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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 รวม 5๙ คน 
ครูผู้สอน 4  คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   เสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการดำเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 

ด้านคุณภาพของเด็ก 
          โรงเรียนบ้านเนินนิมิต    ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเอง ได้  ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรม เช่นการ
แข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ กิจกรรมแข่งกีฬา  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ สังเกตได้จากการกล้าพูดกล้าแสดงออกรู้จักเข้าแถวรอคิวในการรับประทานอาหารรู้จัก
หน้าที่รับผิดชอบตามที่    ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียนตามเขตพื้นที่รับผิดชอบร่าเริงแจ่มใส เด็กมี
พัฒนาด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวันรู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้มทักทายอยู่เป็นนิจอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ การ
พัฒนาเด็กมีผลการพัฒนาสูงกว่าบรรลุป้าหมายที่กำหนดไว้ ทุกด้าน  จากการดำเนินงานจัดทำกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ  ส่งผลให้การประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
          โรงเรียนบ้านเนินนิมิต ได้จัดทำ กำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน มี
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้านสมวัย โดยมีการ
ระดมความคิดเห็น จากคณะการสถานศึกษา  คณะครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กำหนดมาตรฐานการศึกษา  โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  มี
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 256๒ ที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  
ครูจัดประสบการณ์  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน จัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ คือมีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัย  ได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง จากได้จัดโครงการจ้างครูผู้สอนเด็กปฐมวัย จำนวน ๒ คน ส่งผลให้โรงเรียนมีครูเพียงพอต่อชั้นเรียน  
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ได้ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  โดยการพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัย
อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มี
ประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
มีการส่งเสริมให้ครุได้รับการพัฒนาโดยการประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรมคูปองครู และกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ มีการจัดภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้
จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อ
เทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  จากโครงการห้องสวย  โรงเรียนงาม ส่งผลให้โรงเรียนงมีการจัด
สภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง  มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื ่อการเรียนรู้เพื ่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  มีการจัดสิ ่งอำนวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง   มี
ระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  ได้มีการจัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการ
นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนบ้านเนินนิมิต มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ส่งผลให้การประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
สถานศึกษามีจัดประสบการณ์ที ่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ที ่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย  ด้านร่างกาย พัฒนาการ
เคลื่อนไหวทางร่างกาย การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความ สุข  จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้
รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้น
เรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื้อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็น
แรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็ก
นักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านเนินนิมิตมีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุม
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื ่อการเรียนรู ้ที ่เอื ้อต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอน มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย    
มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การ
สำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้นำผลการประเมินไป
พัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน ส่งผลให้การประเมินมาตรฐานที่ 
๓ ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 รวม 5๙ คน 
ครูผู้สอน 4  คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   เสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการดำเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีนักเรียน ๑๔๒ คน ครู ๑๗ คน ได้มีการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ
ของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563. เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเอง
ในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ  มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้         

ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 
1 ) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ  สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุ ณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

      ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3  ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพ
นักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการ
คิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข เน้นทักษะการทำงานร่วมกัน ทำให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล มีความสามารถในการสืบค้นความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียน
ภาษาไทย  นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน  ส่งผลให้การประเมินมาตรฐานที่ ๑  คุณภาพ
ผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 

     ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ได้ดำเนินการวิเคราะห์
สภาพปัญหาตามบริบทของสถานศึกษา โดยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน   โดยใช้ข้อมูลในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือ
กำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  “ภายในปี พ.ศ. 2564  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  ก้าวสู่สากล โดยชุมชนมีส่วนร่วม  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
และกำหนดพันธกิจ ดังนี้ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของสถานศึกษา  ส่งเสริม
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การปกครองระบอบประชาธิปไตย  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและภูมิปัญญา  จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  และมี
ทักษะเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  ตามมาตรฐานการศึกษา และมีความรู้พื้นฐานรองรับการเข้าสู่สากล  
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา  ให้มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างชัดเจน    ในดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ทุกกลุ ่มเป้าหมาย  เชื ่อมโยงกับการดำเนินชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเพื่อให้เกิด
การพัฒนาที่ส่งผลต่อผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพและ
บริบทของโรงเรียน สนองตามความมุ่งของหลักสูตร  ตามนโยบายของต้นสังกัดและกระทรวงศึกษาธิการ  
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน  มีการ
นิเทศภายใน  นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  
พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  มี
การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มา
ใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน 
และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  
จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   ห้องสมุด เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้อย่างเหมาะสม  ส่งผลให้การประเมินมาตรฐานที่ ๒ ด้านการ
กระบวนการและการบริหารจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

       ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ   โดยการดำเนินงาน
โครงการ/ตามแผนปฏิบัติการประจำปี เช่นโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  โครงการห้องสวย
โรงเรียนงาม กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ ( Active 
learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยั่งยืน  ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ มีนวัตกรรม 
และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตาม
แผนการเรียนรู้  อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และ
บรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
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เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพสื่อหลังใช้สื่อ  ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้น
เรียน ปีการศึกษาละ  ๑ เรื่อง  ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้
สามารถสรุปองค์ความรู ้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื ่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก กับ
ครู  และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และ
ประเมินผู้เรียนอย่างมีข้ันตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
และนำไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้  ส่งผลให้การประเมินมาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
แนวทางการพัฒนาให้สูงขึ้น 
          1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด นำเสนอนวัตกรรม มีการนำไปใช้และ
เผยแพร่ผลงาน 
          2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
          3.  พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ อย่างเป็น
ระบบ มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ โดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   
 4 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนทุกด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

5. พัฒนาการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่อง  
          6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ภูมิทัศน์ สวนเกษตร  สวนป่า  ห้องเรียน  ห้องพิเศษ ให้ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ   
 ๗. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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ตอนที่ 1  ข้อมลูพื้นฐาน 

 
 
1.  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
 ที่อยู่: เลขที่  111    หมู่ที่  6   บ้านเนินนิมิต     ตำบลท่าชะมวง     อำเภอรัตภูมิ    จังหวัดสงขลา 

รหัสไปรษณีย์ 90๑80 
 สังกัด: สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 โทรศัพท:์ 074-536731 โทรสาร : - E-Mail :  nnm.ska2@gmail.com 
 เว็บไซต์  : www.bannernnimit.ac.th 
 เปิดสอน: ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  
    โรงเรียนบ้านเนินนิมิต    รับผิดชอบจัดการศึกษาในพ้ืนที่เขตบริการ ดังนี้ 
  -  หมู่ที่  6  บ้านเนินนิมิต  ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 
  -  หมู่ที่  12  บ้านทุ่งเสม็ด  ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 
  -  หมู่ที่  13  บ้านยางแดง  ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 
 

2. การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษา 
 2.1 การบริหารจัดการศึกษา  
 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/
เทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วม  โดยมีการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินและร่วมชื่นชมของ
บุคลากรทุกระดับ/ฝ่ายบริหารงาน  ตามวงจรคุณภาพ PDCA ในทุกกิจกรรมที่มีการดำเนินงานจะมีการกำกับ
ติดตามประเมินการทำงานเป็นระยะ ๆ โดยผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการและรายงานผลให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
    

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

คณะกรรมการผู้ปกครอง 

mailto:nnm.ska2@gmail.com
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  2.2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
 

 วิสัยทัศน์  (Vision) 
 ภายในปี พ.ศ. 2564  โรงเรยีนบ้านเนินนิมิต  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ก้าวสู่

สากล โดยชุมชนมีส่วนร่วม  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

   พันธกิจ (Mission) 
๑.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
๒.  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  

ประเพณีและภูมิปัญญา 
๓. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  คิดอย่างมี

วิจารณญาณ  และมีทักษะเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  ตามมาตรฐานการศึกษา และมีความรู้พ้ืน
ฐานรองรับการเข้าสู่สากล 

๔.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๖.  ส่งเสริม  สนับสนุนใหชุ้มชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

   เป้าหมาย  (Goal) 
๑.  นักเรียนมีคุณภาพ  หมายถึง  เป็นผู้ที่มีท้ังความดี  ความเก่ง  และมีความสุข 

คนดี  หมายถึง  ผู้ที ่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา 

คนเก่ง  หมายถึง  ผู้ที ่มีความรู้ และทักษะตรงตามมาตรฐานของหลักสูตรที่สถานศึกษา
กำหนด สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และดำเนินชีวิตของตนเอง
ในอนาคตได้ 

คนมีความสุข  หมายถึง  ผู้ที่มีสุขภาพกายและจิตดี ไม่หมกมุ่นกับสิ่งเสพติด อบายมุข และมี
สุนทรียภาพทางด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ  พร้อมทั้งสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  ครู เป็นครูมืออาชีพ คือ สามารถพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถใน
การจัดการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

๓.  ผู ้บริหาร เป็นผู ้มีว ิส ัยทัศน์กว้างไกล และมีความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ และปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรและชุมชนได้ 

๔. สถานศึกษาได้มาตรฐาน ห้องเรียน  ห้องพิเศษ   บรรยากาศ  สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย น่าดู 
น่าอยู่ และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๕. ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน และชุมชนมีความรู้  ความเข้าใจ ส่งเสริม 
สนับสนุน เชื่อถือ  ให้การยอมรับ และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  อัตลักษณ์ 

 มีนิสัยรักการออม 
 

  เอกลักษณ์ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
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3.  ข้อมูลบุคลากร 
 3.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ชื่อ-สกุล นางชวิศา   อินทเรือง วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  (ศษ.ม. การประถมศึกษา)
ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่ ๑๘  มกราคม พ.ศ 2564 
       3.๒.ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่  15  เมษายน  2564 ) 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อนุบาล  2 1 9 14 23 23 
อนุบาล  3 2 19 17 36 18 
รวมอนุบาล 3 28 31 59 ๑๙.๖๗ 

ประถมศึกษาปีที่  1 2 20 21 41 20 
ประถมศึกษาปีที่  2 1 14 19 33 33 
ประถมศึกษาปีที่  3 1 16 14 30 30 
ประถมศึกษาปีที่  4 1 14 11 25 25 
ประถมศึกษาปีที่  5 1 13 13 26 26 
ประถมศึกษาปีที่  6 1 18 8 26 26 
รวมระดับประถม 7 95 86 181 ๒๕.๘๖ 
มัธยมศึกษาปีที่  1 1 17 11 28 28 
มัธยมศึกษาปีที่  2 1 15 8 23 23 
มัธยมศึกษาปีที่  3 1 6 4 10 10 
รวมระดับมัธยม 3 38 23 61 ๒๐.๓๓ 

รวมทั้งหมด 13 161 140 301 25.08 
           
3.๓.ข้อมูลครูและบุคลากร 
 3.๓.๑ ข้าราชการ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อาย ุ
ราช 
การ 
(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป ี
1 นางชวิศา  อินทเรือง 50 27 ผอ.ชำนาญ

การพิเศษ 
ศษ.ม. การ

ประถมศึกษา 
ลูกเสือ ๕/4๘ 

2 นายพงษ์พัฒน์  ตาวัน 34 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. ปฐมวัย อนุบาล 3 3/44 
3 น.ส.นวพร นรสิทธ์ิพิทักษ์ 28 4 คร ู กศ.บ. ปฐมวัย อนุบาล 3 12/174 
4 น.ส.กัญญาภัค  นกหนู 31 4 คร ู ศศ.บ. อังกฤษ ภาษาอังกฤษ  

ป.1-ป.3 
3/24 

5 น.ส.นันทนา  ทุ่ยอ้น 34 4 คร ู ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทยป.1
คณิต ป.1 

5/60 

6 น.ส.อนัญญา ดวงสุวรรณ 46 23 ครู คศ.2 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

คณิต ป.2  
ดนตรี -ศิลปะ 
นาฏศิลป์ 

8/125 
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ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราช 
การ 
(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป ี
7 น.ส.จิตรา  ศิณโส 47 24 ครู คศ.3 กศ.บ. การ

ประถมศึกษา 
ภาษาไทยป.3-4 
คณิต ป.3 

6/88 

8 นางมะลิวรรณ  ปตุตาพัด 50 26 ครู คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ป.
1-ป.2 การงานฯ 
ป.1-ป.3 

6/88 

9 นางปฏิมา  ชิตณรงค ์ 53 27 ครู คศ.3 วท.บ. ชีววิทยา-เคมี วิทย์ป.4-ป.6 
หน้าที่ ป.4  
การงานป.4 

3/28 

10 นางสุพิศ  บุญศิร ิ 44 22 ครู คศ.2 กศ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
ป.5-ม.3 

17/157 

11 น.ส.อรวรรณ  สุขแสง 32 8 ครู คศ.2 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทยป.2 
ท้องถิ่น ม.1 
ศิลปะ 

4/126 

12 น.ส.มีนา  โอราวัฒน ์ 41 17 ครู คศ.2 กศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ  
ป.4-ม.3 

7/119 

13 น.ส.รุจรัก  สุขเกษม 47 22 ครู คศ.3 วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิทย์ป.3  คณิต 
ป.4 
คอมป.4-ป.5 
สุขศึกษาป.
2,4,5 

