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คำนำ 
 

  เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา  256๔   ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ในปี
การศึกษา 256๔ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ที ่กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี  ส่ง
หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่แก่สาธารณชน 

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 
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สารบัญ 
 
 เรื่อง                           หน้า 
 
คำนำ                     ๑ 
สารบัญ                      ๒ 
บทสรุปผู้บริหาร                     ๓                                                                               
ตอนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐาน                      

➢ ข้อมูลทั่วไป                        ๗ 
➢ การบริหารจัดการแนวทางการศึกษา                 ๘ 
➢ ข้อมูลนักเรียน                                                                                         ๙ 
➢ ข้อมูลบุคลากร                             ๙ 
➢ ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา                                                 ๑๑ 
➢ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                          ๑๓ 
➢ ผลการประเมินภายในรอบที่ผ่านมา                        ๒๑ 
➢ ข้อมูลอาคารสถานที่                          ๒๑ 
➢ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยทั่วไป                         ๒๒ 
➢ ผลงานดีเด่นในรอบปี                          ๒๒ 
➢ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ                        ๒๒ 

ตอนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                            ๒๓ 
➢ ผลการประเมินมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                 ๒๓ 

                  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน                                   ๒๓ 
                  มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการ                                  ๓๔ 
                  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ             ๔๑           
ตอนที่  ๓  ภาคผนวก                            ๔๘ 

➢ บันทึกการให้ความเห็นชอบ การกำหนดค่าเป้าหมายและการใช้มาตรฐาน                  ๔๙ 
การศึกษาของสถานศึกษา ฯ 

➢ ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานฯ                                ๕๐ 
➢ คำสั่งโรงเรียนบ้านเนินนิมิต เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ                                          ๕๒ 

ดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                           
ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                                                                    

➢ คำสั่งโรงเรียนบ้านเนินนิมิต เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงาน                         ๕๕ 
การประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

➢ บันทึกการให้ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาฯ                                ๕๗ 
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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 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวนบุคลากรทั้งหมด ๒๐  คน 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๒๗๓ คน 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
          1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

                  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
ดี 

ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
     โรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานการศึกษา และประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จ ของมาตรฐานการศึกษา 
ตามประเด็นพิจารณา ผ่านความเห็นชอบ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และกำหนดเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล ได้กำหนดโครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการอาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมความสามารถ
ทางด้านกีฬา มีการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร มาตรฐาน และตัวชี้วัด ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย เน้นเรื่องการอ่านออก เขียนได้ของผู้เรียน 
โดยมุ่งพัฒนาให้ผู ้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั ้งแต่ระดับชั ้น ป.๑  โดยใช้รูปแบบการสอน Active 
Learning กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  จัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาทักษะด้านการคิด  วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม และการนำเสนอชิ้นงาน โรงเรียน
มีการดำเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในงานอาชีพให้กับผู้เรียน  โดยจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ จากการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดคำนวณ พบว่า นักเรียนมีผลการประเมินในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๘.๑๒  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๓.๒๕  การประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน ตามเกณฑ์สถานศึกษา มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๘.๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๗.๑๒     
        ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  โรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม 
ที่ดี  ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ โครงการสืบสาน และส่งเสริมความเป็นไทย โครงการประชิปไตยในโรงเรียน โครงการส่งเสริมศักยภาพ
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ผู้เรียน โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม ลุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็น ไทย  มีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุข  ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น  การจัดแบ่งเขตให้
นักเรียนดูแลรับผิดชอบบริเวณโรงเรียน  กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  
การเข้าร่วมสืบสานประเพณีในชุมชน  การแต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมืองทุกวัน ศุกร์  การส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมทางด้านศิลปะ  นาฏศิลป์  กีฬา และนันทนาการ  เป็นต้น  และจากการ ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน  พบว่า  นักเรียนมีผลการประเมินในระดับคุณภาพดีขึ้นไป  ร้ อยละ  ๙๓.๙๗  ส่วนการ
ประเมินสุขภาวะทางร่างกาย  พบว่า  นักเรียนร้อยละ ๙๓.๕๗  มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรม
อนามัย  กระทรวงสาธารณสุข มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ใหสู้งขึ้น  
มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู ้เรียนต่อผู้ที ่เกี ่ยวข้อง โดยการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
กำหนดเป็นจุดที่ควรพัฒนา และกำหนดแนวทางการพัฒนาให้สูงขึ้นในปีต่อไป ส่งผลให้มาตรฐานที่ ๓ มีผลการ
ประเมินค่าเฉลี่ย    ร้อยละ ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          สถานศึกษาได้มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา โดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ ๔ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีโครงการ 
จำนวน ๒๓ โครงการโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย 
คณะครู ผู้ปกครอง ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ อนุมัติให้ใช้จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการนำ
แผนการดำเนินการไปใช้โดยดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำนวน ๒๓ 
โครงการ เช่น โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์  โครงการพัฒนา
บุคลากร  โครงการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการ จัดทำโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬา โครงการสืบสาน และส่งเสริม
ความเป็นไทย โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการประชิปไตยในโรงเรียน โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการสานฝันวันแห่งความภาคภูมิใจ  โครงการ
อาหารกลางวัน โครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว  มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน  โดย
ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ และประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ได้นำผลการประเมินมา
วิเคราะห์ กำหนดเป็นจุดที่ควรพัฒนา และกำหนดแนวทางการพัฒนาให้สูงขึ้นในปีต่อไป  มีการนำเสนอผลการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ  โดยการนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  การประชุมข้าราชการครู และบุคลากร  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  นำเสนอผ่าน
เว็บไซต์ และกลุ่มไลน์ผู้ปกครองในแต่ละห้องเรียน  และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองต่อสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 
  
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ครูทุกคนมีการวางแผนจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  มีการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  สร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่เหมาะสม  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
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เช่น  รูปแบบการสอน แบบ Active  Learning  การสอนแบบโครงงาน  การสอนโดยการปฏิบัติจริง  เป็นต้น  
ครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  มีการผลิตและใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ใช้การเสริมแรง  ยกย่อง  ชื่นชม  ยินดี  และให้รางวัล  ให้เด็กรักครู  ครูรัก เด็ก  
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  จัดห้องเรียนให้สะอาด ปลอดภัย  
อบอุ่น  สวยงาม  น่าเรียน  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ  จัดทำเอกสารในชั้นเรียนอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน  มีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  มีการดูแลช่วยเหลือนัก เรียนอย่างเป็นระบบ  
โดยมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองในหลายช่องทาง  คือ  ทางโทรศัพท์ เฟซบุ๊ก  กลุ่มไลน์ชั้นเรียน  และการ
ประชุมผู้ปกครอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในรูปแบบ Online โดยใช้ 
โปรแกรม Line Meeting และการประชุมรูปแบบ Onsite   นอกจากนี้ครู มีการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ในความรับผิดชอบปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง  แล้วจัดทำข้อมูลพื้นฐานของ นักเรียนเป็นรายบุคคล  ครูมีการ
ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  สร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล
ทีเ่หมาะสม  และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือให้นักเรียนจัดทำแฟ้มสะสมงาน  มีการแจ้งผลการประเมินให้
ผู ้ปกครองทราบในรูปแบบเอกสาร และผ่านระบบ online  ครูมีการรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(PLC)  เพ่ือใช้ใน การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน   
 
เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 
   ๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
   ๒. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
   ๓. หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
   ๔. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๕. หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๖. แผนการจัดการเรียนรู้ 
   ๗. รายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
   ๘. คู่มือการปฏิบัติงาน 
   ๙. รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๑๐. รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
 ๑๑. ระเบียบการวัดผล ประเมินผลของโรงเรียน 
 ๑๒. คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๑๓. คำสั่งโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๑๔. รายงานผลการประเมิน อ่าน เขียน  คิดวิเคราะห์ 

๑๕. รายงานผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
๑๖. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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แนวทางการพัฒนาให้สูงข้ึน 
          ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การสร้างนวัตกรรม ผ่านการเรียนรู้
แบบโครงงาน นำเสนอและเผยแพร่ผลงาน  
          ๒. พัฒนาวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาผ่าน
กระบวนการวิจัย  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 ๓. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองเพ่ือการสร้างการร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
          ๔.  พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ อย่างเป็น
ระบบ มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ โดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   
 ๕ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

๖. จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ  เพ่ือนำข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนากระจัดการ
เรียนรู้ 
           ๗ พัฒนาแหล่งเรียนรู้  และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
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ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 

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

รหัสไปรษณีย์ 90๑80  สังกัด: สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 โทรศัพท:์ 074-536731  E-Mail :  nnm.ska2@gmail.com 
 เว็บไซต์  : www.bannernnimit.ac.th 
 เปิดสอน: ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

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

2. การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษา 
 2.1 การบริหารจัดการศึกษา  
 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/
เทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วม  โดยมีการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินและร่วมชื่นชมของ
บุคลากรทุกฝ่าย  ตามวงจรคุณภาพ PDCA  
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
นายอดิศักดิ์  คชสงคราม 
นางสาวมีนา  โอราวัฒน์ 
นางนิตยา  วิทยผดุง 
นางปฏิมา  ชิตณรงค์ 
นางสาวจิตรา  ศิณโส 
น.ส.นวพร นรสิทธิ์พิทักษ ์
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  ผู ้ที ่ม ีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา 

