
  



คำนำ 

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัด
การศึกษา  คุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  คุณภาพด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา รวมท้ังด้าน
มาตรการส่งเสริมการศึกษา  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นให้โรงเรียนเข้าสู ่การประกัน
คุณภาพการศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดทำโครงการ กิจกรรม ภายใต้สถานกาณณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โครโรน่า 2019 (โควิด – 19) เพื่อพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม  มี
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จึงจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปี
การศึกษา  2564  ขึ้น  เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพ และยกระดับ
มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
ช่ือโรงเรียน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ต้ังอยู่ท่ี เลขท่ี 4 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา  
ช่ือผู้บริหาร ว่าท่ีร้อยตรีอับดุลรอแม  การีอูมา เบอร์โทรศัพท์ 081-9๕9๔๕๑๑  Email 
abb157@hotmail.com WEBSITE : www.nibong.ac.th  
จำนวนบุคลากร จำนวน ๑1๗ คน ข้าราชการครู จำนวน 87 คน พนักงานราชการ จำนวน 7 คน บุคลากร
ทางการศึกษาอื่นๆ จำนวน 2๓ คน  
จำนวนนักเรียนท้ังหมด 2,075 คน ระดับปฐมวัย จำนวน 239 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 1,836 คน   

 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ภายใต้สถานการณ์โควิด ของโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โรงเรยีนนิ
บงชนูปถัมภ์ ได้รับการประเมินคุณภายนอกรอบสี่ ภายใต้สถานการณ์โควิด จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี และจากการสรุปผล
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้นำมาเป็นข้อมูลในการวางแผน การดำเนินการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา โดยดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา จากข้อมูลสารสนเทศ 
การนิเทศ ติดตามของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียน
มีคุณภาพ และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕6๔ การดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมา โรงเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด –๑๙) ทำให้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ไม่สามารถกระทำได้ ผู้บริหาร คณะ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการนำชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
เพื่อที่จะช่วยกันระดมความคิด วิธีการสอน กิจกรรม ที่มีความเหมาะสมกับ  บริบทของโรงเรียนภายใต้
สถานการณ์โควิด ด้วยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Hand On Demand และรูปแบบ ON Line 
พร้อมทั้งจัดทำแผนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด้วย
การจัดให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON Line ปัญหาอุปสรรค พบว่า ครูมีความกังวล
และเครียดท้ังเรื่องการดูแลสุขภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด ผู้เรียนส่วนใหญ่ ไม่เข้าใจ
บทเรียน การส่งงาน มีความผิดพลาด ส่งงานไม่ครบ ครูไม่สามารถสอน อธิบายให้เห็นภาพเหมือนการ เรียน
รูปแบบ On Site ท่ีจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดีขึ้นได้ ผู้เรียนมีความเครียดจากบทเรียน On-hand On Demand 
และรูปแบบ ON Line ผู้บริหารและคณะครู ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เรียนเพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนา 
ให้ผู้เรียน และเร่งทบทวน ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุก
ระดับ 
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1.1 สรุปผลระดับคุณภาพรายมาตรฐาน  

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 

                  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

                  1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 

1.2 สรุปผลการพัฒนาโดยภาพรวมของแต่ละมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 นักเรียนมีทักษะในการฟัง การอ่าน  การพูด การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื ่อแสดงความคิดเห็นร่วมกัน  นำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
ออกแบบและสร้างชิ้นงาน มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต รักการทำงาน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  หา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจเพื่อเป็นแนวทางในประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ  

นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  และให้เกียรติเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  มีน้ำหนัก 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  มีสุขภาพจิตดี  ร่าเริง  แจ่มใส  
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ  มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร  มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มีการจัดกิจกรรมที ่ส่ง เสริมให้ผู ้เร ียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์   ปรัชญาและจุดเน้นของ 