 
7/103 

14 น.ส.รัชนี  ทองเงา 58 28 ครู คศ.2 ค.บ. การประถม 
ศึกษา 

สังคมฯ หน้าที่ 
ประวัติฯ  ป.1-
ป.5   

2/12 

15 นายวิระ  แก้วอำพร 52 17 ครู คศ.2 ค.บ. อุตสาหกรรม
ศิลป ์

ศิลปะป.6-ม.3 
การงานม.1-ม.3 

2/12 

16 น.ส.นิพัทธรา  ฉิมม ี 45 15 ครู คศ.2 กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทยป.5-ม.3 17/300 
17 นายพิชิต  สุวรรณโณ 47 12 ครู คศ.3 ค.บ. ดนตร ี สุขศึกษาและพล

ศึกษาป.1-ม.3 
3/44 

18 นางนิตยา  วิทยผดุง 59 11 ครู คศ.2 กศ.บ. สังคม สังคมป.6-ม.3 
ประวัติฯ ป.6-ม.3 
หน้าที่ ป.6-ม.3 
ท้องถิ่นฯ ม.2-ม.3 

29 / 
229 

19 นายอดิศักดิ์  คชสงคราม 45 21 ครู คศ.2 วท.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ม.1-
3 คอม ป.6-ม.3 

๑๒ / 
๑๓๘ 
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      3.๓.๒ ครูอัตราจ้าง  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์ 
การสอน(ปี) วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ 
ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นางวณิชญา  แสงศรี 28 3 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ อนุบาล 2 รายหัว 

2 น.ส.ฟาฏิน  คชฤทธิ์ 26 3 ศศ.บ. มลายู อนุบาล 2 รายหัว 

๓ น.ส.ศิริรัตน์  เขมาชีวะ ๒๔ ๑ วท.บ. คหกรรมศาสตร์ การงาน
,ศิลปะ  

รายได้
สถานศึกษา 

 
4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 
       ๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

        จำนวน และร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับดีขึ้นไป  

ระดับชั้น 

จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน ครบทั้ง 
4 ด้าน 

ร่างกาย 
อารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.2 ๒๓ ๑๐๐ ๖๙.๕๗ ๙๑.๓๐ ๗๘.๒๖ ๘๔.๗๘ 
อ.3 ๓๖ 100 100 100 100 100 
รวม ๕๙ ๒๐๐ ๑๖๙.๕๗ ๑๙๑.๓๐ ๑๗๘.๒๖ ๑๘๔.๗๘ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๔.๗๘ ๙๕.๖๕ ๘๙.๑๓ ๙๒.๓๙ 
 
 4.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
จำนวนนักเรียน

ที่มีผลการ
เรียนรู้ 

ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ชั้น 

ป.๑ 
(๔๑คน) 

ป.๒ 
(๓๓ คน) 

ป.๓ 
  (๓๐ คน) 

ป.๔ 
(๒๕ คน) 

ป.๕ 
(๒๖ คน) 

ป.๖ 
(๒๖ คน) 

รวม 
(๑๘๑ คน) 

 
ภาษาไทย 

จำนวน ๒๗ ๕ 16 13 ๑๐ 9 ๘๐ 
ร้อยละ ๖๕.๘๕ ๑๕.๑๕ 53.33 52.00 ๓๘.๔๖ 34.62 ๔๔.๑๙ 

 
คณิตศาสตร ์

จำนวน ๒๘ ๒๕ 13 13 ๘ 8 ๙๕ 
ร้อยละ ๖๘.๒๙ ๗๕.๗๕ 43.33 52.00 ๓๐.๗๗ 30.77 ๕๒.๔๘ 

วิทยาศาสตร์ฯ 
จำนวน ๓๖ ๑๗ 11 13 ๗ 9 ๙๓ 
ร้อยละ ๘๗.๘๐ ๕๑.๕๑ 36.67 52.00 ๒๖.๙๒ 34.62 ๕๑.๓๘ 

สังคมศึกษา 
จำนวน ๒๓ ๒๐ 16 7 ๑๗ 10 ๙๓ 
ร้อยละ ๕๖.๐๙ ๖๐.๖๐ 53.33 28.00 ๖๕.๓๘ 38.46 ๕๑.๓๘ 

ประวัติศาสตร์ 
จำนวน ๑๙ ๑๗ 11 7 ๖ 9 ๖๙ 
ร้อยละ ๔๖.๓๔ ๕๑.๕๑ 36.67 28.00 ๒๓.๐๘ 34.62 ๓๘.๑๒ 

 จำนวน ๓๔ ๒๓ 14 25 ๑๗ 11 ๑๒๔ 
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จำนวนนักเรียน
ที่มีผลการ

เรียนรู้ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ชั้น 

ป.๑ 
(๔๑คน) 

ป.๒ 
(๓๓ คน) 

ป.๓ 
  (๓๐ คน) 

ป.๔ 
(๒๕ คน) 

ป.๕ 
(๒๖ คน) 

ป.๖ 
(๒๖ คน) 

รวม 
(๑๘๑ คน) 

สุขศึกษา 
จำนวน ๓๔ ๒๓ 14 25 ๑๗ 11 ๑๒๔ 
ร้อยละ ๘๒.๙๓ ๖๙.๖๙ 46.67 100 ๖๕.๓๘ 42.31 ๖๘.๕๑ 

ศิลปะ 
จำนวน ๒๗ ๒๒ 12 13 ๘ 9 ๙๑ 
ร้อยละ ๖๕.๘๕ ๖๖.๖๖ 40.00 52.00 ๓๐.๗๗ 34.62 ๕๐.๒๗ 

การงานอาชีพ 
จำนวน ๓๑ ๒๑ 21 18 ๑๒ 17 ๑๒๐ 
ร้อยละ ๗๕.๖๑ ๖๓.๖๓ 70.00 72.00 ๔๖.๑๕ 65.38 ๖๖.๓๐ 

 
ภาษาต่างประเทศ 

จำนวน ๒๓ ๑๓ 15 9 ๑๑ 12 ๘๓ 
ร้อยละ ๕๖.๐๙ ๓๙.๓๙ 50.00 36.00 ๔๒.๓๑ 46.15 ๔๕.๘๕ 

รวมทั้งหมด 
จำนวน ๒๔๘ ๑๖๓ ๑๒๙ ๑๑๘ ๙๖ ๙๔ ๘๔๘ 
ร้อยละ ๗๒.๖๓ ๕๔.๘๘ ๔๗.๗๘ ๕๒.๔๔ ๔๑.๐๒ ๔๐.๑๗ ๕๒.๐๕ 

 
 4.๓  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จำนวนนักเรียน
ที่มีผลการ

เรียนรู้ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ชั้น 

ม.๑ 
(๒๔ คน) 

ม.๒ 
(๒๓ คน) 

ม.๓ 
 ๙ คน) 

รวม
มัธยม 

(๕๖ คน) 

รวมทั้ง
โรงเรียน 

(๒๓๗ คน) 

ภาษาไทย 
จำนวน 11 15 7 ๓๓ ๑๑๓ 
ร้อยละ 45.83 65.22 77.78 ๕๘.๙๒ ๔๗.๖๘ 

คณิตศาสตร ์
จำนวน 10 9 4 ๒๓ ๑๑๘ 
ร้อยละ 41.67 39.13 44.44 ๔๑.๔๘ ๔๙.๗๘ 

วิทยาศาสตร์ฯ 
จำนวน 2 5 4 ๑๑ ๑๐๔ 
ร้อยละ 8.33 21.73 44.44 ๑๙.๖๔ ๔๓.๘๘ 

วิทยาการคำนวณ/
การออกแบบ 

จำนวน 12 8 7 ๒๗ ๒๗ 
ร้อยละ 50.00 34.78 77.78 ๔๘.๒๑ ๔๘.๒๑ 

สังคมศึกษา 
จำนวน 14 14 7 ๓๕ ๑๒๘ 
ร้อยละ 58.33 60.87 77.78 ๖๒.๕๐ ๕๔.๐๐ 

ประวัติศาสตร์ 
จำนวน 13 14 7 ๓๔ ๑๐๓ 
ร้อยละ 54.17 60.87 77.78 ๖๐.๗๑ ๔๓.๔๕ 

สุขศึกษาและพละ 
จำนวน 13 9 6 ๒๘ ๑๕๒ 
ร้อยละ 54.17 93.13 66.67 ๕๐.๐๐ ๔๖.๑๓ 

ศิลปะ 
จำนวน 12 11 7 ๓๐ ๑๒๑ 
ร้อยละ 50.00 47.83 77.78 ๕๓.๕๗ ๕๑.๐๕ 
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กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
จำนวนนักเรียน

ที่มีผลการ
เรียนรู้ 

ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ชั้น 

ม.๑ 
(๒๔ คน) 

ม.๒ 
(๒๓ คน) 

ม.๓ 
 ๙ คน) 

รวมมัธยม 
(๕๖ คน) 

รวมทั้ง
โรงเรียน 

(๒๓๗ คน) 
การงานอาชีพ 
 

จำนวน 23 23 9 ๕๕ ๑๗๕ 
ร้อยละ 95.83 100 100 ๙๘.๒๑ ๗๓.๘๓ 

ภาษาต่างประเทศ 
จำนวน 8 9 4 ๒๑ ๑๐๔ 
ร้อยละ 33.33 93. 13 44.44 ๓๗.๕๐ ๔๓.๘๘ 

รวมทั้งหมด 
จำนวน ๑๑๘ ๑๑๗ ๖๒ ๒๙๗ ๑๑๔๕ 
ร้อยละ ๔๙.๑๗ ๕๐.๘๖ ๖๘.๘๙ ๕๓.๐๓ ๕๓.๓๑ 

 
 ๔.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จำนวน 

นร.ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ ๒๑ ๑๓/๖๑.๙๐ ๘/๓๘.๑๐ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ ๒๐ ๑๐/๕๐ ๗/๓๕ ๓/๑๕ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๓ ๑๓/๓๙.๓๙ ๒๐/๖๐.๖๑ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓๐ ๑๕/๕๐.๐๐ ๑๕/๕๐.๐๐ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 25 9/36 16/64 ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๖ ๑๗/๖๕.๓๘ ๙/๓๔.๖๒ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 26 18/๖๙.๒๓ 7/๒๖.๙๒ 1/๓.๘๔ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 24 4/16.67 12/50.00 8/33.33 ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 23 8/๓๔.๗๘ 10/๔๓.๔๗ 5/๒๑.๗๔ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 9 7/77.78 2/22.22 ๐ ๐ 

รวม ๒๓๗ 11๔ ๑๐๖ ๑๗ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๔๘.๑๐ ๔๔.๗๒ ๗.๑๗ ๐ 
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 ๔.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จำนวน 

นร.ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ ๒๑ ๑๐/๔๗.๖๑ ๓/๑๔.๒๙ ๘/๓๘.๑๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ ๒๐ ๘/๔๐ ๕/๒๕ ๖/๓๐ ๑/๕ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๓ ๑๐/๓๐.๓๐ ๒๐/๖๐.๖๐ ๓/๙.๐๙ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓๐ ๑๐/๓๓.๓๓ ๑/๓.๓๓ ๑๙/๖๓.๓๓ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 25 8/32 5/20 12/48 ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๖ ๕/๑๙.๒๓ ๒๑/๘๐.๗๗ ๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 26 9/๓๔.๖๑ 6/๒๓.๐๗ 11/๔๒.๓๐ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 24 4/16.67 10/41.67 10/41.67 ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 23 5/๒๑.๗๔ 13/๕๖.๕๒ 5/๒๑.๗๔ ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 9 1(11.11) 8(88.89) ๐ ๐ 

รวม ๒๓๗ ๗๐ ๙๒ ๗๔ ๑ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๒๙.๕๓ ๓๘.๘๑ ๓๑.๒๒ ๐.๔๒ 

 
 ๔.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น จำนวน 
นร.ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ ๒๑ ๒๑/๑๐๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ ๒๐ ๒๐/๑๐๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๓ ๓๓/๑๐๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓๐ ๓๐/๑๐๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 25 25/100 ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๖ ๒๖/๑๐๐ ๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 26 26/100 ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 24 24/100 ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 23 23/100 ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 9 9/100 ๐ 

รวม ๒๓๗ ๒๓๗ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐ 

 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓               >> หน้าที่ ๑๔ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒       >> www.bannernnimit.ac.th 

๔.๗  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 

 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ 
 

การประเมินสมรรถนะ 
ผลการ

ประเมิน/
ร้อยละ 

ระดับชั้น/จำนวนนกัเรียน 
รวม/ 
๑๘๑ ป.๑/ 

๔๑ 
ป.๒/ 
๓๓ 

ป.๓/ 
๓๐ 

ป.๔/ 
๒๕ 

ป.๕/ 
๒๖ 

ป.๖/ 
๒๖ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

ไม่ผา่น 0 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ร้อยละ 0 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ผ่าน ๖ ๐ ๑๔ ๙ ๐ ๑๑ ๔๐ 

ร้อยละ ๑๔.๖๓ ๐ ๔๖.๔๗ ๓๖.๐๐ ๐ ๔๒.๓๑ ๒๒.๑๐ 
ด ี ๑๑ ๓๓ ๑๐ ๑๑ ๑๕ ๖ ๘๖ 

ร้อยละ ๒๖.๘๓ ๑๐๐ ๓๓.๓๓ ๔๔.๐๐ ๕๘.๖๙ ๒๓.๐๗ ๔๗.๕๑ 
ดีเยี่ยม ๒๔ ๐ ๖ ๕ ๑๑ ๙ ๕๕ 
ร้อยละ ๕๘.๕๓ ๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๒.๓๐ ๓๔.๖๑ ๓๐.๓๘ 

