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บทสรุปส าหรับผู้บริหารระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์   ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3                     
ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
โดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐาน
การศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี               
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
          3. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
           4. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ                  
อย่างต่อเนื่อง  

5. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง และน าผลมาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พร้อม
ทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
  

ผลการด าเนินงาน 
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ระดับดีเลิศ 
จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 สรุปอยู่ในระดับดีเลิศก็ด้วย

ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนที่มีคุณภาพ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน ท้องถิ่น 
ผู้เรียนมีคุณภาพ 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ส าหรับด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา                   
มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ส าหรับ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี  ตามที่
สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม มีความภูมิใจใน ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โรงเรียนมีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงาน                   
ที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น                
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อย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอน 
ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล โรงเรียนด าเนินงาน                  
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและการด าเนินงาน  

2. หลักฐานสนับสนุน : (วิธีการ กระบวนการ โครงการที่สนับสนุนผลการด าเนินงาน) 
    2.1 คุณภาพผู้เรียน  

               โรงเรียนบ้านควนเจดีย์  มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนด                 
เป็นเป้าหมายทางการเรียน โดยใช้ข้อมูลจากปีที่ผ่านมาฐานในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สูงขึ้น                  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป วิชาภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ 50.59                  
วิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 60.00 วิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 56.47 วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 58.82 วิชาประวัติศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 47.06                      
วิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 58.82 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62.35 วิชาศิลปะ 
คิดเป็นร้อยละ 48.24 และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 68.24 จากผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การอ่านออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 
90.36  การอ่านรู้เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.86 รวม 2 สมรรถนะ คิดเป็นร้อยละ 91.11 นักเรียนมี
ความสามารถ ในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการ ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุ ผล                       
มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย เข้าร่วมกิจกรรม               
ที่โรงเรียนจัด คิดเป็นร้อยละ 90.59 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ร้อยละ 82.35 และมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.01 มีผลการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 81.79                   
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 89.18 ผลการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน นักเรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 96.08 ก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพ
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ผู้เรียน ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม                   
ที่ก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน             
ได้ อย่างมีความสุข”  ดังนั้นโรงเรียนบ้านควนเจดีย์  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน 
จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
ของผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                 
มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ส าหรับ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายโดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ดังนี้ นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์            
ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น มีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง 
พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างาน
เป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร                
เพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา จากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบ              
อ่ืนๆ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมี
ทักษะพ้ืนฐานในการท างานหรือประกอบอาชีพ มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา มีค่านิยมและจิตส านึกที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดี
ของสังคม  มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน 
เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจและไม่
มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
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 2.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการ

จัดการ คุณภาพของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษา
ที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจอย่างชัดเจน ในการ
ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์                  
โดยประเมินภาพความส าเร็จ ดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมาย   วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ที่โรงเรียนก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทัน             
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการ
นิเทศภายใน น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน 
ปรับปรุง พัฒนา และร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ 
พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน โดยส่งครูเข้ารับการประชุม อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือเสริมสร้างสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย              
ปีละ 2 ครั้ง และส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี ทั้งด้านวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะวิชาการ ส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถในการสอนและงานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมายได้เป็นอย่างดี มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตรง ตามความ
ต้องการ  และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้               
ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม                 
ทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จัดหา
พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา บูรณา
การการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                  
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ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2562 โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการ                 
ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานท างานตามระบบที่วางไว้ 
  2.3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

          โรงเรียนบ้านควนเจดีย์  แจ้งนโยบายและสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูทุกคนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และน า
ผลการวิเคราะห์มาใช้ในการวางแผน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
จากประสบการณ์ตรงเกิดประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ที่คงทน ด้านกระบวนการจัดการเรียน                 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริม
ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด                 
ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีการบริหารจัดการชั้นเรียน                 
เชิงบวก เพ่ือให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น าข้อมูลมาร่วมพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  ครูผลิต
นวัตกรรม อีกทั้ง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียน                
การสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียน               
จัดป้ายนิเทศและบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูจัดการเรียนรู้
ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก สามารถ
สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ครูใช้ สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ท าให้นักเรียน                
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย นอกจากนี้ครูยังมีการประเมินคุณภาพ                        
และประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ ครูมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างนักเรียนกับครู ครูกับนักเรียน  นักเรียนกับนักเรียน  
นักเรียนรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผล
ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล            
ที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน                     
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง โดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
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ผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้               
ทางวิชาชีพ (PLC) และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์  ได้แจ้งนโยบายให้ครูทุกคนได้น ากระบวนการ PLC สู่
การปฏิบัติ โดยร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอน เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพอย่างน้อย 50 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา ส่งผลให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้รับการแก้ไข                  
ได้ทันเวลา ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากครู และผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี 
3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น :  

 3.1 ด าเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
โรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ผู้เรียนมีผลการอ่าน ผลการทดสอบระดับชาติ NT 
ONET และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 3.2 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาและสร้างนวตกรรม  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการ
คิด โดยการเรียนรู้แบบลงมือกระท า เรียนรู้แบบโครงงาน แบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม               
เน้นการใช้ค าถาม     

   3.3 กิจกรรมการนิเทศภายในแบบเข้ม จัดท าแผนนิเทศและสังเกตการสอนของครู น าผล
มาปรับปรุงพัฒนา 

    3.5 โครงการพัฒนาบุลากร ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
และน าความรู้ที่ได้จากพัฒนาเพ่ือน าไปพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

    3.6 โครงการการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ืออ านวยต่อการจัด                       
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จัดสภาพแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้สวยงามน่าอยู่                       
น่าเรียน  
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ค าน า 
 
       เอกสาร “รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : 
SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562” ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นไปตามกรอบกฎกระทรวง                  
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงาน                 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก     
ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ       
ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 เนื้อหาสาระของเอกสาร ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการประเมินตนเอง                     
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 มีจ านวน 3 มาตรฐาน 
ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอน                   
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสรุปผล แนวทางการพัฒนา และ
ความต้องการการช่วยเหลือ โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษา                     
ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนปฏิบัติการและตาม
ระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา  

 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์  ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมด าเนินงานในการพัฒนาการศึกษา   
ของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์                   
ในการน าไปเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริม 
สนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่ า งๆ รวมทั้ งหน่วยงานต้นสั งกัดในการพัฒนาคุณภาพ                           
การจัดการศึกษาต่อไป 

 
                                            (นายนิพนธ์    มณีรัตน์) 

                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเจดีย์   
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
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. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 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 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 
จ านวน 1 7 - 2 3 

 
        2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
จ านวนบุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จ านวน 3 7 3 - 13 
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 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอนต่อสัปดาห์ 
ที ่ กลุ่ม/สาระการเรียนรู้ จ านวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ย 1 คน:สัปดาห์ 
1 บริหารการศึกษา 1 - 
2 คณิตศาสตร์ - 27 
3 วิทยาศาสตร์ 1 22 
4 ภาษาไทย - 29 
5 สังคมศึกษา 2 18 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา - 6 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 6 
8 ภาษาอังกฤษ 1 21 
9 ศิลปะ - 6 
10 ปฐมวัย - - 
11 ประถมศึกษา 2 25 

