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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

สรุปผลกำรสังเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
(Self-Assessment Report : SAR) ปีกำรศึกษำ 256๒ 

 
 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓                  
ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน                  
โดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐาน
การศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

2. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

3. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ                   

อย่างต่อเนื่อง  
5. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง น ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/ส่งหน่วยงาน 

ต้นสังกัด 
 ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ : ระดับดีเลิศ 
    จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๒ สรุปอยู่ในระดับดีเลิศ ก็ด้วย

ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนที่มีคุณภาพ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ การจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา และสภาพของชุมชน 
และท้องถิ่น เด็กได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน อย่างต่อเนื่อง มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน สถานศึกษามีการ
วางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงาน  ตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมิน และ
การด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงาน      
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอน ติดตาม
ตรวจสอบและช่วยเหลือเด็กเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล โรงเรียนบ้านควนเจดีย์  ด าเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้
ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและการด าเนินงาน  
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2.1 คุณภำพของเด็ก 
      เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมาย                  

ที่สถานศึกษาก าหนด โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร และมี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาส                        
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล เช่น การให้
ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เห็นชอบโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดให้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน คุณภาพของเด็ก สถานศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ครูจัดกิจกรรม
ตามตารางกิจกรรมประจ าวัน บูรณาการตาม ๖ กิจกรรมหลัก เน้นเด็กเป็นส าคัญ  เด็กมีพัฒนำกำร   
ด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดโครงการ                 
หนูน้อยสุขภาพกายดี จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดูแลการรับประทานอาหารเช้า อาหารกลางวัน 
อาหารเสริมนม ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะทุกวัน ได้รับการฉีดวัคซีนและการดูแลในช่องปาก การระวัง 
ป้องกันโรคติดต่อ กิจกรรมกีฬาสีสี่สัมพันธ์ท าให้เด็กได้รู้จัก การเล่นกีฬา กรีฑา กฎ กติกา การรู้แพ้                 
รู้ชนะ การเล่นร่วมกับผู้ อ่ืน และมีเจตคติที่ดีในการเล่นกีฬา  จนได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอล                    
ระดับปฐมวัย รางวัลรองชนะเลิศการโยนบอลลงตะกร้า รางวัลชนะเลิศการวิ่งเดี่ยวและวิ่งผลัด จากการ
แข่งขันกีฬาสีสี่สัมพันธ์ ครั้งที่ 33 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กประสาทสัมพันธ์
ระหว่างมือและตา ในกิจกรรมการฉีกตัด ปะ กระดาษ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆ                 
แก่ผู้ปกครอง เช่น โรคปาก เท้าเปื่อย การล้างมือที่ถูกวิธี การดูแลความสะอาดของร่างกาย ผ่านแผ่นพับ
หรือกลุ่มไลน์ผู้ปกครองในห้องเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ดูแลเด็กเมื่ออยู่ที่บ้าน คุณภำพเด็กด้ำนอำรมณ์ 
จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้  จัดโครงการหนูน้อยอารมณ์ดี มีกิจกรรมเด็กดี                 
ศรีควนเจดีย์ เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กท าความดี กิจกรรมเล่าข่าวและเหตุการณ์ยามเช้า ฝึกให้เด็ก
ได้กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กได้เคลื่อนไหว               
ได้แสดงออกทางอารมณ์ ได้ชื่นชม ดนตรี และการเคลื่อนไหว กิจกรรมสร้างสรรค์ และเล่นตามมุม                
เด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท าให้สามารถควบคุมอารมณ์               
ของตนเองได้  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยสอดแทรกในนิทาน หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ                   
ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ คุณภำพเด็กด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม 
โรงเรียนได้ด าเนินโครงการเด็กดีมีวินัย จัดกิจกรรมลูกเสือน้อยทุกวันพฤหัสบดี จากอัตลักษณ์                    
ของโรงเรียน “หนูน้อยยอดประหยัด” มีโครงการหนูน้อยยอดประหยัดเด็กฝากเงินอย่างน้อยวันละ                  
1 บาท กิจกรรมหนูน้อยเดินตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง เพ่ือให้เด็กรู้จักการประหยัดและพอเพียง 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย เด็กและครูแต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมืองในวันอังคาร เด็กเข้าร่วมกิจกรรม                
วันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และได้รับการจัดประสบการณ์หน่วยการเรียนรู้                      
แบบบูรณาการ เช่น วันแม่ วันลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมยิ้มใส ไหว้สวย กิจกรรมหนูน้อย                
รักษ์โลก เด็กช่วยกันท าความสะอาดบริเวณห้องเรี ยน อาคารเรียน รดน้ าและดูแลรักษาต้นไม้                     
การสวดมนต์ การสวดดูอาร์ก่อนนอน เพ่ือให้เด็กยอมรับและเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างศาสนา                 
แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข คุณภำพเด็กด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน 
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และแสวงหำควำมรู้ได้ ได้ด าเนินโครงการหนูน้อยคนเก่ง ได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยแห่งประเทศไทย โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลไพล ท าให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ตั้งค าถามและพยายาม   
หาค าตอบในสิ่งที่ตนเองสนใจ ใช้สื่อ เทคโนโลยี กิจกรรมหนูรักการอ่าน การเขียน เด็กอ่านนิทาน และ              
ค าพ้ืนฐานตามหน่วยการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในระดับต่างๆ จนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับเครือข่ายอ าเภอ และเหรียญทองแดงระดับ              
เขตพ้ืนที่ ในการแข่งขันการฉีก ตัด ปะ กระดาษระดับปฐมวัยตามหัวข้อทีก าหนดให้ กิจกรรมการเรียนรู้
สู่โลกกว้าง เด็กได้ศึกษานอกห้องเรียน ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก และเรียนรู้การแก้ปัญหา                  
ในสถานการณ์จริง 

2.2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
      โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง                  

กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และตอบสนอง    
ความต้องการของเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ส่งผลให้ครูสามารถออกแบบการจัดประสบการณ์                    
ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนอง
ความต้องการและความแตกต่างของเด็ก สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น จัดครู
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน มีการวางแผนการจัดอัตราก าลังครูตรงตามวิชาเอกและความถนัด
ในการสอนทุกปีการศึกษา ให้โรงเรียนมีครูเพียงพอกับชั้นเรียน จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร                   
ให้เป็นมืออาชีพ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของเด็ก                
ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา โดยส่งครูเข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือเสริมสร้าง
สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองจากหน่วยงานต้นสังกัด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และส่งเสริมให้ครูพัฒนา
ตนเองในรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะวิชาการ 
ส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถในการออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้และงานอ่ืนๆ                       
ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี  ได้จัดสภาพแวดล้อมได้อย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้                  
อย่างเพียงพอและหลากหลาย ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ  เรียนรู้เพ่ือสนับสนุน               
การจัดประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
บูรณาการการปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานท างานตามระบบ                    
ที่วางไว้ 