สถานศึกษา  มีผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์  จึงทำให้การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ  ระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนเป็นหมวดหมู่  เป็นปัจจุบัน  ทำให้การบริหารจัดการของ โรงเรียนมีประสิทธิภาพ  มีระบบการ
บริหารที่เปิดโอกาสให้ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี



สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอัตลักษณ์ ที่สถานศึกษากำหนด  จัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานท่ี สถานศึกษากำหนด  และดำเนินการตามแผน 
มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผล
การประเมินตนเองประจำปี  นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
  หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  มีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม  
ตรวจสอบ  และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม และ
ตอบสนองความต้องการตามความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผู้เรียน    

ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิทางการศึกษา  ส่งผลให้งานมีคุณภาพ  
ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  นำผลท่ีได้จากการรับมอบหมายมาปรับใช้พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้นักเรียน  
ผู ้ปกครอง  และชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารให้ค ำแนะนำ  
คำปรึกษาทางด้านวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีส่ิงอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้
ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดให้บริการท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เกี ่ยวข้อง  โรงเรียนให้บริการส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื ่อสารการเรียนรู ้เพื ่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  ครูผู้สอนมี

ความต้ังใจ  มุ่งมั่นในการเรียนการสอน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริง  มี
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  โดยการใช้แอพลิเคช่ันต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโ รน่า 2019 เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการผลิตส่ือการสอนท่ี
น่าสนใจ และเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน  และสามารถเสาะแสวงหาส่ือเพื่อการเรียนการสอนโดย
การใช้ Social Media ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line , Youtube  ,ใบงาน liveworksheet ใช้กิจกรรม PLC 

เพื่อนำข้อมูลมาช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร 

 

 



1.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโดยภาพรวมของสถานศึกษา 

1. ควรปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านทุกที่  ทุกเวลา  ให้เป็นนิสัย  การเขียนสื่อความ  การ
วิเคราะห์การกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  การนำเสนอผลงานในรูปแบบโครงงานและการ
นำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเหมาะสม 

2. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  รวมทั้งภูมิปัญญาไทยอย่างสม่ำเสมอ เช่น โครงการสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมไทย โครงการประกวดมารยาทไทย  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

3. เปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 
ผู้เรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความ เข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 

4. ส่งเสริม ให้ครู และบุคลากรนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
5. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาตามมาตรฐานตำแหน่งและมีหรือเล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้นและมาก

ขึ้น และสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจัดให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน เพื่อ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

6. ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้น  เพื่อให้
นักเรียนมีประสบการณ์ตรง  

7. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้กลับไปใช้ พัฒนาตนเองและ
สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 

๑. ข้อมูลพื้นฐาน 

 ประวัติโรงเรียน 

  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ที่  เลขที่ ๔ ถนนสุขยางค์  ตำบลสะเตง  
อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์  ๙๕๐๐๐ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาระยะทาง  ๑ 
กิโลเมตร ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลนิบง”  พ.ศ  ๒๔๘๑  โอนเป็น
โรงเรียนเทศบาล  มีชื่อว่า  “โรงเรียนเทศบาลนิบง” พ.ศ  ๒๔๘๗  โอนกลับเป็นโรงเรียนประชาบาล   ชื่อว่า   
“โรงเรียนบ้านนิบง”    

  พ.ศ.  ๒๕๑๗  เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์”   พ.ศ.  ๒๕๒๓  โอนไปสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๕ โรงเรียนจัดงานฉลองครบรอบ   ๕๐ ปี เมื่อ
วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้จัดสร้างถาวรวัตถุและมูลนิธิไว้เป็นที่ระลึกคือ สร้างรั้วคอนกรีตรอบโรงเรยีน
และสร้างเสร็จเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๑  คุณปิติ  วิภากุล  และคณะ ได้ก่อตั้งมูลนิธิ  “วิภากุลและญาติมิตร” โดย
เริ่มจดทะเบียนครั้งแรกด้วยเงินทุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  และต่อมามีผู้ร่วมสมทบทุนอีกรวม
เป็นเงิน  ๑๓๐,๓๐๐  บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)  ปัจจุบันได้นำดอกผลมาจัดสรรแบ่งเป็น
สองส่วนเท่ากันใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนขาดแคลนและช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน 