                       เฉลี่ย / รวม 9 17 
 
3. ข้อมูลนักเรียน 
             1) จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านควนเจดีย์   ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น...127...คน     
(ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562) 
 

ชั้น จ านวนห้อง จ านวนนักเรียนชาย จ านวนนักเรียนหญิง รวม 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 9 8 17 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 9 8 17 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 4 9 13 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 13 6 19 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 3 6 9 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 3 7 10 
       รวม 6 41 44 85 
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 2) จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านควนเจดีย์  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 - 2562 
    

          ชั้น ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
อนุบาลปีที่ 1 15 15 15 
อนุบาลปีที่ 2 15 15 15 
อนุบาลปีที่ 3 20 16 12 

รวม 48 46 42 
ประถมศึกษาปีที่ 1 20 22 17 
ประถมศึกษาปีที่ 2 23 15 17 
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 20 13 
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 11 19 
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 11 9 
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 6 10 
       รวม 77 87 85 

รวมทั้งสิ้น 137 135 127 
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ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 2560-2562 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
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4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (ข้อมูล 31 มีนาคม 2563) 
 1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การศึกษา 2562 

ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

รายวิชา (พื้นฐาน) 

 ร้อ
ยล

ะ 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 17 12 14 12 14 13 13 14 10 15 76.47 
ป.2 17 6 10 11 13 7 14 5 11 12 58.17 
ป.3 13 4 8 7 4 4 5 13 7 8 51.28 

ป.4 19 8 8 5 8 6 8 6 4 8 35.67 

ป.5 9 7 7 6 7 6 6 8 6 6 72.84 

ป.6 10 6 4 7 4 4 4 7 3 9 53.33 

รวม 
85 

43 51 48 50 40 50 53 41 58 
347.7

7 
ร้อยละ 50.59 60.00 56.47 58.82 47.06 58.82 62.35 48.24 68.24 56.73 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 70.59 35.29 30.77 42.11 77.78 60.00

คณิตศาสตร์ 82.35 58.82 61.54 42.11 77.78 40.00

วิทยาศาสตร์ 70.59 64.71 53.85 26.32 66.67 70.00

สังคมศึกษาฯ 82.35 76.47 30.77 42.11 77.78 40.00

ประวัติศาสตร์ 76.47 41.18 30.77 31.58 66.67 40.00

สุขศึกษาฯ 82.35 29.41 100.00 31.58 88.89 70.00

ศิลปะ ดนตรี 58.82 64.71 53.85 21.05 66.67 30.00

การงานฯ 88.24 70.59 61.54 42.11 66.67 90.00

ภาษาอังกฤษ 76.47 82.35 38.46 42.11 66.67 40.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา 
ในระดับ 3 ขึ้นไป จ าแนกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2562  
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  2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
พุทธศักราช 2551 ระดับดีขึ้นไป (ข้อมูล 31 มีนาคม 2563) 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 17 - 2 4 11 15 88.24 
ป.2 17 - - 17 - 17 100 
ป.3 13 - - - 13 13 100 
ป.4 19 - - 6 13 19 100 
ป.5 9 - - 8 1 9 100 
ป.6 10 - - 5 5 10 100 
รวม 85 - 2 40 43 83 98.04 

 

 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ป.1 

ป.2 

ป.3 

ป.4 

ป.5 

ป.6 

รวมทัง้สิน้ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมทัง้สิน้ 

ด่ีเยี่ยม 64.71 0.00 100.00 68.42 11.11 50.00 50.59

ดี 23.53 100.00 0.00 31.58 88.89 50.00 47.06

ผ่าน 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.35

ไมผ่่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา 2562  
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 3)  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 17 - 1 6 10 16 94.12 
ป.2 17 2 5 8 2 10 58.82 
ป.3 13  1 8 3 11 84.62 
ป.4 19  7 8 4 12 63.16 
ป.5 9   7 2 9 100.00 
ป.6 10  1 4 5 9 90.00 
รวม 85 2 15 41 26 67 81.79 

 

 
   
  

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ไม่ผ่าน 0.00 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00

ผ่าน 5.88 29.41 7.69 36.84 0.00 10.00

ด ี 35.29 47.06 61.54 42.11 77.78 40.00

ดีเยี่ยม 58.82 11.76 30.77 21.05 22.22 50.00
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 
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 4) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกษา 2562 ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับดีขึ้นไป                              
(ข้อมูล 31 มีนาคม 2563)       (ป.1 – ป.6 จ านวน...85..คน) 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ปรับปรุง 
ผ่าน

เกณฑ ์ ดี ดีเย่ียม 

1.ความสามารถในการสื่อสาร 0 10 27 48 75 88.24 
2. ความสามารถในการคิด 0 12 32 41 73 85.88 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 0 11 24 50 74 87.06 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

0 6 13 66 79 92.94 

5. ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยี 

0 7 24 54 78 91.76 

รวม 0 46 120 259 379 89.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 31 มีนาคม 2563) 
 

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี 

ปรับปรุง 0 0 0 0 0

ผ่านเกณฑ ์ 10 12 11 6 7

ดี 27 32 24 13 24

ดีเยี่ยม 48 41 50 66 54

ระดับดีขึ้นไป 75 73 74 79 78

ร้อยละ 88.24 85.88 87.06 92.94 91.76
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกกษา 2562 
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  5) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 31 มีนาคม 2563) 

ชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 17 15 2 88.25 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 17 15 2 88.24 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 13 13 0 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 19 19 0 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 9 9 0 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 10 10 0 100 

รวม 85 81 4 96.08 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ผ่าน 88.24 88.24 100.00 100.00 100.00 100.00

ไม่ผ่าน 11.76 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ปีการศึกษา 2562 
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5. ผลการประเมินการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
    

1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 ปีการศึกษา 2562 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
ระดับโรงเรียน 90.36 91.86 91.11 
ระดับเขตพื้นที่ 62.66 72.29 67.48 
ระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

ระดับโรงเรียน 90.36 91.86 91.11

ระดับเขตพื้นที่ 62.66 72.29 67.48

ระดับประเทศ 68.5 72.81 70.66
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
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2) การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษา       
ปีที่ 1 และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 

สมรรถนะ ปีการศึกษา 
 2561 

ปีการศึกษา  
2562 

ผลต่างระหว่างปี
การศึกษา 

การอ่านออกเสียง 69.15 90.36 21.21 
การอ่านรู้เรื่อง 92.94 91.86 -1.08 
รวม 2 สมรรถนะ 81.05 91.11 10.06 

   

 
 
 
 
 
 
 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

ปีการศึกษา 2561 69.15 92.94 81.05

ปีการศึกษา 2562 90.36 91.86 91.11
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เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านRT 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
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6. ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษา 
    ปีท่ี 3 
1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
ด้านภาษา 37.72 41.63 46.46 
ด้านค านวณ 41.9 39.54 44.94 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 39.81 40.58 45.7 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37.72 
41.9 39.81 41.63 39.54 40.58 

46.46 44.94 45.7 

ด้านภาษา ด้านค านวณ รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 

ระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ 
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2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง 

