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รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยม
ภายใตสถานการณ COVID – 19
(การตรวจเยี่ยมผานทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)
ศูนยพฒ
ั นาเด็ก

รหัสสถานศึกษา ๓๐๘๐๕๐๒๒๐๑ ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทุงสัง
สังกัดเทศบาลตําบลทุงสัง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ระดับชั้นที่เปดสอนชั้นเตรียมอนุบาล

ตั้งอยูเลขที่ ๒๔/๑ หมูที่ ๒ ตําบลทุงสัง อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย ๘๐๒๔๐ โทรศัพท ๐๗๕-๗๕๘๖๓๐ E-mail Phachanee_56@hotmail.com

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)

ตอนที่ ๑
สรุปขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
(ขอมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕)
๑. ขอมูลทั่วไปของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ประเภท

จํานวน

รวม

๓๐
๓๐

๑.๑ ขอมูลเด็กปฐมวัย
เด็กเตรียมอนุบาล
เด็กอนุบาล
๑.๒ ขอมูลบุคลากร
ผูบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ครูหรือผูดูแลเด็ก
บุคลากรสนับสนุน
อื่น ๆ
๑.๓ จํานวนหอง
หองเรียน
หองปฏิบัติการ
หองพยาบาล
อื่น ๆ

หมายเหตุ

๑
๓
๓
๑
๑
-

๒. สรุปขอมูลสําคัญของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ประเภท
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย
อัตราสวน ครูหรือผูดูแลเด็ก ตอ เด็ก
อัตราสวน หอง ตอ เด็ก
จํานวนครูหรือผูดูแลเด็ก ครบชั้น
๒.๒ รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
อนุบาลปที่ ๓

จํานวน
๑ : ๑๐
๑ : ๑๐
 ครบชั้น
 ไมครบชั้น ในระดับชั้น......

-

หมายเหตุ

๒.๓ จํานวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง
ในปการศึกษาที่ประเมิน
การศึกษาปฐมวัย

๑๖๒

๓. ขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ (โปรดทําเครื่องหมาย  หนาขอที่พบ)
การศึกษาปฐมวัย
๑. อาหารกลางวัน (คาอาหารกลางวัน จํานวน 21 บาท/คน/วัน)
 ๑.๑ ครบหาหมู
 ๑.๒ เพียงพอตอจํานวนเด็ก
 ๑.๓ สะอาดปลอดภัยไมใสผงชูรส
๑.๔ มีชอนสอมใหกับเด็กครบทุกคนทุกครั้ง
 ๑.๕ ผูประกอบอาหาร (แมครัว ผูชวย) ระวังเรื่องความสะอาด (สวมหมวก ผากันเปอน
ระหวางประกอบอาหาร และแจกอาหาร)
 ๑.๖ บริเวณหองครัว เครื่องมือ เครื่องใช ฯลฯ มีความสะอาด
 ๑.๗ บริเวณรับประทานอาหารสําหรับเด็กเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย
๒. หองสุขา อางลางมือ ลางหนา แปรงฟน สําหรับเด็ก
 ๒.๑ ขนาดเหมาะสม
 ๒.๒ เพียงพอ
 ๒.๓ สะอาด
 ๒.๔ มีความปลอดภัย
 ๒.๕ มีผูดูแลและทําความสะอาด
๓. บริเวณสนามเด็กเลน
 ๓.๑ ปลอดภัย
 ๓.๒ รมรื่น สะอาด
 ๓.๓ มีเครื่องเลนที่เสริมพัฒนาการ
 ๓.๔ มีผูดูแลตลอดเวลา
๔. การจัดการเรียนการสอน
 ๔.๑ มีสื่อการจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย
 ๔.๒ เนนพัฒนาการ ๔ ดาน (รางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม สติปญญา)
๕. การนอนพักผอนของเด็ก
 ๕.๑ สถานที่สะอาดปลอดภัย เงียบสงบ
 ๕.๒ เครื่องนอนสะอาด เพียงพอสําหรับเด็กแตละคน
 ๕.๓ มีผูดูแลตลอดเวลาที่เด็กนอน
๑
(ปรับปรุง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

ตอนที่ ๒
สรุปผลประเมินการตรวจเยี่ยมผานทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
และขอเสนอแนะ
การพิจารณา ใหทาํ เครื่องหมาย √ ในชองผลการพิจารณาที่พบขอมูล หลักฐานเชิงประจักษ
ใหทาํ เครื่องหมาย X ในชองผลการพิจารณาที่ไมพบขอมูล หลักฐานเชิงประจักษ
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
จุดเนน การบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อสงเสริมใหเด็กมีสุขภาพสมบูรณ นารักสมวัย
ไดผลประเมินระดับ ดี
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
๑. มีการวางแผนการดําเนินการในแตละปการศึกษา

