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ค ำน ำ 

เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Self-Assessment 
Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น  

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา  สภาพการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตนเอง   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  สรุปผลการ
ประเมิน/ ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ ภาคผนวก ของทั้ง ๓ มาตรฐาน   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วขอขอบคุณหัวหน้าสถานศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก คณะครู ผู้ปกครองชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมพัฒนา ร่วมประเมินคุณภาพ และร่วมจัดท ารายงานรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  ให้สมบูรณ์ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูล สารสนเทศ และ
ข้อเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ให้สูงขึ้น ต่อไป 

 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 

          วันที ่๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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สำรบัญ 
  หน้ำ 
ค ำน ำ 
สำรบัญ 
บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
      ข้อมูลพื้นฐาน 
      ผลการประเมิน 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
      ข้อมูลทั่วไป 
      ข้อมูลผู้บริหาร 
      ข้อมูลครแูละบุคลากรสนับสนุนการสอน  
      ข้อมูลนักเรียน 
      ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา 
      ข้อมูลอาคารสถานที ่
      ข้อมูลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านอื่นๆ 
      ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
      โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
      แหล่งเรียนรู้ ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
      ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
      ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
      ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ. 
ส่วนที่ ๒ สภำพกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  
      การบริหารจัดการศึกษา 
      วสิัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ ์
      มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ส่วนที่ ๓ เครือ่งมือที่ใช้ในกำรประเมนิตนเอง  
ส่วนที่ ๔ ผลกำรประเมนิตนเองของสถำนศึกษำ 

 ผลการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๓ 
      สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ส่วนที่ ๕ สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
     ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
     แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
     การต้องการความช่วยเหลือ 
ภำคผนวก 
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บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
 
ผู้จัดท ำ : หัวหน้าสถานศึกษา 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว เกิดจากการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน ๓ 
ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังบัวทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาดิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านปราสาท โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  ในคราวประชุมสมัยสามัญ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ และได้ประกาศรวมศูนย์เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
โดยย้ายมาใช้อาคารเรียนหลังใหม่ ณ บริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๖ 
บ้านเกาะลอย ต าบลหาดนางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และเริ่มเปิดท าการเรียนการสอนวันแรกเมื่อวันที่ ๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว มีความมุง่หวังในการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖โดย
มุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ และศักยภาพของเด็ก ปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติที่ ดี
ต่อการรับรู้เรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหำดนำงแก้ว  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ได้ด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 บัดน้ีการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 

สรุปผลกำรประเมินภำพรวม 

  ต้องปรบัปรุง   ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้น   ดี    ดมีำก     
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย 
                - ๓ ก แรกเกิด ถึง ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 

ดีมาก 

                - ๓ ข ๓ ป ีถึง ๖ ปี (ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑) ดีมาก 
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จุดเด่น  
มำตรฐำนที่ ๑ กำรบริหำรจดักำรสถำนพฒันำเด็กปฐมวัย 

๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็น
แบบอย่าง ที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความ ตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาท  

 ๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธีเช่น 
การ ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม กลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เปา้หมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาแผนปฏิบัตกิารประจ าปีที่สอดคล้องกับ ผลการ
จัดการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรดูแลจัดประสบกำรณ์ เรียนรู้ และเล่น 
 ๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุง่มั่น ในการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ  

๒) ครจูัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
๓) ครใูห้นักเรยีนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
๔) ครจูัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้การคิด ได้ปฏิบัตจิริง ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 

มำตรฐำนที่ ๓ คุณภำพเด็กปฐมวัย 
เด็กนักเรียนได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็นผู้มีความรู้เหมาะสม มีพัฒนาการตามวัย ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 

ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ มีวินัย  และรัก
ความเป็นไทยเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และมีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
มำตรฐำนที่ ๑ กำรบริหำรจดักำรสถำนพฒันำเด็กปฐมวัย 
 ๑) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  

๒) ควรมีการจัดกิจกรรมในด้านการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ ในชุมชนท้องถิ่น เพิ่มมากขึ้นควรมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรดูแลจัดประสบกำรณ์ เรียนรู้ และเล่น 
 ๑) ครคูวรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือส่งเสริม ศักยภาพนักเรียนให้เหมาะสม  

๒) ควรด าเนินการศึกษาแหล่งการเรียนรู้และภูมิ ปัญญาท้องถิ่นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วจึงน ามา ปรับหลักสูตร
สถานศกึษาให้สอดคล้องกับบริบท ใกล้เคียง จากนั้นจึงส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

มำตรฐำนที่ ๓ คุณภำพเด็กปฐมวัย 
 แม้ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว จะมีโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาการจัด

ประสบ การณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย  แต่จากผลการประเมินพบว่าเด็กนักเรียนส่วนมากยึดติดกับการใช้ภาษาถิ่น ไม่
ค่อยกล้าแสดงออกเท่าที่ควร  ขาดการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงควรพัฒนา/เพิ่มเติมด้านการฝึก
ทักษะการใช้ภาษาไทย ให้มากขึ้น 

 
  



๔ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

๑. ข้อมลูทั่วไป 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  ที่ตั้ง ชื่ออาคาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดนางแก้ว เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่/หมู่บ้าน    ๖ ซอย   -   ถนน   -   ต าบล/แขวง หาดนางแก้ว อ าเภอ/เขต 
กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๕๑๑๐  หมายเลขโทรศัพท์     ๐๓๗-๒๑๘๖๑๓   โทรสาร    ๐๓๗-
๒๑๘๖๑๓   

๒. ข้อมูลผู้บรหิาร 
  ๑) หัวหน้าสถานศึกษา  นายอนณ  สุนทรอนิทร์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา รฐัประศาสนศาสตร์  
โทรศัพท ์๐๖๕-๓๔๘๕๑๓๖๘  
ด ารงต าแหน่งท ี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแตว่ันที ่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเวลา ๑ ปี ๖ 
เดือน 
  ๒) หัวหน้าสถานศึกษา  นางสาวธันยามัย  ทรัพย์ประสม 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา การศกึษาปฐมวัย  
โทรศัพท ์๐๘๔-๘๗๓๑๗๓๙  
ด ารงต าแหน่งท ี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแตว่ันที ่๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ถึงวันที ่๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๔ เดือน
  ๓) หัวหน้าสถานศึกษา  นางวรนุช  เอี่ยมเหนือ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา การศกึษาปฐมวัย  
โทรศัพท ์๐๘๗-๙๔๒๒๖๒๔  
ด ารงต าแหน่งท ี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแตว่ันที ่๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ จนถงึปัจจุบัน 
๓. ข้อมูลครูและบคุลากรสนับสนนุการสอน 
 ๓.๑  ข้าราชการคร/ูพนักงานคร/ูครูผู้ดูแลเด็ก 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุราช 

การ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/ 
สัปดาห์) 

จ านวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๑ น.ส.ธันยามัย ทรัพย์
ประสม 

๕๓ ๙ ปี      
๓ เดือน 

ช านาญ
การ 

ป.ตร ี การศึกษา
ปฐมวัย 

๗ ชม. ๒๘ ชม. 

๒ นางวรนุช เอี่ยมเหนือ ๔๘ ๘ ปี    
๑๐ เดือน 

ช านาญ
การ 

ป.ตร ี การศึกษา
ปฐมวัย 

๗ ชม. ๒๘ ชม. 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

๓.๒  พนักงานจ้าง(ปฏิบัตหิน้าที่สอน) 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ อาย ุงาน วุฒิ สาขาวิชา 
จ้างด้วย 

เงิน 

ภาระงาน 
สอน 

(ชั่วโมง/ 
สัปดาห์) 

จ านวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

๑ น.ส.ปรียาภรณ์ รัตนวัชรา
กร 

๔๘ ๑๓ ปี     
๙ เดือน 

ป.ตรี การศึกษา
ปฐมวัย 

กรมฯ
อุดหนุน 

๗ ชม. ๒๘ ชม. 

๒ นางกฤษณา ค าพันธ์ุ ๕๑ ๑๑ ปี   
๔ เดือน 

ปวช. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

อบต.
อุดหนุน 

๗ ชม. ๒๘ ชม. 

๓.๓  สรุปจ านวนบุคลากร 
  ๓.๓.๑ จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      

- หัวหน้าสถานศึกษา   ๑  ๑ 

รวม   ๑  ๑ 

2. สายงานการสอน      

- ข้าราชการ/พนักงานครู  ๒   ๒ 

- พนักงานจ้าง(สอน)  ๑   ๑ 

- อื่นๆ (ระบุ) ปวช. ๑    ๑ 

รวม ๑ ๓ ๑  ๕ 

รวมทั้งสิ้น ๑ ๓ ๑  ๕ 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

๒๐ %

๖๐%

๒๐ %

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิกำรศึกษำสูงสดุของบุคลำกร

ต่ ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

๒๐ %

๖๐%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลำกรจ ำแนกตำมประเภทต ำแหน่ง

ผู้บริหาร

สายงานการสอน
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
๔.๑ จ านวนนักเรียนในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทั้งสิ้น ๖๑ คน จ าแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน  

ระดับอายุ จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

๒ ปี ๒ ๑๒ ๑๔ ๒๖ ๑๓:๑ 

๓ ปี ๑ ๑๓ ๑๕ ๒๘ ๓๕:๑ 

๔ ปี - ๓ ๔ ๗ - 

รวมทั้งสิ้น ๓ ๒๘ ๓๓ ๖๑  

อัตราส่วนเด็ก : ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก = ………๑….. : ……๑๕…..…  เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ ๕๗.๓๗ 
จ านวนวันที่สถานศึกษาจัดประสบการณ์การเรียนรู้จริงในปีการศึกษา ๒๕๖๓       จ านวน  ๒๒๐  วัน  
  

 
 
 

 

 

 

๒๘.๐๐

๓๒.๐๐

๑๔.๐๐

๔๒.๐๐

๒๖.๐๐

๓๕.๐๐

ปฐมวัย ๒ ปี

ปฐมวัย ๓ ปี

เปรียบเทียบจ ำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเลก็ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

ปี กศ.๒๕๖๓

ปี กศ.๒๕๖๑๒

ปี กศ.๒๕๖๑
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับสถำนศึกษำ 
๕.๑ ระดับกำรศึกษำปฐมวยั 

  ๕.๑.๑ พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

ระดับช้ัน จ านวน

ท่ี เด็ก ๑ ๒ ๓

ประเมิน ท่ีประเมิน ปรับปรุง พอใช้ ดี จ านวน ร้อยละ

ห้อง ๑ ๑๗.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๗.๐๐ ๑๗.๐๐ ๕.๖๗ ๑๗.๐๐ ๑๐๐.๐๐

ห้อง ๒ ๑๘.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๑๗.๐๐ ๑๘.๐๐ ๖.๐๐ ๑๗.๐๐ ๙๔.๔๔

รวม ๓๕.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๓๔.๐๐ ๓๕.๐๐ ๑๑.๖๗ ๓๔.๐๐ ๙๗.๑๔

ห้อง ๑ ๒๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๖.๐๐ ๒๖.๐๐ ๘.๖๗ ๒๖.๐๐ ๑๐๐.๐๐

รวม ๒๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๖.๐๐ ๒๖.๐๐ ๘.๖๗ ๒๖.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๖๑.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๖๑.๐๐ ๒๐.๓๓ ๖๐.๐๐ ๙๘.๓๖

๑๐๐.๐๐ ๑.๖๔ ๐.๐๐ ๙๘.๓๖ ๑๐๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๙๘.๓๖ ๙๘.๓๖

    ปฐมวัย  

  ๒ - ๓ ปี

รวมทุกระดับช้ัน

ร้อยละรวม

ปฐมวัย ๓ ปี

เด็กท่ีมีผลการประเมิน

ระดับ ๒ (พอใช้) ข้ึนไประดับช้ัน

จ านวนเด็กท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการ

รวม ค่าเฉล่ีย

 
 

 
 

๑.๖๔%

๙๘.๓๖%

ระดบั ๑ (ปรบัปรุง) ระดบั ๓ (ดี)
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

   ๕.๑.๒ พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ระดับช้ัน จ านวน

ท่ี เด็ก ๑ ๒ ๓

ประเมิน ท่ีประเมิน ปรับปรุง พอใช้ ดี จ านวน ร้อยละ

ห้อง ๑ ๑๗.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๗.๐๐ ๘.๕๐ ๑๕.๐๐ ๘๘.๒๔

ห้อง ๒ ๑๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๐๐.๐๐

รวม ๓๕.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๓๓.๐๐ ๓๕.๐๐ ๒๖.๕๐ ๓๓.๐๐ ๙๔.๒๙

ห้อง ๑ ๒๖.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๖.๐๐ ๑๓.๐๐ ๒๕.๐๐ ๙๖.๑๕

รวม ๒๖.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๖.๐๐ ๑๓.๐๐ ๒๕.๐๐ ๙๖.๑๕

๖๑.๐๐ ๓.๐๐ ๐.๐๐ ๕๘.๐๐ ๖๑.๐๐ ๓๐.๕๐ ๕๘.๐๐ ๑๙๐.๔๔

๑๐๐.๐๐ ๔.๙๒ ๐.๐๐ ๙๕.๐๘ ๑๐๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๙๕.๐๘ ๙๕.๐๘

    ปฐมวัย  

  ๒ - ๓ ปี

รวมทุกระดับช้ัน

ร้อยละรวม

ปฐมวัย ๓ ปี

เด็กท่ีมีผลการประเมิน

ระดับ ๒ (พอใช้) ข้ึนไประดับช้ัน

จ านวนเด็กท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการ

รวม ค่าเฉล่ีย

 
 

  
 
 