2561 2562 ระหว่างปีการศึกษา 

     ด้านภาษา 45.28 37.72 -7.56 

     ด้านค านวณ 28.14 41.90 13.76 

     รวมความสามารถเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 36.95 39.81 2.86 

 

 
 
 
 
 
 
 

45.28 

37.72 

-7.56 

28.14 

41.9 

13.76 

36.71 
39.81 

3.1 

2561 2562 

ผลต่าง 

เปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 
ระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2561-2562 

     ด้านภาษา      ด้านค านวณ    เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 
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7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

ระดับ/รายวิชา 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คะแนนรวม

เฉลี่ย 61 63 64 65 

ระดับประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99 

ระดับสังกัด สพฐ. 47.95 30.86 31.60 34.30 36.18 

ระดับเขตพื้นที่ 46.43 30.24 29.10 32.79 34.64 

ระดับโรงเรียน 41.58 25.00 32.50 27.18 31.57 

 

 
 
 
 
 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับประเทศ 49.07 34.42 32.9 35.55

ระดับสังกัด สพฐ. 47.95 30.86 31.6 34.3

ระดับเขตพื้นที ่ 46.43 30.24 29.1 32.79

ระดับโรงเรียน 41.58 25 32.5 27.18
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 
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2. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                                        
   ปีการศึกษา 2561 -2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 
2561 2562 

ภาษาไทย 53.44 41.58 

ภาษาอังกฤษ 26.88 25.00 

คณิตศาสตร ์ 26.25 32.50 

วิทยาศาสตร์ 32.28 27.18 

คะแนนรวมเฉลี่ย 34.74 31.57 
 

 
 

 
 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนรวม

เฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 53.44 26.88 26.25 32.28 34.74

ปีการศึกษา 2562 41.58 25 32.5 27.18 31.57
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ผลการทดสอบทางการระดับชาติขั้นพื้นฐาน   
ปีการศึกษา 2561-2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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8. 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 

 ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน 
 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 
  ข้อมูลสภาพชุมชน 
      สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะสภาพพ้ืนราบ มีบ้านเรือน มีประชากรประมาณ 
350 ครัวเรือน บริเวณโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ บ้าน สวนยางพารา สวนผลไม้ ส านักสงฆ์ มัสยิด                  
อาชีพหลักของชุมชน คือ ท าสวนยางพารา เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม ประชากรส่ วนใหญ่ 
นับถือศาสนาอิสลาม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีชักพระ ประเพณี                       
วันสารทเดือนสิบ  การรับเทวดา  การกวนอาซูรอ 
     ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบอาชีพการท าสวน
ยางพาราคิดเป็นร้อยละ 90  นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 75 ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนต่อปีประมาณ 40,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 5 คน  
               โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ตั้งอยู่ในชุมชนพหุวัฒนธรรม นับถือทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม  
มีแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญคือ ควนเจดีย์ ซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณท่ีมีประวัติอันยาวนาน ซึ่งได้รับการบันทึก
เป็นของดีอ า เภอเทพา  และมัสยิดบ้ านควนติหรุ ด  เป็นสถานที่ ส าหรับประกอบศาสนกิจ                             
ของพ่ีน้องอิสลามบ้านควนติหรุด 
     ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ค่อนข้างน้อย จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ท าให้การสอน  
การดูแลเอาใจใส่นักเรียนค่อนข้างน้อย โรงเรียนยังต้องการงบประมาณในการพัฒนาในด้านอาคาร
สถานที่ และการปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์ 
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6. เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
                 เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 
ความสามารถด้านเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง              
ในศตวรรษท่ี 21  

2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวทันประชาคมอาเซียน  ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีทัษะอาชีพ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษา 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ                  

หลักธรรมา-ภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

      วิสัยทัศน์ 

 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ปี 2562-2564  “เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยีและประชาคมอาเซียน  
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานความเป็นไทย โดยยึดหลักปรัชญา                     
ของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ” 

พันธกิจ 
1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                     

พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  น าความรู้ มีทักษะอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น 

มิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวทันประชาคมอาเซียน และ
เทคโนโลยี 

4. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
5. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน 

  อัตลักษณ์โรงเรียน 
 หนูน้อยยอดประหยัด หมายถึง เด็กทุกคนฝากเงินอย่างน้อยวันละ 1 บาท คิดเป็นเวลา

อย่างน้อยร้อยละ 70 ของเดือน 
 



 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2562 18 
 

            เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนด าเนินชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง รู้จักประมาณตน ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยมีความรู้คู่คุณธรรม 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา : ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

กระบวนการพัฒนา  

    โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียน
บรรลุตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน โดยด าเนินกิจกรรมต่างๆ เปิดโอกาส            
ให้คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ            
ที่หลากหลายมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 2 ด้านได้แก่ 

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ได้ด าเนินการพัฒนา 
ผู้เรียนในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้  แล้วน าหลักสูตรสถานศึกษาเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และจัด
กิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมผู้ เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน รวมถึง                 
ใช้วิทยากรภายนอกและสื่อการสอนที่พร้อมส าหรับการส่งเสริมผู้เรียนทุกระดับชั้น ซึ่งมีโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนด าเนินการ ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน จากปีที่ผ่านมา
ก าหนดเป้าหมายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้สื่อ 
วิธีการ นวัตกรรมต่างๆ ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการอ่าน  การเขียน การสื่อสารทั้งกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  จัดกิจกรรมภาษาไทย ภาษาอังกฤษวันละค าทุกชั้นเรียน                 
ท าให้เด็กรู้จัก ค า ความหมายของค า และสามารถน ามาแต่งประโยค และพูดน าเสน  กิจกรรมหนูอ่าน ได้
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ลายมือสวย นักเรียนได้อ่าน และคัดลายมือ ที่เหมาะสมกับระดับชั้นทั้งบทร้อยแก้วและร้อยกรอง 
กิจกรรมค าพ้ืนฐานช่วยกันทั้งบ้านและโรงเรียน นักเรียนแต่ละคนมีสมุดค าพ้ืนฐานตามระดับชั้น นักเรียน
อ่านที่โรงเรียนและกลับไปอ่านให้ผู้ปกครองฟังที่บ้าน โครงการห้องสมุดมีชีวิตและส่งเสริมนิสัย                     
รักการอ่าน กิจกรรมค านวณชวนคิด ในแต่ละวันก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนได้ฝึกคิดเลขเร็ว 
วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ท าให้นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และคิดเลขได้เร็วขึ้น  มีการสอน
ซ่อมเสริมกับนักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อน ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และมีความสามารถ ในการสร้างนวตกรรม                  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์   
โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานสุขศึกษา  ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
เพ่ือให้นักเรียน  ได้เป็นผู้ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  คิดวางแผนหาวิธีการในการคิดหาค าตอบจากเรื่องที่สนใจ หรือ
อยากจะรู้ สร้างนวตกรรม จากการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการในวันส าคัญ เช่น 
วันแม่  วันลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่  ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ท าให้นักเรียน มีความรู้
เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และใช้คอมพิวเตอร์ในการหาความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีแหล่ง
เรียนรู้และสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฟาร์มไก่ไข่ สหกรณ์ร้านค้า สวนผักไฮโดร                 
โปนิกส์  แปลงผักสวนคร้ว นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกโรงเรียน
ได้แก่  สวนสัตว์สงขลา  หอดูดาว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่  ทะเลหมอกควนเจดีย์  
วัด  มัสยิด ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การท าขนมเดือนสิบ  การท ากล้วยฉาบ การท าขนมครก นอกจากนี้
ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ จัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง โดย
นักเรียนร่วมวางแผนการตลาดเพื่อขายสินค้าของแต่ละชั้น นักเรียนเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย การซื้อขายของ
จากร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว การจักสาน ท าให้
นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน  
 2.ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนได้พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ               