 2.3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
      โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ได้ประชุมวางแผนให้ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                 

โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการ                 
วางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ให้ เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริ ง จากประสบการณ์ตรง                       
เกิ ดประสบการณ์ ใหม่ ในการ เ รี ยนรู้ ที่ ค งทน  ผ่ านกิ จกรรมที่ ห ลากหลาย เช่ น  กิ จ กรรม                             
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมการเรียนรู้สู่ โลกกว้าง ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก                       
มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ               
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โดยความร่วมมือของพ่อแม่ และครอบครัว ชุมชน และผู้ เกี่ยวข้อง สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้ลงมือท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง                          
อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยเด็กมีส่วนร่วมใช้
สื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ได้ให้ครูทุกคนได้น ากระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ                  
โดยร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอน เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ 
ส่งผลให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กได้รับการแก้ไขได้ทันเวลาการด าเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือ                 
จากครูและผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี 
3. แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 
 

3.1 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี เพ่ือให้เด็กมีร่างกายสมบรูณ์แข็งแรงเคลื่อนไหวร่างกายได้
คล่องแคล่ว มีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรง มือและตาประสานสัมพันธ์กันดี 

3.2 โครงการหนูน้อยคนเก่ง เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา  ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์  

3.3 โครงการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตร คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือ
มุ่งฝึกเด็กปฐมวัยให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ส่งเสริมพัฒนาการ              
ทั้ง 4 ด้าน ตามศักยภาพของเด็กปฐมวัยแต่ละบุคคล ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐  

3.4 จัดหาเครื่องเล่นสนาม เพ่ือช่วยส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย กล้ามเนื้อ 
ให้แข็งแรง มีอารมณ-์จิตใจที่ร่างเริงแจ่มใส รวมทั้งมีสติปัญญาในการคิดแก้ปัญหา 

3.5 กิจกรรมนิเทศภายในแบบเข้ม จัดท าแผนนิเทศและสังเกตการสอนของครู ติดตามการ
ด าเนินงานตามนโยบายทั้งของหน่วยงานต้นสังกัดและจากผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 

3.6 โครงการบุคลากรพัฒนาตนเองจากสื่อสู่การพัฒนาเด็ก ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้พัฒนา
ตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย และน าความรู้ที่ได้จากพัฒนาเพื่อน าไปพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

3.7 กิจกรรมบันทึกข้อตกลงของครู จัดให้ครูท าบันทึกข้อตกลงของตนเองในทุกด้านกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะเป็นครูที่ดี 
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ค ำน ำ 
 
       เอกสาร “รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : 
SAR) ประจ าปีการศึกษา 256๒” ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ในปีการศึกษา 256๒ ซึ่งเป็นไปตามกรอบกฎกระทรวง                 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก             
ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ               
ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 เนื้อหาสาระของเอกสาร ประกอบด้วย ข้อมูล พ้ืนฐาน ผลการประเมินตนเอง                     
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ ๓              
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ รวมทั้ง และสรุปแนวทางการพัฒนาและความต้องการ                  
การช่วยเหลือ 

 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมด าเนินงานในการพัฒนาการศึกษา    
ของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการ
น าไปเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริม 
สนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ต่อไป 

 

                                     (นายนิพนธ์   มณีรัตน์) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเจดีย์   
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
1.ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อสถานศึกษา  :โรงเรียนบ้านควนเจดีย์   
ที่อยู่   : หมู่ที ่6 ต าบลล าไพล  อ าเภอเทพา  จังหวดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90260 
สังกัด   : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ 

 โทรศัพท์  : 093 807 0251 
 โทรสาร           : 074 894 821 
 E-mail   : school@kjd.ac.th 
 Website  : www.kjd.ac.th 
 เปิดสอน  : ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2. ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
 ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน : นายนิพนธ์   มณีรัตน์ 
 โทรศัพท์ : 08 8760 2172 
 E-mail  :  niphon@kjd.ac.th 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  :  ศน.ม. สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา 
 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่...12. ..เดือน.ตุลาคม    พ.ศ...2552. จนถึงปัจจุบัน                                
เป็นเวลา 10.ปี..5..เดือน 

 1) จ านวนบุคลากร 
บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่อืน่ๆ 
จ านวน 1 2 - 1 - 

 
        2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
จ ำนวนบุคลำกร ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 

จ านวน 1 2 1 . 4 
          3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอนต่อสัปดาห์ 
ที ่ กลุ่ม/สำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน(คน) ภำระงำนสอนเฉลี่ย 1 คน:สัปดำห์ 
1 การศึกษาปฐมวัย 2 25 
2 การประถมศึกษา 1 25 
                       เฉลี่ย / รวม 3 25 
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3. ข้อมูลนักเรียน             
  1) จ านวนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ปีการศึกษา 256๒ รวม.42..คน  
(ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 256๒) 

ชั้น จ ำนวนห้อง จ ำนวนนักเรียนชำย จ ำนวนนักเรียนหญิง รวม 
อนุบาล ๑ 1 8 7 15 
อนุบาล 2 1 7 8 15 
อนุบาล 3 1 7 5 12 
       รวม 3 22 20 42 
 2) จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านควนเจดีย์  เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 25๖๐ – 256๒    
          ชั้น ปีกำรศึกษำ 25๖๐ ปีกำรศึกษำ 256๑ ปีกำรศึกษำ 256๒ 
อนุบาล ๑ 13 15 15 
อนุบาล 2 15 15 15 
อนุบาล 3 18 16 12 
       รวม 46 46 42 
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4. ผลกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ (31 มีนำคม 256๓) 
 1) ผลการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย  (จ านวนนักเรียนที่ผลพัฒนาการระดับ 3                
ขึ้นไป) 

ระดับชั้น 

 
จ ำนวนเด็ก 

ผลกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนด้ำน  
รวม 

 
ร้อยละ 

ร่ำงกำย 
อำรมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญำ 

อ.1 14 14 14 14 12 54 96.43 
อ.2 15 15 15 15 13 58 96.67 
อ.3 12 12 12 12 10 46 95.83 
รวม 41 41 41 41 35     

ร้อยละ 100 100 100 85.37  96.34 
 

 

 

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
อ.1 100.00 100.00 100.00 85.71
อ.2 100.00 100.00 100.00 86.67
อ.3 100.00 100.00 100.00 83.33
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ร้อยละของเด็กที่มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรในระดับ  3 ข้ึนไป  
ปีกำรศึกษำ 2562 
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2) ตารางเปรียบเทียบผลพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562 

