คู่มือการให้บริการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3221 , 3222

คู่มอื การให้บริการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3221 , 3222

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่ก ารเป็นศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ต้นแบบ แหล่งเรียนรู้และพัฒนาองค์
ความรู้ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย

พันธกิจ
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก อายุ 3 เดือน – 3 ปี มีการเจริญเติบโต ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพัฒนาการให้เป็นไปตามวัย
2. เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มสี ถานเลี้ยงดูบุตรที่
มีคุณภาพ
3. เพื่อเป็นแหล่ง ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ของบุคลากร นิสติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยของ
บุคคลและหน่วยงานทั่วไป

การรับเด็ก
1. เด็กอายุ 3 เดือน –3 ปี
2. เด็กที่มสี ุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย หรือพิการทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ระเบียบการรับสมัคร
1. ผูป้ กครองต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา
2. ผูป้ กครองต้องนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยามาจองคิวล่วงหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หมายเหตุ กรณีมขี ้อสงสัย หรือประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับการรับเด็กเข้า
ศูนย์ฯ ให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการศูนย์ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. แบบฟอร์มใบสมัคร จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาสูติบัตรของเด็ก จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้านของเด็ก จานวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายเด็กขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ
5. สาเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาของผูป้ กครอง จานวน 1 ฉบับ
6. รูปถ่ายผูป้ กครองที่มสี ิทธิรับ-ส่งเด็กขนาด 2 นิว้ จานวน 1 ใบ/ คน

การรับ-ส่งเด็ก
- ศูนย์ฯเปิดให้บริการในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 07.40-17.00 น.
- หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- เวลาสาหรับรับ-ส่งเด็กได้ ดังนี้
ส่งเด็กได้ในช่วงเวลา 07.40 - 09.00 น.
รับเด็กได้ช่วงเวลา 16.30 -17.00 น.
หมายเหตุ
- การรั บ ส่ ง เด็ ก มี ก ารเซ็ น ชื่ อ รั บ -ส่ ง เด็ ก ผู้ รั บ เด็ ก ต้ อ งแสดงบั ต ร
ผูป้ กครองทุกครั้ง
- กรณีผู้ปกครองไม่สามารถมารับเด็กได้ตามเวลาที่กาหนด ให้โทร
แจ้งศูนย์ฯหรือคณะพยาบาลศาสตร์ล่วงหน้า เบอร์โทร 054-466666 ต่อ 3221
-3222
- หากท่านผู้ปกครองมารับเด็กเกินเวลาที่กาหนด กรุณาแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนเวลา 15.00 น. โดยทางศูนย์ฯจะคิดค่าบริการนอกเวลา

ค่าบริการดูแลเด็กนอกเวลาราชการ
เวลา 17.00-18.00น. ชั่วโมงละ 50 บาท

ค่าบริการ
1. ค่าอุปกรณ์แรกเข้า 1,000 บาท/ปี ได้แก่
- ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน 2 ชุด
- หมอนหนุน
1 ใบ
- หมอนข้าง
1 ใบ
- แก้วน้า
1 ใบ

คาแนะนาเกี่ยวกับอาหารสาหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย
1.) การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
นมแม่คอื หยดแรกของสายใยรักแห่งครอบครัว
6 เดือนแรกเป็นระยะสาคัญสาหรับการสร้างรากฐานการเจริญเติบโตของสมอง นมแม่
เป็นอาหารที่ดที ี่สุด เพราะมีสารอาหารมากกว่า 200 ชนิดมีสารช่วยสร้างเซลล์สมอง เส้นใย
ประสาทสมอง และจอประสาทตา มีภูมติ า้ นทานโรค ทาให้ลูกแข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อย ทาให้
ระดับพัฒนาการและความฉลาด ไอคิวดีกว่าเด็กที่กินนมชนิดอื่น การให้อาหารอื่นเป็นการให้ส่งิ
แปลกปลอมแก่ทารก เพราะร่างกายยังไม่สามารถย่อยได้ อาจทาให้เกิดท้องร่วง หรือแพ้โปรตีน
นมวัวได้แม่ควรเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตอ่ ไปควบคู่กับ
อาหารตามวัยจนลูกอายุครบ 2 ปีหรือนานกว่านั้น

