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คำนำ 

 
   
   เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 256๔   ระดับ
การศึกษาปฐมวัย  ฉบับนี ้ จัดทำขึ ้นเพื ่อรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ใน  
ปีการศึกษา 256๔ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561  ที่กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี  ส่งหน่วยงาน 
ต้นสังกัดและเผยแพร่แก่สาธารณชน 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน  ครู
และบุคลากร นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานที่ ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่ง
เรียนรู้ ผลงานดีเด่น ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร
ฉบับนี้จะเป็น ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  

     
                                                                       โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
                                                                         พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย    >> หน้าท่ี ๒ 

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

 

                                                     
                                             สารบัญ 
 
 
      เร่ือง                              หน้า  

คำนำ 
สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร   
ตอนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐาน                      

➢ ข้อมูลทั่วไป              
➢ การบริหารจัดการแนวทางการศึกษา      
➢ ข้อมูลนักเรียน                                                                   
➢ ข้อมูลบุคลากร                   
➢ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
➢ ผลการประเมินภายในรอบที่ผ่านมา                
➢ ข้อมูลอาคารสถานที่                  
➢ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยทั่วไป                 
➢ ผลงานดีเด่นในรอบปี  
➢ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ                

ตอนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                  
➢ ผลการประเมินมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย                      

                                   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก                         
                                   มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการ                      
                                   มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ตอนที่  ๓   ภาคผนวก 

➢ ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐาน        
➢ คำสั่งโรงเรียนบ้านเนินนิมิต เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔   

➢  คำสั่งโรงเรียนบ้านเนินนิมิต เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

➢ บันทึกการให้ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๖ 
๖ 
๘ 
๘ 
๘ 
๙ 
๙ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๑ 

 
๑๒ 
๑๒ 
๑๖ 
๑๙ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๖ 

 
 

๒๙ 
 

๓๑ 
 
 
 

 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย    >> หน้าท่ี ๓ 

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

บทสรุปผู้บริหาร 
  

 
ข้อมูลพื้นฐาน  
 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต    ที่ตั้ง เลขที่  111 หมู่ที่  6  บ้านเนินนิมิต  ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ    
จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์ 90๑80  สังกัด: สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
โทรศัพท:์ 074-536731 E-Mail :  nnm.ska2@gmail.com  Website : www.bannernnimit.ac.th 
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา  นางชวิศา  อินทเรือง เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๐๕๗๕ ๑๑๗๗ 
เปิดสอน: ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒  ถึงระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒  มีข้าราชการครู จำนวน ๒  คน 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๕๓ คน 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
  โรงเรียนมี มีการวางแผนจัดกิจกรรมาการการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ  กิจกรรมเสรี  กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  และเกมการศึกษา 
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยผ่านการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดโครงการอาหารกลางวัน โครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอาหารเสริม(นม)  กิจกรรมตรวจสุขภาพ กิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมวันสำคัญ
ต่างๆ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ส่งผลให้ผลการประเมิน
พัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก มีค่าคะแนนร้อยละ ๙๗.๐๓ อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม   โดยเด็กมี
สมรรถภาพทางกาย น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหว และสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเองได้
อย่างเหมาะสมตามช่วง ผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  มีค่าคะแนนร้อยละ ๙๕.๙๗ อยู่ใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม โดยเด็กนักเรียนมีพัฒนาการด้านสุนทรียภาพทางอารมณ์ที่ดี มีความมั่นใจ และกล้า
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวได้ดี  สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น  รู้จักมีน้ำใจ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม  มีค่าคะแนนร้อยละ 
๙๗.๔๘  อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม เด็กมีพัฒนาการด้านพฤติกรรมทางสังคมที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ  เชื่อฟัง
คำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา  มีค่า
คะแนนร้อยละ ๘๙.๓๕  อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ส่งผลให้เด็กนักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดย
สามารถเชื่อมโยงความคิดที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ นำไปสู่พฤติกรรมที่คาดหวังได้  สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ มีทักษะการใช้
ภาษาสื ่อสารที ่เหมาะสมตามช่วงวัย มีทักษะการคิดพื ้นฐานและแสวงหาความรู ้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์   
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มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยที ่ครอบคลุมพัฒนาการทั ้ง 4 ด้าน ทั ้งด้านร่างกาย  

อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ เพื่อสนองความต้องการของเด็ก  จัด
ครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน โรงเรียนมีครูเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจการจัดการเรียนการสอน มีครูที่จบ
การศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยเข้าสอน เพ่ือให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่
เด็กได้อย่างมีคุณภาพ  โรงเรียนมีครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ วิชาเอกปฐมวัย  จำนวน ๒ 
คน มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญด้วยรูปแบบที่หลากหลายและ
มีประสิทธิภาพ ครูปฐมวัยทุกคนเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ วิธีการสอน และเทคนิคต่างๆ แล้วนำมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่อง  
มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและปลอดภัย 
มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรู้
ให้แก่เด็กอย่างเพียงพอ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง  

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ   
 ครูมีการวางแผนโดยวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล และออกแบบกิจกรรมที่ เหมาะสมกับ