ที่พึงประสงค์โดยจัดท าโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์                   

ซึ่งโรงเรียนบ้านควนเจดีย์มีความแตกต่างของนักเรียนในด้านเชื้อชาติ ศาสนา แต่นักเรียนสามารถอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข กิจกรรมที่จัดเพ่ือส่งเสริม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี  ตามที่

สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 

การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมวันส าคัญ ของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมและประเพณี เช่น วันไหว้ครู วันวิสาขบูชา การเปลี่ยนผ้าพระเจดีย์              

บนควนเจดีย์ วันแม่ วันลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่  กิจกรรมส่งเสริมศาสนาที่ตนเองนับถือ นักเรียนได้รับ
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การอบรมตามศาสนาที่ตนเองนับถือ ไปวัดและมัสยิดในตอนบ่ายวันศุกร์  กิจกรรมน้องไหว้พ่ีในตอนเช้า

หน้าเสาธง กิจกรรมนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ นักเรียนท าความสะอาดในเขตรับผิดชอบ ปลูกต้นไม้                 

ในวันส าคัญ การร่วมท าความสะอาดชุมชน วัด มัสยิด ทะเล หมอกควนเจดีย์ กิจกรรมส่ งเสริม

ประชาธิปไตย ในโรงเรียน มีคณะกรรมการนักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งของนักเรียน กิจกรรมส่งเสริม

ความเป็นไทย นักเรียนแต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมืองในวันอังคาร กิจกรรมไหว้งาม สลามสวย กิจกรรม           

ที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนท าความดี มีกิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรมเด็กดีศรีสงขลา ส่งเสริมให้
นั ก เรี ยนอยู่ อย่ า งพอเ พียงและประหยัดอดออมตามอัตลักษณ์ของสถานศึ กษา “หนูน้ อย                      
ยอดประหยัด” มีโครงการหนูน้อยยอดประหยัด และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสานต่อศาสตร์พระราชา 
นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ท าบัญชีรายรับ รายจ่าย การใช้สิ่งของ 
พลังงาน อย่างรู้ค่า นอกจากนี้โรงเรียน ได้ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม โดยจัดโครงการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี นักเรียนได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัย การฉีดวัคซีน การดูแลเหงือกและฟัน การป้องกันอันตรายจากโรคติดต่อ จากเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าไทร  การรับประทานอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม 
การดื่มน้ าที่สะอาดจากเครื่องกรองน้ า  บันทึกการการแปรงฟันหลังอาหาร ตรวจสุขภาพประจ าวัน              
จากครูประจ าชั้นทุกวัน ทดสอบสมรรถภาพทางกายปีละครั้ง ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงภาคเรียนละ                  
2 ครั้ง  กิจกรรมโรงเรียนสีขาว จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ และรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติดท าให้ผู้เรียนปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข  ส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกก าลังกาย มีกิจกรรมการออกก าลังกายตอนเช้า
หน้าเสาธง ส่งเสริมทักษะ ทางด้านกีฬา เช่น กรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง ให้นักเรียนเข้าร่วม                 
การแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ เช่น กีฬาสีสี่สัมพันธ์ กีฬาเครือข่ายโรงเรียนและเครือข่ายอ าเภอ 
ผลการด าเนินงาน 

 ผู้เรียนมีความสามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน                   
ที่สถานศึกษาก าหนด มีความสามารถเขียนสื่อสารภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามช่วงชั้นวัย มีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์   คิดเป็น     
ร้อยละ 68.24 อยู่ในระดับดี ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม คิดเป็น            
ร้อยละ 63.53 อยู่ในระดับดี มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม พร้อมอธิบายแนวคิด มีชิ้นงานชัดเจน 
สามารถน าไปใช้และเผยแพร่ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 62.35 อยู่ในระดับดี มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม คิดเป็นร้อยละ 83.53 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ย (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ 56.73 อยู่ในระดับ
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ปานกลาง และมีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการท างานและการประกอบอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น สามารถเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจได้คิดเป็นร้อยละ 87.06 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม        
จากผลการด าเนินดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
มีผลพัฒนาขึ้น คิดเป็นร้อยละ 10.09 ผลรวมทั้งสองด้าน คิดเป็นร้อยละ 91.11 อยู่ในล าดับที่ 10                
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ผลการประเมินทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มีคะแนน 
ความสามารถเฉลี่ยทั้ง 2 ด้านมีค่าเท่ากับ 39.81 ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้  จากผลการประเมิน ในปีการศึกษา 
2562 มีผลการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 2.86 อยู่ในล าดับที่ 92 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3  ผลการทดสอบระดับชาติ (O–NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                
มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระเท่ากับ 31.57 ซึ่งลดลง ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับทักษะทางวิชาการ
ระดับอ าเภอและระดับเขตนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอ าเภอ และ
ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัล ดังนี้   

1. รางวัล ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ระดับอ าเภอ 
2. รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ป.4-ป.6 ระดับอ าเภอ  
3. รางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖  

ระดับอ าเภอ  
4. รางวัล ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6                  

ระดบัอ าเภอ  
5. รางวัล ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6                     

ระดับอ าเภอ  
6. รางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6                   

ระดับอ าเภอ  
7. รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6  

ระดับอ าเภอ  
8. รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.๔- 

ระดับอ าเภอ ระดับเขตพ้ืนที่   
9. รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ระดับอ าเภอ  
10. รางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ระดับอ าเภอ 
   ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด คิดเป็นร้อยละ 82.35 

อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย คิดเป็นร้อยละ 90.59 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ยอมรับ ที่จะอยู่
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รว่มกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม ประเพณี 
คิดเป็นร้อยละ 88.24 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้ อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 91.76 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม จากผลการด าเนินการดังกล่าว ท าให้
โรงเรียนปลอดจากสารเสพติด ไม่มีปัญหาการทะเลาะวิวาท ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด การประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๒ จาก
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
 

จุดเด่น 
 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้ามา               
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีแหล่งเรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง  รวมทั้งสามารถเขียน
เพ่ือการสื่อสารได้  สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ             
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น มีเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา  มีความประหยัดอดออม 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง
และชุมชนโดยรอบ 
  

จุดควรพัฒนา 
 

 ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแก้ปัญหา การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสม                   
ตามช่วงชั้นวัย  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

