
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ 

อ าเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 



ค าน า 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ  
อ าเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส จัดท าขึ้น เพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสาร/ภาพถ่าย จากการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ พ.ศ. 2562   ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  ถึงวันที่
30 เมษายน 2563  ซึ่ง มีเนื้อหาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2562  บทที่ 4 สรุปผลการ
พัฒนาและการน าไปใช้ มีการด าเนินงานผ่านโครงการ สนับสนุนงบประมาณ การนิเทศติดตาม ให้ค าแนะน าจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ  ขอขอบคุณผู้ปกครองเด็ก  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               
ผู้น าชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ  และหน่วยงาน/ องค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ  ตลอดปีการศึกษา 2562 นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
บทที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

 ๑.๑ สภาพทั่วไป 

๑.  ชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็ก…..................บ้านบือเจ๊าะ      ตั้งอยู่เลขที่….....137…......... ถนน....... -…......                
ต าบล….บาเจาะ…. . . .อ า เภอ . . . .  บาเจาะ….จั งหวัด….นราธิวาส….. . รหัสไปรษณีย์ . . . . . .96179. . . . . . . . . .                          
โทรศัพท…์…087-29021072…... โทรสาร…......-….. 
E-mail……Schoolbaby_Berjoh@homail.com………………Website………………………………-………………………. 

2. สังกัด         
(   ) กรุงเทพมหานคร      () กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น                      
(   ) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (   ) กระทรวงสาธารณสุข                
(   ) กระทรวงกลาโหม         (   ) กระทรวงแรงงาน 
(    ) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน   (   ) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(   ) อ่ืนๆ…................................................ 
๓.  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ........................๒ ขวบ – ๓ ขวบ........................................................ 
๔.  อายุผู้เรียนตั้งแต่..............2 ขวบ...................ถึง......3 ขวบ.................................. 
๑.๒   ประวัติของศูนย์พัฒนาเด็ก   (  ความเป็นมา  วันที่ก่อตั้ง  สภาพทางภูมิศาสตร์ ฯลฯ ) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ เกิดขึ้นโดยการเล็งเห็นความส าคัญด้านการศึกษาของนางพาตี
เมาะ  ดงมูซอ  นางยาวาเฮด   เจะซอแน  และนายเซะ  หะยีมะมิง  ได้ปรึกษาหารือเพ่ือจัดตั้งสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยเพ่ือดูแลเด็กวัยก่อนเข้าเรียนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง เพ่ือแบ่งภาระของผู้ปกครองในการดูแลบุตร
หลาน ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพท าไร่ ท านา กรีดยาง และท าสวน จึงท าให้ไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลบุตรหลาน
จาการเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวนางพาตีเมาะ  ดงมูซอ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเข้าเรียนชั้น
หน่วยงานพัฒนาชุมชน อ าเภอบาเจาะ โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนตาดีกามัสยิดบือเจ๊าะ ปะลุกานากอในวันที่ 2 

กุมภาพันธ์ 2538 

ต่อมาวันที่ 21 มีนาคม 2538 ได้ย้ายไปใช้อาคารศูนย์สถานที่สาธิตการตลาดตั้งอยู่ที่ 137/6          

ม. 1  ต.บาเจาะ  อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส จนถึงปัจจุบัน ภายในปี 2547 กรมพัฒนาชุมชน 

๑.๓   ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน (ปัจจุบัน) 

๑.๓.๑    จ านวนนักเรียน ห้องเรียน และครู/ผู้เลี้ยงดูเด็ก (ทุกคนที่สอน) 
 

 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 

จ านวนนักเรียน จ า น ว น
ห้องเรียน 

จ านวนครู/ผู้ดูแลเด็ก  
เพศชาย เพศหญิง รวม ประจ าการ อัตราจ้าง 

แรกเกิด – ๒ ขวบ       

๒ ขวบ – ๓ ขวบ 9 10 19 1 1 1 

รวม 9 10 19 1 1 1 

หมายเหตุ : ครู/ผู้ดูแลเด็ก ที่สอนหลายระดับ   สอนระดับใดมากที่สุดให้นับรวมในระดับนั้น 

/1.3.2  จ านวนนักเรียน... 
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๑.๓.๒   จ านวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง...............19.....................คน 
๑.๓.๔    ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ ๗๕) นับถือศาสนา    
               (  ) พุทธ      (  ) อิสลาม     (  ) คริสต์     (   ) อ่ืนๆ..................... 
๑ .๓ .๕     ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เ รี ย น ที่ อ ยู่ ใ น เ ข ต พ้ื น ที่ บ ริ ก า ร ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า
............97%............................... 
๑.๓.๖    ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย...99%......... 
๑.๓.๗    ร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัยและเรียนต่อ…………100%………………..………....... 
 