๔.๙๒%

๙๕.๐๖%

ระดบั ๑ (ปรบัปรุง) ระดบั ๓ (ดี)
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  ๕.๑.๓ พัฒนำกำรด้ำนสังคม ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ระดับช้ัน จ านวน

ท่ี เด็ก ๑ ๒ ๓

ประเมิน ท่ีประเมิน ปรับปรุง พอใช้ ดี จ านวน ร้อยละ

ห้อง ๑ ๑๗.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๗.๐๐ ๑๗.๐๐ ๑๗.๐๐ ๑๗.๐๐ ๑๐๐.๐๐

ห้อง ๒ ๑๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๐๐.๐๐

รวม ๓๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๕.๐๐ ๓๕.๐๐ ๓๕.๐๐ ๓๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐

ห้อง ๑ ๒๖.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๖.๐๐ ๑๓.๐๐ ๒๕.๐๐ ๙๖.๑๕

รวม ๒๖.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๖.๐๐ ๑๓.๐๐ ๒๕.๐๐ ๙๖.๑๕

๖๑.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๖๑.๐๐ ๓๐.๕๐ ๖๐.๐๐ ๑๙๖.๑๕

๑๐๐.๐๐ ๑.๖๔ ๐.๐๐ ๙๘.๓๖ ๑๐๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๙๘.๓๖ ๙๘.๓๖

    ปฐมวัย  

  ๒ - ๓ ปี

รวมทุกระดับช้ัน

ร้อยละรวม

ปฐมวัย ๓ ปี

เด็กท่ีมีผลการประเมิน

ระดับ ๒ (พอใช้) ข้ึนไประดับช้ัน

จ านวนเด็กท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการ

รวม ค่าเฉล่ีย

 
 

 

๙๘.๓๖%

๑.๖๔%

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนสงัคม

ระดับ ๓ (ดี) ระดับ ๑  (ปรับปรุง)



๑๑ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

  ๕.๑.๔ พัฒนาการด้านสติปัญญา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระดับช้ัน จ านวน

ท่ี เด็ก ๑ ๒ ๓

ประเมิน ท่ีประเมิน ปรับปรุง พอใช้ ดี จ านวน ร้อยละ

ห้อง ๑ ๑๗.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๗.๐๐ ๑๗.๐๐ ๑๗.๐๐ ๑๗.๐๐ ๑๐๐.๐๐

ห้อง ๒ ๑๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๐๐.๐๐

รวม ๓๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๕.๐๐ ๓๕.๐๐ ๓๕.๐๐ ๓๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐

ห้อง ๑ ๒๖.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๒๔.๐๐ ๒๖.๐๐ ๑๓.๐๐ ๒๔.๐๐ ๙๒.๓๑

รวม ๒๖.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๒๔.๐๐ ๒๖.๐๐ ๑๓.๐๐ ๒๔.๐๐ ๙๒.๓๑

๖๑.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๐๐ ๕๙.๐๐ ๖๑.๐๐ ๓๐.๕๐ ๕๙.๐๐ ๑๙๒.๓๑

๑๐๐.๐๐ ๓.๒๘ ๐.๐๐ ๙๖.๗๒ ๑๐๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๙๖.๗๒ ๙๖.๗๒

    ปฐมวัย  

  ๒ - ๓ ปี

รวมทุกระดับช้ัน

ร้อยละรวม

ปฐมวัย ๓ ปี

เด็กท่ีมีผลการประเมิน

ระดับ ๒ (พอใช้) ข้ึนไประดับช้ัน

จ านวนเด็กท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการ

รวม ค่าเฉล่ีย

 
 

 
 
 
 

๙๖.๗๒%

๓.๒๘%

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กมีผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ

ระดับ ๓ (ดี) ระดับ ๑ (ปรับปรุง)



๑๒ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

๖. ข้อมูลอำคำรสถำนที่  

ที่ รายการ จ านวน 
๑. อาคารเรียน ๑ หลัง 
๒. ห้องน้ า/ห้องส้วม ๓ ห้อง 
๓. สนามเด็กเล่น ๑ สนาม 
๔. ห้องพยาบาล ๑ ห้อง 
๕. ห้องรับประทานอาหาร ๑ ห้อง 
๖. ห้องอาบน้ า ล้างหน้า แปรงฟัน ๑ ห้อง 
๗. ห้องพักคร ู ๑ ห้อง 
๘. ห้องเก็บของ ๑ ห้อง 

 

๗. ข้อมูลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดำ้นอื่นๆ  

 ที ่ รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

๕๖ ๙๑.๘๐ 

๒. จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด 
และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บหุรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

    ๖๑ ๑๐๐ 

๓. จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม - - 
๔. จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภาวะทุพโภชนาการ ๕ ๘.๑๙ 
๕. จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีปัญญาเลิศ - - 
๖. จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 
๗. จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) ๓ ๔.๙๑ 
๘. จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ - - 
๙. จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เรียนซ้ าชั้น - - 

๑๐. จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จบหลกัสูตรปฐมวัย ๒๖ ๑๐๐ 
 
 



๑๓ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

๘. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 

 ๑๒.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นหมู่บ้าน มีประชากรประมาณ ๒๐๐ คน บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ หมู่บ้าน ทุ่งนา สถานที่ราชการ อาชีพหลักของชุมชน คือ ท าไร่ ท าสวน ท านา รับจ้างทั่วไป ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสู่ขวัญข้าว ประเพณีวัน
สงกรานต์  

 ๑๒.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา อาชีพหลัก คือ ท างานโรงงาน ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโ้ดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๒.๓  โอกาสและข้อจ ากัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 โอกาส   
  ๑. ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ด้านเงินค่าตอบแทนครู ค่าพัฒนาครู  ค่าวัสดกุารศึกษา 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม) 

๒. นโยบายของรัฐบาล/ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่     
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

๓. ที่ตัง้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ใกล้กับชุมชน  ท าให้มีความสะดวกในการติดต่อ/ เข้ารับบริการ             
๔. การได้รับความร่วมมือจากสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง                                                   
๕. บุคลากรมศีักยภาพและมีความพรอมในการพัฒนาดานการศึกษา                                     

   
 ข้อจ ากัด  
  ๑. บุคลากรยังขาดความรู้ ความช านาญ ด้านเทคโนโลยีทีท่ันสมัย 

๒. ผู้บริหารยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
๓. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๔. หลักสูตรสถานศึกษา ยังไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

  ๕. ขาดแคลนเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (เครื่องเล่น) 
 

  



๑๔ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

๙. โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วจัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ได้จัดสัดส่วนสาระ
การเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้  

โครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 

ช่วงอำย ุ
อำยุต่ ำกว่ำ ๓ ปี 
อำยุ ๓ - ๖ ป ี

สำระกำรเรียนรู้ 

ประสบกำรณส์ ำคัญ สำระที่ควรเรยีนรู ้
 ด้านร่างกาย  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
 ด้านอารมณ์และจิตใจ  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ

สถานที่แวดล้อมเด็ก 
 ด้านสังคม  ธรรมชาติรอบตัว 
 ด้านสติปัญญา  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
  วันส าคัญ 
  ท้องถิ่นเรา 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  อาเซียนศึกษา 
  โตไปไม่โกง 

ระยะเวลาเรียน 
จัดประสบกำรณ์ปีกำรศึกษำละ ๒ ภำคเรียน 

ภาคเรียนที่ ๑ ประมาณ ๑๖ พฤษภาคม – ๑๕ ตุลาคม 
ภาคเรียนที่ ๒ ประมาณ ๑ พฤศจิกายน – ๑ พฤษภาคม ของทุกป ี

 
๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น  

 ๑๐.๑  ห้องสมุดมีพื้นที่ขนาด ....-... ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน …-… เล่มมีวารสาร/หนังสือพิมพ์
ให้บริการจ านวน......-.....ฉบับ/วัน/สัปดาห์/เดือน การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ………-…………………..มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ านวน.....-......เครือ่ง มีจ านวนนักเรียนทีใ่ช้ห้องสมดุ (ในปี
การศึกษาที่รายงาน) เฉลี่ย...-.... คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ.....-......ของนักเรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชน
รอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการ เฉลี่ย.....-......คน ต่อปี  

๑๐.๒ ห้องปฏิบัติการทั้งหมด .......-....... ห้อง จ าแนกเป็น  
๑) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน ………-………. ห้อง 
๒) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน ………-………. ห้อง 
๓) ห้องปฏิบัตกิารทางภาษา           จ านวน ………-………. ห้อง 
๔) ห้องอื่นๆ (ระบ)ุ.....ห้องเรียน..................       จ านวน ………๓………. ห้อง 



๑๕ 
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 ๑๐.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน .........๓........... เครื่องจ าแนกเป็น 
  ๑)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน ………๒………. เครื่อง 
  ๒)  ใชเ้พื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน) จ านวน ………๑………. เครื่อง 
    ๑๐.๔ โทรทัศน์       จ านวน ………๑………. เครื่อง 
    ๑๐.๕ เครือ่งเล่นDVD       จ านวน ………๑………. เครื่อง  
  
 ๑๐.๖ แหล่งเรยีนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติกำรใช ้

จ ำนวนครั้ง/ป ี
๑. 
๒. 

มุมประสบการณ์ 
สนามเด็กเล่น 

๒๔๕ 
๒๔๕ 

 
 ๑๐.๗ แหล่งเรยีนรู้ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติกำรใช ้

จ ำนวนครั้ง/ป ี
๑. 
๒. 
๓. 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  
บ้าน นางสาวกชามาศ  ผามั่น (สวนเกษตรผลไม้) 
ลานกีฬาเอนกประสงค ์

๒ 
๒ 

๑๐๐ 
 

 ๑๐.๘ ภูมิปญัญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วทิยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน (ในปี
การศึกษาที่รายงาน) 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ควำมรู้เรื่อง จ ำนวนครั้ง/ป ี

๑. น.ส.ประมวล  จวงจันทร์ ม้าก้านกล้วย ๑ 

๒. นางจรูญ  จันทร์เกต ุ ถักไม้กวาด ๑ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
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๑๑. ผลงำนดีเด่นในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

 ๑๑.๑ โครงกำรที่ประสบผลส ำเร็จ  

ที ่
ชื่อ 

งำน/โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้ำหมำย วิธีด ำเนินกำร 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
(จ ำนวน/ร้อยละ) 

๑ โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ทอ้งถิ่น 

เพื่อให้นักเรียนรักและหวงแหน 
เห็นคุณคา่ของแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พานักเรียนไปเรียนรู้
แหล่งเรียนรู ้สวน
เกษตรผลไม ้บ้าน 
น.ส.กชามมาศ ผามั่น 

นักเรียนร้อยละ ๙๕ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ        
ภูมปิญญาทองถิ่น 

๒ โครงการอาหาร
กลางวัน 

เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 

จัดหาอาหารกลางวัน ที่
มีคุณค่าทางโภชนาการ
ครบทั้ง ๕ หมู ่
 

นักเรียนร้อยละ  
๑๐๐ ได้รับอาหาร 
กลางวันที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ 

๓ โครงการจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษา 

เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอน 
วัสดุ อุปกรณ์ ทีค่วามเหมาะสม
และมีคุณภาพมาใชใ้นการ
จัดการเรียนการสอน 
 

ส ารวจความต้องการใช้
สื่อ โดยยึดตามแผนจัด
ประสบการณ์  
เสนอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการคัดเลือก
สื่อและด าเนินการ
จัดซื้อ 

นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ มีสื่อการเรียน
การสอน วัสดุ
การศึกษา เพียงพอ 

๔ โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างครูและนักปกครอง  
และน ามาพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนต่อไป 

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

นักเรียนรอยละ ๙๕
ไดรับการเยี่ยม 
บานจากคร ู
 

๕ โครงการวันแม่
แห่งชาติ 

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความ
เคารพต่อบุพการ ี

เชิญ แม่ของเด็ก
นักเรียนมาร่วม
กิจกรรม  

นักเรียนร้อยละ ๙๕ 
มีความกตัญญู ระลึก
ถึงพระคุณของแม ่

๖ โครงการถวายเทียน
พรรษา 

เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
ให้แก่นักเรียน 

- เนื่องจากเกิดการ
แพร่ระบาดเช่ือ
COVIT ๑๙ 

๗ โครงการจัดงานวัน
ไหว้คร ู

เพื่อปลูกจิตส านึกให้แกน่ักเรยีน
ในการร าลึกถึงพระคุณคร ู
อาจารย ์

ครูและนักเรียนร่วมกัน
ท าพานส าหรับไหว้ครู 
แล้วน ามาไหว้ครู 

นักเรียนร้อยละ ๙๕ 
มีจิตส านึกที่ดตี่อคร ู
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๘ โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและ 
คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 

เพื่อส่งเสริมใหนั้กเรียนมี
ระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ 
และมีคุณธรรมจริยธรรม 

ท าการฝึกสมาธิให้แก่
เดก็ก่อนเข้าเรียน  
จัดกิจกรรมเกม
การศึกษา แล้ว
สอดแทรก คุณธรรม 
จริยธรรม 

นักเรียนร้อยละ ๙๕ 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีสมาธิใน
การเรียนรู้ตาม
พัฒนาการตามวัย 

๙ โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมทัศนศกึษา
แหล่งเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรง
ให้กับผู้เรียนที่เพิ่มเติมจาการ
เรียนในห้องเรียน 
 

น าเด็กไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การ
ท าไม้กวาด บ้านนาง
จรูญ  จันทร์เกต ุ
 

นักเรียนร้อยละ ๙๕ 
รู้จักวิธีท าไม้กวาด 

๑๐ โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
“ศพด.อบต.หาดนาง
แก้วเกมส์” 

เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย  
ปลูกฝังการมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 

- เนื่องจากเกิดการ
แพร่ระบาดเช่ือ
COVIT ๑๙ 

๑๑ โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อให้นักเรียนสืบสานอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาไทย 

