
 
 

 

ค าสั่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
ที่  ๑๗ /๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐                                                        
….............................. 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๖ 
หมวดที่ ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ และ ๔๘ บัญญัติให้สถานศึกษาทุกแห่ง 
รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายใน และถือว่าเป็นกระบวนการบริหาร ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ให้รายงานต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน เป็นประจ าทุกปี  
 เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จึงแตง่ตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะท างานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 
   ๑. นางสาวรัตนะนาฏ อัครจันทร์ ต าแหน่ง ครู รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ ประธานกรรมการ                    
            ๒. นางอนุสรณ์       หัตถสาร ต าแหน่ง  ครู                                       กรรมการ 
            ๓. นางเกตสุดา       อุณาพรหม ต าแหน่ง  ครู                                                กรรมการ 
            ๔. นางดาวใจ         เข็มอุทา  ต าแหน่ง  ครผูู้ดูแลเด็ก                                         กรรมการ  
  ๕. นางอ้อมใจ         คิอินธิ  ต าแหน่ง  ครผูู้ดูแลเด็ก                                         กรรมการ       
  ๖. นางสาวอารียา     หอมสมบัติ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก                                  กรรมการ 

      ๗. นางสาวนฤมล     แงม่สุราช  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยพนักงานที่การเงินและบัญชี   กรรมการ/เลขานุการ 

    ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

    สั่ง  ณ  วันที่ ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

       

 

(นางสาวรัตนะนาฏ    อัครจันทร์)  
                            ครู   รักษาการในต าแหน่ง 
                                 หวัหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย       
 
 



ค าน า 
 

 เอกสารรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
หมวด ๖  ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะ
จะท าให้สถานศึกษามีความเชื่อมั่นและสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งผลให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรที่ก าหนด  
 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ในสังกัดเทศบาลต าบลอากาศอ านวย มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอด เครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย มี ๒๓ 
มาตรฐาน ๙๔ ตัวบ่งชี้ เมื่อด าเนินการประเมินเสร็จสิ้น จะต้องจัดท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี 
(SAR) เพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานของสถานศึกษา แล้วเสนอ
รายงานต่อต้นสังกัด 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ฉบับนี้ จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
การศึกษาและน าไปใช้ประโยชน์ต่อการประเมินของคณะกรรมการการประเมินภายนอกได้ อีกทั้งสามารถ
เผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้รับทราบเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
อากาศอ านวยได้ และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดรวมรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจนการประเมินคุณภาพการศึกษา ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
    
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
                 มีนาคม ๒๕๖๑ 
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รายงานการประเมินตนเอง 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
ศนูย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
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๑ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ตอนที ่๑ 
ขอ้มูลพืน้ฐาน 

๑. ข้อมลูทัว่ไป 
 ๑.๑ ชื่อ สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ตั้งอยู่เลขท่ี  ๑๙๙  หมู่  ๑๘              
ถนนอากาศ – ศรีสงคราม ต าบลอากาศ   อ าเภออากาศอ านวย   จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๗๐   
โทรศัพท์ ๐๔๒ ๗๙๙๐๕๕  ตอ่ ๑๑๖  
 ๑.๒ สังกัด กองการศึกษา เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  อ าเภออากาศอ านวย   จังหวัดสกลนคร 
 ๑.๓ เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย อายุ ๒-๓ ป ี
๒. ข้อมลูเกีย่วกบัการบรหิารสถานศึกษา 
 นางสาวรัตนะนาฏ อัครจันทร์ ต าแหน่ง ครู รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
อากาศอ านวย วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  ด ารงต าแหน่งในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 ๒.๑ ประวตัขิองสถานศกึษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามประกาศเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ มีนายสุเมธ  รุณจักร เป็นนายกเทศมนตรี มีนายเจษฎา  พวงเงิน เป็น
ปลัดเทศบาล และนางประนอม งิ้วโสม เจ้าพนักงานธุรการ  เป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากองการศึกษา โดยให้
ท าการส ารวจความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลปรากฏว่ามีความต้องการให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๙๐.๖๓ % ไม่เห็นด้วย ๔.๒๖% ไม่แสดงความคิดเห็น ๕.๑๑% ซึ่งได้ด าเนินการเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ ประจ าปี ๒๕๔๖ ขณะนั้นมี นายประชา พรมบุตร เป็นประธานสภา 
และมีนายรัตน์ เหง้าเมืองกลาง เป็นรองประธานสภา  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองได้มีเวลาในการประกอบ
อาชีพได้มากข้ึน  เป็นการจัดการศึกษาโดยการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณีไทยและถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาไทย และส่งเสริมพัฒนาการท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาไทย 
           ต่อมาวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ ได้เปิดท าการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก โดยเช่าอาคารวัดศรีโพนเมือง 
ในขณะนั้นมีเจ้าอาวาส คือ พระครูอภินันท์วรธรรม (พระอธิการศรีจันทร์ อภินนโท) มีนักเรียน จ านวน ๑๑๐ คน มี
ครูผู้ดูแลเด็ก ๔ คน คือ นายทองฉันท์ ตุ่ยไชย นางนุชจรินทร์  ริยะบุตร นางวีระพร  สอนวงษา และนางสาว                
แหวนเพ็ชร  ใยแก้ว 
   ต่อมาเม่ือวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๗ ได้ย้ายจากอาคารเช่าวัดศรีโพนเมืองไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ 
ซ่ึงต้ังอยู่เลขท่ี ๑๙๙/๑ หมู่ ๑๘ ถนนอากาศ-ศรีสงคราม ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร อยู่บน
พ้ืนที่ ๒.๕ ไร่ โดยมีอาคารเรียน ๑ หลัง ห้องครัว ห้องเก็บของ และสนามเด็กเล่น  

   ต่อมาเม่ือวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ย้ายจากอาคารศูนย์เด็กหลังเก่าไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่
ซ่ึงต้ังอยู่เลขท่ี ๑๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนอากาศ-ศรีสงคราม ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร อยู่บน



๒ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

พ้ืนที่  ๑,๑๕๔ ตารางเมตร   โดยมีอาคารเรียน ๑ หลัง ห้องครัว ห้องน้ า และสนามเด็กเล่นและเปิดท าการเรียนการ
สอนมาจนถึงปัจจุบัน 
 ๒.๒ ปรชัญา วสิยัทศัน ์และพนัธกจิ เปาูประสงค์ของสถานศึกษา 

  ปรชัญา    คือ ธรรมมะ ปัญญา กีฬา สังคม การศึกษาท าให้มนุษย์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

 วสิยัทัศน ์
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวยเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้ คู่คุณธรรม   
เลิศล้ าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  ก้าวไกลสู่สากล  

  พันธกจิ 
 ๑) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมารฐานและมีทักษะในการด ารงชีวิต 
 ๒) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอันพึงประสงค์ 
 ๓) บริหารจัดการให้สถานศึกษาได้มาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๔) ส่งเสริมให้ชุนชนมีส่วนร่วมและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 

  จดุมุง่หมายเพื่อการพัฒนา 
 ๑) เพ่ือพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ๒) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย 

  ๓) เพ่ือบริหารจัดการสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
  ๔) เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ใน

การจัดการศึกษา 

 
     
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

๒.๕ ระบบโครงสรา้งการบรหิารสถานศกึษา 
โครงสรา้งการบรหิารศูนยพ์ัฒนาเดก็เลก็เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐   มีนาคม ๒๕๖๑) 
 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

งานบคุลากร 
นางดาวใจ  เข็มอุทา 
นางสาวนฤมล  แง่มสุราช 
 

งานวชิาการ 
น.ส.รัตนะนาฏ  อัครจันทร์ 
นางเกตสุดา  อุณาพรหม 
นางดาวใจ  เข็มอุทา 

งานกจิการนักเรียน 
นางเกตสุดา  อุณาพรหม 
นางดาวใจ  เข็มอุทา 
นางสาวอารียา  หอมสมบัติ 

งานอาคารสถานที ่
นางอนุสรณ์   หัตถสาร 
นางอ้อมใจ  คิอินธิ 
 

งานธรุการ การเงนิและพสัดุ 
นางสาวรัตนะนาฏ  อัครจันทร์ 
นางอนุสรณ์   หัตถสาร 
นางสาวนฤมล  แง่มสุราช 
 

งานความสมัพนัธ์กบัชมุชน 
นางอ้อมใจ  คิอินธิ 
นางสาวอารียา  หอมสมบัติ 

นางสาวรตันะนาฏ  อคัรจันทร์ 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

แมค่รวั 
นางมณีรัตน์     ฤาไกรศรี 

นายวชัรนิทร ์ รณุจักร 
นายกเทศมนตรีต าบลอากาศ

อ านวย 
นางประนอม  งิว้โสม 

รองปลัดเทศบาล 
ก ากับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นางสาวปารชิาต ิ โนต๊สภุา 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 

คณะกรรมการบรหิารสถานศกึษา 



๔ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

รายชื่อคณะกรรมการบรหิารศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย       
            ๑. นายศิริพงษ์       อุดมวรรณรัตน์ ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีฯ ประธานกรรมการ                     
            ๒. นายค าจันทร์     เพริศแก้ว  ต าแหน่ง  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
            ๓. นางอิศยากร      แก้วฝุาย  ต าแหน่ง  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
            ๔. นางอนุสรณ์       หัตถสาร  ต าแหน่ง  ผู้แทนครู   กรรมการ 
            ๕. นายบรรจบ       เพริศแก้ว  ต าแหน่ง  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 

       ๖. นายดวงดี         เพริศแก้ว  ต าแหน่ง  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
       ๗. พระครูสกลถาวรกิจ   ต าแหน่ง  ผู้แทนพระสงฆ์   กรรมการ    
       ๘. พระครูวิมลวรานุกิจ   ต าแหน่ง  ผู้แทนพระสงฆ์   กรรมการ 
       ๙. นางประนอม          งิ้วโสม             ต าแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
      ๑๐. นางสาวปาริชาติ      โน๊ตสุภา ต าแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
      ๑๑. นายพยุงศักดิ์          ภูยิหวา           ต าแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
      ๑๒. นายประดิษฐ์           คิอินธิ            ต าแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ 
      ๑๓. นายเสน่ห์               ตุ่ยไชย           ต าแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ 
      ๑๔. นางสาวรัตนะนาฏ     อัครจันทร์       ต าแหน่ง  ผู้แทนครู               กรรมการ/เลขานุการ                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

๒.๖ แผนผงัศนูย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

 
.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ห้อ
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น้ า

 

อ่า
งล

้าง
มือ

 
ห้องส้วม 

บ้านบอล 
ห้องเก็บของ 

โรงอาหาร 

ห้องครัว 

ห้องสื่อการเรียนรู้ปฐมวัย 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวย 

ห้องพยาบาล 

ห้องธุรการ 

สวนเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย 

ที่เข้าแถวเคารพธงชาต ิ

 

บริเวณ            

เคร่ืองเล่น

สนาม 

บ่อทราบส าหรับเด็ก
ฝึกประสบการณ ์



๖ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

๓.  ข้อมลูเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน (ปจัจบุนั) 
 ๓.๑  ข้อมลูเดก็นกัเรียน 
          ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย มีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนเด็ก (ข้อมูล ณ วันที่ ๑   
มีนาคม ๒๕๖๐) ดังนี้ 
          ๑) จ านวนเด็กปฐมวยัในเขตพ้ืนที่บริการทั้งหมด  ๙๔  คน โดยแยกเป็น 
               - เด็กอายุ  ๒ ขวบ จ านวน  ๑๕ คน 
               - เด็กอายุ  ๓ ขวบ จ านวน  ๗๙ คน 
           ๒) จ านวนเด็ก จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

 
       ๓)  มีเด็กที่มีความบกพร่องเรียนร่วม                       จ านวน.............-...........คน 

  ๔)  มีเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ                      จ านวน.............-...........คน 

  ๕)  มีเด็กปัญญาเลิศ                                        จ านวน..............-...........คน 

  ๖)  มีเด็กต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ                 จ านวน..............-...........คน 

  ๗)  จ านวนเด็กต่อห้อง (เฉลี่ย)     จ านวน เด็กเล็กอายุ ๒ ขวบ  ๑ : ๗.๕   
          จ านวน เด็กเล็กอายุ ๓ ขวบ  ๑ : ๑๙.๗๕ 
  ๘)  สัดส่วนผู้ดูแลเด็ก      จ านวน  เด็กเล็กอายุ ๒ ขวบ  ๑ : ๗.๕   
          จ านวน  เด็กเล็กอายุ ๓ ขวบ  ๑ : ๑๙.๗๕ 
  ๙)  จ านวนเด็กที่ลาออกกลางปี (ปีการศึกษาปัจจุบัน)     จ านวน …………๑ ……... คน (ย้าย) 

  ๑๐)  สถิติเด็กขาดเรียน/ เดือน                                จ านวน..............๕...........คน             

 

 

 

 

 

ระดบัชัน้ ชาย หญิง รวม 
เด็กเล็ก ๑/๑  (๒ ขวบ) ๖ ๒ ๘ 
เด็กเล็ก ๑/๒  (๒ ขวบ) ๔ ๓ ๗ 
เด็กเล็ก ๑/๓  (๓ ขวบ) ๑๐ ๑๒ ๒๒ 
เด็กเล็ก ๑/๔  (๓ ขวบ) ๑๒ ๗ ๑๙ 
เด็กเล็ก ๑/๕  (๓ ขวบ) ๙ ๑๑ ๒๐ 
เด็กเล็ก ๑/๖  (๓ ขวบ) ๙ ๙ ๑๘ 

รวมทัง้หมด ๕๐ ๔๑ ๙๔ 



๗ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

 ๓.๒  ข้อมลูบุคลากร 
                      ๑) ข้อมูลด้านต าแหน่งหน้าที่ 

ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 
คร/ูครผูู้ดูแลเด็ก - ๕ ๕ 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - ๑ ๑ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - ๑ ๑ 
แม่ครัว - ๑ ๑ 
พนักงานท าความสะอาด ๑ ๑ ๒ 

รวมทั้งหมด ๑ ๙ ๑๐ 
                     
 ๒) ข้อมูลด้านตัวบุคคล 

วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม 
ปริญญาโท - ๓ ๓ 
ปริญญาตรี - ๔ ๔ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี - ๓ ๓ 

รวม - ๑๐ ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

๔. ข้อมลูเกีย่วกบัทรัพยากร สื่ออุปกรณ ์แหลง่เรยีนรู ้ภมูิปญัญา งบประมาณ และชมุชน 
 ๔.๑  ข้อมลูเกีย่วกบัอาคารสถานที่ 
             ๔.๑.๑ เนื้อท่ี  ๒.๕  ไร่...............-...........งาน  ตารางวา.............-............ไร่/ตารางวา 
                ๔.๑.๒ พ้ืนที่ปลูกสร้างอาคาร    ๑.๕   ไร่/ตารางวา 
                ๔.๑.๓ พ้ืนที่สนาม/นันทนาการ  ๑  ไร่/ตารางวา 
                ๔.๑.๔ จ านวนอาคารถาวร รวม   ๑   หลัง 
                ๔.๑.๕ จ านวนอาคารเรียนชั่วคราว รวม...........-........หลัง 
                ๔.๑.๖ จ านวนสนามกีฬา ๑  สนาม ได้แก่  สนามบริเวณหน้าเสาธง 
                ๔.๑.๗ จ านวนหอ้งเรียนทั้งหมด  ๖  ห้อง  แบ่งเป็น 
  -  เด็กเล็กอายุ ๒ ขวบ  จ านวน  ๒  ห้อง   
  -  เด็กเล็กอายุ ๓ ขวบ   จ านวน ๔  ห้อง 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย มีการจัดการเรียนรู้/มุมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนไว้
ในแต่ละห้องเรียน ได้แก่ มุมหนังสือนิทาน มุมศิลปะ มุมดนตรี  มุมบล็อก มุมสื่อวีดีทัศน์ ปริมาณสื่อมีความเพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้เรียน  (บริเวณห้องสื่อการเรียนรู้ปฐมวัย) 
 -  ห้องกิจกรรมมีการบูรณาการโดยการใช้ห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนมีการปรับเปลี่ยน
ไปตามหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
 -  พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการได้แก่ สนามเด็กเล่น (เครื่องเล่นสนาม/เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก) มี
ดังนี้  บ้านเด็กเล่น อุโมงค์ลอดกระดานลื่น บ่อทราย บันไดปีนปุายห้อยโหน  บ้านกระดานลื่น บ้านบอล 
      ๔.๒ ข้อมลูเกีย่วกบัสือ่ อปุกรณ์เครื่องอ านวยความสะดวก 
 ๔.๒.๑  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด จ านวน    ๒   เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน   จ านวน    ๑   เครื่อง 
  ใช้ในงานบริหาร    จ านวน    ๑   เครื่อง 
  ใช้ เล่น internet ได้     จ านวน    ๒   เครื่อง 
 ๔.๒.๒  จ านวนเครื่องถ่ายเอกสาร    จ านวน    ๒    เครื่อง 
 ๔.๒.๓  จ านวนเครื่องเล่นวีดีโอ/ซีดี   จ านวน   ๑    เครื่อง 
 ๔.๒.๔  จ านวนเครื่องโทรสาร  จ านวน.....-.......เครื่อง 
 ๔.๒.๕  จ านวนโทรทัศน์             จ านวน   ๒     เครื่อง 
 ๔.๒.๖  จ านวนวิทย ุ   จ านวน.......-.......เครื่อง 

 
 
 
 
 



๙ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

๔.๓ ข้อมลูเกีย่วกบัภมูปิัญญาและแหลง่เรยีนรู้ 
 ๔.๓.๑  จ านวนหนังสือในห้องสมุด  - เล่ม  
       ๔.๓.๓  หนังสือในห้องสมุดสืบค้นด้วยระบบ............-.............. 
          ๔.๓.๔  มีแหล่งข้อมูลที่สืบค้นทาง internet ได.้..-......เครื่อง 
                       คิดสัดส่วนจ านวนนักเรียน : เครื่อง = ……… : ………. 
         ๔.๓.๔  แหล่งเรียนรู้ภายใน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

แหล่งเรยีนรูภ้ายใน สถิตกิารใช ้ แหล่งเรยีนรูภ้ายนอก สถิตกิารใช ้
ชื่อแหลง่เรยีนรู ้ จ านวนครัง้/ป ี ชื่อแหลง่เรยีนรู้ จ านวนครัง้/ปี 

๑. ห้องสื่อการเรียนรู้
ปฐมวัย 

 ๑. วัดจอมแจ้ง   เรียนรู้จากรูปภาพ 

๒. สนามเด็กเล่น  ๒. วัดกลางพระแก้ว เรียนรู้จากรูปภาพ 

๓. ห้องเรียน 
 ๓. วัดทุ่ง เรียนรู้จากรูปภาพ 

๔. สวนเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย 

 ๔. วัดไตรภูมิ   เรียนรู้จากรูปภาพ 

๕. บ้านบอล 
 ๕. วัดอุดมรัตนาราม (วัดปุานอก) เรียนรู้จากรูปภาพ 

  ๖. วัดศรีโพนเมือง  เรียนรู้จากรูปภาพ 

  ๗. ศาลเจ้าปูุ   เรียนรู้จากรูปภาพ 

  ๘. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวย   

เรียนรู้จากรูปภาพ 

  ๙. ไร่นาสวนผสมต้นคูณฟาร์ม   เรียนรู้จากรูปภาพ 

 
         ๔.๓.๕ มีภูมิปัญญาท้องถิ่น.....๔.....คน ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียน/ชุมชน 
                  ๑) ชื่อ-สกุล  นางทองศิริ   ปุกแก้ว  ภูมิปัญญาด้าน การทอผ้ามัดหมี่ ผ้าคราม 
                 ๒) ชื่อ-สกุล นางไกรทอง  อุดารักษ์ ภูมิปัญญาด้านการสานกระติ๊บข้าว 
 ๓) ชื่อ-สกุล นางรัญจวน  กุลอัก  , พระครูพิมลธรรมนิเทสน์ เจ้าอาวาสวัดทุ่ง                                        
     ภูมิปัญญาด้านการท าเรือไฟ 
 ๔) ชื่อ-สกุล นายประดิษฐิ์   คิอินธิ   ภูมิปัญญาด้านการร าโย้ยกลองเลง 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

๔.๔ ข้อมลูงบประมาณ (ท่ีใช้จ่ายจริงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐) รายจ่าย รวมทั้งสิ้น   ๖๒๔,๗๔๐ บาท 
ตาราง  รายจ่ายตามยุทศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันา 
จา่ยจรงิ 
ป ี๒๕๖๐ 

หมายเหต ุ

๒. การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
    ๑.๑ แนวทางการพฒันาและสง่เสริมผูเ้รยีนใหม้ีคณุภาพ 
     ๑. โครงการอาหารกลางวัน 
     ๒. โครงการเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรค มือ เท้า 
ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

 
 

๔๐๙,๒๔๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒.๒  แนวทางพฒันาจัดหาเครื่องมอื เครื่องใชต้ลอดจน
วสัด ุอปุกรณ์ทีจ่ าเปน็ในการจดัการเรียนรูแ้กเ่ด็กปฐมวยั
อยา่งครบถว้น อยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 
    ๑.  โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน      
    ๒.  โครงการจัดวัสดุการศึกษา 
    ๓.  โครงการจัดหาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
๔๐,๕๐๐ 
๙๕,๐๐๐ 

 

รวมรายจา่ยทัง้สิน้ ๖๒๔,๗๔๐  
ข้อมูล ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

 
ข้อมลูงบประมาณ (รายได้จริงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐) รายได้ รวมทั้งสิ้น   ๖๓๙,๐๖๓.๐๗ บาท รายได้ ดังนี้ 
ตาราง  รายไดใ้นปีที่ผ่านมา 

รายได ้
รบัจริง 

ป ี๒๕๖๐ 
หมายเหต ุ

ก.รายได้ที่จัดหาเอง 
 ๑.เงินที่มีผู้อุทิศให้สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
 ๒.เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ 
 ๓.เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
 ๔.รายได้อ่ืนๆ(เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล
อากาศอ านวย) 