แผนที่โรงเรียน 

 



วิสัยทัศน์ (VISION) 

  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ เป็นสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้คู ่คุณธรรมตาม
มาตรฐานสากลโดยยึดพื้นฐานความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ (MISSION) 

๑. ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพ เน้นคุณธรรมคู่ความรู้ 
  ๒. จัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอนให้ครอบคลุมตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. พัฒนาระบบ ICT ให้ทันสมัยเพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
  ๔. เร่งรัดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

เป้าหมาย (AIM) 
  ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาสากล 
  ๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อสืบค้นความรู้ด้วยตนเอง 
  ๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และความเป็นสากล 
บนพื้นฐานความเป็นไทย 
  ๔. ครูมีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและได้รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องมี
ระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
  ๕. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ 

อัตลักษณ์ (IDENTITY) 

                “คุณธรรม นำความรู้ คู่วิถีไทย” 

เอกลักษณ์ (UNIQUENESS) 

    “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีมิตรไมตรี” 

 ปรัชญา (PHILOSOPHY) 

    “นรานํ  รัตนํ (ปัญญาเป็นแก้วของนรชน)” 

 

 

 

 



2. ข้อมูลครูและบุคลากร (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖4) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์   
ว่าที่ร้อยตรีอับดุลรอแม  การีอูมา  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา การ

ประถมศึกษา  E-mail  abb157@hotmail.com  โทรศัพท์ 081-9๕9๔๕๑๑  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้
ต้ังแต่   วันท่ี  1๖ มกราคม 256๒  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  3  ปี ๓ เดือน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน     

1 นางสาววิมลรัตน์  จินวรรณ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
โทรศัพท์ ๐๘๔- ๗๔๘๕๗๘๘ E-mail krukem2524t@gmail.com  รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

2 นางสาวสุดารัตน์  แซ่ล่ิม  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
โทรศัพท์ ๐๘๑- ๘๙๖๓๒๖๐ E-mail hemsudarat@hotmail.com  รับผิดชอบฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
 3 นางสาวสุวิมล เสนประภารัตน์ วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์ 081-328-7076  E-mail  suwimol.sen@gmail.com รับผิดชอบฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ 
 4 นางสาวนูรฟาฏีมะฮ์ สะดียามู  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหาร
การศึกษา   (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
โทรศัพท์ 084-8552286  E-mail  fafafa2289@gmail.com  รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

  ตาราง  แสดงจำนวนครู   จำแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา   

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหาร 1 4 5 
ครู  ค.ศ.  ๓ 5 19 24 
ครู  ค.ศ.  ๒ 5 39 44 
ครู  ค.ศ. ๑ 2 10 12 
ครูผู้ช่วย 1 1 2 
พนักงานราชการ - 7 7 
ครูพี่เล้ียง - 6 6 
ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ - 1 1 
ครูจ้างสอนภาษาจีน 1 2 3 
ครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ - 2 2 
ครูอัตราจ้าง 2 - 2 
ธุรการ - 1 1 
ลูกจ้างประจำ 1 - 1 
ลูกจ้างช่ัวคราว 3 4 7 

รวม 21 96 117 

mailto:abb157@hotmail.com
mailto:suwimol.sen@gmail.com
mailto:fafafa2289@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

3. ข้อมูลผู้เรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4) และผู้สำเร็จการศึกษา 

 