๑.๔   ข้อมูลบุคลากร 
๑.๔.๑ จ านวนบุคลากร 

ประเภทบุคลากร จ านวน ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ
เฉลี่ย 

(ปี) 

ประสบการ
ณ์ 

เฉลี่ย 

(ปี) 

รวม ชาย หญิง ต่ ากว่า 

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 

1 1    1  53 25 

ครูประจ าการ/ผู้ดูแลเด็ก * 1  1  1   49 22 

ครู /ผู้ดูแลเด็ก (อัตราจ้าง/ช่วยสอน/ไม่
บรรจุ) 

1  1  1   48 22 

นักการ/ภารโรง          

     *   ครู/ผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการหรือบรรจุเป็นครูโรงเรียนเอกชน 
๑.๔.๒  ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีสอนตรงตามความถนัด..................ร้อยละ100........................ 
๑.๔.๓ ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีสอนตรงตามวิชาเอก/โท.................ร้อยละ 100....................... 
๑.๔.๔ จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ยต่อสัปดาห์...................20 ชัว่โมง/สัปดาห์..................................... 

๑.๕   ข้อมูลผู้ปกครอง  

๑.๕.๑  ระดับการศึกษา (ส่วนใหญ่)   (  ) ต่ ากว่าปริญญาตรี   (  ) ปริญญาตรี   (  ) สูงกว่าปริญญา
ตรี 
๑.๕.๒   ร้อยละของอาชีพ 

๑.๕.๒.๑ รับราชการ.........................1%............................................................................... .. 
  ๑.๕.๒.๒ รับจ้าง.....................74%................................................ ......................................... 
  ๑.๕.๒.๓ เกษตรกร....................20%...................................................................................... 
  ๑.๕.๒.๔ พนักงานรัฐวิสาหกิจ................ - ........................................................................... 
  ๑.๕.๒.๕ ธุรกิจส่วนตัว……………………5%………………………………………………………….. 
  ๑.๕.๒.๖ อ่ืนๆ.......................................-................................................................................... 

 
๑.๕.๓    สถานภาพ  (๑) อยู่ด้วยกันร้อยละ......100......(๒) แยกกันอยู่ร้อยละ......-.......(๓)อ่ืนๆ...-.... 
 

/1.6  ข้อมูลทรัพยากร... 
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๑.๖ ข้อมูลทรัพยากร  

๑.๖.๑ เนื้อท่ี......................................................................................................................... 
๑.๖.๒ จ านวนอาคารเรียนถาวร รวม........................1.........................................หลัง 
๑.๖.๓ จ านวนห้องท้ังหมด...........................................1.......................................หอ้ง 
๑.๖.๔ จ านวนห้องประกอบ 

  ๑.๖.๔.๑  หอ้งคอมพิวเตอร์.............................-..............................................หอ้ง 
  ๑.๖.๔.๒  ห้องดนตร-ีนาฏศิลป์………………………..-.........................................ห้อง 
  ๑.๖.๔.๓  ห้องปฏิบัติการทางภาษา....................-...........................................ห้อง 

  ๑.๖.๔.๔  ห้องกิจกรรมอ่ืนๆ...............................1............…...........................หอ้ง 
  ๑.๖.๔.๕  ห้องพยาบาล....................................-..............................................ห้อง 

      ๑.๖.๕ จ านวนสนามเด็กเล่น.................................1................................................. 
     ๑.๖.๖ พ้ืนที่ใช้สอย 

              พ้ืนที่ทั้งหมดของศูนย์พัฒนาเด็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก...475.60... ไร่ / ตารางวา / ตารางเมตร 
ประกอบด้วย 

-  พ้ืนที่สีเขียว.....................................365.60..........................ตารางวา / ตารางเมตร    
- พ้ืนที่รับประทานอาหาร............................................................ตารางวา / ตารางเมตร   
-  พ้ืนที่ส าหรับการเล่น การจัดกิจกรรม.......................................ตารางวา / ตารางเมตร   
-  พ้ืนที่ที่ว่างโล่ง..........................................................................ตารางวา / ตารางเมตร   
-  พ้ืนที่ในห้องเรียน..................110...........................................ตารางวา / ตารางเมตร   
-  พ้ืนที่ส าหรับการนอน..................110.....................................ตารางวา / ตารางเมตร   

