นไทยได้อย่าง
สังเกตพฤติกรรม
นักเรียนมี
เหมาะสม
๒. กิจกรรมวันส่าคัญ
100
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย
๒. ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตน ๓. ภาพถ่าย ฯลฯ
อย่างสม่่าเสมอ
นับถือเบื้องต้นได้
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๙ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
100
ดีมาก
ระดับคุณภาพ (<๕๐% =ปรับปรุง ๕๐-๗๔%=พอใช้ ๗๕-๘๔% =ดี >๙๐% =ดีมาก)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ มี
ร้อยละ ๕๐-๗๔ มี
ร้อยละ ๗๕-๘๙ มี
คุณลักษณะ
คุณลักษณะ
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน
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ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชน
ค่าอธิบาย ผู้เรียนมีความตระหนัก เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม บอกผลกระทบต่อตนเองและสังคม
จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ไม่ท่าลายสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและในโรงเรียน รักษาความสะอาด
บริเวณโรงเรียน และรักษาสาธารณสมบัติ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ ตระหนัก รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ค่าอธิบาย ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม สนใจธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สนใจธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว บอกประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมกับวัย
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม
ผลการประเมิน
ร้อยละ
๑. ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่า ๑. โครงการ / กิจกรรม เช่น โครงการ
100
ของสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์
๒. ร้อยละของผู้เรียนบอกสิ่งที่ ๒. แผนการจัดประสบการณ์และบันทึก
100
เกิดขึ้นรอบตัวเด็กได้
หลังการจัดกิจกรรม
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่ท่าลาย ๓. โครงงาน/งานวิจัย
100
สภาพแวดล้อม
๔. สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. ร้อยละของผู้เรียนช่วยรักษา ๕. แหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
100
ความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนา ๖. ภาพถ่าย
เด็กเล็กและรักษาสาธารณสมบัติ
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตาม
เกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐-๗๔% = พอใช้
๗๕-๘๔% = ดี >๙๐% = ดีมาก)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๕๐-๗๔
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน
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หมายเหตุ
-มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้
เด็กรู้คณ
ุ ค่า
สิ่งแวดล้อม
และสัมผัส/
ลงมือปฏิบัติ
เช่น
กิจกรรม
ปลูกต้นไม้/
ปลูกผักใน
สถานศึกษา

100
ดีมาก

ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ มีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรม/โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าอธิบาย ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและท้องถิ่น
เกณฑ์การประเมิน

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและท้องถิ่น

๑. โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
๒. สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. แหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. แบบบันทึกพฤติกรรม
๕. แผนการจัดประสบการณ์(บันทึกหลังแผน)
๖. ภาพถ่าย
๗. แบบประเมินผลงาน ชิ้นงาน
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตาม
เกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐%= ปรับปรุง ๕๐-๗๔%= พอใช้ ๗๕-๘๔%= ดี
>๙๐% = ดีมาก)

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๕๐ - ๗๔
ร้อยละ ๗๕ - ๘๙
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน
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ผลการประเมิน หมายเหตุ
ร้อยละ
-ผู้เรียนได้
100

100

เข้าร่วม
กิจกรรม
ด้านการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ครบถ้วน
สม่่าเสมอ

100
ดีมาก

ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานที่ ๑๕ ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม สามารถปฏิบัติ กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ค่าอธิบาย ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น สร้างผลงาน แสดงออกถึงความภาคภูมิใจใน
ตนเอง และผู้อื่นรวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ สนใจและปฏิบัติกิจกรรม
ค่าอธิบาย สนใจและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองและชักชวนผู้อื่นปฏิบัติตาม
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
ผลการประเมิน
กิจกรรม
ร้อยละ
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ ๑. แบบบันทึกพฤติกรรม
100
ท่ากิจกรรมได้ตามล่าดับ
๒. แผนการจัดประสบการณ์
ขั้นตอน
๓. โครงงาน/กิจกรรมต่างๆ ของ
100
๒. ร้อยละของผู้เรียนสนใจ/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรม ๔. ภาพถ่าย
ร่วมกับผู้อื่นได้
๕. แบบประเมินผลงาน ชิ้นงาน
๖. แฟ้มผลงานการเรียนรู้ของเด็ก
(Portfolio)
๗. สมุดรายงานประจ่าตัวนักเรียน
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสม
100
ตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐-๗๔% = พอใช้ ๗๕ดีมาก
๘๔% = ดี >๙๐% = ดีมาก)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๕๐-๗๔
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน
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หมายเหตุ
มีการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ท่างานร่วมกัน มี
กิจกรรม/โครงการที่
ให้นักเรียนได้
ช่วยเหลือกัน เช่น
โครงการฝึกซ้อม
ป้องกันภัย
กิจกรรมปลูกต้นไม้
ปลูกผักสวนครัว

ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒ ปฏิบัติกิจกรรมส่าเร็จและภูมิใจในผลงาน
ค่าอธิบาย ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมหรือสร้างผลงานส่าเร็จและแสดงออกถึงความภูมิใจในตนเองและผู้อื่น
เกณฑ์การประเมิน

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ท้องถิ่น

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ผลการประเมิน หมายเหตุ
ร้อยละ
-มีผลงานที่
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
100
ผู้เรียน
สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติได้
แหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส่าเร็จเป็น
แบบบันทึกพฤติกรรม
แสดงให้เห็น
แผนการจัดประสบการณ์ (บันทึกหลังแผน)
100
เป็นที่
ภาพถ่าย
ประจักษ์
แบบประเมินผลงาน ชิ้นงาน

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐%=ปรับปรุง ๕๐-๗๔%=พอใช้ ๗๕-๘๔%=ดี >๙๐% =ดีมาก)

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๕๐-๗๔
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๓ เล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
ค่าอธิบาย ผู้เรียนเล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เป็นผู้น่า-ผู้ตามที่ดี
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. ร้อยละของผู้เรียน
เล่นและปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกับเพื่อน
และผู้อื่นได้
๒. ร้อยละของผู้เรียนมี
ความเป็นผู้น่าและผู้
ตามที่ดี

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

แบบบันทึกพฤติกรรม
แผนการจัดประสบการณ์
โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพถ่าย
แบบประเมินผลงาน ชิ้นงาน
แฟ้มผลงานการเรียนรู้ของเด็ก (Portfolio)
ฯลฯ

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๓ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐%=ปรับปรุง ๕๐-๗๔% =พอใช้ ๗๕-๘๔%=ดี >๙๐%=ดีมาก)
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100
ดีมาก
ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน หมายเหตุ
ร้อยละ
100

100
100
ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๕๐-๗๔
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๔ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ค่าอธิบาย ผู้เรียนสามารถบอกอาชีพที่สุจริตและไม่สุจริตได้
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. ร้อยละของผู้เรียนบอก
อาชีพที่สุจริตและไม่สุจริตได้
๒. ร้อยละของผู้เรียนบอก
อาชีพที่ตนเองชอบได้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

แบบบันทึกพฤติกรรม
แผนการจัดประสบการณ์
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
แบบประเมินผลงาน ชิ้นงาน
แฟ้มผลงานการเรียนรู้ของเด็ก (Portion)
ฯลฯ

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๔ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตาม
เกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐-๗๔% = พอใช้ ๗๕-๘๔% = ดี
>๙๐% = ดีมาก)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๕๐-๗๔
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน
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ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน หมายเหตุ
ร้อยละ
100
100

100
ดีมาก

ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้เรียนมีทักษะ ด้านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจาแนก การเปรียบเทียบ
และแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
ค่าอธิบาย ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะ จ่าแนกประเภท จัดหมวดหมู่ และบอกความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่าง ๆ ตัดสินใจและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเล่นหรือการท่ากิจกรรม
ได้เหมาะสมตามวัย สามารถถ่ายทอดความคิดตามจินตนาการของตนเองได้ที่มีรายละเอียด แปลกใหม่และ
หลากหลายตามความคิดของตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ สามารถบอกความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้
ค่าอธิบาย ผู้เรียนบอกลักษณะ จ่าแนกประเภท จัดหมวดหมู่ และบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
เกณฑ์การประเมิน