๒. มีการนําแผนการดําเนินการไปใชดําเนินการ

๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผน

๔. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขในปการศึกษาตอไป



๕. มีการนําเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ

ไดผลประเมินระดับ ดีมาก
ระดับคุณภาพ
เกณฑการพิจารณา
 ดีมาก
• มีหลักฐานหรือขอมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในชวง ๓ ปการศึกษา และ
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น
 ดีเยี่ยม
• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในชวง ๓ ปการศึกษา และ
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ
• มีหลักฐานแสดงใหเห็นวาสถานศึกษามี แบบอยางที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม
(Innovation) ดังนี้
 แบบอยางที่ดี (Best Practice)
 นวัตกรรม (Innovation)
-

๒
(ปรับปรุง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

สรุปผลประเมิน
 ควรไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด
o ปรับปรุง (๐-๓ ขอ)
o พอใช (๔ ขอ)
 เปนไปตามเกณฑที่กาํ หนด
o ดี (๕ ขอ)
 ดีมาก (๕ ขอ และเปนไปตามเกณฑการ
พิจารณาระดับดีมาก)
o ดีเยี่ยม (๕ ขอ และเปนไปตามเกณฑการ
พิจารณาระดับดีเยี่ยม)

จุดที่ควรพัฒนา
-

จุดเดน
ผูบริการและผูรับบริการ มีความเอาใจใสใหความสําคัญ
กับศูนยพัฒนาเด็กอยางใกลชิด

ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑
ศูนยพัฒนาเด็กมีรองรอยหรือหลักฐานครบถวนตามตัวชี้วัดที่กําหนด แสดงถึงการบริหารจัดการที่เปน
ระบบตามกระบวนการ PDCA ตามจุดเนนการบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อสงเสริมใหเด็กมีสุขภาพสมบูรณนารัก
สมวัยดี ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามจุดเนนที่กําหนดไว สถานศึกษาไดรับการพัฒนาจุดเนนโดยการรวมกันจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๓,๒๕๖๔ มีการจัดทําการประกันคุณภาพภายใน ๒๕๖๓ มีการเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาใหความเห็นชอบ มีการดําเนินการตามแผน มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกป ภาคเรียน
อยางนอย ๒ ครั้ง ในป ๒๕๖๓ ประชุมผูปกครองภาคเรียนละครั้ง มีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานตาม
โครงการ โดยผูบริหารสถานศึกษามีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป แจงผูเกี่ยวของ
ทราบและจากรายงานการประเมินคุณภาพภายในดา นการบริหารจัดการสถานศึกษาเด็กปฐมวัย ปการศึกษา
๒๕๖๑ มีคุณภาพระดับดี ปการศึกษา ๒๕๖๒ มีคุณภาพระดับดีมาก ปการศึกษา ๒๕๖๓ มีคุณภาพระดับดีมาก
แสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการพัฒนาอยางตอเนื่องในชวง ๓ ป และมีแนวทาง
รักษาคุณภาพดานการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่สูงขึ้นอยางเหมาะสม แตควรมีการจัดทําแบบอยางที่
ดี(Best Practice) หรือนวัตกรรม(Innovation)ที่เหมาะสมดวย พรอมทั้งมีการเผยแพรใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ
ทั้งที่ประชุมครู ผูปกครอง คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็ก และเว็บไซต เฟซบุก เปนตน

๓
(ปรับปรุง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

มาตรฐานที่ ๒ ครู/ผูดูแลเด็กใหการดูแลและจัดประสบการณการเรียนรูและการเลนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
จุดเนน ครูจัดประสบการณตรง เพื่อสงเสริมใหเด็กมีสุขภาพสมบูรณ นารักสมวัย
ไดผลประเมินระดับ ดี
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
๑. ครูหรือผูดูแลเด็ก มีการวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูรายปครบทุกหนวยการ

เรียนรู ทุกชั้นป


๒. ครูหรือผูดูแลเด็กทุกคนมีการนําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูไปใชในการจัด
ประสบการณโดยใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู



๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณอยางเปนระบบ



๔. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณของครูหรือผูดูแลเด็กอยางเปน
ระบบ
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ



ไดผลประเมินระดับ ดีมาก
ระดับคุณภาพ
เกณฑการพิจารณา
 ดีมาก
• มีหลักฐานหรือขอมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในชวง ๓ ปการศึกษา และ
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น
 ดีเยี่ยม
• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในชวง ๓ ปการศึกษา และ
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ
• มีหลักฐานแสดงใหเห็นวาสถานศึกษามี แบบอยางที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม
(Innovation) ดังนี้
 แบบอยางที่ดี (Best Practice)
 นวัตกรรม (Innovation)
-

๔
(ปรับปรุง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

สรุปผลประเมิน
 ควรไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด
o ปรับปรุง (๐-๓ ขอ)
o พอใช (๔ ขอ)
 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
o ดี (๕ ขอ)
 ดีมาก (๕ ขอ และเปนไปตามเกณฑการ
พิจารณาระดับดีมาก)
o ดีเยี่ยม (๕ ขอ และเปนไปตามเกณฑการ
พิจารณาระดับดีเยี่ยม)

จุดที่ควรพัฒนา
-

จุดเดน
การจัดประสบการณเรียนรูทสี่ งเสริมใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรง

ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๒
ศูนยพัฒนาเด็กมีรองรอยหรือหลักฐานครบถวนตามตัวชี้วัดที่กําหนด แสดงถึงครูหรือผูดูแลเด็กมีแผนการ
จัดประสบการณการเรียนรูครอบคลุมในการพัฒนาเด็กครบทั้ง ๔ ดาน โดยกําหนดหนวยการเรียนรูตลอดป ๕๒
หนวยการเรียนรู ครบทุกชั้นป ตามจุดเนนครูจัดประสบการณตรง เพื่อสงเสริมใหเด็กมีสุขภาพสมบูรณ นารักสมวัย
ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามจุดเนนที่กํา หนดไว โดยครูหรือผูดูแลเด็กไดจัดประสบการณการเรียนรู การพัฒนา
คุณภาพเด็กตามจุดเนน โดยใชสื่อเทคโนโลยีนิทานสําหรับเด็กจากชองยูทูบ และแหลงเรียนรู เชน เทศบาลตําบล
ทุงสัง วัดภูเขาลําทัง เปนตน จากรายงานการประเมินตนเองดานครูหรือผูดูแลเด็กใหการดูแลและจัดประสบการณ
การเรียนรูและการเลนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ปการศึกษา ๒๕๖๑ ครูหรือผูดูแลเด็กรอยละ ๑๐๐ มีระดับคุณภาพดี
มาก ปการศึกษา ๒๕๖๒ ครูหรือผูดูแลเด็กรอยละ ๑๐๐ มีระดับคุณภาพดีมาก ปการศึกษา ๒๕๖๓ ครูหรือผูดูแล
เด็กรอยละ ๑๐๐ มีระดับคุณภาพดีมาก แสดงถึงครูหรือผูดูแลเด็กใหการดูแลและจัดประสบการณการเรียนรูและ
การเลน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาอยา งตอเนื่องในชวง ๓ ป และมีแนวทางรักษาคุณภาพดา นครูหรือ
ผูดูแลเด็กใหการดูแลและจัดประสบการณการเรียนรูและการเลนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยสูงขึ้น แตควรมีการจัดทํา
แบบอยางที่ดี(Best Practice) หรือนวัตกรรม(Innovation)ที่เหมาะสมดวย พรอมทั้งมีการเผยแพรใหผู มีสวน
เกี่ยวของทราบทั้งที่ประชุมครู ผูปกครอง คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็ก และเว็บไซต เฟซบุก เปนตน

๕
(ปรับปรุง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย
จุดเนน เด็กมีสุขภาพสมบูรณ นารักสมวัย
ไดผลประเมินระดับ ดี
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
๑. มีการระบุเปาหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย




๒. มีการระบุวิธพี ัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอยางเปนระบบ ตามเปาหมายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเปาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย



๔. มีการนําผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการสมวัย



๕. มีการนําเสนอผลการประเมินคุณภาพเด็กปฐมวัยตอผูที่เกี่ยวของ



ไดผลประเมิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑการพิจารณา
 ดีมาก
• มีหลักฐานหรือขอมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในชวง ๓ ปการศึกษา และ
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น
 ดีเยี่ยม
• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในชวง ๓ ปการศึกษา และ
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ
• มีหลักฐานแสดงใหเห็นวาสถานศึกษามี แบบอยางที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม
(Innovation) ดังนี้
 แบบอยางที่ดี (Best Practice)
 นวัตกรรม (Innovation)
-