 คนเก่ง  หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้ และทักษะตรงตามมาตรฐานของหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด 
สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และดำเนินชีวิตของตนเองในอนาคต
ได ้

คนมีความสุข  หมายถึง  ผู้ที ่มีสุขภาพกายและจิตดี 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  สถานศึกษาพอเพียง 
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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  
อนุบาล  3 1 9 14 23 
รวมอนุบาล ๒ ๒๘ ๒๔ ๕๒ ๒๖ 

ประถมศึกษาปีที่  1 1 20 19 39  
ประถมศึกษาปีที่  2 ๑ 20 22 42 
ประถมศึกษาปีที่  3 1 15 19 34 
ประถมศึกษาปีที่  4 1 14 14 28 
ประถมศึกษาปีที่  5 1 14 12 26 
ประถมศึกษาปีที่  6 1 14 13 27 
รวมระดับประถม ๖ ๙๗ ๙๙ ๑๙๖ ๓๓ 
มัธยมศึกษาปีที่  1 1 18 10 28  
มัธยมศึกษาปีที่  2 1 18 9 27  
มัธยมศึกษาปีที่  3 1 15 7 22 22 
รวมระดับมัธยม ๓ ๕๑ ๒๖ ๗๗ ๒๖ 

รวมทั้งหมด 1๑ 176 149 325  
           
       3.๓.ข้อมูลครูและบุคลากร 
  3.๓.๑ ข้าราชการคร ู

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อาย ุ
ราช 
การ 
(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป ี
1 นางชวิศา  อินทเรือง 5๑ 2๘ ผอ.ร.ร. 

ชำนาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. การ
ประถมศึกษา 

ลูกเสือ , แนะ
แนว 

12/45 

๒ นางสาวกัญญาภัค   
  นกหนู 

3๒ ๕ คร ู ศศ.บ. อังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ป.1-ป.3 

32/92 

๓ นางนันทนา  สวาหลัง 3๕ ๕ คร ู ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทยป.1
คณิต ป.1 

34/15
4 
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ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อาย ุ
ราช 
การ 
(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ 

ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/ 

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป ี
๔ นางสาวอนัญญา   

          ดวงสวุรรณ 
4๗ 2๔ ครู  

ชำนาญการ 
ศษ.ม. บริหาร

การศึกษา 
คณิต ป.2  
ดนตรี -
นาฎศิลป์ ศิลปะ 

71/17
9 

๕ นางสาวจิตรา  ศิณโส 4๘ 2๕ ครู  
ชำนาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. การ
ประถมศึกษา 

ภาษาไทยป.3-4 
คณิต ป.3 

23/84 

๖ นางมะลิวรรณ   
    ปุตตาพัด 

5๑ 2๗ ครู  
ชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ป.
1-ป.2 การงานฯ 
ป.1-ป.3 

20/90 

๗ นางปฏิมา  ชิตณรงค์ 5๔ 2๘ ครู  
ชำนาญการ
พิเศษ 

วท.บ. ชีววิทยา-เคมี วิทย์ป.4-ป.6 
หน้าที่ ป.4  
การงานป.4 

6/30 

๘ นางสุพิศ  บุญศิริ 4๕ 2๓ ครู  
ชำนาญการ 

กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ป.5-ม.3 

31/17
6 

๙ นางสาวอรวรรณ   
     สุขแสง 

3๓ ๙ ครู  
ชำนาญการ 

ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทยป.2 
ท้องถิ่น ม.1 
ศิลปะ 

18/73 

1๐ นางสาวมีนา  โอราวัฒน์ 4๒ 1๘ ครู  
ชำนาญการ 

กศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ  
ป.4-ม.3 

15/71 

1๑ นางสาวรุจรัก  สุขเกษม 4๘ 2๓ ครู  
ชำนาญการ
พิเศษ 

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

17/89 

1๒ นางสาวรัชนี  ทองเงา 5๙ 2๙ ครู  
ชำนาญการ 

ค.บ. การประถม 
ศึกษา 

สังคมฯ หน้าท่ี 
ประวัติฯ ป.1-ป.5   

5/20 

1๓ นางสาวนิพัทธรา  ฉิมมี 4๖ 1๗ ครู  
ชำนาญการ 

กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทยป.5-ม.3 21/117 

1๔ นายพิชิต  สุวรรณโณ 4๘ 1๓ ครู  
ชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ดนตรี สุขศึกษาและพล
ศึกษาป.1-ม.3 
 

18/70 

1๕ นางนิตยา  วิทยผดุง ๖๐ 1๒ ครู  
ชำนาญการ 

กศ.บ. สังคม สังคมป.6-ม.3 
ประวัติฯ ป.6-ม.3 
หน้าท่ี ป.6-ม.3 
ท้องถิ่นฯ ม.2-ม.3 

85/220 

1๖ นายอดิศักดิ์  คชสงคราม 4๖ 2๒ ครู  
ชำนาญการ 

วท.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.1-
3 คอม ป.6-ม.3 

25/92 
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3.๓.๒ ลูกจ้างชั่วคราว   

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์ 

(ปี) วุฒิ วิชาเอก 
หน้าที ่

จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวศิริรัตน์  
     เขมาชีวะ 

๒๕ ๒ วท.บ. อาหารและ
โภชนาการ 

สอนวิชา 
การงาน
,ศิลปะ  

รายได้
สถานศึกษา 

๒. นางจารุวรรณ 
      หลีมานัน 

๔๒ ๑๓ ร.บ. บริหารรัฐกิจ ธุรการ งบประมาณ 
สพฐ 

๓ นายวิชัย  แก้วเคลือบ  ๑ ป.๖  นักการภารโรง รายได้
สถานศึกษา 

 
๔. หลักสูตรสถานศึกษา 
 

 โครงสร้างเวลาเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

- ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) 
- ประวัติศาสตร์ (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
o กิจกรรมแนะแนว (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) 
o กิจกรรมนักเรียน       
-  ลูกเสือ เนตรนารี (๓๐) (๓๐) (๓๐) (๓๐) (๓๐) (๓๐) 
-  ชุมนุม (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) 

o กิจกรรมเพ่ือสังคมและ ( ๑๐ ) ( ๑๐ ) ( ๑๐ ) ( ๑๐ ) ( ๑๐ ) ( ๑๐ ) 
       สาธารณประโยชน์       



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๑๒ 

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

รายวิชาเพ่ิมเติม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม : ภาษาไทย (๔๐) (๔๐) (๔๐) - - - 
รายวิชาเพ่ิมเติม : หน้าที่พลเมือง (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) (๔๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม : คอมพิวเตอร์    (๘๐) (๘๐) (๘๐) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๐๐  ชั่วโมง / ปี 

 
โครงสร้างเวลาเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม 
หน่วยกิต 

ช้ัน ม.๑ ช้ัน ม.๒ ช้ัน ม.๓ 
ภาคเรียน ๑ ภาคเรียน ๒ ภาคเรียน ๑ ภาคเรียน ๒ ภาคเรียน ๑ ภาคเรียน ๒ 

ภาษาไทย ๖๐/๑.๕ ๖๐/๑.๕ ๖๐/๑.๕ ๖๐/๑.๕ ๖๐/๑.๕ ๖๐/๑.๕ 
คณิตศาสตร์ ๖๐/๑.๕ ๖๐/๑.๕ ๖๐/๑.๕ ๖๐/๑.๕ ๖๐/๑.๕ ๖๐/๑.๕ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐/๑.๕ ๖๐/๑.๕ ๖๐/๑.๕ ๖๐/๑.๕ ๖๐/๑.๕ ๖๐/๑.๕ 
วิทยการคำนวณ/การออกแบบ ๒๐/(๐.๕) ๒๐/(๐.๕) ๒๐/(๐.๕) ๒๐/(๐.๕) ๒๐/(๐.๕) ๒๐/(๐.๕) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ 

- ประวัติศาสตร์ ๒๐/(๐.๕) ๒๐/(๐.๕) ๒๐/(๐.๕) ๒๐/(๐.๕) ๒๐/(๐.๕) ๒๐/(๐.๕) 
-  ภูมิศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์, สังคม ๔๐/(๑.๐) ๔๐/(๑.๐) ๔๐/(๑.๐) ๔๐/(๑.๐) ๔๐/(๑.๐) ๔๐/(๑.๐) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐/๑.๐ ๔๐/๑.๐ ๔๐/๑.๐ ๔๐/๑.๐ ๔๐/๑.๐ ๔๐/๑.๐ 
ศิลปะ ๔๐/๑.๐ ๔๐/๑.๐ ๔๐/๑.๐ ๔๐/๑.๐ ๔๐/๑.๐ ๔๐/๑.๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐/๑.๐ ๔๐/๑.๐ ๔๐/๑.๐ ๔๐/๑.๐ ๔๐/๑.๐ ๔๐/๑.๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๐/๑.๕ ๖๐/๑.๕ ๖๐/๑.๕ ๖๐/๑.๕ ๖๐/๑.๕ ๖๐/๑.๕ 

รวมหน่วยกิต (พื้นฐาน) 
๔๔๐/
๑๑.๐ 

๔๔๐/
๑๑.๐ 

๔๔๐/
๑๑.๐ 

๔๔๐/
๑๑.๐ 

๔๔๐/
๑๑.๐ 

๔๔๐/
๑๑.๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม : คอมพิวเตอร์ ๒๐/๐.๕ ๒๐/๐.๕ ๒๐/๐.๕ ๒๐/๐.๕ ๒๐/๐.๕ ๒๐/๐.๕ 