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/ ผลการประเมิน
กิจกรรม
ร้อยละ
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่
๑. แบบบันทึกพฤติกรรม
100
สามารถท่ากิจกรรมได้
๒. แผนการจัดประสบการณ์
ตามล่าดับขั้นตอน
๓. โครงงาน/กิจกรรมต่างๆ ของ
๒. ร้อยละของผู้เรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
100
สนใจ/ ตั้งใจ สามารถปฏิบัติ ๔. ภาพถ่าย
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
๕. แบบประเมินผลงาน ชิ้นงาน
๖. แฟ้มผลงานการเรียนรู้ของเด็ก
(Portfolio)
๗. สมุดรายงานประจ่าตัวนักเรียน
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
เหมาะสมตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐%=ปรับปรุง ๕๐-๗๔%=พอใช้
๗๕-๘๔%=ดี >๙๐%=ดีมาก)

-ครูมีการส่งเสริมผู้เรียน
ให้มคี วามสามารถ
จ่าแนกประเภท
จัดหมวดหมู่ และ
บอกความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ
โดยใช้กิจกรรมการเล่น
การทัศนศึกษาภายใน/
ภายนอกสถานที/่
การเรียนการสอนด้วย
นิทาน /และใช้สื่อการ
เรียนการสอนต่างๆ

100
ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๕๐-๗๔
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน
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หมายเหตุ

ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒ แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
ค่าอธิบาย ผู้เรียนตัดสินใจและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเล่นหรือการท่ากิจกรรมได้เหมาะสมตามวัย
เกณฑ์การประเมิน

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

๑. ร้อยละของผู้เรียน ๑. แบบบันทึกพฤติกรรม
บอกอาชีพที่สุจริตและ ๒. แผนการจัดประสบการณ์
ไม่สุจริตได้
๓. โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
๒. ร้อยละของผู้เรียน ๔. แบบประเมินผลงาน ชิ้นงาน
บอกอาชีพที่ตนเอง
๕. แฟ้มผลงานการเรียนรู้ของเด็ก (Portfolio)
ชอบได้
ฯลฯ
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตาม
เกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐-๗๔% =พอใช้ ๗๕-๘๔% = ดี
>๙๐% = ดีมาก)

ผลการประเมิน หมายเหตุ
ร้อยละ
100
100
100
ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
(๑)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

พอใช้
(๒)
ร้อยละ ๕๐-๗๔
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ดี
(๓)
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน
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ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๓ มีจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ค่าอธิบาย ผู้เรียนถ่ายทอดความคิดตามจินตนาการของตนเองได้ที่มีรายละเอียด แปลกใหม่และ
หลากหลายตามความคิดของตนเอง
เกณฑ์การประเมิน

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่
๑. แผนการจัดประสบการณ์
ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์
(บันทึกหลังการจัดประสบการณ์)
ผ่านการท่างานศิลปะ เล่าเรื่อง ๒. แบบประเมินผลงาน ชิ้นงาน
เล่นเกม ภาษา
๓. แฟ้มผลงานการเรียนรู้ของเด็ก
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ทดลอง (Portfolio)
วิธีการใหม่ในการท่าสิ่งต่าง ๆ ๔. แบบประเมินพัฒนาการ
ฯลฯ

ผลการประเมิน
หมายเหตุ
ร้อยละ
-มีกิจกรรมด้าน
100

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๓ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสม
ตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐-๗๔% = พอใช้
๗๕-๘๔% = ดี >๙๐% = ดีมาก)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๕๐-๗๔
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน
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ศิลปะให้ผู้เรียนได้มี
ความคิดสร้างสรรค์

100

100
ดีมาก

ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานที่ ๑๗ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ค่าอธิบาย ผู้เรียนเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กอย่างประสานสัมพันธ์กัน
สมวัยสามารถปฏิบั ติกิจวัตรประจ่าวัน ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่ น
การชิมรส กาสัมผัส บอก/เล่าความต้องการ ความรู้สึกของตนเองและถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจ
ได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๑ มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก
ค่าอธิบาย ผู้เรียนเคลื่อนไหวร่างกายและปฏิบัติกิจวัตรประจ่าวันและประสาทสัมพันธ์กันของ
กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กเหมาะสมกับวัย
เกณฑ์การประเมิน

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/
กิจกรรม
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มี - แบบประเมินพัฒนาการ
สมรรถภาพของกล้ามเนื้อ - บันทึกพัฒนาการ
มัดใหญ่สมวัย
- แฟ้มผลงานการเรียนรู้ของ
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มี เด็ก (Portfolio)
สมรรถภาพของกล้ามเนื้อ
มัดเล็กสมวัย
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐-๗๔% = พอใช้
๗๕-๘๔% = ดี >๙๐% = ดีมาก)

ผลการประเมิน
ร้อยละ
100
100
100

-มีกิจกรรมวันพลศึกษาที่
ส่งเสริมการพัฒนา
กล้ามเนื้อ ทุกวันพุธ
-กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเคลื่อนไหวผ่าน
กิจกรรม/โครงการใน
เทศกาลต่างๆ สม่่าเสมอ

ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๕๐-๗๔
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน
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หมายเหตุ

ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๒ มีทักษะในการใช้ประสามสัมผัสทั้ง ๕
ค่าอธิบาย ผู้เรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น การชิมรส
การสัมผัสเหมาะสมกับวัย
เกณฑ์การประเมิน

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/ ผลการประเมิน
กิจกรรม
ร้อยละ
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้ประสาท - แบบประเมินพัฒนาการ
100
สัมผัสและบอกแสดงความรู้สึกที่ได้ - บันทึกพัฒนาการ
จากประสาทสัมผัสทั้ง ๕
- แฟ้มผลงานการเรียนรู้ของเด็ก
100
๒. ร้อยละของผู้เรียนจ่าแนกสิ่งต่างๆ (Portfolio)
ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได้
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสม
100
ตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐-๗๔% = พอใช้ ๗๕ดีมาก
๘๔% = ดี >๙๐% = ดีมาก)

หมายเหตุ
-มีผลการ
ประเมิน
พัฒนาการของ
เด็กชัดเจน
และครบทุกคน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
(๑)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

พอใช้
(๒)
ร้อยละ ๕๐-๗๔
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ดี
(๓)
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน
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ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๓ มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย
ค่าอธิบาย ผู้เรียนบอก/เล่าความต้องการ ความรู้สึกของตนเองและถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นรับรู้และ
เข้าใจได้เหมาะสมกับวัย
เกณฑ์การประเมิน

เอกสาร/หลักฐาน/
ผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความเข้าใจและ - แบบประเมินพัฒนาการ
100
ใช้ภาษาพูดอย่าถูกต้องเหมาะสมตามวัย - บันทึกพัฒนาการ
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการอ่าน - สรุปร้อยละของผู้เรียนที่มี
100
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย
ทักษะในการอ่านอย่าง
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการ
ถูกต้องสมวัย
100
เขียนเพื่อสื่อความหมายอย่างถูกต้อง
- สรุปร้อยละของผู้เรียนที่มี
เหมาะสมตามวัย
ทักษะในการเขียนเพื่อสื่อ
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความเข้าใจและ
ความหมายอย่างถูกต้อง
100
ใช้ภาษาท่าทางและสัญลักษณ์อย่าง
เหมาะสมตามวัย
ถูกต้องเหมาะสมตามวัย
ฯลฯ
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๓ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสม
100
ตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐-๗๔% = พอใช้
ดีมาก
๗๕-๘๔% = ดี >๙๐% = ดีมาก)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๕๐-๗๔
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน
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หมายเหตุ
ครูส่งเสริม
ทักษะการ
สื่อสารผ่าน
กิจกรรมหลาย
รูปแบบ เช่น
กิจกรรมการ
เล่านิทานให้
เพื่อนฟัง

ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๔ มีทักษะในการสังเกตและส่ารวจ
ค่าอธิบาย ผู้เรียนบอกลักษะ คุณสมบัติ สิ่งที่เรียนรู้จากการสังเกต ส่ารวจสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เหมาะสมตามวัย
เกณฑ์การประเมิน

เอกสาร/หลักฐาน/
ผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ
- แบบประเมินพัฒนาการ
100
- บันทึกพัฒนาการ
- แบบสังเกตพัฒนาการ
100

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่บอกสภาพภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
บุคคลและสิ่งของต่าง ๆ ได้
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่บอกสภาพ
ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม บุคคลและสิ่งของต่างๆ ได้
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๔ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสม
ตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐-๗๔% = พอใช้
๗๕-๘๔% = ดี >๙๐% = ดีมาก)