             ๑.๖.๗ จ านวนสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวก 
                     ๑.๖.๖.๑ จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด...................1........................เครื่อง 
                                      -ใช้เพื่อการเรียนการสอน จ านวน................ - ...............เครื่อง 
                                      -ใช้ในงานบริหาร จ านวน............................1...................เครื่อง 
                     ๑.๖.๖.๒ จ านวนเครื่องถ่ายเอกสาร  ............................... - ......................เครื่อง 

                         ๑.๖.๖.๓ จ านวนเครื่องเล่น วิดีโอ/ซีดี/ดีวีดี......................1......................เครื่อง 
                     ๑.๖.๖.๔ จ านวนเครื่องโทรสาร....................................... - .........................เครื่อง 
                     ๑.๖.๖.๕ จ านวนโทรทัศน์...............................................1.............................เครื่อง 
                     ๑.๖.๖.๖ จ านวนวิทยุ...................................................... - ............................เครื่อง 
                     ๑.๖.๖.๗  จ านวนหนังสือในห้องสมุด............................ 60 ………............เล่ม 

 

๑.7  ข้อมูลชุมชน  (ข้อมูลของต าบล  หรืออ าเภอ  หรือจังหวัดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่) 
 ประวัติความเป็นมา 

  - ต าบลบาเจาะ เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอบาเจาะ อยู่ในหมู่ที่ 2 คือบ้านแป๊ะบุญ ซึ่งแต่เดิมมี
ชาวจีนอพยพมาอาศัยอยู่มีชื่อว่า “ บุญ“  และตามภาษีพ้ืนเมืองจะเรียกว่า “แป๊ะ” มาตั้งร้านค้าขายของและรับ
ซื้อของป่าจากชาวบ้าน ซึ่งมีอยู่เพียงร้านเดียวในหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงเรียกว่า “แป๊ะบุญ” จนติดปากกระทั่งปัจจุบัน 
และใช้เป็นชื่อของหมู่บ้านมาโดยตลอด 

/สภาพทั่วไป... 
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สภาพทั่วไป 
 ลักษณะท่ีตั้งอาณาเขตและเขตการปกครอง 

       องค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะได้ยกฐานะมาจากสภาต าบลบาเจาะ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540  
ตั้งอยู่ในตอนกลางของอ าเภอบาเจาะ ห่างจากที่ว่าการอ าเภอบาเจาะประมาณ  2 กิโลเมตร   ห่างจากที่ตั้งศาลา
กลางจังหวัดนราธิวาส 28 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน จ านวน 8 หมู่บ้าน และมีพ้ืนที่บางส่วนของหมู่บ้านใน
เขตเทศบาลเจาะ  จ านวน 7 หมู่บ้าน 

  -  มีเนื้อที่  21.69   ตารางกิโลเมตร (13,556.25 ไร่)   
 มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลกาเยาะมาตี ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 7 
 ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลลุโบ๊ะสาวอ ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 8  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลบาเระใต้  ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ท่ี 7, 8 และหมู่ท่ี 5 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทือกเขาบูโด และอ าเภอรามัน  ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ท่ี 6 

 จ านวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ 
หมู่ที่ 1  บ้านบือเจาะ (อบต.บางส่วน) 
หมู่ที่ 3  บ้านดูกู (อบต.บางส่วน) 
หมู่ที่ 5  บ้านเปาเบาะ (อบต.บางส่วน) 
หมู่ที่ 6  บ้านบาดง (อบต.บางส่วน) 
หมู่ที่ 7  บ้านดูกูสุเหร่า (อบต.เต็มพ้ืนที่) 
หมู่ที่ 8  บ้านบือเจ๊าะ 2 (อบต.บางส่วน) 

              สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิประเทศ   องค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ลาดเท
จากทิศตะวันตกสู่ตะวันออก  ซึ่งค่อยๆลาดเทลงเป็นที่ราบลุ่ม โดยเริ่มจากพ้ืนที่ภูเขาในหมู่ที่6 สู่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 7   สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก  

 สภาพภูมิอากาศ  มี 2 ฤดู  คือฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยฤดูร้อนจะเริ่มเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ -  
เมษายน  และฤดูฝนจะเริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคม - มกราคม  จะเริ่มมีฝนตกหนักติดต่อกันไปถึงเดือนพฤศจิกายน
ถึงดือนธันวาคม  โดยจะมีฝนตกหนักในเดือนพฤศจิกายน 
 ๑.7.๑  จ านวนประชากร 
           องค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ มีประชากรทั้งสิ้น  3,975   คน แยกเป็นหญิง  2,033   คน 
 ชาย  1,944  คน  มีจ านวนครัวเรือน  815  ครัวเรือน   