จัดกิจกรรมวันลอย
กระทง  สาธิตวิธีการ
ท า 

นักเรียนร้อยละ ๙๕ 
รู้จักศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณี
การลอยกระทงที่
ถูกต้อง 

๑๒ โครงการรณรงค์
ป้องกันเด็กจมน้ า 

เพื่อให้เด็กมีความรู้ในการเอา 
ชีวิตรอดจากการจมน้ า 

จัดกิจกรรมให้เด็กรู้จัก
การเอาตัวรอดจาก
จมน้ าจากจ าลองเหตู
กาณ ์

นักเรียนร้อยละ ๙๕
มีความรู้และทกัษะ
ในการเอาชีวิตรอด
ในน้ า 

๑๓ โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในเด็กปฐมวัย
ให้รู้วิธีการเอาตัวรอด
เมือติดอยู่ในรถยนต ์

เพื่อให้เด็กเรียนรู้วิธีการปลด
ล็อคประตูรถเมื่อติดอยู่ใน
รถยนตเ์พื่อให้เด็กเรียนรู้การเอา
ตัวรอดโดยวิธีการอย่างใดอย่าง
หนึ่งเมื่อติดอยู่ในรถหากไม ่
สามารถลงจากรถยนต์ได ้

จัดกิจกรรมใหค้วามรู้
แก่เด็ก  

นักเรียนร้อยละ ๙๕
มีทักษะในการปลด
ล็อคประตูรถเมื่อติด
อยู่ในรถยนต ์
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๑๔ โครงการเด็กดีมีเงิน
ออม 

เพื่อให้เด็กรู้จักการประหยัดอด
ออม 

จัดกิจกรรมประดิษฐ์
ออมสินและออมเงิน
ออมเงินทุกวัน 

นักเรียนร้อยละ๙๕
ได้รับการปลูกฝัง 
การประยดัอดออม  
รู้คุณค่าของเงิน 

๑๕ โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น   
 

4.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ 
และเล่นการละเล่นไทย 
เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
สัปดาห์ละ ๑ 
 

นักเรียนร้อยละ๙๕
ได้รู้จักอนุรักษ์ฟืนฟู 
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นการละเล่น
เด็กไทยสมัยโบราณ 

๑๖ โครงการรณรงค์ทันต
สุขภาพส าหรับ
นักเรียน 
 

เพื่อให้นักเรียนทราบถึง
ความส าคัญของสุขภาพอนามัย
ในช่องปาก 
 

 ประสานเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหาดนาง
แก้ว เพื่อตรวจฟันและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาฟัน 

นักเรียนร้อยละ๙๐
ได้รับการดูแลและ
รักษาสุขภาพฟัน 
เคลือบฟันจาก
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 
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๑๒. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำในปีทีผ่่ำนมำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 
 มำตรฐำนดำ้นที่ ๑ 

กำรบริหำรจัดกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มำตรฐำน คะแนนกำรประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กำรบริหำรจดักำรอย่ำงเป็นระบบ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๖ ๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ   

✓  

๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   
✓  

๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
✓  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ กำรบริหำรจดักำรบุคลำกรทุกประเภทตำมหน่วยงำนทีส่ังกัด ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๑๒ ๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ    ✓ 

๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการ มี
คุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  ✓ 

๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ท าหน้าที่หลกัในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย  มีวุฒิ
การศึกษา/คุณสมบัติเหมาะสม 

 

  ✓ 

๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อ
จ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอาย ุ                   

 

  ✓ 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ กำรบริหำรจดักำรสภำพแวดล้อมเพื่อควำมปลอดภัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๑๖ ๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ   

✓  

๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย 

  

✓  

๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อม
ภายนอก อาคาร       

  

✓  

๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ ์เครื่องใช้ให้
ปลอดภัย    เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ    

  

✓  

๑.๓.๕ จัดให้มีของเลน่ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด 
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก   

  

✓  

๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย   
✓  

๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

  

✓  

๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรบัเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของ
พื้นที่ 

  

✓  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ กำรจัดกำรเพือ่ส่งเสริมสุขภำพและกำรเรยีนรู ้ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๒๐ ๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโต ของเด็ก และ

ดูแล การเจ็บปว่ยเบ้ืองต้น 

  

 ✓ 

๑.๔.๒ มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี 
และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

  

 ✓ 

๑.๔.๓ อาคารต้องมีพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กที่
เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน ์

  

 ✓ 

๑.๔.๔ จัดให้มีพื้นที่/มมุประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 

  

 ✓ 

๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้า ห้องส้วม ทีแ่ปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด 
ปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

  

✓  

๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบ
อาหาร น้ าดื่มน้ าใช้ ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะน าโรค 

  

 ✓ 

๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็ก
ทุกคนและดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

  

 ✓ 

 

  



๒๑ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๑๒ ๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/

ผู้ปกครอง  กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการด าเนินงาน
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   

✓ 

๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม    
✓ 

๑.๕.๓ ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่อง
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   

✓ 

๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย    
✓ 

มำตรฐำนดำ้นที่ ๑  มีคะแนนรวม ๖๖ คะแนน 
มำตรฐำนดำ้นที่ ๑ มีคะแนนรวม คิดเปน็ร้อยละ = คะแนนรวม X ๑๐๐ 

                                                                       ๗๘ 
๘๔.๖๑ 

มำตรฐำนดำ้นที่ ๑ มีจ ำนวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง ๐ ข้อ 

 

 

มำตรฐำนดำ้นที่ ๒  
ครู/ผู้ดูแลเด็กให้กำรดูแล และจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกำรเลน่เพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มำตรฐำน คะแนนกำรประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ กำรดูแลและพัฒนำเด็กอยำ่งรอบด้ำน ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๑๕ ๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย มีการด าเนินงานและประเมินผล 

   

✓ 

๒.๑.๒ จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่าง
หลากหลาย 

   

✓ 

๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของ
เด็กที่เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผสั ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

   

✓ 

๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลย ีเครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-
ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

   

✓ 

๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

   

✓ 

 

  



๒๒ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ กำรส่งเสริมพฒันำกำรด้ำนร่ำงกำยและดแูลสุขภำพ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๑๕ ๒.๒.๑ ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ และส่งเสริม

พฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

   

✓ 

๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล 
สุขภาพความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 

   

✓ 

๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและ
ช่องปากเพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

   

✓ 

๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเตบิโตของเด็กเป็นรายบุคคล บนัทึกผลภาวะ
โภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

   

✓ 

๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด    
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ กำรส่งเสริมพฒันำกำรด้ำนสติปัญญำ ภำษำและกำรสื่อสำร ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๑๕ ๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สงัเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้งค าถาม สืบ

เสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิด
และผลงานทีแ่ตกต่างของเด็ก       

  

 ✓ 

๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพื่อการ
สื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลาดับ
ขั้นตอนพัฒนาการ 

  

 ✓ 

๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลกูฝังให้เด็กมีนสิัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟัง
เรื่องราว พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ โดย
ครู/ ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง 

  

 ✓ 

๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่ 
และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

  

 ✓ 

๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบ้ืองต้น
ตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

  

 ✓ 

 

  



๒๓ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ กำรส่งเสริมพฒันำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรม
และควำมเปน็ พลเมืองด ี

๐ ๑ ๒ ๓ 
รวม 
๙ 

๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมัน่คง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จดักิจกรรมสร้าง
เสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขขอ้ขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค ์

   

✓ 

๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจม่ใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้าน
อารมณ์ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ 
ดนตรี ตามความสนใจและถนัด  

   

✓ 

๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝด่ี มีวินัย ซื่อสัตย์ 
รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครวั โรงเรียน 
ชุมชนและประเทศชาติ ด้วยวิธีที่เหมาะสมกบัวัย และพัฒนาการ 

   

✓ 

ตัวบง่ชี้ที่ ๒.๕  
กำรส่งเสริมเดก็ในระยะเปลีย่นผ่ำนให้ปรบัตัวสู่กำรเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 

๐ ๑ ๒ ๓ 
รวม 
๕ 

๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กคอ่ยปรับตัวใน
บรรยากาศที่เป็นมิตร 

   

✓ 

๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่
ละขั้น จนถึงการเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ 

  

✓  

มำตรฐำนดำ้นที่ ๒  มีคะแนนรวม ๕๙ คะแนน 
มำตรฐำนดำ้นที่ ๑ มีคะแนนรวม คิดเปน็ร้อยละ = คะแนนรวม X ๑๐๐ 

                                                                       ๖๐ 
๙๘.๓๓ 

มำตรฐำนดำ้นที่ ๒ มีจ ำนวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง ๐ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

มำตรฐำนดำ้นที่ ๓ ก 

อำยุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน) 

ตัวบ่งชี้มำตรฐำน คะแนนกำรประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ก เด็กมีกำรเจริญเติบโตสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๓ ๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัย 

และสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 

   

✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๑๒ ๓.๒.๑ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน (คัดกรองตามช่วงอายุ)   

✓  

๓.๒.๒ ก 
รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนือ้มัดใหญ่ (Gross Motor)  
(เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 

  

✓  

๓.๒.๓ ก 
รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก และสติปัญญาสมวัย 
(Fine Motor Adaptive) (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 

  

✓  

๓.๒.๔ ก 
รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจ เข้าใจภาษา 
(Receptive Language) 

  

✓  

๓.๒.๕ ก 
รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language) 
(เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 

  

✓  

๓.๒.๖ ก 
รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม 
(Personal Social) (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 

  

✓  

มำตรฐำนดำ้นที่ ๓ ก มีคะแนนรวม ๑๕  คะแนน 
มำตรฐำนที่ ๓ ก มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 

                                                                        ๒๑  
๗๑.๔๒  

มำตรฐำนดำ้นที่ ๓ ก มีจ ำนวนตัวบ่งชี้ ทีต่้องปรับปรุง ๐ ข้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

มำตรฐำนดำ้นที่ ๓ ข 

อำยุ ๓ ปี - อำยุ ๖ ปี (ก่อนเข้ำประถมศึกษำปีที่ ๑) 

ตัวบ่งชี้มำตรฐำน คะแนนกำรประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข เด็กมีกำรเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนสิัยที่เหมำะสม ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๗ ๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัย 

และสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 

  ✓  

๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยทีด่ีในการดูแลสขุภาพตนเองตามวัย    ✓ 

๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ   ✓  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๓ ๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน (คัดกรองตามช่วงอายุ)    
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหว ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๖ ๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่  
สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัวได้ตามวัย    

   

✓ 

๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเลก็ 
และการประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 

   

✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณจ์ิตใจ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๙ ๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อ

ตนเองและผู้อื่นได้สมวัย 

   

✓ 

๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การ
ท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

   

✓ 

๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตามข้อตกลง 
ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรบัตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้
สมวัย 

  

 ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปญัญำ เรียนรู้และสร้ำงสรรค ์ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๑๔ ๓.๕.๑ ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ 

รอบตัวเด็กได้สมวัย 

   

✓ 

๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ 
จ านวน   มิติ สัมพันธ์ (พื้นที/่ระยะ) เวลา ได้สมวัย              

  

✓ 

 

๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปญัหาได้สมวัย    ✓ 

๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย    ✓ 

๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย    ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนภำษำและกำรสื่อสำร ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 



๒๖ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พดู จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย    
✓ ๑๐ 

๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จกัตัวอักษร การ
คิดเขียนค าและการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 

  ✓ 
 

๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลาดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย 
น าไปสู่การขีดเขียนค าที่คุ้นเคย และสนใจ 

   

✓ 

๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็น
หลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย 

  ✓ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม คุณธรรม  
มีวินัย และควำมเป็นพลเมืองดี 

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๑๑ 

๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

   

✓ 

๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รบัผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย 

   

✓ 

๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเลน่ และท างานร่วมกับผู้อืน่เป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น าและผู้
ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

   

✓ 

๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกทีด่ีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาค
อาเซียน 

  

✓  

มำตรฐำนดำ้นที่ ๓ ข มีคะแนนรวม ๖๐ คะแนน 
มำตรฐำนดำ้นที่ ๓ ข มีคะแนนรวม คิดเปน็ร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                       ๖๖ 

๙๐.๙๐ 

มำตรฐำนดำ้นที่ ๓ ข มีจ ำนวนตัวบ่งชี้ที่ตอ้งปรับปรุง ๐ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

สรุปลกำรประเมินในภำพรวม 

ผลรวมของร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมมำตรฐำนทุกด้ำน ร้อยละ ๘๖.๓๑ 

มำตรฐำนทุกด้ำน มีจ ำนวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุงรวม ๐ ข้อ 

ระดับคณุภำพ      A    ดีมำก 

    B    ดี 

    C    ผ่ำนเกณฑ์ขัน้ต้น 

    D    ต้องปรับปรุง 

 

ระดับคณุภำพ 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

คะแนนเฉลี่ย จ ำนวนข้อที่ตอ้งปรับปรุง 

A    ดีมำก ร้อยละ ๘๐ ขึน้ไป ไม่มี 

B    ดี ร้อยละ ๖๐ – ๗๙.๙๙ ๑ – ๗ ข้อ 

C    ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้น ร้อยละ ๔๐ – ๕๙.๙๙ ๘ – ๑๕ ข้อ 