 
๑,๐๐๐ 

- 
๒,๕๖๓.๐๗ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒. เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือตั้ง
งบประมาณให้สถานศึกษา 
          - โครงการอาหารกลางวัน 

 
 

๔๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

ค.รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ 
     - เงินค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

 
๑๙๕,๕๐๐ 

 

รวมรายไดท้ั้งสิน้ ๖๓๙,๐๖๓.๐๗  
 
๔.๕ ข้อมลูชุมชน 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวยมีประชากรในเขตบริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เป็นชุมชนชนบท มีรายได้เฉลี่ยประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ต่อครอบครัว/ต่อปี นับถือศาสนาพุทธ มี
ประเพณีส าคัญคือ ประเพณีแข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้ว  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห่างจาก
จังหวัดสกลนคร ๕๗ กิโลเมตร สูงจากระดับน้ าทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ ๑๗๒ เมตร ให้บริการการศึกษาครอบคลุม
พ้ืนที่บางส่วนของต าบลอากาศ รวม ๑๑ หมู่บ้าน คือ บ้านอากาศ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๙,๑๐,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร ๖๕๗ กิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตด้านทิศตะวันตกติดกับส านักงานเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
ตั้งอยู่ที่เลขท่ี ๑๙๙/๑ ถนนอากาศ-ศรีสงคราม ต าบลอากาศ อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

 
๕. โครงสร้างหลักสตูรสถานศกึษา/จ านวนชัว่โมงทีจ่ดัให้เรยีนตอ่ปี/ระบบการเรยีนรู้ทีเ่นน้เปน็พิเศษ 

    ๕.๑  โครงสร้างหลักสตูรการศึกษาปฐมวยั  ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
 จุดหมายการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ  ต่ ากว่า  ๓  ปี 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า  ๓  ปี  จัดขึ้นส าหรับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก ใช้เป็น
แนวทางในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก  ตลอดจนจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสมให้กับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี 
โดยมุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย  คว ามสามารถ  
ความสนใจ  และความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพ่ือให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ดังนี้ 
  *  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี 
  *  ใช้อวัยวะของร่างกายได้คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน 
  *  มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
  *  รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
  *  ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
  *  สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย 
  *  สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
  คุณลักษณะตามวยั  เดก็อายตุ่ ากวา่  ๓  ป ี
   คุณลักษณะตามวัยเป็นความสามารถตามวัย หรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวัย  
นั้นๆ ขณะเดียวกันจะต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย    
สังกัดเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้ก าหนดคุณลักษณะตามวัยที่ส าคัญของเด็กอายุต่ ากว่า ๓  ปี  มีดังนี้ 
  พัฒนาการด้านร่างกาย 
   *  กระโดดขึ้นลงอยู่กับที่ได้ 
   *  รับลูกบอลด้วยมือและล าตัว 
   *  เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้ 
   *  เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ 
    *  ใช้กรรไกรมือเดียวได้ 
  พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
    *  แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก 
   *  ชอบเล่นแบบคู่ขนาน  (เล่นของเล่นชนิดเดียวกันแต่ต่างคนต่างเล่น) 
   *  เล่นสมมติได้ 
   *  รู้จักรอคอย 
  พัฒนาการด้านสติปัญญา 
   *  ส ารวจสิ่งต่าง ๆ ได้เหมือนกันและต่างกันได้ 
   *  บอกชื่อของตนเองได้ 
   *  ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา 
   *  สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ ได้ 
   *  สนใจนิทานและเรื่องราวต่าง ๆ 
   *  ร้องเพลง  ท่องค ากลอน  ค าคล้องจองง่าย ๆ และแสดงท่าทางเลียนแบบได้ 
   *  รู้จักใช้ค าถาม  “อะไร” 



๑๓ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

   *  สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่าย ๆ 
   *  อยากรู้อยากเห็นทุกอย่างรอบตัว 

 จุดหมายการศึกษาปฐมวัย  ส าหรับเด็กอายุ  ๓  ปี 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ  ๓  ปี  มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ และ
จิตใจ  สังคมและสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย  ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล  จึงก าหนดจุดหมาย
ซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ดังนี้ 
  *  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
  *  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน สัมพันธ์กัน 
  *  มีสุขภาพจิตดี  และมีความสุข 
  *  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม 
  *  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักการออกก าลังกาย 
  *  ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
  *  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  และความเป็นไทย 
  *  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบบประชาธิปไตย 
     อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  *  ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
  *  มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
  *  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
  *  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
 
 กรอบสาระการเรยีนรู้ทอ้งถิน่ 
  ๑)  ค าขวัญจังหวัด  พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระต าหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาน                       
       และตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม 

   ๒) ค าขวัญอ าเภออากาศอ านวย พระแก้วคู่บ้าน ศาลเจ้าปูุคู่เมือง ลือเลื่องผ้ามัดหมี่ ประเพณีไหล               
เรือไฟ  ปลาใหญ่ลุ่มน้ ายาม สวยงามโย้ยกลองเลง                                   

   ๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น                     
     คติ ความเชื่อ ค่านิยมในท้องถิ่น  
   ประเพณีท้องถิ่น  ประเพณีแข่งเรือไหลเรือไฟ 
   อาชีพที่ส าคัญในท้องถิ่น เกษตรกร 
   แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น พระธาตุเมืองอากาศ 
      ๔) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

           (๑)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    
           (๒) ซื่อสัตย์สุจริต   
           (๓) มีวินัย   
           (๔) ใฝุเรียนรู้   
           (๕) อยู่อย่างพอเพียง 
           (๖) มุ่งม่ันในการท างาน   
           (๗) รักความเป็นไทย   
           (๘) มีจิตสาธารณะ 



๑๔ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

 
 ๕.๒ จ านวนชัว่โมงทีจ่ดัใหเ้รยีนต่อปีเทา่กบั  ๘๐๐  ชัว่โมง/ป ี
  - พัฒนาการด้านร่างกาย   จ านวน  ๒๐๐  ชั่วโมง/ป ี
  - พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  จ านวน  ๒๐๐ ชั่วโมง/ป ี
  - พัฒนาการด้านสังคม    จ านวน  ๒๐๐ ชั่วโมง/ป ี
  - พัฒนาการด้านสติปัญญา  จ านวน  ๒๐๐ ชั่วโมง/ป ี
 ๕.๓ ระบบการเรยีนรู้ทีเ่นน้เปน็พเิศษ คอื การเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
   ๕.๓.๑ รายละเอียดอ่ืนๆ ดังนี้   สาระที่ควรรู้ 

ประสบการณส์ าคัญ สปัดาห/์ป ี
๑. สาระการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก ๑๑ 
๒. สาระการเรียนรู้ที่ ๒  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ๘ 
๓. สาระการเรียนรู้ที่ ๓   ธรรมชาติรอบตัว ๑๐ 
๔. สาระการเรียนรู้ที่ ๔   สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก ๕ 
๕. สาระการเรียนรู้ที่ ๕  วันส าคัญทางศาสนา ๖ 

รวม ๔๐ 
 
    กิจกรรมหลกั ๖ กจิกรรม 

ประสบการณส์ าคัญ ชัว่โมง/ ป ี
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ๑๕๐ 

- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ๑๐๐ 

- กิจกรรมสร้างสรรค์ ๑๐๐ 
- กิจกรรมเสรี ๑๕๐ 
- กิจกรรมกลางแจ้ง ๑๕๐ 
- กิจกรรมเกมการศึกษา ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

 ๕.๓.๒  ตารางกจิกรรมประจ าวนั 
–  07.30-08.30 น. รบัเด็ก 
–  08.30-08.45 น. เคารพธงชาต ิ สวดมนต์ 
–  08.45-09.00 น. กจิกรรมเคลือ่นไหว อบรมคุณธรรม - จรยิธรรม 
–  09.00-09.20 น. ตรวจสขุภาพ  ไปหอ้งน้ า 
–  09.20-10.20 น. กจิกรรมเสรมิประสบการณ ์/ กจิกรรมในวงกลม 
–  10.20-10.30 น. พักดืม่นม 
–  10.30-10.45 น. กจิกรรมสรา้งสรรค ์/ เลน่ตามมมุ 
–  10.45-11.00 น. กจิกรรมกลางแจง้ 
–  11.00-12.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวนั 
–  12.00-14.00 น. นอนพักผอ่น 
–  14.00-14.20 น. เกบ็ทีน่อน ,  ลา้งหนา้ 
–  14.20-14.30 น. พัก  (ของวา่งบา่ย) 
–  14.30-14.50 น. เกมการศึกษา 
–  14.50-15.00 น. เตรยีมตวักลบับ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ตอนที ่๒    
แผนพฒันาคุณภาพการศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 

การพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาตามแผนปฏบิตักิารประจ าปกีารศกึษา   ๒๕๖๐ 
๑.การบรหิารจัดการศึกษา 
              ๑.๑  การบรหิารจดัการศกึษา  
   ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย เป็นศูนย์กลางให้บริการแก่ชุมชนทั้งในด้าน
วิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ จัดการศึกษาสนองความต้องการของท้องถิ่น  ด้วยการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ  ที่มี
อยู่  เช่น ภาคเอกชน  ชุมชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส่วนราชการต่าง ๆ มีส่วนร่วมบริหารและจัดการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีวิสัยทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวยเป็นสถานศึกษาท่ีได้มาตรฐาน 
เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย    สบืสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  เมื่อส าเร็จการศึกษาออกไปสามารถเข้าศึกษาใน
ระดับสูงขึ้นไปได้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับเชื่อถือและสร้างศรัทธาแก่ประชาชนโดยทั่วไปส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬา
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนสืบสานอนุรักษ์ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
   เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาการศึกษาของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย แก้ปัญหาและ
สนองความต้องการของสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียของสถานศึกษา ตลอดทั้งนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวยได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๖ งาน โดยแบ่งเป็นงานวิชาการ  
งานบุคลากร  งานกิจการนักเรียน  งานธุรการ การเงิน และพัสดุ  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  งาน
ความสัมพันธ์กับชุมชน  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามโครงสร้างการบริหาร 
และก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาดังนี้ 
 

 ๑.๒ โครงสร้างการบรหิารงาน  
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้แบ่งโครงสร้างงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ออกเป็น ๖  งาน ตามแนวทางการบริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การด าเนินงานมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ง
มอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังนี้ 
  ๑.๒.๑ งานวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสตูร  มอบหมายให้  นางสาวรัตนะนาฏ  อัครจันทร์   
นางดาวใจ  เข็มอุทา และนางเกตสุดา    อุณาพรหม  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อนี้ 
     (๑) การจัดกิจกรรมการพัฒนาการ  ได้แก่ การจัดกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง  ๕ 
และการเคลื่อนไหวต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้สังเกต  ส ารวจ ค้นคว้าทดลองแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยตัวเองพร้อมทั้งได้เรียนรู้จากของจริง และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ โดยค านึงถึงความปลอดภัย และความเหมาะสม
ตามวัยของเด็กเป็นหลัก ให้เด็กได้เลือกกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจ ดูแลเด็กด้วยความรัก ความเอาใจใส่ 
จัดบรรยากาศให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่นๆ และกับผู้ใหญ่ให้เด็กได้รู้จักอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งปลูกฝังความมี
วินัยในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมไทยและมีโอกาสได้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามบริบท
ของสังคมไทย   
     (๒) การประเมินพัฒนาการ 
           - ด้านสุขภาพ ใช้สมุดบันทึกสุขภาพ หรือแบบรายงานพัฒนาการเด็กหรือแบบบ่งชี้
พฤติกรรมตามวัยของเด็ก เพ่ือบันทึกการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง การใช้ความรู้ภูมิคุ้มกันโรคบันทึกการเจ็บปุวย 
   - ด้านพัฒนาการเด็ก ใช้สมุดบันทึกสุขภาพ หรือแบบรายงานพัฒนาการเด็ก หรือแบบ
บ่งชี้พฤติกรรมตามวัยของเด็ก และรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ทั้งนี้ให้รวมถึงพฤติกรรมที่สงสัยว่าจะมี



๑๗ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ปัญหาเพื่อร่วมมือกันแก้ไขในการประเมินด้านพัฒนาการ อาจใช้วิธีการสังเกต การสนทนาหรือดูจากผลงานของเด็ก
ร่วมด้วยนอกจากนี้ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างน้อยปีละครั้ง 
       (๓) การนิเทศและการตรวจสอบ ควรนิเทศหรือจัดให้มีผู้รับผิดชอบการนิเทศและการ
ตรวจสอบเพื่อร่วมมือกันแก้ไขในการประเมินด้านพัฒนาการ อาจใช้วิธีการสังเกต การสนทนาหรือดูจากผลงานของ
เด็กร่วมด้วยนอกจากนี้ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างน้อยปีละครั้งการจัดกิจกรรม  
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นประจ าสม่ าเสมอ และน าผลจากการนิเทศที่ชัดเจน 
      (๔) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์เป็นการจัดท าแผนการัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไป
ตามก าหนดการสอนและสอดคล้องกับหลักสูตรก่อนประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยปรับให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 
     (๕) จัดท าระเบียนสะสมเป็นการเป็นการจัดท าข้อมูลเด็กรายบุคล ตามแบบฯ เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การติดตามเด็กและใช้เป็นข้อมูลในการติดตามเด็กและใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการแนะแนวเป็นรายบุคล 
     (๖)  การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษาและการส่งเสริมเผยแพร่วิชาการ 
     (๗)  การประสานงานกับหน่วยงานการศึกษาอ่ืนๆ 
     (๘) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑.๒.๒ งานบุคลากรและบรหิารจัดการ  มอบหมายให้ นางดาวใจ   เข็มอุทา และนางสาวนฤมล    
แง่มสุราช   มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
  (๑) ก าหนดอัตราบุคลากรและสรรหา ด้านจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร  ก าหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 (๒) ร่างค าสั่งแต่งตั้งครู และค าสั่งเวรฯ 
 (๓) สรุปสถิติการมาเรียนของเด็กนักเรียนในแต่ละวัน 
 (๔) ท าทะเบียนการรับส่งนักเรียน 
 (๕) นิเทศพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องโดย
จัดให้มีบุคลากรที่จ าเป็นและเอ้ือต่อการด าเนินงานให้มีคุณภาพ 
 (๖) จัดท าทะเบียนประวัตินักเรียน 
 (๗) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๑.๒.๓ งานอาคารสถานที่และสิง่แวดล้อม มอบหมายให้ นางอนุสรณ์  หัตถสาร และนางอ้อมใจ           
คิอินธิ  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 (๑)  จัดสภาพแวดล้อมพ้ืนที่ในอาคารให้สะอาดและปลอดภัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติ
กิจกรรมของเด็ก  เช่น  เรียนรู้  รับประทานอาหาร และนอนพักผ่อน โดยแยกเป็นสัดส่วนจากที่ประกอบอาหาร  
ห้องส้วม  และที่พักเด็กปุวย  โดยเฉลี่ยประมาณ  ๒.๐๐  ตารางเมตร  ต่อเด็ก  ๑  คน 
  (๒)  พ้ืนที่ส าหรับจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก  อาจจัดแยกเป็นห้องเฉพาะ  หรือจัดรวมเป็นห้อง
เอนกประสงค์ที่ใช้ส าหรับจัดกิจกรรมที่หลากหลายด้าน  โดยใช้พื้นที่เดียวกัน  แต่ต่างเวลาและอาจปรับเปลี่ยนวัสดุ
อุปกรณ์หรือเครื่องเรือนตามความเหมาะสม 
  (๓) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑.๒.๔  งานความสัมพนัธ์กบัชมุชน  มอบหมายให้ นางอ้อมใจ  คิอินธิ   นางสาวอารียา    หอมสมบัติ         
มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 (๑)  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ท าได้หลายวิธี  เช่น 
              -  การจัดท าเอกสาร  คู่มือ  แผ่นพับ 



๑๘ 
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   -  การเยี่ยมบ้านเด็ก 
              -  การประชุมผู้ปกครอง 
 (๒)  การจัดให้มีความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 (๓)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๑.๒.๕.  งานการเงนิ ธรุการและงานพสัดุ  มอบหมายให้ นางสาวรัตนะนาฏ  อัครจันทร์  นางอนุสรณ์  
หัตถสาร และนางสาวนฤมล   แง่มสุราช   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
                 (๑)  งานการเงิน  ได้แก่  การท าบัญชีการเงิน  งานจัดเก็บเอกสารการเงิน  การเบิกจ่ายเงินซึ่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะถือปฏิบัติเกี่ยวกับ  รายรับ – รายจ่าย  ตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ 
 (๒)  งานพัสดุ  เป็นการจัดซื้อ  จัดจ้าง  จัดท าและจ าหน่ายทะเบียน 
 (๓)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๑.๒.๖ งานกจิการนักเรยีน  มอบหมายให้  นางเกตสุดา    อุณาพรหม  นางดาวใจ  เข็มอุทา   
นางสาวอารียา   หอมสมบัติ  และนางสาวอารียา   หอมสมบัติ  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 (๑) การเกณฑ์เด็กในวัยเรียนเข้าเรียน 
   -  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เด็กในวัยเรียนเข้าเรียน 
   -  โรงเรียนและชุมชนร่วมกันรณรงค์การเข้าเรียนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
   -  ประเมินผลและน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน 
     (๒) การบริการด้านสุขภาพอนามัย 
   -  จัดท าระเบียนสุขภาพของนักเรียนทุกคน บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
   -  จัดบริการสุขภาพนักเรียน  เช่น  จัดให้มีห้องพยาบาล  บริการเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
ต่างๆ บริการตรวจสุขภาพนักเรียน บริการน้ าดื่มสะอาด บริการตรวจวัดสายตา บริการด้านทันตสุขภาพ บริการชั่ง
น้ าหนักและวัดส่วนสูงของนักเรียน 
                      -  จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน  เช่น การอบรม  การจัด
นิทรรศการ  การจัดปูายนิเทศ ฯลฯ 
   -  ด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน  ด้วยวิธีการต่างๆ  
เช่น  ประสานกับศูนย์บริการสาธารณสุข  โรงพยาบาล  ท าการฉีดวัคซีนปูองกันโรค  ตรวจสุขภาพ  ให้ความรู้ด้าน
สุขอนามัย  ฯลฯ 
   -  ติดตามประเมินผลการบริการด้านสุขภาพอนามัยและน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุง  การจัดบริการให้ดีขึ้น 
 (๓) การบริการอาหารกลางวัน 
   -  จัดเก็บข้อมูลนักเรียน ที่ขาดแคลนอาหารกลางวันและน าผลมาประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดบริการให้ดีขึ้น 
   -  จัดบริการอาหารกลางวัน ตามสภาพความพร้อมของโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
อาหารจานเดียว อาหารชุด ฯลฯ 
   -  จัดกิจกรรมส่งเสริมการฝึกสุขนิสัยที่ดี  ในการรับประทานอาหารเป็นประจ า 
   -  จัดสถานที่รับประทานอาหารให้เป็นสัดส่วนและสะอาด 
   -  ประเมินและน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน 
 (๔)  การบริการแนะแนว 
   -  เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนเป็นรายบุคคล  เพ่ือเป็นข้อมูลขั้นพ้ืนฐานในการ
จัดบริการแนะแนว 



๑๙ 
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                      -  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนวนักเรียนด้วย
วิธีการ ต่าง ๆ เช่น ศึกษาเอกสารประชุมอบรม  เชิญวิทยากรภายนอก 
             -  จัดกิจกรรมแนะแนวอย่างสม่ าเสมอและท่ัวถึง  โดยใช้เทคนิควิธีหลากหลายและ
เหมาะสมตามสภาพปัญหาของนักเรียน  หรือตามวัตถุประสงค์ เช่น   บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลรายบุคคล   
บริการสนเทศ   บริการให้ค าปรึกษา  ฯลฯ 
   -  ประเมินผลการด าเนินงาน  และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดบริการ
แนะแนว  ตลอดจนข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแนวทางช่วยเหลือนักเรียนในด้านส่วนตัวและสังคมเช่น   
การศึกษาอาชีพ   สุขภาพ  จริยธรรม   จัดทุนการศึกษาและการแก้ปัญหาการขาดเรียน 
 (๕)  การบริการห้องสมุด 
   -  จัดให้มีห้องสมุดเพ่ือบริการนักเรียนอย่างทั่วถึง 
   -  จัดวัสดุ  อุปกรณ์ห้องสมุดให้เพียงพอ 
   -  จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
   -  ประเมินผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดบริการ
ห้องสมุดต่อไป      
              (๖)  การบริการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน 
   -  เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ขาดแคลนให้เป็นปัจจุบัน 
   -  แสวงหาเงินทุนหรือสิ่งของจากชุมชนหรือเอกชน  เพื่อน ามาสนับสนุนให้บริการแก่
นักเรียนที่ขาดแคลน 
   -  จัดบริการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอย่างทั่วถึงทุกคนโดยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียนมากที่สุดเช่น การแจกเสื้อผ้า เครื่องเขียน แบบเรียน ทุนการศึกษา เครื่องอุปโภค บริโภค  ฯลฯ 
    (๗)  การจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
   -  จัดให้มีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
   -  จัดท าหลักฐานเอกสารต่าง ๆ  เช่น  ทะเบียนสมาชิก   ระเบียบข้อบังคับของกิจกรรม
สหกรณ์  การจัดท าบัญชี 
   -  ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมสหกรณ์ 
   -  ติดตามประเมินผลการให้บริการ  เพ่ือปรับปรุงและให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 (๘)  การส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
   (๘.๑) จัดกิจกรรมเพ่ือฝึกให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  เช่น   
         -  จัดให้มีสภานักเรียน 
         -  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักระเบียบวินัย  สิทธิ  และหน้าที่ 
         -  จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง 
         -  จัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็นในโรงเรียน 
   (๘.๒)  ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม  เพ่ือปรับปรุงวิธีด าเนินการให้เกิดระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 (๙)  การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน 
         -  มีการส ารวจอาคารสถานที่และบริเวณรอบ ๆ  โรงเรียนที่จะท าให้เกิดอุบัติเหตุเป็น
อันตรายต่อนักเรียน 
         -  ด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาเพ่ือให้นักเรียนมีความปลอดภัยขณะที่อยู่โรงเรียน 



