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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 อุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลท่ามะปราง ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่ น
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 
      โรงเรียนบ้านเนินนิมิตมีผลสำเร็จของการจัดกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม

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 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓               >> หน้าที่ ๒๗ 

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

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 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่ วม  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 

     โรงเรียนควรจัดให้มีพื้นที่เล่นสำหรับเด็ก มีเครื่องเล่น ละเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการเล่น และออก
กำลังกายกลางแจ้งให้เพียงพอกับความต้องการ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริม
การละเล่นเด็กไทยการละเล่นพ้ืนเมือง 
 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓               >> หน้าที่ ๒๙ 
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 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  
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 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  และเป็นแบบอย่างที่ด ี     

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

บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูและเด็กได้ร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนให้น่าสนใจ เพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ ของเด็ก 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

ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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สาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่
เลือกด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจอย่างแท้จริง 
  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  

ผลการดำเนินการ 
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           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 ระดบัดี  
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 
๒๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพแข็งแรง 
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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 ้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที ่มีคุณธรรม 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 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
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 
              สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยแต่งตั้งคณะกรรกมการดำเนินงาน มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ปฏิทิน
ปฏิบัติ   เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 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. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและ

ท้องถิ่นและเป็นแบบอย่างได้ 
           ๗. ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมตรง/สอดคล้องกับความต้องการ

และหน้าที่ที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
            8. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนางานโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community: PLC ) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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           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 
 
 
 
  แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 

1. รายงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
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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
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้แห่งทางวิชาชีพ(PLC) งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด(ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๓ ) 

       จัดโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง
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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  
            ๓. ครูทุกคนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้ง ให้
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ  

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมา 
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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              

 