กิจกรรมพิเศษประจาปี
- กิจกรรมวันเกิดของเด็ก
- กิจกรรมตามประเพณี เช่น วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง และ
วันสงกรานต์ เป็นต้น
- กิจกรรมตามวันสาคัญต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก วันพ่อ วันแม่

ขอความร่วมมือผู้รับบริการปฏิบัติตามระเบียบที่ทางศูนย์ฯกาหนดไว้
หากไม่ปฏิบัติตาม ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสิทธิ์ปฏิเสธในการให้บริการ

*** หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถประสานและติดต่อ
อาจารย์พยาบาลของคณะได้ (ในเวลาราชการ)
- นางสาว ดาว
เวียงคา
โทร 054-466-666 ต่อ 3119
- นางสาว บุษยารัตน์ ศิลปะวิทยาทร โทร 054-466-666 ต่อ 3131
- นางสาว ศุภลักษณ์ อยู่ยอด
โทร 054-466-666 ต่อ 3127
- นางสาว เกศินี
คันธวงศา
โทร 054-466-666 ต่อ 3131
- นางสาว เพชรลดา สีขาว
โทร 080-122-5514 ต่อ 3126

-

แก้วแปรงฟัน
1 ใบ
ชุดอาหาร
1 ชุด
ชุดเอี๊ยม
1 ตัว
สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก

2. ค่าบริการรายเดือน แบ่งเป็น 2 กลุ่มอายุ ดังนี้
- เด็กอายุ 3 เดือน- 1 ปี เดือนละ 3,000 บาท
- เด็กอายุ1ปี ขึน้ ไป –3 ปี เดือนละ 2,500 บาท
3. การชาระได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 ของทุกเดือน และมีเงื่อนไขดังนี้
- หากค้างชาระจนถึงวันที่ 6 เตือนด้วยวาจา ครัง้ ที่ 1
- หากค้างชาระจนถึงวันที่ 8 เตือนด้วยวาจา ครั้งที่ 2
- หากค้างชาระจนถึงวันที่ 10 เจ้าหน้าที่การเงินจะออกหนังสือ
แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ปกครองหยุดรับบริการชั่วคราว ผู้ปกครองต้อง
จ่ายค่าบริการตามปกติ

การแต่งกายของเด็ก
แต่งกายตามปกติ ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด

อุปกรณ์ส่วนตัวของเด็กที่ต้องเตรียมมาประจาวัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เสือ้ ผ้า
2-3 ชุด
ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่
1 ผืน
ผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก
1 ผืน
แพมเพริ์ส
3-4 ชิน้
ขวดนมต้มสะอาด จานวนตามที่ใช้ทั้งวัน
นมผง/นมกล่อง ที่เด็กรับประทาน
แปรงสีฟันและยาสีฟัน (กรณีเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป)
ผ้าเช็ดน้ามูกน้าลาย
2 ผืน (กรณีเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี)

กิจกรรมประจาวันห้องเด็กโต

การจัดกลุ่มเด็ก
แบ่งเป็น 3 ห้อง ดังนี้
- ห้องเด็กเล็ก อายุ 3เดือน ถึง 12 เดือน
- ห้องเด็กกลาง อายุมากกว่า 1-2 ปี
- ห้องเด็กโต อายุมากกว่า 2-3 ปี

เวลา
07.40-09.00 น.
09.00-9.40 น.
09.40-09.50 น.