๒๐ 
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         -  จัดกิจกรรมส่งเสริมอบรมนักเรียน  โดยเน้นให้นักเรียนมีลักษณะนิสัยติดตัว “เรื่อง
ปลอดภัยไว้ก่อน” 
         -  ติดตามประเมินผลด้านการปูองกัน  แก้ไขปัญหาและการจัดกิจกรรม 

 (๑๐)  จัดกิจกรรมปูองกันยาเสพติดในโรงเรียน 
           -  จัดท าแผนหรือมาตรการในการปูองกันสิ่งเสพติดในโรงเรียน 
           -  จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการ  การปูองกันยาเสพติดในโรงเรียน 
           -  ร่วมมือกับชุมชน  หรือองค์กรต่าง ๆ  ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ   

  -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มประสบการณ์ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด
กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิเสธสิ่งเสพติด 

 
๒. วสิยัทัศน ์พันธกจิ ยุทธศาสตร ์แนวทางการพฒันา จดุมุง่หมายเพื่อการพฒันา อตัลักษณ ์และเอกลกัษณ ์     
ของสถานศึกษา 
 ๒.๑ วสิยัทัศน ์
          ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวยเป็นสถานศึกษาท่ีได้มาตรฐาน เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย    
สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๒.๒ พันธกจิ 

๑)  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมารฐาน 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
๓)  บริหารจัดการให้สถานศึกษาได้มาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔)  สืบสานศิลปวัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 ๒.๓  เปาูประสงค ์
 ๑)  ครูมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ๒)  ผู้เรียนมีคุณภาพ  

 ๓)  สถานศึกษาได้มาตรฐาน  
  ๔)  สืบสานศิลปวัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่น  
 ๒.๔  อัตลกัษณ์ของสถานศึกษา 
           “เด็กใส โรงเรียนสวย รวยรอยยิ้ม” 
 ๒.๕ เอกลักษณข์องสถานศกึษา 
           “ทักทาย ไหว้งาม” 
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๓. ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย มียุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
๑. การพฒันาครูและบคุลากร ๑. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้และ

ทักษะในการปฏิบัติงานด้านปฐมวัยมากขึ้น 
งานบุคลากร,งาน
วิชาการ 

๒. การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน ๑. การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
๒. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ตลอดจนวัสดุ 
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนรู้แก่เด็ก
ปฐมวัยอย่างครบถ้วน อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ 
 

งานวิชาการ,งานธุรการ,
งานกิจการนักเรียน 

๓. การบรหิารจัดการสถานศกึษา
ให้ได้มาตรฐานขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

 

๑. พัฒนาการบริหารสถานศึกษา 
๒. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
๓. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการ
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารให้
มีความสวยงาม ปลอดภัย เหมาะแก่การจัดการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

งานวิชาการ,งานธุรการ,
งานสัมพันธ์กับชุมชน,
งานอาคารสถานที่  

๔.  การพฒันาดา้นการส่งเสรมิ
การมสีว่นรว่มของผูป้กครองและ
ชมุชน 

๑. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน 

งานสัมพันธ์กับชุมชน ,
งานวิชาการ 
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๔. เปาูประสงค ์

เปูาประสงค ์
(Goals) 

ตวัชีว้ดั 
(KPIs) 

ข้อมลูปจัจบุนั
(Baseline 
Data) 

ค่าเปาูหมาย(Targets) 
ป ี 

๕๙-๖๒ 
ป ี๕๙ ป ี๖๐ ป ี๖๑ ป ี๖๒ 

๑. ครูมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 

๑. จ านวนครูมีพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๒. จ านวนครูมีความรู้และทักษะ
ในการจัดประสบการณ์ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓. จ านวนบุคลากรทางการศึกษา
ที่ผ่านการฝึกอบรม 

๕ 
(คน) 

 
๕ 

(คน) 
๕ 

(คน) 

๖ 
 
 

๖ 
 
๖ 

๖ 
 
 

๖ 
 

๖ 

๖ 
 
 

๖ 
 

๖ 

๖ 
 
 
๖ 
 

๖ 

๖ 
 
 

๖ 
 

๖ 
 

๒.  ผู้เรียนมี
คุณภาพ 

๑. ร้อยละของจ านวนผู้เรียนมี
พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 
๒. ร้อยละของจ านวนผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ 
๓. จ านวนกิจกรรม/โครงการที่
ส่งเสริมผู้เรียนในการมีส่วนร่วม
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิน่ 

 
๙๘ 

 
 

๙๘ 
 
 

๖  
(กิจกรรม/
โครงการ) 

 
๑๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
 
 

๘ 

 
๑๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
 
 

๗ 

 
๑๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
 
 

๗ 

 
๑๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
 
 

๘ 

 
๑๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
 
 

๘ 
 

๓. 
สถานศึกษา
ได้มาตรฐาน 

๑. จ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาที่จัดขึ้นเพ่ือ
รองรับการจัดหาปัจจัย สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์เพียงพอต่อการจัด
การศึกษาของศูนย์เด็ก 
๒. จ านวนอาคารสถานที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัด
การศึกษา 
๓. จ านวนแหล่งเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัด
การศึกษา 
๔. จ านวนกิจกรรม/โครงการที่
ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย 
 
 

 
 

๓ 
(กิจกรรม/
โครงการ) 
๗ 

(ห้อง) 
 

๓ 
(แห่ง) 

 
 

๑ 
(กิจกรรม/
โครงการ) 

 
 
 

 
 

๕ 
 
 

๑๐ 
 
 

๕ 
 
 
 

๒ 

 
 

๔ 
 
 

๑๐ 
 
 

๕ 
 
 
 

๒ 

 
 

๔ 
 
 

๑๐ 
 
 

๕ 
 
 
 

๒ 

 
 

๕ 
 
 

๑๐ 
 
 

๕ 
 
 
 

๒ 

 
 

๕ 
 
 

๑๐ 
 
 

๕ 
 
 
 

๒ 
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เปูาประสงค ์
(Goals) 

ตวัชีว้ดั 
(KPIs) 

ข้อมลูปจัจบุนั
(Baseline 
Data) 

ค่าเปาูหมาย(Targets) 
ป ี 

๕๙-๖๒ 
ป ี๕๙ ป ี๖๐ ป ี๖๑ ป ี๖๒ 

๓. 
สถานศึกษา
ได้มาตรฐาน 

๕. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาแผนการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 
๖. จ านวนคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมประชุม 

๑ 
(กิจกรรม/
โครงการ) 

๑๓ 
(คน) 

 

๒ 
 
 

๑๔ 
 

๒ 
 
 

๑๔ 
 

๒ 
 
 

๑๔ 
 

๒ 
 
 

๑๔ 
 

๒ 
 
 

๑๔ 
 

๔. สืบสาน
ศิลปวัฒนธรร
มภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการที่น า
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
น ามาใช้จัดกิจกรรมที่ศูนย์เด็ก  

 
 

๕ 
(กิจกรรม/
โครงการ) 

 
 

๗ 

 
 

๗ 
 

 
 

๗ 
 

 
 

๗ 
 

 
 

๗ 
 
 

 
๕. ทิศทางการพัฒนา 
 การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรใน ทุกช่วงวัยโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง ภายใต้เงื่อนไข การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้างประชากรสังคมสูงวัยสมบูรณ์เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จ านวนประชากรวัย
แรงงานลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และเกิดการขาดแคลนแรงงาน ผลิตภาพแรงงานต่ า คุณภาพคนยังมีปัญหา
ในทุกช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่ พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการ
ศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า แรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่อง ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ไม่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดงาน และผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพโดยที่จ านวน ไม่น้อยต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืนในการด าเนินชีวิต เป็นต้น ดังนั้น 
จุดเน้นการพัฒนาคนที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีดังนี้  
 ๑) การพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะ การเรียนรู้ ทักษะ
ชีวิตและทักษะทางสังคม เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ  
 ๒) การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม คนไทยในทุก ช่วงวัยเป็นคนดี มีสุข
ภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม  
 ๓) การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย
เพ่ือวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคล้องกับความต้องการ ในตลาดแรงงานและ
ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความ เหมาะสม เช่น เด็กวัยเรียนและ
วัยรุ่นพัฒนาทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์รวมทั้ง การให้ความส าคัญกับการพัฒนาให้มี
ความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาทักษะในทุกด้าน มีทักษะการท างานและ การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน วัย
แรงงานเน้นการสร้างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง กับตลาดงานทั้งทักษะขั้นพ้ืนฐาน ทักษะ
เฉพาะในวิชาชีพ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ทักษะ การประกอบอาชีพอิสระ วัยสูงอายุเน้นพัฒนาทักษะ
ที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและ ประสบการณ์  



๒๔ 
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 ๔) การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตอย่างส าคัญ  
 ๕) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับ การเรียนรู้ โดยเน้นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบ การจัดการเรียนการสอน 
และการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาให้เอื้อต่อ การเตรียมคนท่ีมีทักษะให้พร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ต้องให้ความส าคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสื่อการ
เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
 ๖) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและ การลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ การพัฒนารูปแบบ
การออกก าลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย การใช้มาตรการทางกฎหมายและ ภาษีในการควบคุม
และส่งเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การสร้างกลไกในการจัดท านโยบาย สาธารณะที่ต้อง
ค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่จะน าไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
 

๖. นโยบายการพฒันาการศึกษา 
 ๖.๑ นโยบายการพฒันาการศกึษาของชาติ 
 ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา                
๙ ด้าน คือ  
  ๑) การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
  ๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา  
  ๓) การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษา  
  ๔) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม  
  ๕) การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล  
  ๖) การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา  
  ๗) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน  
  ๘) การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สถาบัน
อาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา) 
  ๙) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
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 ๖.๒  นโยบายการพฒันาการศึกษาตามแผนพฒันาการศึกษาท้องถิน่ 
  เทศบาลต าบลอากาศอ านวยได้ก าหนดแนวนโยบายด้านการศึกษาดังนี้  
  ๑) จัดการศึกษาในระบบให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและจัดการศึกษานอกระบบให้มีความ
หลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการในท้องถิ่นรวมถึงการจัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเพ่ือท า
หน้าที่ก าหนดทิศทางการศึกษาของท้องถิ่น  
  ๒) ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการตลอดจนกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชนเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม  
  ๓) จัดฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ  
  ๔) จัดให้มีงาน “วันไทโย้ย” เพ่ือร าลึกถึงบรรพบุรุษและแสดงออกถึงแก่นแท้ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิต
ไทโย้ยดั้งเดิม  
  ๕) จัดให้มีสภาวัฒนธรรมเทศบาล เพ่ือเป็นองค์กรหลักในการจัดการด้านงานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๗. ผลการวเิคราะหจ์ุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค 

 ๗.๑  จดุแขง็ (Strength) 
  ๑) มีทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
  ๒) มีสายบังคับบัญชาที่ลัดสั้น 

 ๗.๒  จดุออ่น (Weakness) 
  พ้ืนทีค่ับแคบไม่ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อจ านวนนักเรียน  

 ๗.๓  โอกาส (Opportunity) 
  ๑) การคมนาคมเอ้ือต่อการเดินทาง 
  ๒) วัฒนธรรมท้องถิ่นเข้มแข็ง 
  ๓) การมีส่วนร่วมจากชุมชน 
  ๔) มีแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่หลากหลาย 
  ๕) ได้รับความเชื่อมั่นด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยจากชุมชนในพื้นท่ีให้บริการเป็นอย่างดี ส่งผลให้
ประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงที่อยู่นอกเขตบริการน าบุตรหลานเข้ามาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย 

 ๗.๔  อุปสรรค (Threats) 
  ๑) มีประชากรแฝง 
 ๒) ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าที่ควรเนื่องจากต้องท างาน 
  ๓) ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 



๒๖ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

           เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาการศึกษาของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย แก้ปัญหาและสนอง
ความต้องการของสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียของสถานศึกษา ตลอดทั้งนโยบายการศึกษาแห่งชาติ อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

๘. การด าเนินการดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 
    ๗.๑ การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
          จากผลการประเมินมาตรฐานทั้ง  ๒๓  มาตรฐาน  ๙๔ ตัวบ่งชี้ และผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นปฐมวัย อายุ   ๒ – ๓ ปี เพื่อน าผลมา
ประมวล สรุปและวิเคราะห์ผลร่วมกัน โดยได้ศึกษา ปัญหา สภาพของปัญหา บริบทของสถานศึกษา และแนวทางการพัฒนาในอนาคต มาวิเคราะห์ร่วมกัน  แล้วจึงสรุปเป็น
แนวทางการพัฒนา ซ่ึงแต่ละโครงการ/แผนงานจะสามารถสนองตอบต่อมาตรฐานการศึกษาได้หลายมาตรฐาน และหลายตัวบ่งชี้ดังนี้   
 ยุทธศาสตร์ที ่๑   การพฒันาครูและบคุลากร 

แนวทางที ่ ๑   พฒันาและสง่เสริมใหบุ้คลากรทางการศึกษามคีวามรูแ้ละทักษะในการปฏบิตัิงานด้านปฐมวยัมากขึน้ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่ 
๑ โครงการส่งเสริม

และพัฒนาบุคลากร 
๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ ประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๒. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้
ความสามารถในการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 
๓. เพื่อส่งเสริมให้ได้ครูที่มีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนา
หลักสูตรได้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น 
๔. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีพัฒนาการ 

๑. พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของศูนยพ์ัฒนาเดก็
เล็กฯ มีความรู้ มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและน าความรู้ที่ไดม้า
นั้นมาใช้ในดา้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้เกิดประโยชนต์อ่
ตนเอง  นักเรียน และสงัคมท้องถิ่น 
๒. พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของศูนยพ์ัฒนาเดก็
เล็ก ฯ มีวิสัยทัศน์ในการท างานที่ดี
และน ามาผสมผสานในด้านการ
เรียนการสอนของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
งานที่หลากหลายและสามารถ
น ามาประยุกต์เข้ากับ
สถานการณ์ตา่ง ๆ   
๒. พนักงานครูและบุคลากรมี
วิสัยทัศน์ที่หลากหลาย 
๓. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน ์

มาตรฐานที ่๑ คร/ู ผูด้แูลเดก็มคีณุธรรม มวีฒุ/ิ ความรู้ 
ความสามารถตรงกบังานทีร่บัผดิชอบ หมัน่พฒันาตนเองมี
ครแูละบคุลากรสนบัสนนุเพยีงพอ 
๑.๑  มีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
๑.๒  ครู/ ผู้ดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดบัปริญญา
ตรีทางการศึกษา 
๑.๓  มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ เทคนิค
วิธีการสอนใหม่ๆ 
มาตรฐานที ่๒  คร/ูผูด้แูลเดก็มคีวามสามรถในการจดั
ประสบการณก์ารเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  และเนน้
ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
 



๒๘ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่ 
  เก่ียวกับตนเองเก่ียวกับงานใน

หน้าที่และมีความรับผิดชอบใน
งานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

  ๒.๑  มีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้  และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๒.๒  ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
๒.๓  ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการผลิตสื่อ  และใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 
๒.๔  มีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริง  
เหมาะสมตามวัย 
มาตรฐานที ่๓  หวัหนา้ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็มคีณุธรรม 
จรยิธรรม มภีาวะผูน้ าและมคีวามสามารถในการบริหาร
จดัการ 
ตัวบ่งชี้ ๓.๑  มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยา
วิชาชีพการบริหารการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ ๓.๒  มีความคิดริเริ่ม มวีิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทาง
วิชาการ 
ตัวบ่งชี้ ๓.๓  หัวหน้าศนูย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสามารถใน
การบริหารงานวชิาการและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ ๓.๔  หัวหน้าศนูย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารงาน 
อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผลผู้เก่ียวข้องพึงพอใจ 

 



๒๙ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่ 
๒ โครงการส่งเสริม

การวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

   เพื่อให้ครูได้ท าวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน 

   ครูและบุคลากรในศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

 ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน มาตรฐานที่ ๘  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการจัดท าหลักสูตร 
และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ ๘.๖  สง่เสริมการศึกษา/ วิจัยเพื่อพัฒนาการจัด
ประสบการณ์ ติดตามผลและใชผ้ลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ 

๓ โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

   เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมครู 

    ครูและบุคลากรในศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก   

   ครูมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี มาตรฐานที ่๑  คร/ู ผูด้แูลเดก็มคีณุธรรม มวีฒุ/ิ ความรู้ 
ความสามารถตรงกบังานทีร่บัผดิชอบ หมัน่พฒันาตนเองมี
ครแูละบคุลากรสนบัสนนุเพยีงพอ 
๑.๑  มีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
มาตรฐานที ่๓  หวัหนา้ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็มคีณุธรรม 
จรยิธรรมมีภาวะผูน้ าและมคีวามสามารถในการบริหาร
จดัการ 
ตัวบ่งชี้ ๓.๑  มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยา
วิชาชีพการบริหารการศึกษา 

 

 

 

 



๓๐ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒   การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
แนวทางที ่๑  การพฒันาและสง่เสริมผูเ้รยีนใหม้ีคณุภาพ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่ 
๑ โครงการทัศนศึกษา

แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที ่

๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา เรียนรู้
นอกสถานศึกษา 
๒. เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้กับเด็ก
นักเรียนให้มีความหลากหลาย 
๓. เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการ
เหมาะสมร่วมสมัยกับท้องถิ่นอืน่  

    จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษาแก่
ผู้เรียน 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ         
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษาอย่าง
มีคุณภาพผู้เรียนร่วมปฏบิัติ
กิจกรรมอย่างมีคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๘  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัท าหลกัสตูร และ
กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
ตัวบ่งชี้ ๘.๒  การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจของ
เด็ก 
ตัวบง่ชี้ ๘.๕  มีแหลง่เรียนรู้และน าภมูิปัญญาท้องถิน่มาใช้ในการจดั
ประสบการณ ์
มาตรฐานที ่๑๐  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัสภาพแวดลอ้มและการ
บรกิารทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ    
ตัวบง่ชี้ ๑๐.๕  มีและใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
มาตรฐานที ่๑๑  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหวา่งบา้น  องค์กร
ศาสนา  สถานบนัการศึกษา  องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพฒันาวิถี
การเรียนรู้ในชุมชน 
ตัวบ่งชี้ ๑๑.๑  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน 
ตัวบ่งชี้ ๑๑.๒  มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 

 
 



๓๑ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒   การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
แนวทางที ่๑  การพฒันาและสง่เสริมผูเ้รยีนใหม้ีคณุภาพ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่ 
๒ โครงการสร้างเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 
   เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่เด็กเล็ก 

    กิจกรรมให้เด็กรู้จักการสวด
มนต์ไหว้พระ ฝึกสมาธิ การฟงั
ธรรม  การไหว้พระ และให้
ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของ
การปฏิบัติตนให้เป็นคนดีใน
สังคมให้กับเด็กเล็ก 

    เด็กเล็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้จักการปฏิบัติตน
ในการฟังธรรม ไหว้พระ 
และสวดมนต์ การฝึกสมาธ ิ

มาตรฐานที ่๙  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัโครงการ/กจิกรรม
สง่เสรมิคณุภาพผูเ้รยีนอยา่งหลากหลาย 
ตัวบ่งชี้ ๙.๔  จัดกิจกรรมส่งเสรมิค่านิยมที่ดงีาม 
ตัวบง่ชี้ ๙.๖  จัดกิจกรรมสบืสาน วฒันธรรม ประเพณ ีและภูมปิัญญาไทย อย่าง
สร้างสรรค์   
ตัวบง่ชี้ ๙.๗  จัดกิจกรรมสง่เสริมความเปน็ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริย์
เป็นประมุข 
มาตรฐานที่ ๑๓  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๑  มีความขยัน 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๓  มีความซื่อสัตย์และกตัญญู 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๔  มีวินัย 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๗  มีความสามัคคี 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๘  มีน้ าใจ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๙  มีวัฒนธรรมความเป็นไทย 

 
 
 
 



๓๒ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒   การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
แนวทางที ่๑  การพฒันาและสง่เสริมผูเ้รยีนใหม้ีคณุภาพ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่ 
๓ โครงการวันเด็ก

แห่งชาต ิ
๑. เพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก ในสิ่งที่ดี ในสิง่ที่เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน 
๒. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ
เด็กในการรับผิดชอบ 
๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรัก
และพัฒนาตนเองได ้
๔. เพื่อส่งเสริมเด็กรู้รัก สามัคคี 

๑. จัดกิจกรรมให้กับเด็กโดยให้
เด็กมีส่วนร่วมในการด าเนนิ
กิจกรรม 
๒. ให้เด็กได้กล้าแสดงออกถึง
ความสามารถของตนเองด้าน
ต่างๆ 
๓. ให้เด็กมีจิตใจเอื้อเฟื้อ รู้จัก
แบ่งปนัต่อผู้อื่นและรู้จักการ
เสียสละ 

๑. เด็กมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม 
๒. เด็กได้กล้าแสดงออก
ถึงความสามารถของ
ตนเองด้านตา่งๆ 
๓. เด็กมีจิตใจเอื้อเฟื้อ 
รู้จักแบ่งปันต่อผู้อื่นและ
รู้จักการเสียสละ 

มาตรฐานที ่๑๓  ผูเ้รยีนมคีณุธรรม จรยิธรรม และคา่นยิมทีพ่งึประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๔  มีวินยั 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๕  มีความสุภาพ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๗  มีความสามัคค ี
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๘  มีน้ าใจ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๙  มีวัฒนธรรมความเป็นไทย 
มาตรฐานที ่๑๕  ผูเ้รยีนมทีกัษะในการปฏบิตักิจิกรรม สามารถปฏบิตัิ
กจิกรรมรว่มกบัผูอ้ืน่ได ้ และมเีจตคตทิีด่ตี่ออาชพีสจุรติ 
ตัวบ่งชี้ ๑๕.๑  สนใจและปฏิบัตติามกิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ ๑๕.๒  ปฏบิัติกิจกรรมส าเร็จและภูมิใจในผลงาน 
ตัวบ่งชี้ ๑๕.๓  เล่นและปฏบิัติกจิกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที ่๒๐  ผูเ้รยีนมสีนุทรภีาพและลกัษณะนสิยั ดา้นศลิปะ ดนตร ี
และการเคลือ่นไหว 
ตัวบ่งชี้ ๒๐.๑  สนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ตัวบ่งชี้ ๒๐.๒  สนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรี  และการเคลื่อนไหว 
ตัวบ่งชี้ ๒๐.๓  สนใจและร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย 