รายวิชาเพ่ิมเติม : ท้องถิ่นของเรา ๒๐/๐.๕ ๒๐/๐.๕ ๒๐/๐.๕ ๒๐/๐.๕ ๒๐/๐.๕ ๒๐/๐.๕ 
รายวิชาเพ่ิมเติม : หน้าที่พลเมือง ๒๐/(๐.๕) ๒๐/(๐.๕) ๒๐/(๐.๕) ๒๐/(๐.๕) ๒๐/(๐.๕) ๒๐/(๐.๕) 
รายวิชาเพ่ิมเติม : คหกรรม ๔๐/๑.๐ ๔๐/๑.๐ - - - - 
รายวิชาเพ่ิมเติม : คหกรรม - - ๔๐/๑.๐ ๔๐/๑.๐ - - 
รายวิชาเพ่ิมเติม : ตัดผมชาย - - - - ๔๐/๑.๐ ๔๐/๑.๐ 

รวมหน่วยกิต (เพิ่มเติม) 
๑๐๐/
๒.๕ 

๑๐๐/
๒.๕ 

๑๐๐/
๒.๕ 

๑๐๐/
๒.๕ 

๑๐๐/
๒.๕ 

๑๐๐/
๒.๕ 

รวมจำนวนหน่วยกิต ๑๓.๕ ๑๓.๕ ๑๓.๕ ๑๓.๕ ๑๓.๕ ๑๓.๕ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๑ ๕๙ ๖๑ ๕๙ ๖๑ ๕๙ 
o กิจกรรมแนะแนว (๒๐) (๒๐) (๒๐) (๒๐) (๒๐) (๒๐) 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๑๓ 

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

o กิจกรรมนักเรียน       
-  ลูกเสือ เนตรนารี (๑๓) (๑๒) (๑๓) (๑๒) (๑๓) (๑๒) 
-  ชุมนุม (๒๐) (๒๐) (๒๐) (๒๐) (๒๐) (๒๐) 

o กิจกรรมเพ่ือสังคมและ ( ๘ ) ( ๗ ) ( ๘ ) ( ๗ ) ( ๘ ) ( ๗ ) 
       สาธารณประโยชน์       

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียนทั้งหมด ๘๑ หน่วยกิต เวลาเรียน ๑,๒๐๐  ชั่วโมง / ปี 

 
๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ 
     ๕.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไประดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จำนวนนักเรียน
ที่มีผลการ

เรียนรู้ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ชั้น 
ป.๑ 
(๓๙ 
คน) 

ป.๒ 
(๔๒ 
คน) 

ป.๓ 
  (๓๔ 

คน) 

ป.๔ 
(๒๘ 
คน) 

ป.๕ 
(๒๕ 
คน) 

ป.๖ 
(๒๗ 
คน) 

รวม 
(๑๙๕ 
คน) 

 
ภาษาไทย 

จำนวน 26 25 25 ๒๑ 10 ๑๗ ๑๒๔ 
ร้อยละ 66.67 59.52 87.00 ๗๕.๐๐ 40.00 ๖๒.๙๖ ๖๓.๕๙ 

 
คณิตศาสตร ์

จำนวน 31 25 25 ๑๖ 13 ๑๔ ๑๒๔ 
ร้อยละ 79.49 59.52 87.00 ๕๗.๑๔ 52.00 ๕๑.๘๕ ๖๓.๕๙ 

วิทยาศาสตรฯ์ 
จำนวน 29 29 17 ๒๐ 6 ๑๓ ๑๑๔ 
ร้อยละ 74.36 69.04 50.00 ๗๑.๔๓ 24.00 ๔๘.๑๕ ๕๘.๔๖ 

สังคมศึกษา 
จำนวน 32 30 27 ๑๕ 20 ๘ ๑๓๒ 
ร้อยละ 82.05 71.42 79.41 ๕๓.๕๗ 80.00 ๒๙.๖๓ ๖๗.๖๙ 

ประวัติศาสตร ์
จำนวน 32 28 23 ๑๑ 20 ๑๕ ๑๒๙ 
ร้อยละ 82.05 66.66 67.65 ๓๙.๒๙ 80.00 ๕๕.๕๖ ๖๖.๑๕ 

สุขศึกษา 
จำนวน 22 33 28 ๒๖ 17 ๒๐ ๑๔๖ 
ร้อยละ 56.41 78.57 82.35 ๙๒.๘๖ 68.00 ๗๔.๐๗ ๗๔.๘๗ 

ศิลปะ 
จำนวน 23 27 25 ๑๔ 13 ๑๔ ๑๑๖ 
ร้อยละ 58.97 64.28 87.00 ๕๐.๐๐ 52.00 ๕๑.๘๕ ๕๙.๔๙ 

การงานอาชีพ 
จำนวน 31 32 28 ๒๗ 15 ๒๐ ๑๕๓ 
ร้อยละ 79.49 76.19 82.35 ๗๑.๔๓ 60.00 ๗๔.๐๗ ๗๘.๔๖ 

 

ภาษาต่างประเทศ 
จำนวน 30 30 24 ๑๙ 12 ๑๔ ๑๒๙ 
ร้อยละ 76.92 71.42 70.58 ๖๗.๘๖ 48.00 ๕๑.๘๕ ๖๖.๑๕ 

รวมทั้งหมด 

เฉลี่ย 
๒๘.๔๔ ๒๘.๗๘ ๒๔.๖๗ ๑๘.๗๘ 

๑๔.๐
๐ 

๑๕.๐๐  

ร้อยละ 
๗๒.๙๒ ๖๘.๕๒ ๗๒.๕๖ ๖๗.๐๗ 

๕๖.๐
๐ 

๕๕.๕๕ ๖๖.๔๙ 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๑๔ 

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

 
          ๕.๒  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไประดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จำนวนนักเรียน
ที่มีผลการ

เรียนรู้ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

ชั้น 

ม.๑ 
(๒๕ คน) 

ม.๒ 
(๒๔ คน) 

ม.๓ 
( ๒๑ คน) 

รวมมัธยม 
(๗๐ คน) 

รวมทั้ง
โรงเรียน 

(๒๖๕ คน) 

ภาษาไทย 
จำนวน ๑๕ 15 ๙ ๓๙ ๑๖๓ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ 62.50 ๔๒.๘๖ ๕๕.๗๑ ๖๑.๕๑ 

คณิตศาสตร ์
จำนวน ๘ 14 ๑๐ ๓๒ ๑๕๖ 
ร้อยละ ๓๒.๐๐ 58.33 ๔๗.๖๒ ๔๕.๗๑ ๕๘.๘๗ 

ทยาศาสตร์ฯ 
จำนวน ๑๑ 10 ๗ ๒๘ ๑๔๒ 
ร้อยละ ๔๔.๐๐ 41.67 ๓๓.๓๓ ๔๐.๐๐ ๕๓.๕๘ 

วิทยาการคำนวณ/
การออกแบบ 

จำนวน ๑๕ 13 ๑๔ ๔๒ ๔๒ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ 54.17 ๖๖.๖๗ ๖๐.๐๐ ๖๐.๐๐ 

สังคมศึกษา 
จำนวน ๑๐ 11 ๑๑ ๓๒ ๑๖๔ 
ร้อยละ ๔๐.๐๐ 45.83 ๕๒.๓๘ ๔๕.๗๑ ๖๑.๘๙ 

ประวัติศาสตร์ 
จำนวน ๑๑ 10 ๑๑ ๓๒ ๑๖๑ 
ร้อยละ ๔๔.๐๐ 41.67 ๕๒.๓๘ ๔๕.๗๑ ๖๐.๗๕ 

สุขศึกษาและพละ 
จำนวน ๑๒ 11 ๑๓ ๓๖ ๑๘๒ 
ร้อยละ ๔๘.๐๐ 45.83 ๖๑.๗๐ ๕๑.๔๓ ๖๘.๖๘ 

ศิลปะ 
จำนวน ๘ 11 ๘ ๓๑ ๑๔๗ 
ร้อยละ ๓๒.๐๐ 45.83 ๓๘.๑๐ ๔๔.๒๘ ๕๕.๔๗ 

การงานอาชีพ 
 

จำนวน ๑๐ 15 ๙ ๓๔ ๑๘๗ 
ร้อยละ ๔๐.๐๐ 62.50 ๔๒.๘๖ ๔๘.๕๗ ๗๐.๕๗ 

ภาษาต่างประเทศ จำนวน ๑๑ 16 ๑๑ ๓๘ ๑๖๗ 
ร้อยละ ๔๔.๐๐ 66.67 ๕๒.๓๘ ๕๔.๒๘ ๖๓.๐๒ 

รวมทั้งหมด เฉลี่ย ๑๑ ๑๓ ๑๐ ๓๔  
ร้อยละ ๔๔.๐๐ ๕๔.๑๗ ๔๗.๖๒ ๔๘.๕๗ ๕๗.๕๓ 

 
  
  



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๑๕ 

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

                 ๕.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จำนวน 

นร.ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๙ ๓๖/๙๒.๓๑ ๓/๗.๖๙ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 42 20/47.62 22/52.38 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 34 15/44.12 19/55.88 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๘ ๖/๒๑.๔๓ ๑๙/๖๗.๘๖ ๓/๑๐.๗๑ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 25 8/๓๒ 10/๔๐ 7/๒๘ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๗ ๑๐/๓๗.๐๓ ๑๔/๕๑.๘๕ ๓/๑๑.๑๑ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๕ ๘/๓๒ ๑๗/๖๘ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 24 15/๖๒.๕๐ 9/๓๗.๕๐ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๑ ๑๐/๔๗.๖๒ ๘/๓๘.๐๙ ๓/๑๔.๒๘ - 