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ มี
ร้อยละ ๕๐-๗๔ มี
ร้อยละ ๗๕-๘๙ มี
คุณลักษณะ
คุณลักษณะ
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน
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หมายเหตุ
-โครงการทัศนศึกษา
นอกสถานที่
-โครงการวันส่าคัญ
ร่วมกับชุมชน เช่น
วันเข้าพรรษา /
กิจกรรมร่วมกับวัด

100
ดีมาก

ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๕ มีทักษะในเรื่องมีติสัมพันธ์ สามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่าง ๆ
ค่าอธิบาย ผู้เรียนบอก อธิบาย เปรียบเทียบสื่อความหมายของความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับ
รูปทรง ขนาด ต่าแหน่ง และระยะทาง
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/
ผลการประเมิน หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่บอกต่าแหน่ง ทิศทางและ
- แผนการจัดประสบการณ์
100
ระยะทางได้ตามวัย
- แบบประเมินพัฒนาการ
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่สื่อความหมายของมิติสัมพันธ์ - บันทึกพัฒนาการ
100
ด้วยอุปกรณ์การเล่น และกิจกรรมศิลปะได้ตามวัย - แบบสังเกตพัฒนาการ
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๕ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
100
ดีมาก
ระดับคุณภาพ (<๕๐%=ปรับปรุง ๕๐-๗๔%=พอใช้ ๗๕-๘๔%=ดี >๙๐%=ดีมาก)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
(๑)

พอใช้
(๒)

ดี
(๓)

ดีมาก
(๔)

ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ มี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๕๐-๗๔ มี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๗๕-๘๙ มี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมี
คุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๖ มีความรู้ในเรื่องตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง ธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
ค่าอธิบาย ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องตนเอง รู้จักบุคคลและสถานที่และมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/ ผลการประเมิน หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่บอกสภาพภายในศูนย์พัฒนา - แบบประเมินพัฒนาการ
100
-นักเรียนรู้จัก/
สามารถบอก
เด็กเล็กเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสิ่งของต่างๆ ได้ - บันทึกพัฒนาการ
ชื่อต้นไม้/
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่บอกสภาพภายนอกศูนย์พัฒนา - แบบสังเกตพัฒนาการ
100
สิ่งของ/
เด็กเล็กเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสิ่งของต่างๆ ได้
อุปกรณ์ ที่อยู่
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๖ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามเกณฑ์ร้อยละ
100
ในบริเวณ
เฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐%=ปรับปรุง ๕๐-๗๔%=พอใช้ ๗๕-๘๔%=ดี >๙๐%=ดีมาก)

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๕๐-๗๔
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน
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ดีมาก

ศพด.ได้

ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานที่ ๑๘ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ มีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และรู้จักตั้งค่าถาม
เกณฑ์การประเมิน

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/ ผลการประเมิน
หมายเหตุ
กิจกรรม
ร้อยละ
-มีการส่งเสริมการอ่านโดย
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักตั้ง - บันทึกพัฒนาการด้าน
100
การอ่านภาพ หรือตัวอักษร
ค่าถามในสิ่งที่สงสัยหรือสนใจ สติปัญญา
ตามวัยที่เหมาะสม
เพื่อน่าไปสู่การค้นหาค่าตอบได้ - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่สนใจ
เรียนรู้นอกสถานที่
100
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและสื่อที่
- โครงการจัดแหล่งเรียนรู้
หลากหลาย
ภายในและภายนอกห้องเรียน
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้เวลา - แผนการจัดประสบการณ์
100
ว่างในการอ่านหนังสือจากภาพ -ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะใน - โครงการรักการอ่าน
100
การสื่อสารสมวัย
ฯลฯ
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
100
เหมาะสมตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐-๗๔% = พอใช้
ดีมาก
๗๕-๘๔% = ดี
>๙๐% = ดีมาก)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๕๐-๗๔
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน
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ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๒ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและสนุกกับการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/ ผลการประเมิน
กิจกรรม
ร้อยละ
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่สนใจ - แผนการจัดประสบการณ์
100
ซักถาม กระตือรือร้นอยาก
- โครงงาน/โครงงาน
เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว
- บันทึกการพัฒนาการด้าน
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ท่า
สติปัญญา
100
กิจกรรมด้วยความสนใจและมี - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
ความสุข
เรียนรู้นอกห้องเรียน
๓. ร้อยละของผู้เรียนแสดง
- ภาพถ่ายกิจกรรม
100
ความชื่นชอบต่อธรรมชาติ
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
100
เหมาะสมตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐-๗๔% = พอใช้
ดีมาก
๗๕-๘๔% = ดี >๙๐% = ดีมาก)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๕๐-๗๔
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน
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หมายเหตุ
-จากรายงานสรุป
โครงการ/ภาพ/
กิจกรรมต่างๆ
แสดงให้เห็นถึงความ
กระตือรือร้นในการ
เรียนรูส้ ิ่งต่างๆ รอบตัว
และสนุกกับการเรียนรู้
ของผู้เรียน

ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานที่ ๑๙ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตใจที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
เกณฑ์การประเมิน

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

๑. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมอนามัยที่ดี
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักระมัดระวังตนเอง
ไม่ให้เกิดอันตราย
๔. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตใจ
ที่ดี

- โครงการ/โครงงาน (เกี่ยวกับสุขภาพ/
เกี่ยวกับฟัน)
- แผนการจัดประสบการณ์
- บันทึกการตรวจสุขภาพประจ่าวัน
- ภาพถ่ายกิจกรรม
- บันทึกรายการอาหารกลางวัน/อาหาร
เสริม นม

ผลการประเมิน หมายเหตุ
ร้อยละ
-มีการตรวจ
100
สุขภาพฟัน/
100
100
100

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๙.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย

100

ระดับคุณภาพ (<๕๐%= ปรับปรุง ๕๐-๗๔%=พอใช้ ๗๕-๘๔%=ดี >๙๐%=ดีมาก)

ดีมาก

ประเมิน
พัฒนาการ/
ตรวจสุขภาพ
ผู้เรียน
-กิจกรรมด้าน
การดูแลสุขภาพ
ให้กับนักเรียน
และผูป้ กครอง

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ มีคุณลักษณะ ร้อยละ ๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ ร้อยละ ๗๕-๘๙ มีคุณลักษณะ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙.๒ มีน้่าหนัก ส่วนสูง สุขภาพอนามัย และพัฒนาการทางด้านร่างกายตามวัย
เกณฑ์การประเมิน
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้่าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาพดี
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพัฒนาการ
ด้านร่างกายตามวัย / มีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม
-

สมุดบันทึกการชั่งน้่าหนัก – วัดส่วนสูง
กราฟแสดงการเจริญเติบโตของเด็ก
สมุดบันทึกรายการอาหารรายสัปดาห์
สมุดรายงานประจ่าตัวนักเรียน
สมุดบันทึกการดื่มนม
สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพประจ่าวัน
ภาพถ่ายกิจกรรม
มีโครงการ/กิจกรรม หรือแนวทางแก้ไข
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๙.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐%=ปรับปรุง ๕๐-๗๔%=พอใช้ ๗๕-๘๔%=ดี >๙๐%=ดีมาก)

ผลการประเมิน หมายเหตุ
ร้อยละ
100
-มีผลการ
100
100

ประเมิน
พัฒนาการ
-มีบันทึก
สุขภาพชัดเจน
ข้อมูลมีการ
ปรับปรุง
สม่่าเสมอ

100
ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ มีคุณลักษณะ ร้อยละ ๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ ร้อยละ ๗๕-๘๙ มีคุณลักษณะ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมิน
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙.๓ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/ ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ
กิจกรรม
ร้อยละ
-กิจกรรม
๑. ร้อยละของผู้เรียนมีความมั่นใจ และ
- โครงการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
100
ส่งเสริม
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย
- แผนการจัดประสบการณ์
ความกล้า
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงความชื่นชม
- ภาพถ่ายกิจกรรม
100
แสดงออกที่
ความสามารถของผู้เรียน
ฯลฯ
หลากหลาย
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๙.๓ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย

100

ระดับคุณภาพ (<๕๐%= ปรับปรุง ๕๐-๗๔%=พอใช้ ๗๕-๘๔%=ดี >๙๐%=ดีมาก)

ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
(๑)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