 

 



๓๓ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒   การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
แนวทางที ่๑  การพฒันาและสง่เสริมผูเ้รยีนใหม้ีคณุภาพ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่ 
๔ โครงการวันไหว้คร ู ๑. เพื่อให้เด็กแสดงความเคารพ ความ

กตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 
๒. เพื่อให้เด็กแสดงออกในทางที่ถูกที่
ควร ในโอกาสที่เหมาะสม 
๓. เพื่อให้เด็กจัดพานดอกไม้           
ธูปเทียน ในการอนุรักษ์ประเพณีอันดี
งาม 
 

๑. เด็กได้แสดงความเคารพ 
ความรักต่อครูผู้มีพระคุณ 
๒. เด็กทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
วันไหว้ครู 

๑. เด็กแสดงความเคารพ ความ
กตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 
๒. เด็กแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร 
ในโอกาสที่เหมาะสม 
๓. เด็กจัดพานดอกไม้ ธูป เทียน 
ในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม 

มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๑  มีความขยัน 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๒  มีความประหยัด 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๓  มีความซื่อสัตย์และ
กตัญญู 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๔  มีวินัย 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๕  มีความสุภาพ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๖  มีความสะอาด 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๗  มีความสามัคคี 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๘  มีน้ าใจ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๙  มีวัฒนธรรมความเป็น
ไทย  
 

 

 
 
 



๓๔ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒   การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
แนวทางที ่๑  การพฒันาและสง่เสริมผูเ้รยีนใหม้ีคณุภาพ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่ 
๕ โครงการวันส าคัญทางศาสนา    เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี

และวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคน
ไทยตลอดไป 
๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่เด็ก  
 
 

   ให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแห่
เทียนเข้าพรรษาซึ่งเปน็ประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับ
คนไทยตลอดไป 
 

   เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแห่เทียน
เข้าพรรษาซึ่งเป็นประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคน
ไทยตลอดไป 
 

มาตรฐานที ่๙  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็มี
การจดัโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิ
คณุภาพผูเ้รยีนอยา่งหลากหลาย 
ตัวบ่งชี้ ๙.๔  จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ค่านิยมที่ดงีาม 
ตัวบง่ชี้ ๙.๖  จัดกิจกรรมสบืสาน 
วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมปิัญญาไทย 
อย่างสรา้งสรรค์   

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒   การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
แนวทางที ่๑  การพฒันาและสง่เสริมผูเ้รยีนใหม้ีคณุภาพ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่ 
๖ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ ๑๒ 
สิงหาคม 

๑. เพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ือ
ระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ 
๒. เพ่ือให้เด็กได้แสดง
ความเคารพต่อมารดาผู้มี
พระคุณ 
๓. เพ่ือให้เด็กได้ท า
กิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่
กับลูก เพ่ือให้เกิดความ
ผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก 

๑. จัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชนิีนาถ 
๒. ให้เด็กได้แสดงความเคารพ
ต่อมารดาผู้มีพระคุณ 
๓. ให้เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างแม่กับลูก เพื่อให้เกิด
ความผูกพันระหวา่งแม่กับลูก 

๑. เด็กระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
๒. เด็กได้แสดงความเคารพต่อ
มารดาผู้มีพระคุณ 
๓. เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างแม่กับลูก เพ่ือให้เกิดความ
ผูกพันระหว่างแม่กับลูก 

มาตรฐานที ่๒๑  ผูเ้รยีนปฏบิตัิตามระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิเ์ป็นประมุข  
เป็นสมาชิกทีด่ีของครอบครวั ชมุชน และสงัคม 
ตัวบ่งชี้ ๒๑.๑  เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ตัวบ่งชี้ ๒๑.๒  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
อย่างเหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งชี้ ๒๑.๓  รู้จักท้องถิ่นของตน 

 

 

 

 



๓๖ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒   การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
แนวทางที ่๑  การพฒันาและสง่เสริมผูเ้รยีนใหม้ีคณุภาพ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่ 
๗ โครงการวันพ่อแห่งชาติ ๑. เพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ือระลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
๒. เพ่ือให้เด็กได้แสดงความ
เคารพต่อบิดาผู้มีพระคุณ 
๓. เพ่ือให้เด็กเกิดความผูกพันธ์
ระหว่างพ่อกับลูก 

๑. จัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
๒. ให้เด็กได้แสดงความเคารพตอ่ 
บดิาผู้มพีระคุณ 
๓. เด็กเกิดความผูกพันธ์ระหว่างพ่อ
กับลูก 

๑. เด็กระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
๒. เด็กได้แสดงความเคารพต่อ
บิดาผู้มีพระคุณ 
๓. เด็กเกิดความผูกพันธ์
ระหว่างพ่อกับลูก 

มาตรฐานที ่๒๑  ผูเ้รยีนปฏบิตัิตามระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิเ์ป็นประมุข  
เป็นสมาชิกทีด่ีของครอบครวั ชมุชน และสงัคม 
ตัวบ่งชี้ ๒๑.๑  เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ตัวบ่งชี้ ๒๑.๒  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
อย่างเหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งชี้ ๒๑.๓  รู้จักท้องถิ่นของตน 

๘ โครงการส่งเสริมหนู
น้อย ฟันดี 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีสุข
ภาวะในช่องปากที่ดี / 
แก้ปัญหาฟันผุ 

๑. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาวะใน
ช่องปากให้กับเด็ก 
๒. จัดหาอุปกรณ์ท าความสะอาด
ปากและฟันให้กับเด็ก 

๑. เด็กได้รับการตรวจสุขภาวะ
ในช่องปากให้กับเด็ก 
๒. เด็กได้รับอุปกรณ์ท าความ
สะอาดปากและฟันให้กับเด็ก 

มาตรฐานที ่๑๓  ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จริยธรรม 
และคา่นยิมที่พงึประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๔  มีวินัย 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๖  มีความสะอาด 

 

 

 

 



๓๗ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒   การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
แนวทางที ่๑  การพฒันาและสง่เสริมผูเ้รยีนใหม้ีคณุภาพ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่ 
๙ 
 
 
 

โครงการพัฒนาทักษะ
กีฬาและนันทนาการ 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแข่งขัน
กีฬาสีภายในสถานศึกษา 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ระเบียบวินยัและรับผิดชอบ
ตนเอง 
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขภาพดี มีสมรรถภาพทางกาย
ที่ดีเยี่ยม มีน้ าใจเปน็นักกีฬา 
๔. เพื่อให้สถานศึกษามีอุปกรณ์
กีฬาในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกับนักเรียน 

๑. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีให้
นักเรียนได้ร่วมแข่งขันกีฬา เพื่อ
ความสามัคค ี
๒. นักเรียนตั้งแต่ระดับชัน้อนบุาล
เข้าร่วมกิจกรรม 
๓. จัดซื้ออุปกรณ์ตามความต้องการ
ของครูและนักเรียน 

๑. นักเรียนมีความสามัคคีเปน็
หมู่คณะ 
๒. นักเรียนมีระเบียบวินัย 
๓. นักเรียนมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
๔. นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
๕. สถานศึกษามีอุปกรณ์กีฬาไว้
ประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 

มาตรฐานที ่๑๓  ผูเ้รยีนมคีณุธรรม จรยิธรรม และ
คา่นยิมทีพ่งึประสงค ์
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๑  มีความขยนั 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๔  มีวินยั 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๕  มีความสุภาพ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๗  มีความสามัคค ี
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๘  มีน้ าใจ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒   การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
แนวทางที ่๑  การพฒันาและสง่เสริมผูเ้รยีนใหม้ีคณุภาพ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่) 
๑๐ 
 

โครงการอาหาร
กลางวัน 

   เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้รับบริการอาหาร
ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีพึง
ประสงค์ 

   นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ทุก
คนมีความเจริญเติมโตสมวัย 

    นักเรียนสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์และมีพลานามัยที่
สมบูรณ์ 

มาตรฐานที ่๑๙  ผูเ้รยีนมสีขุนสิยั  สุขภาพกาย
และจติใจที่ด ี
ตัวบ่งชี้ ๑๙.๒  มีน้ าหนัก ส่วนสูง สุขภาพอนามัย 
และพัฒนาการ ทางด้านร่างกายตามวัย 

๑๑ โครงการเฝูาระวัง
ปูองกันและควบคุม
โรค มือเท้า ปาก ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย 

๑. เพ่ือเฝูาระวัง ปูองกัน 
และควบคุมโรคมือ เท้า 
ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒. เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก 
และร่วมปูองกัน ควบคุม
การเกิดโรคในศูนย์ฯ 
๓. เพ่ือลดอัตราปุวยด้วย
โรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

๑. ครูและผู้ปกครองสามารถเฝูา
ระวัง ปูองกันและควบคุมโรคมือ 
เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ 
๒. ครู ผู้ปกครอง และเด็กมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมือ เท้า 
ปาก เกิดความตระหนักและร่วม
ปูองกันการเกิดโรคในศูนย์ฯ ได้ 
๓. สามารถลดอัตราการปุวยด้วย
โรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ได้ 

๑. ครูและผู้ปกครองสามารถเฝูา
ระวัง ปูองกันและควบคุมโรคมือ 
เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ 
๒. ครู ผู้ปกครอง และเด็กมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมือ เท้า 
ปาก เกิดความตระหนักและร่วม
ปูองกันการเกิดโรคในศูนย์ฯ ได้ 
๓. สามารถลดอัตราการปุวยด้วย
โรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ได้ 

มาตรฐานที ่๑๓  ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จริยธรรม 
และคา่นยิมที่พงึประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๖  มีความสะอาด 
มาตรฐานที ่๑๙  ผูเ้รยีนมสีขุนสิยั  สุขภาพกาย
และจติใจที่ด ี
ตัวบ่งชี้ ๑๙.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และ
ปูองกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 



๓๙ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่ 
๑๒ โครงการหนูนาฏศิลป์     เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กรู้

และซึมซับวัฒนธรรม
ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
ไทย 

    จัดหาสื่อการสอนดนตรีและ
นาฏศิลป์ไทย/สอนดนตรีและ           
นาฏศิลป์ไทยอย่างง่าย ๆ ให้แก่         
เด็กเล็ก 

    เด็กได้ซึมซับวัฒนธรรม
ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
รวมทั้งเป็นผู้มีสุนทรียภาพทางด้าน
อารมณ์มากขึ้น 

มาตรฐานที ่๙  ศนูย์พฒันาเดก็เลก็มกีารจดั
โครงการ/กจิกรรมสง่เสริมคุณภาพผูเ้รยีนอยา่ง
หลากหลาย 
ตัวบ่งชี้ ๙.๕  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้าน
ดนตรี  ศิลปะและการเคลื่อนไหว 
ตัวบ่งชี้ ๙.๖  จัดกิจกรรมสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาไทย อย่างสร้างสรรค์  
มาตรฐานที ่๒๐  ผูเ้รยีนมสีนุทรภีาพและ
ลักษณะนสิัย ดา้นศลิปะ ดนตร ีและการ
เคลือ่นไหว 
ตัวบ่งชี้ ๒๐.๑  สนใจและร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ 
ตัวบ่งชี้ ๒๐.๒  สนใจและร่วมกิจกรรมด้าน
ดนตรี  และการเคลื่อนไหว 
ตัวบ่งชี้ ๒๐.๓  สนใจและร่วมกิจกรรมออก
ก าลังกาย 

 

 

 



๔๐ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒   การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
แนวทางที ่๑  การพฒันาและสง่เสริมผูเ้รยีนใหม้ีคณุภาพ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่) 
๑๓ 
 

โครงการวัน
รัฐธรรมนูญ 

    เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ตระหนักรู้ความส าคัญของ
วันรัฐธรรมนูญ 

   นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย เข้า
ร่วมชมกิจกรรมการจัดนิทรรศการ
วันรัฐธรรมนูญ 

   นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย รู้
ความส าคัญของวันรัฐธรรมนูญ 

มาตรฐานที ่๙  ศนูย์พฒันาเดก็เลก็มกีารจดั
โครงการ/กจิกรรมสง่เสริมคุณภาพผูเ้รยีนอยา่ง
หลากหลาย 
ตัวบ่งชี้ ๙.๔  จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม 
ตัวบ่งชี้ ๙.๖  จัดกิจกรรมสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี           
และภูมิปัญญาไทย อย่างสร้างสรรค์   
ตัวบ่งชี้ ๙.๗  จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๑๔ โครงการ 
วันปิยมหาราช 

    เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ตระหนักรู้ความส าคัญของ
วันปิยมหาราช 

    นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย เข้า
ร่วมชมกิจกรรมการจัดนิทรรศการ
วันปิยมหาราช 

    นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย รู้
ความส าคัญของวันปิยมหาราช 

มาตรฐานที ่๙  ศนูย์พฒันาเดก็เลก็มกีารจดั
โครงการ/กจิกรรมสง่เสริมคุณภาพผูเ้รยีนอยา่ง
หลากหลาย 
ตัวบ่งชี้ ๙.๔  จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม 
ตัวบ่งชี้ ๙.๖  จัดกิจกรรมสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี           
และภูมิปัญญาไทย อย่างสร้างสรรค์   
ตัวบ่งชี้ ๙.๗  จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 
 



๔๑ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒   การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
แนวทางที ่๑  การพฒันาและสง่เสริมผูเ้รยีนใหม้ีคณุภาพ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่) 
๑๕ โครงการวันลอย

กระทง 
    เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ตระหนักรู้ความส าคัญของ
วันลอยกระทง 

   นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย เข้า
กิจกรรมการจัดนิทรรศการวันลอย
กระทง 

    นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย รู้
ความส าคัญของวันลอยกระทง 

มาตรฐานที ่๙  ศนูย์พฒันาเดก็เลก็มกีารจดั
โครงการ/กจิกรรมสง่เสริมคุณภาพผูเ้รยีนอยา่ง
หลากหลาย 
ตัวบ่งชี้ ๙.๔  จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม 
ตัวบ่งชี้ ๙.๖  จัดกิจกรรมสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี           
และภูมิปัญญาไทย อย่างสร้างสรรค์   
มาตรฐานที่ ๑๓  ผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๗  มีความสามัคคี 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๘  มีน้ าใจ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๙  มีวัฒนธรรมความเป็นไทย 

 

 

 

 

 



๔๒ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒   การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
แนวทางที ่๑  การพฒันาและสง่เสริมผูเ้รยีนใหม้ีคณุภาพ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่) 
๑๖ โครงการวันปีใหม่    เพื่อส่งเสริมให้เด็ก

ตระหนักรู้ความส าคัญของ
วันปีใหม่และเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญนั้น 

    นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย เข้า
ร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 

   นักเรียนมีความตระหนัก
และเข้าร่วมกิจกรรมวันขึ้นปี
ใหม่ 

มาตรฐานที ่๙  ศนูย์พฒันาเดก็เลก็มกีารจดั
โครงการ/กจิกรรมสง่เสริมคุณภาพผูเ้รยีนอยา่ง
หลากหลาย 
ตัวบ่งชี้ ๙.๔  จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม 
ตัวบ่งชี้ ๙.๖  จัดกิจกรรมสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี           
และภูมิปัญญาไทย อย่างสร้างสรรค์   
มาตรฐานที่ ๑๓  ผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๗  มีความสามัคคี 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๘  มีน้ าใจ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๙  มีวัฒนธรรมความเป็นไทย 

 

 

 

 

 



๔๓ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒   การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
แนวทางที ่๒  จดัหาเครื่องมอื เครือ่งใชต้ลอดจนวสัด ุอปุกรณ์ทีจ่ าเปน็ในการจัดการเรยีนรูแ้กเ่ดก็ปฐมวยัอยา่งครบถว้น อยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่ 
๑ โครงการจัดหาสื่อการ

เรียนการสอน 
๑. เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนตามมาตรฐาน ส าหรับเด็ก 
๒. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
๓. เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู ้
๔. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ 

๑. มีสื่อการเรียนการสอนด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ ดา้นสงัคม 
ด้านสติปัญญา 
๒. มีสื่อหนังสือส าหรับเด็ก
ปฐมวัย หนังสือส าหรับครูผู้ดูแล
เด็ก 
๓ ผู้เรียนได้รับการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มี
พัฒนาการที่เหมาะสม 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อการเรียน
การสอนตามมาตรฐานส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
๒. ผู้เรียนมีสื่อในการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
๓. ผู้เรียนมีสื่อในการกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู ้
๔. ผู้เรียนมีสื่อในการส่งเสริมพฒันาการ
ของเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๕  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็มทีรพัยากร  
และสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการจดัประสบการณ์
เรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๑  มีอาคารเรียน อาคารประกอบ
ห้องเรียน ลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น วัสดุ 
ครุภัณฑ์เพียงพอ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๒  มีการสนับสนนุงบประมาณและ
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ ๕.๓  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็มีสื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และนวตักรรมที่เหมาะสมกับการจัด
ศึกษา 
ตัวบ่งชี้ ๕.๔  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็มีสภาพแวดล้อม  
พื้นที่สีเขียว และแหลง่เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัด
การศึกษา 

 

 

 

 



๔๔ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒   การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 

แนวทางที ่๒  จดัหาเครื่องมอื เครือ่งใชต้ลอดจนวสัด ุอปุกรณ์ทีจ่ าเปน็ในการจัดการเรยีนรูแ้กเ่ดก็ปฐมวยัอยา่งครบถว้น อยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่ 
๒ 
 
 
 
 

โครงการจัดหาวัสดุ
การศึกษา 

๑. เพ่ือจัดหาวัสดุ
การศึกษาท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนการสอนตาม
มาตรฐาน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
๒. เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย 
๓. เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้
เกิดการเรียนรู้ 
๔. เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยให้มีคุณภาพ 

๑. มีวัสดุการศึกษาที่เอ้ือต่อ
การส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเด็กด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้าน
สติปัญญา 
๒. มีวัสดุการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย วัสดุการศึกษาที่
ส่งเสริมการเรียนการสอน
ส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก 
 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯมีวัสดุ
การศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานส าหรับเด็กปฐมวัย 
๒. ผู้เรียนมีวัสดุในการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 
๓. ผู้เรียนมีวัสดุในการกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ 
๔. ผู้เรียนมีวัสดุในการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้มี
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่๕  ศนูย์พฒันาเดก็เลก็มทีรัพยากร  
และสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการจัด
ประสบการณเ์รยีนรู้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๑  มีอาคารเรียน อาคารประกอบ
ห้องเรียน ลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น วัสดุ          
ครภุัณฑ์เพียงพอ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๒  มีการสนับสนุนงบประมาณและ
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ ๕.๓  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่
เหมาะสมกับการจัดศึกษา 
ตัวบ่งชี้ ๕.๔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อม  พื้นที่สีเขียว และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 

 

 



๔๕ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑   การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 

แนวทางที ่๒  จดัหาเครื่องมอื เครือ่งใชต้ลอดจนวสัด ุอปุกรณ์ทีจ่ าเปน็ในการจัดการเรยีนรูแ้กเ่ดก็ปฐมวยัอยา่งครบถว้น อยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่ 
๓ 
 
 
 
 

โครงการจัดหาเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

๑. เพ่ือจัดหาเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐาน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
๒. เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย 
๓. เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้
เกิดการเรียนรู้ 
๔. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยให้มี
คุณภาพ 

๑. มีเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยที่ส่งเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้ของเด็กด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้าน
สติปัญญา 
๒. มีเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
๓. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรงสมวัย 
มีจินตนาการ ความคิด
สร้างสรรค์ ผ่านการเล่น ที่
เหมาะสมกับวัย 
 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯมีเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
๒. ผู้เรียนได้รับการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 
๓. ผู้เรียนเกิดการกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ 
๔. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้มี
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่๕  ศนูย์พฒันาเดก็เลก็มทีรัพยากร  
และสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการจัด
ประสบการณเ์รยีนรู้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๑  มีอาคารเรียน อาคารประกอบ
ห้องเรียน ลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น วัสดุ  
ครภุัณฑ์เพียงพอ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๒  มีการสนับสนุนงบประมาณและ
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ ๕.๓  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่
เหมาะสมกับการจัดศึกษา 
ตัวบ่งชี้ ๕.๔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อม  พื้นที่สีเขียว และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 

 

 



๔๖ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓   การบรหิารจดัการสถานศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 
แนวทางที ่ ๑  พฒันาการบรหิารสถานศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่ 
๑ โครงการจัดท า

แผนพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

เพื่อปรับปรุงแผนพฒันา
การศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นปัจจุบนั 
 

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา,แผนพัฒนา
การศึกษาสามป,ีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา,แผนปฏิบตัิ
การประจ าปีงบประมาณและ
แผนปฏบิัติการประจ าปี
การศึกษา 

มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา,แผนพัฒนาการศึกษา
สามป,ีแผนปฏบิัติการประจ าปี
การศึกษา,แผนปฏบิัติการ
ประจ าปีงบประมาณและ 
แผนปฏบิัติการประจ าปีการศึกษา 
ที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบนั 