การให้บริการมีดังนี้
1. ด้านโภชนาการ
1.1 ศูนย์ฯมุง่ เน้นให้เด็กได้รับอาหารที่เหมาะสมกับวัยเด็ก ถูกหลักอนามัย
1.2 ได้รับนมถูกต้องและเพียงพอกับความต้องการของเด็กตามวัย
2. ด้านสุขภาพอนามัย
2.1 ประเมินภาวะสุขภาพร่างกายเด็กทุกวัน
2.2 ดูแลความสะอาดและความสุขสบายทั่วไป
2.3 เสริมสร้างสุขนิสัยที่ดี เช่น การรับประทานอาหาร การทาความ
สะอาดปาก-ฟัน การล้างมือ การฝึกการขับถ่าย การใช้ห้องน้า เป็นต้น
2.4 ให้คาแนะนาและตรวจสุขภาพโดยแพทย์/อาจารย์พยาบาล
2.5 ให้คาแนะนาและตรวจสุขภาพฟันและช่องปากโดยทันตแพทย์ทุก 6
เดือน
2.6 กรณีพบเด็กมีอาการเจ็บป่วยศูนย์จะแยกเด็กไว้และให้การดูแล
เบือ้ งต้น และแจ้งผู้ปกครองให้นาเด็กไปตรวจเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่
เหมาะสมต่อไป
3. ด้านการเจริญเติบโต
3.1 เด็กอายุ 3 เดือน – 2 ปี ชั่งน้าหนัก วัดความยาว(ส่วนสูง)และวัดรอบ
ศีรษะเด็กทุกเดือน
3.2 เด็กอายุ 2 ปีขึน้ ไป ชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงทุกสิน้ เดือน
3.3 ประเมินภาวะโภชนาการและส่งเสริมโภชนาการให้เหมาะสมกับวัย

09.50-10.00 น.
10.00-10.10 น.
10.10-10.20 น.
10.20-10.40 น.
10.40-11.00 น.
11.00-11.20 น.
11.20-11.40 น.
11.40-14.40 น.
14.40-15.30 น.
15.30-15.45 น.
15.45-16.50 น.

กิจกรรมประจาวัน
รับเด็ก ประเมินสุขภาพร่างกายทั่วไป พาเด็กไปล้างมือ
กิจกรรมเสรี
เล่นของเล่นในห้อง (ระหว่างรอเพื่อนๆ)
กิจกรรมกลางแจ้ง
- เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทาสมาธิ
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ
- ออกกาลังกาย เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
เข้าห้องน้า ล้างมือ ดื่มนม
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (กิจกรรมในวงกลม)
กิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น ระบายสี เขียนตามรอยประ
ปะติดกระดาษ เป็นต้น
กิจกรรมเสรี เกมการศึกษา
พักรับประทานอาหาร
แปรงฟัน
นอนพักผ่อน เก็บที่นอน
อาบน้า พักรับประทานอาหารว่าง
เล่านิทาน สรุปกิจกรรม
เตรียมตัวกลับบ้าน

กิจกรรมประจาวันห้องเด็กกลาง
เวลา
กิจกรรม
07.40-09.00 น. รับเด็ก ประเมินสุขภาพร่างกายทั่วไป พาเด็กไปล้างมือ
09.00-9.40 น. กิจกรรมเสรี
เล่นของเล่นในห้อง (ระหว่างรอเพื่อนๆ)
09.40-09.50 น. กิจกรรมกลางแจ้ง
- เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทาสมาธิ
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ
- ออกกาลังกาย เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย
09.50-10.40 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (กิจกรรมในวงกลม)
เป็ น กิ จ กรรมกลุ่ ม ในห้ อ งเรี ย น เช่ น ร้ อ งเพลง เล่ า นิ ท าน
ท่อง ก-ฮ ท่อง A-Z และท่องคาคล้องจอง เป็นต้น
10.40-10.50 น. ล้างมือ ดื่มนม ดื่มน้า
10.50-11.00 น. กิจกรรมสร้างสรรค์
เป็นกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยว เช่น วาดภาพระบายสี
การเล่นสี การพิมพ์ภาพ การปั้น การพับ การฉีกตัดปะ
เป็นต้น
11.00-11.30 น. ล้างมือ รับประทานอาหารกลางวัน
11.30-12.00 น. แปรงฟัน เข้าห้องน้า ตรวจสุขภาพ
12.00-14.30 น. นอนหลับพักผ่อน
14.30-15.00 น. อาบน้าทาความสะอาดร่างกาย
15.00-15.30 น. รับประทานอาหารว่าง ดื่มนม
15.30-15.40 น. เต้นประกอบเพลง
15.40-16.50 น. เล่นอิสระ เตรียมตัวกลับบ้าน