รวม ๒๖๕ ๑๒๘ ๑๒๑ ๑๖ - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๔๘.๓๐ ๔๕.๖๖ ๖.๐๓ - 

 
  ๕.๔ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จำนวน 

นร.ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๙ ๒๓/๕๘.๙๘ ๗/๑๗.๙๕ ๙/๒๓.๐๘ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 42 14/33.33 11/26.19 17/40.48 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 34 15/44.12 16/47.06 3/8.82 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๘ ๑๘/๖๔.๒๙ ๓/๑๐.๗๑ ๗/๒๕.๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 25 5/๒๐ 20/๘๐ - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๗ ๙/๓๓.๓๓ ๑๖/๕๙.๒๕ ๒/๗.๔๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๕ ๑๐/๔๐ ๑๔/๕๖ ๑/๔ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 24 11/๔๕.๘๓ 4/๑๖.๖๗ 9/๓๗.๕๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๑ ๑๐/๔๗.๖๒ ๑/๔.๗๖ ๑๐/๔๗.๖๒ - 

รวม ๒๖๕ ๑๑๕ ๙๒ ๕๘ - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๔๓.๔๐ ๓๔.๗๒ ๒๑.๘๘ - 
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 ๕.๕ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น จำนวน 
นร.ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๙ ๓๙/๑๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 42 42/100 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 34 34/100 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๘ ๒๘/๑๐๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 25 25/100 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๗ ๒๗/๑๐๐.๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕/๑๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 24 24/100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๑ ๒๑/๑๐๐ - 

รวม ๒๖๕ ๒๖๕ - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ - 

 
๕.๖  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 256๔ 
 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ 

การประเมินสมรรถนะ 
ผลการ

ประเมิน/
ร้อยละ 

ระดับชั้น/จำนวนนักเรียน 
รวม/ 
๑๙๕ 

ป.๑/ 
๓๙ 

ป.๒/ 
๔๒ 

ป.๓/ 
๓๔ 

ป.๔/ 
๒๘ 

ป.๕/ 
๒๕ 

ป.๖/ 
๒๗ 

1. ความสามารถในการ
สื่อสาร 

ไม่ผ่าน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ร้อยละ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ผ่าน ๕ ๐ ๕ ๘ ๐ ๓ ๒๑ 

ร้อยละ ๑๒.๘๒ ๐๐.๐๐ ๑๔.๗๐ ๒๘.๕๗ ๐๐.๐๐ ๑๑.๑๑ ๑๐.๗๗ 
ดี ๑๑ ๓๔ ๑๕ ๖ ๑๔ ๑๕ ๙๕ 

ร้อยละ ๒๘.๒๐ ๘๐.๙๕ ๔๔.๑๑ ๒๑.๔๒ ๕๖.๐๐ ๕๕.๕๕ ๔๘.๗๒ 
ดีเยี่ยม ๒๓ ๘ ๑๔ ๑๔ ๑๑ ๙ ๗๙ 
ร้อยละ ๕๘.๙๗ ๑๙.๐๕ ๔๑.๑๗ ๕๐.๐๐ ๔๔.๐๐ ๓๓.๓๓ ๔๐.๕๑ 

2. ความสามารถในการ
คิด 

ไม่ผ่าน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ร้อยละ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ผ่าน ๙ ๐ ๘ ๘ ๐ ๓ ๒๘ 

ร้อยละ ๒๓.๐๗ ๐๐.๐๐ ๒๓.๕๒ ๒๘.๕๗ ๐๐.๐๐ ๑๑.๑๑ ๑๔.๓๕ 
ดี ๑๒ ๓๐ ๒๑ ๕ ๑๙ ๑๖ ๑๐๓ 

ร้อยละ ๓๐.๗๖ ๗๑.๔๓ ๖๑.๗๖ ๑๗.๘๕ ๗๖.๐๐ ๕๙.๒๕ ๕๒.๘๒ 
ดีเยี่ยม ๑๘ ๑๒ ๕ ๑๕ ๖ ๘ ๖๔ 
ร้อยละ ๔๖.๑๕ ๒๘.๕๗ ๑๔.๗๐ ๕๓.๕๗ ๒๔.๐๐ ๒๙.๖๒ ๓๒.๘๒ 

3. ความสามารถในการ 
  แก้ปัญหา 

ไม่ผ่าน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ร้อยละ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๑๗ 

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

ผ่าน ๑๑ ๐ ๘ ๗ ๐ ๓ ๒๙ 
ร้อยละ ๒๘.๒๐ ๐๐.๐๐ ๒๓.๕๒ ๒๕.๐๐ ๐๐.๐๐ ๑๑.๑๑ ๑๔.๘๗ 

ดี ๑๕ ๒๘ ๒๑ ๔ ๑๕ ๑๕ ๙๘ 
ร้อยละ ๓๘.๔๖ ๖๖.๖๗ ๖๑.๗๖ ๑๔.๒๘ ๖๐.๐๐ ๕๕.๕๕ ๕๐.๒๕ 
ดีเยี่ยม ๑๓ ๑๔ ๕ ๑๗ ๑๐ ๙ ๖๘ 
ร้อยละ ๓๓.๓๓ ๓๓.๓๓ ๑๔.๗๐ ๖๐.๗๑ ๔๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๓๔.๘๗ 

4. ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

ไม่ผ่าน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ร้อยละ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ผ่าน ๗ ๐ ๐ ๘ ๐ ๐ ๑๕ 

ร้อยละ ๑๗.๙๔ ๐๐.๐๐ ๐๐.๐๐ ๒๘.๕๗ ๐๐.๐๐ ๐๐.๐๐ ๗.๖๙ 
ดี ๑๓ ๐ ๓๔ ๖ ๒ ๑๔ ๖๙ 

ร้อยละ ๓๓.๓๓ ๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๒๑.๔๒ ๘.๐๐ ๕๑.๘๕ ๓๕.๓๘ 
ดีเยี่ยม ๑๙ ๔๒ ๐ ๑๔ ๒๓ ๑๓ ๑๑๑ 
ร้อยละ ๔๘.๗๑ ๑๐๐ ๐๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๙๒.๐๐ ๔๘.๑๔ ๕๖.๙๒ 

 ป.๑/ 
๓๙ 

ป.๒/ 
๔๒ 

ป.๓/ 
๓๔ 

ป.๔/ 
๒๘ 

ป.๕/ 
๒๕ 

ป.๖/ 
๒๗ 

 

5. ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 

ไม่ผ่าน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ร้อยละ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ผ่าน ๑ ๐ ๐ ๒ ๐ ๑๑ ๑๔ 

ร้อยละ ๒.๕๖ ๐๐.๐๐ ๐๐.๐๐ ๗.๑๔ ๐๐.๐๐ ๔๐.๗๔ ๗.๑๘ 
ดี ๑๙ ๒๙ ๓๔ ๑๑ ๑๕ ๒ ๑๑๐ 

ร้อยละ ๔๘.๗๑ ๖๙.๐๔ ๑๐๐ ๓๙.๒๘ ๖๐.๐๐ ๗.๔๐ ๕๖.๔๑ 
ดีเยี่ยม ๑๙ ๑๓ ๐ ๑๕ ๑๐ ๑๔ ๗๑ 
ร้อยละ ๔๘.๗๑ ๓๐.๙๕ ๐๐.๐๐ ๕๓.๕๗ ๔๐.๐๐ ๕๑.๘๕ ๓๖.๔๑ 

 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ 
 

สมรรถนะ 
ผลการ

ประเมิน/
ร้อยละ 

ระดับชั้น/จำนวนนักเรียน 
รวมทั้งหมด/ 

๒๖๕ ม.๑/ 
๒๕ 

ม.๒/ 
๒๔ 

ม.๓/ 
๒๑ 

รวม/ 
๗๐ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

ไม่ผ่าน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ร้อยละ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ผ่าน ๒ ๙ ๗ ๑๘ ๓๙ 

ร้อยละ ๘.๐๐ ๓๗.๕๐ ๓๓.๓๓ ๒๕.๗๑ ๑๔.๗๑ 
ดี ๑๐ ๔ ๗ ๒๑ ๑๑๖ 

ร้อยละ ๔๐.๐๐ ๑๖.๖๗ ๓๓.๓๓ ๓๐.๐๐ ๔๓.๗๗ 
ดีเยี่ยม ๑๓ ๑๑ ๗ ๓๑ ๑๑๐ 
ร้อยละ ๕๒.๐๐ ๔๕.๘๓ ๓๓.๓๓ ๔๔.๒๘ ๔๑.๕๐ 

 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๑๘ 
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2. ความสามารถในการคิด 

ไม่ผ่าน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ร้อยละ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ผ่าน ๒ ๙ ๘ ๑๙ ๔๗ 

ร้อยละ ๘.๐๐ ๓๗.๕๐ ๓๘.๐๙ ๒๗.๑๔ ๑๗.๗๓ 
ดี ๑๘ ๔ ๖ ๒๘ ๑๓๑ 

ร้อยละ ๗๒.๐๐ ๑๖.๖๗ ๒๘.๕๗ ๔๐.๐๐ ๔๙.๔๓ 
ดีเยี่ยม ๕ ๑๑ ๗ ๒๓ ๘๗ 
ร้อยละ ๒๐.๐๐ ๔๕.๘๓ ๓๓.๓๓ ๓๒.๘๕ ๓๒.๘๓ 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ไม่ผ่าน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ร้อยละ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ผ่าน ๓ ๙ ๐ ๑๒ ๔๑ 