พอใช้
(๒)
ร้อยละ ๕๐-๗๔
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ดี
(๓)
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙.๔ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น
เอกสาร/หลักฐาน/ ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ
-กิจกรรมที่จัด
๑. ร้อยละของผู้เรียนยิ้มแย้มแจ่มใส และแสดงออก - แบบสังเกตพฤติกรรม
100
ในรูปแบบต่างๆ
ทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมตามวัย
- แบบประเมินพัฒนาการ
ช่วยส่งเสริม
๒. ร้อยละของผู้เรียนในการเล่นและปฏิบัติ
100
มนุษยสัมพันธ์
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
ของเด็กทีม่ ีต่อ
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑๙.๔ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย

100

ระดับคุณภาพ (<๕๐%=ปรับปรุง ๕๐-๗๔%=พอใช้ ๗๕-๘๔%=ดี >๙๐% =ดีมาก)

ดีมาก

ผู้อื่น

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
(๑)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

พอใช้
(๒)
ร้อยละ ๕๐-๗๔
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ดี
(๓)
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน
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ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานที่ ๒๐ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐.๑ สนใจ และร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
เอกสาร/หลักฐาน/ ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่สนใจธรรมชาติ - แผนการจัด
100
และสิ่งสวยงามต่าง ๆ
ประสบการณ์
100
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่สนใจและชื่นชม - แฟ้มสะสมผลงานของ
100
ในการท่างานศิลปะ
นักเรียน
๓. ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
- ภาพถ่ายกิจกรรม
ด้านศิลปะ
- ใบงาน
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒๐.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
100
เหมาะสมตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐%= ปรับปรุง ๕๐-๗๔% =พอใช้ ๗๕ดีมาก
๘๔%=ดี >๙๐%=ดีมาก)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๕๐-๗๔
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน

2-79

หมายเหตุ
-ตัวอย่างกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านนี้ เช่น
การทัศนะศึกษานอก
สถานที่ ศูนย์วิปัสนา
สากลไร่เชิญตะวัน

ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐.๒ สนใจ และร่วมกิจกรรมด้านดนตรี และการเคลื่อนไหว
เอกสาร/หลักฐาน/
ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่สนใจและมีความสุขกับเพลง - แผนการจัดประสบการณ์
100
ดนตรีและการเคลื่อนไหว
- ภาพถ่ายกิจกรรม
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถเคลื่อนไหวได้ตาม
100
เพลงและจังหวะ
100
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒๐.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามเกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ดีมาก

ระดับคุณภาพ (<๕๐%=ปรับปรุง ๕๐-๗๔%=พอใช้ ๗๕-๘๔%=ดี >๙๐%=ดีมาก)

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
(๑)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

พอใช้
(๒)
ร้อยละ ๕๐-๗๔
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ดี
(๓)
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐.๓ สนใจและร่วมกิจกรรมการออกก่าลังกาย
เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน
หมายเหตุ
ร้อยละ
-มีกิจกรรม
100

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่สนใจและเข้า
ร่วมกิจกรรมเกมการละเล่น และการ
ออกก่าลังกาย
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่สร้างข้อตกลง
วิธีเล่นใหม่ ๆ ได้ตามวัย

-

แผนการจัดประสบการณ์
กิจกรรมนันทนาการส่าหรับเด็กปฐมวัย
ภาพถ่ายกิจกรรม
แบบบันทึกพัฒนาการ
สื่อ

วันพลศึกษา
ทุกวันพุธ

100

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒๐.๓ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามเกณฑ์
ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐%=ปรับปรุง ๕๐-๗๔%=พอใช้ ๗๕-๘๔%=ดี >๙๐%=ดีมาก)

100
ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
(๑)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

พอใช้
(๒)
ร้อยละ ๕๐-๗๔
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ดี
(๓)
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน
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ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานที่ ๒๑ ผู้เรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๑.๑ เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เกณฑ์การประเมิน
๑.ร้อยละของผู้เรียนสามารถ
แสดงออกถึงความรัก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
๒.ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมในวันส่าคัญต่างๆ
๓.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม
-

แผนการจัดประสบการณ์
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันพ่อ
กิจกรรมหน้าเสาธง, กิจกรรมสวดมนต์
ไหว้พระ, กิจกรรมท่าบุญตักบาตร
- กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
- กิจกรรมวันไหว้ครู
- ภาพกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ
- ภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
- ภาพกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า
และก่อนนอน
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒๑.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตาม
เกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐-๗๔% = พอใช้
๗๕-๘๔% = ดี >๙๐% = ดีมาก)

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๕๐-๗๔
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน
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ผลการประเมิน
หมายเหตุ
ร้อยละ
100
100
100

100
ดีมาก

ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๑.๒ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสมตามวัย
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/ ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ
กิจกรรม
ร้อยละ
ศพด. มีกิจกรรมที่
๑. ร้อยละของผู้เรียนสามารถเล่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง...
100
ส่งเสริมให้เด็กปรับตัว
และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
- แผนการจัดประสบการณ์
เข้ากับสังคม
๒. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมใน - กิจกรรมการเล่นเกมการละเล่น
100
ได้เป็นอย่างดี เช่น
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
กลางแจ้ง
การน่าเด็กไปร่วม
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
กิจกรรมด้าน
ประชาธิปไตย เช่น กิจกรรม
ประเพณี/วัฒนธรรม
การเป็นผู้น่า ผู้ตาม
ของท้องถิ่น หรือ
กิจกรรมทีผ่ ู้ปกครอง
- ห้องเรียน, กิจกรรมเข้าร่วมกลุ่ม
และชุมชนได้มามีส่วน
รักษาความสะอาดห้องเรียน
ร่วมท่ากิจกรรมกับเด็ก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒๑.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตาม
100
เกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐%=ปรับปรุง ๕๐-๗๔%=พอใช้ ๗๕-๘๔%= ดี >
๙๐%=ดีมาก)

นักเรียน

ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ มีคุณลักษณะ ร้อยละ ๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ ร้อยละ ๗๕-๘๙ มีคุณลักษณะ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๑.๓ รู้จักท้องถิ่นของตน
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/ ผลการประเมิน
หมายเหตุ
กิจกรรม
ร้อยละ
-จุดเด่นคือ มีกิจกรรมที่น่าเด็ก
๑.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
- แผนการจัดประสบการณ์
100
นักเรียนไปมีส่วนร่วมใน
บอกข้อมูลเบื้องต้นของท้องถิ่นได้ - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
ประเพณี/วัฒนธรรมของ
๒.ร้อยละของผู้เรียนที่บอกถึง
เรียนรู้นอกสถานที่
100
ท้องถิ่น อย่างสม่่าเสมอ
ความส่าคัญของท้องถิ่น
- ภาพถ่ายกิจกรรม
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒๑.๓ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตาม
100
เกณฑ์ร้อยละเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ (<๕๐%=ปรับปรุง ๕๐-๗๔%= พอใช้ ๗๕-๘๔%=ดี
>๙๐%=ดีมาก)

ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ มีคุณลักษณะ ร้อยละ ๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ ร้อยละ ๗๕-๘๙ มีคุณลักษณะ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมิน
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มาตรฐานที่ ๒2 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๒.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจคุณภาพของผู้เรียน
เอกสาร/หลักฐาน/ ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ
๑. ร้อยละของผู้ปกครองที่พึงพอใจในคุณภาพของผู้เรียน - แบบประเมินความพึง
84.00
๒. ร้อยละของตัวแทนชุมชน/หมู่บ้านทีท่ ี่พึงพอใจใน
พอใจหัวหน้าศูนย์พัฒนา
94.00
คุณภาพของผู้เรียน
เด็กเล็ก/ครู/ผู้ดูแลเด็ก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒๒.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจร้อยละเฉลี่ย
89.00
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐-๗๔% = พอใช้ ๗๕-๘๔% = ดี >๙๐% = ดีมาก)
ดี
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๕๐-๗๔
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน

ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๒.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความประพฤติ การปฏิบัติตนให้ค่าปรึกษา
แนะน่า ช่วยเหลือด้านอื่นๆ ของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ครู/ผู้ดูเด็กเล็ก
เอกสาร/หลักฐาน/ ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ
๑. ร้อยละของผู้ปกครองที่มีความพึงพอใจในความประพฤติ - แบบประเมิน
89.60
การปฏิบัติตนให้ค่าปรึกษาแนะน่าช่วยเหลือด้านอื่นๆ ของ
ความพึงพอใจ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ครู/ผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์
๒. ร้อยละของตัวแทนชุมชน/หมู่บ้านที่มีความพึงพอใจใน
พัฒนาเด็กเล็ก/
89.00
ความประพฤติ การปฏิบัติตนให้ค่าปรึกษาแนะน่า ช่วยเหลือ
ครู/ผู้ดูแลเด็ก
ด้านอื่นๆ ของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ครู/ผู้ดูแลเด็ก
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒๒.๒ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจคุณภาพของผู้เรียนร้อยละเฉลี่ย
89.30
ระดับคุณภาพ (<๕๐% = ปรับปรุง ๕๐-๗๔% = พอใช้ ๗๕-๘๔% = ดี >๙๐% = ดีมาก)
ดี
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
(๑)
(๒)
(๓)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๕๐-๗๔
ร้อยละ ๗๕-๘๙
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมิน
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ดีมาก
(๔)
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานที่ ๒๓ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีส่วนร่วมสนับสนุน
ในการพัฒนาการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๓.๑ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม
๑.ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจ
ในความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒.ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนพอใจ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บริการด้านอาคาร
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และอื่น ๆ

- ภาพถ่ายโครงการต่างๆ
- โครงการรักษาความสะอาด.....
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน
- โครงการ /กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แบบประเมินความพึงพอใจ

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒๓.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐%=ปรับปรุง ๕๐-๗๔%=พอใช้ ๗๕-๘๔%=ดี >๙๐%=ดีมาก)

ผลการประเมิน หมายเหตุ
ร้อยละ
90.00

90.60
90.30
ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ มีคุณลักษณะ ร้อยละ ๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ ร้อยละ ๗๕-๘๙ มีคุณลักษณะ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๓.๒ ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดและพัฒนาการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม
ผลการประเมิน หมายเหตุ
ร้อยละ
๑.ร้อยละผู้ปกครองและชุมชนมี - ภาพถ่ายโครงการประชุมผู้ปกครอง
100
ส่วนร่วมสนับสนุนในการจัด
- ภาพถ่ายโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ศูนย์
การศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก
๒.ร้อยละผู้ปกครองและชุมชน
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
100
มีส่วนร่วมสนับสนุนในการศึกษา - การบริจาค
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒๓.๒ ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัด
100
และพัฒนาการศึกษาร้อยละเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ (<๕๐%=ปรับปรุง ๕๐-๗๔%=พอใช้ ๗๕-๘๔%=ดี >๙๐%=ดีมาก)

ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ มีคุณลักษณะ ร้อยละ ๕๐-๗๔ มีคุณลักษณะ ร้อยละ ๗๕-๘๙ มีคุณลักษณะ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมิน
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
ตามตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานที่
ลาดับ
๑. ครู/ผู้ดูแลเด็กมี
1
คุณธรรมจริยธรรม
มีวุฒิ/ความรู้
2
ความสามารถตรง
กับงานที่รับผิดชอบ 3
หมั่นพัฒนาตนเอง
มีครูและบุคลากร
4
สนับสนุนเพียงพอ
5
๒. ครู/ผู้ดูแลเด็กมี
ความสามารถใน
การจัดการ
ประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็น
ส่าคัญ

6
7
8
9

๓. หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
คุณธรรม จริยธรรม
มีภาวะผู้น่า และมี
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ

10
11
12
13

ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติ ร้อยละ 100
ดีมาก
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๑.๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่า ร้อยละ 100
ดีมาก
ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
๑.๓ มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง แสวงหา
ร้อยละ 100
ดีมาก
ความรู้ เทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ
๑.๔ มีจ่านวนครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร ปฏิบัติได้ครบ
ดีมาก
สนับสนุน เพียงพอ
2 ข้อ
๑.๕ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ร้อยละ 100
ดีมาก
และชุมชน
๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจหลักการจัด
ร้อยละ 83.33
ดี
ประสบการณ์การเรียนรู้ และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
๒.๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการ
ร้อยละ 100
ดีมาก
จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส่าคัญ
๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการ
ร้อยละ 100
ดีมาก
ผลิตสื่อ และใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเอง และผู้เรียน
๒.๔ มีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้อง ร้อยละ 100
ดีมาก
กับสภาพจริง เหมาะสมตามวัย
๓.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตน
ปฏิบัติได้
ดีมาก
ตามจรรยาวิชาชีพการบริหารการศึกษา
ครบ 3 ข้อ
๓.๒ มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็น ปฏิบัติได้ครบ
ดีมาก
ผู้น่าทางวิชาการ
3 ข้อ
๓.๓ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ปฏิบัติได้
ดี
ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ
5 ข้อ
และการจัดการ
(จาก 7 ข้อ)
๓.๔ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
ปฏิบัติได้
ดี
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
2 ข้อ
ประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
(จาก 3 ข้อ)
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มาตรฐานที่
ลาดับ
ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
๔. ศูนย์พัฒนาเด็ก 14 ๔.๑ มีอัตราส่วนจ่านวนผู้เรียนต่อห้องเรียน
มี
ผ่าน
เล็กมีจ่านวนผู้เรียน
ตามเกณฑ์ที่ก่าหนด
และอายุตามเกณฑ์ 15 ๔.๒ ผู้เรียนมีเกณฑ์อายุตามมาตรฐานการ
มีครบ 2 ข้อ
ผ่าน
ด่าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. ศูนย์พัฒนาเด็ก 16 ๕.๑ มีอาคารเรียน อาคารประกอบ
มีครบ 5 ข้อ
ดีมาก
เล็กมีทรัพยากร
ห้องเรียน ลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น วัสดุ
และสภาพแวดล้อม
ครุภัณฑ์เพียงพอ
ที่เอื้อต่อการจัด
17 ๕.๒ มีการสนับสนุนงบประมาณและ
มีครบ 3 ข้อ
ดีมาก
ประสบการณ์การ
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
เรียนรู้อย่างมี
18 ๕.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสื่อ เทคโนโลยี
มี 3 ข้อ
ดี
ประสิทธิภาพ
สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อ
(จาก 4 ข้อ)
การจัดการศึกษา
19 ๕.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อม
มีครบ 4 ข้อ
ดีมาก
พื้นที่สีเขียว และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
จัดการศึกษา
๖. ศูนย์พัฒนาเด็ก 20 ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการ
มีครบ 8 ข้อ
ดีมาก
เล็กมีการจัดองค์กร
องค์กร โครงสร้าง และระบบการ
โครงสร้าง ระบบ
บริหารงานที่เหมาะสม
การบริหารและ
21 ๖.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบ
มี 3 ข้อ
พอใช้
พัฒนาองค์กรอย่าง
ข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อ (จาก 5 ข้อ)
เป็นระบบและครบ
การใช้งาน
วงจร
22 ๖.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ครูผู้ดูแลเด็กและ มีครบ 5 ข้อ
ดีมาก
บุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๗. ศูนย์พัฒนาเด็ก 23 ๗.๑ กระจายอ่านาจการบริหารและการจัด มีครบ 5 ข้อ
ดีมาก
เล็กมีการจัด
การศึกษา
การศึกษาโดยใช้
24 ๗.๒ มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้
มีครบ 5 ข้อ
ดีมาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หลักการมีส่วนร่วม
เป็นฐาน
25 ๗.๓ มีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีครบ 4 ข้อ
ดีมาก
ร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
26 ๗.๔ บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีครบ 5 ข้อ
ดีมาก
และเป้าหมายชัดเจน
27 ๗.๕ การตรวจสอบและถ่วงดุลในการ
มีครบ 5 ข้อ
ดีมาก
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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มาตรฐานที่
ลาดับ
๘. ศูนย์พัฒนาเด็ก 28
เล็กมีการจัดท่า
หลักสูตรและ
29
กระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
30
ส่าคัญ
31
32
33
34
35
๙ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีการจัด
โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย

36
37
38
39
40
41
42

ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
๘.๑ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเหมาะสม
มีครบ 6 ข้อ
ดีมาก
กับผู้เรียนและท้องถิ่น
๘.๒ การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตาม มีครบ 5 ข้อ
ดีมาก
ความสนใจของผู้เรียน
๘.๓ ส่งเสริมให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท่า
มีครบ 6 ข้อ
ดีมาก
แผนการจัดประการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส่าคัญ
๘.๔ ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการจัด
มีครบ 4 ข้อ
ดีมาก
ประสบการณ์เรียนรู้และสื่อการเรียนการ
สอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๘.๕ มีแหล่งเรียนรู้และน่าภูมิปัญญา
มี 7 ข้อ
ดีมาก
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์
(จาก 8 ข้อ)
๘.๖ ส่งเสริมการศึกษา/วิจัยเพื่อพัฒนาการ มีครบ 3 ข้อ
ดีมาก
จัดประสบการณ์ ติดตามผลและใช้ผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
๘.๗ การบันทึก การรายงานผลและการส่ง มีครบ 5 ข้อ
ดีมาก
ต่อข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
๘.๘ การนิเทศการจัดประสบการณ์การ
มีครบ 5 ข้อ
ดีมาก
เรียนรู้และน่าผลไปปรับปรุงอย่างสม่่าเสมอ
๙.๑ จัดท่าและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ มีครบ 5 ข้อ
ดีมาก
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
๙.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทาง
มีครบ 4 ข้อ
ดีมาก
สมอง ตอบสนองความสนใจและส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
๙.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง
มีครบ 4 ข้อ
ดีมาก
ความสามารถพิเศษและความถนัดของ
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
๙.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม
มีครบ 4 ข้อ
ดีมาก
๙.๕ จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้าน มีครบ 4 ข้อ
ดีมาก
ดนตรี ศิลปะและการเคลื่อนไหว
๙.๖ จัดกิจกรรมสืบสาน วัฒนธรรม
มีครบ 4 ข้อ
ดีมาก
ประเพณีและภูมิปัญญาไทยอย่างสร้างสรรค์
๙.๗ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
มีครบ 4 ข้อ
ดีมาก
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
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มาตรฐานที่
ลาดับ
๑๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก 43
เล็กมีการจัด
สภาพแวดล้อมและ 44
การบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
45
พัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ
46
47
๑๑. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
ร่วมมือระหว่างบ้าน
องค์กรทางศาสนา
สถาบันการศึกษา
องค์กรภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนา
วิถีการเรียนรู้ใน
ชุมชน
๑๒. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการ
จัดระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างต่อเนื่อง ตาม
ระบบวงจรคุณภาพ
PDCA

48
49

50
51

52
53
54

ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
๑๐.๑ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
มีครบ 3 ข้อ
ดีมาก
จัดการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม
๑๐.๒ มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
มีครบ 5 ข้อ
ดีมาก
ความปลอดภัยของผู้เรียน
๑๐.๓ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
มี 3 ข้อ
ดี
รูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
(จาก 4 ข้อ)
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
๑๐.๔ จัดห้องเรียน ห้องพิเศษ พื้นที่สีเขียว มีครบ 4 ข้อ
ดีมาก
สนามเด็กเล่นและสิ่งอ่านวยความสะดวก
เพียงพอให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
๑๐.๕ มีและใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
มี 2 ข้อ
ดี
ท้องถิ่นทั้งในและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จาก 3 ข้อ)
๑๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้
มี 3 ข้อ
ดี
และบริการชุมชน
(จาก 4 ข้อ)
๑๑.๒ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มี 4 ข้อ
ดี
ร่วมกัน
(จาก 5 ข้อ)

๑๒.๑ จัดระบบบริหารและสารสนเทศของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๒.๒ จัดท่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเน้นจุดเด่นที่
สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
๑๒.๓ ด่าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
๑๒.๔ ประเมินคุณภาพการศึกษา
๑๒.๕ จัดท่ารายงานคุณภาพการศึกษา
ประจ่าปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและ
สาธารณชน
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มีครบ 4 ข้อ

ดีมาก

มีครบ 4 ข้อ

ดีมาก

มีครบ 3 ข้อ

ดีมาก

มีครบ 4 ข้อ
มีครบ 4 ข้อ

ดีมาก
ดีมาก

มาตรฐานที่
ลาดับ
๑๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม
55
จริยธรรม และค่านิยมที่ 56
พึงประสงค์
57
58
59
60
61
62
63
๑๔. ผู้เรียนมีจิตส่านึกใน 64
การอนุรักษ์ และพัฒนา 65
สิ่งแวดล้อมร่วมกับ
ผู้ปกครอง และชุมชน
๑๕. ผู้เรียนมีทักษะใน
66
การปฏิบัติกิจกรรม
67
สามารถปฏิบัติ กิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น และมีเจต
68
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
69
๑๖. ผู้เรียนมีทักษะ
70
ด้านการคิด การใช้ภาษา
การสังเกต การจ่าแนก
71
การเปรียบเทียบและแก้ 72
ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
๑๗. ผู้เรียนมีความรู้
73
และทักษะที่จ่าเป็นตาม
หลักสูตรการศึกษา
74
ปฐมวัย/แผนการจัด
75
ประสบการณ์การเรียนรู้ 76
77
78

ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
๑๓.๑ มีความขยัน
ร้อยละ 100
ดีมาก
๑๓.๒ มีความประหยัด
ร้อยละ 100
ดีมาก
๑๓.๓ มีความซื่อสัตย์และกตัญญู
ร้อยละ 100
ดีมาก
๑๓.๔ มีวินัย
ร้อยละ 100
ดีมาก
๑๓.๕ มีความสุภาพ
ร้อยละ 100
ดีมาก
๑๓.๖ มีความสะอาด
ร้อยละ 100
ดีมาก
๑๓.๗ มีความสามัคคี
ร้อยละ 100
ดีมาก
๑๓.๘ มีน้่าใจ
ร้อยละ 100
ดีมาก
๑๓.๙ มีวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ร้อยละ 100
ดีมาก
๑๔.๑ ตระหนัก รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 100
ดีมาก
๑๔.๒ มีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรม/โครงการ
ร้อยละ 100
ดีมาก
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
๑๕.๑ สนใจและปฏิบัติกิจกรรม
ร้อยละ 100
ดีมาก
๑๕.๒ ปฏิบัติกิจกรรมส่าเร็จและภูมิใจใน
ร้อยละ 100
ดีมาก
ผลงาน
๑๕.๓ เล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ 100
ดีมาก
๑๕.๔ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ร้อยละ 100
ดีมาก
๑๖.๑ สามารถบอกความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ร้อยละ 100
ดีมาก
ที่เกิดจากการเรียนรู้
๑๖.๒ แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
ร้อยละ 100
ดีมาก
๑๖.๓ มีจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร้อยละ 100
ดีมาก
๑๗.๑ มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่
กล้ามเนื้อเล็ก
๑๗.๒ มีทักษะในการใช้ประสามสัมผัสทั้ง ๕
๑๗.๓ มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย
๑๗.๔ มีทักษะในการสังเกตและส่ารวจ
๑๗.๕ มีทักษะในเรื่องมีติสัมพันธ์ สามารถ
เชื่อมโยงความรู้และทักษะต่าง ๆ
๑๗.๖ มีความรู้ในเรื่องตนเอง บุคคลที่
เกี่ยวข้อง ธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
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ร้อยละ 100

ดีมาก

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ร้อยละ 100

ดีมาก

มาตรฐานที่
ลาดับ
๑๘. ผู้เรียนมีทักษะ 79
ในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
80
รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
๑๙. ผู้เรียนมีสุข
81
นิสัย สุขภาพกาย
และจิตใจที่ดี
82
83
84
๒๐ ผู้เรียนมี
สุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัย ด้าน
ศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว
๒๑ ผู้เรียนปฏิบัติ
ตนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน
และสังคม
๒2 หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ครู
ผู้ดูแลเด็ก และ
ผู้เรียนมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน

85
86
87
88
89
90

91
92

ตัวบ่งชี้
๑๘.๑ มีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และ
รู้จักตั้งค่าถาม
๑๘.๒ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ รอบตัวและสนุกกับการเรียนรู้

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 100
ดีมาก
ร้อยละ 100

ดีมาก

๑๙.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ
ป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
๑๙.๒ มีน้่าหนัก ส่วนสูง สุขภาพอนามัย
และพัฒนาการทางด้านร่างกายตามวัย
๑๙.๓ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามวัย
๑๙.๔ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู
และผู้อื่น
๒๐.๑ สนใจ และร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
๒๐.๒ สนใจ และร่วมกิจกรรมด้านดนตรี
และการเคลื่อนไหว
๒๐.๓ สนใจและร่วมกิจกรรมการออก
ก่าลังกาย
๒๑.๑ เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒๑.๒ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย
๒๑.๓ รู้จักท้องถิ่นของตน