พัฒนาการของเด็ก มีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการ
เด็ก ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ สร้างโอกาสให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการเรียนรู้รายกลุ่ม 
เพ่ือปลูกฝังความสามัคคี ความมีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันและการรอคอย  จัดบรรยากาศท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ห้องเรียนมีบรรยากาศที่มีความอบอุ่น ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอก
ที่กระตุ้นให้เด็กรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสมกับอายุ ความสนใจวิธีการเรียนรู้ 
และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก มีการนิเทศการจัดประสบการณ์ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง รวมถึง
การส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เด็กแต่ละคนได้รับการประเมินพัฒนาการเป็น
รายบุคคลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  มีการจัดทำรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
ของเด็กให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน และส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน ทำให้ผู้ปกครองมี
ทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 
 

หลักฐานการสนับสนุน 
๑. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
๒. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
๓. รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๔. แผนการจัดประสบการณ์ 
๕. รายงานการประชุมข้าราชการครู และบุคลากร 
๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
๗. รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
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 ๘. สมุดรายงานประจำตัวเด็ก , บันทึกพัฒนาการด้านร่างกาย ( อบ.) 
  ๙. แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการเด็ก  
 ๑๐. บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
 ๑๑. รายงานการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น้อย 
  ๑๒. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 ๑๓. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
  ๑๔. ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ 
                                ฯลฯ 
 
แนวทางการพัฒนาให้สูงขึ้น 

  ๑. จัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
   ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางความสามารถตามความถนัดของตนในการแข่งขันทาง
วิชาการหรือการเช้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
             ๓. ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นำมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่อง 
    ๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง 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 ๒  ถึงระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
นายอดิศักดิ์  คชสงคราม 
น.ส.นวพร นรสิทธิ์พิทักษ ์
นางสาวจิตรา  ศิณโส 
นางนิตยา  วิทยผดุง 
นางปฏิมา  ชิตณรงค์ 
นางสาวมีนา  โอราวัฒน์ 
นางสาวนิพัทธรา  ฉิมมี 
 

 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 นางสาวจิตรา  ศิณโส 
 นางสาวมีนา  โอราวัฒน์ 
 น.ส.นวพร นรสิทธิ์พิทกัษ ์
 นางสาวกัญญาภัค  นกหน ู
 นางสาวนิพัทธรา  ฉิมม ี
 
 

กลุ่มงานบริหารบุคคล 
 นางสาวรุจรัก  สุขเกษม 
 นางสุพิศ  บุญศิริ 
 นายพิชิต  สุวรรณโณ 
 นายอดิศักดิ์  คชสงคราม 
 นางจารุวรรณ  หลีมานัน 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
นายพิชิต  สุวรรณโณ 
นางปฏิมา  ชิตณรงค์ 
นางสาวรัชนี  ทองเงา 
นางมะลิวรรณ  ปุตตาพัต 
น.ส.อนัญญา  ดวงสุวรรณ 
นางสาวอรวรรณ  สุขแสง 
นางนันทนา  สวาหลัง 
นายพงศ์พัฒน์  ตาวัน 
นางจารุวรรณ  หลีมานัน 

 
 

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 และทักษะตรงตามมาตรฐานของหลักสูตรที ่สถานศึกษา
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  ๔  เมษายน  256๕ ) 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อนุบาล  2 1 19 10 29 29 
อนุบาล  3 1 9 14 23 23 
รวมอนุบาล ๒ ๒๘ ๒๔ ๕๒ ๒๖ 

 
       3.๓.ข้อมูลครูและบุคลากร 
 3.๓.๑ ข้าราชการคร ู

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อาย ุ
ราช 
การ 
(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จำนวนคร้ัง/ 
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/

ปี 
๑ นายพงศ์พัฒน์  ตาวัน 3๕ ๓ ครูผู้ช่วย ค.บ. ปฐมวัย อนุบาล ๒ 7/50 
๒ น.ส.นวพร นรสิทธ์ิพิทักษ์ 2๙ ๕ คร ู กศ.บ. ปฐมวัย อนุบาล 3 ๖/๓๗ 

4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ 
       ระดับการศึกษาปฐมวัย 

        จำนวน และร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับคุณภาพดีขึ้นไป  

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน ครบทั้ง 
4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์ จติใจ สังคม สติปัญญา 

อ.2 29 100 100 100 100 100 
อ.3 23 100 100 100 100 100 
รวม 52 100 100 100 100 100 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 
     ๕.   ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั 
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 
ระดับคณุภาพ 

ดีเลิศ 
ระดับคณุภาพ 

ดีเลิศ 
ระดับคณุภาพ 

ดีเลิศ 
ระดับคณุภาพ 

ด ี
ระดับคณุภาพ 

ดีเลิศ 
ระดับคณุภาพ 

ดีเลิศ 
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๖.  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 จัดหาเอง 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 จัดหาเอง 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 

 
๗.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๗.๑ 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) 

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

แหล่งการเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง 
- ห้องสมุด - 
- ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - 
- ห้องสื่อ - 
- ห้องคอมพิวเตอร์ - 

( เนื่องจากสถานการณ์โควิด19) 
๗.๔ 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 
- นายดำริ  หว่างเปีย 

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

ไซดักปลา 
 

เครื่องจักรสาน 
 

มโนราห์ 
 

ช่างเหล็ก 
 

- 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 
 

 

 
๘.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
       ๘.1  ผลงานดีเด่น 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา ผ่านการประเมินรอบที่สาม  
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ 

มูลนิธิสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา 
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     ๘.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความสำเร็จ/รางวัลที่ได้รับ(ถ้ามี) 
๑. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 

สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๓. ครูทกคนมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
ระดับปฐมวัย 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็กมีระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ  

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

๔. โครงการพัฒนาบุคลากร ครูและบุคลากรทุกคน  ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับ
การอบรมตรง/สอดคล้องกับความต้องการและ
หน้าที่ที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
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ตอนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 

ระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
ประเด็นที่ 1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

1) โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก 
สถานศึกษาจัดทำโครงการอาหารกลางวัน  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย/โครงการ  อาหารกลางวัน/กิจกรรมอาหารเสริมนม 

           ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก 
           การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เด็กรับประทานอาหารที่มี 
ประโยชนไดหลายชนิด และดื่มนํ้าสะอาดไดดวยตนเอง  ทำกิจกรรมกลางแจ้ง และมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมกับวัย 
          แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

          ๑. รายงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
         ๒. รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
            ๓. แบบประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 
               ๔. แบบบันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน 
            ๕. บันทึกการดื่มนม 
               ๖. แบบบันทึกการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง 
   ๗. แบบประเมินกิจกรรมกลางแจ้ง  
2) โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการมีสุขนิสัยที่ดีของเด็ก   

  สถานศึกษาจัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ/โครงการอาหารกลางวัน/กิจกรรมตรวจ
สุขภาพนักเรียน  กิจกรรมหนูน้อยอนามัย แบบบันทึกน้ำหนัก-วัดส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน/กิจกรรมกาย
บริหาร  กิจกรรมอาหารเสริมนม  กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร 
           ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการมีสุขนิสัยท่ีดีของเด็ก  

         เด็กสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และถูกสุขนิสัย นอนพักผอนเปนเวลา ออก
กําลังกายผ่านกิจกรรมเคลื่อนไหว  และจังหวะ และการเล่นในสนามเด็กเล่น  มีการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง
ประจำเดือน 

แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
๑. รายงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

   ๒. รายงานโครงการอาหารกลางวัน 
   ๓. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน 
  ๔. แบบบันทึกน้ำหนัก-วัดส่วนสูง 
  ๕. บันทึกการดื่มนมและบันทึกการแปรงฟัน 

 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย    >> หน้าท่ี ๑๓ 

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

3) โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยตนเองของเด็ก 
สถานศึกษาจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์  โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน/กิจกรรม

หนูน้อยอนามัย กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมพัฒนา
สนามเด็กเล่น กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน 
      ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยตนเองของเด็ก 
          เด็กสามารถพูดคุยสนทนาโต้ตอบกับเด็กคนอ่ืนๆถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นและสามารถ
ดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
          ๑. รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ 
   ๒. รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
  ๓. รายงานกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
  ๔. รายงานกิจกรรมกลางแจ้ง    
          ๕. แบบบันทึกการใช้ห้องพยาบาล 
 
         สรุปผลการประเมิน  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๗.๐๓ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
 
ประเด็นที่ ๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
สถานศึกษาจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับ

ปฐมวัย  กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมนิทานส่งเสริมพัฒนาการ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมไหว้สวย มารยาทงาม เพื่อพัฒนาด้านอารมณ์-จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย 

 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 6 กิจกรรมหลัก เด็กๆสามารถแสดงอารมณ์-จิตใจ 
ควบคุม ความรูสึกไดสอดคลองกับสถานการณอยางเหมาะสม กลาพูด กลาแสดงออกตามสถานการณ มี
ความสุข   ให้เด็กนำเสนอผลงาน ผานงานศิลปะ เคลื่อนไหวประกอบเพลง-จังหวะ และดนตรีได้ 
 
สรุปผลการประเมิน ประเด็นที่ ๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
                         ร้อยละ ๙๕.๙๗ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม   

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 
๑. แบบรายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

  ๒. แบบรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
  ๓. แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
  ๔. แผนการจัดประสบการณ์  
  ๕. แบบบันทึกหลังการจัดประสบการณ์สอน 
  ๖. รายงานการจัดการเรียนการสอนแบบ ออนแฮนด์-แบบออนไซต์ 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย    >> หน้าท่ี ๑๔ 

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

          ๗. คลิปวิดีโอกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  ๘. แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้ปกครอง 

 
ประเด็นที่ ๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

1) มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสังคมและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
สถานศึกษาจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับ

ปฐมวัย  กิจกรรมนิทานส่งเสริมพัฒนาการ  กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเสรี 
           ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสังคม และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
            ส่งผลให้เด็กมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม ทักทาย และพูดคุย กับคนรอบข้าง ผูใหญและบุคคลที่คุ
นเคยไดเหมาะสมกับสถานการณอย่างเหมาะสมตามวัยของเด็ก 

แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
๑. แบบรายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  

  ๒. แบบรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
  ๓. แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๔. แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม 
  ๕. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
  ๖. แบบสอบถามผู้ปกครองเก่ียวกับพฤติกรรมของเด็ก 

2) มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองของเด็ก 
ครูจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ การจัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมแปรงฟันหลัง

อาหาร  ส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเอง กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
กิจกรรมเสรี    
          ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองของเด็ก  

เด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองที่บ้านและที่โรงเรียนได้อย่างเหมาะสมกับวัย เช่น  
ลางมือกอนรับประทานอาหารและหลังจากใชหองนํ้า หองสวมได้ด้วยตนเอง รับประทานอาหารที่มี 
ประโยชนไดหลายชนิด ดื่มนํ้าสะอาด และแปรงฟันหลังรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองและสามารถนอนพักผ
อนเปนเวลาได้อย่างมีความสุข 

แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
          ๑. แบบรายงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
  ๒. แบบรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย แบบบันทึกการแปรงฟัน แบบบันทึกการ
รับ-ส่งใบงานในห้องเรียน  

๓. แบบประเมินพัฒนาการเด็ก (อบ.๐๒/อบ.๐๓)  
๔. รายงานการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์-แบบออนไซต ์ 
๕.  ภาพกิจกรรมผลงานของเด็กและสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กในการช่วยเหลือ
ตนเองในการทำกิจกรรมชีวิตประจำวัน 

สรุปผลการประเมิน  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
                          ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๗.๔๘ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม   
                          
 
ประเด็นที่ ๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย    >> หน้าท่ี ๑๕ 

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

1) มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสติปัญญาทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
- โดยสถานศึกษาจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย/โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์

น้อยประเทศไทย/กิจกรรมนิทานส่งเสริมพัฒนาการ/กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์/กิจกรรมเสริมประสบการณ์/
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/การรับ-ส่งใบงาน        
          ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสติปัญญา ทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ 
          ส่งผลให้เด็กมีความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานในการเรียนรู้ จับคู เปรียบเทียบความแตกตาง 
ความเหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใชลักษณะที่สังเกตพบ 2 ลักษณะขึ้นไปได้ และแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
ของเด็ก 
           แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

  ๑. รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย  
       ๒. รายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

 ๓. แฟ้มผลงานผลงานเด็ก  
      ๔. แบบประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา 

 ๕. แบบบันทึกการรับ-ส่งใบงาน  
 ๖. บันทึกหลังสอนและสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน   
 

2) มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารได้ 
สถานศึกษาจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย/โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ประเทศไทย/กิจกรรมนิทานส่งเสริมสุขภาพ/กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์/กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด/การเรียน
ออนแฮนด์-ออนไซต์/กิจกรรมเสริมประสบการณ์  
          ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสาร 
            เด็กสามารถสนทนาโตตอบอยางตอเนื่องได้ เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟงได้ เขียนชื่อของตนเองตามแบบได้ 
เขียนขอความดวยวิธีที่คิดขึ้นเองได้ และสามารถตอบคำถามแสดงความคิดเห็นสนทนาโต้ตอบอย่างเหมาะสม
ตามวัยของเด็ก 
          แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง  

๑. รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
          ๒. รายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
          ๓. ผลงานนักเรียน/แผนจัดประสบการณ/์แบบบันทึกการรับ-ส่งใบงาน 
          ๔. รายงานกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
          ๕. ภาพถ่ายกิจกรรม-คลิปวิดีโอและภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมประสบการณ์ 
 
สรุปผลการประเมิน  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ 
                          ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๙.๓๕ ระดับดีเลศ   
 จุดเด่น 
                 เด็กมีสุขภาพแข็งแรง อารมณ์ดี มีพัฒนาการที่ดี มีร่างกายเจริญเติบโตสมวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้ มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจำวันอยา่งดี 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย    >> หน้าท่ี ๑๖ 

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

 จุดที่ควรพัฒนา 
           การจัดกิจกรรมส่งเสริมความกล้าแสดงออก จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถลง
มือทำงานได้ด้วยตัวเอง เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนแสดงออกอย่างเหมาะสม ทั ้งทางด้าน  ศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว โดยใช้สื่อทางธรรมชาติ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนรวมในการจัดประสบการณ์เด็ก และยังจัด
กิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
 ข้อเสนอแนะ 

     ๑. โรงเรียนควรจัดให้มีพ้ืนที่เล่นสำหรับเด็ก มีเครื่องเล่น ละเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการเล่นและออก
กำลังกายกลางแจ้งให้เพียงพอกับความต้องการและเป็นแหล่งบริการในชุมชนที่จะเข้ามาบริการนอกเวลา และ
ส่งเสริมการละเล่นเด็กไทยการละเล่นพ้ืนเมือง 
       ๒. ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  เช่น การจัดกิจกรรมฐานนิทรรศการ
การเรียนรู้ ในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้
เด่นชัด จัดกิจกรรมที่สอดแทรกค่านิยมหลัก 12 ประการอย่างต่อเนื่อง 

      ๓. ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา นำกระบวนการเรียนรู้โครงการบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และมีความสุขขณะ
ร่วมกิจกรรม 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
ประเด็นที่ 1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

1) มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดทำหรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
        โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดทำหรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
     สถานศึกษามีได้จัดทำ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิรูปการศึกษา    
แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
๑. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๒. รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

2) มีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมของเด็ก 
           กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ/กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมเสรี
เล่นตามมุม/กิจกรรมกลางแจ้ง/กิจกรรมเกมการศึกษา 
          ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม
ของเด็ก 
           ครูมีการวางแผน และเตรียมการสอนโดยการ การออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อม โดย เน้นการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการเรียนปนเล่น ลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลตามวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นและตามวัยของเด็ก         
          แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
         ๑. แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ตามหน่วยการเรียนรู้ 6 กิจกรรมหลักท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย    >> หน้าท่ี ๑๗ 