ร้อยละ ๑๒.๐๐ ๓๗.๕๐ ๐ ๑๗.๑๔ ๑๕.๔๗ 
ดี ๑๔ ๔ ๘ ๒๖ ๑๒๘ 

ร้อยละ ๕๖.๐๐ ๑๖.๖๗ ๓๘.๐๙ ๓๗.๑๔ ๔๘.๓๐ 
ดีเยี่ยม ๘ ๑๑ ๑๓ ๓๒ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๓๒.๐๐ ๔๕.๘๓ ๖๑.๙๐ ๔๕.๗๑ ๓๗.๗๓ 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะ 
    ชีวิต 

ไม่ผ่าน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ร้อยละ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ผ่าน ๑ ๙ ๐ ๑๐ ๒๕ 

ร้อยละ ๔.๐๐ ๓๗.๕๐ ๐ ๑๔.๒๘ ๙.๔๓ 
ดี ๑๓ ๔ ๗ ๒๔ ๙๓ 

ร้อยละ ๕๒.๐๐ ๑๖.๖๗ ๓๓.๓๓ ๓๔.๒๘ ๓๕.๐๙ 
ดีเยี่ยม ๑๑ ๑๑ ๑๔ ๓๖ ๑๔๗ 
ร้อยละ ๔๔.๐๐ ๔๕.๘๓ ๖๖.๖๗ ๕๑.๔๒ ๕๕.๔๗ 

5. ความสามารถในการ 
   เทคโนโลย ี

ไม่ผ่าน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ร้อยละ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ผ่าน ๒ ๙ ๗ ๑๘ ๓๒ 

ร้อยละ ๘.๐๐ ๓๗.๕๐ ๓๓.๓๓ ๒๕.๗๑ ๑๒.๐๗ 
ดี ๑๑ ๔ ๘ ๒๓ ๑๓๓ 

ร้อยละ ๔๔.๐๐ ๑๖.๖๗ ๓๘.๐๙ ๓๒.๘๕ ๕๐.๑๙ 
ดีเยี่ยม ๑๒ ๑๑ ๖ ๒๙ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๔๘.๐๐ ๔๕.๘๓ ๒๘.๕๗ ๔๑.๔๒ ๓๗.๗๓ 
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๕.๗   ผลการประเมินทดสอบความสามารถด้าน  การอ่าน เขียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
        1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถด้านการอ่าน  เขียน  ปีการศึกษา  2563 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

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

หมายเหตุ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ไม่เข้าร่วมประเมิน 
      2) ผลการประเมินทดสอบความสามารถด้านการอ่าน  เขียน  ปีการศึกษา 2562- 2563 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

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

หมายเหตุ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ไม่เข้าร่วมประเมิน 
 
๕.๘   ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 
1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ปีการศึกษา  2563 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

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

 
2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

ปีการศึกษา 2562- 2563 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

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

หมายเหตุ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ไม่เข้าร่วมประเมิน 
 
 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๒๐ 

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

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

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

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

เฉลี่ย 35.21  
หมายเหตุ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ และ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ไม่เข้าร่วมสอบ 

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

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

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

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

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

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

เฉลี่ย 32.76  
หมายเหตุ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  และ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ไม่เข้าร่วมสอบ 
 
 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา  2561 - 2562 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 51.80 52.56 +0.76 
คณิตศาสตร์ 24.54 20.67 -3.87 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๒๑ 

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

วิทยาศาสตร์ 36.27 29.39 -6.88 
ภาษาอังกฤษ 26.27 28.44 +2.17 

เฉลี่ย 34.72 32.76 -1.96 
หมายเหตุ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  และ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ไม่เข้าร่วมสอบ 

 
     ๕.๑๐ ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ  ดี 

มาตรฐานที่ ๑  
คุณภาพเด็ก 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ

บริหารและการ
จัดการ 

มาตรฐานที่ ๓  
 การจัด

ประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็น

สำคัญ 

มาตรฐานที่ ๑  
คุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ

บริหารและการ
จัดการ 

มาตรฐานที่ ๓   
กระบวนการ
จัดการเรียน

การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น

สำคัญ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเลิศ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเลิศ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเลิศ 
ระดับคุณภาพ 

ดี 
ระดับคุณภาพ 

ดีเลิศ 
ระดับคุณภาพ 

ดีเลิศ 
 
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 

 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๒๒ 
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๗.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๗.๑ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

       ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นที ่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังเป็นประจำ มี
ลักษณะบ้านเรือนตั้งอยู่ห่างกัน พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ลาดราบลุ่มมีการปลูกยางพารา  ข้าว  ไม้ผล  บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ ป่า วัด และบ้านเรือน อาชีพหลักของชุมชนคือ การทำสวนยาง เนื่องจากทำให้
มีรายได้มากกว่าทำนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักทั่วไปคือ 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
ความสนับสนุนจากเจ้าอาวาสเป็นอย่างดี  ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของศาสนา มีการปฏิบัติตาม
ประเพณี  เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์  แห่เทียนพรรษา งานบวช ทำบุญเดือนสิบ ประเพณีชักพระ ภาษาที่
ใช้สื่อสาร คือ ภาษาถิ่นปักษ์ใต้ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ  และโรงเรียนดีศรี
ตำบล  พร้อมทั้งทางโรงเรียนได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนและชุมชนได้เรียนรู้  จน
ได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียง  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 
๘.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา ได้รับตราพระราชทานโครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย  

รอบท่ี สาม  

มูลนิธิสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา 

ครู 
- นายอดิศักดิ์  คชสงคราม รางวัลครูดีเด่น  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
- นายพิชิต  สุวรรณโณ รางวัลครูดีเด่น  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๒๓ 
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ตอนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นที่ ๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
1) มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร 
     โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยกำหนดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

ประกอบด้วย  กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร  กิจกรรมเสริมทักษะภาษา  กิจกรรมบันทึกการอ่านการเขียน  
กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้     

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการอ่าน การเขียน และ
การสื่อสาร 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ระดับความพึงพอใจ

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน และการสื่อสาร
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น  
ระดับคุณภาพด ี ร้อยละ  ๘๕ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียนและ การ
สื่อสารตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น ร้อยละ  ๗๘.๑๒ 
ระดับคุณภาพดี 

ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ  ๗๐.๒๐ 

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

๑. รายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒. รายงานผลการประเมิน อ่าน เขียน  คิดวิเคราะห์ 
๓. รายงานผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
๔. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๕. แบบบันทึกการอ่าน  เขียน 

2) มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการคิดคำนวณ 
โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยกำหนดโครงการพัฒนาทักษะ

กระบวนการคิด   
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการคิดคำนวณ 

               โรงเรียนได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย  
กิจกรรมพัฒนาทักษะ การคิดคำนวณ  กิจกรรมคิดเลขเร็ว  และกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้     

 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๒๔ 

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

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ระดับความพึงพอใจของ

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดคำนวณ ตามเกณฑ์
ของแต่ละดับชั้น  ระดับ
คุณภาพดี  ร้อยละ  ๘๕ 

ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดคำนวณ ตาม
เกณฑ์ของแต่ละดับชั้น  
ระดับคุณภาพดี  ร้อยละ 
๗๑.๗๕ 

ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ ๘๓.๖๕   

 
 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 
๑. รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด   

           ๒.  รายงานผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 ๓. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

           ๔. แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว 
 
ประเด็นที่ ๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

1) มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในคิดวิเคราะห์ และ/ หรือ คิด
วิจารณญาณ 

            โรงเรียนจัดทำโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
ประกอบด้วย  กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร  กิจกรรมเสริมทักษะภาษา  กิจกรรมบันทึก 
การอ่านการเขียน  กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้     
             ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในคิดวิเคราะห์ และ/ หรือ 
คิดวิจารณญาณ              

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ระดับความพึงพอใจของ

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาของแต่ละ
ระดับชั้น ร้อยละ  ๗๕ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของ
แต่ละดับชั้น  ร้อยละ 
๗๑.๗๕ ระดับคุณภาพ ดี  

ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ ๘๓.๖๕   

 
 2)  มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
                สถานศึกษาจัดทำโครงการพัฒนาทักษะการะบวนการคิด  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๒๕ 

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

2)  มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการแก้ปัญหา 
             ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการแก้ปัญหา 

   

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ระดับความพึงพอใจของ

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้เรียนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น ร้อยละ ๗๕ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของ
แต่ละดับชั้น  ร้อยละ 
๗๑.๗๕ ระดับคุณภาพ ดี  

ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ ๘๓.๖๕   

 
ประเด็นที่ ๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

1) มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
-  โรงเรียนได้มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  ประกอบด้วย  กิจกรรมพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห์  กิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมและ
การใช้เทคโนโลยี    

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ระดับความพึงพอใจของ

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม ร้อยละ  
๘๕ ระดับคุณภาพดีเลิศ  

ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม  
ร้อยละ  77.12 ระดับ
คุณภาพดี   

ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ  83.65 

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

  ๑. รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
๒. รายงานผลการประเมิน อ่าน เขียน  คิดวิเคราะห์ 
๓. รายงานผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
๔. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ประเด็นที่ ๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมวางแผน  กำหนดโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และกิจกรรมพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนทุกชั้นเรียน 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๒๖ 