ร้อยละ 100

ดีมาก

ร้อยละ 100

ดีมาก

ร้อยละ 100

ดีมาก

ร้อยละ 100

ดีมาก

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ดีมาก
ดีมาก

ร้อยละ 100

ดีมาก

ร้อยละ 100

ดีมาก

ร้อยละ 100

ดีมาก

ร้อยละ 100

ดีมาก

๒๒.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึง
ร้อยละ 89.00
พอใจคุณภาพของผู้เรียน
๒๒.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึง
ร้อยละ 89.30
พอใจในความประพฤติ การปฏิบัติตนให้
ค่าปรึกษาแนะน่า ช่วยเหลือด้านอื่นๆ ของ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ครู/ผู้ดูเด็กเล็ก/
ครู/ผู้ดูแลเด็ก
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ดี
ดี

มาตรฐานที่
ลาดับ
๒๓. ผู้ปกครองและ 93
ชุมชนให้การ
ยอมรับศูนย์พัฒนา 94
เด็กเล็ก และมีส่วน
ร่วมสนับสนุน
ในการพัฒนา
การศึกษา

ตัวบ่งชี้
๒๓.๑ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒๓.๒ ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วม
สนับสนุนในการจัดและพัฒนาการศึกษา
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ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
ร้อยละ 90.30
ดีมาก
ร้อยละ 100

ดีมาก

ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
จุดเด่น
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดา มีการจัดสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ เอื้อประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนเป็นอย่างดี คานึงถึงความสะอาด ยึดหลักการสุขาภิบาล ความปลอดภัย
-มีพื้นที่ทางกายภาพที่ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ ได้แก่ สนามเด็กเล่นที่จัดเป็นสัดส่วน มีความ
เพียงพอ และมีพื้นที่กว้างเหมาะสมกับการสนับสนุนให้เด็กได้เล่น/ทากิจกรรม และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
กล้ามเนื้อเล็ก
-มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี เช่น การนาเด็กไปร่วมกิจกรรมด้าน
ประเพณี/ วั ฒ นธรรมของท้องถิ่น หรื อกิจ กรรมที่ผู้ ปกครองและชุมชนได้มามีส่ ว นร่ว มทากิจกรรมกับเด็ ก
นักเรียน
-มีการประยุกต์/ นาศิลปะการแสดงและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก รวมทั้งมีการจัดทาสื่อประกอบการสอนจากวัสดุในท้องถิ่นนามาใช้อย่างได้เป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนาและปรับปรุง
-การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน ยังไม่ปรากฏให้เห็นผลชัดเจน
ยังขาดการประเมินระบบสารสนเทศและนามาใช้ในการปรับปรุงเพื่อพัฒนางานให้ครอบคลุม แนวทางในการ
พัฒนานั้น ครู/ผู้ดูแลเด็ก ควรต้องจาแนก/แบ่งประเภทสารสนเทศ ที่มีอยู่แล้วซึ่งอาจพัฒนาจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนามาใช้งาน เช่น ระบบสารสนเทศเพื่ออาการกลางวัน ระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรี ย นการสอน ระบบสารสนเทศเพื่อการเงิน/งบประมาณ โดยครู/ผู้ดูแลเด็ก อาจแบ่ง
ผู้รับผิดชอบหลักในระบบสารสนเทศนั้นๆ และให้มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้ครู/ ผู้ดูแลเด็กทุกๆ คนได้
ทราบและสามารถใช้ ก ารระบบสารสนเทศนั้ น ๆ ได้ ในส่ ว นของการประเมิ น ผลการการใช้ ง านระบบ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนานั้น ครู/ผู้ดูแลเด็ก อาจใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ จัดการความรู้ เพื่อช่วยกัน
ระบุปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา จากการใช้ระบบสารสนเทศนั้นๆ
-ควรมีการประเมินผลการจัดประสบการณ์จากการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนาผลการ
ประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

ลงชื่อ.......................................ประธานกรรมการ
(นางดารุณี สถานเดิม)
รองปลัด อบต.ป่าก่อด่า รักษาราชการแทนผู้อ่านวยการกองการศึกษาฯ
วันที่ 6 กรกฏาคม 2561
ลงชื่อ..................................................กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เกวลี เครือจักร)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
วันที่ 6 กรกฏาคม 2561
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ลงชื่อ.......................................กรรมการ
(นายสุเวช พิมน้่าเย็น)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อบต.ป่าก่อด่า
วันที่ 6 กรกฏาคม 2561

บทที่ ๔
การนาผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้พัฒนา
การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดา หากแบ่ง
องค์ประกอบออกเป็น ๓ ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้านผู้เรียน ซึ่งแต่ละด้านสรุปใน
ภาพรวมได้ดังต่อไปนี้
1. ด้านบุคลากร
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ กได้พัฒนาครู /ผู้ดูแลเด็กให้มีการทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ใช้สื่อที่
หลากหลายโดยเฉพาะสื่ อ เทคโนโลยี และการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ ผู้ เรี ย นได้ พั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการคิดเพิ่มขึ้น และนาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาปรับพัฒนา อีกทั้งเน้นให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้ง ๖ กิจกรรม มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง ให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล มีการนิเทศภายในอย่า งต่อเนื่องและเป็นระบบ นาผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาเด็ก และพัฒนาการเรียนการสอนของครู/ผู้ดูแลเด็ก
จุดเด่นด้านบุคลากร
๑. ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความรัก ความสามัคคี มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง
๒. ครู/ผู้ดูแลเด็กมีการทางานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีเป้าหมายในการทางานไป
ในทิศทางเดียวกัน
๓. ครู/ผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ชุมชนให้ความ
ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นอย่างดี
๔. ครู/ผู้ดูแลเด็กมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย
๕. ครู/ผู้ดูแลเด็กมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน
และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูน ย์พัฒ นาเด็กเล็ ก องค์การบริห ารส่ ว นตาบลป่าก่อดา มีการจัดแหล่ งเรียนรู้ และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น มีการสารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทาทะเบียนและข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการนานักเรียนไปเรียนตามแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น ห้องสมุด สวนสัตว์ ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียน
บรรลุตามตัวบ่งชี้ โดยจัดโครงการศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียน
สามารถศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีก ารสารวจ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทาเป็นทะเบียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นข้อมูลของ
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในการน านั ก เรี ย นไปเรี ย นตามแหล่ ง เรี ย นรู้ และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ตามความสนใจ
นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดายังมีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทาง
วิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน โดยจัดโครงการความสัมพันธ์
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประชาสัมพั นธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชุมชนทราบ เพื่อให้ชุมชนมีการ
ร่วมมือกันระหว่างบ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมเชิญผู้นาทางศาสนาในท้องถิ่นมาให้ความรู้เกี่ยวกับ