มาตรฐานที ่๑๒  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการจดัระบบประกนัคณุภาพ
ภายในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็อยา่งต่อเนือ่ง ตามระบบวงจรคณุภาพ 
PDCA 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑  จัดระบบบริหารและสารสนเทศของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๒  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กโดยเน้นจุดเด่นที่สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๓ ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๔  ประเมนิคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๕  จัดท ารายงานคณุภาพการศึกษาประจ าปีเสนอ
หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน 
มาตรฐานที ่๒๓  ผูป้กครองและชมุชนใหก้ารยอมรบัศนูยพ์ฒันาเด็ก
เล็กและมสีว่นรว่มสนบัสนนุในการพฒันาการศกึษา 
ตัวบ่งชี้ ๒๓.๑ ผูป้กครองและชมุชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตัวบ่งชี้ ๒๓.๒  ผู้ปกครองและชุมชน มสี่วนร่วมสนบัสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษา 

 
 



๔๗ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓   การบรหิารจดัการสถานศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 
แนวทางที ่๒  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่ 
๑ โครงการประกัน

คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๑.  เพ่ือประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
๒.  เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพต่อไป 
๓.  เพ่ือให้คณะครูได้เข้าใจ
กระบวนการประเมินคุณภาพ
หลักการและรายละเอียดของ
มาตรฐานการศึกษา 
๔.  คณะครูมีส่วนร่วมในการ
ประเมินสถานศึกษา 
๕.  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
๖.  เพ่ือพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยยึด ๒๓ 
มาตรฐาน 

๑.  ได้เอกสารรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษาและผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ดี 
๒.  คณะครูทุกคนมีส่วนร่วมใน
การประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษา 
๓.  คณะครูทุกท่าน 
๔.  รายงานการประเมินตนเอง 
๕.  มีการพัฒนาในแต่ละ
มาตรฐานอย่างน้อย ๑ ระดับ 
หรือรักษาคุณภาพไว้ในระดับดี
ที่สุด 

๑. ได้รายงานผลการประเมิน
ตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาต่อไป 
๒.  ผลการประเมินตนเองอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี 
๓.  ได้รายงานประเมินตนเอง 
๔.  ผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 
๕.  ระบบประกันคุณภาพได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น 
 

มาตรฐานที ่๑๒  ศนูย์พฒันาเด็กเล็กมีการจดัระบบ
ประกนัคุณภาพภายในศนูย์พฒันาเด็กเลก็อยา่ง
ต่อเนื่อง ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑  จัดระบบบริหารและสารสนเทศของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๒  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเน้นจุดเด่นที่สะท้อนถึง 
ความเป็นอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๓  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๔  ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๕  จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน        

 

 



๔๘ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓   การบรหิารจดัการสถานศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 
แนวทางที ่๓  ประชาสมัพนัธ ์เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารทางการวชิาการศนูย์พฒันาเดก็เล็ก 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่ 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ประชาสัมพนัธ์ศูนย์ฯ 
 
 

๑. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 
 

๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่
ทางสถานศึกษาจัดขึ้น 
๒. ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กฯใหผู้ที่เยี่ยมชมได้
ศึกษา 
๓. บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้น 

๑ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้สนใจได้
รับรู้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ  
๒. ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กฯใหผู้ที่เยี่ยมชมได้
ศึกษา 
 

มาตรฐานที ่๑๑  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความร่วมมือ
ระหวา่งบา้น  องค์กรศาสนา  สถานบนัการศึกษา  
องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพฒันาวิถีการเรียนรู้ใน
ชมุชน 
ตัวบ่งชี้ ๑๑.๑  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้
และบริการชุมชน 
ตัวบ่งชี้ ๑๑.๒  มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
มาตรฐานที ่๒๓  ผู้ปกครองและชมุชนไห้การยอมรับ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และมีส่วนร่วมสนับสนุน ในการ
พัฒนาการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ ๒๓.๑  ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตัวบ่งชี้ ๒๓.๒  ผู้ปกครองและชุมชน มสี่วนร่วม
สนบัสนุนการจัดและพัฒนาการศกึษา 

 

 
 



๔๙ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๔  การพัฒนาดา้นการส่งเสรมิการมสีว่นรว่มของผูป้กครองและชมุชน 
แนวทางที ่๑  จดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิความรว่มมือและความสมัพนัธ์ทีด่กีับผูป้กครองและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่ 
๑ 
 
 
 
 

โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

   เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี 
ความร่วมมือและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในการดูแล
และส่งเสริมพัฒนาการให้แก่
เด็ก ระหว่างครูกับผู้ปกครอง 

    จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

    ผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งการ
ดูแลแก้ไขปัญหาและส่งเสริม
พัฒนาการให้แก่เด็กแต่ละคนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

มาตรฐานที ่๙  ศนูย์พฒันาเดก็เลก็มกีารจดั
โครงการ/กจิกรรมสง่เสริมคุณภาพผูเ้รยีนอยา่ง
หลากหลาย 
ตัวบ่งชี้ ๙.๑  จัดท าและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ ๙.๒  การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
ทางสมอง  ตอบสนองความสนใจและส่งเสริม 
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ ๙.๓  จัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียนให้
เต็มตามศักยภาพ 

 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๔  การพัฒนาดา้นการส่งเสรมิการมสีว่นรว่มของผูป้กครองและชมุชน 
แนวทางที ่๑  จดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิความรว่มมือและความสมัพนัธ์ทีด่กีับผูป้กครองและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่ 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ปฐมนิเทศ 

๑. เพ่ือเป็นการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ใน
การน าบุตรหลานเข้าเตรียมความพร้อม
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดกิจกรรม
สร้างความเข้าใจถึงความส าคัญของการ
จัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในช่วงปฐมวัย  
๒.  เพ่ือจัดกิจกรรมในการปรับสภาพ
ของเด็กเล็กในการเข้าเตรียมความพร้อม
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๓.  เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กผู้ปกครอง คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรอ่ืนๆในการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กเล็กให้มีความ
พร้อมในการศึกษาในระดับสูงต่อไป 

๑. ให้ผู้ปกครองรับทราบถึง
ข้อตกลงต่าง ๆ ในการน าบุตร
หลานเข้าเตรียมความพร้อมใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเข้าใจถึง
ความส าคัญในการส่งบุตรหลาน
เข้าเตรียมความพร้อมในช่วง
ปฐมวัยผ่านกิจกรรมท่ีจัดขึ้น 
๒. ให้เด็กและผู้ปกครองได้ร่วม
ท ากิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กและการดูแลเด็กเล็กร่วมกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือ
พัฒนาการที่ดีของเด็กเล็ก 
๓. ให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กให้มีความ
พร้อมในการศึกษาในระดับสูง
ต่อไป 

๑. ผู้ปกครองรับทราบถึง
ข้อตกลงต่าง ๆ ในการน าบุตร
หลานเข้าเตรียมความพร้อมใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเข้าใจถึง
ความส าคัญในการส่งบุตรหลาน
เข้าเตรียมความพร้อมในช่วง
ปฐมวัยผ่านกิจกรรมท่ีจัดขึ้น 
๒. เด็กและผู้ปกครองได้ร่วมท า
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
และการดูแลเด็กเล็กร่วมกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือพัฒนาการที่ดี
ของเด็กเล็ก 
๓. ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กให้มีความ
พร้อมในการศึกษาในระดับสูง
ต่อไป 

มาตรฐานที่ ๑๑  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีความรว่มมือ
ระหว่างบ้าน  องค์กรศาสนา  สถานบันการศึกษา  
องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวถิีการเรียนรู้
ในชุมชน 
ตัวบ่งชี้ ๑๑.๑  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่ง
เรียนรู้และบริการชุมชน 
ตัวบ่งชี้ ๑๑.๒  มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 
มาตรฐานที ่๒๓  ผูป้กครองและชมุชนไหก้าร
ยอมรับศนูย์พฒันาเด็กเลก็ และมสีว่นรว่ม
สนบัสนนุ ในการพฒันาการศกึษา 
ตัวบ่งชี้ ๒๓.๑  ผู้ปกครองและชุมชนให้การ
ยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตัวบ่งชี้ ๒๓.๒  ผู้ปกครองและชมุชน มีส่วนรว่ม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษา 

 



๕๑ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๔  การพัฒนาดา้นการส่งเสรมิการมสีว่นรว่มของผูป้กครองและชมุชน 
แนวทางที ่๑  จดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิความรว่มมือและความสมัพนัธ์ทีด่กีับผูป้กครองและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

สนองมาตรฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

(มฐ.ที/่ตวับ่งชีท้ี่ 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมและการ
มีส่วนร่วมในวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

    เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้
ตระหนักรู้ความส าคัญ
ของวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

    นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย เข้าร่วมกิจกรรม
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

    นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย ได้รู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

มาตรฐานที ่๙  ศนูย์พฒันาเดก็เลก็มกีารจดัโครงการ/
กิจกรรมสง่เสริมคุณภาพผูเ้รยีนอยา่งหลากหลาย 
ตัวบ่งชี้ ๙.๔  จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม 
ตัวบ่งชี้ ๙.๕  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตร ี ศิลปะและ
การเคลื่อนไหว 
ตัวบ่งชี้ ๙.๖  จัดกิจกรรมสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ไทย อย่างสรา้งสรรค์   
ตัวบ่งชี้ ๙.๗  จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
มาตรฐานที่ ๑๓  ผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม และคา่นยิมที่
พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๗  มีความสามัคคี 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๘  มีน้ าใจ 
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๙  มีวัฒนธรรมความเป็นไทย 

 



๕๒ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

 
๙.  สรปุผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา ศนูย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลอากาศอ านวย   ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
     ตามท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
          บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง  สรุปผลได้ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

 ๙.๑  ผลการด าเนนิงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา จนบรรลุความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
ดังนี้  ตาราง  ผลการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

 ๙.๑.๑ผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศึกษาในปีทีผ่า่นมา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  (ในปีการศกึษาที่
แลว้) 

มาตรฐาน/ ตวับง่ชี้ 
ผลการ

ประเมนิร้อย
ละ 

หมายเหต ุ
 

มาตรฐานที ่๑ คร/ู ผู้ดแูลเด็กมีคุณธรรม มวีฒุ/ิ ความรู ้ความสามารถตรงกบั
งานทีร่บัผิดชอบ หมัน่พฒันาตนเองมีครแูละบุคลากรสนบัสนนุเพยีงพอ 
   ตัวบ่งชี้ ๑.๑  มีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
   ตัวบ่งชี้ ๑.๒  ครู/ ผู้ดูแลเดก็มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทาง
การศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ ๑.๓  มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ เทคนิควิธีการสอน
ใหม่ๆ 
   ตัวบ่งชี้ ๑.๔  มีจ านวนครู/ ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
   ตัวบ่งชี้ ๑.๕  มีปฏิสัมพันธท์ี่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

 
 

 
๘๗.๕ 

 
๘๐ 

 
๙๓ 

๑๐๐ 
๙๐ 

 

ผลรวมเฉลีย่ ๙๐.๑๐ ระดบัดมีาก 
มาตรฐานที ่๒  คร/ูผู้ดแูลเด็กมีความสามรถในการจัดประสบการณก์ารเรยีนรู้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ  และเนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
   ตัวบ่งชี้ ๒.๑  มีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   ตัวบ่งชี้ ๒.๒  ครู/ผู้ดูแลเดก็มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งชี้ ๒.๓  ครู/ผู้ดูแลเดก็มีความสามารถในการผลิตสื่อ  และใช้เทคโนโลยี
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 
   ตัวบ่งชี้ ๒.๔  มีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริง  เหมาะสม
ตามวัย 
 
 

 
 

 
๙๐ 

 
๙๐ 

 
๙๐ 

 
๙๐ 

 

 

ผลรวมเฉลีย่ ๙๐ ระดบัดมีาก 



๕๔ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

มาตรฐาน/ ตวับง่ชี้ 
ผลการ

ประเมนิร้อย
ละ 

หมายเหต ุ
 

มาตรฐานที ่๓  หวัหนา้ศนูย์พฒันาเด็กเลก็มคีุณธรรม จรยิธรรม  
มภีาวะผูน้ าและมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการ 
   ตัวบ่งชี้ ๓.๑  มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ ๓.๒  มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
   ตัวบ่งชี้ ๓.๓  หวัหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสามารถในการบริหารงาน
วิชาการและการจัดการ 
   ตัวบ่งชี้ ๓.๔  หวัหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

 
 

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
๙๐ 

 
๑๐๐ 

 

ผลรวมเฉลีย่ ๙๗.๕๐ ระดบัดีมาก 
มาตรฐานที ่๔  ศนูย์พฒันาเดก็เลก็มผีูเ้รยีนและอายตุามเกณฑ์ 
   ตัวบ่งชี้ ๔.๑  มีอัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อห้องเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  ตัวบ่งชี้ ๔.๒  ผู้เรียนมีเกณฑ์อายุตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 

ผลรวมเฉลีย่ ๑๐๐ ระดบัดมีาก 
มาตรฐานที ่๕  ศนูย์พฒันาเดก็เลก็มทีรัพยากร  และสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อ
การจดัประสบการณเ์รยีนรูอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ 
   ตัวบ่งชี้ ๕.๑  มีอาคารเรียน อาคารประกอบห้องเรียน ลานกิจกรรม สนาม
เด็กเล่น วัสดุ ครูภัณฑ์เพียงพอ 
   ตัวบ่งชี้ ๕.๒  มีการสนับสนนุงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ ๕.๓  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม
ที่เหมาะสมกับการจัดศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ ๕.๔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อม  พ้ืนที่สีเขียว และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 

 
 

 
๙๐ 
๙๕ 

 
๙๐ 

 
๙๕ 

 

ผลรวมเฉลีย่ ๙๒.๕ ระดบัดีมาก 



๕๕ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

มาตรฐาน/ ตวับง่ชี ้
ผลการ

ประเมนิร้อย
ละ 

หมายเหต ุ
 

มาตรฐานที ่๖  ศนูย์พฒันาเดก็เลก็มกีารจดัองคก์ร  โครงสรา้ง ระบบการ
บรหิาร และพฒันาองคก์ร อยา่งเปน็ระบบและครบวงจร   
   ตัวบ่งชี้ ๖.๑  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดองค์กร  โครงสร้าง และระบบการ
บริหารงานที่เหมาะสม 
   ตัวบ่งชี้ ๖.๒  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
   ตัวบ่งชี้ ๖.๓  พัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 
 

 
๙๕ 

 
๙๕ 
๙๕ 

 

ผลรวมเฉลีย่ ๙๕ ระดบัดีมาก 
มาตรฐานที่ ๗  ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาโดยใชศู้นย์พฒันาเด็กเล็กเปน็ฐาน   
   ตัวบ่งชี้ ๗.๑  กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ ๗.๒  มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม 
    ตวับ่งชี ้๗.๓  มีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ตัวบ่งชี้ ๗.๔  บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเปูาหมายชัดเจน 
   ตัวบ่งชี้ ๗.๕  การตรวจสอบและถ่วงดุลในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
๙๕ 
๙๐ 

๑๐๐ 
๙๕ 
๙๕ 

 

ผลรวมเฉลีย่ ๙๕.๐๐ ระดบัดีมาก 
มาตรฐานที ่๘  ศนูย์พฒันาเดก็เลก็มกีารจดัท าหลกัสูตร และกระบวนการเรียนรู้
ที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
   ตัวบ่งชี้ ๘.๑  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
   ตัวบ่งชี้ ๘.๒  การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจของเด็ก 
    ตัวบ่งชี้ ๘.๓  ส่งเสริมให้ครู/ผู้ดูแลเด็กจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งชี้ ๘.๔  ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้และสื่อการ
เรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    ตวับ่งชี ้๘.๕  มีแหล่งเรียนรู้และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ ์
   ตัวบ่งชี้ ๘.๖  ส่งเสริมการศึกษา/ วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ ติดตาม
ผลและใช้ผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
   ตัวบ่งชี้ ๘.๗  การบนัทึก  การรายงานและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ 
  ตัวบ่งชี้ ๘.๘  การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และน าผลไปปรับปรุง
อย่างสม่ าเสมอ 

 
 

๙๐ 
๙๕ 

๑๐๐ 
 

๙๕ 
๙๕ 

 
๙๐ 
๙๐ 

 
๙๐ 

 

 

ผลรวมเฉลีย่ ๙๓.๑๓ ระดบัดมีาก 



๕๖ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

มาตรฐาน/ ตวับง่ชี้ 
ผลการ

ประเมนิร้อย
ละ 

หมายเหต ุ
 

มาตรฐานที ่๙  ศนูย์พฒันาเดก็เลก็มกีารจดัโครงการ/กิจกรรมสง่เสรมิคุณภาพ
ผูเ้รยีนอย่างหลากหลาย 
   ตัวบ่งชี้ ๙.๑  จัดท าและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
   ตัวบ่งชี้ ๙.๒  การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง  ตอบสนองความ
สนใจและส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
   ตัวบ่งชี้ ๙.๓  จัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และ
ความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
   ตัวบ่งชี้ ๙.๔  จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม 
   ตัวบ่งชี้ ๙.๕  จัดกิจกรรมส่งเสรมิความสามารถด้านดนตร ี ศิลปะและการเคลื่อนไหว 
   ตัวบ่งชี้ ๙.๖  จัดกิจกรรมสืบสาน วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาไทย อย่างสร้างสรรค ์  
   ตัวบ่งชี้ ๙.๗  จัดกิจกรรมส่งเสรมิความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 
 

๙๕ 
 

๙๕ 
 

๑๐๐ 
๙๕ 

๑๐๐ 
๑๐๐ 
๙๕ 

 

ผลรวมเฉลีย่ ๙๗.๑๔ ระดบัดมีาก 
มาตรฐานที ่๑๐  ศนูย์พฒันาเด็กเล็กมีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบรกิารที่
สง่เสริมใหผู้้เรยีนพฒันาตามธรรมชาตแิละเต็มตามศกัยภาพ    
   ตัวบ่งชี้ ๑๐.๑  จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีอาคารที่เหมาะสม 
   ตัวบ่งชี้ ๑๐.๒  มีการส่งเสรมิสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
   ตัวบ่งชี้ ๑๐.๓  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองและการเรียน แบบมีส่วนร่วม 
   ตัวบ่งชี้ ๑๐.๔  จัดห้องเรียน ห้องพิเศษ พื้นที่สีเขียว สนามเด็กเล่น และสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพียงพอ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
   ตัวบ่งชี้ ๑๐.๕  มีและใช้แหล่งเรยีนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 

๙๕ 
๙๕ 

 
๙๐ 

 
๙๕ 

๑๐๐ 

 

ผลรวมเฉลีย่ ๙๕.๐๐ ระดบัดมีาก 
มาตรฐานที่ ๑๑  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีความรว่มมือระหว่างบา้น  องค์กรศาสนา  
สถานบันการศึกษา  องค์กรภาครฐัและเอกชน เพื่อพฒันาวถิกีารเรียนรูใ้นชุมชน 
   ตัวบ่งชี้ ๑๑.๑  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการชุมชน 
   ตัวบ่งชี้ ๑๑.๒  มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 
 
 

 
 

๙๕ 
๙๐ 

 

 

ผลรวมเฉลีย่ ๙๒.๕๐ ระดบัดีมาก 



๕๗ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

มาตรฐาน/ ตวับง่ชี้ 
ผลการ
ประเมนิ
ร้อยละ 

หมายเหต ุ

มาตรฐานที ่๑๒  ศนูย์พฒันาเด็กเล็กมีการจดัระบบประกนัคุณภาพภายในศนูย์
พัฒนาเดก็เล็กอยา่งต่อเนื่อง ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA 
   ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑  จัดระบบบริหารและสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ตัวบ่งชี้ ๑๒.๒  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยเน้นจุดเด่นที่สะท้อนถึง ความเป็นอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ตัวบ่งชี้ ๑๒.๓  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ ๑๒.๔  ประเมินคุณภาพการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ ๑๒.๕  จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีเสนอหน่วยงานต้น
สังกัดและสาธารณชน 

 
 

๙๕ 
 

๙๕ 
๙๕ 
๙๕ 

 
๙๕ 

 

ผลรวมเฉลีย่ ๙๕.๐๐ ระดบัดมีาก 
มาตรฐานที่ ๑๓  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ตัวบ่งชี้ ๑๓.๑  มีความขยัน 
   ตัวบ่งชี้ ๑๓.๒  มีความประหยัด 
   ตัวบ่งชี้ ๑๓.๓  มีความซื่อสัตย์และกตัญญู 
   ตัวบ่งชี้ ๑๓.๔  มีวินัย 
   ตัวบ่งชี้ ๑๓.๕  มีความสุภาพ 
   ตัวบ่งชี้ ๑๓.๖  มีความสะอาด 
   ตัวบ่งชี้ ๑๓.๗  มีความสามัคคี 
   ตัวบ่งชี้ ๑๓.๘  มีน้ าใจ 
   ตัวบ่งชี้ ๑๓.๙  มีวัฒนธรรมความเป็นไทย 

 
๙๐ 
๙๐ 
๙๐ 
๙๕ 
๙๐ 
๙๐ 
๙๐ 
๙๐ 
๙๐ 

 

ผลรวมเฉลีย่ ๙๐.๕๕ ระดบัดมีาก 
มาตรฐานที่ ๑๔  ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์  และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน 
   ตัวบ่งชี้ ๑๔.๑  ตระหนัก รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
   ตัวบ่งชี้ ๑๔.๒  มีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรม/โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งใน
และนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 

 
 

๙๕ 
 

๙๐ 

 

ผลรวมเฉลีย่ ๙๒.๕๐ ระดบัดมีาก 



๕๘ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

มาตรฐาน/ ตวับง่ชี้ 
ผลการ
ประเมนิ
ร้อยละ 

หมายเหต ุ

มาตรฐานที่ ๑๕  ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม สามารถปฏิบัติ 
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
   ตัวบ่งชี้ ๑๕.๑  สนใจและปฏิบัติตามกิจกรรม 
   ตัวบ่งชี้ ๑๕.๒  ปฏิบัติกิจกรรมส าเร็จและภูมิใจในผลงาน 
   ตัวบ่งชี้ ๑๕.๓  เล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   ตัวบ่งชี้ ๑๕.๔  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

 
 

๙๕ 
๙๕ 
๙๕ 
๙๕ 

 