4. ด้านพัฒนาการ
4.1 เด็กอายุ 3 เดือน-1 ปี ประเมินพัฒนาการ ทุก 2 เดือน
4.2 เด็กอายุ 1-3 ปี ประเมินพัฒนาการ ทุก 3 เดือน
4.3 จัดกิจกรรมกระตุน้ และส่งเสริมพัฒนาการเด็กครอบคลุมทุกด้าน (ตาม
ช่วงอายุของเด็ก) ได้แก่
1) ด้านกล้ามเนือ้ มัดใหญ่ เช่น กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
การเล่น เกมกีฬา การปีนป่าย เป็นต้น
2) ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรม
ทางด้านศิลปะต่างๆ พับ ตัด แปะ การขีดเขียน การปั้นดินน้ามัน การ
ต่อบล็อก เกมภาพตัดต่อ เป็นต้น
3) ด้านภาษา เช่น การเล่านิทาน การพูด การออกเสียง การร้อง
เพลงการเรียนรู้คาศัพท์ต่างๆ การฝึกพูดคาคล้องจอง เป็นต้น
4) ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง เช่น การอบรมวินัยและการ
สร้างเสริมสุขนิสัยที่ดี เช่น การรับประทานอาหาร การล้างมือ การทา
ความสะอาดปาก-ฟัน การฝึกการขับถ่ายการใช้ห้องน้า เป็นต้น
5) กิจกรรมเสริม เช่นการฟังเพลงคลาสสิค ดูวีดโี อสาหรับเด็ก
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน เป็นต้น
5. การรายงานสุขภาพเกี่ยวกับเด็กโดยแจ้งผู้ปกครอง พร้อมข้อเสนอแนะ
6. การจัดบอร์ดวิชาการเกี่ยวกับการดูแลเด็ก ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเป็นระยะ
7. การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเลีย้ งดูเด็ก ในเรื่อง โภชนาการ สุขภาพอนามัย
การเจริญเติบโต พัฒนาการ และการดูแลเมื่อเด็กมีปัญหาสุขภาพ หรือ ภาวะ
เจ็บป่วย
8. การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ศูนย์ฯมีนโยบายการควบคุมและการ
ป้องกันการติดเชือ้ เพื่อให้เด็กปลอดภัยจากการติดเชือ้ มากที่สุด ดังนั้นจึงไม่
อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนได้รับอนุญาตและ
เด็กที่มีอาการดังต่อไปนี้ จะงดให้บริการ
8.1 มีไข้ (อุณหภูมกิ ายมากกว่า 37.8 0C)
8.2 ท้องเสีย (มากกว่า 3 ครั้งใน 24 ชั่วโมง)

8.3 มีอาการ เจ็บคอ ผื่น น้ามูกมีลักษณะเหนียวข้นหรือเปลี่ยนสี
มีเสมหะ หรือซึมลง เป็นต้น
8.4 ตาแดง มีขตี้ ามากหรือเป็นหนอง
8.5 ตาหรือตัวเหลือง
8.6 ไอรุนแรง
8.7 อาเจียน มากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป ใน 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ ในกรณี ที่ ค รู พี่ เ ลี้ ย งประเมิ น อาการพบว่ า เด็ ก มี อ าการป่ ว ย
เกิดขึน้ ระหว่างวัน ครูพี่เลี้ยงจะดาเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ และขอความ
กรุณาให้ผู้ปกครองมารับเด็กกลับภายใน 2 ชั่วโมง

