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วิสัยทัศน์ 

 มุ่งสู่การเป็นศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ แหล่งเรียนรู้และพัฒนาองค์
ความรู ้ด้านการสรา้งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
 

พันธกิจ 
 1.   เพื่อส่งเสริมให้เด็ก อายุ 3 เดือน – 3 ปี มีการเจรญิเติบโต ทั้งดา้น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพัฒนาการให้เป็นไปตามวัย  
 2.   เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มสีถานเลี้ยงดูบุตรที่
มีคุณภาพ 
 3.   เพื่อเป็นแหล่ง ศึกษา ค้นคว้า และวจิัย ดา้นการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 
ของบุคลากร นิสติสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 4.   เพื่อเป็นแหลง่ศกึษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยของ
บุคคลและหน่วยงานทั่วไป  

การรับเด็ก 

 1. เด็กอายุ 3 เดือน –3 ป ี
 2. เด็กที่มสีุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย หรือพกิารทั้งทางร่างกายและจติใจ 
 
 

ระเบียบการรับสมัคร 
 1. ผูป้กครองต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 2. ผูป้กครองตอ้งน าบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยามาจองคิวลว่งหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 หมายเหตุ กรณีมขี้อสงสัย หรอืประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับการรับเด็กเข้า
ศูนย์ฯ  ให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการศูนย์ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

หลักฐานประกอบการสมัคร 

 1.  แบบฟอร์มใบสมัคร  จ านวน 1 ฉบับ 
 2.  ส าเนาสูติบัตรของเด็ก   จ านวน 1 ฉบับ 
 3.  ส าเนาทะเบียนบ้านของเด็ก จ านวน 1 ฉบับ 



 4.  รูปถ่ายเด็กขนาด 2 นิ้ว  จ านวน 2 ใบ 
 5.  ส าเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาของผูป้กครอง จ านวน 1 ฉบับ 
 6.  รูปถ่ายผูป้กครองที่มสีิทธิรับ-ส่งเด็กขนาด 2 นิว้ จ านวน 1 ใบ/ คน 

การรับ-ส่งเด็ก 

-   ศูนย์ฯเปิดให้บริการในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 07.40-17.00 น.  
-   หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
-   เวลาส าหรับรับ-ส่งเด็กได้ ดังนี้ 
     ส่งเด็กได้ในชว่งเวลา  07.40 - 09.00 น. 
     รับเด็กได้ช่วงเวลา     16.30 -17.00  น. 

หมายเหตุ  

-   การรับส่งเด็ก มีการเซ็นชื่อรับ-ส่งเด็ก ผู้รับเด็กต้องแสดงบัตร
ผูป้กครองทุกครั้ง 

-   กรณีผู้ปกครองไม่สามารถมารับเด็กได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้โทร
แจง้ศูนย์ฯหรอืคณะพยาบาลศาสตร์ล่วงหน้า เบอร์โทร 054-466666 ต่อ 3221
-3222 

-   หากท่านผู้ปกครองมารับเด็กเกินเวลาที่ก าหนด กรุณาแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนเวลา 15.00 น. โดยทางศูนย์ฯจะคิดค่าบริการนอกเวลา  
 

ค่าบริการดูแลเด็กนอกเวลาราชการ 

 เวลา 17.00-18.00น. ช่ัวโมงละ 50 บาท 
 

ค่าบริการ 

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

ค าแนะน าเกี่ยวกับอาหารส าหรับเด็กในแต่ละช่วงวยั 

1.)   การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

นมแม่คอืหยดแรกของสายใยรักแห่งครอบครัว 

 6 เดอืนแรกเป็นระยะส าคัญส าหรับการสร้างรากฐานการเจรญิเตบิโตของสมอง นมแม่

เป็นอาหารท่ีดท่ีีสุด เพราะมีสารอาหารมากกวา่ 200 ชนิดมีสารชว่ยสร้างเซลล์สมอง เสน้ใย

ประสาทสมอง และจอประสาทตา มีภูมติา้นทานโรค ท าให้ลูกแข็งแรงไมเ่จ็บป่วยบ่อย ท าให้

ระดับพัฒนาการและความฉลาด ไอควิดกีวา่เด็กที่กินนมชนดิอื่น การให้อาหารอ่ืนเป็นการให้สิ่ง