 

พัฒนำกำร 
ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ร้อยละ 

ของผลต่ำง จ ำนวนคน ร้อยละ จ ำนวนคน ร้อยละ 
ด้านร่างกาย 38 86.36 41 100 13.64 

ด้านอารมณ์-จิตใจ 40 90.91 41 100 9.09 

ด้านสังคม 40 90.91 41 100 9.09 

ด้านสติปัญญา 33 75.00 35 85.37 10.37 

รวมเฉลี่ย 37.75 85.80 39.50 96.34 10.54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86.36 90.91 90.91 

75 

100 100 100 

85.37 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 

เปรียบเทียบผลกำรประเมินพัฒนำกำรระหว่ำง 
ปีกำรศึกษำ 2561-2562 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2562 
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5. ประวัติย่อของโรงเรียน 
 

 ประวัติโรงเรียน 
      โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 มีเนื้อที่ 8 ไร่ 6 ตารางวา มีเขตพ้ืนที่บริการ                  
1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 6 บ้านควนเจดีย์ จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2507 

 ข้อมูลผู้บริหำรโรงเรียน 
 พ.ศ.2507 - 2512  นายสงวน  ธรรมพันธ์ 
 พ.ศ.2512 - 2516  นายเคลื่อม  สาวะเดช 
 พ.ศ.2516 - 2517  นายวาด  จันทร์ต้น 
 พ.ศ.2517 - 2535  นายธนวิทย์  จันทมณี 
 พ.ศ.2535 - 2547  นายอมร  ชูเชิด 
 พ.ศ.2547 - 2549  นางราตรี   เนาวรัตน์ 
 พ.ศ.2549 - 2552  นางสุขะมุกข์  เรืองอ่อน 
 พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน นายนิพนธ์  มณีรัตน์ 
  ข้อมูลสภำพชุมชน 
      สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะสภาพพ้ืนราบ มีบ้านเรือน มีประชากรประมาณ 
350 ครัวเรือน บริเวณโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ บ้าน สวนยางพารา สวนผลไม้ ส านักสงฆ์ มัสยิดอาชีพ
หลักของชุมชน คือ ท าสวนยางพารา เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม ประชากรส่วนใหญ่           
นับถือศาสนาอิสลาม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีชักพระ ประเพณี 
วันสารทเดือนสิบ การรับเทวดา  การกวนอาซูรอ 
     ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบอาชีพ            
การท าสวนยางพาราคิดเป็นร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 75 ฐานะทางเศรษฐกิจ 
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีประมาณ 40,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 5 คน  
     โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ตั้งอยู่ในชุมชนพหุวัฒนธรรม นับถือทั้งศาสนาพุทธและศาสนา
อิสลาม มีแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญคือ ควนเจดีย์ ซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณที่มีประวัติอันยาวนาน ซึ่งได้รับ
การบันทึกเป็นของดีอ าเภอเทพา และมัสยิดบ้านควนติหรุด เป็นสถานที่ส าหรับประกอบศาสนกิจของ             
พ่ีน้องอิสลาม บ้านควนติหรุด 
     ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ค่อนข้างน้อย จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ท าให้การสอน  
การดูแลเอาใจใส่นักเรียนค่อนข้างน้อย โรงเรียนยังต้องการงบประมาณในการพัฒนาในด้านอาคาร
สถานที ่และการปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ 
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6. เป้ำประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
            เป้ำประสงค์ 

1. ผู้เรียนในเขตบริการอายุ 3 -6 ปี ได้เข้าเรียนทุกคน 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
3. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนา 
4. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและด าเนินการในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

      วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี

พัฒนาการเต็มศักยภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานของการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริม                
ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ภายใต้สังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ภายใน
ปีการศึกษา 2564 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน เด็กมี
คุณธรรม จริยธรรมและรู้จักการประหยัดอดออม มีความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รู้จักการใช้เทคโนโลยี ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ภายใต้ความร่วมมือของบ้าน ชุมชน  และโรงเรียน 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เต็มศักยภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาปฐมวัย  และใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
3. จัดระบบบริหารจัดการให้เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

                     4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  5. ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการเรียนรู้และในการ 

ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
  อัตลักษณ์โรงเรียน 

 หนูน้อยยอดประหยัด หมายถึง เด็กทุกคนฝากเงินอย่างน้อยวันละ 1 บาท  

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง   หมายถึง  โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนด าเนิน

ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง รู้จักประมาณตน ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยมีความรู้                 
คู่คุณธรรม 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
สรุปผลกำรประเมินผลตนเองโดยภำพรวม 
      ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
       จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน และผลจากการประเมินสรุปว่า                  
ได้ระดับดีเลิศ ทั้งนี ้

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 
ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
กระบวนกำรพัฒนำ  

โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ร่วมมือกับผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และบุคลากรทางการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โดยการ
น าผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในปีที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา ร่วมกันวิเคราะห์ วางแผนปรับปรุง 
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา ครูจัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรม
ประจ าวัน บูรณาการตาม 6 กิจกรรมหลัก เน้นเด็กเป็นส าคัญจัดกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และพัฒนาการทั้ง 4 ด้านดังนี้ 

 1.1 พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ได้จัดโครงการหนูน้อยสุขภาพกายดี จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยมีการชั่ง
น้ าหนัก ส่วนสูงปีละ 4 ครั้ง ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปีละครั้ง บันทึกการตรวจสุขภาพและ                 
การแปรงฟันโดยครูประจ าชั้นทุกวัน จัดห้องน้ า ห้องส้วมที่สะอาด เหมาะกับเด็กปฐมวัย แปรงฟันหลัง
อาหาร เด็กล้างมือก่อนการรับประทานอาหาร หลังจากเข้าห้องน้ าอย่างถูกวิธี  (6 ขั้นตอน) ดูแลการ
รับประทานอาหารเช้า  อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะทุกวัน ได้รับการฉีด
วัคซีนและการดูแลในช่องปาก การระวัง ป้องกันโรคติดต่อ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าไทร 
ออกก าลังกายในตอนเช้าหน้าเสาธงทุกวัน  กิจกรรมกีฬาสีสี่สัมพันธ์ท าให้เด็กได้รู้จัก การเล่นกีฬา กรีฑา 
กฎ กติกา การรู้แพ้ รู้ชนะ การเล่นร่วมกับผู้ อ่ืน และมีเจตคติที่ดีในการเล่นกีฬา เพ่ือออกก าลังกาย              
ในชีวิตประจ าวัน จัดประสบการณ์ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี มีความ
ปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อ่ืน ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง เด็กได้เล่น             
เครื่องเล่นสนาม เกมการละเล่นพ้ืนบ้าน กีฬา ฮูลาฮูป การเดิน กระโดด ตามรอยเท้า การเดิน วิ่งบน            
ล้อยาง การเล่นเครื่องเล่นสนาม การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือและตา ใน
กิจกรรมการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ครูจัดประสบการณ์ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยตัวเรา           
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หนูท าได้ ปลอดภัยไว้ก่อน รู้รอบปลอดภัย และได้จัดกิจกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ ผ่าน
กิจวัตรประจ าวัน ท าให้เด็กรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน รักษาตนให้ปลอดภัย รู้จัก
หลีกเลี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด ภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย กิจกรรม               
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆ แก่ผู้ปกครอง เช่น โรคปาก เท้าเปื่อย การล้างมือที่ถูกวิธี การดูแล
ความสะอาดของร่างกาย ผ่านแผ่นพับหรือผ่านกลุ่มไลน์ห้องเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ดูแลเด็ก                 
เมื่ออยู่บ้าน  