กิจกรรมประจาวันสาหรับเด็ก
กิจกรรมประจาวันห้องเด็กเล็ก
เวลา
กิจกรรม
07.40-09.00 น. รับเด็ก ประเมินสุขภาพร่างกายทั่วไป
09.00-09.50 น. ทากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
- ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น ให้เด็กฝึกเดินตามราว,จับมือ
ฝึกหัดเดินฯลฯ
- ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น กระตุ้นให้เด็กมองตามสิ่งของ
ฝึกจับลูกบอล,ฟังเสียงจากของเล่นฯลฯ
- ด้านภาษา เช่น พูดคุยหยอกล้อกับเด็กบ่อยๆ สอนให้เด็ก
รู้จั ก ชื่ ออวั ย วะและผลไม้ ฝึ ก ให้เ ด็ ก เลีย นแบบการเล่น ท า
เสียง เป็นต้น
- ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง เช่น กระตุ้นให้เด็กยิ้ม
แสดงการโต้ตอบกับคนที่คุ้นเคย ฝึกให้เด็กเล่นสิ่งของตาม
ประโยชน์ของสิ่งของ เป็นต้น
09.50-10.00 น. ดื่มนม พักผ่อน
10.00-11.00 น. นอนหลับพักผ่อน (เปิดเพลงกล่อม) ตรวจสุขภาพ
11.00-11.30 น. กระตุน้ พัฒนาการตามวัย
11.30-14.30 น. อาบน้า
14.30-16.50 น. เล่นอิสระ ดื่มนม เตรียมตัวกลับบ้าน
หมายเหตุ เนื่องจากเด็กในช่วงวัยนี้มกี ารพักผ่อนที่ไม่เท่ากัน การจัดกิจกรรมอาจมี
การปรับให้เหมาะสมตามช่วงวัยของเด็ก

การรับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วิสัยทัศน์
มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ต้ น แบบ แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาองค์
ความรู้ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
พันธกิจ
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก อายุ 3 เดือน – 3 ปี มีการเจริญเติบโต ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และพัฒนาการให้เป็นไปตามวัย
2. เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มสี ถานเลี้ยงดูบุตรที่มคี ุณภาพ
3. เพื่อเป็นแหล่ง ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ของบุคลากร
นิสติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยพะเยา
4. เพื่อ เป็ นแหล่ง ศึก ษาดู งานด้ านการส่ง เสริ มสุ ขภาพเด็ก ปฐมวัย ของบุค คลและ
หน่วยงานทั่วไป
ประเภทการให้บริการ
1. เด็กอายุ 3 เดือน –3 ปี
2. เด็กที่มสี ุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย หรือพิการทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ระเบียบการรับสมัคร
1. ผูป้ กครองต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา
2. ผูป้ กครองต้องนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยามาจองคิวล่วงหน้าที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
หมายเหตุ กรณีมีขอ้ สงสัย หรือประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับการรับเด็กเข้าศูนย์ฯให้ถือ
ว่าการตัดสินของคณะกรรมการศูนย์ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. แบบฟอร์มใบสมัคร จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาสูติบัตรของเด็ก จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้านของเด็ก จานวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายเด็กขนาด 2 นิว้ จานวน 2 ใบ
5. สาเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาของผูป้ กครอง จานวน 1 ฉบับ

6. รูปถ่ายผู้ปกครองที่มสี ิทธิรับ-ส่งเด็กขนาด 2 นิว้ จานวน 1 ใบ/ คน
ลักษณะการให้บริการ
1.ส่งเสริมด้านพัฒนาการตามวัย
2.ส่งเสริมด้านโภชนาการและด้านการเจริญเติบโต
3.ส่งเสริมการดูแลด้านสุขภาพ
การกากับติดตามการดาเนินงาน
1.การประชุมคณะกรรมการทุก 4 เดือน/1ครั้ง
2.การให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
2.1 ประชุมผูป้ กครองประจาปีเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะปีละ 1 ครั้ง
2.2 ประเมินผลการให้บริการจากผู้ปกครองและนาผลการประเมินมาพัฒนา
ในปีตอ่ ไป
3.จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณปีละ 1 ครั้งเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยทราบ

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อม
หลักฐาน

คุณสมบัติครบถ้วน

ตรวจสอบคุณสมบัติไม่

นาเสนอคณะกรรมการ

ครบชีแ้ จง/ผูป้ กครอง
แจ้งผูป้ กครอง

มติเห็นชอบแจ้ง

ส่งใบสมัครเข้า

ผูป้ กครอง

รับบริการ

รับทราบ