๖
(ปรับปรุง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

สรุปผลประเมิน
 ควรไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด
o ปรับปรุง (๐-๓ ขอ)
o พอใช (๔ ขอ)
 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
 ดี (๕ ขอ)
o ดีมาก (๕ ขอ และเปนไปตามเกณฑการ
พิจารณาระดับดีมาก)
o ดีเยี่ยม (๕ ขอ และเปนไปตามเกณฑการ
พิจารณาระดับดีเยี่ยม)

จุดที่ควรพัฒนา
-

จุดเดน
เด็กมีสุขภาพสมบูรณ นารักสมวัย

ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๓
ศูนยพัฒนาเด็กมีรองรอยหรือหลักฐานครบถวนตามตัวชี้วัดที่กําหนด และแสดงถึงเด็กไดรับการพัฒนาจาก
การจัดประสบการณการเรียนรูที่พัฒนาคุณภาพของเด็ก ครบทั้ง ๔ ดาน ตามจุดเนน เด็กมีสุขภาพสมบูรณ นารัก
สมวัย ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามจุดเนนที่กําหนดไว โดยเด็กไดรับการพัฒนาตามจุดเนน ดังนี้ สถานศึกษา
กําหนดเปาหมาย มีคุณภาพระดับ ดีมาก โดยศูนยพัฒนาเด็กสงเสริมใหครูผูดูแลเด็กจัดประสบการณการเรียนรูที่
หลากหลายเพื่อสงเสริมใหเด็กมีสุขภาพสมบูรณ นารักสมวัย โดยครูผูดูแลเด็กจัดประสบการณเรียนรูผานกิจกรรม
กลางแจง เชน การเลนเครื่องเลนสนาม การเลนโยนบอล ชิงบอล และผานกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ เชน
เคลื่อนไหวรางกายอิสระตามจังหวะเพลง แตไมเห็นถึงการพัฒนาของเด็กและความตอเนื่องของแผนงาน/โครงการ
ตา ง ๆ ที่เ กี่ย วของกั บการพัฒนาคุณ ภาพของเด็ก ดังนั้น ศูนย พั ฒนาเด็ก ปฐมวั ย ควรมีการเก็ บ รวบรวมข อมู ล
พัฒนาการของเด็ก ทั้ง ๔ ดานอยางเปนระบบและบรรจุแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็ก ไวในแผนปฏิบัติ
การประจําป ในชวง ๓ ปอยางตอเนื่อง รวมถึงใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินพัฒนาการของเด็กและควรมี
แนวทางรัก ษาผลการพั ฒนาการของเด็ก ที่สูงขึ้ นอย า งเหมาะสมและอาจจะมี ก ารจัด ทํ า แบบอย า งที่ดี (Best
practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) ที่เหมาะสมดวย

๗
(ปรับปรุง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
สถานพัฒนาเด็ กควรดํา เนินการวางแผนการประกันคุณภาพภายในอยา งเปนระบบและตอเนื่ อง ตาม
กระบวนการ PDCA มีการเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐานยอนหลังอยางนอย ๓ ป ใหมีความพรอมที่จะนําเสนอใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส มีการรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอง
กับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนยพัฒนา
เด็ก และดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่กําหนด จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา นําขอมูลสาร
นิทัศนมาสรุปรวบรวมเปนขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในปถัดไป
และควรรวบรวมขอมูล และหลักฐานวิธีการปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จเปนแบบอยางที่ดี หรือ นวัตกรรม ซึ่งมี
กระบวนการ วิธีการที่คิดคนขึ้นใหมหรือนํามาดัดแปลงจนสงผลตอภาพรวมในทางที่ดีขึ้น ทั้งดานผูบริหาร ดานครู
หรือผูดูแลเด็ก และดานเด็ก นําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง เพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานอีกชองทางหนึ่ง
เปนตน

๘
(ปรับปรุง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

คํารับรอง
คณะผู ป ระเมิ น ภายนอกขอรั บ รองว า ได ทํ า การประเมิ น ผลการตรวจเยี่ ย มผ า นทางระบบวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึก ษา (องค การมหาชน) ซึ่ง ตัดสิ นผลการประเมิน คุณ ภาพภายนอกบนฐานความโปรง ใส และยุ ติ ธ รรม
ทุกประการ ลงนามโดยคณะผูประเมินภายนอก ดังนี้
ตําแหนง

ชื่อ - นามสกุล

ประธาน

นายสมเกียรติ ชนาชน

กรรมการและเลขานุการ

นายนพดล ไชยศร

ลายมือชื่อ

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๙
(ปรับปรุง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๑๐
(ปรับปรุง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