2. ความสามารถในการคิด 

ไม่ผา่น ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ 
ร้อยละ ๒.๔๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐.๕๕ 
ผ่าน ๑๐ ๐ ๑๘ ๔ ๐ ๓ ๓๕ 

ร้อยละ ๒๔.๓๙ ๐ ๖๐.๐๐ ๑๖.๐๐ ๐ ๑๑.๕๔ ๑๙.๓๔ 
ด ี ๑๕ ๓๓ ๗ ๒๑ ๒๐ ๑๘ ๑๔๑ 

ร้อยละ ๓๖.๕๘ ๑๐๐ ๒๓.๓๓ ๘๔.๐๐ ๗๖.๙๒ ๖๙.๒๓ ๗๗.๙๐ 
ดีเยี่ยม ๑๕ ๐ ๕ ๐ ๖ ๕ ๓๑ 
ร้อยละ ๓๖.๕๘ ๐ ๑๖.๖๗ ๐ ๒๓.๐๗ ๑๙.๒๓ ๑๗.๑๒ 

3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

ไม่ผา่น ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ 
ร้อยละ ๒.๔๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐.๕๕ 
ผ่าน ๙ ๐ ๘ ๓ ๐ ๑๔ ๓๔ 

ร้อยละ ๒๑.๙๕ ๐ ๒๖.๖๗ ๑๒.๐๐ ๐ ๕๓.๘๕ ๑๘.๗๘ 
ด ี ๒๒ ๒๗ ๑๙ ๒๒ ๑๑ ๔ ๑๐๕ 

ร้อยละ ๕๓.๖๕ ๘๑.๘๒ ๖๓.๓๓ ๘๘.๐๐ ๔๒.๓๑ ๑๕.๓๘ ๕๘.๐๑ 
ดีเยี่ยม ๙ ๖ ๓ ๐ ๑๕ ๘ ๔๑ 
ร้อยละ ๒๑.๙๕ ๑๘.๑๘ ๑๐.๐๐ ๐ ๕๗.๖๙ ๓๐.๗๖ ๒๒.๖๕ 

4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

ไม่ผา่น ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ 
ร้อยละ ๒.๓๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐.๕๕ 
ผ่าน ๑ ๐ ๔ ๐ ๐ ๑๑ ๑๖ 

ร้อยละ ๒.๓๙ ๐ ๑๓.๓๓ ๐ ๐ ๔๒.๓๑ ๘.๘๔ 
ด ี ๒๒ ๔ ๒๐ ๒๒ ๗ ๖ ๘๑ 

ร้อยละ ๕๓.๖๖ ๑๒.๑๒ ๖๖.๖๗ ๘๘.๐๐ ๒๖.๙๒ ๒๓.๐๗ ๔๔.๗๕ 
ดีเยี่ยม ๑๗ ๒๙ ๖ ๓ ๑๙ ๙ ๘๓ 
ร้อยละ ๔๑.๔๖ ๘๗.๘๘ ๒๐.๐๐ ๑๒.๐๐ ๗๓.๐๗ ๓๔.๖๑ ๔๕.๘๕ 

 
 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓               >> หน้าที่ ๑๕ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒       >> www.bannernnimit.ac.th 

 

สมรรถนะ 
ผลการ

ประเมิน/
ร้อยละ 

ระดับชั้น/จำนวนนกัเรียน 
รวม/ 
๑๘๑ ป.๑/ 

๔๑ 
ป.๒/ 
๓๓ 

ป.๓/ 
๓๐ 

ป.๔/ 
๒๕ 

ป.๕/ 
๒๖ 

ป.๖/ 
๒๖ 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

ไม่ผา่น ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ร้อยละ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ผ่าน ๓ ๐ ๐ ๔ ๐ ๘ ๑๕ 

ร้อยละ ๗.๓๒ ๐ ๐ ๑๖.๐๐ ๐ ๓๐.๗๗ ๘.๒๙ 
ด ี ๒๕ ๒๙ ๑๗ ๒๑ ๑๒ ๑๑ ๑๑๕ 

ร้อยละ ๖๐.๙๗ ๘๗.๘๘ ๕๖.๖๗ ๘๔.๐๐ ๔๖.๑๕ ๔๒.๓๑ ๖๓.๕๓ 
ดีเยี่ยม ๑๓ ๔ ๑๓ ๐ ๑๔ ๗ ๕๑ 
ร้อยละ ๓๑.๗๐ ๑๒.๑๒ ๔๓.๓๓ ๐ ๕๓.๘๕ ๒๖.๙๒ ๒๘.๑๘ 

 
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ 
 

สมรรถนะ 
ผลการ

ประเมิน/
ร้อยละ 

ระดับชั้น/จำนวนนกัเรียน 
รวมท้ังหมด/ 

๒๓๗ ม.๑/ 
๒๔ 

ม.๒/ 
๒๓ 

ม.๓/ 
๙ 

รวม/ 
๕๖ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

ไม่ผา่น ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ร้อยละ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ผ่าน ๘ ๑ ๑ ๑๐ ๕๐ 

ร้อยละ ๓๓.๓๓ ๔.๓๕ ๑๑.๑๑ ๑๗.๘๕ ๒๑.๔๓ 
ด ี ๙ ๗ ๗ ๒๓ ๑๐๙ 

ร้อยละ ๓๗.๕๐ ๓๐.๔๓ ๗๗.๗๘ ๔๑.๐๗ ๔๕.๙๙ 
ดีเยี่ยม ๗ ๑๕ ๑ ๒๓ ๗๘ 
ร้อยละ ๒๙.๑๗ ๖๕.๒๒ ๑๑.๑๑ ๔๑.๐๗ ๓๒.๙๑ 

2. ความสามารถในการคิด 

ไม่ผา่น ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ 
ร้อยละ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐.๔๒ 
ผ่าน ๒ ๑ ๐ ๓ ๓๘ 

ร้อยละ ๘.๓๓ ๔.๓๕ ๐ ๓๓.๓๓ ๑๖.๐๓ 
ด ี ๑๘ ๑๘ ๘ ๔๔ ๑๘๕ 

ร้อยละ ๗๕.๐๐ ๗๘.๒๖ ๘๘.๘๙ ๗๘.๕๗ ๗๘.๐๖ 
ดีเยี่ยม ๔ ๔ ๑ ๙ ๔๐ 
ร้อยละ ๑๖.๖๗ ๑๗.๓๙ ๑๑.๑๑ ๑๖.๐๗ ๑๖.๘๗ 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ไม่ผา่น ๐ ๓ ๐ ๓ ๔ 
ร้อยละ ๐ ๑๓.๐๔ ๐ ๕.๓๖ ๑.๖๙ 
ผ่าน ๘ ๑๔ ๐ ๒๒ ๕๖ 

ร้อยละ ๓๓.๓๓ ๖๐.๘๗ ๐ ๓๙.๒๘ ๒๓.๖๓ 
ด ี ๙ ๓ ๐ ๑๒ ๑๑๗ 

ร้อยละ ๓๗.๕๐ ๑๓.๐๔ ๐ ๒๑.๔๓ ๔๙.๓๗ 
ดีเยี่ยม ๗ ๓ ๙ ๑๙ ๗๐ 
ร้อยละ ๒๙.๑๗ ๑๓.๐๔ ๑๐๐ ๓๓.๙๓ ๒๙.๕๓ 

 
 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓               >> หน้าที่ ๑๖ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒       >> www.bannernnimit.ac.th 

สมรรถนะ 
ผลการ

ประเมิน/
ร้อยละ 

ระดับชั้น/จำนวนนกัเรียน 
รวมท้ังหมด/ 

๒๓๗ ม.๑/ 
๒๔ 

ม.๒/ 
๒๓ 

ม.๓/ 
๙ 

รวม/ 
๕๖ 

4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

ไม่ผา่น ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ 
ร้อยละ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐.๔๒ 
ผ่าน ๑ ๐ ๐ ๑ ๑๗ 

ร้อยละ ๔.๑๗ ๐ ๐ ๑.๗๘ ๗.๑๗ 
ด ี ๑๒ ๒๐ ๔ ๓๖ ๑๑๗ 

ร้อยละ ๕๐.๐๐ ๘๖.๙๖ ๔๔.๔๔ ๔๖.๒๘ ๔๙.๓๗ 
ดีเยี่ยม ๑๑ ๓ ๕ ๑๙ ๑๐๒ 
ร้อยละ ๔๕.๘๓ ๑๓.๐๔ ๕๕.๕๕ ๓๓.๙๒ ๔๓.๐๔ 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

ไม่ผา่น ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ร้อยละ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ผ่าน ๕ ๑๓ ๐ ๑๘ ๓๓ 

ร้อยละ ๒๐.๘๓ ๕๖.๕๒ ๐ ๓๒.๑๔ ๑๓.๙๒ 
ด ี ๑๐ ๔ ๒ ๑๖ ๑๓๑ 

ร้อยละ ๔๑.๖๗ ๑๗.๓๙ ๒๒.๒๒ ๒๘.๕๗ ๕๕.๒๗ 
ดีเยี่ยม ๙ ๖ ๗ ๒๒ ๗๓ 
ร้อยละ ๓๗.๕๐ ๒๖.๐๘ ๗๗.๗๘ ๓๙.๒๘ ๓๐.๘๐ 

 
๔.๘   ผลการประเมินทดสอบความสามารถด้าน  การอ่าน เขียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถด้านการอ่าน  เขียน  ปีการศึกษา  2563 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านการอ่านออกเสียง ๔๙.๑๗ ๗๔.๑๓ ๗๔.๑๔ 
ด้านการอ่านรู้เรื่อง ๖๒.๙๗ ๗๒.๒๓ ๗๑.๘๖ 
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน ๕๖.๐๗ ๗๓.๒๐ ๗๓.๐๒ 

 
 

2) ผลการประเมินทดสอบความสามารถด้านการอ่าน  เขียน  ปีการศึกษา 2562- 2563 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านการอ่านออกเสียง ๖๗.๔๓ ๔๙.๑๗ -๑๘.๒๖ 
ด้านการอ่านรู้เรื่อง ๖๓.๒๗ ๖๒.๙๗ -๐.๓๐ 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน ๖๕.๓๕ ๕๖.๐๗ -๙.๒๘ 

 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓               >> หน้าที่ ๑๗ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒       >> www.bannernnimit.ac.th 

๔.๙   ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ปีการศึกษา  2563 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษา ๕๖.๗๖ ๔๗.๗๖ ๔๗.๔๖ 
ด้านคำนวณ ๔๖.๓๓ ๔๑.๓๐ ๔๐.๔๗ 
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน ๕๑.๕๕ ๔๔.๕๓ ๔๓.๙๗ 

 

2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 2562- 2563 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 57.00 ๕๖.๗๖ -๐.๒๔ 
ด้านคำนวณ 44.42 ๔๖.๓๓ +๑.๙๑ 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 50.71 ๕๑.๕๕ +๐.๘๔ 

 

๔.๑๐ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
      1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 45.44 47.95 49.07 
คณิตศาสตร์ 33.10 31.60 32.90 
วิทยาศาสตร์ 33.24 34.30 35.55 
ภาษาอังกฤษ 29.05 30.86 34.42 

เฉลี่ย 35.21  
หมายเหตุ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ไม่เข้าร่วมสอบ 
 

  2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา  2561 - 2562 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 51.37 45.44 -5.93 
คณิตศาสตร์ 33.21 33.10 -0.11 
วิทยาศาสตร์ 37.48 33.24 -4.24 
ภาษาอังกฤษ 37.05 29.05 -8.00 

เฉลี่ย 39.78 35.21 -4.57 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา  2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 52.56 55.91 55.14 
คณิตศาสตร์ 20.67 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 29.39 30.22 30.07 
ภาษาอังกฤษ 28.44 32.98 33.25 

เฉลี่ย 32.76  
หมายเหตุ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ไม่เข้าร่วมสอบ 
 
 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา  2561 - 2562 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 51.80 52.56 +0.76 
คณิตศาสตร์ 24.54 20.67 -3.87 
วิทยาศาสตร์ 36.27 29.39 -6.88 
ภาษาอังกฤษ 26.27 28.44 +2.17 

เฉลี่ย 34.72 32.76 -1.96 
หมายเหตุ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ไม่เข้าร่วมสอบ 

 
    
 4.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

ระดับคุณภาพ  ดี 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับคุณภาพ  ดี 
มาตรฐานที่ ๑  
คุณภาพเด็ก 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ

บริหารและการ
จัดการ 

มาตรฐานที่ ๓  
 การจัด

ประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็น

สำคัญ 

มาตรฐานที่ ๑  
คุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ

บริหารและการ
จัดการ 

มาตรฐานที่ ๓   
กระบวนการ

จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคญั 

ระดับคุณภาพ 

ดี 
ระดับคุณภาพ 

ดี 
ระดับคุณภาพ 

ด ี

ระดับคุณภาพ 

ดี 
ระดับคุณภาพ 

ดีเลิศ 
ระดับคุณภาพ 

ดี 

 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓               >> หน้าที่ ๑๙ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒       >> www.bannernnimit.ac.th 