แปลกปลอมแก่ทารก เพราะร่างกายยังไมส่ามารถย่อยได้ อาจท าให้เกิดท้องร่วง หรอืแพ้โปรตนี

นมวัวได้แมค่วรเลีย้งลูกด้วยนมแมอ่ย่างเดียว 6 เดอืน และเลี้ยงลูกด้วยนมแมต่อ่ไปควบคู่กับ

อาหารตามวัยจนลูกอายุครบ 2 ปีหรือนานกวา่นั้น 



กิจกรรมพเิศษประจ าปี 

 - กิจกรรมวันเกิดของเด็ก 
 - กิจกรรมตามประเพณี เช่น วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง และ            
วันสงกรานต์ เป็นต้น 
 - กิจกรรมตามวันส าคัญต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก วันพ่อ วันแม่ 
 
 

 

ขอความร่วมมือผู้รับบริการปฏิบัติตามระเบียบที่ทางศูนย์ฯก าหนดไว้ 
หากไม่ปฏิบัติตาม ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสิทธิ์ปฏเิสธในการให้บรกิาร 

*** หากท่านมขี้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถประสานและติดต่อ
อาจารย์พยาบาลของคณะได้ (ในเวลาราชการ) 

 - นางสาว ดาว  เวียงค า  โทร  054-466-666 ต่อ 3119 

 - นางสาว บุษยารัตน์ ศลิปะวิทยาทร โทร   054-466-666 ต่อ 3131 

 - นางสาว ศุภลักษณ์ อยู่ยอด  โทร 054-466-666 ต่อ 3127 

 - นางสาว เกศนิี  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 ขึน้ไป –3 ปี    เดือนละ 2,500 บาท 
 3.   การช าระได้ตั้งแตว่ันที่ 1 – 5 ของทุกเดอืน และมเีงื่อนไขดังนี้ 

  -   หากค้างช าระจนถึงวันที่ 6 เตอืนด้วยวาจา ครัง้ที่ 1  
 -   หากค้างช าระจนถึงวันที่ 8 เตือนดว้ยวาจา ครั้งที่ 2 
 -   หากค้างช าระจนถึงวันที่ 10 เจ้าหน้าที่การเงินจะออกหนังสือ

แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ปกครองหยุดรับบริการช่ัวคราว ผู้ปกครองต้อง

จา่ยค่าบริการตามปกติ 
 

การแต่งกายของเด็ก 

แตง่กายตามปกติ หา้มใส่เครื่องประดับทุกชนิด 
 

อุปกรณ์ส่วนตัวของเด็กที่ต้องเตรียมมาประจ าวัน 
 

1.   เสือ้ผา้                          2-3   ชุด 
2.   ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่                1   ผืน 
3.   ผา้เช็ดตัวผนืเล็ก                 1    ผืน 
4.   แพมเพริ์ส                      3-4   ชิน้  
5.   ขวดนมต้มสะอาด จ านวนตามที่ใช้ทั้งวัน 
6.   นมผง/นมกล่อง ที่เด็กรับประทาน 
7.   แปรงสฟีันและยาสีฟัน (กรณีเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป) 
8.   ผา้เช็ดน้ ามูกน้ าลาย             2    ผนื (กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี) 
 



การจัดกลุ่มเดก็ 

แบ่งเป็น 3 ห้อง ดังนี้ 
-  หอ้งเด็กเล็ก อายุ 3เดือน ถึง 12 เดือน 
-  หอ้งเด็กกลาง อายุมากกว่า 1-2 ปี 
-  หอ้งเด็กโต อายุมากกว่า 2-3 ปี 

การให้บรกิารมดีังนี ้

1. ดา้นโภชนาการ
1.1 ศูนย์ฯมุง่เน้นใหเ้ด็กได้รับอาหารที่เหมาะสมกับวัยเด็ก ถูกหลักอนามัย 
1.2 ได้รับนมถูกต้องและเพียงพอกับความตอ้งการของเด็กตามวัย 

2. ดา้นสุขภาพอนามัย
2.1 ประเมนิภาวะสุขภาพร่างกายเด็กทุกวัน 
2.2 ดูแลความสะอาดและความสุขสบายทั่วไป 
2.3 เสริมสร้างสุขนสิัยที่ดี เช่น การรับประทานอาหาร การท าความ