 

หมู่ที่ 
 

ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวน 

ครัวเรือนทั้งสิ้น 

(ท่ีมีอยู่จริง) 

จ านวนราษฎร 

(คน) 
ทั้งสิ้น ชาย หญิง 

1 บ้านบือเจ๊าะ 94 519 252 267 

3 บ้านดูก ู 242 1,053 516 567 

5 บ้านเปาเบาะ 76 353 171 182 

6 บ้านบาดง 91 552 278 274 

/7.  บ้านดูกูสุเหร่า... 



 

7 บ้านดูกูสุเหร่า 187 945 460 485 

8 บ้านบือเจ๊าะ 2 121 553 267 286 

รวม 815 3,975 1,944 2,033 

ที่มา :  ที่ท าการปกครองอ าเภอบาเจาะ(  ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เดือน เมษายน  2562) 
 ๑.7.๒  อาชีพส าคัญ 

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ
หลัก มีสวนยางพาราและสวนผลไม้ ซึ่งพ้ืนที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบูโด–สุไหงปาดีมีการท า
กสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์เพ่ือยังชีพบางเล็กน้อย และองค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะมีเส้นทางคมนาคมที่
สามารถติดต่อชุมชนใกล้เคียงที่สะดวก สามารถพ่ึงพาตัวเองได้จากรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลในระดับ
หนึ่ง 
             การเกษตรกรรม 

มีเนื้อที่ในการท าการเกษตร 10,856 ไร่  ลักษณะการประกอบอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบาเจาะ สามารถแยกรายละเอียดดังนี้ 

1) การท าข้าวนา มีพ้ืนที่  5,260 ไร่  และครัวเรือนที่ประกอบอาชีพท านา มีประมาณ ๗00  
ครัวเรือน  ผลผลิตโดยเฉลี่ย  390  กิโลกรัมต่อไร่ 

2) ท าสวนยางพารา  มีพ้ืนที่  2,403 ไร่  และครัวเรือนที่ประกอบอาชีพท าสวนยางประมาณ            
540  ครัวเรือน  ผลผลิตโดยเฉลี่ย  3 - 4  แผ่น/ไร่ 

3) การท าสวนผลไม้ มีพ้ืนที่ 1,174 ไร่ และครัวเรือนที่ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ ประมาณ 654   
ครัวเรือน  ผลผลิตต่อปีต่อครัวเรือน  โดยเฉลี่ย  35,000  -  50,000  บาท 

(หมายเหตุ พ้ืนที่รวมทั้งการท าเกษตรนอกพ้ืนที่) 
 ๑.7.๓  ศาสนา 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 
 ๑.7.๔  รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว 
 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ  ประชากรมีรายได้ต่อ
หัวโดยเฉลี่ยแล้ว  23,000  บาท / เดือน 

 ๑.7.๕  ลักษณะ/สภาพของชุมชน 
ลักษณะการอยู่อาศัยของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจะอยู่กระจายโดยทั่วไปโดยมีการตั้ง

บ้านเรือนปะปนไปกับการปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ลอกกอง มังคุด เงาะ ทุเรียน เป็นต้น ในบริเวณบ้านและยังคงมีวิถี
ชีวิตแบบเรียบง่าย ส าหรับแนวโน้มการขยายตัวจะมีความหนาแน่นในเขตบริเวณถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน 

- พื้นเพดั้งเดิมของชาวบ้าน จะเป็นชาวไทยนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่และจะอยู่เป็นกุล่มเล็กๆ 
ตามหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งอยู่ตามแนวยาวและลึกของถนนเพ่ือสะดวกแก่การคมนาคม    ติดต่อค้าขายผลผลิตทาง
การเกษตร และของใช้ต่างๆ ที่จ าเป็น 

 - ภาษาที่ใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาท้องถิ่น คือภาษายาวี  ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และมี
การติดต่อสัมพันธ์กับประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศเพ่ือนบ้าน ในปัจจุบันชาวไทยมุสลิมได้เริ่มนิยมใช้ภาษาไทย
มากยิ่งขึ้นมากกว่าร้อยละ 50     ส าหรับชายไทยมุสลิมจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้คั มภีร์อัลกุรอ่าน เพ่ือใช้ในการ
ประกอบศาสนกิจประจ าวัน จึงจะสามารถอ่านและเขียนภาษาอาหรับได้ 

- ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม/วันส าคัญทางศาสนา ของชาวไทยมุสลิม มีพิธีเข้าสุนัต การถือศีลอด   
ประเพณีงานเมาลิด  ประเพณีการแต่งงาน การข้ึนบ้านใหม่ เป็นต้น  

/1.7.6  แหล่งเรียนรู้... 