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

 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
นักเรียนร้อยละ 8๐ มี
ความสามารถในการเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสม 

นักเรียนร้อยละ 8๐๘๓ มีความสามารถ
ในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง  
 ๑. แผนการจัดการเรียนรู้  

๒. รายงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ๓. รายงานผลกิจกรรมพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี 
 ๔. รายงานผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
 

ประเด็นที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 1) มีโครงการ/กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมวางแผน  กำหนดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  และ
กำหนดกิจกรรมการวิเคราะห์หลักสูตร  กิจกรรมออกแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
  ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
นักเรียนร้อยละ 75 มีระดับผล
การเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับ ๓ ขึ้นไป 
ตามเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 7๒.๕๘ มีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับ ๓ ขึ้นไป ตามเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 

ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง  
๑. รายงานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตามระดับชั้น  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.รายงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓. เครื่องมือวัดผลประเมินผล 

 
 2) มีโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมวางแผน  กำหนดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
  ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
           โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์  
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๒๗ 

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

แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง  
๑. รายงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๒. บันทึกหลังการสอน 
๓. เครื่องมือประเมินมาตรฐาน ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

 
 3) มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถและทักษะทางวิชาการของนักเรียน 

                 โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมวางแผน  กำหนดโครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  และกำหนด
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  และกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 
 ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถและทักษะทางวิชาการของนักเรียน 
                โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ โดยการจัดกิจกรรมการประกวดการ
เขียนเรียงความ  การแต่งกลอน คำขวัญ  วาดภาพ ระบายสี  เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เช่นวันภาษาไทย
แห่งชาติ  วันพ่อ 

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง  
๑. รายงานโครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
๒. บันทึกหลังการสอน 
๓. แบนบันทึกคะแนนตามมาตรฐาน 

 
ประเด็นที่ ๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติต่องานอาชีพ 
 1) มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการทำงาน 

    โรงเรียนได้มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประกอบด้วย  กิจกรรมปลูกผักสวนครัว  กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ  กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ  กิจกรรม
อาหารเพื่อสุขภาพ  กิจกรรมเลี้ยงปลา  กิจกรรมทำน้ำยาอเนกประสงค์ 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการทำงาน 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ระดับความพึงพอใจของ

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ  
90 ระดับคุณภาพดีเลิศ   

ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ ร้อยละ 
84.65 ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ   

ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ  ๘๕.๐๐ 

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

๑. รายงานโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
๒. รายงานผลการประเมิน อ่าน เขียน  คิดวิเคราะห์ 
๓. เครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๑ 

 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๒๘ 

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

2) มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
-  โรงเรียนได้มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ประกอบด้วย  กิจกรรมปลูกผักสวนครัว  กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ  กิจกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ   
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพ 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ระดับความพึงพอใจของ

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ ร้อยละ  90
ระดับคุณภาพดีเลิศ   

ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ ร้อยละ 
84.65ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ   

ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ  ๘๕.๐๐ 

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

๑. รายงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
๒. รายงานผลการประเมิน อ่าน เขียน  คิดวิเคราะห์ 
๓. รายงานผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
๔. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๕. ภาพประกอบกิจกรรม 

 
 3) มีโครงการ/กิจกรรมการแนะแนว เพื่อการประกอบอาชีพ 

      โรงเรียนมีการประชุมวางแผน  กำหนดโครงการสานฝันวันแห่งความภาคภูมิใจ  โดย
ประกอบด้วยกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 
  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการแนะแนว เพื่อการประกอบอาชีพ 

นักเรียนทุกคนได้รับการแนะแนวจากครู  และสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ทุกคนได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อทั้งทางด้านสายสามัญและสายอาชีพจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  ที่หลากหลายทั้งในลักษณะออนไลน์  และออนไซต์ 

แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง  
  ๑. รายงานผลการดำเนินโครงการสานฝันวันแห่งความภาคภูมใจ 
           ๒. หนังสือแจ้งขอรับการแนะแนว 
 ๓. ภาพประกอบกิจกรรมการแนะแนว 
 ๔. ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ป.๖  และ ม.๓ 
 

1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

1) มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมคุณธรรม คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
           โรงเรียนดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมไหว้สวย มารยาทงาม และกิจกรรมออมทรัพย์   

 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๒๙ 

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

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมคุณธรรม คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
ร้อยละ 90  ระดับคุณภาพดีเลิศ  

ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
ร้อยละ 89.29ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ  

ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

๑.  รายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
๒.  แบบบันทึกกิจกรรม 
๓. บันทึกการอบรมนักเรียน 
 

 2) มีโครงการ/กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร  
     จิตอาสา 
   โรงเรียนดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมค่ายลูกเสือ  
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เรียนกิจกรรมลูกเสือสำรอง  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๖ เรียนลูกเสือสามัญ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
เรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา 
  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
 ร้อยละ 90 ระดับคุณภาพดีเลิศ  

ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 
89.29  ระดับคุณภาพดีเลิศ  

ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

๑. รายงานผลโครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
๒  แผนการการจัดการเรียนรู้ ลูกเสือ  
๓. แบบบันทึกกิจกรรมค่ายลูกเสือ 
๔. ภาพประกอบกิจกรรม 
 

ประเด็นที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1) มีโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
    โรงเรียนดำเนินงานโครงการสืบสานและส่งเสริมความเป็นไทย ประกอบด้วย กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันลอยกระทง  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย กิจกรรม
ไหว้สวย มารยาทงาม กิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรม 

 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๓๐ 

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

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย ร้อยละ 85
ระดับคุณภาพดีเลิศ  

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ระดับคุณภาพดีเลิศ 
ร้อยละ 87.07 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

๑. รายงานโครงการสืบสานและส่งเสริมความเป็นไทย 
๒. รายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
๓ แบบบันทึกกิจกรรม 

 
2) มีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   โรงเรียนดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้

นอกสถานศึกษา  
 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ระดับคุณภาพดีเลิศ 
ร้อยละ 85 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย ระดับ
คุณภาพดีเลิศ ร้อยละ 87.07 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

๑. รายงานผลโครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  
๒  แบบบันทึกกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

 
3) มีโครงการ/กิจกรรม วันสำคัญต่างๆ 
    โรงเรียนดำเนินงานโครงการสืบสานและส่งเสริมความเป็นไทย ประกอบด้วย กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันลอยกระทง  และกิจกรรมวันสำคัญ  
 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ร้อยละ 85 ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย ร้อยละ 
87.07 ระดับคุณภาพดีเลิศ  

สูงกว่าเป้าหมาย 

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

รายงานโครงการสืบสานและส่งเสริมความเป็นไทย 
  



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๓๑ 

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

 
ประเด็นที่ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

1) มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง การส่งเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 
    โรงเรียนดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน มีการคัดกรองนักเรียน การเยี่ยมบ้าน การ

มอบทุนการศึกษา มอบเงินสนับสนุนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน จัดโครงการอาหารกลางวัน  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรม 
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน แบ่งพ้ืนที่ทำกิจกรรมพัฒนาบริเวณโรงเรียนในตอนเช้า เป้นต้น   

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง การส่งเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 
ร้อยละ 85 ระดับคุณภาพดีเลิศ 

ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 
ร้อยละ 88.82  ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

๑. รายงานผลโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. รายงานโครงการส่งแสริมประชาธิปไตย 
 

2) มีโครงการ/กิจกรรม พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    โรงเรียนดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมเยี่ยมบ้าน

นักเรียน กิจกรรมทุนการศึกษา กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 
ร้อยละ 85  ระดับคุณภาพดีเลิศ  

ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 
ร้อยละ 88.82   ระดับคุณภาพดี
เลิศ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

๑.  รายงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒.  แบบบันทึกกิจกรรม 
๓. ภาพประกอบกิจกรรม 

 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๓๒ 

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

 
ประเด็นที่ 4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

1) มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย 
    โรงเรียนดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 

กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร กิจกรรมอาหารเสริมนม กิจกรรมกายบริหาร กิจกรรมต้านยาเสพติด และ
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK 

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี 
 ร้อยละ 90 ระดับคุณภาพดีเลิศ  

ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี 
ร้อยละ 85.30 ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ  

ต่ำกว่าเป้าหมาย 

แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 
๑. รายงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๒. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน 

 
2) มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมด้านจิตสังคม 
    โรงเรียนดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ประกอบด้วย กิจกรรมอบรมคุณธรรม  

กิจกรรมจิตอาสา  
 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมด้านจิตสังคม 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี 
ร้อยละ 90 ระดับคุณภาพดีเลิศ  

ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย
ที่ดี ร้อยละ 85.30 ระดับ
คุณภาพดีเลิศ  

ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

๑. รายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
๒. รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๓๓ 

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

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ดังนี้  

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ  
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

  ดี 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ           

๘๕ 75.97 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

๗๕ 72.09 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๘๕ ๗๗.๑๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๘๕ ๘๐.๘๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๘๐ ๗๒.๕๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๙๐ ๘๔.๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา 

  ดีเลิศ 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

๙๐ ๘๙.๒๙ ต่ำกว่าเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๕ ๘๗.๐๗ สูงกว่าเป้าหมาย 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๘๕ ๘๘.๘๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๙๐ ๘๕.๓๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย 
 