กระบวนการพัฒนา  

 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ใช้กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบตามวงจรเดรมมิ่ง ยึดหลักการความร่วมมือ มีการประสานความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ด าเนินงานโดยการวิเคราะห์ สภาพปัญหาและการจัดการศึกษาปีที่ผ่านมา โดยศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ จากผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษา และจัดประชุม ระดมความคิดเห็น
จากบุคลากรทุกฝ่าย ใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบริหาร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลวางแผนร่วมกัน ในการก าหนด
เป้าประสงค์  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น แผนการศึกษาชาติ  และนโยบายของต้นสังกัด  และได้ด าเนินการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 
2561 อย่างเป็นระบบ   มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษา เป้าหมายแต่ละปี  จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 19 โครงการ 
ด าเนินงานตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน สรุปรายงานผลการประเมินตนเองและรายงาน ให้ต้นสังกัดทราบ  ด าเนินการพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  โรงเรียนจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 และบริบท                         
ของชุมชนมีการปรับปรุง พัฒนาเพ่ือให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้ผู้เรียน                 
มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนและ
ความอนุเคราะห์จากเทศบาทต าบลล าไพล ในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการด้านกีฬา  
โครงการด้านการฝึกอาชีพ ตลอดจนโครงการด้านการสืบสานประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา  
กิจกรรมอาซูรอ อีกทั้งได้รับการสนับสนุนในด้านบุคลากร การสอน สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนจัดกิจกรรมชุมนุม ได้แก่  ชุ มนุมรักษ์ภาษา ชุมนุมคอมพิวเตอร์  ชุมนุมศิลปะ ชุมนุม                    
science show ชุมนุมกีฬา กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น 
ทุนการศึกษา  โครงการพัฒนาและรักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดสภาพแวดล้อม                  
ทางกายภาพและสังคม ที่เอ้ือต่อเรียนรู้ โดยจัดสิ่งแวดล้อมบรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอ านวย                    
ความสะดวก ที่สะอาด สวยงามและปลอดภัย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ  
ครูบุคลากรพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี  
โรงเรียนจัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีคอมพิวเตอร์ จอโทรทัศน์ทุกห้องเรียน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ  และการจัด   
การเรียนรู้ซึ่งโรงเรียนใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลทุกชั้นเรียน นอกจากนี้ทาง
โรงเรียนได้มีคลังข้อสอบ  สื่อการเรียนรู้ ระบบงานประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นสื่อสาธารณะเปิดโอกาส                 
ให้บุคคลสามารถเข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาหาความรู้ แสดงความคิดเห็น โรงเรียนมีระบบฝากเงิน ระบบหุ้น
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ในสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์  ผลการเรียน ของนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าไปดูได้จากทางเว็บไซต์ของโรงเรียน (www.kjd.ac.th) มีเพจ Facebook โรงเรียน                   
บ้านควนเจดีย์และแอพพลิเคชั่น LINE ในการติดต่อประสานงานกัน ระหว่าง ผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน 
  สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ ที่สามารถปฏิบัติ               
ได้จริง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีความชัดเจน               
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและนอกสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง                    
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน งานวิชาการมีคุณภาพพัฒนาผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ และมีการพัฒนางานอย่างชัดเจนต่อเนื่อง สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ต่อผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา จากผล             
การด าเนินงานท าใหค้รูผู้สอนได้รับรางวัล ดังนี้  
  นายวิทยา จิตต์รัตน์ ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย  (ค าคมเดิม) 
ระดับชั้น ป.๔-๖ รางวัลเหรียญทอง ระดับอ าเภอ ประจ าปี 2562  จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา 
รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)                   
ป.1-ป.6 ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา  รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวด
เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีจังหวัดสงขลา ประจ าปี 2562 จากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  
  นางกิจจา จันทภาโส ได้รับรางวัลครูดีศรีเทพา จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา รางวัล
ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การฉีก ตัด ปะ กระดาษตามหัวเรื่องที่ก าหนดให้  
ระดับปฐมวัย ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา และรางวัลเหรียญทองแดง ครูผู้สอน
นักเรียนในการฉีก ตัด ปะ กระดาษตามหัวเรื่องที่ก าหนดให้ ระดับเขตพ้ืนที่จากสพป.สงขลา เขต 3 
รางวัลผู้ฝึกสอนการแข่งขันฟุตบอล รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกีฬาสีสี่สัมพันธ์ รางวัลชนะเลิศ ระดับ
จังหวัด การประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีจังหวัดสงขลา ประจ าปี 2562 จากสาธารณสุข
จังหวัดสงขลา 
  นางสาวศิรินันท์ สัจพันธ์ ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา 
รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น           

http://www.kjd.ac.th/
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ป.๔-ป.๖ ระดับเขตพ้ืนที่ จากสพป.สข.3  รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา รางวัล
ชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีจังหวัดสงขลา ประจ าปี 2562 จาก
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
  นางชญาภา วรรณพฤกษ์ ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน                  
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา รางวัลชนะเลิศ 
ระดับจั งหวัด การประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทย ฟันดีจั งหวัดสงขลา ประจ าปี  2562                     
จากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
  นางนิชนันท์   สุขเดิมรอด ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทองการแข่งขันต่อ
ค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ป.4-ป.6 ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา รางวัล
ชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีจังหวัดสงขลา ประจ าปี 2562 จาก
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
 นางชัชฎา  พรมสู ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา รางวัลชนะเลิศ ระดับ
จังหวัด การประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีจังหวัดสงขลา ประจ าปี 2562 จากสาธารณสุข
จังหวัดสงขลา 
 นางสาววันฤดี  สุขแก้ว ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา รางวัลครูผู้
ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ป. 4-ป.6 
ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับเขตพ้ืนที่ จากสพป.สข.3  ได้รับ
รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง  ป.4- 6 
ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญเงิน                      
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษา
อ าเภอเทพา  รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีจังหวัดสงขลา 
ประจ าปี 2562 จากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
  นายยุทธพงค์  มณีรัตน์ ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง การแข่งขันเครื่อง
ร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา  รางวัลครูผู้
ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ระดับ
อ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา  รางวัลชนะเลิศ ระดับจั งหวัดการประกวดเครือข่าย
โรงเรียนเด็กไทยฟันดีจังหวัดสงขลา ประจ าปี 2562 จากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
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 นางวิริน  ละอองแก้วได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง การประกวด              
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา รางวัลชนะเลิศ ระดับ
จังหวัด การประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีจังหวัดสงขลา ประจ าปี 2562 จากสาธารณสุข
จังหวัดสงขลา 
  นายวิลาศ  แก้วทิพมณีได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการวาด
ภาพระบายสี ป.1-ป.3 ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ระดับอ าเภอ จากเครือข่าย
สถานศึกษาอ าเภอเทพา รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง การฉีก ตัด ปะ กระดาษตามหัวเรื่อง
ที่ก าหนดให้  ปฐมวัย ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา และรางวัลครูผู้สอนนักเรียน 
ระดับเหรีญทองแดง การฉีก ตัด ปะ กระดาษตามหัวเรื่องที่ก าหนดให้  ระดับเขตพ้ืนที่ จากสพป.สงขลา 
เขต 3 รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีจังหวัดสงขลา ประจ าปี 
2562 จากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
  นายประสิน  อนันตประเสริฐได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดเครือข่ายโรงเรียน
เด็กไทยฟันดีจังหวัดสงขลา ประจ าปี 2562 จากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