D    ต้องปรับปรุง ต่ ำกว่ำร้อยละ ๔๐ ๑๖ ข้อขึน้ไป 

 
 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 
 

ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวยั อยู่ในระดับ ดีมาก  
 จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า อยู่ในระดับคุณภาพดีมากทั้งนี้ เพราะ 
 มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก   
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับ ดีมาก 
  ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป ตามปัญหาและความต้องการ
พัฒนาตามสภาพของเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนา
คุณภาพของเด็กอยู่ในระดับดีมาก พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการประเมินพัฒนาการสูงขึ้น เด็กมพีัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลดูแลความปลอดภัยของตนเอง  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สามารถควบคมุและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ดี ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชกิที่ดีของสังคม และมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ดี มี
ทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ ดังที่ปรากฏผลประเมินในรายงานประเมินตนเองฉบับนี ้ 
 
 



๒๘ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

 มาตรฐานที่ ๑ การบรหิารจัดการ  อยู่ในระดับคุณภาพมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีมาก  
 สถานศึกษามีการวางแผน ก าหนดหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน โดยมีการประเมินและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
มีอัตราครูที่เพียงพอต่อจ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราส่วน ๑ ต่อ ๑๐ ครูได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมตาม
เกณฑ์การพัฒนา มีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  สภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ มีความสะอาด ร่มรื่น เรียบร้อย และปลอดภัย มีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ทุกห้องเรียนอย่างหลากหลาย 
ผู้บริหารติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่
ผ่านมาเป็นฐานในการ พัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไข
งานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบการด าเนินงาน จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่  ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีมาก 
     มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น มีผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ทั้งนี้ เพราะ
ครูออกแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมดุล และเป็นไปตามวัย โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง จากการติดตามสอบถามโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการปะเมินพัฒนาการ และเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็น ช่วยเหลือเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคลและการประเมินผลจาก สภาพจริงใน
ทุกขั้นตอน การจัดกิจกรรมของครูมีลักษณะเล่นปนเรียน โดยเน้นรูปแบบ การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Active 
Learning     
 
  



๒๙ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

ผลกำรประเมนิคุณภำพภำยนอกรอบสี่จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคณุภำพกำรศึกษำ (สมศ.) 
มำตรฐำนที่ ๑ กำรบริหำรจดักำรสถำนพฒันำเด็กปฐมวัย 
จุดเน้น กำรบริหำรจัดกำรทีม่ีคุณภำพ และชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

ผลกำรพิจำรณำ ตัวชี้วัด สรุปผลประเมนิ 

✓ ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปกีารศึกษา  o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ ( ๔ ข้อ)  

✓  ดี  ( ๕ ขอ้) 

✓ ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 

✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการตามแผน 

✓ ๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี
การศึกษาต่อไป 

✓ ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจดัการของสถานศึกษาใหผู้้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

      
ข้อเสนอแนะในกำรเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสงูขึ้น  

ศูนย์พัฒนาเด็กควรระบุข้อมูลลงใน SAR ครั้งต่อไป เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงบริบทของสถานศึกษาชัดเจนยิ่งขึ้น 
โดยควรมีข้อมูลสรุปข้อเสนอแนะจากผลการประเมินตนเองไว้ในมาตรฐาน ระบุข้อมูลแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ
นวัตกรรม (Innovation) ในทุกมาตรฐาน มีการรายงานผลการด าเนินที่สามารถเปรียบเทียบความส าเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรมได้ โดยก าหนดให้เป็นแนวทางเดียวกันว่าเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ    เพื่อใช้ติดตามการด าเนินงานว่า
เป็นไปตามที่วางแผนหรือไม่ 

มำตรฐำนที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้กำรดูแลและจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกำรเลน่เพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย 
จุดเน้น กำรจดัประสบกำรณ์เรียนรู้ด้วยประสำทสัมผสั ลงมือกระท ำ ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภำพดี มีมำรยำทงำม 

ผลกำรพิจำรณำ ตัวชี้วดั สรุปผลประเมนิ 

✓ ๑. ครหูรือผู้ดแูลเด็ก มีการวางแผนการจัดประสบการณ์      
การเรียนรูร้ายปีครบทุกหน่วยการเรียนรู ้ทกุชั้นปี 

o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ ( ๔ ข้อ)  

✓  ดี  ( ๕ ขอ้) ✓ ๒. ครูหรือผู้ดแูลเด็กทุกคนมีการน าแผนการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรูไ้ปใช้ในการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

✓ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์อย่าง
เป็นระบบ 

✓ ๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครู
หรือผู้ดูแลเด็กอย่างเป็นระบบ 

✓ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูป้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรบัปรุงการจัดประสบการณ ์
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

     ข้อเสนอแนะในกำรเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึน้  
ศูนย์พัฒนาเด็กควรระบุข้อมูลลงใน SAR ครั้งต่อไปให้มีความชัดเจน ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของ   ศูนย์

พัฒนาเด็กกับผู้ปกครองและชุมชน ควรจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กหรือกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและชุมชนเด่นชัด เช่น จัดมีการประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อแจ้งเรื่องราวและระเบียบ

ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เชิญผู้ปกครองมารับรู้

เกี่ยวกับการเรียนการสนอและความประเพฤติของเด็ก เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา และจัดส่งข่าวสาร จดหมายข่าว หรือจุลสาร

ของศูนย์พัฒนาเด็ก เป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก เป็นต้น 

มำตรฐำนที่ ๓ คุณภำพของเด็กปฐมวัย 

จุดเน้น เด็กมีสุขภำพดีมีมำรยำทงำมพัฒนำกำรสมวัย 

ผลกำรพิจำรณำ ตัวชี้วัด สรุปผลประเมนิ 

✓ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  

o พอใช้ ( ๔ ข้อ)  

✓  ดี  ( ๕ ขอ้) 

✓ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
ตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

✓ ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเปา้หมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

✓ ๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีพฒันาการสมวัย 

✓ ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

      
ข้อเสนอแนะในกำรเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสงูขึ้น   

ศูนย์พัฒนาเด็กจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดตามอายุ๒ปี-๖ปีให้มีพัฒนาการสมวัยทั้ง๔ด้านมีผลการ
ประเมินคุณภาพเด็กในระดับดีและดีมาก ศูนย์พัฒนาเด็กควรก าหนดให้มีแผนพัฒนาเด็กที่ชัดเจนมีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีการด าเนินงานตามระบบคุณภาพPDCA จัดโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับผลการ
ประเมินคุณภาพภาพในที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ยกระดับการพัฒนาคุณภาพเด็กระบุข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายตามสภาพจริงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีการจัดท าโครงและกิจกรรมเช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และสุขอนามัย โครงการคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย โครงการรักการอ่าน กิจกรรมการเล่านิทานสานฝันโครงการ
นักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นต้นให้เด็กได้มีโอกาศปฏิบัติจริงในลักษณะการเรียนผ่านการเล่นที่เหมาะสมตามวัย 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
สถานศึกษาควรเขียน SAR เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงบริบทของสถานศึกษาชัดเจนยิ่ งขึ้น เช่น ส่วนหน้าควรมี

บทสรุปผู้บริหาร ระบุหลักฐานสนับสนุนผลการด าเนินงาน และแผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ส่วนข้อมูลพื้นฐานที่
ส าคัญของสถานศึกษาควรระบุจ านวนเด็กแต่ละระดับชั้นแต่ละห้องเรียนให้ชัดเจน ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปีที่ผ่าน
มาและปีปัจจุบัน ควรมีการใส่เลขหน้าภายในเล่มให้ตรงกับหน้าสารบัญเพื่อความสะดวกในการศึกษาข้อมูล ก าหนดข้อมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในแต่ละตัวบ่งชี้ความส าเร็จกับผลที่เกิดขึ้นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้สามารถ
เปรียบเทียบความส าเร็จของโครงการและกิจกรรมได้ รวมทั้งตัวบ่งชี้ที่  ๑.๕ ควรก าหนดโครงการหรือกิจกรรมให้มีความ
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ และส่วนที่ ๒ สรุปผลการประเมิน ควรตรวจสอบการเช็คเครื่องหมายระดับคะแนนการประเมิน ยอด
รวมรายมาตรฐาน และคะแนนรวม รวมถึงการคิดค่าร้อยละให้ถูกต้อง ส่วนผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานควร
ระบุข้อเสนอแนะและการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือนวัตกรรม พร้อมทั้งก าหนดจดุเน้นรายมาตรฐานให้ชัดเจน 

 
 

 

ค ำรับรอง 

คณะผู้ประเมินขอรับรองว่าได้ท าการประเมิน SAR ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก  บนฐานความ
โปร่งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผู้ประเมินดังนี้ 

 

 
 

วันที่ ๑๕ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ส่วนที่ ๒ 
สภำพกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

๑.  กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้วได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔  ฝ่าย 
โดยแบ่งเป็น ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ และฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ PDCA 
 โครงสร้างการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหาร และสอดคล้องกับการน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ได้
ก าหนดฝ่ายงาน  เป็น  ๔  ฝ่าย ดังนี้คือ  งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบุคลากร   และงานบริหารทั่วไป    โครงสร้าง
การบริหารแสดงดังภาพประกอบ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนศนูย์พัฒนำเด็กเลก็องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว 
  

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว 

กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

หัวหน้ำสถำนศึกษำ 

(นำยอนณ  สุนทรอินทร์) 
 

คณะกรรมกำรบริหำร 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.หำดนำงแก้ว 

 

งำนบริหำรวิชำกำร 
(นำงวรนุช  เอี่ยมเหนือ) 

 

- จัดกำรเรียนกำรสอน 
- จัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอน 
- งำนวัดผลและประเมินผล 
- งำนนิเทศกำรศึกษำ 
- จัดท ำหลักสูตร 
- วำงแผนด้ำนวิชำกำร 
- กำรพัฒนำและใช้สื่อ 
- เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 
- กำรพัฒนำหลักสูตร 
- กำรพัฒนำระบบประกัน

งำนบริหำรงบประมำณ 
(น.ส.ธันยำมัย  ทรัพย์ประสม) 

 

- จัดท ำแผนงบประมำณ 
- จัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
- กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย 
- กำรระดมทรัพยำกร 
- กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
- กำรวำงแผนพัสดุ 
- กำรจัดหำพัสดุ 
- กำรเบิกจ่ำยเงิน 
- กำรจัดท ำบัญชี 
- กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงิน 

งำนบริหำรบุคคล 
(นำงวรนุช  เอี่ยมเหนือ) 

 

- กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 
- กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 
- จัดท ำทะเบียนประวัติ 
- จัดกำรฝึกอบรม ฯลฯ 

 

 

งำนบริหำรทั่วไป 
(น.ส.ปรียำภรณ์  รัตนวัชรำกร) 

 

- งำนอำคำรสถำนที่ 
- งำนสัมพันธ์กับชุมชน 

- งำนกิจกำรนักเรียน 

- งำนเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 

- งำนพัฒนำระบบและเครือข่ำย
สำรสนเทศ 

- งำนธุรกำร 

- งำนรับนักเรียน 

- งำนประชำสัมพันธ์ ฯลฯ 
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๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 

วิสัยทัศน์  
 พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยในทุกด้าน ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน พร้อมด้วย
สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ น าชุมชนมีส่วนร่วม 

พันธกิจ 
๑. สงเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยในทุกด้าน  
๒. ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
๓. จัดหาและพัฒนาสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 ๔. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้ำประสงค์ ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ  
 ๑. นักเรียนมีพฒันาการเหมาะสมตามวัย ทัง้ ๔ ด้าน มีความพร้อมในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯมีครู และ บุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอและมีความรู ้ความสามารถและศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน  

 ๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก  

 ๔.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ยุทธศำสตร์และกลยุทธ ์
ยุทธศำสตร ์ กลยุทธ ์ หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

๑.๑) การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
๑.๒) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ สงเสริมการอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ 
ปญญาทองถิ่น 
๑.๓) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน 
๑.๔) การส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

ศพด.อบต.หาดนางแก้ว 
 

๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

๒.๑) การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

กองการศกึษา         

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน อาคาร สถานที่ 
ปรับปรงุภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ใหเ้อื้อตอ่การเรียนรู้ 

๓.๑) จัดหาสื่อการเรียนการสอน 
๓.๒) การปรับปรุงอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.อบต.หาดนางแก้ว 
กองการศกึษา   

 
 
 



๓๔ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

๔.๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาของศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ 
๔.๒) การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้มาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศพด.อบต.หาดนางแก้ว 
กองการศกึษา         

 
อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 นักเรียนสขุภาพดี มีมารยาทงาม 
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 เด็กสุขภาพแข็งแรง มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

๓. มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม

กรอบการด าเนินงานของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางของประเทศใช้
แทนมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔) เพื่อให้ทุกหน่วยงานและสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการด าเนินงานและยกระดับคุณภาพ 
รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากต้นสังกัด และ ภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นเครื่องมือในการประเมิน คุณภาพของการด าเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วง
อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง อายุ ๖ ปีบริบูรณ์ หรือ ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

มำตรฐำนดำ้นที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กำรบริหำรจดักำรอย่ำงเป็นระบบ  

ตัวบ่งชี้ย่อย  
๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ  
๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ กำรบริหำรจดักำรบุคลำกรทุกประเภทตำมหน่วยงำนทีส่ังกัด  
ตัวบ่งชี้ย่อย  

๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ  
๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการ มี

คุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ท าหนา้ที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิ

การศึกษา/ คณุสมบัติเหมาะสม  
๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อ

จ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายเุด็ก  



๓๕ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

เด็ก (อายุ) อัตราส่วนครู/ผู้ดูแล : เด็ก(คน) จ านวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม  
ต่ ากว่า ๑ ปี ๑ : ๓ กลุ่มละไม่เกิน ๖ คน 
ต่ ากว่า ๒ ปี ๑ : ๕ กลุ่มละไม่เกิน ๑๐ คน 
ต่ ากว่า ๓ ปี ๑ : ๑๐ กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ คน 