5 
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 ๑.7.๖  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 จ านวนสถาบันการศึกษา  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ 

       -   โรงเรียนสังกัด  สปช.  1  แห่ง 
           โรงเรียนบ้านดูกู  หมู่ที่ 7 ต าบลบาเจาะ  อ าเภอบาเจาะ 

      -    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจาะ หมู่ที่ 1 ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ 

 ๑.7.๗  โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของชุมชน 
 -  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 -  ชุมชนช่วยจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์ 
 -  โรงพยาบาลอ าเภอบาเจาะ 
 -  มัสยิด 
 ๑.7.๘  ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน 
 -  อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีขนาดเล็กท าให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมกับผู้ปกครอง 
 -  ผู้ปกครองบางท่านไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา  และมีรายได้น้อย 
  ๑.8  เกียรติยศ  ชื่อเสียง และจุดเด่นเฉพาะที่ส าคัญของศูนย์พัฒนาเด็ก (ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี พร้อม
ระบุรายละเอียดว่าดีเด่นอย่างไร) 

เกียรติบัตร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดี 
 ๑.9  การเข้าร่วมโครงการน าร่องหรือโครงการทดลองต่างๆ   
…………………………………………………………………..……-…………………………………...................................................  
๒. สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 2.1  อัตลักษณ์  

 ยิ้มสดใส  สุขภาพแข็งแรง 

 2.2  เอกลักษณ์ 
 ศูนย์เด็กเล็กส่งเสริมสุขภาพ 

๒.3  วิสัยทัศน์ 
เราจะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านต่าง ๆส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ

ที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

 ๒.4  พันธกิจ 

1.จัดหลักสูตรให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ตอบสนองความสามารถความถนัด
และความสนใจของผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้และมี คุณธรรม 

2. จัดระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิดการแก้ปัญหาและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในทุก ๆ ด้าน 

 

/3.  จัดกิจกรรม... 
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3.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจสามารถด ารงชีวิตอยู่ ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 

4.จัดสื่อและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก 

และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 

๒.5  มาตรฐานการศึกษา/เป้าหมาย 

 1.  เด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัยทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา  และสามารถอยู่กับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 2.  ครูผู้ดูแลเด็ก  และผู้ดูแลเด็กมีคุณภาพ 
 3.  สื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัย 
 4.  อาคารสถานที่  มีความปลอดภัยเหมาะสมต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเล็ก 

 

๒.6  แนวคิดหลักท่ีศูนย์พัฒนาเด็กน ามาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา 

ที่ก าหนดไว้ / ยุทธศาสตร์ 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ๑.๑ แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่       

  ๑.๒ แนวทางเสริมสร้างความปลอดภัย     

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากร 
    ๒.๑ แนวทางการพัฒนาด้านวิชาการ     

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาด้านผู้เรียน 

  ๓.๑ แนวทางการพัฒนากาส่งเสริมพัฒนาเด็กทั้ง ๔ ด้าน 

 ๒.7 ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 

 

 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะกรรมการด าเนินงาน... 
 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมอบต.บาเจาะ 

นายรัสด ี อาแว 

ปลัด อบต. หัวหน้าสถานศึกษา  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นบือเจ๊าะ 

 

คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  10  คน 

นางสาวใยนะ  เจ๊ะเลาะ 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

งานบุคลากร  และ
การบริหารจัดการ 

งานอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม 

งานวิชาการ งานธุรการ การเงิน และ
พัสด ุ

งานด้านการมีส่วนร่วม  
และการสนับสนุนของ

ชุมชน 
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คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ  ประกอบด้วย 