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

ประเด็นที่ ๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   
  การจัดครูปฐมวัยให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการ อบรม
การศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอกับชั้นเรียน 

จำนวนครูปฐมวัย จำนวน ๒   คน 
ข้อมูลครูปฐมวัย 
๑.นายพงศ์พัฒน์  ตาวัน           ครูประจำชั้นอนุบาล 2 
๒.นางสาวนวพร  นรสิทธิ์พิทักษ์  ครูประจำชั้นอนุบาล 3 

 
ประเด็นที่ ๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดประสบการณ์ 

มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

  โครงการพัฒนาบุคลากร  กิจกรรมอบรมออนไลน์ กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการ

จัดประสบการณ์ 
 สถานศึกษากำหนดให้ครูมีแผนพัฒนาตนเองเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถออกแบบหลักสูตร

สถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีการประเมินผลพัฒนาการเด็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  

แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง  
๑. รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
๒. รายงานการอบรม พัฒนาตนเอง ของครู 

          ๓ แผนพัฒนาครูและบุคลากร 
 
ประเด็นที่ ๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

1) มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
         สถานศึกษาจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนอนุบาล/

กิจกรรมพัฒนาสนามเด็กเล่น 
               ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
                  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่คำนึงถึงความปลอดภัย เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ ตลอดจนจัดมุมประสบการณ์ที่
หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น สื่อธรรมชาติ นิทาน ของเล่น สื่อสำหรับเด็ก มุด ห้อยโหน ปืนป่าย เป็นต้น 

     แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง  
๑. รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ 
๒. ภาพกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาห้องเรียนอนุบาล  
๓. ภาพกิจกรรมพัฒนาสนามเด็กเล่น 

 
 

2) มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย    >> หน้าท่ี ๑๘ 

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

       กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนปฐมวัย/กิจกรรมพัฒนาสนามเด็กเล่น/กิจกรรมจัดหาสื่อส่งเสริมการ
พัฒนาการการเรียนรู้              
               ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

       สถานศึกษาได้จัดหาอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนการจัดทำสื่อการเรียนรู้ให้เด็กๆอย่าง
หลากหลายเพียงพอต่อความต้องการของเด็กแต่ละคนอย่างมีประสิทธิภาพ        

    แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
                ๑. รายงานการดำเนินโครงการ-กิจกรรม/กิจกรรมจัดหาสื่อส่งเสริมการพัฒนาการการเรียนรู้/
ภาพถ่ายวัสดุอุปกรณ์/ภาพถ่ายอาคารสถานที่/ภาพถ่ายสนามเด็กเล่น   

 
ประเด็นที่ ๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
  มีโครงการ /กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดหา พัฒนา และบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์/กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ/
กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/กิจกรรมจัดหาสื่อส่งเสริมการพัฒนาการการเรียนรู้ 

           ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดหา พัฒนา และบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - สถานศึกษาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับ

ครูอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา                     
แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง  

          - รายงานการดำเนินโครงการ-กิจกรรมและภาพถ่ายสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

ประเด็นที่ ๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
1) มีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
     - สถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบภายในและจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี เพ่ือ

รายงานให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนรายงานต้นสังกัด ทุกปี 
     ผลการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

    สถานศึกษาได้รับความร่วมมือและยอมรับจากผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้อง 
    แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง  

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
2) มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 
       โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ/กิจกรรม

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากร กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง/กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง    
     ผลการดำเนินกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
                   สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับของชุมชน   

แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง  
            ๑. รายงานโครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

          ๒. รายงานการการประชุม 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย    >> หน้าท่ี ๑๙ 

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

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ประเด็นที่ ๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   

1) มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กรายบุคคลเพื่อจัดประสบการณ์ที่เหมาะกับพัฒนาการเด็ก 
          ครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการจัด

ประสบการณ์ กิจกรรมที่เหมาะสมของเด็กๆ   
      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กรายบุคคล 

         ครูมีข้อมูลเด็กเป็นรายบุคลและสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กได้ทันที 
     แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง  

                    แบบบันทึกข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
2) มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย 
         ครูจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง  ตามหน่วยการจัดประสบการณ์ 

      ผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย 
          เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี มีกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อ

มัดเล็กแข็งแรงตามวัย   
    แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง  

                  ๑. บันทึกผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทั้ง 4 ด้าน 
                  ๒. บันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรม  
                  ๓. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
                  ๔. ภาพถ่ายกิจกรรมและรายงานการจัดการเรียนการสอนออนแฮนด์ 
 

3) มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านอารมณ์ จิตใจ 
      กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ/กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

      ผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านอารมณ์-จิตใจ  
เด็กมีสุขภาพจิตที่ดีมีความสุข ชื่นชมและแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย 

    แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง  
                  ๑. บันทึกผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทั้ง 4 ด้าน 
                  ๒. บันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรม  
                  ๓. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
                  ๔. ภาพถ่ายกิจกรรมและรายงานการจัดการเรียนการสอนออนแฮนด์ 

4) มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสังคม 
     กิจกรรมเสรี/กิจกรรมเกมการศึกษา 

      ผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสังคม 
      เด็กๆอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
     แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง  