๓ปี - ก่อนเข้า ป. ๑ ๑ : ๑๕ กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ คน 
 

ตัวบง่ชี้ที ่๑.๓ กำรบริหำรจดักำรสภำพแวดล้อมเพื่อควำมปลอดภัย  
ตัวบ่งชี้ย่อย  

๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  
๑.๓.๒ โครงสรา้งและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  
๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอก 

อาคาร 
๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใชใ้ห้ปลอดภัย 

เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ  
๑.๓.๕ จัดใหม้ีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับ 

ระดับพัฒนาการของเด็ก  
๑.๓.๖ ส่งเสรมิให้เด็กปฐมวยัเดินทางอย่างปลอดภัย  
๑.๓.๗ จัดใหม้ีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย   
๑.๓.๘ จัดใหม้ีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภยัพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่  

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ กำรจัดกำรเพือ่ส่งเสริมสุขภำพและกำรเรยีนรู้  

ตัวบ่งชี้ย่อย  
๑.๔.๑ มีการจดัการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแลการ 

เจ็บป่วยเบื้องต้น  
๑.๔.๒ มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี และ

ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ  
๑.๔.๓ อาคารต้องมีพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กที่เหมาะสม

ตาม ช่วงวัย และการใช้ประโยชน ์ 
๑.๔.๔ จัดใหม้ีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย 

และ เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก  



๓๖ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสทิธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบ
อาหาร น้ าดื่มน้ าใช้ ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะน าโรค  

๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน 
และดแูลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  
ตัวบ่งชี้ย่อย  

๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/
ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  

๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม ๑.๕.๓ 
ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่อง 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย  
๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

มำตรฐำนดำ้นที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้กำรดูแลและจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกำรเลน่เพื่อพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  
ตัวบ่งชี้ย่อย  

๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
มีการด าเนินงานและประเมินผล  

๒.๑.๒ จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอยา่งหลากหลาย  
๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่

เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น  
๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครือ่งเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-

ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย (ระบุรายละเอียดในคู่มือ)  
๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการจัดกิจกรรม 

พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การส่งเสริมพฒันาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ  

ตัวบ่งชี้ย่อย  
๒.๒.๑ ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพยีงพอและส่งเสริมพฤติกรรม

การกินทีเ่หมาะสม  
๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ในการดูแลสุขภาพ 

ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน และในการเคลื่อนไหวด้านร่างกายออกก าลัง เล่น กิน/ นอน/ 
พักผ่อน และการเดินทาง  



๓๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวันความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่อง
ปาก เพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ  

๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะ
โภชนาการ อย่างต่อเนื่อง  

๒.๒.๕ จัดใหม้ีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตาม        ก าหนด  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ กำรส่งเสริมพฒันำกำรด้ำนสติปัญญำ ภำษำและกำรสื่อสำร  

ตัวบ่งชี้ย่อย  
๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมใหเ้ด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท าคิดตั้งค าถาม สืบเสาะหา

ความรู ้แก้ปญัหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่าง ของเด็ก  
๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสาร

อย่าง หลากหลาย ฝึกฟงั พดู ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ  
๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว 

พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้นตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/ผู้ดแูลเดก็เป็น ตัวอย่างของการ
พูด และการอ่านที่ถูกต้อง  

๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่และ 
ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย 

๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย 
โดย เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัตดิ้วยตนเอง  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ กำรส่งเสริมพฒันำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและควำมเป็น
พลเมืองด ี 

ตัวบ่งชี้ย่อย  
๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหวา่งผู้ใหญ่กบัเด็ก จัดกิจกรรมสร้าง 

เสริมความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่างเด็กกับเด็กและการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค ์ 
๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมใหเ้ด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง มีความรู้สึกดีต่อ 

ตนเอง แสดงออกด้านอารมณ์โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความ สนใจ
และความถนัด  

๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝงัคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย  
ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ และหน้าทีร่ับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและ 
ประเทศชาต ิด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ กำรส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่ำนให้ปรับตัวสู่กำรเชือ่มต่อในขั้นถดัไป  
ตัวบ่งชี้ย่อย  

๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย/ โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร  



๓๘ 
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๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้น 
จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  

มำตรฐำนดำ้นที่ ๓ คุณภำพของเด็กปฐมวยั  
ส ำหรับเด็กแรกเกิด–อำยุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน)  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ก เด็กมีกำรเจริญเติบโตสมวัย  
ตัวบ่งชี้ย่อย  

๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเปน็รายบุคคล  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย  

ตัวบ่งชี้ย่อย  
๓.๒.๑ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน(คัดกรองตามช่วงอายุ)  
๓.๒.๒ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) (เฝ้าระวังตาม

ช่วงอายุ)  
๓.๒.๓ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเลก็และสติปัญญาสมวัย (Fine 

Motor Adaptive) (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ)  
๓.๒.๔ ก รายด้าน : เด็กมีพฒันาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (Receptive 

Language) (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ)  
๓.๒.๕ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language) (เฝา้

ระวัง ตามช่วงอายุ)  
๓.๒.๖ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม(Personal 

Social) (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 
ส ำหรับเด็ก อำยุ ๓ ปี-อำยุ ๖ ปี (ก่อนเขำ้ประถมศึกษำปีที่ ๑)  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ข เด็กมีกำรเจริญเติบโตสมวยัและมีสุขนสิัยที่เหมำะสม  
ตัวบ่งชี้ย่อย  

๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเปน็รายบุคคล 
๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย  
๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย  
ตัวบ่งชี้ย่อย  

๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน (คัดกรองตามช่วงอายุ)  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหว  

ตัวบ่งชี้ย่อย  
๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัว

ได้ตามวัย  



๓๙ 
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๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงานระหว่างตา
กับมือตามวัย  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจ  
ตัวบ่งชี้ย่อย  

๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรูส้ึกที่ดีต่อ
ตนเอง และผู้อื่นได้สมวัย  

๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การ
ท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา  

๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งช่ังใจ ท าตามข้อตกลง 
ค านึงถึง ความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรบัตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปญัญำ เรียนรู้และสร้ำงสรรค์  
ตัวบ่งชี้ย่อย  

๓.๕.๑ ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ 
รอบตัวเด็ก ได้สมวัย  

๓.๕.๒ ข เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนกและเปรียบเทียบ 
จ านวน มิต ิสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย  

๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิด อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวยั  
๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกได้สมวัย  
๓.๕.๕ ข เดก็มีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ท ากิจกรรมใหส้ าเร็จสมวัย  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนภำษำและกำรสื่อสำร  
ตัวบ่งชี้ย่อย  

๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย ๓.๖.๒ ข 
เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จกัตัวอักษร  

การคิดเขียนค า และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 
๓.๖.๓ ข เดก็มีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย น าไปสู่

การขีด เขยีนค าที่คุ้นเคยและสนใจ  
๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก 

และมี ความคุน้เคยกับภาษาอื่นด้วย  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม คุณธรรม มีวินัยและควำมเป็นพลเมืองดี  

ตัวบ่งชี้ย่อย  
๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับความ

แตกต่าง ระหว่างบุคคล  
๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

และมี คา่นิยมที่พึงประสงค์สมวัย  



๔๐ 
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๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผูอ้ื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตาม 
แก้ไขข้อ ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  
  ๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และ ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 
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ส่วนที่ ๓ 
เครื่องมือทีใ่ช้ในกำรประเมนิตนเอง 

 
เครื่องมือประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ประกอบด้วยมำตรฐำน ๓ ด้ำน ได้แก่ 

• มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  จ านวน ๕ ตัวบ่งช้ี/ ๒๖ ข้อ 

• มาตรฐานด้านที่ ๒ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรยีนรู้ และเล่น  
จ านวน ๕ ตัวบ่งช้ี/ ๒๐ ข้อ 

• มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย  
- ๓ ก แรกเกิด ถึง ๒ ป ี(๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) จ านวน ๒ ตัวบ่งช้ี/ ๗ ข้อ 
- ๓ ข ๓ ปี ถึง ๖ ปี (ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑) จ านวน ๗ ตัวบ่งช้ี/ ๒๒ ข้อ 

 เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมนิมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ระดับคณุภำพ 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

คะแนนเฉลี่ย จ ำนวนข้อที่ตอ้งปรับปรุง 

A    ดีมำก ร้อยละ ๘๐ ขึน้ไป ไม่มี 

B    ดี ร้อยละ ๖๐ – ๗๙.๙๙ ๑ – ๗ ข้อ 

C    ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้น ร้อยละ ๔๐ – ๕๙.๙๙ ๘ – ๑๕ ข้อ 

D    ต้องปรับปรุง ต่ ำกว่ำร้อยละ ๔๐ ๑๖ ข้อขึน้ไป 
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มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย ศูนย์พฒันำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว 
ค ำอธบิำยรำยละเอียดมำตรฐำน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรได้มำซึ่งขอมูลตำมตัวชีว้ัด 

มำตรฐำน/ 
ประเดน็พิจำรณำ 

ตัวบ่งชี้/ระดับคุณภำพ ค ำอธบิำย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที ่
สถำนศึกษำก ำหนด 

วิธีกำรได้มำของข้อมูลตำม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐานที ่๑ 
การบริหารจัดการสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
ระดับ ดี 
 
 
 
 
 
 

-  บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
- บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
- บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 
 

ร้อยละ ๖๐ มกีารบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 

- จัดท าแผนการบริหารจัดการตาม
บริบทของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
- จัดท าหลกัสูตรสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัของกระทรวง 
ศึกษาธกิาร 
- ข้อมูลในการบริหารจัดการและ
ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก เช่น  
๑. ข้อมูลเดก็รายบุคคล  
๒. ข้อมูลบุคลากร 
๓. ข้อมูลด้านงบประมาณ 
๔. ข้อมูลด้านครุภัณฑ์  
๕. บันทึกการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ 
โรคติดต่อ  
๖. บันทึกการตรวจสุขภาพ 
๗. บันทึกความปลอดภัยของสนาม
เด็กเล่น  
๘. บันทึกผู้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วม 
๙. ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถิติอื่นๆ 



๔๓ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

มำตรฐำน/ 
ประเดน็พิจำรณำ 

ตัวบ่งชี้/ระดับคุณภำพ ค ำอธิบำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที ่
สถำนศึกษำก ำหนด 

วิธีกำรได้มำของข้อมูลตำม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐานที ่๑ 
การบริหารจัดการสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุก
ประเภทของหน่วยงานทุกสังกัด 
ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ 
- ผู้บริหารสถานพัฒนาปฐมวัย/
หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการ 
มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมาะสม  
และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ท าหน้าที่หลักในการ
ดูแลและพัฒนาเด็ก มีคุณวุฒิ/
คุณสมบัติเหมาะสม 
- บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของ
ครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียง
ต่อจ านวนเด็กในแต่ละกลุม่อายุ 

ร้อยละ ๘๐ มกีารบริหารจัดการ
บุคลากรทุกประเภทของหน่วย 
งานทุกสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดท าแผนผังโครงสร้างและ
ระเบียบปฏิบัติงานของบุคลากร 
- ข้อมูลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็น
รูปธรรม 
- ใบแสดงคุณวุฒ ิหลักฐานการ
ผ่านการอบรม และใบรับรองการ
อบรมหรือเอกสารการอบรม 
- จัดท าเอกสาร/หลักฐานบ่งชี้
จ านวนครู/ผู้ดูแลเด็กและเด็ก
ปฐมวัย ได้แก่  
- ทะเบียนเด็กแสดงจ านวนและ
อายุของเด็ก  
- จ านวนครู/ผู้ดูแลเด็กที่
ปฏิบัติงานจริง 

 
  



๔๔ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

มำตรฐำน/ 
ประเดน็พิจำรณำ 

ตัวบ่งชี้/ระดับคุณภำพ ค ำอธบิำย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที ่
สถำนศึกษำก ำหนด 

วิธีกำรได้มำของข้อมูลตำม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐานที ่๑ 
การบริหารจัดการสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

๑.๓ บริหารจดัการสภาพแวดล้อม
เพื่อความปลอดภัย 
ระดับ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อ
ความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
- โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัย 
- จัดการความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น 
และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
- จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัย
เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ 
- จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน 
มีจ านวนเพียงพอ เหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการ 
- ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่าง
ปลอดภัย 
- จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
- จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกัน
อัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่ 
 

ร้อยละ ๖๐ มบีริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมเพื่อความ
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จดัท าเอกสาร/ หลักฐานของ
นโยบายเป็นลายลักษณอ์ักษรให้
ผู้รับผิดชอบทกุระดับได้รับรู้และ
ปฏิบัติร่วมกัน ในด้านการจัด
สภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย
อย่างเป็นระบบ 
- ประเมินสภาพภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคารเพื่อความปลอดภัย 
- ประเมินความปลอดภัยภายนอก
อาคาร และบันทึกการตรวจเชค็คัด
กรองความเสี่ยงของพื้นที่เล่น/
สนามเด็กเล่น 
- บันทึกการประเมินความปลอดภัย
ภายในอาคาร ความปลอดภัยโดย
ใช้แบบประเมินอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ 
เครื่องใช้เพื่อความปลอดภัย 
- ประเมินของเล่นและจัดหาของ
เล่นที่ปลอดภัย 
- ประเมินการเดินทางการใช้
พาหนะที่ปลอดภัยของเด็ก 
- บันทึกการบาดเจ็บรายบุคคล 



๔๕ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

มำตรฐำน/ 
ประเดน็พิจำรณำ 

ตัวบ่งชี้/ระดับคุณภำพ ค ำอธบิำย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที ่
สถำนศึกษำก ำหนด 

วิธีกำรได้มำของข้อมูลตำม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐานที ่๑ 
การบริหารจัดการสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