๑. นายตอพา  อูแล   นายก อบต.บาเจาะ  ประธานกรรมการ 
2.  นายนาเซ  วาเด็ง   รองนายก อบต.บาเจาะ   กรรมการ 
3.  นายสาการียา  สาและ    รองนายก อบต.บาเจาะ   กรรมการ 
4.  นายมะสกรี  ซาจิ   ประธานสภา อบต.บาเจาะ  กรรมการ 
5. นายเฮม  ยูนุ    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  กรรมการ 
6. นายต่วนนิตายูดิง  แวสามิง  ผู้แทนศาสนา    กรรมการ 
7. นายมาหามะ  สือนิ   ผู้แทนสมาชิก อบต.บาเจาะ   กรรมการ 
8. นางรอเมาะ  เจะสอแน  ผู้แทนชุมชน    กรรมการ 
9. นางนอร์มาห์  ไชยลาภ   ผู้แทนสาธารณสุข   กรรมการ 
10.  นางสาวนูรีซัน  มะเซ็ง  ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
11.  นายรัสดี  อาแว   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
12.  นางสาวซอบ๊ะ  อีดิง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 

13.  นางสาวใยนะ  เจ๊ะเลาะ  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  กรรมการ 

14. นางยาวาเฮด  เจะสอแน  ผู้ดูแลเด็ก    กรรมการ 

15. นางพาตีเมาะ  ดงมูซอ  ครผูู้ดูแลเด็ก         กรรมการ/เลขานุการ 
 

๒.8 โครงสร้างหลักสูตร / ที่จัดให้เรียนต่อปี/ระบบการเรียนรู้ที่โครงสร้างหลักสูตร/จ านวนชั่วโมงที่จัดให้เรียน
ต่อปี/ระบบการเรียนรู้ที่เน้นเป็นพิเศษ   

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มี 2 ระดับ คือ  
1. ระดับอายุ 2-3 ปี มี 7 มาตรฐาน    

2. ระดับอายุ 3-5 ปี มี 12 มาตรฐาน  

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 

สาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ  สาระท่ีควรรู้  
ด้านร่างกาย  
ด้านอารมณ์และจิตใจ  
ด้านสังคม  
ด้านสติปัญญา 

1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก  
3. ธรรมชาติรอบตัว  
4. สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 

กิจกรรมประจ าวัน 

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  
2. กิจกรรมสร้างสรรค์  
3. กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมในวงกลม  
4 .กิจกรรมเสรี/การเล่นตามมุม  
5. กิจกรรมกลางแจ้ง  
6. เกมการศึกษา 

 
 

/ตารางกจิกรรม... 
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ตารางกิจกรรมประจ าวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ  ปีการศึกษา 2562 

เวลา  กิจกรรม  

07.30-08.30 น.  รับเด็ก  

08.30-08.45 น.  เคารพธงชาติ  
08.45-09.00 น.  ตรวจสุขภาพ,ล้างมือ  

09.00-09.10 น.  รับประทานอาหารว่างตอนเช้า  
09.10-09.30 น.  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  

09.30-10.30 น.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  
10.30-10.45 น.  กิจกรรมสร้างสรรค์/เล่นตามมุม  

10.45-11.15 น.  กิจกรรมกลางแจ้ง  
11.15-11.45 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  

11.45-12.00 น.  ไปห้องน้า,แปรงฟัน  

12.00-14.00 น.  นอนพักผ่อน  

14.00-14.20 น.  เก็บท่ีนอน,ล้างหน้า,ทาแป้ง  
14.20-14.30 น.  พัก (รับประทานอาหารว่างตอนบ่าย)  

14.30-14.50 น.  เกมการศึกษา  

14.50-15.00 น.  เตรียมตัวกลับบ้าน  

หมายเหตุ ตารางกิจกรรมประจ าวันนี้สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
๓. ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพภายใน  

๓.๑ ระบบและโครงสร้างการประกันคุณภาพภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/3.2  กลไกการประกัน... 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพในศดม. 

ประธานคณะกรรมการบริหารศดม. 
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๓.๒ กลไกการประกันคุณภาพภายใน.  
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วยคณะบุคคลดังนี้  
1.1ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษา หรอืคณะกรรมการภายในสถานศึกษาเป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง แล้วรายงานผลไปยังคณะกรรมการ
ประเมินระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประเมินให้การรับรองต่อไป  
หน้าที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(1) ก าหนดแผนการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

(2) จัดท าและบริหารการใช้คู่มือ และแบบประเมินชุดต่าง ๆ ให้เพียงพอ ตามความจ าเป็น  

(3) ด าเนินการประชุมชี้แจงครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจแนวทางการประเมิน  

(4) ด าเนินการประเมินตามแผน  

(5) ประมวลสรุปและวิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพศึกษาภายในสถานศึกษา  

(6) จัดท ารายงานประเมินตนเอง เพ่ือรายงานหน่วยงานต้นสังกัด สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้อง  
1.2 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย  
(1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ เป็นประธาน  
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธาน  
(3) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นกรรมการ  
(4) ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นกรรมการ  
(5) ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกรรมการ  
(6) ฝ่ายงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 