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 

อนุบาลปีที่ ๓ 120 120 ๑๐๐.๐๐ 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ 308 308 100.00 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.1 2 24 22 46 23 
อ.๒ 4 47 52 99 24 
อ.๓ 6 50 70 120 20 
รวม 11 103 136 239 44 
ป.๑ 8 97 151 248 31 
ป.๒ 8 143 167 310        39 
ป.๓ 8 159 161 320 40 
ป.๔ 8 155 175 330 41 
ป.๕ 8 160 159 319 40 
ป.๖ 8 144 165 309 39 
รวม        48 858 978 1836  

รวมทั้งหมด 60 961 1,114 2,075  



4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563  ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

กลุ่มสาระ 
จำนวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน(คน) 
นักเรียนที่ได้ 

ผลการเรียน 3-4 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 คน ร้อยละ 

ภาษาไทย 246 2 5 8 6 10 29 17 169 215 87.40 
คณิตศาสตร์ 246 2 5 3 10 11 15 22 178 215 87.40 
วิทยาศาสตร์ 246 2 6 10 11 12 13 24 168 205 83.33 
สังคมศึกษา ฯ 246 2 6 5 17 9 20 30 159 209 84.96 
ประวัติศาสตร์ 246 2 6 4 12 15 24 28 155 207 84.15 
สุข/พละ 246 2 18 8 14 17 25 24 140 189 76.83 
ศิลปะ 246 2 0 2 0 5 9 9 219 237 96.34 
การงาน 246 2 9 9 13 11 10 13 177 200 81.30 
อังกฤษหลัก 246 2 0 3 1 7 16 3 214 233 94.72 
รวม 9 สาระ 2214 18 55 52 84 97 161 170 1579 1910 86.27 

อังกฤษเพิ่มเติม 246 2 2 3 4 12 13 22 188 223 90.65 
ภาษาจีน 246 2 3 6 9 8 18 27 173 218 88.62 
รวม            

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

กลุ่มสาระ 
จำนวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน(คน) 
นักเรียนที่ได้ 

ผลการเรียน 3-4 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 คน ร้อยละ 

ภาษาไทย 310 4 7 7 15 18 35 32 192 259 83.55 
คณิตศาสตร์ 310 5 9 6 4 11 22 32 221 275 88.71 
วิทยาศาสตร์ 310 4 2 5 8 12 22 51 206 279 90.00 
สังคมศึกษา ฯ 310 3 7 2 4 9 10 21 254 285 91.94 
ประวัติศาสตร์ 310 3 5 4 1 11 24 20 242 286 92.26 

สุข/พละ 310 3 16 3 14 9 9 15 241 265 85.48 
ศิลปะ 310 2 5 2 25 16 11 34 215 260 83.87 

การงาน 310 4 0 3 25 22 35 58 163 256 82.58 
อังกฤษหลัก 310 4 2 4 5 16 39 38 202 279 90.00 
รวม 9 สาระ 2790 32 53 36 101 124 207 301 1936 2444 87.60 

อังกฤษเพิ่มเติม 246 4 10 10 15 11 11 13 236 260 83.87 
ภาษาจีน - - - - - - - - - - - 

รวม            



ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

กลุ่มสาระ 
จำนวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน(คน) 
นักเรียนที่ได้ 

ผลการเรียน 3-4 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 คน ร้อยละ 

ภาษาไทย 320 2 30 19 28 35 49 50 108 207 64.69 

คณิตศาสตร์ 320 3 17 26 24 22 56 57 116 229 71.56 

วิทยาศาสตร์ 320 2 18 11 15 26 27 41 180 248 77.50 

สังคมศึกษา ฯ 320 2 10 9 8 10 27 39 216 282 88.13 

ประวัติศาสตร์ 320 2 37 30 29 33 42 52 96 190 59.38 

สุข/พละ 320 2 14 13 10 9 23 32 218 273 85.31 

ศิลปะ 320 2 6 24 31 17 24 36 181 241 75.31 

การงาน 320 2 21 18 18 26 56 49 131 236 73.75 

อังกฤษหลัก 320 2 22 19 17 31 32 63 135 230 71.88 

รวม 9 สาระ 2880 19 175 169 180 209 336 419 1381 2136 74.17 

อังกฤษเพิ่มเติม 320 2 21 11 19 28 34 57 149 240 75.00 

ภาษาจีน - - - - - - - - - - - 

รวม            

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

กลุ่มสาระ 
จำนวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน(คน) 
นักเรียนที่ได้ 