 
5.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

ที ่ ประเภท แบบ ปีท่ีสร้าง 
การได้มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
สภาพ
ปัจจุบัน 

1 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา รร.) 2558 หน่วยงานอื่น 0 ดี 
2 อาคารเรียน ป.1ก 2524 ต้นสังกัด 553000 ดี 
3 อาคารเรียน สปช. 101/26 2537 ต้นสังกัด 780000 ดี 
4 อเนกประสงค์ สปช. 202/26 2528 ต้นสังกัด 230000 ดี 
5 อเนกประสงค์ อ่ืนๆ สร้างเอง 2551 เอง 400000 ดี 
6 ส้วม สปช.601/26 2529 ต้นสังกัด 20000 ทรุดโทรม 
7 ส้วม สปช.601/26 2546 ต้นสังกัด 90900 ดี 
8 ส้วม สปช.601/26 2533 ต้นสังกัด 55000 ดี 
9 สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 2554 เอง 30000 ทรุดโทรม 

10 บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา 2534 หน่วยงานอื่น 65000 ดี 
11 สนามกีฬา สนามบาสเกตบอล 2538 ต้นสังกัด 120000 ทรุดโทรม 
12 สนามกีฬา สนามฟุตบอลแบบ ฟ.1 2543 ต้นสังกัด 100000 ดี 
13 อาคารเรียน สปช.105/29 2558 ต้นสังกัด 3483100 ดี 
14 อาคารเรียน อ่ืนๆ 2549 บริจาคหรือ

โรงเรียนทำเอง 
25000 พอใช้ 

 
6.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๖.๑ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

     ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังเป็นประจำ  มีลักษณะ
บ้านเรือนตั้งอยู่ห่างกัน  พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ลาดราบลุ่มมีการปลูกยางพารา  ข้าว  ไม้ผล  บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียนได้แก่  ป่า  วัด  และบ้านเรือน  อาชีพหลักของชุมชนคือ  การทำสวนยาง  เนื่องจากทำให้มี
รายได้มากกว่าทำนา  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณีท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักท่ัวไปคือ  การทำบุญเดือนสิบ ( 
วันสารทไทย )  วันชักพระ  การแห่เทียนพรรษา  การทอดกฐิน  และกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  เป็นต้น 
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ  ประถมศึกษา  มีการประกอบอาชีพ  แยกเป็นร้อยละ  
ดังนี้    ร้อยละ  ๐.๔๐  ประกอบอาชีพรับราชการ  ร้อยละ  ๒๓.๖๐  ประกอบอาชีพรับจ้าง  ร้อยละ  ๗๔.๔๐  
ประกอบอาชีพเกษตรกร  ( ทำสวนยาง )  และ ร้อยละ  ๑.๖๐  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว  ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  ร้อยละ  ๙๗.๖๖  ศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  ๒.๓๔  ฐานะทางเศรษฐกิจต่อครอบครัวต่อเดือน  
๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐  บาท  จำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย  ๓ - ๕  คน 

๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่ม  ในช่วงหน้าฝนจะมีน้ำท่วมขังเป็นประจำ  และการ

คมนาคมไม่สะดวกเป็นตอน ๆ โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนถนนเป็นโคลนเป็นหลุมเป็นบ่อ อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อำเภอรัตภูมิ ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ลักษณะภูมิอากาศมี ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อน (เดือนมกราคม-พฤษภาคม)  ฤดู
ฝน (เดือนมิถุนายน – ธันวาคม) 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓               >> หน้าที่ ๒๐ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒       >> www.bannernnimit.ac.th 

สภาพทางสังคมโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  เป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ร่วมกับชุมชน เนื่องจากโรงเรียนอยู่ติดกับวัดสุวรรณวนาราม ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาพุทธ ซึ่งได้รับ
ความสนับสนุนจากเจ้าอาวาสเป็นอย่างดี  ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของศาสนา มีการปฏิบัติตาม
ประเพณี  เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์  แห่เทียนพรรษา งานบวช ทำบุญเดือนสิบ ประเพณีชักพระ ภาษาที่
ใช้สื่อสาร คือ ภาษาถิ่นปักษ์ใต้ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ  และโรงเรียนดีศรี
ตำบล  พร้อมทั้งทางโรงเรียนได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนและชุมชนได้เรียนรู้  จน
ได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียง  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 
    6.๒ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งการเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง 
- ห้องสมุด ๑๒๒๓ 
- ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ๓๖๐ 
- ห้องสื่อ ๓๔๐ 
- ห้องคอมพิวเตอร์ ๔๘๐ 

    
 6.๓ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งการเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง 
- วัดสุวรรณวนาราม  ตำบลทา่ชะมวง  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา ๓ 
- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา ๑ 
- พิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามมิติ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ๑ 
- โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

๑ 

- วัดใหม่ทุ่งคา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ๑ 
- น้ำตกบ้านคลองกอย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา ๑ 
- นาบุญล้อม  ตำบลคูหาใต้  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา ๑ 
- เขาคูหา  ตำบลคูหาใต้  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา ๑ 
- ฝายน้ำล้นห้วยสะพานวา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ๑ 
    
 6.๔ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

ชื่อ-สกุล ที่อยู่ สาขา/เรื่อง ท่ีเชี่ยวชาญ 
- นายลุย  ศรีเพชร  

247  ม.13  ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา 
- นายสมพร  ปานแก้ว 

65  ม.10  ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา 
- นายสมนึก  เศรษฐณรินทร์ 

119  ม.6  ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา 

ไซดักปลา 
 

เครื่องจักรสาน 
 

มโนราห์ 
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- นายดำริ  หว่างเปีย 
6  ม. 10  ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  

ช่างเหล็ก 
 

 

ชื่อ-สกุล ที่อยู่ สาขา/เรื่อง ท่ีเชี่ยวชาญ 
- นางวันดี  ปุตตาพัด 

243  ม.6  ต.ท่าชะมวง  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา   
- นายวิเชียร  เพ็ชรดำ 

243  ม.6  ต.ท่าชะมวง  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา   
- นางนอง  ปุตตาพัด 

100  ม.10  ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา 
 

การประดิษฐ์ดอกไม้ยางพารา 
 

ช่างก่อสร้าง 
 

เครื่องจักรสาน 
 

 
 

๗.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
       ๗.1  ผลงานดีเด่น 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา - - 
ผู้บริหาร 
- นางชวิศา  อินทเรือง   - ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท

ผู้บริหาร ประจำปี 2563  
- ผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือกระทรวงศึกษาธิการ ประเภท
ผู้บริหาร ประจำปี 2563 

- สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
- กระทรวงศึกษาธิการ 

ครู 
- นายอดิศักดิ์  คชสงคราม - ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน 

ประจำปี 2563  
- เกียรติบัตร  รางวัลครูขวัญศิษย์   
ประจำปี  ๒๕๖๓ 
- ครูดีไม่มีอบายมุข 

- สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
- สพป.สข.เขต ๒ 
 
- สพฐ. 

- นางนิตยา  วิทยผดุง - เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข - สพฐ. 
- นายพิชิต  สุวรรณโณ - เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข - สพฐ. 
- นางสาวอนัญญา  ดวงสุวรรณ - เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข - สพฐ. 
- นางสุพิศ  บุญศิริ - เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข - สพฐ. 
- นางมะลิวรรณ  ปุตตาพัด - เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข - สพฐ. 
- นางสาวนวพร  นรสิทธิ์พิทักษ์ - เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข - สพฐ. 
- นางสาวรุจรัก  สุขเกษม - เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข - สพฐ. 
- นางสาวจิตรา  ศิณโส - เกียรติบัตร  รางวัลครูขวัญศิษย์   

  ประจำปี  ๒๕๖๓ 
- สพป.สงขลา เขต ๒ 
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ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน   
เด็กหญิงสุธิดา  บุญธิมา - ได้รับคัดเลือกเด็กดีศรีท่าชะมวง - เครือข่ายท่าชะมวงสามัคคี 
เด็กชาบอัษฐานนท์  ขาวเต็มดี - ได้รับคัดเลือกเด็กดีศรีท่าชะมวง - เครือข่ายท่าชะมวงสามัคคี 
เด็กชายชูศักดิ์  หมัดสี - ได้รับคัดเลือกเด็กดีศรีท่าชะมวง - เครือข่ายท่าชะมวงสามัคคี 
เด็กหญิงปรายตาย์  ไชยจารีย์ - รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันวิ่ง ๘๐ 

เมตร  รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี หญิง 
- จังหวัดสงขลา 

เด็กชายคติศักดิ์  แซ่ลิ่ม - รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๒  การ
แข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับช่วงชั้นที่  ๒ 

- โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 

เด็กชายพลกฤต  พูลแก้ว - เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  การแข่งขัน
ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ระดับช่วงชั้นที่  ๒ 

- โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 

เด็กชายอนาวิน  จินดาวรรณ ชนะเลิศ  เหรียญทอง  การแข่งขันฮูลาฮูป 
ระดับ  อนุบาล 3 

- เครือข่ายท่าชะมวงสามัคคี 

เด็กหญิงวรรณรดา สุวรรณโณ รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง   
การแข่งขันฮูลาฮูป  ระดับ  อนุบาล 3 

- เครือข่ายท่าชะมวงสามัคคี 

เด็กหญิงวรรณวิสา พวงแก้ว รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง   
ระบายสีภาพที่กำหนด  ระดับ  อนุบาล ๒ 

- เครือข่ายท่าชะมวงสามัคคี 

นายธนากร  สอนคง รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน   
การแข่งขันเครื่องร่อนพลังยางร่อนนาน 
ระดับช่วงชั้นที่  ๓ 

- เครือข่ายท่าชะมวงสามัคคี 

นายดนุชัย  โปช ู รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน   
การแข่งขันเครื่องร่อนพลังยางร่อนนาน 
ระดับช่วงชั้นที่  ๓ 

- เครือข่ายท่าชะมวงสามัคคี 

เด็กชายสงกรานต์ สะอาด รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง 
ระบายสีภาพโครงร่าง  ระดับ  อนุบาล ๒ 

- เครือข่ายท่าชะมวงสามัคคี 

นายธีรพงศ์  ทับทอง 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญเงิน   

การแข่งขันเครื่องร่อนพลังยางร่อนนาน 
ระดับช่วงชั้นที่  ๓ 

- เครือข่ายท่าชะมวงสามัคคี 

นายชูศักดิ์  หมัดสี 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญเงิน   

การแข่งขันเครื่องร่อนพลังยางร่อนนาน 
ระดับช่วงชั้นที่  ๓ 

- เครือข่ายท่าชะมวงสามัคคี 

เด็กหญิงสุธิดา  บุญธิมา 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 
การแข่งขันตีห่วง  ระดับช่วงชั้นที่  1 

- เครือข่ายท่าชะมวงสามัคคี 

เด็กชายชนพัฒน์  มณีโชติ 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 
การแข่งขันตีห่วง  ระดับช่วงชั้นที่  1 

- เครือข่ายท่าชะมวงสามัคคี 
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        ๗.2  งาน/โครงการ/กจิกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความสำเร็จ/รางวัลที่ได้รับ(ถ้ามี) 
๑ โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ

เรียนรู้ 
๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒. มีสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา  ป.๑-ม.๓ 
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. ครูทกคนมีการจัดการเรียนรู้จดัการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
ระดับปฐมวัย 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็กมีระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ  

๓ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนทุกคน รู้จักตนเองและพ่ึงตนเองได้นักเรียน 
 มีทักษะชีวิต  สามารถหลีกเลี่ยงป้องกันภัยอันตราย 
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีเจตคติที่ดีและมี
ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและ สามารถ
พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ  และสามารถปรับตัว
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๓. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
- กิจกรรมปลูกผัก 
- กิจกรรมทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง 
- กิจกรรมทำขนม 
- กิจกรรมทำว่าว 
- กิจกรรมทำน้ำยาล้างจาน 

- นักเรียนได้ฝึกและลงมือปฏิบัติ  สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้   

๔. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง 
- กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ 
- กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

-นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง  จากการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 
-นักเรียนได้ฝึกความเป็นผู้นำ  ผู้ตาม  และลงมือ
ปฏิบัติ  นำความรู้ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาตามฐาน
กิจกรรมต่าง ๆ  และนักเรียนได้สร้างชิ้นงานเพ่ือ
นำไปใช้แก้ปัญหา 

๕ โครงการพัฒนาบุคลากร ครูและบุคลากรทุกคน  ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับ
การอบรมตรง/สอดคล้องกับความต้องการและ
หน้าที่ที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
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ตอนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 

 
 
 
 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก   ระดับคุณภาพ  
                   ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

แผนการดำเนนิการ /เป้าหมาย  
  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต ได้กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  และนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของเด็กไว้ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561-256๔ ตาม กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามเป้าหมายของสถานศึกษากลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม
มาตรฐานการศึกษk  กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและภูมิปัญญา พันธกิจของโรงเรียน ข้อที่ ๓ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  และมีทักษะเต็มตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล  ตามมาตรฐานการศึกษา และมีความรู้พื้นฐานรองรับการเข้าสู่สากล  มีโครงการที่สนับสนุน
มาตรฐานที่ ๑ จำนวน โครงการ ๗ ดังนี้  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย  โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมสุขภาพ  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โครงการนิเทศภายใน  
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
 
 กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ได้มีการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนามีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณ
เหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
ทุกเดือน มีกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มี
ความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแล
ตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี ่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู ้แก่เด็กเกี ่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน 
โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลท่ามะปราง ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่น
กีฬาตามความสามารถ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัย
ในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความ

ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานระดับปฐมวัย 
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สะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อน
ในห้องเรียน ทำงานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของ
เล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญทางชาติ กิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้
เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื ่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้าง
จินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและ
นอกห้องเรียน โดยครูได้ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  ทำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการ
ทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้
เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาคำตอบ มีการจัด มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาด
ภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์
จริง 

จากการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีพัฒนาการตามวัย 
มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพของตน มีการล้างมือก่อน-หลังการรับประทานอาหาร และเข้าห้องน้ำ เด็ก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำสะอาด มีน้ำหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย และสามารถระมัดระวังตนเองในขณะเล่นเครื่องเล่นในสนามได้ 

 
    ผลการดำเนินการ 
      โรงเรียนบ้านเนินนิมิตมีผลสำเร็จของการจัดกระบวนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ตาม

มาตรฐานคุณภาพของเด็ก มีผลการดำเนินการดังนี้  
           ๑) เด็กร้อยละ  ๘๓.๖ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที ่ดีและดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้ อยู่ในระดับดีข้ึนไป  
            ๒)  เด็กร้อยละ ๘๗  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ มี

เด็กท่ีอยู่ในระดับดีข้ึนไป  
             ๓)  เด็กร้อยละ ๘๖.๑๔ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ

สังคม อยู่ในระดับบดีขึ้นไป 
             ๔) เด็กร้อยละ ๘๒.๒๕  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและ

แสวงหาความรู้ได ้อยู่ในระดับดีข้ึนไป  
 

 จุดเด่น 
      เด็กมีสุขภาพแข็งแรง อารมณ์ดี มีพัฒนาการที่ดี มีร่างกายเจริญเติบโตสมวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้ มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจำวันอย่างด ี
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 จุดที่ควรพัฒนา 
      จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนสามารถลงมือทำงานได้ด้วยตัวเอง เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนแสดงออกอย่างเหมาะสม ทั้งทางด้าน  ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว โดยใช้สื่อทางธรรมชาติ เปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองมีส่วนรวมในการจัดประสบการณ์เด็ก และยังจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน และการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 
  ข้อเสนอแนะ 
       ๑. ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  เช่น การจัดกิจกรรมฐานนิทรรศการ
การเรียนรู้ ในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้
เด่นชัด จัดกิจกรรมที่สอดแทรกค่านิยมหลัก 12 ประการอย่างต่อเนื่อง 

      ๓. ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา   นำกระบวนการเรียนรู้บ้านวิทยาศาสตร์
น้อยมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 
 แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
                ๑.รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
                ๒. รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
                ๓. รายงานโครงการบ้านนักวิทยศาสตร์น้อยประเทศไทย 
      ๔.  รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการเรียนรู้ 
      ๕. รายงานกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
               ๖. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
      ๗. รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 
 แบบอย่างท่ีดี ( Best  Practice )  หรือ  นวัตกรรม ( Innovation ) 

     รายงานผลการใช้ชุดสื่อประกอบการจัดการเรียนสอนเสริมทักษะภาษา และการจัดประสบการณ์
เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    
                   ผลการประเมินตนเองระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
แผนการดำเนนิการ /เป้าหมาย  

  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต ได้กำหนดค่าเป้าหมาย  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  โดยกำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี
การศึกษา 2561-256๔ และแผนปฏิบัติกการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามกลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและ
สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   พันธกิจของโรงเรียน ข้อที่  ๖  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีโครงการที่สนับสนุนมาตรฐานที่ ๒  จำนวน  ๑๓  โครงการ ดังนี้  
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  โครงการการบริหารแบบมีส่วนร่วม  โครงการพัฒนาบุคลากร  
โครงการนิเทศ  โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โครงการห้องสวยโรงเรียนงาม  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
ห้องสมุด  โครงการพัฒนาสื่อนวัตถกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย และ
สารสนเทศ  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย  โครงการจัดจ้างครูปฐมวัย 
 
 กระบวนการพัฒนา 

     โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่าง
ชัดเจน  มีองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
เด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  สำหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดย
ให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์  และอำนวยความ
สะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
เพื่อการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มี
อุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้
เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกบัวัย  
จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เครื่องเล่นน้ำ  เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่สำหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  
ทำความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความ
พร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  
และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัย     
และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง rพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัย
อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มี
ประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมี
การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือ
สื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบ
เสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓               >> หน้าที่ ๒๘ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒       >> www.bannernnimit.ac.th 

 ผลการดำเนินการ 
โรงเรียนบ้านเนินนิมิตมีผลสำเร็จของการจัดกระบวนการบริหารและจัดการ ดังนี้  
 1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา เพื่อให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ เพ่ือสนองความต้องการของเด็ก 

2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน โรงเรียนมีครูเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจการจัดการเรียนการ
สอน มีครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยเข้าสอน เพื่อให้สามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้แก่เด็กได้อย่างมีคุณภาพ  

๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ วิชาเอกปฐมวัย  จำนวน ๒ คน โรงเรียนมี
ครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และการจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นสำคัญด้วยรูปแบบที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ครูปฐมวัยทุกคนเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ วิธีการสอน และเทคนิคต่างๆ แล้วนำมาใช้ในการพัฒนา
งานและการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่อง 

๔. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพอเพียง  โดยมีสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกห้องเรียนที่มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก โดยมีมุมประสบการณ์
หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้และสื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ให้แก่เด็กอย่างเพียงพอ 

5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู
อย่างเพียงพอและหลากหลาย 

6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการ
นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 
 จุดเด่น 
    โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน และสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น รวมไปถึงมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์อย่างเพียงพอและหลากหลาย  มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่
คำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัยเป็นสำคัญ อีกทั้งมีสถานที่ให้เด็กทำกิจกรรมนอกห้องเรียนมากขึ้น เช่น ลาน
กิจกรรม สนามหญ้า และสนามเด็กเล่น 
 จุดที่ควรพัฒนา 

     การส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  และการผลิตสื่อการเรียนรู้ให้มี
หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการ และความถนัดของเด็กเป็นรายบุคคล อีกท้ังการจัดสถานที่สำหรับการ
แปรงฟัน ล้างมือ ทำความสะอาดร่างกาย ห้องน้ำ ห้องส้วมให้เพียงพอต่อจำนวนเด็ก 

 
 
 

 ข้อเสนอแนะ 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓               >> หน้าที่ ๒๙ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒       >> www.bannernnimit.ac.th 

     โรงเรียนควรจัดให้มีพื้นที่เล่นสำหรับเด็ก มีเครื่องเล่น ละเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการเล่น และออก
กำลังกายกลางแจ้งให้เพียงพอกับความต้องการ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริม
การละเล่นเด็กไทยการละเล่นพ้ืนเมือง 
 
 แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
                 ๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
          ๒. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๓. รายงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
 ๔. รายงานโครงการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 ๕. รายงานโครงการนิเทศเพ่ือคุณภาพผู้เรียน 
 ๖. รายงานโครงการพัฒนาสื่อนวัตถกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 ๗. รายงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๘. รายงานโครงการพัฒนาระบบบัญชีและงบประมาณ 
 ๙ .รายงาน โครงการพัฒนาบุคลากร 
๑๐ รายงานโครงการจ้างครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
1๑. รายงานโครงการห้องสวยโรงเรียนงาม 
1๒. รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
1๓. รายงานโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 
1๔. รายงานโครงการพัฒนางานสารบรรณ 
๑๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑๖ รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๗ รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

  ๑๘ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
          ผลการประเมินตนเอง  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

แผนการดำเนนิการ/ เป้าหมาย 
        โรงเรียนบ้านเนินนิมิต ได้กำหนดค่าเป้าหมาย  มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
สำคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  โดยกำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ในแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ปีการศึกษา 2561-256๔ และแผนปฏิบัติกการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตาม กลยุทธ์ที่ ๓ 
ส่งเสริมและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
พันธกิจของโรงเรียน ข้อที่ ๔ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อที ่๕ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  ส่งเสริม  โดยมีโครงการที่
สนับสนุนมาตรฐานที่ ๓  จำนวน  ๑๐  โครงการ ดังนี้  โครงการพัฒนาบุคลากร  โครงการนิเทศ  โครงการ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง โครงการห้องสวยโรงเรียนงาม  โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด  โครงการพัฒนาสื่อนวัตถกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่าย และสารสนเทศ  



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓               >> หน้าที่ ๓๐ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒       >> www.bannernnimit.ac.th 

 
 กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน  ทั้ง
ทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต  ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้คำ
ว่า  ดี  เก่ง  มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์
ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถ
ยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆ ด้านให้เหมาะสม
กับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการ
เพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมี
พัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือ
แบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง 
เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมี
ทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  
เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย    ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วย
ความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื้อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก มีมุมส่งเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน 
การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผล
พัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้น
สังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 
      ผลการดำเนินการ 

     โรงเรียนบ้านเนินนิมิต มีผลสำเร็จของการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ดังนี้  ดังนี้ 
     1. ครทูุกคน การวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดประสบการณ์กิจกรรม 

และช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกับเด็กจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ จัดทำแผน และใช้แผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย 
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อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  มีการบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน อย่างสมดุล เต็ม
ศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  และเป็นแบบอย่างที่ดี      

      ๒. ครูทุกคน สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข  
      ๓. ครูทุกคนจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย โรงเรียนมี

บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูและเด็กได้ร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนให้น่าสนใจ เพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน 

      ๔. ครูทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
 

 จุดเด่น 
        มีการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ เล่นร่วมกับเพื่อน ๆ 

อย่างมีความสุข ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเข้ามา
ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กของเด็กเพ่ิมขึ้น อีกท้ังมีกิจกรรมตามโครงการพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรมสำนึก
ในความเป็นไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 จุดที่ควรพัฒนา 
     ควรจัดอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย พัฒนาเครื่องเล่นสนามให้มีเครื่องเล่นใหม่ๆ 

และให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพ่ือดูแลและความปลอดภัยของเด็กท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

 ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดทำกิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัย  กำหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจนส่งเสริมให้

ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์การการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง จัดอุปกรณ์สื่อการเรียน
การสอนที่หลากหลาย พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น 

 
 แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
                     ๑. รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  

๒. รายงานโครงการนิเทศเพ่ือคุณภาพผู้เรียน  
๓. รายงานโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
๔. รายงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕.  รายงานโครงการห้องสวยโรงเรียนงาม 
๖. รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๗. รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
๘. รายงานโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
๙. แผนการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ 
๑๐ บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
๑๑ รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน              

แบบอย่างท่ีดี ( Best  Practice )  หรือ  นวัตกรรม ( Innovation ) 
รายงานการวิจัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

    ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ  ดี 
 

แผนการดำเนนิการ/การตั้งเป้าหมาย 
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต ได้กำหนดค่าเป้าหมาย  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี   

โดยกำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561-
256๔ และแผนปฏิบัติกการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่
จำเป็นตามมาตรฐานการศึกษา  พันธกิจของโรงเรียน ข้อที่ ๓ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ใน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  และมีทักษะเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  ตาม
มาตรฐานการศึกษา และมีความรู้พื ้นฐานรองรับการเข้าสู่สากล   โดยมีโครงการที่สนับสนุนมาตรฐานที่ ๑  
จำนวน  ๗  โครงการ ดังนี้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน  
โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้    โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โครงการนิเทศ
ภายใน  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ  โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     
              กระบวนการพัฒนา 

      โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ได้กำหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่
เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน โดย  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการ
ดำเนินงานให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ใช้กระบวนการ  PDCA  มีการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของผู้เรียนรายปี  เพ่ือ
นำมาประกอบในการกำหนดโครงการ  กิจกรรม  วางแผนการดำเนินงาน  กำกับติดตาม  และรายงานผลการ
ดำเนินงาน  พร้อมทั้งวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรค  และแนวทางการพัฒนาครั ้งต่อไป  โดยมีการ
มอบหมายผู ้รับผิดชอบ  ดังนี ้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้  โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน  เขียน  โครงการนิเทศภายใน  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ ( ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  เช่น  การ
ออกแบบกิจกรรมในแต่ละวันของนักเรียนเพื่อฝึกความรับผิดชอบ  เน้นให้ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย  เช่น  สอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  ฝึกทักษะการแก้ปัญหา  เรียนรู้ทั้งในห้องและนอก
ห้องเรียน  โดยประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงและใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย 
  ดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมคัดกรองแยกกลุ่มนักเรียน 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมจิตสาธารณะ   กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีพุทธ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.1-3 และกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4- 
ม.3  ศึกษาแหล่งรู้เขาคูหา  ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา  ณ  นาบุญล้อม  ศึกษาแหล่งน้ำ  ณ  น้ำตกบ้านคลอง
กอย  ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ  สถาบันทักษิณ  ศึกษาแหล่งเรียนรู้หอดูดาว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
จัดให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่
เลือกด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจอย่างแท้จริง 

ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓               >> หน้าที่ ๓๓ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒       >> www.bannernnimit.ac.th 

  จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Head กิจกรรมสร้างเสริม
สมรรถนะและการเรียนรู้ Health กิจกรรมสร้างเสริมลักษณะและค่านิยม Heart กิจกรรมสร้างเสริมการทำงาน
และการดำรงชีวิต และทักษะชีวิต Hand และการจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน โดยปรับลดชั่วโมงเรียนของ
บางวิชาให้น้อยลงและกำหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็นทีม กระตุ ้นให้ผู ้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและ
ความชอบของตนเองเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด 
  จัดกิจกรรมวันสำคัญ โดยการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
กิจกรรมวันออกพรรษา กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ,วันเด็ก
แห่งชาติ กิจกรรมวันมาฆบูชา และกิจกรรมพิเศษ วันไหว้ครู วันปัจฉิมนิเทศนักเรียน วันภาษาไทยแห่งชาติและ
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพ่ือมุ่งให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติจริง และเกิดความใฝ่รู้ 
รักและภาคภูมิใจในท้องถิน่ 

        จัดกิจกรรมบูรณาการ ทักษะอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  กิจกรรมปลูกผัก กิจกรรมทำขนม  
กิจกรรมทำน้ำยาล้างจาน  กิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพ  กิจกรรมทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง    และมีการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาให้ความรู้นักเรียน  เช่น  กิจกรรทำว่าว  การทำขนมไทย  การตัดผมชาย  โดยประเมินผู้เรียนตาม
สภาพจริงและใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย 

    จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การส่งเสริมและปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัยและเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม
หลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สังคมดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝนปฏิบัติตนจนเกิดเป็นนิสัยจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
ดีเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชนและสังคมไทยในโอกาสต่อไป มีกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน กิจกรรมจิต
อาสา กิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหา ปรับตัว และยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ทำให้ผู้เรียนรู้จักยอมรับในสิทธิของผู้อ่ืน  
                จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการรักท้องถิ่นและความเป็นไทย มีการแต่งกายผ้า
ไทย มีกิจกรรมวงดนตรีไทย  นำผู้เรียนบรรเลงดนตรีไทยกิจกรรมภายใน และภายนอก กิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น วันลอยกระทง วันสารทเดือนสิบ ประเพณีชักพระ แห่เทียนพรรษา 
ทอดผ้าป่า และทอดกฐิน  จัดกิจกรรมทำขนมวันสารทเดือนสิบ ประดิษฐ์กระทง ในวันลอยกระทง  ประดิษฐ์
ว่าว โดยเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้กับผู้เรียน และฝึกปฏิบัติ เพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังครอบครัวและชุมชนได้ 

         จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เช่นนำนักเรียนไปวัด แห่เทียนในวัน
เข้าพรรษา  ไปวัดเวียนเทียนวันมาฆบูชา  ณ  วัดสุวรรณวนาราม และนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ไปปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดใหม่ทุ่งคา  ในส่วนของนักเรียนที่นับถือศาสนา
อิสลามจะมีการรวมกลุ่มให้ความรู้และทำกิจกรรมทางศาสนาอิสลามโดยมีครูที่นับถือศาสนาอิสลามรับผิดชอบ 
                จัดโครงการงเสริมสุขภาพ  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย มีการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีน โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อร่างกาย ที่สมบูรณ์แข็งแรงให้มี สุขภาพดีถ้วนหน้า เช่น กิจกรรมออกกำลังกายและ
กีฬา กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  แปรงฟันหลังอาหาร รวมถึงมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  
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ผลการดำเนินการ 
           ๑) นักเรียนร้อยละ ๔๗.๖๘ มีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทย  ระดับดี  และได้ระดับผลการ
เรียนวิชาภาษาไทย  ระดับ ๓ ขึ้นไป 
           ๒) นักเรียนร้อยละ ๗๘.๙๐ มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร นำเสนองาน ผลงาน ระดับ
ดี  ขึ้นไป 
           ๓) นักเรียนร้อยละ ๔๓.๘๘ มีความสามารถในการอ่านเขียน คำ และประโยคภาษาอังกฤษ ระดับดี  
ได้ระดับผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๓ ขึ้นไป 

๔) นักเรียนร้อยละ ๔๓.๘๘ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแนะนำตนเอง สถานศึกษา และ
สนทนาอย่างง่าย  ระดับดี  และได้ระดับผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับ ๓ ขึ้นไป 

๕)  นักเรียนร้อยละ ๔๙.๗๘ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับด ี
และระดับผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 
     ๖) นักเรียนร้อยละ ๗๘.๐๖ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได ้ ระดับดี 

๗) นักเรียนร้อยละ ๔๙.๗๘ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้  ระดับดี 

๘) นักเรียนร้อยละ ๗๘.๙๐ มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหา  ระดับดี 

๙) นักเรียนร้อยละ ๗๓..๘๓ มีผลงานจากการทำโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และสามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ชิ้น 

๑๐) นักเรียนร้อยละ ๕๕.๒๗ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองได้  
ระดับดี 

๑๑) นักเรียนร้อยละ ๘๕.๓๔ มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสม 

๑๒) นักเรียนร้อยละ ๘๒.๖๗ มีความสามารถด้านการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม (Social Network) 
เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

๑๓) นักเรียนร้อยละ ๕๓.๓๑ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ระดับดี ขึ้นไป หรือได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

๑๔) ผลการทดสอบระดับชาติ NT มีพัฒนาการสูงขึ้นร้อยละ +๐.๘๔    จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
๑๕) นักเรียนร้อยละ ๙๒.๔๐ มีความรู้ เจตคติที่ดี และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพ 
๑๖) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ เจตคติท่ีดี 

และทักษะในการประกอบอาชีพได้อย่างน้อย ๑ อาชีพ 
๑๗) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๗.๑๔ มีความพร้อมใน

การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 ๑๘ นักเรียนร้อยละ ๘๔ ขึ้นไปมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

๑๙ นักเรียนร้อยละ ๘๖ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๒๐ นักเรียนร้อยละ ๘๖ ร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
๒๑ นักเรียนร้อยละ  ๘๖  มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น 
๒๒ นักเรียนร้อยละ  ๘๕  มีความรับผิดชอบมีวินัยมีภาวะผู้นำ มีจิตอาสา ยอมรับความคิดเห็นและอยู่

รว่มกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อืน่ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
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๒๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพแข็งแรง 
๒๓. นักเรียนร้อยละ ๘๔ มีทักษะชีวิต โดยรู ้และเข้าใจ สามารถป้องกันตนเองจากสภาวะหรือ

สถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยง             
๒๕. นักเรียนร้อยละ ๘๔ เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมเชื้อชาติ ศาสนา สามารถ

อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
       จุดเด่น 

 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  มีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
เคารพในกฎกติกา มีความรับผิดชอบ  ดูแลความสะอาด  เช่น  ดูแลความสะอาดในห้องเรียน  รับผิดชอบเขต
พื้นที่ความสะอาดของตนเอง  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีความเป็นผู้นำ  และผู้ตาม  เช่น  โครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมค่ายลูกเสือ  เน้นเรื่องของทักษะ
อาชีพ  และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  เช่น  กิจกรรมปลูกผัก  กิจกรรมทำขนม  กิจกรรมทำน้ำยาล้างจาน
กิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพ  กิจกรรมทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ฟาร์มตัวอย่าง  และมี
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้นักเรียน  เช่น  กิจกรรมทำว่าว  การทำขนมไทย  การตัดผมชาย  มีการ
ส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับ codding เช่น  สอนโดยใช้โปรแกรม Scratch  การ
สร้างเกมส์     การใช้โปรแกรม Python  การใช้ Micro bit  การใช้  kid bright  สอนเกี่ยวกับการออกแบบ  
ด้วยโปรแกรม  Photoshop , โปรแกรม photoscape , การใช้งานโปรแกรม  SketchUp  , การวาดการ์ตูน  
ส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์ดนตรีไทย  และดนตรีสากลสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจ   

นอกจากนี้ฝึกการสร้างค่านิยมและจิตสำนึกการเป็นคนดีมีความรู้และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
ได้อย่างมีความสุข สามารถปฏิบัติตนจนเกิดเป็นนิสัย สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี มีความภูมิใจในท้องถิ่น เช่น   
นำนักเรียนในร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้  ของอบต.ท่าชะมวง  กิจกรรมปล่อยปลา ร่วมงานทอดกฐินและ
ทอดผ้าป่าของวัดสุวรรณวนาราม  และสำนักสงฆ์บ้านทุ่งเสม็ด  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด  เก็บขยะบริเวณ
ตลาด  บริเวณป้อมยามหมู่บ้าน  เก็บขยะบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินนิมิต  นักเรียนมีความ เข้าใจและ 
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิตมีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู ้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึก เป็นคนดีมีความรู้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
สามารถปฏิบัติตนจนเกิดเป็นนิสัย สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกัน
บนความความแตกต่างและหลากหลายระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณี   ผู้เรียนเกิดความตระหนักและรู้จักรักษาสุขภาพ กาย สุขภาพจิต อารมณ์และจิตสังคม สามารถ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  เข้าใจและ ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
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๑)  ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 

๒)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ สร้างนวัตกรรม  และสามารถ
อธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้  

๓)  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และ
ภาษาอังกฤษ  อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โดยเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

๔)  การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ  ทั้ง NT  และ  ONET  ให้สูงขึ้น 
           ๕). การจัดกิจกรรมเสริมที่เน้นคุณลักษณะอันประสงค์โดยให้ครอบคลุมทั้ง 8 ข้อ อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  
                     ๖). จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                     ๗) .ส่งเสริมให้ความรู้ และสร้างตระหนักเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและจิตสังคม 

 
ข้อเสนอแนะ 
      ๑) ควรจัดกิจกรรมพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร เป็นไปตามเกณฑ์

ที่โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น เช่น  จัดกิจกรรมเสริมการอ่าน  รักการอ่าน  กิจกรรมชุมนุม       กิจกรรม
ห้องสมุด  กิจกรรมวันสำคัญ  กิจกรรมป้ายนิเทศ  กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
หรอืกิจกรรมเสียงตามสาย       

      ๒) ควรจัดกิจกรรมพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ  การคิดจำแนก แยกแยะ 
ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  เช่น  ฝึกให้นักเรียนทำโครงการ  ฝึกให้นักเรียนสร้างนวัตกรรม  การใช้ 
Codding  เพื่อการแก้ไขปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างผลงานตามความถนัดโดยคำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  

     ๓)  พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็น
ทีม เชื่อมโยงองคค์วามรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

      ๔) ควรจัดกิจกรรมพัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
เช่น  แหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ 
                ๕)  ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติทางที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่
มั่นคง มีคุณธรรม มีอาชีพและเป็นพลเมืองดี 
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 แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 

  ๑. รายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ๒.  รายงานโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน 
   ๓. รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   ๔. รายงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

            ๕. รายงานผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
           ๖. รายงานผลโครงการระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
           ๗. รายงานผลโครงการค่ายคุณธรรม 
           ๘. รายงานผลโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
            ๙. รายงานผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

๑๐ รายงานโครงการนิเทศภายใน 
๑๑. รายงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
๑๒. รายงานรายงานกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๑๓. ผลการประเมินผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑๔.  ผลการประเมินการอ่าน เขียน  คิดวิเคราะห์ 
๑๕  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๖ ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
๑๗ ผลการทดสอบระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ 
๑๘. เอกสารบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง  ภาวะโภชนาการ 

 ๑๙. เอกสารบันทึกการแปรงฟัน 
 

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

         ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 
แผนการดำเนนิการ 

  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต ได้กำหนดค่าเป้าหมาย  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  โดยกำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี
การศึกษา 2561-256๔ และแผนปฏิบัติกการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามกลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและ
สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   พันธกิจของโรงเรียน ข้อที่  ๖  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีโครงการที่สนับสนุนมาตรฐานที่ ๒  จำนวน  ๑๐  โครงการ ดังนี้  
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  โครงการการบริหารแบบมีส่วนร่วม  โครงการพัฒนาบุคลากร  
โครงการนิเทศ  โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โครงการห้องสวยโรงเรียนงาม  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
ห้องสมุด  โครงการพัฒนาสื่อนวัตถกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย และ
สารสนเทศ 
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 กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดย

การศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย  การปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสัยทัศน์กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหา ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื ่อให้ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน และ สรุปผลการดำเนินงาน  สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมตรง/สอดคล้องกับ
ความต้องการและหน้าที่ที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  จัดสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มี
แหล่งพักผ่อนเพียงพอสำหรับนักเรียน  และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย   มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ  
และมีการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

        จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผล การ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
              สถานศกึษามกีารนิเทศ ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการบรหิาร และการจดัการศกึษาที่
เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยแต่งตัง้คณะกรรกมการด าเนินงาน มแีผนการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน 
ปฏทินิปฏบิตั ิ  เปิดโอกาสใหผู้เ้กีย่วขอ้งมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

 
 ผลการดำเนินการ 
   1.  สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ   ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

         2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ/ ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย
ความร่วมมือของทุกฝ่าย / มีการนำแผนไปปฏิบัติ/มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง  มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน ปรับปรุงพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป  

         3.  สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการที ่ชัดเจน ครอบคลุมทั ้ง ๔ งานหลักของ
สถานศึกษา และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน 

         ๔.  สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ 
         ๕. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเชื่อมโยงกับชีวิ ตจริงและ

ท้องถิ่นและเป็นแบบอย่างได้ 
           ๗. ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมตรง/สอดคล้องกับความต้องการ

และหน้าที่ที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
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            8. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนางานโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC ) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

           9.สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที ่ร ่มรื ่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนเพียงพอสำหรับ
นักเรียน  และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย 

           10.สถานศึกษามีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ และจัดเวทีทางวิชาการให้นักเรียนทุก
คนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ 1 ปีการศึกษา 

    11.สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 

    12. สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
 
 จุดเด่น 
  1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

          2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ/ ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย / มีการนำแผนไปปฏิบัติ/มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและเป็นแบบอย่างได้ 

3.  สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้ง ๔ งานหลักของ 
สถานศึกษา และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน 

4.  สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
5. สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ 
6. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาทั ้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและท้องถิ่นและเป็นแบบอย่างได้ 
7. ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมตรง/สอดคล้องกับความต้องการ

และหน้าที่ที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
๑. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียน 
 ๓. ปรับปรุงห้องเรียน ห้องพิเศษต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  

 
 ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
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  แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 

1. รายงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
2. รายงานโครงการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
3. รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
4. รายงานโครงการนิเทศ 
 5. รายงานโครงการพัฒนาสื่อนวัตถกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
6. รายงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7. รายงานโครงการพัฒนาระบบบัญชีและงบประมาณ 
8. รายงานโครงการยกระดับผลฤทธิ์ทางการเรียน 
9. รายงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
10.รายงาน โครงการพัฒนาบุคลากร 
11. รายงานโครงการจ้างครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
12. รายงานโครงการห้องสวยโรงเรียนงาม 
13. รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
14. รายงานโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 
15. รายงานโครงการพัฒนางานสารบรรณ 

- 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

         ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 
 แผนการดำเนินการ / เป้าหมาย 

    โรงเรียนบ้านเนินนิมิต ได้กำหนดค่าเป้าหมาย  มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  โดยกำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561-256๔ และแผนปฏิบัติกการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตาม 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
พันธกิจของโรงเรียน ข้อที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
ส่งเสริม  โดยมีโครงการที่สนับสนุนมาตรฐานที่ ๓  จำนวน  ๑๐  โครงการ ดังนี้  โครงการพัฒนาบุคลากร  
โครงการนิเทศ  โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง โครงการห้องสวย
โรงเรียนงาม  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด  โครงการพัฒนาสื่อนวัตถกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย และสารสนเทศ  
 

กระบวนการพัฒนา 
             โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ โครงการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ซึ่งมีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเชิงบวก มีการจัดทำวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน มีการนิเทศครูผู้สอนสม่ำเสมอที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริม
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กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้แห่งทางวิชาชีพ(PLC) งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด(ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๓ ) 

       จัดโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง
และคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  มีโครงการพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้กิจกรรม  ห้องสวยโรงเรียนงาม,พัฒนาระบบเครือข่ายและสารสนเทศ  

  ส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครู
ผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ กำหนดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุก
คนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น 
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกิจ
กรรมการบริหารจัดชั้นเรียนเชิงบวก 

              ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน โดย  ส่งเสริมให้
ครูได้รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ประเมินผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น ทดสอบ  สำรวจพฤติกรรม  
สอบถาม  สังเกตจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ,วิจัย
พัฒนาผู้เรียน,นิเทศเพ่ือคุณภาพผู้เรียน 
              จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนรวมในการสะท้อนปัญหาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยมีโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้แห่งทางวิชาชีพ
(PLC) เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาและหรือแก้ปัญหากับผู้เรียน 
 
  ผลการดำเนินการ 

๑. ครรู้อยละ ๑๐๐ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป     
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๒.  ครรู้อยละ ๑๐๐  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.  ครรู้อยละ ๑๐๐ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔.  ครรู้อยละ ๑๐๐ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา 

 ผู้เรียน 
๕. ครรู้อยละ ๘๐.๙๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 

   ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
  จุดเด่น 
    ๑. ครูส่วนใหญ่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ ผู้เรียน
ได้เรียนรู้โดยการได้คิด ได้ปฏิบัติจริง จากการเรียนรู้แบบโครงงาน  
             ๒ ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีการใช้วิธีการ และ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
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            ๓. ครูทุกคนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้ง ให้
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ  

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมา 
พัฒนาผู้เรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการวิจัยชั้นเรียนและการวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  พัฒนาทักษะชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง   ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

        การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ   ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
 ข้อเสนอแนะ 
              ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
 
    แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
                 ๑. รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  

 ๒. รายงานโครงการนิเทศเพ่ือคุณภาพผู้เรียน  
 ๓. รายงานโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
 ๔. รายงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๕. รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด, 
 ๖. รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๗. รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
๘.  รายงานโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 
๙. รายงานโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง  
๑๐.  รายงานโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๑๑. รายงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ 
๑๒ หลักสูตรสถานศึกษา  
๑๒ แผนการจัดการเรียนรู้ 
๑๓ บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
๑๔ รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน              
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ตอนที่ 3  ภาคผนวก 

 
 
- ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ประกาศการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน  ระดับปฐมวัย  และ    
  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจำปีการศึกษา  2563 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ ตามกฎกระทรวง  ประจำปีการศึกษา  2563 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงาน  ประจำปีการศึกษา  2563 
- รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  RT  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ประจำปี
การศึกษา  2563 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน  NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ประจำปีการศึกษา  2563 
- บันทึกการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563 
- รายงานผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน  ประจำปีการศึกษา  2563 
- ภาพประกอบกิจกรรมการจัดทำ  SAR  ประจำปีการศึกษา  2563 
 
 

สามารถดูรายละเอียด รายงานการประเมินตนเอง และภาคผนวก  
ของโรงเรียนบ้านเนินนิมิต ประจำปีการศึกษา  2563 

สามารถคลิกอ่านได้ที่ 
https://bit.ly/3veQFYr  หรือ  http://gg.gg/sar63-nnm 

หรือ  QRCode 

 
 
 
 

https://bit.ly/3veQFYr
http://gg.gg/sar63-nnm
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บันทึกการให้ความเห็นชอบ 

การกำหนดค่าเป้าหมายและการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

.......................................................... 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ  
จังหวัดสงขลา  ครั้งที่  ๓ /๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๗  ธันวาคม ๒๕๖๑  ได้พิจารณา เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมาย
และการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติ เห็นชอบ ให้ดำเนินการกำหนดค่า
เป้าหมาย  และใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 
       

( นายเสรี  ทองกรด ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 

๗ /ธันวาคม /๒๕๖๑ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
 เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

************************************************************************ 

    โดยที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศเรื่องนโยบาย การปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตร
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณและจุดเนนของ สถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร จึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและการมีสวนรวม ของผูเกี่ยวของทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และผูปกครอง  เพื่อ
เปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตลอดจนเพื่อ ส งเส
ริม สนับสนุน กํากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านเนิน
นิมิต  จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  

         ประกาศ ณ วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

         

 
(นายชนะ  ทองกรด )                                                                                                

                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
 

 
  



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓               >> หน้าที่ ๔๖ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒       >> www.bannernnimit.ac.th 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ลงวันที่ ๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

………………………………………………………… 
 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวน  ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓               >> หน้าที่ ๔๗ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒       >> www.bannernnimit.ac.th 

ประกาศโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคตประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ ภายนอก
ของทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพรอบต่อไปจำเป็นที่ต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ 
สอดคล้องกัน จึงยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดั บปฐมวัย เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓) 
ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ ง คือ มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้
กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกั นคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดย มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
                                                                     (นายชนะ  ทองกรด) 
                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
 
 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓               >> หน้าที่ ๔๘ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒       >> www.bannernnimit.ac.th 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ลงวันที่ ๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
………………………………………………………… 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓               >> หน้าที่ ๔๙ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒       >> www.bannernnimit.ac.th 

 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 256๓ 
..................................................................... 

 

   โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานเรื ่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6  
สิงหาคม 2561  โรงเรียนบ้านเนินนิมิตจึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านเนินนิมิต เรื ่อง การกำหนดค่า
เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๗  ธันวาคม  
2561  และกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จากการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ
ประชุม ครั้งที่ 1 / 256๓ เมื่อวันที่  เมื่อวันที่  ๑๖  มิถุนายน พ.ศ. 256๓ 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านเนินนิมิต มีคุณภาพและมาตรฐาน 
จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 256๓ 

 
                                             ลงชื่อ  

        (นายชนะ  ทองกรด) 
                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
 
    ลงชื่อ  
           ( นายเสรี  ทองกรด) 
                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                                             โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓               >> หน้าที่ ๕๐ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒       >> www.bannernnimit.ac.th 

 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 256๓ 
..................................................................... 

 

   โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานเรื ่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6  
สิงหาคม 2561  โรงเรียนบ้านเนินนิมิตจึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านเนินนิมิต เรื ่อง การกำหนดค่า
เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๗  ธันวาคม  
2561  และกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ
ประชุม ครั้งที่ 1 / 256๓ เมื่อวันที่  เมื่อวันที่  ๑๖  มิถุนายน พ.ศ. 256๓ 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านเนินนิมิต มีคุณภาพและมาตรฐาน 
จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 256๓ 

 
                                             ลงชื่อ  

        (นายชนะ  ทองกรด) 
                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
 
    ลงชื่อ  
           ( นายเสรี  ทองกรด) 
                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                                             โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 

 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓               >> หน้าที่ ๕๑ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒       >> www.bannernnimit.ac.th 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  256๓ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 
1.  มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนได้ 

1) เด็กร้อยละ ๘๐ มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย 
2) เด็กร้อยละ ๘๙ มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยที่ดี 
3) เด็กร้อยละ  ๘๕ ปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียน รวมทั้ง เล่น
และปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยต่อตนเอง และต่อผู้อ่ืน 
4) เด็กร้อยละ ๗๕ รู้และปฏิบัติตนที่หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย 
5) เด็กร้อยละ ๘๙ สามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได้  

1)เด็กร้อยละ ๘๙ ร่าเริง แจ่มใสสามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ได้
สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมตามวัย 
2) เด็กร้อยละ ๘๕ กล้าพูด กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 
3) เด็กร้อยละ ๘๙ สนใจศิลปะ-ดนตรี มีความสุขและแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีได้ และสร้างผลงาน
ศิลปะ ได้เหมาะสมตามวัย 
4) เด็กร้อยละ ๘๕ มีความเมตตา กรุณา  มีน้ำใจ ช่วยเหลอืและ
แบ่งปัน 
5) เด็กร้อยละ ๘๕ สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้ด้วย
ตนเอง 
6) เด็กร้อยละ ๘๕ รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย และรู้จักอด
กลั้นต่อสิ่งเร้าใจที่มากระทบหรือพบเห็น 
7) เด็กร้อยละ ๘๙ มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี เคารพสิทธิ รู้หน้าที่
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษา
กำหนด 
8) เด็กร้อยละ ๘๙ ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของ
ตนเองและผู้อื่น 

 
 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓               >> หน้าที่ ๕๒ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒       >> www.bannernnimit.ac.th 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
3.  มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม 

1) เด็กร้อยละ ๘๕ สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันได้เหมาะสม 
2) เด็กร้อยละ ๘๙ มีวินัยในตนเอง เก็บของเล่น ของใช้เข้าที่อย่าง
เรียบร้อยด้วยตนเอง 
3) เด็กร้อยละ ๘๕ ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง 
4) เด็กร้อยละ ๘๕ สามารถดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน รวมทั้งทิ้งขยะได้ถูกที่ด้วยตนเอง 
5) เด็กร้อยละ ๘๙ สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ  เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
6) เด็กร้อยละ ๘๕ สามารถเล่นหรือทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และยอมรับ
หรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ 
7) เด็กร้อยละ 85 สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้เหมาะสม
กับสถานการณ์ 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