/บทที่2... 
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บทที่ 2 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ในปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลบาเจาะ  มีการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 14 มาตรฐาน 67 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา ((จานวน ๓ มาตรฐาน ๑๗ ตัวบ่งช้ี))  

มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

เกณฑ์การประเมิน เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการ
ประเมินร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ครูมีความรู้ ความ  
เข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัด
การศึกษาปฐมวัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพ 
จัดท าสารนิทัศน์ และเข้าใจเด็กเป็น
รายบุคคล  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ครูมีความสามารถในการ
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและน าไปจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่
สร้างวินัยเชิงบวก  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ครูมีความสามารถในการ
แสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ครูมีการประเมินพัฒนาการที่
สอดคล้องกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัยและ
น าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กให้เต็มตาม
ศักยภาพ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ครูจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก 
ผู้ปกครอง และชุมชน  

1. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม  
2. ปริญญาบัตร ฯลฯ  
3. วุฒิบัตรทางการศึกษา  
4. ประกาศนียบัตร ฯลฯ  
5. ทะเบียนประวัติ  
6. นวัตกรรมใหม่ ๆ  
7. โครงสร้างอัตราก าลังบุคลากร  
8. คาสั่งมอบหมายหน้าที่  
9. สถิติจ านวนผู้เรียน  
10. แบบส ารวจผู้เรียนและมีการตรวจ
สุขภาพประจ าวัน  
11. แบบส ารวจภาวะโภชนาการ  
12. แบบรายงานหรือบันทึกการศึกษา
เด็กเป็นรายกรณี  
13. แบบรายงานคัดกรองผู้เรียน
เบื้องต้น และรายงานผู้ปกครองทราบ  
14. แบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน  
16. บันทึกการประชุมผู้ปกครอง  
17. มีหลักฐานการเยี่ยมบ้านผู้เรียน  
18. บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง  
19. วารสาร หนังสือเชิญเข้าร่วม
กิจกรรม  
20. บันทึกการส่งเสริมเด็กนักเรียนที่มี
ภาวะทางโภชนาการไม่ได้ตามเกณฑ์  

83 
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สรุป 80.7 3  

/มาตรฐาน... 
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มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการ
ประเมนิ
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตาม
มาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าใจ
ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น า
ทางวิชาการ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.3 ผู้บริหารสถานศึกษา มี
ความสามารถในการบริหารงานอย่างมี
คุณภาพ  

1. อบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะครู 
และผู้บริหาร  
3. จัดทากิจกรรม 5 ส  
4. ได้รับการมอบอ านาจจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ ให้
ด าเนินการจัดชื้อ จัดจ้างและอนุมัติ
จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษา  
6. จัดท าโครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
7. ค าสั่งการมอบหมายหน้าที่การ
ท างาน  
8. ค าสั่งแต่งตั้งครูเวรรับ-ส่งเด็ก
นักเรียน  
9. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน ศูนย์ฯ  
10. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
11. จัดท าหลักสูตรการศึกษาศูนย์ฯ  
12. จัดท าโครงสร้างคณะกรรมการ
ศูนย์ฯ  
13. จัดท าหนังสือรับ-ส่งศูนย์ฯ  
14. จัดท าแบบประเมินอนามัย 55 
ศูนย์ฯ  
15. จัดท าท าเนียบบุคลากรศูนย์ฯ  
16. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ผู้ปกครองที่มีต่อศูนย์ฯ  
17. สรุปประเมินพัฒนาการเด็ก
นักเรียน  

82 
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3 
 
 
 

3 

 

สรุป 82 3  

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง(๑) พอใช้(๒) ดี(๓) ดีมาก (๔) 

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์

การประเมิน 

ร้อยละ ๕๐-๗๔ มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์

การประเมิน 

ร้อยละ ๗๕-๘๙ มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์

การประเมิน 

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์

การประเมิน 

/มาตรฐานที่ 6 ... 
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มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เกณฑ์การประเมิน เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการ
ประเมิน
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง
การจัดกิจกรรม  
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  

1. ดูขั้นตอนการทานาสถานที่จริง  
2. โครงการศิลปะใบตอง (ห่อขนม
เทียน)  
3. สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น  

80 
 
 

85 

3 
 
 

3 

 

สรุป 83 3  

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง(๑) พอใช้(๒) ดี(๓) ดีมาก (๔) 