1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทำงอำรมณ์ได้ โรงเรียนด าเนิน
โครงการหนูน้อยอารมณ์ดี มีกิจกรรมเด็กดีศรีควนเจดีย์ ซึ่งเด็กแต่ละคนจะมีสมุดดาวเด็กดีเมื่อเด็กท า                
ความความดี เช่น ช่วยเหลือเพ่ือนและครู มีน้ าใจ แบ่งปัน พบของมอบครู จะได้ดาวเด็กดี และเมื่อสิ้น           
ปีการศึกษา เด็กคนใดมีดาวเด็กดีมากที่สุด จะได้รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีควนเจดีย์ การส่งเสริมให้เด็ก             
มีค่านิยมและจิตส านึกที่ดี โดยเด็กร้องและแสดงท่าทางประกอบเพลงค่านิยมไทย 12 ประการ                 
ครูเป็นแบบอย่างที่ดีและฝึกให้เด็กปฏิบัติตน เช่น การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ การสวดมนต์ สวด             
ดูอาร์ก่อนนอน การมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืน กิจกรรมเล่าข่าวและเหตุการณ์ยามเช้า ฝึกให้เด็กได้กล้าพูด 
กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กได้เคลื่อนไหว ได้แสดงออก
ทางอารมณ์ ได้ชื่นชม ดนตรี และการเคลื่อนไหว กิจกรรมสร้างสรรค์ และเล่นตามมุม เด็กได้ชื่นชม
ผลงานของตนเองและผู้อ่ืน เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท าให้สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยสอดแทรกในนิทาน หรือเหตุการณ์ต่างๆ ในกิจกรรม                    
เสริมประสบการณ์ 

1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม โรงเรียนได้ 
ด าเนินโครงการเด็กดีมีวินัย จัดกิจกรรมลูกเสือน้อยทุกวันพฤหัสบดี เด็กได้ร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนอย่าง                      
มีความสุข  ฝึกการมีระเบียบวินัย ความอดทน กล้าหาญ และเสียสละ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม ความมีน้ าใจ ความสามัคคี เป็นผู้น า ผู้ตาม กิจกรรมการปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียน เด็กได้
ร่วมวางแผนข้อตกลงร่วมกัน ท าให้เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงตามที่ก าหนดร่วมกันได้ด้วยตนเอง      
จากอัตลักษณ์ของโรงเรียน “หนูน้อยยอดประหยัด” มีโครงการหนูน้อยยอดประหยัดเด็กฝากเงิน                 
อย่างน้อยวันละ 1 บาท กิจกรรมหนูน้อยเดินตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง เพ่ือให้เด็กรู้จักการประหยัด
และพอเพียง การใช้น้ า ไฟฟ้า เงิน อุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ต่างๆ อย่างประหยัดและรู้ค่า ปลูก               
ผักสวนครัวกินเอง กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย เด็กและครูแต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมืองในวันอังคาร               
เด็กเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้รับการจัดประสบการณ์                   
หน่วยการเรียนรู้ แบบบูรณาการ เช่น วันแม่ วันลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมยิ้มใส ไหว้สวย                  
เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ไหว้ทักทาย พูดสวัสดี ขอบคุณ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เด็ก     
ได้ช่วยตนเองในกิจวัตรประจ าวัน กิจกรรมหนูน้อยรักษ์โลก เด็กช่วยกันท าความสะอาดบริเวณห้องเรียน 
อาคารเรียน รดน้ าและดูแลรักษาต้นไม้ การสวดมนต์ การสวดดูอาร์ก่อนนอน เพ่ือให้เด็กยอมรับและ
เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างศาสนา แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
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๑.๔ มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ 
โรงเรียนได้ด าเนินโครงการหนูน้อยคนเก่ง ได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้               
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย                
แห่งประเทศไทย โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลต าบลล าไพล ท าให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ตั้งค าถามและ
พยายามหาค าตอบในสิ่งที่ตนเองสนใจ ใช้สื่อ เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย กล้องดิจิตอล โทรทัศน์ 
คอมพิวเตอร์ ในการเรียนรู้ กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
การจ าแนก เปรียบเทียบ ตัวเลข จ านวน กิจกรรมหนูรักการอ่าน การเขียน เด็กอ่านนิทานและ               
ค าพ้ืนฐานตามหน่วยการเรียนรู้ โดยครูอ่านนิทานให้ฟัง สนทนาเล่าเรื่องเกี่ยวกับนิทาน เด็กเล่านิทาน
ย้อนกลับ เด็กเรียนภาษาแบบธรรมชาติ เรียนรู้ค าที่มีความหมายต่อเด็ก ท าให้เด็กมีทักษะทางภาษา               
มีนิสัยรักการอ่าน มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน               
ระดับต่างๆ มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ปะกระดาษ 
ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เด็กได้
ศึกษานอกห้องเรียน ได้แก่ สวนสัตว์สงขลา แหลมสมิหลา เพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก 
เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 จากการจัดกิจกรรมท าให้เด็กมีพัฒนาการดีในทุกด้าน 
           เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ผลการด าเนินงานท าให้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 95.12 เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดีคิดเป็นร้อยละ 95.12                
ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 90.24 ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติ
จนเป็นนิสัยคิดเป็นร้อยละ 100 ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 100 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย คิดเป็นรอ้ยละ 100 สรุปในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 96.76 