๑.๔ การจัดการเพื่อส่งเสริมสขุภาพ
และการเรียนรู ้
ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มกีารจดัการเพื่อส่งเสริมสขุภาพ เฝ้าระวัง
การเจริญเติบโตของเด็ก และดแูลการ
เจ็บป่วยเบือ้งตน้ 
- มีแผนและด าเนินการตรวจสขุอนามัย
ประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี และ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
- อาคารต้องมีพื้นที่ใช้สอยเปน็สัดส่วนตาม
กิจวัตรประจ าวนัของเด็กที่เหมาะสมตาม
ช่วงวัย และการใช้ประโยชน ์
- จดัให้มพีื้นที/่มุมประสบการณ์ และแหล่ง
เรียนรู้ในหอ้งเรยีนและนอกห้องเรยีน 
- จดับริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/
ล้างมือใหเ้พียงพอ สะอาด ปลอดภัย และ
เหมาะสมกับการใชง้านของเดก็ 
- จดัการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ า
ดื่มน้ าใช้ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะน า
โรค 
- จดัอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้
เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน และ
ดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่าง
สม่ าเสมอ 

ร้อยละ ๘๐ มกีารจัดการเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บันทึกข้อมูลน้ าหนักและ
ส่วนสูง และการแปลผลการ
เจริญเติบโต 
- บันทึกการตรวจสุขอนามัย
ประจ าวัน/ตรวจสุขภาพประจ าปี
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง/ตาม
ก าหนด และ บันทึกประวัติการ
ได้รับวัคซีน 
- จัดท าแผนผังพื้นที่และการใช้
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
- จัดมุมเสริมทกัษะ/มุมเสรมิ
ประสบการณ์ 
- บันทึกตารางการท าความ
สะอาด และเจา้หน้าที่รับผิดชอบ
ประจ าวัน 
- ถ่ายภาพและสังเกต 
- จัดหาอุปกรณ์ ภาชนะ และ
จัดระบบรักษาความสะอาด 
 
 



๔๖ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

มำตรฐำน/ 
ประเดน็พิจำรณำ 

ตัวบ่งชี้/ระดับคุณภำพ ค ำอธบิำย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที ่
สถำนศึกษำก ำหนด 

วิธีกำรไดม้ำของข้อมูลตำม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐานที ่๑ 
การบริหารจัดการสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนรว่มของ
ครอบครัวและชุมชน 
ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

- มีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/
ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เกี่ยวกับตัวเดก็และการด าเนินงาน
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
- การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/
ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม 
- ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนใน
เรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
- มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

ร้อยละ ๘๐ มกีารส่งเสริมการมี
ส่วนรว่มของครอบครัวและชุมชน 
 
 
 
 
 

- บันทึกการประชุมหรือรายงาน
การประชุม  
- บันทึกการจดักิจกรรม 
- ถ่ายภาพการจัดกิจกรรม 
- จัดท าแผนจดักิจกรรมประจ าปี 
 

มำตรฐำน/ 
ประเดน็พิจำรณำ 

ตัวบ่งชี้/ระดับคุณภำพ ค ำอธบิำย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที ่
สถำนศึกษำก ำหนด 

วิธีกำรได้มำของข้อมูลตำม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐานที ่๒ 
ครู/ผู้ดูแลเด็ก ปละให้การ
ดูแล จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ และการเล่น เพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบ
ด้าน 
ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 

- มีแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย มีการด าเนินงาน 
และประเมินผล 
- จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้
และการเล่นที่เหมาะสมอย่าง
หลากหลาย 

ร้อยละ ๘๐ มกีารดูแลและพัฒนา
เด็กอย่างรอบด้าน 
 
 
 
 
 

- จัดท าแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้สอดคล้องกับปรัชญา
การศึกษาปฐมวัย/หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และมุ่งเน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน 
คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 



๔๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

 
 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุก
ด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของ
เด็กที่เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผสั ลงมือ
ท า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น  
- เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี 
เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อม
ภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ 
ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 
- เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็ก
รายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการ
จัดกิจกรรมพฒันาเด็กทุกคนให้เต็ม
ตามศักยภาพ 
 
 

สังคมสติปัญญา ภาษา และการ
สื่อสาร 
- จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างน้อย ๔ พื้นที่/มุม คือ 
มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมบทบาท 
สมมติ มุมเกมการศึกษา ที่มสีื่อ 
วัสดุ และอุปกรณ์ที่หลากหลาย
และเพียงพอ 
- บันทึกพฤติกรรมของเด็ก
ในขณะท ากิจกรรมเป็นรายบุคคล 
- จัดสื่อที่หลากหลาย 
ก าหนดเวลาการใช้สื่อที่เหมาะสม
ปลอดภัยตามวัย และส่งเสริม 
พัฒนาการเด็ก 
- สังเกตและบนัทึกพฤติกรรมเด็ก
เป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ
ต่อเนื่องตลอดปี 
 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

มำตรฐำน/ 
ประเดน็พิจำรณำ 

ตัวบ่งชี้/ระดับคุณภำพ ค ำอธบิำย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที ่
สถำนศึกษำก ำหนด 

วิธีกำรได้มำของข้อมูลตำม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐานที ่๒ 
ครู/ผู้ดูแลเด็ก ปละให้การ
ดูแล จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ และการเล่น เพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกายและดูแลสุขภาพ 
ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

- ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป
รับประทานอาหารที่ครบถ้วนใน
ปริมาณที่เพียงพอ และส่งเสรมิ 
พฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 
- จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ
อย่างถูกต้องเหมาะสม ในการดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัยใน 
ชีวิตประจ าวัน 
- ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็ก
ประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย 
ฟัน และช่องปากเพื่อคัดกรองโรค 
และการบาดเจ็บ 
- เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของ
เด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะ
โภชนาการอย่างต่อเนื่อง 
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟัน
และช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด 
 
 

ร้อยละ ๘๐ มกีารส่งเสริมพฒันา 
การด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
 
 
 
 
 

- บันทึกกิจกรรมส่งเสริม
พฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 
การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ 
- บันทึกผลการจัดกิจกรรม/
บันทึกหลังการสอน 
- บันทึกการตรวจสุขภาพอนามัย 
และความสะอาดของร่างกาย
ประจ าวันของเด็กทุก 
- บันทึกการตรวจคัดกรอง
สุขภาพ บันทึกการเจ็บป่วยของ
เด็กเป็นรายบุคคล  บันทึกการ
ตรวจสุขภาพช่องปากของเด็ก
เป็นรายบุคคล 
- บันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก
เป็นรายบุคคล ทุก ๓ เดือน*๗ ใน
กราฟน้ าหนักตามเกณฑ์อาย ุ
ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 
และน้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/
ส่วนสูง ตามเพศเป็นรายบุคคล 

 
 



๔๙ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

 
มำตรฐำน/ 

ประเดน็พิจำรณำ 
ตัวบ่งชี้/ระดับคุณภำพ ค ำอธบิำย 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที ่
สถำนศึกษำก ำหนด 

วิธีกำรได้มำของข้อมูลตำม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐานที ่๒ 
ครู/ผู้ดูแลเด็ก ปละให้การ
ดูแล จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ และการเล่น เพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา ภาษา และการสือ่สาร 
ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมใหเ้ด็กได้สังเกต สัมผัส 
ลองท า คิดตัง้ค าถาม สืบเสาะ หาความรู้แก้ 
ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์โดยยอม รับ
ความคิด และผลงานที่แตกต่างของเด็ก 
- จดักิจกรรม และประสบการณ์ทางภาษาที่มี
ความหมายต่อเด็ก เพื่อการสื่อสารอย่าง
หลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่า และ
สนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ 
- จดักิจกรรมปลูกฝังใหเ้ด็กมีนสิัยรักการอ่าน 
ให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟงัเรื่องราว พูดเล่า 
อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้นตามล าดับ 
พัฒนาการ โดยครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของ
การพูด และการอ่านทีถู่กต้อง 
- จดัใหเ้ด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัว
เด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่ และธรรมชาติ
รอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกบัวัย 
- จดักิจกรรมและประสบการณ์ด้าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตรเ์บื้องต้นตามวัย 
โดยเด็กเรียนรู ้
ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง 

ร้อยละ ๘๐ มกีารส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษา 
และการสื่อสาร 
 
 
 
 
 

- บันทึกผลการจัดกิจกรรม/
บันทึกหลังการสอน 
- บันทึกการอ่านและการเขียน
ของเด็กเป็นรายบุคคล 
- จัดกิจกรรมที่หลากหลาย และ
เหมาะสมกับเด็กพร้อมบันทึกภาพ 
- บันทึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ของเด็กเป็น
รายบุคคล 
- จัดท าแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้  



๕๐ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

มำตรฐำน/ 
ประเดน็พิจำรณำ 

ตัวบ่งชี้/ระดับคุณภำพ ค ำอธบิำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที ่
สถำนศึกษำก ำหนด 

วิธีกำรได้มำของข้อมูลตำม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐานที ่๒ 
ครู/ผู้ดูแลเด็ก ปละให้การ
ดูแล จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ และการเล่น เพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝัง
คุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

- สร้างความสมัพันธ์ที่ดี และมั่นคงระหว่าง
ผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสรา้งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และ
การแก้ไขข้อขดัแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข 
แจ่มใส ร่าเริง มีความรู้สึกดีต่อตนเอง 
แสดงออกด้านอารมณ์โดยผ่านการ
เคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความ
สนใจ และความถนัด 
- จัดกจิกรรม และประสบการณ์ปลูกฝัง
คุณธรรมให้เดก็ใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จัก
สิทธิ และหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี 
รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ
ประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย 
และพัฒนาการ 
 

ร้อยละ ๘๐ มกีารส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-
สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความ
เป็นพลเมืองดี 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กสามารถ
รับรู้เกี่ยวกับตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออก และแสดงอารมณ์ 
ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
- จัดท าแผนการจัดประสบการณ์
มีขั้นตอนที่เด็กได้สะท้อนการ
ประเมินการท างาน หรือผลงาน
ของเด็ก 
- บันทึกผลการจัดกิจกรรม 
- บันทึกภาพการจัดกิจกรรม 
 

 
 
 

  



๕๑ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

 
มำตรฐำน/ 

ประเดน็พิจำรณำ 
ตัวบ่งชี้/ระดับคุณภำพ ค ำอธบิำย 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที ่
สถำนศึกษำก ำหนด 

วิธีกำรได้มำของข้อมูลตำม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐานที ่๒ 
ครู/ผู้ดูแลเด็ก ปละให้การ
ดูแล จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ และการเล่น เพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะ
เปลี่ยนผ่านใหป้รับตัวสู่การ
เชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมกบัผู้ปกครองให้เตรียมเด็ก
ก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/
โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้
เด็กปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 
- จัดกิจกรรมสง่เสริมการปรับตัวก่อนเข้า
รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้น 
จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 

ร้อยละ ๘๐ มกีารส่งเสริมเด็กใน
ระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การ
เชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมเตรียมเด็กจากบ้านสู่
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน 
- แผนการจัดกจิกรรม 
- จัดท าข้อมลูพัฒนาการ และการ
เรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
 
 

  



๕๒ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

 
มำตรฐำน/ 

ประเดน็พิจำรณำ 
ตัวบ่งชี้/ระดับคุณภำพ ค ำอธบิำย 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที ่
สถำนศึกษำก ำหนด 

วิธีกำรได้มำของข้อมูลตำม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐานที ่๓ 

คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็กแรกเกิด - 
อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ 
เดือน ๒๙ วัน)  

๓.๑ ก เด็กมีการเจริญเติบโต
สมวัย 
ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

- เด็กที่ได้รับการประเมินพัฒนาการ และ
ผลการประเมนิผ่านครบ ๕ ด้าน โดยใช้
เครื่องมือเฝา้ระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (DSPM) รวมถึงเด็กที่ตรวจพบ
พัฒนาการสงสัยล่ าช้ า และได้รับการ
ติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ 
และประเมนิซ้ าผลการประเมนิผ่านทั้ง ๕ 
ด้าน ภายใน ๓๐ วัน 

ร้อยละ ๘๐ เด็กมีการเจริญเตบิโต 
สมวัย 
 
 
 
 
 

- บันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก  

- บันทึกการคดักรองและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วง
อายุ โดยเจา้หน้าที่สาธารณสุข 
- จัดท าข้อมูลภาวะการเจริญ 
เติบโตเป็นรายบุคคล 
- สรุปจ านวนและร้อยละของเด็ก
มีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ 
- สรุปจ านวนและร้อยละของเด็ก
สูงดีสมส่วน (ดจูากส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ และน้ าหนักตามเกณฑ์ 
ส่วนสูง) 

 
  



๕๓ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

 
มำตรฐำน/ 

ประเดน็พิจำรณำ 
ตัวบ่งชี้/ระดับคุณภำพ ค ำอธบิำย 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที ่
สถำนศึกษำก ำหนด 

วิธีกำรได้มำของข้อมูลตำม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐานที ่๓ 
คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็กแรกเกิด - อายุ 
๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ 
วัน)  

๓.๒ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ระดับ ดี  
 
 
 
 
 
 

- เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 
- รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัด
ใหญ ่(Gross Motor) 
- รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้าม 
เนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย (Fine 
Motor Adaptive) 
- รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้
และเข้าใจภาษา (Receptive Language) 
- รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษา
สมวัย (Expressive Language) 
- รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือ
ตนเองและการเข้าสังคม (Personal 
Social) 

ร้อยละ ๖๐ เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
 
 
 
 
 

- บันทึกการคดักรองและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วง
อายุ โดยเจา้หน้าที่สาธารณสุข 
- บันทึกการเฝา้ระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วง
อายุ โดยพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ 
ครู/ผู้ดูแลเด็ก 
- บันทึกข้อมลูรายบุคคลของเด็ก
โดยครู 
 
 

 
  



๕๔ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

 
มำตรฐำน/ 

ประเดน็พิจำรณำ 
ตัวบ่งชี้/ระดับคุณภำพ ค ำอธบิำย 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที ่
สถำนศึกษำก ำหนด 

วิธีกำรได้มำของข้อมูลตำม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐานด้านที่ ๓ 
คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - 
อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้า
ประถมศึกษาปีที่ ๑) 

๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโต
สมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 
ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

- เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดี
สมส่วน ซึ่งมีบนัทึกเป็นรายบุคคล 
- เด็กมีสุขนสิัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ
ตนเองตามวัย 
- เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผ ุ
 

ร้อยละ ๗๐ เด็กมีการเจริญเตบิโต
สมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 

- บันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก 
- สรุปจ านวนและร้อยละของเด็ก
มีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ 
- สรุปจ านวนและร้อยละของเด็ก
สูงดีสมส่วน (ดจูากส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ และน้ าหนักตามเกณฑ์ 
ส่วนสูง) 
- จัดท าข้อมูลภาวะการเจริญ 
เติบโตเป็นรายบุคคล 
- สังเกตพฤติกรรม 
- บันทึกผลการตรวจสุขภาพเด็ก 
- บันทึกพัฒนาการตามวัย
รายบุคคล 
- บันทึกผลการตรวจสุขภาพช่อง
ปากเด็ก 
  
 
 

 
 



๕๕ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

 
 

 
มำตรฐำน/ 

ประเดน็พิจำรณำ 
ตัวบ่งชี้/ระดับคุณภำพ ค ำอธบิำย 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที ่
สถำนศึกษำก ำหนด 

วิธีกำรได้มำของข้อมูลตำม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐานด้านที่ ๓ 
คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - 
อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้า
ประถมศึกษาปีที่ ๑) 

๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

- เด็กที่ได้รับการประเมินพัฒนาการ และ
ผลการประเมนิ ผ่านครบ ๕ ด้าน โดยใช้
เครื่องมือเฝา้ระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (DSPM) รวมถึงเด็กที่ตรวจพบ
พัฒนาการสงสัยล่ าช้ า และได้รับการ
ติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ 
และประเมินซ้ าผลการประเมนิผ่านทั้ง ๕ 
ด้าน ภายใน ๓๐ วัน 

ร้อยละ ๘๐ เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
 
 
 
 
 

- บันทึกการคดักรองและส่งเสริม
พัฒนาการเดก็ปฐมวัยตามช่วงอ า
ยุ โดยเจา้หน้าที่สาธารณสุข  
(ช่วงอายุ ๓-๖ ปี) 
- คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กอายุ ๖๐ - ๗๒ เดือน 
 
 

 
 

  



๕๖ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

 
มำตรฐำน/ 

ประเดน็พิจำรณำ 
ตัวบ่งชี้/ระดับคุณภำพ ค ำอธบิำย 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที ่
สถำนศึกษำก ำหนด 

วิธีกำรได้มำของข้อมูลตำม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐานด้านที่ ๓ 
คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - 
อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้า
ประถมศึกษาปีที่ ๑) 

๓.๓ ข เด็กมีพฒันาการด้านการ
เคลื่อนไหว  
ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

- เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัด
ใหญ ่สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้
ตามวัย 
- เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัด
เล็ก และการประสานงานระหว่างตากับ
มือตามวัย 

ร้อยละ ๘๐ เด็กมีพัฒนาการด้าน
การเคลื่อนไหว 
 
 
 
 
 

- บันทกึการเฝา้ระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอ า
ยุ โดยเจา้หน้าที่สาธารณสุข  
(ช่วงอายุ ๓-๕ ปี) 
- สังเกตพฤติกรรม 
- บันทึกพัฒนาการตามวัย
รายบุคคล 
- ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
รายบุคคล 
 
 
 

 
  



๕๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

 
มำตรฐำน/ 

ประเดน็พิจำรณำ 
ตัวบ่งชี้/ระดับคุณภำพ ค ำอธบิำย 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที ่
สถำนศึกษำก ำหนด 

วิธีกำรได้มำของข้อมูลตำม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐานด้านที่ ๓ 
คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - 
อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้า
ประถมศึกษาปีที่ ๑) 

๓.๔ ข เด็กมีพฒันาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ 
ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

- เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคง
ปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
และผู้อื่นได้สมวัย 
- เด็กมีความสนใจและร่วมกจิกรรมต่างๆ 
อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การท างาน 
ศิลปะ ดนตร ีกีฬา 
- เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุม
ตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตามข้อตกลง 
ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ 
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 
 

ร้อยละ ๘๐ เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ 
 
 
 
 
 

- บันทึกการเฝา้ระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วง
อายุ โดยเจา้หน้าที่สาธารณสุข  
(ช่วงอายุ ๓-๕ ปี) 
- สังเกตพฤติกรรม 
- บันทึกพัฒนาการตามวัย
รายบุคคล 
- ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
รายบุคคล 
 
 
 
 

 
 
  



๕๘ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

 
มำตรฐำน/ 

ประเดน็พิจำรณำ 
ตัวบ่งชี้/ระดับคุณภำพ ค ำอธบิำย 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที ่
สถำนศึกษำก ำหนด 

วิธีกำรได้มำของข้อมูลตำม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐานด้านที่ ๓ 
คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - 
อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้า
ประถมศึกษาปีที่ ๑) 

๓.๕ ข เด็กมีพฒันาการด้าน
สติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค ์
ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

- เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่
แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัว
เด็กได้สมวัย 
- เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถ
สังเกต จ าแนก และเปรียบเทยีบ จ านวน 
มิติสัมพันธ ์(พืน้ที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย 
- เด็กสามารถคิด อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหา
ได้สมวัย 
- เด็กมีจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย 
- เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ท า
กิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 

ร้อยละ ๘๐ เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค ์
 
 
 
 
 

- บันทึกการสังเกต ติดตาม
พฤติกรรมความสามารถในการ
เรียนรู ้
- สังเกตพฤติกรรม 
- บันทึกพัฒนาการตามวัย
รายบุคคล 
- ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
รายบุคคล 
- บันทึกการตดิตามประเมินผล
หลังการจัดกิจกรรมตามสาระการ
เรียนรู ้
 
 
 

 
  



๕๙ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

 
มำตรฐำน/ 

ประเดน็พิจำรณำ 
ตัวบ่งชี้/ระดับคุณภำพ ค ำอธบิำย 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที ่
สถำนศึกษำก ำหนด 

วิธีกำรได้มำของข้อมูลตำม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐานด้านที่ ๓ 
คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - 
อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้า
ประถมศึกษาปีที่ ๑) 

๓.๖ ข เด็กมีพฒันาการด้านภาษา
และการสื่อสาร  
ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

- เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า 
สนทนา และสือ่สารได้สมวัย 
- เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ ์
การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิดเขียน
ค า และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและ
ตามล าดับพัฒนาการ 
- เดก็มีทักษะการวาด การขีดเขียน
ตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย 
น าไปสู่การขีดเขียนค าที่คุ้นเคยและสนใจ 
- เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสม
ตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมี
ความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 
 

ร้อยละ ๘๐ เด็กมีพัฒนาการด้าน
ภาษาและการสือ่สาร 
 
 
 
 
 

- บันทึกการใช้ภาษาของเด็กอยา่ง
สม่ าเสมอ 
- บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- บันทึกพัฒนาการตามวัย
รายบุคคล 
-- บันทกึการติดตามประเมินผล
หลังการจัดกิจกรรมตามสาระการ
เรียนรู ้
 
 
 

 
  



๖๐ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

 
มำตรฐำน/ 

ประเดน็พิจำรณำ 
ตัวบ่งชี้/ระดับคุณภำพ ค ำอธบิำย 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที ่
สถำนศึกษำก ำหนด 

วิธีกำรได้มำของข้อมูลตำม 
ตัวชี้วัด 

มาตรฐานด้านที่ ๓ 
คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - 
อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้า
ประถมศึกษาปีที่ ๑) 

๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
คุณธรรม มีวินยั และความเปน็
พลเมืองด ี  
ระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

- เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย 
และแสดงออกถึงยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
- เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย ์
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมี
ค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย 
- เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น
เป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตาม แก้ไข
ข้อขดัแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
- เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีใน
ครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และตระหนักถงึความเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

ร้อยละ ๙๐ เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม คุณธรรม มีวินัย และความ
เป็นพลเมืองดี 
 
 
 
 
 

- บันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- บันทึกพัฒนาการตามวัย
รายบุคคล 
- บันทึกการตดิตามประเมินผล
หลังการจัดกิจกรรมตามสาระการ
เรียนรู ้
 
 
 

 
 
 
 
 



๖๑ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

ส่วนที่ ๔ 
ผลกำรประเมนิตนเองของสถำนศึกษำ 

ผลกำรประเมนิคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
 

 มำตรฐำนดำ้นที่ ๑ 

กำรบริหำรจัดกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มำตรฐำน คะแนนกำรประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กำรบริหำรจดักำรอย่ำงเป็นระบบ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๖ ๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ   

✓  

๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   
✓  

๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
✓  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ กำรบริหำรจดักำรบุคลำกรทุกประเภทตำมหน่วยงำนทีส่ังกัด ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๑๒ ๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ    ✓ 

๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการ มี
คุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  ✓ 

๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ท าหน้าที่หลกัในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย  มีวุฒิ
การศึกษา/คุณสมบัติเหมาะสม 

 

  ✓ 

๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อ
จ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอาย ุ                   

 

  ✓ 

 

  



๖๒ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ กำรบริหำรจดักำรสภำพแวดล้อมเพื่อควำมปลอดภัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๒๔ ๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ    ✓ 

๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย 

  

 ✓ 

๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/สนามเดก็เล่น และสภาพแวดล้อม
ภายนอก อาคาร       

  

 ✓ 

๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ ์เครื่องใช้ให้
ปลอดภัย    เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ    

  

 ✓ 

๑.๓.๕ จัดให้มีของเลน่ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด 
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก   

  

 ✓ 

๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย    ✓ 

๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

  

 ✓ 

๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรบัเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของ
พื้นที่ 

  

 ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ กำรจัดกำรเพือ่ส่งเสริมสุขภำพและกำรเรยีนรู ้ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๒๑ ๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโต ของเด็ก และ

ดูแล การเจ็บปว่ยเบ้ืองต้น 

  

 ✓ 

๑.๔.๒ มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี 
และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

  

 ✓ 

๑.๔.๓ อาคารต้องมีพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กที่
เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน ์

  

 ✓ 

๑.๔.๔ จัดให้มีพื้นที่/มมุประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 

  

 ✓ 

๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้า ห้องส้วม ทีแ่ปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด 
ปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

  

 ✓ 

๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบ
อาหาร น้ าดื่มน้ าใช้ ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะน าโรค 

  

 ✓ 

๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็ก
ทุกคนและดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

  

 ✓ 

 

  



๖๓ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๑๒ ๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/

ผู้ปกครอง  กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการด าเนนิงาน
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   

✓ 

๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม    
✓ 

๑.๕.๓ ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่อง
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   

✓ 

๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย    
✓ 

มำตรฐำนด้ำนที่ ๑  มีคะแนนรวม ๗๕ คะแนน 
มำตรฐำนดำ้นที่ ๑ มีคะแนนรวม คิดเปน็ร้อยละ = คะแนนรวม X ๑๐๐ 

                                                                       ๗๘ 
๙๖.๑๕ 

มำตรฐำนดำ้นที่ ๑ มีจ ำนวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง ๐ ข้อ 

 

 

มำตรฐำนดำ้นที่ ๒  
ครู/ผู้ดูแลเด็กให้กำรดูแล และจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกำรเล่นเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มำตรฐำน คะแนนกำรประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ กำรดูแลและพัฒนำเด็กอยำ่งรอบด้ำน ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๑๕ ๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย มีการด าเนินงานและประเมินผล 

   

✓ 

๒.๑.๒ จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่าง
หลากหลาย 

   

✓ 

๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของ
เด็กที่เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผสั ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

   

✓ 

๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-
ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

   

✓ 

๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

   

✓ 

 

  



๖๔ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ กำรส่งเสริมพฒันำกำรด้ำนร่ำงกำยและดแูลสุขภำพ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๑๕ ๒.๒.๑ ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ และส่งเสริม

พฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

   

✓ 

๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล 
สุขภาพความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 

   

✓ 

๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและ
ช่องปากเพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

   

✓ 

๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเตบิโตของเด็กเป็นรายบุคคล บนัทึกผลภาวะ
โภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

   

✓ 

๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด    
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ กำรส่งเสริมพฒันำกำรด้ำนสติปัญญำ ภำษำและกำรสื่อสำร ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๑๕ ๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สงัเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้งค าถาม สืบ

เสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิด
และผลงานทีแ่ตกต่างของเด็ก       

  

 ✓ 

๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพื่อการ
สื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลาดับ
ขั้นตอนพัฒนาการ 

  

 ✓ 

๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลกูฝังให้เด็กมีนสิัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟัง
เรื่องราว พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ โดย
ครู/ ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง 

  

 ✓ 

๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่ 
และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

  

 ✓ 

๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบ้ืองต้น
ตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

  

 ✓ 

 

  



๖๕ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ กำรส่งเสริมพฒันำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรม
และควำมเปน็ พลเมืองด ี