           จุดเด่น 
  ผู้เรียนด้านคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี อันพึงประสงค์ของผู้เรียน  โรงเรียนบ้านเนินนิมิตมีการจัด

กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึก เป็น
คนดีมีความรู้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถปฏิบัติตนจนเกิดเป็นนิสัย สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดี มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกันบนความความแตกต่างและหลากหลาย
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี   ผู้เรียนเกิดความตระหนักและรู้จัก
รักษาสุขภาพ กาย สุขภาพจิต อารมณ์และจิตสังคม สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  เข้าใจ
และ ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๓๔ 

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

 
 จุดที่ควรพัฒนา 

๑)  ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 

๒)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ สร้างนวัตกรรม  และสามารถ
อธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้  

๓)  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และ
ภาษาอังกฤษ  อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โดยเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
 
แนวทางการพัฒนาให้สูงข้ึน 
          ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การสร้างนวัตกรรม ผ่านการเรียนรู้
แบบโครงงาน นำเสนอและเผยแพร่ผลงาน  
          ๒. พัฒนาวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาผ่าน
กระบวนการวิจัย  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 ๓. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองเพ่ือการสร้างการร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ประเด็นที่ 1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

1) มีโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด/ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา 
โรงเรียนดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย  กิจกรรมประชุม 

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ  ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ประเมินผล   และประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงาน SAR 

 
ผลการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการ สำหรับการบริหาร
จัดการ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ระดับความพึงพอใจของ

โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
กำหนดชัดเจน  
ระดับ ดีเลิศ   

โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
กำหนดชัดเจน ผลการ
ประเมิน ร้อยละ 91.25 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   

สูงกว่า 
เป้าหมาย 

ร้อยละ  91.25 

แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 
๑. รายงานโครงการพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา   
๒. รายงานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 
๓. รายงานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี   
๔. รายงานรายประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๓๕ 

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

๕. คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๖. แบบบันทึกการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

 
ประเด็นที่  2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 
      1) มีกิจกรรมวางแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา อิงแนวคิด/ทฤษฎี
ทางการบริหาร 
               โรงเรียนดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ  โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา   

ผลการดำเนินกิจกรรม วางแผนการพัฒนา ระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา อิงแนวคิด/
ทฤษฎีทางการบริหาร 
            โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
ประกอบด้วย  กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการฯ ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง กิจกรรมประชุมข้าราชการครูและ
บุคลากรอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ผ่าน โปรแกรม Line Meeting   
มีการจัดระบบการบริหารงาน ๔ งานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน  พัฒนางานพัสดุ  และพัฒนางาน
การเงินและบัญชี  
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ระดับความพึงพอใจของ

โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพสถานศึกษาระดับ ดีเลิศ   

โรงเรียนมีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
สถานศึกษา  ร้อยละ  
91.25 ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม   

สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ  91.25 

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

๑. รายงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
๓. รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากร   
๔. รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
๕. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
๖. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
๗. เอกสารเกี่ยวกับงานการเงิน พัสดุ  

 
 2) มีกิจกรรมการดำเนินแนวทางการกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยใช้วงจรคุณภาพ 
หรือรูปแบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 

โรงเรียนดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย  
กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการฯ   กิจกรรมนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน บริหารวิชาการ บริหารบุคคล 
บริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป  



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๓๖ 

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

ผลการดำเนินกิจกรรม วางแผนการพัฒนา ระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา อิงแนวคิด/
ทฤษฎีทางการบริหาร 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ระดับความพึงพอใจของ

โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพสถานศึกษาระดับ ดีเลิศ   

โรงเรียนมีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
สถานศึกษา ผลการ
ประเมินค่าเฉลี่ยร้อยละ  
91.25 ระดับยอดเยี่ยม   

มากกว่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ  91.25 

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

๑. รายงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๓.  รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากร   
๔.  รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
๕. รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
๖. เอกสารงานการเงิน พัสดุและบัญชี 

 
ประเด็นที่ 3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
               ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1) มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนางานวิชาการ 
โรงเรียนดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย  กิจกรรม ศึกษาแหล่ง

เรียนรู้นอกสถานศึกษา  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  กิจกรรมค่ายลูกเสือ  กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ  กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 
  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนางานวิชาการ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ระดับความพึงพอใจ

ของโครงการ 
โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับ ดีเลิศ   

โรงเรียนมีการดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ผล
การประเมินค่าเฉลี่ย  
ร้อยละ  88.33 ระดับ
คุณภาพดีเลิศ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ  88.33 

แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 
๑. รายงานโครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
๒. รายงานผลการนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
๓. รายงานผลการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
๔. รายงานผลการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๓๗ 

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

 
2) มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนดำเนินงาน โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
                       สถานศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษา  และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘ สาระการเรียนรู้ 
และหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ระดับความพึงพอใจของ

โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนมีการดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับ ดีเลิศ   

โรงเรียนมีการดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาระดับ ดีเลิศ  
ร้อยละ  88.33 

ตรงตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ  88.33 

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

๑. รายงานผลโครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
๒. รายงานผลการนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
๓. รายงานผลการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ 
๔. รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม 
๕. ภาพประกอบกิจกรรม 

 
ประเด็นที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

     มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้ครู และบุคลากรได้พัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
โรงเรียนดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประกอบด้วย  

กิจกรรมศึกษาดูงาน  กิจกรรมอบรมออนไลน์  กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมสร้างขวัญ
และกำลังใจ 

  ผลการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ระดับความพึงพอใจของ

โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนมีการพัฒนาครู และ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
ระดับ ดีเลิศ   

โรงเรียนมีการพัฒนาครู 
และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ผลการประเมิน  
ร้อยละ  87.50 
ระดับคุณภาพดีเลิศ 

เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
กำหนด 

ร้อยละ  87.50 

 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๓๘ 

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

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

๑. รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
๒. รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนาของครู 
๓. ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม 

 
ประเด็นที่ 5 จัดสภาพแวดล้อมทางทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

มีโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอก
ห้องเรียน ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ ประกอบด้วย  กิจกรรมพัฒนา
สวนสมุนไพร พัฒนาสวนเกษตร  พัฒนาภูมิทัศน์ในโรงเรียน  พัฒนาห้องเรียน  พัฒนาห้องวิทยาศาสตร์  
พัฒนาห้องสังคมศึกษา ฯ    พัฒนาห้องพลศึกษา พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์  พัฒนาห้องลูกเสือ  พัฒนาห้อง
สำนักงาน  พัฒนาห้องประชุม  พัฒนาห้องพยาบาล  พัฒนาห้องสภานักเรียน  พัฒนาห้องสมุด พัฒนาสนาม
เด็กเล่น พัฒนาอาคารสถานที่  เป็นต้น 
  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม แหล่งเรียนรู้ 
ทั้งภายใน ภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ระดับความพึงพอใจ

ของโครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ระดับ ดีเลิศ   

โรงเรียนมีการพัฒนาครู 
และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
ผลการประเมินค่าเฉลี่ย  
ร้อยละ  90.00 
ระดับคุณภาพดีเลิศ     

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ  90.00 

  แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 
 ๑. รายงานผลโครงการพัฒนาพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์  

           ๒. บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้  
 
ประเด็นที่ 6 จัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
       1) มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหาร
จัดการ 

โรงเรียนดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย  กิจกรรมวาง
ระบบเครือข่ายและIT  กิจกรรมประชาสัมพันธ์  กิจกรรมจัดทำเว็บไซต์ กิจกรรมสื่อ Socal สร้างสรรค์ 
กิจกรรม google for Education  
  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหาร
จัดการ 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๓๙ 

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

 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ระดับความพึงพอใจของ

โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนมีการจัดเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ   

โรงเรียนมีการพัฒนาครู 
และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
ผลการประเมินค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ  90.63  
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม     

สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ  90.63 

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

๑. รายงานผลโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดังนี้  

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติ
ได้จริง 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

 
  จุดเด่น 
          1. โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมและ
สามารถนำไปปรับใช้กับการบริหารจัดการสถานศึกษาได้จริง 
    ๒. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๔๐ 

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

             ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  จุดควรพัฒนา 

   1. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
              ๒. การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
     ๓. การดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
     แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
          ๑.  พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ อย่างเป็น
ระบบ มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ โดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   
 ๒. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 
          ๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
          ๔. สร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความเข็มแข็ง เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 
ประเด็นที่ ๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      1) มีโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โรงเรียนได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนา 
ทักษะทางการคิด วิเคราะห์ กิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ และโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกผักสวนครัว กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ 
    ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมการจัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
              โรงเรียนได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนา
ทักษะทางการคิด วิเคราะห์ กิจกรรม โครงงานเพ่ือการเรียนรู้ และโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกผักสวนครัว กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพการทำขนมไทย  
อาหารไทยพ้ืนบ้าน การปลูกผักปลอดสารพิษ  ถั่วฝักยาว บวบ มะเขือ ผักบุ้ง  เป็นต้น 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๔๑ 

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

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ระดับความพึงพอใจของ 

โครงการ/กิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ได้ ร้อยละ ๘๐.๐๐ 
ระดับคุณภาพดีเลิศ  

กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๘๓.๙๐ 
ระดับคุณภาพดีเลิศ 

สูงกว่าเป้าหมายที่
กำหนด 

ร้อยละ 94.73 

แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 
๑. รายงานโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๒. รายงานโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
๓. รายงานโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๕  บันทึกการนิเทศภายใน 
 