ผลรวมเฉลีย่ ๙๕.๐๐ ระดบัดมีาก 
มาตรฐานที่ ๑๖  ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด  การใช้ภาษา  การสังเกต  
การจ าแนก การเปรียบเทียบ  และแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
   ตัวบ่งชี้ ๑๖.๑  สามารถบอกความเก่ียวข้องกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ 
   ตัวบ่งชี้ ๑๖.๒  แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
   ตัวบ่งชี้ ๑๖.๓  มีจิตนาการ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
 

๙๕ 
๙๕ 
๙๕ 

 

ผลรวมเฉลีย่ ๙๕.๐๐ ระดบัดมีาก 
มาตรฐานที ่๑๗  ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทักษะที่จ าเปน็ตามหลกัสตูรการศึกษา
ปฐมวยั/ แผนการจดัประสบการณก์ารเรยีนรู้ 
   ตัวบ่งชี้ ๑๗.๑  มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก 
   ตัวบ่งชี้ ๑๗.๒  มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ 
   ตัวบ่งชี้ ๑๗.๓  มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย 
   ตัวบ่งชี้ ๑๗.๔  มีทักษะในการสังเกตและส ารวจ 
   ตัวบ่งชี้ ๑๗.๕  มีทักษะเรื่องมิติสัมพันธ์ สามารถเชื่อมโยงความรู้ และทักษะต่างๆ  
   ตัวบ่งชี้  ๑๗.๖  มีความรู้ในเรื่องตนเอง บุคคลที่เก่ียวข้อง ธรรมชาติและสิ่ง
ต่างๆ รอบตัว 

 
 

๙๕ 
๙๕ 
๙๕ 
๙๕ 
๙๕ 

 
๙๕ 

 

ผลรวมเฉลีย่ ๙๕.๐๐ ระดบัดมีาก 
มาตรฐานที่ ๑๘  ผู้เรยีนมีทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง  รักการเรยีนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   ตัวบ่งชี้ ๑๘.๑  มีความสนใจใฝุเรียนรู้  รักการอ่าน  และรู้จักตั้งค าถาม 
   ตัวบ่งชี้ ๑๘.๒  มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว และสนุก
กับการเรียนรู้ 

 
 

๙๕ 
 

๙๕ 
 

 

ผลรวมเฉลีย่ ๙๕.๐๐ ระดบัดมีาก 



๕๙ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

มาตรฐาน/ ตวับง่ชี้ 
ผลการ
ประเมนิ
ร้อยละ 

หมายเหต ุ

มาตรฐานที่ ๑๙  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและจิตใจที่ดี 
   ตัวบ่งชี้ ๑๙.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และปูองกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 
   ตัวบ่งชี้ ๑๙.๒  มีน้ าหนัก ส่วนสูง สุขภาพอนามัย และพัฒนาการ ทางด้านร่างกายตามวัย 
  ตัวบ่งชี้ ๑๙.๓  มีความม่ันใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย 
  ตัวบ่งชี้ ๑๙.๔  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู และผู้อ่ืน 

 
๙๕ 
๙๐ 
๙๕ 
๙๕ 

 

ผลรวมเฉลีย่ ๙๓.๗๕ ระดบัดมีาก 
มาตรฐานที ่๒๐  ผูเ้รยีนมสีนุทรภีาพและลักษณะนสิยั ดา้นศลิปะ ดนตร ีและ
การเคลือ่นไหว 
   ตัวบ่งชี้ ๒๐.๑  สนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
   ตัวบ่งชี้ ๒๐.๒  สนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรี  และการเคลื่อนไหว 
   ตัวบ่งชี้ ๒๐.๓  สนใจและร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย 

 
 

๙๕ 
๙๕ 
๙๕ 

 

ผลรวมเฉลีย่ ๙๕ ระดบัดมีาก 
มาตรฐานที่ ๒๑  ผู้เรียนปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข  เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
   ตัวบ่งชี้ ๒๑.๑  เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   ตัวบ่งชี้ ๒๑.๒  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
   ตัวบ่งชี้ ๒๑.๓  รู้จักท้องถิ่นของตน 

 
 

๙๕ 
๙๕ 
๙๕ 

 

ผลรวมเฉลีย่ ๙๕.๐๐ ระดบัดมีาก 
มาตรฐานที่ ๒๒  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครู  ผู้ดูแลเด็ก  และผู้เรียนมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน 
   ตัวบ่งชี้ ๒๒.๑  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจคุณภาพของผู้เรียน 
   ตัวบ่งชี้ ๒๒.๒  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความประพฤติ การ
ปฏิบัติตนให้ค าปรึกษาแนะน า  ช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ ของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ ครู/ ผู้ดูแลเด็ก 
 
 
 
 
 

 
 

๙๕ 
 
 

๙๕ 

 

ผลรวมเฉลีย่ ๙๕ ระดบัดมีาก 



๖๐ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

มาตรฐาน/ ตวับง่ชี้ 
ผลการ
ประเมนิ
ร้อยละ 

หมายเหต ุ

มาตรฐานที่ ๒๓  ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมี
ส่วนร่วมสนับสนุน ในการพัฒนาการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ ๒๓.๑  ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ตัวบ่งชี้ ๒๓.๒  ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนรว่มสนับสนนุการจัดและพัฒนา
การศึกษา 

 
 

๙๕ 
 

๙๕ 

 

ผลรวมเฉลีย่ ๙๕ ระดบัดมีาก 
ผลรวมเฉลีย่ทั้งสิ้น ๙๔.๓๐ ระดบัดมีาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

 มาตรฐาน ค่าเฉลีย่ 
ระดบั

คุณภาพ 
สรปุผลการ
ประเมนิ 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที ่๑ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีครูและบุคลากรสนับสนุน
เพียงพอ 

๔ ดีมาก √ 

มาตรฐานที ่๒ ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔ ดีมาก √ 

มาตรฐานที่ ๓ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีภาวะ
ผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร 

๔ ดีมาก √ 

มาตรฐานที่ ๔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวนผู้เรียน และอายุตามเกณฑ์ ๔ ดีมาก √ 

มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔ ดีมาก √ 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา ๔ ดีมาก  
มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดองค์กรโครงสร้าง ระบบการ
บริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร    

๔ ดีมาก √ 

มาตรฐานที่ ๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐานเป็นฐาน   

๔ ดีมาก √ 

มาตรฐานที่ ๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

๔ ดีมาก √ 

มาตรฐานที ่๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย   

๔ ดีมาก √ 

มาตรฐานที ่๑๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

๔ ดีมาก √ 

มาตรฐานที่ ๑๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กร
ทางศาสนาสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถี
การเรียนรู้ในชุมชน  

๔ ดีมาก √ 

มาตรฐานที่ ๑๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอย่างต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA 

๔ ดีมาก √ 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา ๔ ดีมาก  
มาตรฐานที ่๑๓ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  ๔ ดีมาก √ 

มาตรฐานที ่๑๔ ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน 

๔ ดีมาก √ 

มาตรฐานที ่ ๑๕  ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต       
 
 

๔ ดีมาก √ 



๖๒ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

มาตรฐาน ค่าเฉลีย่ 
ระดบั

คุณภาพ 
สรปุผลการ
ประเมนิ 

มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้เรียนมีทักษะ ด้านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต 
การจ าแนก การเปรียบเทียบ และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย  

๔ ดีมาก √ 

มาตรฐานที ่ ๑๗ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย/แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

๔ ดีมาก √ 

มาตรฐานที่ ๑๘ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๔ ดีมาก √ 

มาตรฐานที่ ๑๙ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และจิตใจที่ดี  ๔ ดีมาก √ 

มาตรฐานที่ ๒๐ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 
กีฬาและการเคลื่อนไหว 

๔ ดีมาก √ 

มาตรฐานที่ ๒๑ ผู้เรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน 
และสังคม  

๔ ดีมาก √ 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา ๔ ดีมาก  

มาตรฐานที่ ๒๒ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เรียนมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

๔ ดีมาก √ 

มาตรฐานที่ ๒๓ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และมีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา 

๔ ดีมาก √ 

ค่าเฉลีย่รวม ๔ ดีมาก  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ ๔  มีคุณภาพระดับ ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  

มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป     √  ใช่  ไม่ใช่ 
 มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีข้ึนไปไม่ต่ ากว่า ๒๐ มาตรฐาน √  ใช่  ไม่ใช่ 
 ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง  √  ใช่  ไม่ใช่ 

สรปุวา่ ผลการจดัการศกึษาของสถานศึกษาในภาพรวม √  ได ้ ไมไ่ด ้มาตรฐานคณุภาพขององคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 
 
 
เกณฑ์การประเมนิคุณภาพระดบัตวับง่ชี ้จากค่าเฉลีย่ร้อยละ 

ปรบัปรงุ 
(๑) 

พอใช ้
(๒) 

ด ี
(๓) 

ดีมาก 
(๔) 

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การประเมิน 

ร้อยละ ๕๑ – ๗๔ มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การประเมิน 

ร้อยละ ๗๕ – ๘๙ มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การประเมิน 

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การประเมิน 



๖๓ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

 ๙.๑.๒  สรปุผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา   ๘  ภารกจิ 
  (๑) สรปุการการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา ดา้นปริมาณ 
  ตารางที ่ ๑  สรปุการประเมนิคณุภาพภายในสถานศึกษา เชงิปรมิาณ ภาพรวม 

ภารกจิ 
ภารกจิการตดิตามตรวจสอบ 

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
จ านวน
ประเด็น 

ประเด็น 
ที่มีการด าเนนิการ 

๑ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๔ ๔ 
๒ การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่

มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๑ ๑๑ 

๓ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา ๔ ๔ 
๔ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
๔ ๔ 

๕ การจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๓ ๓ 
๖ การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
๒ ๒ 

๗ การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

๒ ๒ 

๘ การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๓ ๓ 
 สรปุการติดตรวจตรวจสอบทัง้  ๘  ภารกจิ ๓๓ ๓๓ 

  
  (๒)  สรปุผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา ดา้นคุณภาพ  
  ๒.๑ การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
  ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  พบว่ามีการ
ด าเนินการ  อยู่  ๔  ประเด็น จากทั้งหมด ๔ ประเด็น ได้คะแนนเฉลี่ย  ๔.๐๐  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวยได้ด าเนินการดังนี้ 
  ๑. ศูนย์ฯมีการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน มีเอกสาร
หลักฐานการก าหนดผู้รับผิดชอบ และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการอย่างชัดเจน 
  ๒. ศูนย์มีเอกสาร หลักฐาน ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาโดยประกอบ
จากบุคลากรหลายฝุาย มีการประกาศใช้มาตรฐานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นและสะท้อน 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ๓. ศูนย์มีการก าหนดค่าเปูาหมายของความส าเร็จของทุกมาตรฐานอย่างชัดเจน มีการลงนาม
เอกสารของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ๔. ศูนย์มีการจัดท ามาตรฐานแต่ละเปูาหมาย พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับทราบโดยมีหลักฐานการเผยแพร่ทั้งที่เป็นเอกสาร 



๖๔ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

 ๒.๒  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษา พบว่า มีการด าเนินการ ๑๑ ประเด็น จากทั้งหมด ๑๑  ประเด็น  ได้คะแนนเฉลี่ย  ๔.๐๐  ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้ด าเนินการดังนี้ 

 ๑)  ทราบสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
 ๒)  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๓)  มาตรฐานการศึกษาที่มีความสอดคล้องและครอบคลุมประเด็นมาตรฐานชาติเอกลักษณ์

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาต้นสังกัด 
 ๔)  มีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๕)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๖)  ศูนย์ฯมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาขององค์กรโดยทุกฝุายมีส่วนร่วมในการด าเนินการจนได้

ต าแหน่ง SWOT ขององค์กร 
 ๗)  ศูนย์ฯได้น าผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาขององค์กร (SWOT) มาก าหนดเป็น วิสัยทัศน์               

พันธกิจและเปูาหมายขององค์กร โดยทุกฝุายมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 ๘)  ศูนย์ฯมีการด าเนินการจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีการจัดท า       

เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษา(ขั้นพัฒนา) 
 ๙) ศูนย์ฯมีการก าหนดรูปแบบการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน 
 ๑๐) ศูนย์ฯมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลาการอย่างชัดเจนตามโครงการ 

  ๑๑) ศูนยไ์ด้ด าเนินการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย เพ่ือให้ความเห็นชอบพร้อมน าไปใช้ 

 ข้อเสนอแนะ 
  - 

 ๒.๓  การจดัระบบบรหิาร และสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพการจัดระบบบริหาร และสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

พบว่า มีการด าเนินการ  ทั้ง ๔  ประเด็น จาก ๔  ประเด็น ได้คะแนนเฉลี่ย  ๔.๐๐  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
มาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑)  โครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา 
  ๒)  มีระบบข้อมูลสารสนเทศ 
  ๓)  น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา 
 

 ข้อเสนอแนะ 
   - 
 
 



๖๕ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

 ๒.๔  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษา พบว่า มีการด าเนินการ ทั้ง ๔ ประเด็น  ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้ด าเนินการดังนี้  
  ๑)  ด าเนินกิจกรรมโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  ๒)  ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

  ๓)  การด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี ของแต่ละโครงการ มีการออกค าสั่ง
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการประชุมวางแผนก่อนการด าเนินงานตาม
โครงการ มีการสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการทุกโครงการ เพื่อประเมินผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีความพึงพอใจในการด าเนินการ            
ซึ่งจากการสรุปโครงการแต่ละโครงการจะเห็นได้ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวยด าเนินการได้ดี
เยี่ยม  

 ข้อเสนอแนะ 
  - 

 ๒.๕  การจดัให้มกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษา พบว่า มีการด าเนินการ  ๓ ประเด็น จากทั้งหมด ๓  ประเด็น  ได้คะแนนเฉลี่ย  ๔.๐๐  ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ พอใช้ 
  ๑)  ด าเนินกิจกรรมโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  ๒)  ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

  ๓)  การด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี ของแต่ละโครงการ มีการออกค าสั่ง
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการประชุมวางแผนก่อนการด าเนินงานตาม
โครงการ มีการสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการทุกโครงการ เพื่อประเมินผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีความพึงพอใจในการด าเนินการ           
ซึ่งจากการสรุปโครงการแต่ละโครงการจะเห็นได้ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวยด าเนินการได้ดี
เยี่ยม  

 ข้อเสนอแนะ – 
 
 
 
 



๖๖ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

๒.๖  การจดัให้มกีารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา พบว่า มีการด าเนินการ  ทั้ง ๒  ประเด็น  ได้คะแนนเฉลี่ย  ๔.๐๐  ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดี 
  ๑)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
  ๒)  เครื่องมือติดตามตรวจสอบการศึกษาระดับสถานศึกษา 
  ๓)  น าการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานประจ าปี 

 ข้อเสนอแนะ 
   - 

๒.๗ การจดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ปน็รายงานประเมนิคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษา พบว่า มีการด าเนินการ  ทั้ง ๒  ประเด็น  ได้คะแนนเฉลี่ย  ๔.๐๐  ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ พอใช้ 

 ๑)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
 ๒) รายงานประจ าปี  (SAR) 
 ๓)  บันทึกการประชุม 
 ข้อเสนอแนะ 

   - 

 ๒.๘  การจดัให้มกีารพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 
ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

พบว่า มีการด าเนินการ  ๓ ประเด็น จากทั้งหมด ๓  ประเด็น  ได้คะแนนเฉลี่ย  ๔.๐๐  ผลการประเมินอยู่ในระดับ 
พอใช้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้ด าเนินการดังนี้ 

 ๑)  น าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากการประเมินตนเอง 
 ๒)  เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
 ๓)  ศูนย์ฯมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะครู

และบุคลากรทางการศึกษามีการรับรู้และเข้าใจในระบบประกันคุณภาพเป็นอย่างดี ทั้งนี้พบข้อมูล หลักฐาน เอกสาร 
ร่องรอย จากค าสั่งแต่งตั้ง บันทึกการประชุมและรูปภาพ 

 ๔)  ศูนย์ฯมีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์                    
และจัดท าเป็นสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย และรูปเล่มการประกันคุณภาพ
ภายใน    

 ๕)  ระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์ฯมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลเพ่ือให้ครู 
นักเรียน บุคลากร และชุมชนได้รับรู้โดยทั่วกัน รวมถึงการจัดส่งรายงานผลการประเมินไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



๖๗ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

๑๐.  ผลการประเมนิคณุภาพภายใน 
 สรปุผลการติดตามตรวจสอบเชงิปริมาณ  จ าแนกรายภารกจิ 
 ผลการติดตามตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
จ าแนกรายภารกิจ  แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
 องคป์ระกอบที ่๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

องคป์ระกอบ/ประเดน็การตดิตามตรวจสอบ ระดบัคณุภาพ คะแนนที่ได ้
๑. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ ๕ ๔ 
๑.๒ พิจารณาสาระส าคัญที่จะก าหนดในมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สะท้อน 
อัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม ๕ ๓ 
๑.๓ ก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้  ๕ ๒ 
๑.๔ การประกาศค่าเปูาหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกรับทราบ ๕ ๒ 

สรปุระดบัคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ ๒ ๒.๗๕ 
แปลความหมาย  พอใช ้

 สรปุผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวมขององคป์ระกอบที ่ ๑  
  ๑. วธิดี าเนนิการของสถานศึกษา(ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ไดด้ าเนนิการ
อยา่งไรเกีย่วกบัการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา) 
   ๑.๑ ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกัน 
         คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ 
   ๑.๒  ก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
   ๑.๓  จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑.๓  ประกาศมาตรฐาน 
 

  ๒. ผลงานทีป่รากฏจากการด าเนนิงาน 
  ๒.๑  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒.๒  ได้เอกสารมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และแนวทางการน ามาตรฐานสู่การ 
         ปฏิบัติ 
 
 
 
 



๖๘ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

  ๓. จดุเด่น 
  ๓.๑  การมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
  ๓.๒  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 
          ชาติ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษา 
           ต้นสังกัด ศักยภาพผู้เรียน ชุมชนท้องถิ่น 

 

  ๔. จดุที่ควรพฒันา 
  ๔.๑  ขาดเอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด 
         มาตรฐานการศึกษา บันทึกการประชุม  
  ๔.๒  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
         สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๔.๓  ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบมาตรฐานการศึกษา 
 

  ๕. ข้อเสนอแนะ 
  ๕.๑  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
         การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาก่อน จึงประกาศมาตรฐานการศึกษา 
  ๕.๒  ควรส่งส าเนาประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

 องคป์ระกอบที ่๒ การจดัท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา                      
                                ของสถานศึกษา 

องคป์ระกอบ/ประเดน็การตดิตามตรวจสอบ ระดบัคณุภาพ คะแนนที่ได ้
๒. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

  

๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง ๕ ๔ 
๒.๒ ก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเปูาหมายด้านต่างๆโดยมุ่งเน้นที่
คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรมโดยทุกฝุายมีส่วนร่วม ๕ ๔ 
๒.๓ ก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือ
ข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การ
วัดผลประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุ ๕ ๔ 
๒.๔ ก าหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกท่ีให้การ
สนับสนุนทางวิชาการ ๕ ๒ 
๒.๕ ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้บุคคลของสถานศึกษาและ
ผู้เรียนร่วมรับผิดชอบและด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ๕ ๓ 
๒.๖ ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง องค์กรหน่วยงานชุมชนและท้องถิ่น  ๕ ๒ 
๒.๗ ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้
สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ ๕ ๓ 
๒.๘ เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ ๕ ๔ 
๒.๙ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ๕ ๔ 
๒.๑๐ ก าหนดปฏิทินรายงานการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจน ๕ ๓ 
๒.๑๑ เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ ๕ ๓ 

สรปุระดบัคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ ๓ ๓.๒๗ 
แปลความหมาย  ด ี



๗๐ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

 
สรปุผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที ่๒ 
 ๑. วธิดี าเนนิการของสถานศึกษา 

 ๑.๑  ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
 ๑.๒  มีการประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเปูาหมาย 
 ๑.๓  ด าเนินงานกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑.๔  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑.๕  เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ให้ความเห็นชอบ 
 ๑.๖ ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา 
 

 ๒. ผลงานทีป่รากฏจากการด าเนนิงาน 
 ๒.๑  ทราบสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
 ๒.๒  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๒.๓  มาตรฐานการศึกษาที่มีความสอดคล้องและครอบคลุมประเด็นมาตรฐานชาติ เอกลักษณ์  

         มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาต้นสังกัด 
 ๒.๔  มีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒.๕  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 ๓. จดุเด่น 
 ๓.๑  มีการติดตามการเยี่ยมบ้านเด็กทราบถึงสภาพข้อเท็จจริงและความต้องการ 
 ๓.๒  มีการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) 

 

 ๔. จดุที่ควรพฒันา 
 ๔.๑  ขาดเอกสารร่องรอยในการด าเนินงาน เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน 

         การศึกษา บันทึกการประชุม  
 ๔.๒  หนังสือส่งส าเนาประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบมาตรฐานการศึกษา 
 

 ๕.  ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๑  การจัดท ามาตรฐานการศึกษา ต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา       
                 เด็กเล็กก่อน จึงประกาศมาตรฐานการศึกษา 
 ๕.๒  ควรส่งส าเนาประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 
 



๗๑ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

 องคป์ระกอบที ่๓ การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
องคป์ระกอบ/ประเดน็การตดิตามตรวจสอบ ระดบัคณุภาพ คะแนนที่ได ้

๓. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   
๓.๑ จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๕ ๓ 

๓.๒ ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ 
ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการและการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

๕ ๓ 

๓.๓ น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาและ
การพัฒนาการเรียนการสอน 

๕ ๔ 

สรปุระดบัคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ ๕ ๓.๓๓ 
แปลความหมาย  ด ี

 
สรปุผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่  ๓ 
 ๑. วธิดี าเนนิการของสถานศึกษา 
  ๑.๑  จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา 
  ๑.๒  ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศ 
  ๑.๓  น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา 
 

 ๒. ผลงานทีป่รากฏจากการด าเนนิงาน 
  ๒.๑  โครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา 
  ๒.๒  มีระบบข้อมูลสารสนเทศ 
  ๒.๓  น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา 
 