สะอาดปาก-ฟัน การล้างมือ การฝกึการขับถ่าย การใช้ห้องน้ า เป็นต้น 
2.4 ให้ค าแนะน าและตรวจสุขภาพโดยแพทย์/อาจารย์พยาบาล 
2.5 ให้ค าแนะน าและตรวจสุขภาพฟันและช่องปากโดยทันตแพทย์ทุก 6 

เดือน 
2.6 กรณีพบเด็กมีอาการเจ็บป่วยศูนย์จะแยกเด็กไว้และใหก้ารดูแล

เบือ้งตน้ และแจง้ผู้ปกครองให้น าเด็กไปตรวจเพื่อรับการรักษาพยาบาลที่
เหมาะสมตอ่ไป 
3. ดา้นการเจรญิเติบโต

3.1 เด็กอายุ 3 เดือน – 2 ปี ช่ังน้ าหนัก วัดความยาว(ส่วนสูง)และวัดรอบ
ศรีษะเด็กทุกเดือน 

3.2 เด็กอายุ 2 ปีขึน้ไป ช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูงทุกสิน้เดือน 
3.3 ประเมินภาวะโภชนาการและส่งเสริมโภชนาการให้เหมาะสมกับวัย 

กิจกรรมประจ าวันห้องเด็กโต 

เวลา กิจกรรมประจ าวัน
07.40-09.00 น. รับเด็ก ประเมนิสุขภาพร่างกายทั่วไป พาเด็กไปล้างมอื
09.00-9.40 น. กิจกรรมเสรี 

เล่นของเล่นในหอ้ง (ระหว่างรอเพื่อนๆ)

09.40-09.50 น. กิจกรรมกลางแจง้ 
- เคารพธงชาต ิ สวดมนตไ์หว้พระ ท าสมาธิ 
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและเขา้จังหวะ 
- ออกก าลังกาย เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย

09.50-10.00 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
10.00-10.10 น. เข้าหอ้งน้ า  ล้างมอื  ดื่มนม
10.10-10.20 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (กิจกรรมในวงกลม)
10.20-10.40 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น ระบายสี  เขียนตามรอยประ 

ปะตดิกระดาษ เป็นตน้
10.40-11.00 น. กิจกรรมเสรี  เกมการศกึษา
11.00-11.20 น. พักรับประทานอาหาร
11.20-11.40 น. แปรงฟัน
11.40-14.40 น. นอนพักผ่อน  เก็บที่นอน
14.40-15.30 น. อาบน้ า  พักรับประทานอาหารว่าง
15.30-15.45 น. เล่านิทาน  สรุปกิจกรรม
15.45-16.50 น. เตรยีมตัวกลับบ้าน



กิจกรรมประจ าวันห้องเด็กกลาง 

เวลา กิจกรรม 

07.40-09.00 น. รับเด็ก ประเมนิสุขภาพร่างกายทั่วไป พาเด็กไปล้างมอื 

09.00-9.40 น. กิจกรรมเสรี 
เล่นของเล่นในหอ้ง (ระหว่างรอเพื่อนๆ) 

09.40-09.50 น. กิจกรรมกลางแจง้ 
- เข้าแถวเคารพธงชาต ิสวดมนต์ไหวพ้ระ ท าสมาธิ 
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและเขา้จังหวะ 
- ออกก าลังกาย เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของรา่งกาย 

09.50-10.40 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (กิจกรรมในวงกลม) 
เป็นกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน เช่น ร้องเพลง เล่านิทาน  
ท่อง ก-ฮ   ท่อง A-Z และท่องค าคล้องจอง เป็นต้น 

10.40-10.50 น. ล้างมอื  ดื่มนม  ดื่มน้ า 

10.50-11.00 น. กิจกรรมสร้างสรรค ์
เป็นกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยว เช่น วาดภาพระบายสี 
การเล่นส ีการพิมพภ์าพ การปั้น การพับ การฉีกตัดปะ  
เป็นต้น 

11.00-11.30 น. ล้างมอื  รับประทานอาหารกลางวัน 

11.30-12.00 น. แปรงฟัน  เข้าหอ้งน้ า  ตรวจสุขภาพ 

12.00-14.30 น. นอนหลับพักผอ่น 

14.30-15.00 น. อาบน้ าท าความสะอาดร่างกาย 

15.00-15.30 น. รับประทานอาหารว่าง  ดื่มนม 

15.30-15.40 น. เต้นประกอบเพลง 

15.40-16.50 น. เล่นอิสระ  เตรยีมตัวกลับบ้าน 

4. ด้านพัฒนาการ 
 4.1 เด็กอายุ 3 เดือน-1 ปี ประเมนิพัฒนาการ ทุก 2 เดือน 
 4.2 เด็กอายุ 1-3 ปี ประเมินพัฒนาการ ทุก 3 เดือน 
 4.3 จัดกิจกรรมกระตุน้และสง่เสรมิพฒันาการเดก็ครอบคลมุทกุดา้น (ตาม
ช่วงอายขุองเดก็) ไดแ้ก ่