               ๑. แผนการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ 6 กิจกรรมหลัก  
                  ๒. บันทึกผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทั้ง 4 ด้าน 
                  ๓. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 
                  ๔. ภาพถ่ายกิจกรรม  
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย    >> หน้าท่ี ๒๐ 

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

5) มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสติปัญญา 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์  เกมการศึกษา 

      ผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสติปัญญา 
                เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบซึ่งกันและกันและเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

    แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง  
   บันทึกหลังการจัดกิจกรรม ภาพถ่ายการทำกิจกรรม  ผลงาน ใบงาน 

  
ประเด็นที่ ๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 มีโครงการ/กิจกรรม สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ ลง
มือทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
            โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
กิจกรรม เรียนรู้ ลงมือทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

ไม่ได้จัดโครงการและกิจกรรมเนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙    
แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง  

            ไม่ได้จัดโครงการและกิจกรรมเนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙    
ประเด็นที่ ๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย 

1) มีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  และภูมิทัศน์ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ 

     ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรม เกี่ยวกับการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
               โรงเรียนได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในห้องเรียน โดยจัดมุมประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น มุมจัดบรรยากาศ- 
นักเรียนได้เข้าเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม รูปแบบออนแฮนด์-แบบออนไซต์ และการจัดการ
เรียนการสอนการทำกิจกรรมที่โรงเรียนเป็นบางครั้ง 

   แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง  
              ๑. รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   
              ๒. รายงานการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์-แบบออนไซต ์ 

 
2) มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์กับเด็กที่เหมาะสม 
      - กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

      ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์กับเด็กที่
เหมาะสม 

    นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและปฏิบัติตามกิจกรรมได้ตามเหมาะสมกับอย่างมี
ความสุข 
               แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
                ๑. รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   
                ๒. รายงานการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์-แบบออนไซต ์ 

     ๓. ภาพถ่ายกิจกรรมเสริมประสบการณ์และคลิปวีดีโอกิจกรรมเคลื่อนไหว 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย    >> หน้าท่ี ๒๑ 

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

ประเด็นที่ ๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

1) มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
      ครูมีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และด้วยวิธีที่หลากหลายและนำผล  

มาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   
     ผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก 

     เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพครบทั้ง ๔ ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา อย่างสมบูรณ์แข็งแรงมีความสุข 

  แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง  
๑. รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก  
๒. แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์ 
๓. สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนและผลงานของเด็ก 
 

2) มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่เด็กและผู้ปกครองนำผลการประเมินพัฒนาการไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
คุณครูได้ประเมินเด็ก ตรวจผลงาน พร้อมผลงานเด็กเพ่ือให้เด็กปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 ผลการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

       เด็กมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีข้ึนมากด้วยทางผู้ปกครองให้ความร่วมมือช่วยในการจัดการ
เรียนการสอน 

  แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง  
๑. บันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ 

  ๒.  สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน  
    ๓.  รายงานผลการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้กับผู้ปกครองได้ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียน 
 
 จุดเด่น 
 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
รวมไปถึงมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีอุปกรณ์สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์อย่างเพียงพอและหลากหลาย  มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่
คำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัยเป็นสำคัญ อีกทั้งมีสถานที่ให้เด็กทำกิจกรรมนอกห้องเรียนมากขึ้น เช่น ลาน
กิจกรรม สนามหญ้า และสนามเด็กเล่น 
 จุดที่ควรพัฒนา 

การส่งเสริมให้ครูมีความเชี ่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  และการผลิตสื ่อการเรียนรู ้ให ้มี
หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการ และความถนัดของเด็กเป็นรายบุคคล ควรเปิดโอกาสให้งผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 

 ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรจัดทำกิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัย  เน้นการปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี  
๒. กำหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์การ

การเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง  
๓. ควรจัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย พัฒนาเครื่องเล่นสนาม 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย    >> หน้าท่ี ๒๒ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 3  ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย    >> หน้าท่ี ๒๓ 

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

 
 

 
   
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ปีการศึกษา  2564 
..................................................................... 

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานเรื ่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6  
สิงหาคม  2561  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต จึงกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื ้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 1 /2564  เมื่อวันที่ ๕  เมษายน พ.ศ. 2564 
    เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านเนินนิมิต มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 

                                             ลงชื่อ  
        (นางชวิศา  อินทเรือง) 

                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
 
 
    ลงชื่อ   
           ( นายเสรี  ทองกรด) 
                                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                             โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 

 
 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย    >> หน้าท่ี ๒๔ 

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

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  256๔ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายร้อยละ / 

ระดับคุณภาพ  
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ระดับดีเลิศ 
1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความ 
ปลอดภัยของตนเองได้ 

ร้อยละ 8๕ 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้   ร้อยละ 8๕ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ 8๕ 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน ร้อยละ 80 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบท 
      ของท้องถิ่น 

ระดับดีเลิศ 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน    ระดับดีเลิศ 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ระดับดีเลิศ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  ระดับดีเลิศ 

 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน 
การจัดประสบการณ์สำหรับครู  

ระดับดีเลิศ 

2.6    2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ระดับดีเลิศ 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

๘๐ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข    ๘๐ 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย    ๘๐ 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมิน 

พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
๘๐ 

เกณฑ์การกำหนดค่าเป้าหมาย 
                     ระดับ 5  ยอดเยี่ยม  ค่าเฉลี่ย 4.50  -   5.00        
                     ระดับ 4  ดเีลิศ      ค่าเฉลี่ย 3.75  -   4.49        
               ระดับ 3  ดี   ค่าเฉลี่ย 3.00   -   3.74       
      ระดับ 2  ปานกลาง   ค่าเฉลี่ย 2.50 -   2.99      
                    ระดับ 1  กำลังพัฒนา   ค่าเฉลี่ย 0.00  -   2.49       
 

 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย    >> หน้าท่ี ๒๕ 

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

บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
การกำหนดค่าเป้าหมายและการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.......................................................... 