๐ ๑ ๒ ๓ 
รวม 
๙ 

๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมัน่คง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จดักิจกรรมสร้าง
เสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขขอ้ขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค ์

   

✓ 

๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจม่ใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้าน
อารมณ์ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ 
ดนตรี ตามความสนใจและถนัด  

   

✓ 

๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝด่ี มีวินัย ซื่อสัตย์ 
รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครวั โรงเรียน 
ชุมชนและประเทศชาติ ด้วยวิธีที่เหมาะสมกบัวัย และพัฒนาการ 

   

✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕  
กำรส่งเสริมเดก็ในระยะเปลีย่นผ่ำนให้ปรบัตัวสู่กำรเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 

๐ ๑ ๒ ๓ 
รวม 
๕ 

๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กคอ่ยปรับตัวใน
บรรยากาศที่เป็นมิตร 

   

✓ 

๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่
ละขั้น จนถึงการเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ 

  

✓  

มำตรฐำนดำ้นที่ ๒  มีคะแนนรวม ๕๙ คะแนน 
มำตรฐำนดำ้นที่ ๑ มีคะแนนรวม คิดเปน็ร้อยละ = คะแนนรวม X ๑๐๐ 

                                                                       ๖๐ 
๙๘.๓๓ 

มำตรฐำนดำ้นที่ ๒ มีจ ำนวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง ๐ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

มำตรฐำนดำ้นที่ ๓ ก 

อำยุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน) 

ตัวบ่งชี้มำตรฐำน คะแนนกำรประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ก เด็กมีกำรเจริญเติบโตสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๓ ๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัย 

และสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 

   

✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๑๒ ๓.๒.๑ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน (คัดกรองตามช่วงอายุ)   

✓  

๓.๒.๒ ก 
รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor)  
(เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 

  

✓  

๓.๒.๓ ก 
รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก และสติปัญญาสมวัย 
(Fine Motor Adaptive) (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 

  

✓  

๓.๒.๔ ก 
รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจ เข้าใจภาษา 
(Receptive Language) 

  

✓  

๓.๒.๕ ก 
รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language) 
(เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 

  

✓  

๓.๒.๖ ก 
รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม 
(Personal Social) (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 

  

✓  

มำตรฐำนดำ้นที่ ๓ ก มีคะแนนรวม ๑๕  คะแนน 
มำตรฐำนที่ ๓ ก มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 

                                                                        ๒๑  
๗๑.๔๒  

มำตรฐำนดำ้นที่ ๓ ก มีจ ำนวนตัวบ่งชี้ ทีต่้องปรับปรุง ๐ ข้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

มำตรฐำนดำ้นที่ ๓ ข 

อำยุ ๓ ปี - อำยุ ๖ ปี (ก่อนเข้ำประถมศึกษำปีที่ ๑) 

ตัวบ่งชี้มำตรฐำน คะแนนกำรประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข เด็กมีกำรเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนสิัยที่เหมำะสม ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๘ ๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัย 

และสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 

   ✓ 

๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยทีด่ีในการดูแลสขุภาพตนเองตามวัย    ✓ 

๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ   ✓  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๓ ๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน (คัดกรองตามช่วงอายุ)    
✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหว ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

๖ ๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่  
สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัวได้ตามวัย    

   

✓ 

๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเลก็ 
และการประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 

   

✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์จิตใจ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๙ ๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อ

ตนเองและผู้อื่นได้สมวัย 

   

✓ 

๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การ
ท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

   

✓ 

๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตามข้อตกลง 
ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรบัตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้
สมวัย 

  

 ✓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปญัญำ เรียนรู้และสร้ำงสรรค ์ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๑๕ ๓.๕.๑ ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ 

รอบตัวเด็กได้สมวัย 

   

✓ 

๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ 
จ านวน   มิติ สัมพันธ์ (พื้นที/่ระยะ) เวลา ได้สมวัย              

  

 
✓ 

๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปญัหาได้สมวัย    ✓ 

๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย    ✓ 

๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย    ✓ 



๖๘ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนภำษำและกำรสื่อสำร ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๑๒ ๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย    

✓ 

๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จกัตัวอักษร การ
คิดเขียนค าและการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 

   

✓ 

๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลาดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย 
น าไปสู่การขีดเขียนค าที่คุ้นเคย และสนใจ 

   

✓ 

๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็น
หลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย 

   

✓ 

 

  



๖๙ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม คุณธรรม  
มีวินัย และควำมเป็นพลเมืองดี 

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
๑๑ 

๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

   

✓ 

๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รบัผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย 

   

✓ 

๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเลน่ และท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น าและผู้
ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

   

✓ 

๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกทีด่ีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาค
อาเซียน 

  

✓  

มำตรฐำนดำ้นที่ ๓ ข มีคะแนนรวม ๖๐ คะแนน 
มำตรฐำนดำ้นที่ ๓ ข มีคะแนนรวม คิดเปน็ร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                       ๖๖ 

๙๖.๙๖ 

มำตรฐำนดำ้นที่ ๓ ข มีจ ำนวนตัวบ่งชี้ที่ตอ้งปรับปรุง ๐ ข้อ 

 

 

สรุปลกำรประเมินในภำพรวม 

ผลรวมของร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมมำตรฐำนทุกด้ำน ร้อยละ ๙๐.๗๑ 

มำตรฐำนทุกด้ำน มีจ ำนวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุงรวม ๐ ข้อ 

ระดับคณุภำพ      A    ดีมำก 

    B    ดี 

    C    ผ่ำนเกณฑ์ขัน้ต้น 

    D    ต้องปรับปรุง 

 

ระดับคณุภำพ 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

คะแนนเฉลี่ย จ ำนวนข้อที่ตอ้งปรับปรุง 

A    ดีมำก ร้อยละ ๘๐ ขึน้ไป ไม่มี 

B    ดี ร้อยละ ๖๐ – ๗๙.๙๙ ๑ – ๗ ข้อ 

C    ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้น ร้อยละ ๔๐ – ๕๙.๙๙ ๘ – ๑๕ ข้อ 

D    ต้องปรับปรุง ต่ ำกว่ำร้อยละ ๔๐ ๑๖ ข้อขึน้ไป 

 



๗๐ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 
 

ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ ดีมาก  
 จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จ
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมนิสรุปว่า อยู่ในระดับคุณภาพดีมากทั้งนี้ เพราะ 
 มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก   
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับ ดีมาก 
  ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป ตามปัญหาและความต้องการ
พัฒนาตามสภาพของเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพ
ของเด็กอยู่ในระดับดีมาก พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการประเมินพัฒนาการสูงขึ้น เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี และดแูลดูแลความปลอดภัยของตนเอง  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
ดี ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ดี มีทักษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรู้ ดังที่ปรากฏผลประเมินในรายงานประเมินตนเองฉบับนี้  
 
 มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการ  อยู่ในระดับคุณภาพมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีมาก  
 สถานศึกษามีการวางแผน ก าหนดหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน โดยมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มี อัตราครูที่
เพียงพอต่อจ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราส่วน ๑ ต่อ ๑๐ ครูได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมตามเกณฑ์การพัฒนา 
มีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  สภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีความสะอาด 
ร่มรื่น เรียบร้อย และปลอดภัย มีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ทุกห้องเรียนอย่างหลากหลาย ผู้บริหารติดตามตรวจสอบ
การด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ พัฒนา 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
ก าหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบการด าเนินงาน จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
     มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น มีผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ทั้งนี้ เพราะครู
ออกแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมดุล และเป็นไปตามวัย โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง จากการติดตามสอบถามโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการปะเมินพัฒนาการ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 
ช่วยเหลือเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคลและการประเมินผลจาก สภาพจริงในทุกขั้นตอน 
การจัดกิจกรรมของครูมีลักษณะเล่นปนเรียน โดยเน้นรูปแบบ การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Active Learning     
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ส่วนที่ ๕ 
สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 

 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว มีผลการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโดยสรุป  ดังน้ี 
      

๑ . ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

➢กำรบริหำรจัดกำร 
๑) ผู้บรหิารมคีวามต้ังใจมีความมุ่งมั่นมีหลกัการบริหาร 
และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบรหิารงาน สามารถเป็น
แบบอย่าง ที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความ ตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาท  
๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ ได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธีเช่น 
การ ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุม กลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับ ผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรของสถานศึกษา ครผูู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา 
➢ กระบวนกำรดูแลจัดประสบกำรณ์ เรียนรู้ และเล่น 
๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจ มุ่งมั่น ในการ 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ  
๒) ครจูัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ 
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

➢ กำรบริหำรจัดกำร 
๑) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ ความ
คิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
๒) ควรมีการจดักิจกรรมในดา้นการพัฒนาวิธีการเรียนรู ้ใน
ชุมชนท้องถิ่น เพ่ิมมากขึ้นควรมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน เพื่อพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ กระบวนกำรดูแลจัดประสบกำรณ์ เรียนรู้ และเล่น 
๑) ครคูวรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือส่งเสริม ศักยภาพ
นักเรียนให้เหมาะสม  
๒) ควรด าเนินการศึกษาแหล่งการเรียนรู้และภูม ิปัญญา
ท้องถิ่นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วจึงน ามา ปรับหลักสูตร
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๓) ครใูห้นักเรยีนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
 ๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้การคิด ได้ปฏิบัติจริง 
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลาย 
 
 
➢ คุณภำพเด็กปฐมวัย 
   เด็กนักเรียนได้รับการอบรมสั่งสอนให้เปน็ผู้มีความรู้
เหมาะสม มีพฒันาการตามวัย ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  เป็นผู้มี
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ 
มีวินัย  และรักความเป็นไทยเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดกิจกรรมในการส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย และมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สถานศึกษาใหส้อดคล้องกับบริบท ใกล้เคียง จากนั้นจึง
ส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
 
 
 
 
➢ คุณภำพเด็กปฐมวัย 
แม้ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนาง
แก้ว จะมีโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาการจัดประสบ 
การณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย  แต่จากผลการประเมนิ
พบว่าเด็กนักเรียนส่วนมากยึดติดกับการใช้ภาษาถิ่น ไม่
ค่อยกล้าแสดงออกเท่าที่ควร  ขาดการคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงควรพัฒนา/เพิ่มเติมด้าน
การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ให้มากขึ้น 

  

๒.  แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ได้ประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๒    
ท าให้รู้ว่ามีจุดเด่นที่ควรด าเนินการต่อไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา และมจีุดที่ควรพัฒนา ซึ่งจะต้อง
ก าหนดให้มีแผนในการพัฒนาที่ชัดเจนเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
โดยมีการด าเนินการร่วมกันในด้านต่างๆ ดังนี ้
 ๑.  การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ควรมุ่งเน้นให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกดิ
การคิดวิเคราะห์   สังเคราะห์  ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล  มีความคิดสร้างสรรค์  และมีนิสัยรักการค้นคว้าด้วยตนเอง  จัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริม  นโยบาย  หรือโครงการพิเศษเพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.  ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรม/พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ   

๓. การพัฒนา/ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้  ได้แก่  ห้องสมุด ห้องปฏิ บัติการต่างให้มีความพร้อม มี เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยตามศักยภาพ 
 ๔ .   ก า รพัฒนาด้ านความสั มพั น ธ์ ชุ มชน  โ ดยมุ่ ง เ น้ น ให้ ชุ ม ชนมี ส่ วน ร่ ว ม ในการพัฒนาการศึ กษา  
ให้เป็นรูปธรรม 

๕.   ส่ ง เสริมสนับสนุนกิ จกรรมต่ า งๆ  ที่ ชุ มชนได้ ร่ วมกันจัดขึ้ น เพื่ อ ให้ เกิ ดความสมัครสมานสามัคคี    
รักและเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาและท้องถิ่น 
 ๖.  การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่จะมุ่งเน้นในด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่ร่วมกับชุมชนเพื่อให้มีอาคารเรียน
อาคารประกอบ ห้องเรียนให้เพียงพอ พร้อมและเหมาะกับสภาพการจัดการเรียนรู ้
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๓. กำรต้องกำรควำมช่วยเหลือ 
 เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  ด าเนินการได้ตามโครงการ
ที่ก าหนดและประสบความส าเร็จ  เนื่องจากในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓  ยังมีบางโครงการที่ด าเนินการไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าทีค่วร โดยมีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)  
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ภำคผนวก 
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โครงกำรจัดกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน  
กิจกรรมทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
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โครงกำรอำหำรกลำงวัน 
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โครงกำรจัดซือ้สื่อกำรเรียนกำรสอนวสัดุกำรศึกษำ 
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โครงกำรวันแม่แห่งชำต ิ
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

โครงการสบืสานประเพณลีอยกระทง 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

โครงกำรจัดงำนวันไหวค้ร ู
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

โครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำ และคณุธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรยีน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

โครงกำรจัดกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน 
กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่   

 

 

 

 
 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

โครงกำรจัดกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน 
กิจกรรมทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

โครงการรณรงค์ทันตสุขภาพส าหรบันักเรียน 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

ภำพกิจกรรมโครงกำรสง่เสริมกำรเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยให้รู้วิธีกำรเอำตัวรอดเม่ือติดอยู่ในรถยนต์ 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

โครงกำรให้ควำมรู้แก่เด็กปฐมวัยในกำรป้องกันกำรจมน้ ำ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

โครงกำรจัดกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย  
  กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จำกวสัดุเหลือใช ้

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

โครงการจดักิจกรรมพฒันาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ภาพจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   เกม ตักไข่ 

 

  
 

 
 

 
 
 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

โครงการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
ภาพจดักิจกรรมพฒันาผู้เรยีน  เกม เกบ็ลูกบอล 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว 
 

ภำพกิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
 

 
 

 