นายนาบีล หมัดอะดั้ม ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromtu) ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา 
รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง กิจกรรม Reading and Drawing ระดับชั้น ป.4-ป.6 
ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดเครือข่าย
โรงเรียนเด็กไทยฟันดีจังหวัดสงขลา ประจ าปี 2562 จากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รางวัลครูผู้ฝึกสอน
นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม Quiz Competition ระดับประถมศึกษา จาก
โรงเรียนเทพา และรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลโครงการห้องสมุดเพ่ือน้อง ณ โรงแรม                         
ลีการ์เด้นส์  

นางสาวสุไรดา การี  ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน                    
การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา 
รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีจังหวัดสงขลา ประจ าปี 2562 
จากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

 นางสาวหยาดฝน  รัตนกุล ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน            
การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา 
รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีจังหวัดสงขลา ประจ าปี 2562 
จากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
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ด้านผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลพัฒนาขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 10.09 ผลรวมทั้งสองด้าน  คิดเป็นร้อยละ 91.11 อยู่ในล าดับที่ 10 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 39.81 มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 2.86 อยู่ใน
ล าดับที่ 92 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอ าเภอ และระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัล ดังนี้   

เด็กหญิงดอกคูณ  บุตตะวงค์  รางวัล ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือ สื่อภาษาไทย                
ป.1-ป.3 ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา 
  เด็กหญิงฟานิต้าร์   การีและเด็กหญิงโสรยา  มุณี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขัน                
ต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ป.4-ป.6 ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา  
  เด็กหญิงฟานิต้าร์   การี ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu) 
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา 

เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชูชื่นและเด็กหญิงอนงค์นาถ   แก้วมณี ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง              
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา  

เด็กชายทฤษฏี  เวาะเซ็ง เด็กหญิงพิมชนก  คีรีทัศไนย และเด็กหญิงฟาร์ติล  การี  ได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4 -ป.6 ระดับอ าเภอ จากเครือข่าย
สถานศึกษาอ าเภอเทพา 

เด็กชายรุ่งพิพัฒน์  แก้วมณี และเด็กชายอิบรอเฮม  บือราเฮง ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง    
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 -ป.6ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษา               
อ าเภอเทพา     

เด็กชายมูห าหมัดสาฟูวัน   สาและ และเด็กชายอับดุลฮาดี  โต๊ะเจะ ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษา
อ าเภอเทพา   

 เด็กหญิงสุธิดา   สาและ เด็กหญิงอัซมัต  มะสะ และเด็กหญิงฮานนีฟา  การี ได้รับรางวัล ระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับอ าเภอ จากเครือข่าย
สถานศึกษาอ าเภอเทพา และรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับเขตพ้ืนที่ จากสพป.สข.3   

เด็กหญิงอรพิชญ์  คีรีทัศไนยได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม                 
ป.1-ป.3 ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา 

เด็กหญิงแป้งหอม  นามวงสาได้รับ รางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี               
ป.1-ป.3 ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา 
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 เด็กชายณัฐพงค์  อิต า เด็กชายธีทัศกร ทั่วยะบัตร เด็กชายธีรภัทร  ชูชื่น เด็กชายวีรกร  บากาโชติ  
เด็กชายอริสมันต์  แลหมันเต๊ะ และเด็กชายอับดุลฮาซัน  มะลี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการผูก
เงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ระดับอ าเภอ จากเครือข่ายสถานศึกษาอ าเภอเทพา  
  

จุดเด่น 
 สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาชนชาวพุทธและมุสลิม นักเรียน
หลายคนพูดสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษามลายูท าให้มีความหลากหลายทางด้านภาษา ศาสนา
วัฒนธรรม และเชื้อชาติ มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา                  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหาร                 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ท าให้มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ครูสามารถท างาน
ตามหน้าที่รับผิดชอบได้สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา และน ามาใช้ในการบริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้            
ซึ่งโรงเรียนใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลทุกชั้นเรียน นอกจากนี้มีคลังข้อสอบ                 
สื่อการเรียนรู้  ระบบงานประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นสื่อสาธารณะเปิดโอกาส ให้บุคคลสามารถเข้ามาเยี่ยมชม 
ศึกษาหาความรู้ แสดงความคิดเห็น  โรงเรียนมีระบบฝากเงิน ระบบหุ้นในสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน      
ผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปดูได้จากทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
(www.kjd.ac.th) มีเพจ Facebook โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ และแอพพลิเคชั่น LINE ในการติดต่อ
ประสานงานกัน ระหว่าง ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้           
ได้อย่างมีคุณภาพ มีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับรางวัลด้านต่างๆ  
 
จุดควรพัฒนา 
 อบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่าย เกี่ยวกับการจัด
การศึกษา นโยบายและจุดเน้นที่ส าคัญในการจัดการศึกษา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกัน             
ในการรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและภายนอกห้องเรียน              
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
 
 
 
 
 

http://www.kjd.ac.th/
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

กระบวนการพัฒนา  

สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองตามโครงการพัฒนาครูมืออาชีพ 
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองอย่างน้อย
ปีละ ๒๐ ชั่วโมง และสถานศึกษาได้จัดท ากิจกรรมพัฒนาหลักสูตร จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
กลุ่มสาระโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ครูจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนของแต่ละหน่วย ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้                
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง จนสามารถสรุปความรู้ได้              
ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  แบบบูรณาการ 
จัดรูปแบบการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  โดยมีการการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็น 3 ระดับ คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยน าข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์
มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ 
น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้  มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
และมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการผู้เรียนโดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูรักเด็ก ให้เด็กรักครู และรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีการวัดประเมินผลที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยัง
ผู้เรียนรวมทั้งให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเสมอภาค  ในส่วนของการ
วัดผลและประเมินผลความรู้ความเข้าใจ มีการจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้             
รายสาระระดับสถานศึกษา ระเบียบการวัดผลประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน การประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ ก าหนดให้มีการวัดประเมินผล   
ทั้งกลางภาคและปลายภาค แบ่งสัดส่วนคะแนนตามความเหมาะสมตามธรรมชาติสาระการเรียนรู้ จัดท า
แบบบันทึกคะแนนที่เหมาะสมกับสัดส่วนคะแนน  ก าหนดวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับแผน                 
การจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ จัดหาเครื่องมือการประเมินผลที่สอดคล้องกับวิธีการ
ประเมิน โดยใช้เครื่องมือ ที่หลากหลาย เช่น แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบสังเกตการเรียน  
แบบประเมินผลงาน แบบสอบถาม แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับชั้ น 
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและ
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ผู้ปกครองเพ่ือน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ 77.75 อยู่ใน
ระดับดีเลิศ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 77.75 อยู่ในระดับดีเลิศ มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขคิดเป็นร้อยละ 
88.89 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ                
มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรี ยนรู้              
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 88.89 อยู่ในระดับ                  
ยอดเยี่ยม มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้ เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง                  
การจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา                      
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 77.75 อยู่ในระดับดีเลิศ จากผลการด าเนินดังกล่าว                
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลพัฒนาขึ้น  
คิดเป็นร้อยละ 10.06 ผลรวมทั้งสองด้าน คิดเป็นร้อยละ 91.11 อยู่ในล าดับที่ 10 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ยด้านค านวณสูงกว่าระดับสังกัด คิดเป็นร้อยละ 41.90 มีผลการ
พัฒนาขึ้น คิดเป็นร้อยละ 13.76 อยู่ในระดับพอใช้ โดยภาพรวมมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนทั้ง 2 
ด้าน คิดเป็นร้อยละ 39.81 อยู่ในระดับพอใช้ เป็นล าดับที่ 92 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีพัฒนาการสูงขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมามีค่าพัฒนา 6.25  ครูได้รับ
รางวัลครูดีศรีเทพา จ านวน 2 คน  ครูและบุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีวิทยฐานะ(วิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ) จ านวน 6 คน  
จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  โดยเริ่มจากการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง จนสามารถ
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความสุข       
ใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
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จุดควรพัฒนา 
ครูควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านการท างานวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น การออกแบบกิจกรรมและ
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาในปี
การศึกษาที่ผ่านมาเพ่ือให้ได้ทราบถึงสภาพปัญญาที่แท้จริงที่เกิดจากครูผู้สอน จุดควรพัฒนาในมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาถัดไป 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม  
       