 
ที ่ประช ุมคณะกรรมการสถานศึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานโรงเร ียนบ ้านเน ินน ิม ิต   ตำบลท่าชะมวง   

อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  ครั้งที่  ๑ /๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๕  เมษายน ๒๕๖๔  ได้พิจารณา เรื ่อง การ
กำหนดค่าเป้าหมายและการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติ เห็นชอบ 
ให้ดำเนินการกำหนดค่าเป้าหมาย  และใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 
       

( นายเสรี  ทองกรด ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 

วันที่ ๕  เมษายน  ๒๕๖๔ 
  



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย    >> หน้าท่ี ๒๖ 

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

 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
ที่ ๓๒ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔   

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

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  โดยกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในให้สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๘ ประการ  และดำเนินการส่งเสริมและผลักดันให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา  เพื่อให้การดำเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้   อาศัยอำนาจตามความมาตรา  ๓๗  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 

 ๑.  คณะกรรมการที ่ปรึกษา  มีหน้าที ่  ให้คำปรึกษา  คำแนะนำ  ติดตาม  ควบคุมกำกับแก่
คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  ประกอบด้วย 
      ๑.๑  นายเสรี ทองกรด      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา       ประธานกรรมการ 
      ๑.๒  นางชวิศา  อินทเรือง     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินนิมิต       รองประธานกรรมการ 
      ๑.๓  นายชำนาญ ทองกรด    ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา          กรรมการ 
      ๑.๔  นายคล่อง  วิจิตร์    ผู้แทนชุมชน             กรรมการ 
      ๑.๕  นายอดิศักดิ์  คชสงคราม   ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต             กรรมการและลขานุการ 
 ๒.  คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้าที ่ศึกษามาตรฐาน ประเด็นพิจารณา  
จัดทำเครื่องมือประเมิน  จัดทำคู่มือ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   ประกอบด้วย 

     ๒.๑  นางชวิศา  อินทเรือง    ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านเนินนิมิต           ประธานกรรมการ 
      ๒.๒  นางมะลิวรรณ  ปุตตาพัด ครโูรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 

     ๒.๓  นางสาวรชันี  ทองเงา  ครโูรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 
      ๒.๔  นางสาวนวพร  นรสิทธิ์พิทักษ์ ครโูรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 
      ๒.๕  นายพิชิต  สุวรรณโณ  ครโูรงเรียนบ้านเนินนิมิต   กรรมการ 
      ๒.๖  นางนันทนา  สวาหลัง  ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 
      ๒.๗  นางปฏิมา  ชิตณรงค ์  ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 
      ๒.๘  นางสาวจิตรา  ศิณโส  ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 
      ๒.๙  นางสาวอนัญญา  ดวงสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 
      ๒.๑๐  นางสาวมีนา โอราวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 
      ๒.๑๑  นางสุพิศ  บุญศิร ิ  ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 

 

 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย    >> หน้าท่ี ๒๗ 

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

      ๒.๑๒  นางสาวรุจรัก สุขเกษม  ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 
      ๒.๑๓  นางสาวนิพัทธรา  ฉิมมี  ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 
      ๒.๑๔  นางนิตยา วิทยผดุง  ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 
      ๒.๑๕  นางสาวอรวรรณ  สุขแสง ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 
      ๒.๑๖  นางสาวกัญญาภัค  นกหนู ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 
      ๒.๑๗  นายพงศ์พัฒน์  ตาวัน  ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 
      ๒.๑๘  นางสาวศิริรัตน์  เขมาชีวะ ลูกจ้างชั่วคราวฯ   กรรมการ 

     ๒.๑๙  นายอดิศักดิ์ คชสงคราม ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน้าที่ ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา จัดเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  เก็บรวบรวมหลักฐาน  ร่องรอย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินตามมาตรฐานที่กำหนด ตามกรอบการดำเนินงาน ประกอบด้วย       
                ๓.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ ๑  ผู้รับผิดชอบ 
                      ๑) ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ นายพงศ์พัฒน์  ตาวัน 
                      ๒) ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ นางสาวนวพร  นรสิทธิ์พิทักษ์ 
               ๓.๒ ระดับการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ ๒ และมาตรฐานที่ ๓  
                       ๑) นายพงศ์พัฒน์  ตาวัน 
                       ๒) นางสาวนวพร  นรสิทธิ์พิทักษ์ 
    ๓) นายอดิศักดิ์  คชสงคราม  
               ๓.๓  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๑  ผู้รับผิดชอบ 
                      ๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  นางนันทนา  สวาหลัง  นางสาวกัญญาภัค  นกหนู 

            ๒) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  นางสาวอนัญญา  ดวงสุวรรณ  นางสาวศิริรัตน์  เขมาชีวะ 
            ๓) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  นางสาวจิตรา  ศิณโส  นางมะลิวรรณ  ปุตตาพัต    