    2) มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โรงเรียนดำเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  

ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการ ศึกษาเฉพาะบุคคล /
แผนการสอนรายบุคคล  

               ผลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
               ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  ในกลุ่มสาระที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอน  
มีการบันทึกหลังการสอน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ระดับความพึง

พอใจของ 
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ร้อยละ ๘๐ ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

กิจกรรมจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ร้อยละ ๘๔.๑๗ 
ระดับคุณภาพดีเลิศ 

สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๔.๑๗ 

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง  

๑. รายงานโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๒. แผนการจัดการเรียนรู้  
๓. บันทึกหลังการสอน 
๔  บันทึกการนิเทศภายใน 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๔๒ 

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

 
ประเด็นที่ ๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

1) มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ 
โรงเรียนดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้   
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ระดับความพึงพอใจของ 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับการ
เรียนรู้  ร้อยละ ๘๐ 
ระดับคุณภาพดีเลิศ  

กิจกรรมพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับการ
เรียนรู้ ผลการประเมิน 
๘๔.๓๘ ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๔.๓๘ 

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง 

๑. รายงานโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๒. บันทึกการนิเทศภายใน 

 
2) มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โรงเรียนดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนา 
และส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพ่ือการสืบค้น และโครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          สถานศึกษา มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยปรับปรุงห้องสมุด จัดหาหนังสือส่งเสริมการอ่าน จัดกิจกรรม 
ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด กิจกรรมการอ่านสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน  กิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญา  
ท้องถิ่น  
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นระดับคุณภาพดี 

กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ค่าเฉลี่ย ระดับ ดีเลิศ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

แหล่งข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานอ้างอิง  
๑. รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ 
๒. รายงานโครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
๓. ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม  

 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๔๓ 

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

 
ประเด็นที่ ๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
       มีโครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการ เน้นการีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
                 โรงเรียนดำเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย กิจกรรมการบริหาร 
ชั้นเรียนเชิงบวก ครูสอนในชั้นเรียนโดยใช้การเสริมแรง โดยการชมเชย  การให้รางวัล  

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ ระดับความพึงพอใจของ

โครงการ/กิจกรรม 
ครูมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวกตาม
เกณฑร์ะดับคุณภาพดี  
ร้อยละ ๘๐ 

ครูมีกระบวนการ 
การบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวกตามเกณฑ์ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๙๓
ระดับยอดเยี่ยม 

สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 94.73 

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

๑. รายงานผลโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๒. ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ประเด็นที่ ๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๑) มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

 โรงเรียนดำเนินงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ประกอบด้วย กิจกรรม 
พัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมสอนซ่อมเสริม  กิจกรรมนิเทศภายใน เป็นต้น 
          ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ส่งเสริมให้ครูได้รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ได้ดำเนินการตรวจสอบและ 
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
          รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ  
           มีการจัดทำรายงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร มีการรายงาน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ระดับความพึงพอใจของ 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมพัฒนาการวัด
และประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ ร้อยละ ๘๐.๐๐ 

กิจกรรมพัฒนาการวัด
และประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ  ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๘๔.๓๘ 
ระดับคุณภาพดีเลิศ 

สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 94.73 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๔๔ 

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

 
๒) มีโครงการ/กิจกรรมการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 

- โรงเรียนดำเนินงาน โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย กิจกรรมวิเคราะห์
หลักสูตร กิจกรรมออกแบบการเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมบริหารชั้นเรียนเชิงบวก กิจกรรม
นิเทศภายใน กิจกรรมการวัดและประเมินผล กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรม PLC   

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
โรงเรียนกำหนดกิจกรรมให้ครูผู้สอนจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ของ

หลักสูตร แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับชั้น มีการประเมินเครื่องมือวัดผล ประเมินผลก่อนนำไปใช้  
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
กิจกรรมการสร้าง
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย  
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 

กิจกรรมการสร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผลที่หลากหลาย  
ผลการประเมินค่าเฉลี่ยร้อยละ 
๘๔.๓๘ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 
๑. รายงานโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๒. หลักสูตรสถานศึกษา 
๓.  ระเบียบการวัดผล ประเมินผล   
๔. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๕.  บันทึกการนิเทศภายใน 
๖.  เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล 
 

๓) มีกิจกรรมการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้ 
โรงเรียนดำเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย กิจกรรมวิเคราะห์

หลักสูตร กิจกรรมออกแบบการเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 
กิจกรรมนิเทศภายใ กิจกรรมการวัดและประเมินผล กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรม PLC   

 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนรวมในการสะท้อนปัญหาจากการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้โดยมีโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้แห่ง
ทางวิชาชีพ(PLC) เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาและหรือแก้ปัญหากับผู้เรียน 

 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 

กิจกรรมการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือ
นำไปพัฒนาการเรียนรู้ 
ร้อยละ ๘๐.๐๐ 

กิจกรรมการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้
ผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
๘๔.๓๘  ระดับคุณภาพดีเลิศ  

สูงกว่าเป้าหมาย 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๔๕ 

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

 
แหล่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิง ได้แก่ 

๑. รายงานโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๒. ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม  
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๔. บันทึกการนิเทศภายใน 
๕. เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล 

 
ประเด็นที่ ๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภายและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 มีโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

โรงเรียนดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ ประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนา
ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการพิเศษ   ห้องสมุด  สวนเกษตร   โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
กิจกรรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ค่าความสำเร็จ 
ระดับความพึงพอใจ

ของโครงการ/กิจกรรม 
ครูจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐ ระดับ
คุณภาพดี   

ครูมีกระบวนการ 
จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
ผลการประเมินค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 84.38 ระดับ
คุณภาพดีเลิศ   

มากกว่าเป้าที่ตั้งไว้ ร้อยละ 89.47 

 
แหล่งข้อมูล  เอกสาร หลักฐานอ้างอิง 

๑. รายงานผลโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ 
๒. รายงานผลโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๓. ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๔. ภาพถ่ายกิจกรรมการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๕. ภาพถ่ายการจัดบรรยากาศภายในและภายนอกห้องเรียน 

 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๔๖ 

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

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้  

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ      

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๘๐.๐๐ ๘๓.๙๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

๘๐.๐๐ ๘๓.๓๓ สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๐.๐๐ ๙๐.๑๓ สูงกว่าเป้าหมาย 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

๘๐.๐๐ ๘๔.๔๔ สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๘๐.๐๐ ๘๔.๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน ดีเลิศ  
 
จุดเด่น  

ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  และมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑. จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ  เพื่อนำข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนากระจัดการ
เรียนรู้ 
           ๒ พัฒนาแหล่งเรียนรู้  และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๔๗ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตอนท่ี ๓  ภาคผนวก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๔๘ 

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

 

 
 

 
 
 
 

บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
การกำหนดค่าเป้าหมายและการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

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

 
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ   

จังหวัดสงขลา  ครั้งที่  ๑ /๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๕  เมษายน ๒๕๖๔  ได้พิจารณา เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมาย
และการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติ เห็นชอบ ให้ดำเนินการกำหนดค่า
เป้าหมาย  และใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 
       

( นายเสรี  ทองกรด ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ 
  



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๔๙ 

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

  

 
 
   
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื ้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 1 /2564  เมื่อวันที่ ๕  เมษายน พ.ศ. 2564 
    เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านเนินนิมิต มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 

                                             ลงชื่อ  
        (นางชวิศา  อินทเรือง) 

                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
 
 
    ลงชื่อ   
           ( นายเสรี  ทองกรด) 
                                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                             โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 

 
 
 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๕๐ 

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

     แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเนินนิมิต 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   ปีการศึกษา  2564 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย /ระดับคุณภาพ  

  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1)  ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  

 ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
85 

 2) ความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
 ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

75 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  85 
4)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 85 

      5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   80 
6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 90 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
   1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 90 

        2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๕ 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 85 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 90 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
  2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีเลิศ 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและ การจัดการเรียนรู้  

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 

  ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
80 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  80 
3.3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 80 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้  
80 

 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๕๑ 

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 เพ่ือให้เป็นไปตามเปา้หมายที่วางไว้  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 

 

 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๕๒ 

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

      ๒.๑๑  นางสุพิศ  บุญศิร ิ  ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  กรรมการ 
      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  นายอดิศักดิ์  คชสงคราม 
               ๓.๔ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒ ,๓ ผู้รับผิดชอบ 
                      ๑) นางชวิศา  อินทเรือง 
                      ๒) นางสาวจิตรา  ศิณโส 
                      ๓) นายอดิศักดิ์  คชสงคราม 
                      ๔) นายพิชิต  สุวรรณโณ 
                      ๕) นางสาวรุจรัก  สุขเกษม  
                
               
          ๔.  คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม มีหน้าที่ ตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และประเด็นพิจารณา ประกอบด้วย  



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๕๓ 

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

      ๔.๑  นายอดิศักดิ์  คชสงคราม  ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต           ประธานกรรมการ
      ๔.๒  นางปฏิมา  ชิตณรงค์    ครูโรงเรียนบ้านเนินนิมิต           รองประธานกรรมการ 

     ๔.๓  นางนิตยา  วิทยผดงุ   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 ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๕๔ 

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 ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๕๕ 

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 ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    >> หน้าท่ี ๕๖ 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