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  อยู่ในระดับดีเลิศ 
จากผลการด าเนินงาน  ตามโครงการ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้

โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ จัดการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละ
มาตรฐานการศึกษา  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐาน  
ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน                
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ 

ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน
ท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนสูงขึ้น พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสาร ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมและ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรม
และด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐาน
ในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไข
งานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ใน
ระดับดี วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบท
สถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียน             
เพ่ือพัฒนา และแก้ปัญหารายบุคคล มีการประเมินผลตามสภาพจริงในทุกขั้นตอน มีระบบนิเทศภายใน 
ที่เข็มแข็ง และที่ส าคัญสถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน            
จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือ
เกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 

ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์  ในปีการศึกษา 2562 ท าให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศส าคัญที่จะน าไปวิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อน                 
ภาพความส าเร็จ  กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  (3 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น                  
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทาง การพัฒนาในอนาคตและความต้องการ                   
การช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 

 
สรุปผล จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบ               
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแก้ปัญหา การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมตาม                
ช่วงชั้น และวัย 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง  รวมทั้ง
สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ดีขึ้น 
2) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง   

3) ผู้ เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสม             
ตามช่วงชั้นและวัย 
 4) ผู้เรียนมีความประหยัดอดออม เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนโดยรอบ มีวินัย เคารพกฎกติกา มี              
จิตอาสาช่วยเหลือผู้ อ่ืนและงานในชุมชน การไม่   
ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด และไม่มีปัญหาการทะเลาะ
วิวาทท้ังในและนอกสถานศึกษา 
  5) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  ในความ
เป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย  
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข บนความหลากหลายของศาสนา 
และเชื้อชาติ    

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทุกระดับชั้น           
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นกว่าเดิม                   
2) พัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้นด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
การแก้ปัญหา การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม               
ที่เหมาะสมตามช่วงชั้นและวัย 
3) การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
4) พัฒนาผู้ เรียนสู่ความเป็นพลเมืองไทยและ       
พลโลกที่ดี              
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1) ผู้บริหารมีความตั้ ง ใจ มีความมุ่ งมั่น มี
หลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหาร 
งาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างานและมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   2) สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการ
อย่างเป็นระบบ  
   3) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน 

   4) ได้รับความร่วมมือจาก ชุมชน ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วน
ร่ วมรับผิ ดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและ             
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1) การอบรมให้ความรู้  สร้ างความเข้าใจ             
กับผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่าย เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา นโยบายและจุดเน้นที่ส าคัญ          
ในการจัดการศึกษา 
   2) เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมกันในการ
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
  3) ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในด้าน
งบประมาณในการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อการ
เรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์  
 
 

 
 

 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
   1) ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ 
มุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มเวลาและ
เต็มความสามารถ 
   2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด 
ได้ลงมือปฏิบัติจริง ด้วยเทคนิควิธีการและและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
   3) ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้ เ รี ยนด้ วยวิ ธีที่ หลากหลายตามสภาพจริ ง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และสะท้อนผล
ให้ผู้เรียน เพ่ือน าไปพัฒนาตนเอง  
     
 
 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
   1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Active Learning 
   2) ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนา แก้ไขและ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
   3) ควรมีการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษา              
ปีการศึกษา 2562 ที่สะท้อนถึงจุดด้อยในการ
จัดการเรียนการสอนของครู 
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แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์  ปีการศึกษา 
2562 หาจุดเด่น จุดด้อย ของครู ผู้เรียน วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนวทางการพัฒนา 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นการพัฒนาผู้ เรียน โดยวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล                   
ในทุกระดับเชิงลึกและใช้ข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 

3. การพัฒนาบุคลากร ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของครู ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. งบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน ที่มีสภาพเก่า 
และช ารุดเสียหาย และสื่อเทคโนโลยี  เช่น คอมพิวเตอร์ 

2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพ่ือใช้ทดแทนของเก่าที่ช ารุดเสียหาย 

3. ขวัญ ก าลังใจ และความปลอดภัยของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
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ประกาศโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2562 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก ของทุกระดับ     ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม
พ.ศ. 2554 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 
11 ตุลาคม 2561  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง 
คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา โดย มาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด
ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 5  มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ ง
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ประกอบกับมติ
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2561 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา ในการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่  6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ จึงปรับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและ
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

โรงเรียนบ้านควนเจดีย์จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

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

 
        

        (นายนิพนธ์    มณีรัตน์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 
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การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
.................................................................................................  

               ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่..2../2562 เมื่อวันที่.24..เดือน
พฤษภาคม....พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2562 ของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์  เห็นชอบให้ด าเนินการตามประกาศได้ 
 
 
                                                   (นายประกอบ  สุขเดิมรอด)  
                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    โรงเรียนบ้านควนเจดีย ์
                วันที่..24..เดือน..พฤษภาคม...พ.ศ.2562... 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2562 
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 

  ………………………………………………………. 
มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
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 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 
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 กรกฎาคม
พ.ศ. 2554 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 
11 ตุลาคม 2559 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545มาตรา 
9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
โดย มาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนด
นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 5  มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ( ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2561 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา ในการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่  6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ จึงปรับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 
 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  โรงเรียนบ้านควนเจดีย์  จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

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

                                                                                                             
                                                        (นายนิพนธ์   มณีรัตน์) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 
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การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ประจ าปีการศึกษา  2562 
.................................................................................................  