ต  ากว่าร้อยละ ๕๐ มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การประเมิน  

ร้อยละ ๕๐-๗๔ มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การประเมิน  

ร้อยละ ๗๕-๘๙ มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การประเมนิ  

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การประเมิน  

มาตรฐานที่ ๗ สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการประเมิน
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ สถานศึกษาจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา ที่เน้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ สถานศึกษาจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ สถานศึกษาด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ สถานศึกษาจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ สถานศึกษาประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๗ สถานศึกษาจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๘ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

1. ร่างมาตรฐานการศึกษาเด็กปฐมวัย
องกรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 
มาตรฐาน 67 ตัวบ่งชี้  
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี  
3. แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี  
4. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
5. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
6. โครงสร้างการบริหารงานศูนย์ฯ  
7. ค าสั่งศูนย์ฯ  
8. หนังสือรับ-ส่ง ศูนย์ฯ  
9. แบบประเมินพัฒนาการเด็กนักเรียน  
10. แบบประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
11. รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ 
(SAR)  

85  
 

80  
 
 

80  
 

80  
 

80  
 

80  
 

85  
 

80  

3  
 

3  
 
 

3  
 

3  
 

3  
 

3  
 

3  
 

3  

 

สรุป 81 3  



14 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง(๑) พอใช้(๒) ดี(๓) ดีมาก (๔) 

ต  ากว่าร้อยละ ๕๐ มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การประเมิน  

ร้อยละ ๕๐-๗๔ มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การประเมิน  

ร้อยละ ๗๕-๘๙ มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การประเมิน  

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การประเมิน  

 

มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมตามวัย 

เกณฑ์การประเมิน เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการ
ประเมิน
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ เด็กมีความรับผิดชอบ 
และปฏิบัติตนตามข้อตกลง  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ เด็กมีความกตัญญูกตเวที 
มีมารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 
และหลักศาสนาที่ตนนับถือ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
และผู้อ่ืน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๔ เด็กรู้จักประหยัด ใช้
ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๕ เด็กมีการปรับตัวในการ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน  
ตัวบ่งชี้ที ่๑๑.๖ เด็กเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 

1. เก็บรองเท้าไว้ที่เก็บเอง  
2. ดื่มนมแล้วทิ้งลงถังขยะ  
3. ใช้ผ้าเช็ดหน้าแล้วเก็บเอง  
4. รายงานเด็กดีและเด็กมารยาทงาม
ประจาเดือน  
5. กิจกรรมหน้าเสาธง  

80 
 

80 
 
 

85 
 
 

82 
 

85 
 

85 

3 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 
 

3 
 

3 

 

สรุป 83 3  

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ปรับปรุง(๑) พอใช้(๒) ดี(๓) ดีมาก (๔) 

ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การประเมิน  

ร้อยละ ๕๐-๗๔ มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การประเมิน  

ร้อยละ ๗๕-๘๙ มี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การประเมิน  

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์
การประเมิน  

 

/2 ผลส าเร็จ... 
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2 ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่น  
จุดเด่นด้านบุคลากร  

1. ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความรัก ความสามัคคี มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง  
2. ครู/ผู้ดูแลเด็กมีการท างานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีเป้าหมายในการท างานไปในทิศทาง

เดียวกัน  
3. ครู/ผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ชุมชนให้ความร่วมมือกับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเป็นอย่างดี  
4. ครู/ผู้ดูแลเด็กมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย  
5. ครู/ผู้ดูแลเด็กมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนและพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จุดเด่นด้านศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  

1. ชุมชนให้ความส าคัญในการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยมีการเชื่อมโยงและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครอง องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และ

องค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน โดยเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และ
บริการชุมชน ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
จุดเด่นด้านผู้เรียน  

1. ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตากรุณา มีความประหยัด  
3. ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีความร่าเริงแจ่มใส มีความสนใจด้านศิลปะ และกีฬาเป็นอย่างดี  
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร  
5. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความซือ่สัตย์ รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม  
6. ผู้เรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอ  

 
3) จุดด้อยที่ควรพัฒนา  
- 
4) แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ มีแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอนาคต เป็นการวางแผนยุทธศาสตร์
ของการจัดการศึกษาเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนพัฒนางานวิชาการ  
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มี

สื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
2. ก าหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู/ผู้ดูแลเด็ก วางแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน (หน่วยการเรียนรู้) และปฏิทินการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

/4.  ผลการด าเนินงาน... 
 