                      ๔) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  นางปฏิมา  ชิตณรงค์   นางสาวรัชนี  ทองเงา 
                      ๕) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  นางสุพิศ  บุญศิริ  นางสาวอรวรรณ  สุขแสง  
                      ๖) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  นางสาวมีนา  โอราวัฒน์  นางสาวรุจรัก  สุขเกษม  
                      ๗) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  นางสาวนิพัทธรา  ฉิมมี 
                      ๘) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นายพิชิต  สุวรรณโณ 
                      ๙) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  นางนิตยา  วิทยผดุง  นายอดิศักดิ ์ คชสงคราม 
               ๓.๔ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒ ,๓ ผู้รับผิดชอบ 
                      ๑) นางชวิศา  อินทเรือง 
                      ๒) นางสาวจิตรา  ศิณโส 
                      ๓) นายอดิศักดิ์  คชสงคราม 
                      ๔) นายพิชิต  สุวรรณโณ 
                      ๕) นางสาวรุจรัก  สุขเกษม  
                
               
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย    >> หน้าท่ี ๒๘ 

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

          ๔.  คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม มีหน้าที่ ตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และประเด็นพิจารณา ประกอบด้วย  
      ๔.๑  นายอดิศักดิ์  คชสงคราม  ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต           ประธานกรรมการ
      ๔.๒  นางปฏิมา  ชิตณรงค์    ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต           รองประธานกรรมการ 

     ๔.๓  นางนิตยา  วิทยผดุง   ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต           กรรมการ 
     ๔.๔  นายพิชิต  สุวรรณโณ  ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต           กรรมการ 
     ๔.๕  นางสาวจิตรา  ศิณโส   ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต           กรรมการ 

      ๔.๖  นางสาวรุจรัก  สุขเกษม  ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต           กรรมการ 
      ๔.๗  นางจารุวรรณ  หลมีานัน  ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต           กรรมการ 
      ๔.๘  นางสาวอรวรรณ  สุขแสง ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต           กรรมการและเลขานุการ 
 
  ให้ผู ้ที ่ได้รับการแต่งตั ้งตามคำสั ่งนี ้  ปฏิบัติหน้าที ่ที ่ได้รับมอบหมาย  อย่างเต็มความรู้  
ความสามารถ  และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    

                                                              สั่ง  ณ วันที่  ๑๔  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
    

      ลงชื่อ   
            ( นางชวิศา  อินทเรือง ) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย    >> หน้าท่ี ๒๙ 

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

 

 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
ที่ ๑๘ /๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

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

        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        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินนิมิต ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายพิชิต  สุวรรณโณ     ครโูรงเรียนบ้านเนินนิมิต  รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นางมะลิวรรณ  ปุตตาพัด    ครโูรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 
 ๔.  นางสาวรัชนี  ทองเงา     ครโูรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 
 ๕.  นางปฏิมา  ชิตณรงค์     ครโูรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 

             ๖.  นางสาวมีนา  โอราวัฒน์    ครโูรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 
             ๗.  นางนันทนา  สวาหลัง    ครโูรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 
             ๘.  นางสาวจิตรา  ศิณโส     ครโูรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 
             ๙.  นางสาวนวพร  นรสิทธิ์พิทักษ์    ครโูรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 
          ๑๐.  นางสาวอนัญญา  ดวงสุวรรณ    ครโูรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 
  ๑๑.  นางสุพิศ  บุญศิริ     ครโูรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 
  ๑๒.  นางนิตยา  วิทยผดุง                ครโูรงเรียนบ้านเนินนิมิต        กรรมการ 
  ๑๓. นางสาวกัญญาภัค  นกหนู    ครโูรงเรียนบ้านเนินนิมิต        กรรมการ 
  ๑๔. นางสาวนิพัทธรา  ฉิมมี    ครโูรงเรียนบ้านเนินนิมิต        กรรมการ 
  ๑๕. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม    ครโูรงเรียนบ้านเนินนิมิต        กรรมการ 
  ๑๖  นายพงศ์พัฒน์  ตาวัน    ครโูรงเรียนบ้านเนินนิมิต        กรรมการ 
  ๑๗.  นางสาวศิริรัตน์  เขมาชีวะ     ลูกจ้างชั่วคราว        กรรมการ 

 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย    >> หน้าท่ี ๓๐ 

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

๑๘. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม     ครโูรงเรียนบ้านเนินนิมิต        กรรมการและเลขานุการ 
๑๙. นางสาวอรวรรณ  สุขแสง      ครโูรงเรียนบ้านเนินนิมิต       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐. นางจารุวรรณ  หลีมานัน      เจ้าหน้าที่ธุรการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

       ให้ผู ้ที ่ได้รับมอบหมาย ศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพภายตามมาตรฐานการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   แล้ว
สรุปจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๘  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 
                                   

                                                    
                                                               (นางชวิศา  อินทเรือง) 
                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย    >> หน้าท่ี ๓๑ 

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

บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

ของโรงเรียน  บ้านเนินนิมิต 
******************* 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน  บ้านเนินนิมิต 
ครั้งที ่๓ / ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๕  ได้พิจารณารายงานการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ของโรงเรียนบ้าเนินนิมิต.แล้ว     
 
          เห็นชอบให้ดำเนินการนำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนำเผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้ 
 
 

             (ลงชื่อ)    
                      (นายเสรี  ทองกรด ) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

           โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