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

พฤษภาคม...  พ.ศ.2562.. ณ โรงเรียน.บ้านควนเจดีย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 3  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์
เห็นชอบให้ด าเนินการประกาศได้ 
 
 
    ลงชื่อ 
                                                  (นายประกอบ   สุขเดิมรอด)  
                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 
             วันที่..24....เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ..2562...... 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 3 ระดับดีเลิศ 
   1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1 ความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

นักเรียนร้อยละ 68 
ได้ระดับ 3  

2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

นักเรียนร้อยละ 63 
ได้ระดับ 3  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นักเรียนร้อยละ 63 
ได้ระดับ 3  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

นักเรียนร้อยละ 73 
ได้ระดับ 3  

5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนร้อยละ 56 
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นักเรียนร้อยละ 73  
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

   1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  นักเรียนร้อยละ 83 

ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นักเรียนร้อยละ 83 

ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
นักเรียนร้อยละ 83 
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

4 สุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคม นักเรียนร้อยละ 83  
ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
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มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ 4 ระดับดีเลิศ 

1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ระดับ 4 ระดับดีเลิศ 

2 มีระบบบริหารการจัดการคุณของสถานศึกษา ระดับ 4 ระดับดีเลิศ 

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ 4 ระดับดีเลิศ 

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ 4 ระดับดีเลิศ 

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพละสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับ 4 ระดับดีเลิศ 

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้ 

ระดับ 4 ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน                            
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับ 4 ระดับดีเลิศ 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ละปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ครูร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป  

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า

ผลมาพัฒนานักเรียนการ 
ครูร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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แนวทางการก าหนดค่าเป้าหมายของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
2. 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 
 

           3. การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพและ
ร้อยละตามบริบทของสถานศึกษา 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านควนเจดีย์  
ที่ 10/2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 

................................................................... 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545                        

จึ งก าหนดให หน วยงานต นสังกัดและสถานศึกษาจัดให มีระบบการประกันคุณภาพภายใน                      

ของสถานศึกษาอันน าไปสูการก าหนดใหมีมาตรฐาน สวนที่ 1 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น ประกอบกับไดมี

การประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการ มีการ

ประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษา               

ขั้นพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ส าหรับใหสถานศึกษา                

ใชเปนแนวทางด าเนินงาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการ  ส าหรับ            

การประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าใหเกิดความมั่นใจแกผูมีส่วนเกี่ยวของทุกฝายวาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษามีคุณภาพ ไดมาตรฐานและคงรักษาไวซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน               

ที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ

เตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียน บ้านควนเจดีย์ อาศัยอ านาจบังคับบัญชา

และอ านาจหน้าที่ตามความในมาตรา 35 และ มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 อ านาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ .ศ .2547 และอาศัยอ านาจระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่ าด้ วย             

พนักงานราชการ พ.ศ.2547 เพ่ือให้การบริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู งสุด            

ต่อทางราชการ จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือ

ท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
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1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่  ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหา
ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย  
       1.1  นายนิพนธ์  มณีรัตน์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา      ประธานกรรมการ 
              1.2  นางนิชนันท์  สุขเดิมรอด  ครู               กรรมการ 
                       1.2  นายวิทยา จิตต์รัตน์  คร ู         กรรมการ 
                       1.4  นายประสิน อนันตประเสริฐ ครู                          กรรมการ 
    1.5  นางชญาภา วรรณพฤกษ์  คร ู               กรรมการ 

  1.6  นายวิลาศ แก้วทิพมณี  คร ู               กรรมการ 
  1.7  นางชัชฎา พรมส ู   คร ู      กรรมการ 

                       1.8  นายนาบีล หมัดอะดั้ม  ครูผู้ช่วย               กรรมการ 
    1.9  นางกิจจา จันทภาโส  คร ู        กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
            2.1  นายนิพนธ์  มณีรัตน์        ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
               2.2  นางชัชฎา พรมสู   ครู                 กรรมการ 
                       2.3   นางกิจจา จันทภาโส  คร ู         กรรมการและเลขานุการ 
 

          3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบด้วย 
                       3.1 นายนิพนธ์  มณีรัตน์        ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
              3.2 นายประสิน อนันตประเสริฐ            ครู               กรรมการ 
                       3.3  นายวิทยา จิตต์รัตน์  คร ู         กรรมการ 
                       3.4  นายวิลาศ แก้วทิพมณี  คร ู               กรรมการ 
    3.5  นางชญาภา วรรณพฤกษ์  คร ู               กรรมการ 

  3.6  นายนาบีล หมัดอะดั้ม  ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
                       3.7  นางวริิน ละอองแก้ว  พนักงานราชการ     กรรมการ  

      3.8  นางสาววันฤดี  สุขแก้ว           บุคลากรวิทยาศาสตร์    กรรมการ 
    3.9  นางนิชนันท์  สุขเดิมรอด  คร ู          กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้    
1. จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อเปนกลไก 

ในการควบคุมตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อม่ันใหแก
สังคม ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ 
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           2. การจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
               2.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  

ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               2.2 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพ                 

ปญหาและความตองการจ าเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ โดยสะทอนคุณภาพความส าเร็จ 
อยางชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

               2.3  ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
               2.4 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนด                

ผูรับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา 
และก าหนดการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อยางนอย ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง โดยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม               

     2.5 ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษา และน าผลการติดตามไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา 

             2.6 จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองตอคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ และจัดสงรายงานดังกลาวตอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนประจ าทุกป 
                         2.7 พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ  โดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมิน
ตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) และตามค าแนะน าของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562  

มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : 

SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง ตอคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ และจัดสงรายงานดังกลาวตอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ภายในวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะส่งผลให้เป็นไปตาม

ทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป  ประกอบด้วย 

                       4.1  นายนิพนธ์  มณีรัตน์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา      ประธานกรรมการ 
               4.2  นายประสิน อนันตประเสริฐ  ครู                กรรมการ 
                       4.3  นายวิทยา จิตต์รัตน์  คร ู         กรรมการ 
                       4.4  นางนิชนันท์  สุขเดิมรอด  คร ู               กรรมการ 
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    4.5  นางชญาภา วรรณพฤกษ์    คร ู               กรรมการ 
  4.6  นายวิลาศ แก้วทิพมณี  คร ู               กรรมการ 

                       4.7  นางชัชฎา พรมสู   คร ู         กรรมการ 
    4.8  นายนาบีล  หมัดอะดั้ม  ครู ผู้ช่วย     กรรมการ 
    4.9  นางกิจจา จันทภาโส  คร ู        กรรมการและเลขานุการ 

 
      ทั้งนี้ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม              
พ.ศ. 2563 
  

  สั่ง  ณ  วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 
          

        (นายนิพนธ์  มณีรัตน์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 
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การให้ความเห็นชอบเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562  
ของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 3 
 ....................................................................... 

 
มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ครั้งที่.2./2563 เมื่อ

วันที่..7....เดือน.พฤษภาคม..พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง          

ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ

เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

 
      (ลงชื่อ)…………………………………………. 
       (นายสมไชย   เพชรยอดศรี) 
                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
                โรงเรียนบ้านควนเจดยี์ 
      
      (ลงชื่อ)  …………………………………….. 
        (นายนิพนธ์    มณีรัตน์)  

                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 
      

 
 
 
 
 
 

 
 
  