1) ดา้นกล้ามเนือ้มัดใหญ่ เช่น กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 
การเลน่ เกมกีฬา การปีนป่าย เป็นต้น 

2) ดา้นกล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรม
ทางดา้นศลิปะต่างๆ พับ ตัด แปะ การขีดเขียน การปั้นดินน้ ามัน การ
ต่อบล็อก เกมภาพตัดต่อ เป็นต้น 

3) ดา้นภาษา เช่น การเล่านิทาน การพูด การออกเสียง การร้อง
เพลงการเรยีนรู้ค าศัพท์ต่างๆ การฝึกพูดค าคล้องจอง เป็นต้น 

4) ด้านสังคมและการช่วยเหลอืตนเอง เช่น การอบรมวินัยและการ
สร้างเสริมสุขนิสัยที่ดี เช่น การรับประทานอาหาร การล้างมอื การท า
ความสะอาดปาก-ฟัน การฝึกการขับถ่ายการใช้ห้องน้ า เป็นต้น 

5) กิจกรรมเสริม เช่นการฟังเพลงคลาสสิค ดูวีดโีอส าหรับเด็ก 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน เป็นต้น 

5. การรายงานสุขภาพเกี่ยวกับเด็กโดยแจง้ผู้ปกครอง พร้อมข้อเสนอแนะ 
6. การจัดบอร์ดวชิาการเกี่ยวกับการดูแลเด็ก ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเป็นระยะ 
7. การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเลีย้งดูเด็ก ในเรื่อง โภชนาการ สุขภาพอนามัย 
การเจรญิเติบโต พัฒนาการ และการดูแลเมื่อเด็กมีปัญหาสุขภาพ หรอื ภาวะ
เจ็บป่วย 
8. การควบคุมและป้องกันการตดิเชื้อ ศูนย์ฯมีนโยบายการควบคุมและการ
ป้องกันการตดิเชือ้เพื่อให้เด็กปลอดภัยจากการติดเชือ้มากที่สุด ดังน้ันจงึไม่
อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอ่นได้รับอนุญาตและ
เด็กที่มีอาการดังต่อไปนี้ จะงดให้บรกิาร  
 

 8.1 มไีข้ (อุณหภูมกิายมากกว่า 37.8 0C) 
8.2 ท้องเสีย (มากกว่า 3 ครั้งใน 24 ช่ัวโมง) 
 



8.3 มอีาการ เจ็บคอ ผ่ืน น้ ามูกมลีักษณะเหนยีวข้นหรือเปลี่ยนส ี 
มีเสมหะ หรอืซึมลง เป็นต้น 

8.4 ตาแดง มขีีต้ามากหรือเป็นหนอง 
8.5 ตาหรอืตัวเหลอืง 
8.6 ไอรุนแรง 
8.7 อาเจียน มากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป ใน 24 ช่ัวโมง 

หมายเหตุ ในกรณีที่ครูพี่เลี้ยงประเมินอาการพบว่าเด็กมีอาการป่วย
เกิดขึน้ระหวา่งวัน ครูพี่เลี้ยงจะด าเนินการแจง้ใหผู้้ปกครองรับทราบ และขอความ
กรุณาให้ผู้ปกครองมารับเด็กกลับภายใน 2 ช่ัวโมง 

กิจกรรมประจ าวันส าหรับเด็ก 

กิจกรรมประจ าวันห้องเด็กเล็ก 

เวลา กิจกรรม
07.40-09.00 น. รับเด็ก ประเมนิสุขภาพร่างกายทั่วไป
09.00-09.50 น. ท ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 

- ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น ให้เด็กฝึกเดินตามราว,จับมือ
ฝึกหัดเดินฯลฯ 
- ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น กระตุ้นให้เด็กมองตามสิ่งของ 
ฝกึจับลูกบอล,ฟังเสียงจากของเล่นฯลฯ 
- ด้านภาษา เช่น พูดคุยหยอกล้อกับเด็กบ่อยๆ สอนให้เด็ก
รู้จักช่ืออวัยวะและผลไม้ ฝึกให้เด็กเลียนแบบการเล่นท า
เสียง เป็นต้น 
- ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง เช่น กระตุ้นให้เด็กยิ้ม 
แสดงการโต้ตอบกับคนที่คุ้นเคย ฝึกให้เด็กเล่นสิ่งของตาม
ประโยชน์ของสิ่งของ เป็นต้น

09.50-10.00 น. ดื่มนม  พักผอ่น
10.00-11.00 น. นอนหลับพักผอ่น (เปิดเพลงกล่อม)  ตรวจสุขภาพ
11.00-11.30 น. กระตุน้พัฒนาการตามวัย

11.30-14.30 น. อาบน้ า

14.30-16.50 น. เล่นอิสระ  ดื่มนม  เตรยีมตัวกลับบ้าน

หมายเหตุ เนื่องจากเด็กในช่วงวัยนี้มกีารพักผ่อนที่ไม่เท่ากัน การจัดกิจกรรมอาจมี
การปรับให้เหมาะสมตามช่วงวัยของเด็ก 
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การรับบรกิารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

วิสัยทัศน์ 

มุ่งสู่การเป็นศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ แหล่งเรียนรู้และพัฒนาองค์

ความรู ้ด้านการสรา้งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 

พันธกิจ 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก อายุ 3 เดือน – 3 ปี มีการเจริญเติบโต ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ

อารมณ ์สังคม และพัฒนาการให้เป็นไปตามวัย 

2. เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มสีถานเลี้ยงดูบุตรที่มคีุณภาพ

3. เพื่อเป็นแหล่ง ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ของบุคลากร

นิสติสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยพะเยา 

4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยของบุคคลและ

หนว่ยงานทั่วไป  

ประเภทการให้บริการ 

1. เด็กอายุ 3 เดือน –3 ปี

2. เด็กที่มสีุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย หรือพกิารทั้งทางร่างกายและจติใจ

ระเบียบการรับสมัคร 

1. ผูป้กครองตอ้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา

2. ผูป้กครองตอ้งน าบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยามาจองคิวลว่งหน้าที่ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

หมายเหตุ กรณีมีขอ้สงสัย หรอืประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับการรับเด็กเข้าศูนย์ฯให้ถือ

ว่าการตัดสินของคณะกรรมการศูนย์ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 หลักฐานประกอบการสมัคร 

1. แบบฟอร์มใบสมัคร จ านวน 1 ฉบับ

2. ส าเนาสูติบัตรของเด็ก จ านวน 1 ฉบับ

3. ส าเนาทะเบียนบ้านของเด็ก จ านวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายเด็กขนาด 2 นิว้  จ านวน 2 ใบ

5. ส าเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาของผูป้กครอง จ านวน 1 ฉบับ



6.  รูปถ่ายผู้ปกครองที่มสีิทธิรับ-ส่งเด็กขนาด 2 นิว้ จ านวน 1 ใบ/ คน 

ลักษณะการให้บรกิาร 

1.ส่งเสริมด้านพัฒนาการตามวัย 

2.ส่งเสริมด้านโภชนาการและดา้นการเจรญิเติบโต 

3.ส่งเสริมการดูแลด้านสุขภาพ 

การก ากับติดตามการด าเนินงาน 

1.การประชุมคณะกรรมการทุก 4 เดอืน/1ครั้ง 

2.การให้ผู้ปกครองมีส่วนรว่มในการด าเนินงาน 

2.1 ประชุมผูป้กครองประจ าปีเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะปีละ 1 ครั้ง 

2.2 ประเมินผลการให้บริการจากผู้ปกครองและน าผลการประเมินมาพัฒนา

ในปีตอ่ไป 

3.จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณปีละ 1 ครั้งเสนอต่อ

มหาวิทยาลัยทราบ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการเขา้รับบรกิาร 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ณ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อม

หลักฐาน 

คุณสมบัติครบถ้วน

น าเสนอคณะกรรมการ 

ตรวจสอบคุณสมบัติไม่

ครบชีแ้จง/ผูป้กครอง 

มตเิห็นชอบแจ้ง

ผูป้กครอง 

ส่งใบสมัครเข้า

รับบริการ 

แจ้งผูป้กครอง

รับทราบ 