 ๓. จดุเด่น 
 - 

 ๔. จดุที่ควรพฒันา 
  - 
 ๕. ข้อเสนอแนะ 

 ๕.๑  ควรจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบการประกัน 
        คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
  
 



๗๒ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

 องคป์ระกอบที ่๔ การด าเนนิงานตามแผนพฒันาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 
องคป์ระกอบ/ประเดน็การตดิตามตรวจสอบ ระดบัคณุภาพ คะแนนที่ได ้

๔. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
๔.๑ น าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา
และกิจกรรมโครงการที่ก าหนดไว้ 

๕ ๔ 

๔.๒ ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 

๕ ๓ 

สรปุระดบัคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ ๓ ๓.๕๐ 
แปลความหมาย  ด ี

 
สรปุผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที ่๔ 
 ๑. วธิดี าเนนิการของสถานศึกษา 
  ๑.๑  น าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่ 
         ก าหนดไว ้
  ๑.๒  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
 

 ๒. ผลงานทีป่รากฏจากการด าเนนิงาน 
  ๒.๑  ด าเนินกิจกรรมโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  ๒.๒  ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมี 
         ประสิทธิผล 
 

 ๓. จดุเด่น 
 ๓.๑  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไปตามห้วงเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

 ๔. จดุที่ควรพฒันา 
 - 

 ๕. ข้อเสนอแนะ 
 - 

 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

 องคป์ระกอบที ่๕ การจดัให้มกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
องคป์ระกอบ/ประเดน็การตดิตามตรวจสอบ ระดบัคณุภาพ คะแนนที่ได ้

๕. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
๕.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา 

๕ ๓ 

๕.๒ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๕ ๓ 

๕.๓ เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

๕ ๓ 

๕.๔ รายงานและน าผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

๕ ๒ 

สรปุระดบัคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ ๒ ๒.๗๕ 
แปลความหมาย  พอใช ้

 
สรปุผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที ่๕ 
 ๑. วธิดี าเนนิการของสถานศึกษา 
  ๑.๑  ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
  ๑.๒  จัดท าเครื่องมือติดตามตรวจสอบการศึกษาระดับสถานศึกษา 
  ๑.๓  เตรียมการ/เอกสารเพ่ือรอรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๒. ผลงานทีป่รากฏจากการด าเนนิงาน 
  ๒.๑  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
  ๒.๒  เครื่องมือติดตามตรวจสอบการศึกษาระดับสถานศึกษา 
  ๒.๓  น าการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานประจ าปี 
 ๓. จดุเด่น 
  - 
 ๔. จดุที่ควรพฒันา 
  ๔.๑ ขาดเอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
 ๕. ข้อเสนอแนะ 
  ๕.๑  สถานศึกษาควรติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา (ประเมินตนเอง) 
         ก่อนที่ต้นสังกัดมาติดตามตรวจสอบฯ 
  ๕.๒  สถานศึกษาควรน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ 
                            ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 



๗๔ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

 องคป์ระกอบที ่๖ การจดัให้มกีารประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
องคป์ระกอบ/ประเดน็การตดิตามตรวจสอบ ระดบัคณุภาพ คะแนนที่ได ้

๖. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  

๖.๑ ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างย้อย ๓ คนที่
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้
อย่างน้อย ๑ คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๕ ๓ 

๖.๒ ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

๕ ๓ 

สรปุระดบัคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ ๓ ๓.๐๐ 
แปลความหมาย  ด ี

 
สรปุผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที่ ๖ 
 ๑. วธิดี าเนนิการของสถานศึกษา 

 ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

  ๑.๒  ประเมินคุณภาพภายในประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 ๒. ผลงานทีป่รากฏจากการด าเนนิงาน 
  ๒.๑  มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒.๒  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี 
 

 ๓. จดุเด่น 
 - 

 ๔. จดุที่ควรพฒันา 
 - 

 ๕. ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๑  ควรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างย้อย ๓ คน ที่ประกอบด้วย 
        ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย ๑ คน เข้ามามีส่วนร่วม 
                  ในกระบวนการประเมินคุณภาพ 
 ๕.๒  การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาควรใช้วิธีการและ 
                  เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสมมาประเมิน 
 



๗๕ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

 
 องคป์ระกอบที ่๗ การจดัท ารายงานประจ าปทีีเ่ปน็รายงานประเมนิคุณภาพภายใน 

องคป์ระกอบ/ประเดน็การตดิตามตรวจสอบ ระดบัคณุภาพ คะแนนที่ได ้
๗. การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน   
๗.๑ สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการ
บริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

๕ ๓ 

๗.๒ น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ 

๕ ๓ 

๗.๓ เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๕ ๒ 

สรปุระดบัคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ ๒ ๒.๖๗ 
แปลความหมาย  พอใช ้

 
สรปุผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที ่๗ 
 ๑. วธิดี าเนนิการของสถานศึกษา 

 ๑.๑  แต่งตั้งคณะท างานและก าหนดบทบาทหน้าที่ 
 ๑.๒  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๑.๓  เขียนรายงานที่สะท้อนสภาพการด าเนินงานที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการ 

 บริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
 

 ๒. ผลงานทีป่รากฏจากการด าเนนิงาน 
 ๒.๑  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
 ๒.๒ รายงานประจ าปี  (SAR) 
 ๒.๓  บันทึกการประชุม 
 

 ๓. จดุเด่น 
 - 

 ๔. จดุที่ควรพฒันา 
- 

 ๕. ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๑  ควรน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 ๕.๒  ควรติดตามและรับข้อมูลย้อนกลับโดยสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ  
ของผู้มีส่วนได้เสียหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง 



๗๖ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

 
 องคป์ระกอบที ่๘ การจดัให้มกีารพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง 

องคป์ระกอบ/ประเดน็การตดิตามตรวจสอบ ระดบัคณุภาพ คะแนนที่ได ้
๘. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
๘.๑ ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมในการท างาน
ปกติของสถานศึกษา 

๕ ๓ 

๘.๒ น าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากการประเมินตนเอง
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

๕ ๓ 

๘.๓ เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

๕ ๒ 

สรปุระดบัคุณภาพและคะแนนเฉลีย่ ๒ ๒.๖๗ 
แปลความหมาย  พอใช ้

สรปุผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยภาพรวม ขององค์ประกอบที ่๘ 
 ๑. วธิดี าเนนิการของสถานศึกษา 

 ๑.๑  ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

  ๑.๒  ศึกษารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๓  วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
 พัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ผลงานทีป่รากฏจากการด าเนนิงาน 

 ๒.๑  น าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากการประเมินตนเอง 
 ๒.๒  เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

 ๓. จดุเด่น 
- 

 ๔. จดุที่ควรพฒันา 
- 

 ๕.ข้อเสนอแนะ  
 สถานศึกษาควรจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 



๗๗ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

สรปุผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 จดุเดน่ จดุทีค่วรพฒันา และขอ้เสนอแนะ 

องคป์ระกอบ/ประเดน็การตดิตามตรวจสอบ 
คะแนน
เฉลีย่ 

ระดบั
คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

องค์ประกอบที่ ๑ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๒.๗๕ ๓ ดี 

องค์ประกอบที่ ๒ การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๓.๒๗ ๓ ดี 

องค์ประกอบที่ ๓ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๓.๓๓ ๓ ดี 
องค์ประกอบที่ ๔ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

๓.๕๐ ๓ ดี 

องค์ประกอบที่ ๕ การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

๒.๗๕ ๒ พอใช้ 

องค์ประกอบที่ ๖ การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๓.๐๐ ๓ ดี 

องค์ประกอบที่ ๗ การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

๒.๖๗ ๒ พอใช้ 

องค์ประกอบที่ ๘ การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๒.๖๗ ๒ พอใช้ 

ผลการตดิตามตรวจสอบระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา 

๒.๙๙ ๒ พอใช ้

 

เกณฑร์ะดบัคณุภาพ 
ชว่งคะแนนเฉลี่ย ระดบัคณุภาพ แปลคุณภาพ 

๔.๕๐-๕.๐๐ ๕ ดเียีย่ม 
๓.๗๕-๔.๔๙ ๔ ดีมาก 
๓.๐๐-๓.๗๔ ๓ ด ี
๒.๕๐-๒.๙๙ ๒ พอใช ้
๐.๐๐-๒.๔๙ ๑ ปรบัปรงุ 

 
 
 
 
 



๗๘ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

จดุเดน่และจดุทีค่วรพฒันา 
           ระดับการศึกษาปฐมวยั 

๑. ด้านคุณภาพการเรียนรู้ 
    จุดเด่น เด็กที่มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  เหมาะสมกับวัย ด้านร่างกาย เด็กมีร่างกายแข็งแรง สามารถ

ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ได้คล่องแคล่ว ด้านอารมณ์ สังคม เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับเพ่ือนได้อย่างมี
ความสุข มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ที่จะสรรค์สร้างผลงานของตนเองและสามารถน าเสนอผลงานอย่าง
ภาคภูมิใจ ด้านสติปัญญา เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ชอบซักถามและคิดแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย 

  จดุทีค่วรพฒันา เรื่องการบริโภคอาหารของเด็ก เนื่องจากเด็กเป็นเด็กชุมชนเมือง นิยมบริโภคอาหาร
จ าพวกแปูง น้ าตาล และไขมัน ท าให้มีปัญหาเรื่องอ้วนและน้ าหนักไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

๒. ด้านการศึกษา 
  จุดเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย และมีการสอนแบบสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ใช้สื่อนวัตกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ
ครบทุกด้าน  จัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือกระตุ้น และเร้าความสนใจของผู้เรียน  ท าให้ผู้เรียนมีความสุข เน้นส่งเสริมให้เด็กมี
กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีการท างานเป็นขั้นตอน  
 จุดที่ควรพัฒนา  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศในการเก็บข้อมูลของเด็กยังไม่ครอบคลุม 

 ๓. ดา้นการสร้างสงัคมแหง่การเรยีนรู้ 
 จุดเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัยหลายแห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเทศบาลต าบล
อากาศอ านวย ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเศรษฐกิจ  วัด  โรงพยาบาล  สถานีต ารวจ ตลาด แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ แหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม  
 จุดที่ควรพัฒนา  ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ให้มี
ความน่าสนใจ กระตุ้นให้เกิด การเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัย และจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

 ๔. ดา้นอตัลักษณ์ของสถานศกึษา  
 จุดเด่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้จัดให้มีโครงการต่างๆที่สอดคล้องกับ             

อัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย คือ ไหว้สวย รวยน้ าใจ พูดไพเราะ ชอบคิดวิเคราะห์ 
และสอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เด็กมีทักษะการคิดแก้ปัญหา และมีจินตนาการ เพ่ือให้เด็กมีจุดเด่น
ตามอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

 จุดที่ควรพัฒนา เด็กทุกคนต้องได้เข้าร่วมโครงการและร่วมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ อย่าง
ต่อเนื่อง  

 ๕. ดา้นมาตรการส่งเสรมิ   
 จุดเด่น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ในระดับปฐมวัยมีมาตรการส่งเสริมให้

ครูผู้สอน มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอโดย ให้ครูได้เข้ารับการอบรมในสถานที่ต่างๆ ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยเพ่ือน าความรู้ที่ได้มาพัฒนานักเรียน นอกจากนี้ยังมีท าวิจัยในชั้นเรียนทุกปีๆ ละ ๒ 



๗๙ 
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ครั้ง โดยท าเป็น case study หรือโครงงานเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน  และทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวย ยังมีมาตรการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติในตัวเด็กและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
เด็กแก่ผู้ปกครอง ท าให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในตัวเด็กมากข้ึน 

 จุดที่ควรพัฒนา  ในการจัดประชุมผู้ปกครองทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
ต้องการให้ผู้ปกครองได้รับ ความรู้ความเข้าใจตรงตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย แต่ใน
บางครั้งผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร จึงท าให้ผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
มีความเข้าใจไม่ตรงกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

บทที ่๓ 
ผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาล
ต าบลอากาศอ านวยเปน็สถานศกึษาทีม่ีคณุภาพ มีความรูคู้่คุณธรรม  เลิศล้ าภมูปิัญญาท้องถิน่ไทย  กา้วไกลสู่
สากล” โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้ 
 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
ยุทธศาสตร์ที ่๑   การพฒันาครูและบคุลากร 

แนวทางที ่ ๑   พฒันาและสง่เสริมใหบุ้คลากรทางการศึกษามคีวามรูแ้ละทักษะในการปฏบิตัิงานด้าน
ปฐมวยัมากขึน้ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลการด าเนนิงาน 

๑ โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
บุคลากร 

๑. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ ประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความรู้
ความสามารถในการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ได้ครูที่มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาหลักสูตรได้เหมาะสม
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมี
พัฒนาการเกี่ยวกับตนเอง
เกี่ยวกับงานในหน้าที่และมี
ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑. พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ มีความรู้ มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและน าความรู้ที่
ได้มานั้นมาใช้ในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง  นักเรียน 
และสังคมท้องถิ่น 
๒. พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ฯ มีวิสัยทัศน์ในการ
ท างานที่ดีและน ามาผสมผสาน
ในด้านการเรียนการสอนของ
ตนเองให้มีประสิทธิภาพ 
 

๑. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิสัยทัศน์
ในการพัฒนางานที่
หลากหลายและสามารถ
น ามาประยุกต์เข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ   
๒. พนักงานครูและ
บุคลากรมีวิสัยทัศน์ที่
หลากหลาย 
๓. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

 
 
 
 



๘๑ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑   การพฒันาครูและบคุลากร 
แนวทางที ่ ๑   พฒันาและสง่เสริมใหบุ้คลากรทางการศึกษามคีวามรูแ้ละทักษะในการปฏบิตัิงานด้าน

ปฐมวยัมากขึน้   (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลการด าเนนิงาน 

๒ โครงการส่งเสริม
การวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
 

   เพ่ือให้ครูได้ท าวิจัยเพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอน 

   ครูและบุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

 ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 

๓ โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

   เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมครู 

   ครูและบุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   

   ครูมีคุณธรรมจริยธรรม
ที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒   การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
แนวทางที ่๑  การพฒันาและสง่เสริมผูเ้รยีนใหม้ีคณุภาพ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

๑ โครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา เรียนรู้
นอกสถานศึกษา 
๒. เพ่ือเปิดโลกการเรียนรู้กับเด็ก
นักเรียนให้มีความหลากหลาย 
๓. เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการ
เหมาะสมร่วมสมัยกับท้องถิ่นอ่ืน  

    จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษาแก่ผู้เรียน 

     ศูนย์ฯจัดกิจกรรม          
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษาอย่างมี
คุณภาพผู้เรียนร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างมีคุณภาพ 

๒ โครงการสร้างเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

๑. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่เด็กเล็ก 

๑. กิจกรรมให้เด็กรู้จักการสวด
มนต์ไหว้พระ ฝึกสมาธิ การฟัง
ธรรม  การไหว้พระ และให้
ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของ
การปฏิบัติตนให้เป็นคนดีใน
สังคมให้กับเด็กเล็ก 

๑. เด็กเล็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้จักการปฏิบัติ
ตนในการฟังธรรม ไหว้
พระ และสวดมนต์ การฝึก
สมาธิ 

๓ โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

๑. เพ่ือให้เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก ในสิ่งที่ดี ในสิ่งที่เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน 
๒. เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับ
เด็กในการรับผิดชอบ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความรัก
และพัฒนาตนเองได้ 
๔. เพ่ือส่งเสริมเด็กรู้รัก สามัคคี 

๑. จัดกิจกรรมให้กับเด็กโดยให้
เด็กมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรม 
๒. ให้เด็กได้กล้าแสดงออกถึง
ความสามารถของตนเองด้าน
ต่างๆ 
๓. ให้เด็กมีจิตใจเอื้อเฟ้ือ รู้จัก
แบ่งปันต่อผู้อ่ืนและรู้จักการ
เสียสละ 

๑. เด็กมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม 
๒. เด็กได้กล้าแสดงออกถึง
ความสามารถของตนเอง
ด้านต่างๆ 
๓. เด็กมีจิตใจเอื้อเฟ้ือ 
รู้จักแบ่งปันต่อผู้อื่นและ
รู้จักการเสียสละ 

 

 

 

 

 

 



๘๓ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒   การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
แนวทางที ่๑  การพฒันาและสง่เสริมผูเ้รยีนใหม้ีคณุภาพ  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

๔ โครงการวันไหว้ครู ๑. เพื่อให้เด็กแสดงความเคารพ 
ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มี
พระคุณ 
๒. เพื่อให้เด็กแสดงออกในทางท่ี
ถูกท่ีควร ในโอกาสที่เหมาะสม 
๓. เพื่อให้เด็กจัดพานดอกไม้ ธูป
เทียน ในการอนุรักษ์ประเพณีอันดี
งาม 

๑. เด็กได้แสดงความเคารพ ความ
รักต่อครูผู้มีพระคุณ 
๒. เด็กทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ไหว้ครู 

๑. เด็กแสดงความเคารพ 
ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มี
พระคุณ 
๒. เด็กแสดงออกในทางที่ถูก
ท่ีควร ในโอกาสที่เหมาะสม 
๓. เด็กจัดพานดอกไม้ ธูป
เทียน ในการอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงาม 

๕ โครงการวันส าคัญ
ทางศาสนา 

๑. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป 
๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่เด็ก 

   ให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแห่
เทียนเข้าพรรษาซึ่งเป็นประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับ
คนไทยตลอดไป 

   เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการ
แห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งเป็น
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามให้อยู่คู่กับคนไทย
ตลอดไป 

๖ โครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
๑๒ สิงหาคม 

๑. เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถงึ
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
๒. เพื่อให้เด็กได้แสดงความเคารพ
ต่อมารดาผู้มีพระคุณ 
๓. เพื่อให้เด็กได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันระหว่างแม่กับลูก เพื่อให้
เกิดความผูกพันระหว่างแม่กับลูก 

๑. จัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
๒. ให้เด็กได้แสดงความเคารพต่อ
มารดาผู้มีพระคุณ 
๓. ให้เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างแม่กับลูก เพื่อให้เกิดความ
ผูกพันระหว่างแม่กับลูก 

๑. เด็กระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
๒. เด็กได้แสดงความเคารพ
ต่อมารดาผู้มีพระคุณ 
๓. เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างแม่กับลูก เพื่อให้เกิด
ความผูกพันระหว่างแม่กับ
ลูก 

 

 

 

 

 

 



๘๔ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒   การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
แนวทางที ่๑  การพฒันาและสง่เสริมผูเ้รยีนใหม้ีคณุภาพ  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

๗ โครงการวันพ่อ
แห่งชาติ 

๑. เพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ือระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
๒. เพ่ือให้เด็กได้แสดงความ
เคารพต่อบิดาผู้มีพระคุณ 
๓. เพ่ือให้เด็กเกิดความผูกพัน
ระหว่างพ่อกับลูก 
 

๑. จัดกิจกรรมเพ่ือระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
๒. ให้เด็กได้แสดงความเคารพต่อ 
บิดาผู้มีพระคุณ 
๓. เด็กเกิดความผูกพันระหว่าง
พ่อกับลูก 

๑. เด็กระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 
๒. เด็กได้แสดงความเคารพ
ต่อบิดาผู้มีพระคุณ 
๓. เด็กเกิดความผูกพัน
ระหว่างพ่อกับลูก 

๘ โครงการส่งเสริม
หนูน้อย ฟันดี 

    เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาวะ
ในช่องปากที่ดี / แก้ปัญหาฟันผุ 

๑. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาวะใน
ช่องปากให้กับเด็ก 
๒. จัดหาอุปกรณ์ท าความสะอาด
ปากและฟันให้กับเด็ก 

๑. เด็กได้รับการตรวจสุข
ภาวะในช่องปากให้กับเด็ก 
๒. เด็กได้รับอุปกรณ์ท า
ความสะอาดปากและฟัน
ให้กับเด็ก 

๙ 
 
 
 

โครงการพัฒนา
ทักษะกีฬาและ
นันทนาการ 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วม
แข่งขันกีฬาสีภายใน
สถานศึกษา 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัยและรับผิดชอบ
ตนเอง 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขภาพดี มีสมรรถภาพทางกาย
ที่ดีเยี่ยม มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
๔. เพ่ือให้สถานศึกษามีอุปกรณ์
กีฬาในการจัดกรรมการเรียน
การสอนกับนักเรียน 

๑. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีให้
นักเรียนได้ร่วมแข่งขันกีฬา เพ่ือ
ความสามัคคี 
๒. นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลเข้าร่วมกิจกรรม 
๓. จัดซื้ออุปกรณ์ตามความ
ต้องการของครูและนักเรียน 

๑. นักเรียนมีความสามัคคี
เป็นหมู่คณะ 
๒. นักเรียนมีระเบียบวินัย 
๓. นักเรียนมีน้ าใจเป็น
นักกีฬา 
๔. นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
๕. สถานศึกษามีอุปกรณ์
กีฬาไว้ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

 

 



๘๕ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒   การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
แนวทางที ่๑  การพฒันาและสง่เสริมผูเ้รยีนใหม้ีคณุภาพ  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

๑๐ 
 

โครงการอาหาร
กลางวัน 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
ได้รับบริการอาหารครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ที่พึงประสงค์ 

๑. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
ทุกคนมีความเจริญเติมโตสมวัย 

๑. นักเรียนสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์และมี
พลานามัยที่สมบูรณ์ 

๑๑ โครงการเฝูา
ระวังปูองกันและ
ควบคุมโรค มือ
เท้า ปาก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
อากาศอ านวย 

๑. เพ่ือเฝูาระวัง ปูองกัน และ
ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
๒. เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค
มือ เท้า ปาก และร่วมปูองกัน 
ควบคุมการเกิดโรคในศูนย์ฯ 
๓. เพ่ือลดอัตราปุวยด้วยโรค มือ 
เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑. ครูและผู้ปกครองสามารถเฝูา
ระวัง ปูองกันและควบคุมโรคมือ 
เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้ 
๒. ครู ผู้ปกครอง และเด็กมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค
มือ เท้า ปาก เกิดความตระหนัก
และร่วมปูองกันการเกิดโรคใน
ศูนย์ฯ ได้ 
๓. สามารถลดอัตราการปุวยด้วย
โรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ได้ 