 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ผลการด าเนินงานเด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 100 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองยอมรับและ
พอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออกคิดเป็นร้อยละ 85.37 มีความเมตตา มีน้ าใจช่วยเหลือแบ่งปันคิดเป็นร้อยละ 100 เคารพ
สิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบอดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามที่สถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ 87.80 ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และ                   
การเคลื่อนไหวคิดเป็นร้อยละ 100 สรุปในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 95.46     
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เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ผลการด าเนินงาน เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันร้อยละ 92.68  มีวินัยในตนเองคิดเป็นร้อยละ 97.56 มีความประหยัดและพอเพียงคิดเป็น
ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่คิดเป็นร้อยละ 100 ยอมรับหรือเคารพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล พ้ืนฐานครอบครัวเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมคิดเป็นร้อยละ 100  เล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้คิดเป็นร้อยละ 100 ยอมรับการประนีประนอม แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง โดยปราศจาก
การใช้ความรุนแรง คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 98.73 
 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ผลการด าเนินงาน เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่อง           
ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ คิดเป็นร้อยละ 87.80 ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 87.80 อ่านนิทาน และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัยได้  คิดเป็น          
ร้อยละ 92.68 มีความสามารถในการคิดรวบยอด คิดเป็นร้อยละ 85.37 มีการคิดเชิงเหตุผล           
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 92.68 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ คิดเป็นร้อยละ 87.80 สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทางการเล่นอิสระได้  คิดเป็นร้อยละ 85.37 ใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น 
แว่นขยาย แม่เหล็ก  กล้องดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้  คิดเป็นร้อยละ 
85.37 สรุปในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 88.11 
 
มำตรฐำนที่   2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
กระบวนกำรพัฒนำ  

โรงเรียนบ้านควนเจดีย์จัดโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย                     
มีกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 และบริบทของโรงเรียน จัดประสบการณ์เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง เพ่ือให้เด็กมีความพร้อม ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา และมีความสุขในการเรียนรู้ มีการวัดผลและประเมินอย่างหลากหลาย เช่น แฟ้มสะสม
ผลงานนักเรียน การสังเกต สอบถาม  มีการประเมิน ปรับปรุง และรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
เพ่ือให้หลักสูตรสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สนองต่อความต้องการและความแตกต่างของเด็ก สอดคล้อง
กับบริบท ของชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาบุคลากร บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมงต่อปี และมีครูที่จบตรงวิชาเอก ท าให้มี
ครูทีมีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาปฐมวัยเพียงพอและเหมาะสมกับระดับชั้น ครูมีทักษะในการ                    
จัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัด
กิจกรรม  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน ค านึงถึงความปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนมีขนาดเพียงพอต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย                
ทั้งจากธรรมชาติ  สื่อในชุมชน ผลิตขึ้นเองและจัดซื้อ มุ่งเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น             
มีความสุขในการเรียนรู้  จัดพ้ืนที่ ที่ เหมาะกับเด็ก มี พ้ืนที่ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ า มีห้องน้ า                  
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สนามเด็กเล่น จัดให้มีเครื่องใช้ส่วนตัว อุปกรณ์เครื่องนอน ให้เพียงพอ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ ในการ              
สืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์               
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  เนื่องจากผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี 
จึงจัดให้มีระบบอินเตอรเน็ต คอมพิวเตอร์ และจอโทรทัศน์ เพ่ือให้ครูสะดวกในการจัดประสบการณ์ 
และใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โครงการ  การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผน                     
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ด าเนินงานตามแผน    
ปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตาม               
ผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
โรงเรียนได้จัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ทันสมัยพร้อมใช้งาน ภารกิจด้านงานบริหารทั่ วไป 
งานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านงานบริหารบุคคล รวมทั้งการสนับสนุนงานอ่ืนๆ เกิดจาก               
ความร่วมมือจากบุคลกรทุกฝ่ าย สถานศึกษาตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติ งาน                  
ตามแผนปฏิบัติการได้ตามโครงการ/กิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
 - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 - กิจกรรมอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม 
 - กิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเคลื่อนไหว   กิจกรรมกลางแจ้ง 
 - กิจกรรมฮูลาฮูป  
 - กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน 
 - กิจกรรมฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
 - กิจกรรมกีฬาสีสี่สัมพันธ์ 

 2. โครงการหนูน้อยอารมณ์ดี 
  - กิจกรรมเด็กดีศรีควนเจดีย์ 
    - กิจกรรมนิทานเด็กดีก่อนนอน 
    - กิจกรรมเล่าข่าว เหตุการณ์ยามเช้า 
    - กิจกรรมการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และกิจกรรมสร้างสรรค์ 
 3. โครงการเด็กดีมีวินัย 
  - กิจกรรมหนูน้อยยอดประหยัด 
  - กิจกรรมลูกเสือน้อย 
  - กิจกรรมหนูน้อยเดินตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง 
 - กิจกรรมยิ้มใส ไหว้สวย 
 - กิจกรรมหนูรักษ์โลก 
 - กิจกรรมวันส าคัญ 
 4. โครงการหนูน้อยคนเก่ง 
  - กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   



 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562                      ๑๒ 
 

- กิจกรรมหนูรักการอ่าน(นิทาน ค าพ้ืนฐาน)  
- กิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
- กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 

 5. โครงการการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย 
  - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 

- กิจกรรมการนิเทศภายใน 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
- กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                           -  กิจกรรมการจัดหา ผลิตและการใช้สื่อและเทคโนโลยี 
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
- การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

 6. โครงการพัฒนาครูให้มีการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
  - กิจกรรมการจัดประสบการณ์โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

- กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน 
 7. โครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ผลกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และบริบท                   
ของท้องถิ่น มีการประเมิน พัฒนาและรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ความต้องการของเด็กและบริบทของท้องถิ่นท าให้เด็กมีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน   
มีครู เพียงพอและเหมาะสมกับชั้น ครู เข้าใจปรัชญา หลักการ จุดหมาย ธรรมชาติการศึกษ า                     
ของการศึกษาปฐมวัย โครงสร้างหลักสูตร คุณลักษะตามวัย สาระการเรียนรู้ น าไปประยุกต์และ
เชื่อมโยงความรู้สู่การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ เลือกใช้วิธีการจัดประสบการณ์ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
บริหารชั้นเรียนโดยการสร้างวินัยเชิงบวก ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญด้าน              
การจัดประสบการณ์ ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็ก จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อม
อย่างปลอดภัย มีบรรยากาศอบอุ่นคล้ายบ้าน มีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลายเอ้ือ             
ต่อการเรียนรู้ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาส                  
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ท าให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกา ร
ด าเนินงาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
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มำตรฐำนที่  3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคญั 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
กระบวนกำรพัฒนำ  
 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ มีโครงการพัฒนาครูให้มีการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
มุ่งเน้นการพัฒนาการในทุกๆด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต มีการประชุมวางแผนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และกิจกรรมที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ครูวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล น าผล
วิเคราะห์  มาใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ให้เด็กได้ลงมือผ่านการปฏิบัติจริง            
จากประสบการณ์ตรง ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ใหม่ที่คงทน ผ่านโครงการ/กิจกรรม ครูวิเคราะห์เด็ก            
เป็นรายบุคคล วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา ความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็ก เช่น ภาษา ศาสนา ครอบครัว จัดท าแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้แนว               
จากโรงเรียนวังไกลกังวล ครูจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ ผ่านกิจกรรมหลักทั้ง 6 กิจกรรม 
ได้แก่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเสรี 
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา จัดกิจกรรมแบบเรียนปนเล่น  แบบโครงงาน เน้นผู้เรียน              
เป็นส าคัญ เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้ตามความต้องการ ความสนใจและความสามารถ 
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ ห้องสมุด สวนผักสวนครัว  
สวนสัตว์สงขลา จากภูมิปัญญาในท้องถิ่น ผู้ปกครอง เช่น การท าขนมเดือนสิบ การท าส้มต า การท า
น้ าแข็งหลอด จัดบรรยากาศของห้องเรียนให้สะอาด ปลอดภัย สวยงาม อากาศถ่ายเทสะดวก มีพ้ืนที่
แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการ                        
จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้  การท าความสะอาดในห้องเรียน                 
การจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ ให้สะอาด เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม              
กับระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก มีสัญญาณอินเตอร์ เน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนที่                        
มีคอมพิวเตอร์ จอโทรทัศน์ กล้องดิจิตอล สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ  ครูใช้เครื่องมือ     
อย่างหลากหลายในการประเมินเด็กตามสภาพจริง เช่น แฟ้มผลงาน การสังเกต การสอบถาม                   
ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน แล้วน าผลการประเมินไปใช้เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาหรือส่งเสริมเด็ก ครูจัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมเด็กให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน และเมื่อสิ้น
ภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษาจะรายงานผลให้แก่ผู้ปกครองทราบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือ ของพ่อแม่ และครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 
ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
อย่างมีความสุข  ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม 
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ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ครูน าผลการประเมิน ที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กท าให้ผลการประเมินด้านการ
จัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญอยู่ในระดับดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562                      ๑๕ 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้อง

น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จ กับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา (3  ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้นจากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม ของ
จุดเด่น จุดควรพัฒนา ของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการ 
การช่วยเหลือได้ดังนี้ 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

ด้ำนคุณภำพของเด็ก 
1.พัฒนำด้ำนร่ำงกำย เด็ก เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว 
ทรงตัวได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติ           
จนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่ เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติดและระวังภัย            
จากบุคคล สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย   
2.เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ เด็กร่าเริงแจ่มใส 
แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทน
ในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงาน
ของตนเองและผู้อ่ืน ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ 
ดนตรีและการเคลื่อนไหว  
3.เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม เด็กรู้จักการประหยัดและ
พอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมในและนอก
ห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือ
เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม 
พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น                
เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจาก
การใช้ความรุนแรง  
4.เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ  เด็กอ่านนิทานและ              
เล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถ            
ในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระเป็นต้น  

ด้ำนคุณภำพของเด็ก 
1.พัฒนาผู้เรียนให้ ใช้มือและตาประสาน
สัมพันธ์กันได้ดี  
 
 
 

3) มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี เคารพสิทธิ 
รู้หน้าที่รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 3.ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก 
4.ส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง 
 
 
 
 
 
 
5.ส่งเสริมให้เด็กสนทนาโต้ตอบและ               
เล่าเรื่องให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่ง            
ที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม
ค้นหาค าตอบการคิดแก้ปัญหา และ
สามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆใช้สื่อ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
 เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก

กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือ           
ในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 
จุดเด่น 
1.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมพัฒนาการ             
ทั้ง4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และหลักสูตร
ปฐมวัยพุทธสักราช 2560  มีการใช้ ประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                  
และบริบทของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์   
แบบพอเพียงตามบริบทของสถานศึกษาซึ่งมีงบประมาณ
อย่างจ ากัด แต่สามารถจัดหาระบบอินเตอร์เน็ตที่เร็ว มีเครื่อง
คอมพิว เตอร์ เ พียงพอ ท า ให้บุ คลากรสามารถใช้สื่ อ 
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและจัดประสบการณ์ได้          
3 . ค รู ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ด้ า น วิ ช า ชี พท า ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถด้านปฐมวัย และจัดครูเพียงพอต่อชั้นเรียน         
4 .  มี ระบบประกันคุณภาพภายในที่ เป็นระบบ และ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำร
จัดกำร 
จุดพัฒนำ 
1.จัดหาเครื่องเล่นสนาม เพ่ือส่งเสริม
และกระตุ้นพัฒนาการด้านร่างกาย 
กล้ามเนื้อแข็งแรง ทักษะการคิด การอยู่
ร่วมกัน การรอคอย การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง เด็กมีความสุขโดยการเรียน 
ปนเล่น 
 
 
 
 
 
 
 

กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
จุดเด่น 
     ครูมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กให้มีความ
พร้อมของเด็กทั้ง ๔ ด้านอย่างสมดุล และมีคุณลักษณะ              
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และครูใช้สื่อ                
การสอน  แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ผู้เรียน               
ได้ค้นคว้า ฝึกกระบวนการท างาน กระบวนการเรียนรู้ และ
ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้  และยังมีการจัดบรรยากาศ               
การเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

กำรจัดประสบกำรณ์ที่ เน้นเด็กเป็น
ส ำคัญ 
จุดพัฒนำ 
     - ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนา
คุณภาพตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัย  
     - ส่งเสริมให้ครูน านวัตกรรมรูปแบบ            
การสอนที่หลากหลาย เช่น สะเต็มศึกษา   
แนวการสอนแบบไฮสโคป 
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แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

 1. โครงการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา  ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดกิจกรรมตามแนว       
การจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ  ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี              
และคณิตศาสตร์ เพ่ือเน้นกระบวนการคิด การศึกษาค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง 

2. โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด ไฮสโคป (High  Scope) เพ่ือเน้นการเรียนรู้ 
แบบลงมือกระท า พัฒนาการคิดและการตัดสินใจ 

3. จัดมุมหนังสือ เพ่ือส่งเสริมทักษะทางภาษา  
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 

คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เด็กทุกคนเกิดการเรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติจริง 
เกิดทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง   
ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 

1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กใน
ศตวรรษท่ี 21 

2. ควรให้ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ๓ เข้ามาแนะน า                        
ให้ค าปรึกษาการจัดประสบการณ์ต่างๆ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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ภำคผนวก 
 

1. การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๒ 

2. การให้ความเห็นชอบประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ระดับการศึกษาปฐมวัย                    
ปีการศึกษา 256๒ 

4. ประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  256๒ 

5. การให้ความเห็นชอบประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6. การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ 
การศึกษาปฐมวัย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 7. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา  256๒ 

   8. การให้ความเห็นชอบเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562  
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ประกำศโรงเรียนบ้ำนควนเจดีย์   

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  256๒ 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

----------------------------------------------------------- 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 
กรกฎาคมพ.ศ. 2554 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อ
หนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา โดย มาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 5  มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 
2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
ในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนบ้านควนเจดีย์  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
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ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและ
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบ้านควนเจดีย์  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

 
ประกาศ ณ  วันที่...30...เดือน.พฤษภาคม..พ.ศ..2562... 

 
        
 
 

        (นายนิพนธ์   มณีรัตน์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเจดีย์   
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กำรให้ควำมเห็นชอบ 
ประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย  และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   

โรงเรียนบ้ำนควนเจดีย์  ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๒ 
.................................................................................................  

               ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ ..2.../256๒ เมื่อวันที่..24..
เดือนพฤษภาคม...พ.ศ. 256๒ ณ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต ๓ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี
การศึกษา 256๒ ของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์  เห็นชอบให้ด าเนินการตามประกาศได้ 
 
 
 
                                                   (นายประกอบ   สุขเดิมรอด)  
                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

       โรงเรียนบ้านควนเจดีย์   
           วันที่..24.เดือน..พฤษภาคม...พ.ศ..2562.. 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2562  โรงเรียนบ้านควนเจดีย์  มีจ านวน 3  มาตรฐาน ได้แก่ 

 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 

 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก  มี 4 เป้าหมายการพัฒนา 
 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ มี 6 เป้าหมายการพัฒนา 

 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด   
ประสบการณ์ 

 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มี 4 เป้าหมายการพัฒนา 
 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

................................................. 
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ประกำศโรงเรียนบ้ำนควนเจดีย์   
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2562 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

----------------------------------------------------------- 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 
กรกฎาคมพ.ศ. 2554 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อ
หนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา โดย มาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 5  มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้ งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 
2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
ในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศ ณ วั นที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วน
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ร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและ
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

เ พ่ื อ ให้ การ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึ กษาของ โ ร ง เ รี ยน บ้ านควน เจดี ย์   
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรียนบ้านควนเจดีย์  จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่....30...เดอืน..พฤษภาคม....พ.ศ..2562.... 
 

                                                    
 
                                                          
                                                        (นายนิพนธ์   มณีรัตน์) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเจดีย์   
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การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านควนเจดีย์  ประจ าปีการศึกษา  256๒ 
.................................................................................................  

 
ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานครั้งที่ .2../.2562..เมื่อวันที่..24..เดือน..

พฤษภาคม....  พ.ศ....2562... ณ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต ๓  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2562  โรงเรียน
บ้านควนเจดีย์เห็นชอบให้ด าเนินการประกาศได้ 
 
 
 
    ลงชื่อ 
                                                  (นายประกอบ   สุขเดิมรอด)  
                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านควนเจดีย์   
            วันที่..24..เดือน...พฤษภาคม....พ.ศ..2562... 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่ำเป้ำหมำย มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก         ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดีเลิศ 
๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย

แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 
(ประเด็นพิจารณาข้อ 1-4) 

เด็กร้อยละ 
80 
ได้ระดับ ๓  

เด็กร้อยละ 
83 
ได้ระดับ ๓  

เด็กร้อยละ 
86 
ได้ระดับ ๓  

เด็กร้อยละ 
89 
ได้ระดับ ๓  

๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้(ประเด็นพิจารณา
ข้อ 5-7) 

เด็กร้อยละ  
๘5 
ได้ระดับ ๓  
 

เด็กร้อยละ 
 ๘8 
ได้ระดับ ๓  

เด็กร้อยละ 
91 
ได้ระดับ ๓  

เด็กร้อยละ 
94 
ได้ระดับ ๓  

๓ มีพัฒนาการด้านสังคม
ช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม  
(ประเด็นพิจารณาข้อ 8-10) 

เด็กร้อยละ 
85 
ได้ระดับ ๓  

เด็กร้อยละ 
88 
ได้ระดับ ๓  

เด็กร้อยละ 
91 
ได้ระดับ ๓  

เด็กร้อยละ 
94 
ได้ระดับ ๓  

๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา
สื่อสารได้มีทักษะการคิด
พ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
(ประเด็นพิจารณา 
ข้อ 11-14) 

เด็กร้อยละ  
๘0 
ได้ระดับ ๓  

เด็กร้อยละ  
๘3 
ได้ระดับ ๓  

เด็กร้อยละ 
86 
ได้ระดับ ๓  

เด็กร้อยละ 
89 
ได้ระดับ ๓  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ระดับดี ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

๑ มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น (ประเด็นพิจารณาข้อ 
1-2) 

ระดับดี ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
(ประเด็นพิจารณาข้อ 3) 

ระดับดี ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์
(ประเด็นพิจารณาข้อ 4-6) 

ระดับดี ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่ำเป้ำหมำย มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ (ประเด็นพิจารณา 
ข้อ 8-9) 

ระดับดี ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับครู 
(ประเด็นพิจารณา ข้อ 9) 

ระดับดี ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม (ประเด็นพิจารณา              
ข้อ 10-13) 

ระดับดี ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ระดับดี ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ (ประเด็น
พิจารณาข้อ 1-2) 

ครูร้อยละ 80 
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ครูร้อยละ 83 
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ครูร้อยละ 86 
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ครูร้อยละ 89 
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงเล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 
(ประเด็นพิจารณาข้อ 3) 

ครูร้อยละ 80 
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ครูร้อยละ 83 
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ครูร้อยละ 86 
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ครูร้อยละ 89 
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย (ประเด็น
พิจารณา ข้อ 4-5) 

ครูร้อยละ 80 
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ครูร้อยละ 83 
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ครูร้อยละ 86 
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ครูร้อยละ 89 
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก(ประเด็น
พิจารณาข้อ 6-9) 

ครูร้อยละ 80 
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ครูร้อยละ 83 
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ครูร้อยละ 86 
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ครูร้อยละ 89 
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 
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แนวทำงกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของโรงเรียนบ้ำนควนเจดีย์ 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่า