ศาสนาให้ กับ นั กเรี ย น เพื่อเป็ น การแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ ระหว่างองค์ กรทางศาสนากับ ศูนย์ พัฒ นาเด็ กเล็ ก
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการให้ครู/ผู้ดูแลเด็กไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนปีละ ๑ ครั้ง เพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จุดเด่นด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑. ชุมชนให้ความสาคัญในการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง
๒. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยมีการเชื่อมโยง และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครอง องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ
และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน โดยเป็นแหล่งวิทยาการ ในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชน ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3. ด้านผู้เรียน
ครู/ผู้ดูแลเด็กได้จัดมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก โดยจัดแบ่ง
มุมบล็ อก มุมหนั งสือ มุมบทบาทสมมติ ให้อยู่ตามมุมห้ อง เพื่อไม่ให้เกิดเสียงรบกวนในเวลานักเรียนทา
กิจกรรม ได้เน้นให้นักเรียนตระหนักและรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มี การปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากมุมประสบการณ์ดังกล่าวครู/ผู้ดูแลเด็กสามารถนามาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เน้นพัฒนาการด้านต่าง ๆ ได้แก่
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้ านสังคม และด้านสติปัญญา มีการจัดทาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และ
บันทึกลงในแบบบันทึก
จุดเด่นด้านผู้เรียน
เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยทั้ง 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
๑. ผู้เรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตากรุณา มีความประหยัด
๓. ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีความร่าเริงแจ่มใส มีความสนใจด้านศิลปะ
และกีฬาเป็นอย่างดี
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร
๕. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม
๖. ผู้เรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอ
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4. จุดที่ควรพัฒนา
4.๑ ด้า นการบริ หารจั ดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและผู้บริห ารท้องถิ่น ยังขาดความ
ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างจริงจัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีไม่
เพียงพอและยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการศึกษาปฐมวัย
4.๒ ด้ านบุคลากรและการพัฒนา ครูผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ในด้านการจัดกิจกรรมเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ยังไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากนัก และยังขาดทักษะการพัฒนาการเรียนรู้
ด้วยตนเองและความต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ
4.3 ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และหลักสูตรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ยังขาดการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและไม่ตรงตามศักยภาพความต้องการของเด็กเล็กแต่
ละบุคคลอย่างแท้จริง และครูผู้ดูแลเด็ก
4.4 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ประชาชน
ในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านต่างๆศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กน้อยมาก
4.5 ด้านส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะผู้บริหารและบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วน
ตาบลป่าก่อดา ยังขาดความรู้และความเข้าใจ การพัฒนาเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยัง
ขาดการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องในการส่งเสริมให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือที่ดีต่อกันในการ
ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
5. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
5.1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา การบริห ารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก ขององค์การบริห ารส่ ว น
ตาบลป่าก่อดา ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชี้ให้เห็นว่าการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่สาคัญ ๖ ด้าน คือ
๑) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒) ด้านบุคลากร ๓) ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ๔) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ๕) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาค
ส่วน และ ๖) ด้านส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย
5.๒ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริ หารส่ว นตาบลป่ าก่อดา เด็กปฐมวัย คือ เด็กที่มีอายุ ๒ ถึง ๕ ปีการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมี
ความสาคัญอย่างมากเนื่องจากเด็กวัยนี้ต้องการเรียนรู้ ในสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ด้าน
จากบิ ดา มารดา คนรอบข้างและสิ่ งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดพัฒนาการที่เป็นรากฐานของ บุคลิ กภาพ
อุปนิสัย และการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ สมอง สติปัญญา ความสามารถ การอบรมปลูกฝังสร้าง
เสริมพัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพในช่วงอายุนี้ จะเป็นรากฐานที่ดีที่จะให้เขา
เติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองที่ดี เฉลียวฉลาด คิดเป็น ทาเป็น และมีความสุข เด็กปฐมวัยจะมีชีวิตรอดและ
เติบโตได้ด้วยการพึ่งพาพ่อแม่ และผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดู ปกป้องจากอันตราย หากผู้ใหญ่ให้ความรักเอาใจใส่ใกล้ชิด
อบรมเลี้ยงดูโดยความเข้าใจ เด็กก็พร้อมจะตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่เปลี่ยนไปตามวัยที่เหมาะสมให้
สมดุลกันทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สติปัญญา และสังคมแล้ว เด็กจะเติบโตแข็งแรงแจ่มใส มีความพร้อมที่
จะพัฒนาตนเองในขั้นต่อไป ให้เป็นคนเก่งคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่
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ให้การเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย เด็กก่อนวัยเรียนเป็นเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ ๒ ถึง ๕ ปี เป็นวัยที่ถือว่า
“วัยหัวเลี้ยวหัวต่อ” ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยทารก ก้าวสู่ความพร้อมในการที่จะเรียนรู้ สังคมที่กว้างออกไป
จากครอบครัว เราจึงควรเข้าใจในพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก เช่น ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้าน
สติปัญญา และด้านสังคม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการให้ถูกวิธี มีการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน อันจะช่วยให้เด็ก เกิดการเจริญเติบโต และมีพัฒนาการอย่างเหมาะสม เด็กตั้งแต่
แรกเกิด จนถึงอายุ ๕ ปี เป็นช่วงสาคัญช่วงหนึ่งของชีวิตที่สมองมีการเจริญเติบโตมากกว่าทุกๆ ช่วงอายุ และ
เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสาหรับการปูพื้นฐานทักษะต่างๆ ให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นแนวคิดด้านหนึ่ง
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และการเรียนนั้นเราไม่จาเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเสมอไปเด็กจะต้องได้รับ
ประสบการณ์จากสถานที่จริงบ้าง
5.๓ ด้านคุณภาพเด็ก
เด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ต้องได้มาตรฐานคุณลักษณ์ที่พึง
ประสงค์ตามอายุช่วง ๒-๔ ปี ดังนี้
มาตรฐานเด็ก ๒ ปี
๑. เด็กเล็กทุกคนมีร่างกายเติบโตตามวัยและสุขภาพดี
๒. เด็กเล็กทุกคนใช้อวัยวะของร่างกายได้คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน
๓. เด็กเล็กทุกคนมีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย
๔. เด็กเล็กรับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมตัว
๕. เด็กเล็กทุกคนช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย
๖. เด็กเล็กทุกคนสื่อความหมายและใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
๗. เด็กเล็กทุกคนสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
๘. เด็กเล็กทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสานักในการรักวัฒนธรรมประเพณีไทย
๙. เด็กเล็กทุกคนมีมารยาทและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
มาตรฐานเด็ก ๓-๔ ปี
ร่างกายเติบโตตามวัยและสุขนิสัยที่ดี
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกาลังกาย
ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย
รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้
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6. แนวทางการวางแผนเพื่อพัฒนาในอนาคต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา มีแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอนาคต
เป็นการวางแผนยุทธศาสตร์ของการจัดการศึกษาเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนางานวิชาการ
๑. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาที่เหมาะสม
กับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๒. กาหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู/ผู้ดูแลเด็ก วางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน (หน่วยการเรียนรู้) และปฏิทินการดาเนินงาน ประจาปีการศึกษา 2560
๓. ก าหนดให้ ค รู / ผู้ ดู แลเด็ ก ทุก คนจั ด ทาแผนการจั ด ประสบการณ์ เน้น ให้ มี ก ารใช้ แ ผนการจั ด
ประสบการณ์แบบบูรณการ สรุปผลการจัดกิจกรรมประจาวันและสรุปผลการจัดกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้
๔. กาหนดระบบการนิเทศ การกากับ ติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่าง
จริงจังต่อเนื่อง
๕. การประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช้สมุดประจาตัวและสมุดบันทึกสุขภาพ
แผนการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถต่อไปนี้
๑. ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. ความรู้ทางวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัยนอกเหนือจากเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพียง
อย่างเดียว
๓. การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม แผนการระดม
ทรัพยากร โดยการประสานความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครอง/ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนและ
ท้องถิ่น ให้ตระหนักถึงความสาคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
แผนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
๑. ผลิตและจัดหาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุเครื่องใช้สาหรับเด็ก
๒. จัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม
แผนพัฒนางานความสัมพันธ์กับชุมชน
๑. จัดประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๒. นาเด็กเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
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ภาคผนวก

ภาคผนวก
ประมวลภาพ ตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา ๒๕60

โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

โครงการปลอดภัยไว้ก่อน

โครงการปลอดภัยไว้ก่อน

ภาคผนวก
คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ที่ 396/๒๕61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ปีการศึกษา 2560

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา
ที่ 396/๒๕61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ปีการศึกษา 2560
***********************************
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่ อเนื่อง
โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
เพื่อให้การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตาบลป่าก่อดา ในรอบปีการศึกษา 2560 (พฤษภาคม 2560 - พฤษภาคม 2561) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สอดคล้องกับมาตรการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา ปีการศึกษา 2560 ดังรายนามต่อไปนี้
1. นางดารุณี สถานเดิม
ประธานกรรมการ
(รองปลัด อบต.ป่าก่อดา รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองการศึกษาฯ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกวลี เครือจักร
กรรมการ
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย)
3. นายสุเวช พิมน้าเย็น
กรรมการ
(นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองการศึกษาฯ อบต. ป่าก่อดา)
ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอานาจหน้าที่ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์ ต่อการพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
รายงานผลการประเมินให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดาได้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61
(ลงชื่อ)
(นายสุทัศน์ ศรีจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อดา