๑. ครูและผู้ปกครอง
สามารถเฝูาระวัง ปูองกัน
และควบคุมโรคมือ เท้า 
ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้ 
๒. ครู ผู้ปกครอง และเด็กมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคมือ เท้า ปาก เกิดความ
ตระหนักและร่วมปูองกัน
การเกิดโรคในศูนย์ฯ ได้ 
๓. สามารถลดอัตราการ
ปุวยด้วยโรคมือ เท้า ปาก 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ 
 

๑๒ โครงการหนู
นาฏศิลป์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กรู้และ
ซึมซับวัฒนธรรมทางด้านดนตรี
และนาฏศิลป์ไทย 

๑. จัดหาสื่อการสอนดนตรีและ
นาฏศิลป์ไทย/สอนดนตรีและ
นาฏศิลป์ไทยอย่างง่าย ๆ ให้แก่
เด็กเล็ก 

๑. เด็กได้ซึมซับวัฒนธรรม
ทางด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์ไทยรวมทั้งเป็นผู้
มีสุนทรียภาพทางด้าน
อารมณ์มากขึ้น 

๑๓ 
 

โครงการวัน
รัฐธรรมนูญ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กตระหนักรู้
ความส าคัญของวันรัฐธรรมนูญ 

๑. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
เข้าร่วมชมกิจกรรมการจัด
นิทรรศการวันรัฐธรรมนูญ 

๑. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย รู้ความส าคัญของ
วันรัฐธรรมนูญ 

 

 

 



๘๖ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒   การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
แนวทางที ่๑  การพฒันาและสง่เสริมผูเ้รยีนใหม้ีคณุภาพ  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

๑๔ โครงการวันปิย
มหาราช 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กตระหนักรู้
ความส าคัญของวันปิยมหาราช 

๑. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
เข้าร่วมชมกิจกรรมการจัด
นิทรรศการวันปิยมหาราช 

๑. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย           รู้
ความส าคัญของวันวันปิย
มหาราช 

๑๕ โครงการวันลอย
กระทง 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กตระหนักรู้
ความส าคัญของวันลอยกระทง 

๑. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
เข้ากิจกรรมการจัดนิทัศการวัน
ลอยกระทง 

๑. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย รู้ความส าคัญของ
วันลอยกระทง 

๑๖ โครงการวันปี
ใหม่ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กตระหนักรู้
ความส าคัญของวันปีใหม่และเข้า
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญนั้น 

๑. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย เข้า
ร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 

๑. นักเรียนมีความ
ตระหนักและเข้าร่วม
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๒   การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
แนวทางที ่๒  จดัหาเครื่องมอื เครือ่งใชต้ลอดจนวสัด ุอปุกรณ์ทีจ่ าเปน็ในการจัดการเรยีนรูแ้กเ่ดก็ปฐมวยัอยา่ง
ครบถว้น อยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

๑ โครงการจัดหาสื่อ
การเรียนการสอน 

๑. เพ่ือจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนตามมาตรฐาน ส าหรับเด็ก 
๒. เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
๓. เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ 
๔. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ 

๑. มีสื่อการเรียนการสอนด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม 
ด้านสติปัญญา 
๒. มีสื่อหนังสือส าหรับเด็ก
ปฐมวัย หนังสือส าหรับครูผู้ดูแล
เด็ก 
๓ ผู้เรียนได้รับการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มี
พัฒนาการที่เหมาะสม 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ
การเรียนการสอนตาม
มาตรฐานส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
๒. ผู้เรียนมีสื่อในการ
เสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
๓. ผู้เรียนมีสื่อในการ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
๔. ผู้เรียนมีสื่อในการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยให้มีคุณภาพ 



๘๗ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒   การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
แนวทางที ่๒  จดัหาเครื่องมอื เครือ่งใชต้ลอดจนวสัด ุอปุกรณ์ทีจ่ าเปน็ในการจัดการเรยีนรูแ้กเ่ดก็ปฐมวยัอยา่ง
ครบถว้น อยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ (ตอ่) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

๒ 
 
 
 
 

โครงการจัดหา
วัสดุการศึกษา 

๑. เพ่ือจัดหาวัสดุการศึกษาที่เอ้ือ
ต่อการเรียนการสอนตาม
มาตรฐาน ส าหรับเด็กปฐมวัย 
๒. เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
๓. เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ 
๔. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ 

๑. มีวัสดุการศึกษาที่เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ของเด็กด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 
๒. มีวัสดุการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย วัสดุการศึกษาที่ส่งเสริม
การเรียนการสอนส าหรับครู
ผู้ดูแลเด็ก 
 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯมี
วัสดุการศึกษาที่เอ้ือต่อ
การเรียนการสอนตาม
มาตรฐานส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
๒. ผู้เรียนมีวัสดุในการ
เสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
๓. ผู้เรียนมีวัสดุในการ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
๔. ผู้เรียนมีวัสดุในการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยให้มีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑   การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
แนวทางที ่๒  จดัหาเครื่องมอื เครือ่งใชต้ลอดจนวสัด ุอปุกรณ์ทีจ่ าเปน็ในการจัดการเรยีนรูแ้กเ่ดก็ปฐมวยัอยา่ง
ครบถว้น อยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ  (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

๕ 
 
 
 
 

โครงการจัดหา
เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

๑. เพ่ือจัดหาเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐาน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
๒. เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย 
๓. เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้เกิด
การเรียนรู้ 
๔. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ 

๑. มีเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยที่ส่งเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้ของเด็กด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้าน
สติปัญญา 
๒. มีเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
๓. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรงสมวัย 
มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
ผ่านการเล่น ที่เหมาะสมกับวัย 
 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯมี
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
๒. ผู้เรียนได้รับการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย 
๓. ผู้เรียนเกิดการกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ 
๔. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้มี
คุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓   การบรหิารจดัการสถานศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 
แนวทางที ่ ๑  พฒันาการบรหิารสถานศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

๑ โครงการจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นปัจจุบัน 
 

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา,
แผนพัฒนาการศึกษาสาม
ปี,แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา,แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 

มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา,แผนพัฒนาการศึกษา
สามปี,แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา,แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณและ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา ที่ปรับปรุงเป็น
ปัจจุบัน 

 
 

 



๘๙ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓   การบรหิารจดัการสถานศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 
แนวทางที ่๒  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

๑ โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๑.  เพ่ือประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
๒.  เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพต่อไป 
๓.  เพ่ือให้คณะครูได้เข้าใจ
กระบวนการประเมินคุณภาพ
หลักการและรายละเอียดของ
มาตรฐานการศึกษา 
๔.  คณะครูมีส่วนร่วมในการ
ประเมินสถานศึกษา 
๕.  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
๖.  เพ่ือพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยยึด ๒๓ 
มาตรฐาน 

๑.  ได้เอกสารรายงานผล
การประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษาและผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี 
๒.  คณะครูทุกคนมีส่วน
ร่วมในการประเมิน
คุณภาพของสถานศึกษา 
๓.  คณะครูทุกท่าน 
๔.  รายงานการประเมิน
ตนเอง 
๕.  มีการพัฒนาในแต่ละ
มาตรฐานอย่างน้อย ๑ 
ระดับ หรือรักษาคุณภาพ
ไว้ในระดับดีที่สุด 

๑. ได้รายงานผลการประเมิน
ตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาต่อไป 
๒.  ผลการประเมินตนเองอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี 
๓.  ได้รายงานประเมินตนเอง 
๔.  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
๕.  ระบบประกันคุณภาพได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓   การบรหิารจดัการสถานศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 
แนวทางที ่๓  ประชาสมัพนัธ ์เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารทางการวชิาการศนูย์พฒันาเดก็เล็ก 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ 
 
 

๑. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 
 

๑. ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆที่ทาง
สถานศึกษาจัดขึ้น 
๒. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯใหผู้ที่
เยี่ยมชมได้ศึกษา 
๓. บอร์ดประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมต่างๆที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้น 

๑ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
ผู้สนใจได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร          
กิจกรรมต่างๆ  
๒. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯใหผู้ที่เยี่ยมชมได้
ศึกษา 
 



๙๐ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๔  การพัฒนาดา้นการส่งเสรมิการมสีว่นรว่มของผูป้กครองและชมุชน 
แนวทางที ่๑  จดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิความรว่มมือและความสมัพนัธ์ทีด่กีับผูป้กครองและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

๑ 
 
 
 
 
 

โครงการเยี่ยม
บ้านนักเรียน 
 

๑. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี 
ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในการดูแลและส่งเสริม
พัฒนาการให้แก่เด็ก ระหว่างครู
กับผู้ปกครอง 

๑. จัดกิจกรรมการเยี่ยม
บ้านนักเรียนปีการศึกษา
ละ ๑ ครั้ง 
 

๑. ผู้ปกครองและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความสัมพันธ์ที่ดี
รวมทั้งการดูแลแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กแต่
ละคนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ปฐมนิเทศ 

๑. เพ่ือเป็นการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง ในการน าบุตรหลาน
เข้าเตรียมความพร้อมในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และจัดกิจกรรม
สร้างความเข้าใจถึงความส าคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วง
ปฐมวัย  
๒.  เพ่ือจัดกิจกรรมในการปรับ
สภาพของเด็กเล็กในการเข้า
เตรียมความพร้อมในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
๓.  เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย์ฯ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และองค์กรอ่ืนๆในการมีส่วน
ร่วมในจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
เล็กให้มีความพร้อมใน
การศึกษาในระดับสูงต่อไป 

๑. ให้ผู้ปกครองรับทราบ
ถึงข้อตกลงต่าง ๆ ในการ
น าบุตรหลานเข้าเตรียม
ความพร้อมในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและเข้าใจถึง
ความส าคัญในการส่งบุตร
หลานเข้าเตรียมความ
พร้อมในช่วงปฐมวัยผ่าน
กิจกรรมที่จัดขึ้น 
๒. ให้เด็กและผู้ปกครอง
ได้ร่วมท ากิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
และการดูแลเด็กเล็ก
ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพ่ือพัฒนาการที่ดีของเด็ก
เล็ก 
๓. ให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กให้มีความพร้อมใน
การศึกษาในระดับสูง
ต่อไป 
 
 

๑. ผู้ปกครองรับทราบถึง
ข้อตกลง  ต่าง ๆ ในการน าบุตร
หลานเข้าเตรียมความพร้อมใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเข้าใจถึง
ความส าคัญในการส่งบุตรหลาน
เข้าเตรียมความพร้อมในช่วง
ปฐมวัยผ่านกิจกรรมท่ีจัดขึ้น 
๒. เด็กและผู้ปกครองได้ร่วมท า
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
และการดูแลเด็กเล็กร่วมกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือพัฒนาการที่ดี
ของเด็กเล็ก 
๓. ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กให้มีความ
พร้อมในการศึกษาในระดับสูง
ต่อไป 



๙๑ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

ผลลัพธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
และการมีส่วน
ร่วมใน
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

   เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้
ตระหนักรู้ความส าคัญของ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

    นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
อากาศอ านวย เข้าร่วม
กิจกรรมของวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

    นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
ได้รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 



๙๒ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

ตอนที ่๔ 
สรปุผลการพฒันาและการน าไปใช้ 

จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมินพัฒนาการได้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
สรุปผลการพัฒนาและวางแผนแนวทางการน าไปใช้พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้ 
๑.  สรปุผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 
  ๑.๑  ดา้นปัจจยัทางการศึกษา 
  คณะผู้บริหารให้ความส าคัญ และให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ มี
ความเข้าใจมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาการวางแผนงาน เพ่ือสนับสนุนโครงการต่างๆ ในอนาคตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
จดัระบบบริหารงานที่เหมาะสม มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่ชัดเจน  
            ผู้ปกครอง พร้อมที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมเด็กและบุคลากร มีโอกาสศึกษา เพ่ิมพูนความรู้ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม จากผลการประเมิน ร้อยละ  ๓.๖๖ คุณภาพระดับดีมาก 

แยกตามรายด้าน ดังนี้ 
   ๑.๑.๑  ดา้นปจัจัยน าเขา้ ที่เก่ียวขอ้งกับครู หัวหน้าศูนย์ และสถานศึกษา ในมาตรฐานที่. ๑-๕  ผล
การประเมินคุณภาพเฉลี่ยร้อยละ ๓.๖๐  ระดับดีมาก  
   ๑.๑.๒  ดา้นกระบวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  มีหลักสูตรสถานศึกษา ที่
เหมาะสมกับเด็ก มีระบบดูแลช่วยเหลือเด็กท่ีชัดเจน ครู/ ผูดู้แลเด็กมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก ครู/
ผู้ดูแลเด็กผลิตสื่อได้ดี เกี่ยวข้องกับระบบการบริหาร SBM หลักสูตร/กระบวนการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรม จัด
สภาพแวดล้อม  ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ  ระบบประกันคุณภาพ PDCA  ที่จะท าให้กระบวนการในการจัดการ
เรียนการสอนขับเคลื่อนไปอย่างมีคุณภาพ ในมาตรฐานที่. ๖-๑๒  ผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยร้อยละ ๓.๕๘  
ระดับดีมาก  
  ๑.๑.๓  ดา้นผลผลติ ที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ 
ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและรับนักเรียนเรียนร่วมเพ่ือซ่อมเสริม
พัฒนาการอีกด้วยได้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตให้ปลอดภัย ผลที่ท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสมวัย และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในมาตรฐานที่. ๑๓-๒๑ ผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยร้อยละ ๓.๗๓ ระดับดีมาก  
   ๑.๑.๔  ดา้นผลลัพธ ์ผลที่เกิดจากการยอมรับหัวหน้าศูนย์ฯ  ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบริหารด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาครู  ผู้ดูแลเด็ก  และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน
การมีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาในมาตรฐานที่. ๒๒-๒๓ ผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ยร้อยละ๓.๗๕ 
ระดับดีมาก   

 

 

 



๙๓ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

๒.  ผลส าเรจ็ที่เปน็จดุเด่น 
  ๒.๑  ดา้นการพฒันาครู 
 ครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษาของ
ท้องถิ่น สามารถจัดการเรียนการสอนตามงานในหน้าที่และงานเสริมตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒  ดา้นการพฒันาความพรอ้มของสือ่การเรยีนการสอนและแหลง่เรยีนรู้ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวยได้จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพ่ือ
ประกอบการจัดการเรียนการสอนแก่ครูและนักเรียนได้เพียงพอและเหมาะสมตลอดทั้งปรับปรุงและสร้างแหล่ง
เรียนรู้ภายในเพิ่มขึ้น เช่น การปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้สามารถใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการสมวัยทุกด้าน  
 ๒.๓  ดา้นการพฒันาความพรอ้มของครภุัณฑ์และอาคารสถานที่ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวยได้จัดหาครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนแก่ครูและ
นักเรียนตรงตามความต้องการอีกทั้งยังจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน วัสดุงานบ้านงานครัวได้อย่างเพียงพอเหมาะสม 
ด้านอาคารสถานที่นั้นเทศบาลต าบลอากาศอ านวยได้ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบในส่วนที่ช ารุด
ให้ใช้งานได้อย่างดีจากท่ีมีอยู่แล้ว 
 ๒.๔  ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนการสอนใหเ้กดิการเรยีนรู้ตลอดชวีติ 
 ได้ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียนและเรียนตามอัธยาศัย  
จัดกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมชุมชน งานประเพณีท้องถิ่น และทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสุข 
 ๒.๕  ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
 นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและรับนักเรียนเรียนร่วมเพ่ือซ่อมเสริมพัฒนาการอีกด้วยได้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตให้
ปลอดภัย  
 ๒.๖  ดา้นการบรหิารสถานศกึษาอย่างเปน็ระบบและมปีระสทิธภิาพ 
 ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย และบริหารด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

๓.  จดุเด่นและจดุที่ควรพฒันา 
       ๓.๑ วเิคราะหส์ถานศกึษาจากผลการประเมนิ  
                                                       ปจัจยัภายในสถานศึกษา 

จดุเดน่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย สังกัด
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรทุกด้านจากต้นสังกัดเพ่ือเติมเต็มส่วนที่ยังไม่
เพียงพอที่รัฐบาลสนับสนุนจัดสรรให้และมีสายบังคับ
บัญชาที่ลัดสั้นจึงเป็นจุดแข็งที่ให้การจัดการศึกษา
สนองความต้องการของชุมชนและแก้ปัญหาได้รวดเร็ว 

จดุอ่อน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย มีที่ตั้ง
อยู่ในเขตชุมชนเมือง มีพ้ืนที่บริเวณคับแคบไม่เพียงพอ
เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน 

 
 

 ๓.๓   นวตักรรมหรือตวัอยา่งการปฏบิตัิทีด่ี (Best Practice) ของสถานศึกษาที่เปน็ประโยชนต์่อบุคคล  
และหนว่ยงานอืน่ (รวมถงึอตัลักษณ์ และเอกลักษณ ์ของสถานศึกษา)  
  ๑) รูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่ที่ชัดเจน  
  ๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานอื่น  
  ๓) เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  “เด็กใส โรงเรียนสวย รวยรอยยิ้ม” 
          เอกลักษณ์ของสถานศึกษา “ทักทาย ไหว้งาม” 
 

 
 
         ๓.๒  ปจัจยัภายนอกสถานศึกษา 

โอกาส 
 

          สภาพแวดล้อมพ้ืนที่ให้บริการเป็นชุมชนเมือง 
เป็นสังคมดั้งเดิมเผ่าโย้ย มีความม่ันคงทางวัฒนธรรม 
ส่วนด้านเศรษฐกิจเทศบาลต าบลอากาศอ านวย มีภูมิ
ประเทศเป็นศูนย์การค้าของอ าเภอใกล้เคียงส่งผลให้
ผู้ปกครองมีความพร้อมและความร่วมมือในการจัด
การศึกษา  
 

อุปสรรค 
 

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย ได้รับความเชื่อมั่นด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัยจากชุมชนในพ้ืนที่ให้บริการเป็นอย่างดี ส่งผล
ให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่อยู่นอกเขตบริการน า
บุตรหลานเข้ามาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลอากาศอ านวย เป็นประชากรแฝงเป็นภาระท่ี
เพ่ิมข้ึนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศ
อ านวย และต้นสังกัด 
 
 



๙๕ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 
 

 ๓.๔ ทิศทาง/แนวทางการพฒันาสถานศกึษาในอนาคต  
  ๑) พัฒนาเด็กให้มีทักษะที่หลากหลาย  
  ๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น  
  ๓) พัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งๆข้ึนไป 

 ๓.๕ ความต้องการการชว่ยเหลือ 
  ๑) ด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้น่าอยู่มากยิ่งข้ึน 
  ๒) ด้านระบบสาธารณูปโภคของเด็ก ต้องการห้องน้ าห้องส้วมของเด็กเพ่ิมและครู 
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ภาคผนวก                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
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คณะท างาน 
 

คณะทีป่รกึษา 
 ๑. นางสาวปาริชาติ โน๊ตสภุา ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 ๒. นางอิศยากร      แก้วฝุาย ต าแหน่ง    นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ 
 ๓. นายพยุงศักดิ์     ภูยิหวา        ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลอากาศอ านวย(ชุมชนอุปถัมภ์) 
ผูร้บัผดิชอบงานประกนัคุณภาพของสถานศึกษา  
 ๑. นางสาวรัตนะนาฏ   อัครจันทร์ ต าแหน่ง     ครู   กรรมการ 
 ๒. นางอนุสรณ์  หัตถสาร  ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 
 ๓. นางดาวใจ    เข็มอุทา  ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 
 ๔. นางอ้อมใจ   คิอินธิ  ต าแหน่ง  ครู   กรรมการ 
 ๕.  นางสาวอารียา  หอมสมบัติ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ 
 ๖. นางเกตสดุา  อุณาพรหม ต าแหน่ง  ครู             กรรมการ/เลขานุการ 
ผูจ้ดัท าเอกสาร 
 ๑. นางเกตสดุา  อุณาพรหม ต าแหน่ง  ครู   
 ๒. นางดาวใจ    เข็มอุทา  ต าแหน่ง  ครู    

 
 
 

                                                                      



 

กิจกรรมประจ าวนั 
รบัเดก็ – เคารพธงชาต ิสวดมนต์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมเคลือ่นไหวและจังหวะ 
อบรมคณุธรรม จรยิธรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมเสรมิประสบการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมสรา้งสรรค/์ เสรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมกลางแจ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกมการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมในหอ้งสือ่การเรยีนรูป้ฐมวยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อาหารกลางวนั/อาหารวา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมสมาธ ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การปอ้งกนัและควบคมุโรคตดิตอ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การดแูลสขุภาพฟนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การสง่เสรมิพฒันาการเด็กในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

 ๑.  การประเมนิพฒันาการเดก็ ดว้ยชดุตรวจ DSPM    เทอมละ ๑ ครั้ง 
 ๒.ให้การสง่เสรมิพฒันาการเดก็ในชัน้เรยีน 
 ๓  ให้การกระตุน้เดก็ในรายทีม่ีพฒันาการไมส่มวยั และใหค้ าแนะน าผู้ปกครอง น ากลบัไปฝึกทีบ่้าน 
 ๔. สง่ต่อเด็กพฒันาการลา่ชา้ มาทีร่พ.อากาศอ านวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การสง่เสรมิสขุภาพเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การตดิตามการด าเนินงานดา้นตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การปอ้งกนัรักษาความปลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การปอ้งกนัรักษาความปลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การออกเยีย่มบา้นนกัเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรม/ โครงการตา่งๆ 

โครงการวนัแมแ่หง่ชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการวนัแมแ่หง่ชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการวนัขึน้ปใีหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการยวุชนคนด ีเกง่ มสีขุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการสง่เสรมิความฉลาดทางอารมณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการเฝา้ระวงัและควบคมุโรคมอื เทา้ ปาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการสง่เสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยั 
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