เป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้

สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับ ระดับคุณภาพ (ร้อยละ) 
ระดับก าลังพัฒนา ร้อยละ < 50 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 50-59 
ระดับดี ร้อยละ 60-69 
ระดับดีเลิศ ร้อยละ 70-79 
ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 80-100 
 

           ๓. การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพและร้อยละ
ตามบริบทของสถานศึกษา 
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ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนควนเจดีย์  
ที่ ๑๐/๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   
ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

................................................................... 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕                          

จึงก าหนดให หน วยงานต นสังกัดและสถานศึกษาจัดให มีระบบการประกันคุณภาพภายใน                      
ของสถานศึกษาอันน าไปสูการก าหนดใหมีมาตรฐาน สวนที่ ๑ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น ประกอบกับไดมี
การประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการ มีการ
ประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส าหรับใหสถานศึกษา                
ใชเปนแนวทางด าเนินงาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการ  ส าหรับ            
การประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าใหเกิดความม่ันใจแกผูมีส่วนเกี่ยวของทุกฝายวาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษามีคุณภาพ ไดมาตรฐานและคงรักษาไวซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน               
ที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียน บ้านควนเจดีย์ อาศัยอ านาจบังคับบัญชา
และอ านาจหน้าที่ตามความในมาตรา ๓๕ และ มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อ านาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และอาศัยอ านาจระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย             
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ เพ่ือให้การบริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด            
ต่อทางราชการ จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไข
ปัญหาในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย  
       ๑.๑  นายนิพนธ์  มณีรัตน ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา      ประธานกรรมการ 
              ๑.๒  นางนิชนันท์  สุขเดิมรอด  ครู               กรรมการ 



 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562                      ๓๐ 
 

                       ๑.๓  นายวิทยา จิตต์รัตน์  คร ู         กรรมการ 
                       ๑.๔  นายประสิน อนันตประเสริฐ คร ู               กรรมการ 
    ๑.๕  นางชญาภา วรรณพฤกษ์  คร ู               กรรมการ 

  ๑.๖  นายวิลาศ แก้วทิพมณี  คร ู               กรรมการ 
  ๑.๗  นางชชัฎา พรมสู   คร ู      กรรมการ 

                       ๑.๘  นายนาบีล หมัดอะดั้ม  ครูผู้ช่วย               กรรมการ 
    ๑.๙  นางกิจจา จันทภาโส  คร ู        กรรมการและเลขานุการ 

 
๒. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

            ๒.๑  นายนิพนธ์  มณีรัตน ์        ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
               ๒.๒  นางชัชฎา พรมสู   ครู                 กรรมการ 
                       ๒.๓   นางกิจจา จันทภาโส  คร ู         กรรมการและเลขานุการ 
 

          ๓. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ประกอบด้วย 
                       ๓.๑ นายนิพนธ์  มณีรัตน์        ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
              ๓.๒ นายประสิน อนันตประเสริฐ  ครู                กรรมการ 
                       ๓.๓  นายวิทยา จิตต์รัตน์  คร ู         กรรมการ 
                       ๓.๔  นายวิลาศ แก้วทิพมณี  คร ู               กรรมการ 
    ๓.๕  นางชญาภา วรรณพฤกษ์  คร ู               กรรมการ 

  ๓.๖  นายนาบีล หมัดอะดั้ม  ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
                       ๓.๗  นางวิริน ละอองแก้ว  พนักงานราชการ     กรรมการ  

      ๓.๙  นางสาววันฤดี  สุขแก้ว           บุคลากรวิทยาศาสตร์    กรรมการ 
    ๓.๑๐นางนิชนันท์  สุขเดิมรอด  คร ู          กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ มีหน้าที่ดังนี้    
๑. จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อเปนกลไก 

ในการควบคุมตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อม่ันใหแก
สังคม ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ 

           ๒. การจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
               ๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  

ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               ๒.๒ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพ                 

ปญหาและความตองการจ าเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ โดยสะทอนคุณภาพความส าเร็จ 
อยางชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

               ๒.๓  ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
               ๒.๔ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนด                
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ผูรับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา 
และก าหนดการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อยางนอย ภาคเรียนละ 
๑ ครั้ง โดยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม               

     ๒.๕ ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษา และน าผลการติดตามไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา 

             ๒.๖ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ และจัดสงรายงานดังกลาวตอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 
เปนประจ าทุกป 
                       ๒.๗ พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ  โดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมิน
ตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) และตามค าแนะน าของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

4. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒  มีหน้ำที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment 
Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง                 
ตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ และจัดสงรายงานดังกลาวตอส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ภายในวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะ
ส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป  
ประกอบด้วย 

                       ๔.๑  นายนิพนธ์  มณีรัตน์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา      ประธานกรรมการ 
               ๔.๒  นายประสิน อนันตประเสริฐ  ครู                กรรมการ 
                       ๔.๓  นายวิทยา จิตต์รัตน์  คร ู         กรรมการ 
                       ๔.๔  นางนิชนันท์  สุขเดิมรอด  คร ู               กรรมการ 
    ๔.๕  นางชญาภา วรรณพฤกษ์    คร ู               กรรมการ 

  ๔.๖  นายวิลาศ แก้วทิพมณี  คร ู               กรรมการ 
                       ๔.๗  นางชัชฎา พรมสู   คร ู         กรรมการ 
    4.8  นายนาบีล  หมัดอะดั้ม  ครู ผู้ช่วย     กรรมการ 
    ๔.9  นางกิจจา จันทภาโส  คร ู        กรรมการและเลขานุการ 
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      ทั้งนี้ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม              
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

  สั่ง  ณ  วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
          

        (นายนิพนธ์  มณีรัตน์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562                      ๓๓ 
 

กำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
ของโรงเรียนบ้ำนควนเจดีย์ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ  เขต 3 
 ....................................................................... 

 
มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ครั้งที่.2./2563 เมื่อ

วันที่..7...เดือน.....พฤษภาคม.......พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
       
 

(ลงชื่อ) ………………………………………………. 
       (นายสมไชย    เพชรยอดศรี) 
                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
                    โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 
       
  
      (ลงชื่อ)………………………………………………. 
               (นายนิพนธ์    มณีรัตน์)  
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 
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โรงเรียนบ้ำนควนเจดีย์ อ ำเภอเทพำ 

ส ำนกังำนเขตพื้นทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำสงขลำ เขต 3     

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

 
 

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ระดับปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ 2562 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self-Assessment 
Report : SAR) 

ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนบ้ำนควนเจดีย์ อ ำเภอเทพำ 

 
 
 