1) เด็กร้อยละ ๘๕ สามารถสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้ 
2) เด็กร้อยละ ๘๙ สามารถ จับคู่ เปรียบเทียบ จำแนก จัดกลุ่ม และ
เรียงลำดับเหตุการณ์ได้ 
3) เด็กร้อยละ ๘๕ สามารถตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย 
และค้นหาคำตอบโดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเองได้ 
4) เด็กร้อยละ ๘๕ สามารถระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธี
แก้ปัญหาได้ 
5) เด็กร้อยละ ๗๕ สามารถ สามารถอธิบาย เชื่อมโยงสาเหตุและผลที่
เกิดข้ึนในสถานการณ์หรือการกระทำได้ 
6) เด็กร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการคิดรวบยอด และคิดเชิง
เหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
7) เด็กร้อยละ ๘๙ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหว และท่าทางการเล่นอิสระ 
8) เด็กร้อยละ ๗๕ สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก 
กล้องดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้ 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น อีกท้ังมีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2) สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่
เร่งรัดวิชาการ  เน้นการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการ
และความแตกต่างของเด็กปกติ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 1) สถานศกึษามีการจัดครูให้เหมาะสมกับกับภารกิจการเรียนการสอน 
หรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย 
อย่างเพียงพอกับชั้นเรียน 

3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์ 

1) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู (ปฐมวัย) ทุกคนมีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก  อีกท้ังใช้ประสบการณ์สำคัญ 
ในการออกแบบและจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการสังเกตและประเมินเด็ก
เป็นรายบุคคล 
๓) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนพัฒนาการจัดประสบการณ์เด็กด้วยการ
ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้(Professional Learning Community: PLC) เป็น
วิธีการในการพัฒนา 

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึง
ความปลอดภัยของเด็ก 
2) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
3) สถานศึกษาจัดมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของ
เล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อ
เทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีและสื่อ
การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์สำหรับครู 

1) สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัสดุอุปกรณ์  เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครูอย่างเพียงพอ
และ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

1) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ส่งผลให้ได้รับการยอมรับ
จากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.
๒๕๖๑  
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มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

1) ครูปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐  มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการจัดประสบการณ์/กิจกรรม และช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
กับเด็ก 
2) ครูปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ มีแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาอย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่ ครอบครัว 
ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  และเป็นแบบอย่างที่ดี 

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

1) ครูปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น 
และปฏิบัติกิจกรรม  เรียนรู้  ลงมือทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่าง
มีความสุข 

๓. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

1) ครูปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้
สะอาด  ปลอดภัย อากาศถ่ายเทสะดวก  เด็กมีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน 
เช่น ป้ายนิเทศ  การจัดมุมต่าง ๆ  การเก็บดูแลรักษาของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ 
ให้เป็นระเบียบสวยงาม 
2) ครูปฐมวัยร้อยละ ๗๕ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะ
ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล  คอมพิวเตอร์ 
สำหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย  สื่อ ของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาคำตอบ 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริง  และนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

1) ครูปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
2) ครูปฐมวัยร้อยละ ๗๕ มีการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
3) ครูปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ มีการนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็ก  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ปีการศึกษา  256๓ 
..................................................................... 

 

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานเรื ่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใ้ช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 
สิงหาคม  2561  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  เรื่อง การกำหนดค่า
เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๗  ธันวาคม  
2561  และกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพ
ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในการประชุม ครั้งที่ 1 / 256๓  เมื่อวันที่  ๑๖  มิถุนายน พ.ศ. 256๓ 
  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านเนินนิมิต มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 256๓ 

 
                                             ลงชื่อ  

        (นายชนะ  ทองกรด) 
                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
 
    ลงชื่อ  
           ( นายเสรี  ทองกรด) 
                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                                             โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓               >> หน้าที่ ๕๖ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒       >> www.bannernnimit.ac.th 

    แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   ปีการศึกษา  256๓ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1)  ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

๑) นักเรียนร้อยละ ๔๕ มีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทย  
   ระดับด ีและได้ระดับผลการเรียนวิชาภาษาไทย  ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๒) นักเรียนร้อยละ ๔๐ มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
     นำเสนองาน ผลงาน ระดับดี  ขึ้นไป 
๓) นักเรียนร้อยละ ๔๐ มีความสามารถในการอ่านเขียน คำ และประโยค
ภาษาอังกฤษ ระดับดี ได้ระดับผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๓ ขึ้นไป 
๔) นักเรียนร้อยละ ๔๐ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแนะนำ
ตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่าย  ระดับดี  และได้ระดับผลการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๕)  นักเรียนร้อยละ ๔๐ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป 

๒) ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

๑) นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้  ระดับดี 
๒) นักเรียนร้อยละ ๔๕ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ ในระดับดี 
๓) นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหา  ระดับดี 

๓) ความสามารถในการสร้าง 
   นวัตกรรม 

๑) นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลงานจากการทำโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ 
และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหา
อุปสรรคของการทำงานได้ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ชิ้น ได้ในระดับดี 

๔) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๑) นักเรียนร้อยละ ๕๐ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุป 
องค์ความรู้ด้วยตนเองได้ ในระดับดี 
๒) นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม 
๓) นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถด้านการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม 
(Social Network) เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ การทำงานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม  

 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓               >> หน้าที่ ๕๗ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒       >> www.bannernnimit.ac.th 

 
 

 
 
 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

๑) นักเรียนร้อยละ ๕๐ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับดี ขึ้นไป หรือได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
๒) ผลการทดสอบระดับชาติ NTและ O-NET มีพัฒนาการสูงขึ้น 
ร้อยละ 2 จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 
 

1) นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ เจตคติท่ีดี และทักษะพ้ืนฐานต่องาน
อาชีพได้ตามระดับชั้น 
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ร้อย
ละ ๘๕ 
มีความรู้ เจตคติที่ดี และทักษะในการประกอบอาชีพได้อย่างน้อย ๑ 
อาชีพ 
3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อย
ละ ๘๐ 
มีความพร้อมในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

๑.๒  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

๑) นักเรียนร้อยละ ๘๔ ขึ้นไปมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

๒) มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

๑)  นักเรียนร้อยละ ๘๖ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๒) นักเรียนร้อยละ ๘๖ ร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
๓) นักเรียนร้อยละ  ๘๖  มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น 

๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

๑) นักเรียนร้อยละ  ๘๕  มีความรับผิดชอบมีวินัยมภีาวะผู้นำ มีจิต
อาสา ยอมรับความคิดเห็นและอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อืน่ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 

๑) นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมี
สุขภาพแข็งแรง 
๒) นักเรียนร้อยละ ๘๔ มีทักษะชีวิต โดยรู้และเข้าใจ สามารถป้องกัน
ตนเองจากสภาวะหรือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง             
๓) นักเรียนร้อยละ ๘๔ เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมเชื้อชาติ ศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓               >> หน้าที่ ๕๘ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒       >> www.bannernnimit.ac.th 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

๑) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๒) สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาชาติ/ ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย / มีการนำแผนไปปฏิบัติ/มี
๓) สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง และนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและเป็น
แบบอย่างได้ 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

๑)  สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน ครอบคลุม 
ทั้ง ๔ งานหลักของสถานศึกษา และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน 
๒) สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
๓) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๑)  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและท้องถิ่นและเป็นแบบอย่างได้ 
๒)  สถานศึกษาจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบ
ด้านตามศักยภาพและประเภทของความพิการ 
๓) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๑) ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมตรง/
สอดคล้องกับความต้องการและหน้าที่ที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 20 ชั่วโมง 
ต่อปีการศึกษา 
๒) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนางานโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC ) ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

๑) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อน
เพียงพอสำหรับนักเรียน  และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่
เข้าถึงได้ง่าย 
๒) สถานศึกษามีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ และจัดเวทีทาง
วิชาการให้นักเรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างน้อย 2 ครั้ง
ต่อ 1 ปีการศึกษา 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

๑) สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
๒) สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓               >> หน้าที่ ๕๙ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒       >> www.bannernnimit.ac.th 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  ๑)  ครทูุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

        ๒) ครูทุกคน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้ 
   จริง 
        ๓) ครูทุกคนมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีควา

จำเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  
      ๔) ครูทุกคนฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น  
สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอผลงาน 

    ๕) ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑) ครทูุกคนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
2)  ครูร้อยละ ๖๐ ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู้ 
3) ครู ร้อยละ ๗๕  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อท่ีหลากหลาย 
 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก 

๑)  ครูทุกคนการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ 
เชิงบวก  ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1) ครูทุกคน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 
2) ครูทุกคนใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
3) ครูร้อยลพ ๗๕ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการวัดและประเมินผล 
4) ครูร้อยละ ๗๕ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ 
 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

1) ครูร้อยละ ๗๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และนำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 
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คำสั่งโรงเรยีนบ้านเนินนิมิต 
ที่   ๒๑ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรายงานผลประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ปีการศกึษา  ๒๕๖๓ 

………………………….............................… 
 

             ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวดที่ ๖ มาตรา ๔๗ ที่กำหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
 เพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านเนินนิมิต ดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  พร้อมรับการประเมินมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอกอาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง และ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.
๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) – (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 
๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะทำงาน ดังนี้ 
 

       ๑.  นางชวิศา  อินทเรือง    ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายพิชิต  สุวรรณโณ   ครู ร.ร.บ้านเนินนิมิต รองประธานกรรมการ 

๓.  นางมะลิวรรณ  ปุตตาพัด  ครู ร.ร.บ้านเนินนิมิต กรรมการ 
๔.  นางสาวรัชนี  ทองเงา   ครู ร.ร.บ้านเนินนิมิต กรรมการ 
๕.  นางปฏิมา  ชิตณรงค์   ครู ร.ร.บ้านเนินนิมิต กรรมการ 

            ๖.  นางสาวมีนา  โอราวัฒน์  ครู ร.ร.บ้านเนินนิมิต กรรมการ 
            ๗.  นางสาวนันทนา  ทุ่ยอ้น  ครู ร.ร.บ้านเนินนิมิต กรรมการ 
            ๘.  นางสาวจิตรา  ศิณโส   ครู ร.ร.บ้านเนินนิมิต กรรมการ 
            ๙.  นางสาวนวพร  นรสิทธิ์พิทักษ์  ครู ร.ร.บ้านเนินนิมิต กรรมการ 
          ๑๐.  นางสาวอนัญญา  ดวงสุวรรณ ครู ร.ร.บ้านเนินนิมิต กรรมการ 

  ๑๑.  นางสุพิศ  บุญศิริ   ครู ร.ร.บ้านเนินนิมิต กรรมการ 
  ๑๒.  นางนิตยา  วิทยผดุง              ครู ร.ร.บ้านเนินนิมิต กรรมการ 
  ๑๓.  นายวิระ  แก้วอำพร   ครู ร.ร.บ้านเนินนิมิต กรรมการ 
  ๑๔. นางสาวกัญญาภัค  นกหนู  ครู ร.ร.บ้านเนินนิมิต กรรมการ 
  ๑๕. นางสาวนิพัทธรา  ฉิมมี  ครู ร.ร.บ้านเนินนิมิต กรรมการ 
  ๑๖. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม  ครู ร.ร.บ้านเนินนิมิต กรรมการ 
  ๑๗  นายพงศ์พัฒน์  ตาวัน  ครู ร.ร.บ้านเนินนิมิต กรรมการ 
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  ๑๘.  นางวณิชญา  แสงศรี  ครูอัตราจ้างฯ  กรรมการ 
  ๑๙  นางสาวฟาฏิน  คชฤทธิ์  ครูอัตราจ้างฯ  กรรมการ 
  ๒๐.  นางสาวศิริรัตน์  เขมาชีวะ  ครูอัตราจ้างฯ  กรรมการ 

๒๑. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม       ครู ร.ร.บ้านเนินนิมิต     กรรมการและเลขานุการ 
๒๒. นางสาวอรวรรณ  สุขแสง      ครู ร.ร.บ้านเนินนิมิต  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓. นางจารุวรรณ  หลีมานัน  เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

           ให้ผู ้ที ่ได้รับมอบหมาย ศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพภายตามมาตรฐานการศึกษา      
ขั ้นพื ้นฐานเพื ่อประกันคุณภาพของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน            
( ประถมศึกษา ) แล้วสรุปรายงานการประเมินตนเอง  เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสาม จากสำนักรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

                                   (ลงชื่อ)    
                                                               (  นางชวิศา  อินทเรือง ) 
                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  
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แบบสรุปการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR ) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียน บ้านเนินนิมิต  เครอืข่าย ท่าชะมวงสามัคคี   อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๑  
คุณภาพเด็ก 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ

บริหารและการ
จัดการ 

มาตรฐานที่ ๓  
 การจัด

ประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที่ ๑  
คุณภาพ
ผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ

บริหารและการ
จัดการ 

มาตรฐานที่ ๓   
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 
ดี 

ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

 
ระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

   กำลังพัฒนา     ๑ 
   ปานกลาง     ๒ 
   ดี      ๓ 
   ดีเลิศ      ๔ 
   ยอดเยี่ยม     ๕ 
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ภาพกิจกรรมการประชุมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 

วันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
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การให้ความเห็นชอบ 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา  2563 
ของโรงเรียน  บ้านเนินนิมิต 

 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน  บ้านเนินนิมิต ครั้งที่ ..2  / 2564 
เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ของโรงเรียนบ้าเนินนิมิต.แล้ว     
 

          เห็นชอบให้ดำเนินการนำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนำเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 

       (ลงชื่อ)  .................................................. 
                      ( นายเสร ี ทองกรด ) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

      โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