ผลการเรียน 3-4 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 คน ร้อยละ 

ภาษาไทย 329 1 11 21 22 32 38 56 148 242 73.56 

คณิตศาสตร์ 329 1 60 30 24 35 38 42 99 179 53.50 

วิทยาศาสตร์ 329 0 47 38 23 43 45 54 79 178 54.10 

สังคมศึกษา ฯ 329 1 12 11 12 22 39 52 180 271 82.37 

ประวัติศาสตร์ 329 1 15 14 22 27 59 69 122 250 75.99 

สุข/พละ 329 0 12 1 9 3 24 25 255 304 92.40 

ศิลปะ 329 1 7 11 41 42 33 48 146 227 69.00 

การงาน 329 1 19 9 13 69 22 29 167 218 66.26 

อังกฤษหลัก 329 2 35 15 33 21 28 33 162 223 67.78 

รวม 9 สาระ 2961 18 218 150 199 294 326 408 1358 2092 70.52 

อังกฤษเพิ่มเติม 329 0 36 16 22 19 36 33 167 236 71.73 

ภาษาจีน 329 1 52 31 40 45 45 40 75 160 48.63 

รวม            



ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

กลุ่มสาระ 
จำนวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน(คน) 
นักเรียนที่ได้ 

ผลการเรียน 3-4 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 คน ร้อยละ 

ภาษาไทย 319 5 4 24 31 41 48 44 122 214 67.08 

คณิตศาสตร์ 319 6 10 28 40 40 47 43 105 195 61.13 

วิทยาศาสตร์ 319 4 18 23 23 29 32 54 137 223 69.91 

สังคมศึกษา ฯ 319 2 21 28 37 29 51 45 106 202 63.32 

ประวัติศาสตร์ 319 2 33 9 5 16 39 70 146 255 79.94 

สุข/พละ 319 4 0 0 3 34 36 19 223 278 87.15 

ศิลปะ 319 2 1 0 34 11 12 4 255 271 84.95 

การงาน 319 2 22 20 35 29 45 59 108 212 66.46 

อังกฤษหลัก 319 3 9 27 42 52 42 35 109 186 58.31 

รวม 9 สาระ 2871 30 118 159 250 281 352 373 1311 2036 70.92 

อังกฤษเพิ่มเติม 319 3 29 1 1 3 23 82 178 283 88.71 

ภาษาจีน 319 2 68 28 19 14 19 27 142 188 58.93 

รวม            
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

กลุ่มสาระ 
จำนวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน(คน) 
นักเรียนที่ได้ 

ผลการเรียน 3-4 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 คน ร้อยละ 

ภาษาไทย 308 0 9 18 48 78 74 52 29 155 46.41 

คณิตศาสตร์ 308 0 49 53 53 51 47 37 18 102 30.54 

วิทยาศาสตร์ 308 0 54 20 42 38 41 36 77 154 46.11 

สังคมศึกษา ฯ 308 0 81 24 50 35 51 25 42 118 35.33 

ประวัติศาสตร์ 308 0 67 9 35 27 60 56 54 170 50.90 

สุข/พละ 308 0 1 18 25 34 49 51 130 230 68.86 

ศิลปะ 308 0 48 34 37 58 46 23 62 131 39.22 

การงาน 308 0 1 0 0 0 21 41 245 307 91.92 

อังกฤษหลัก 308 0 75 31 50 49 43 28 27 98 29.34 

รวม 9 สาระ 2772 0 385 207 340 370 432 349 684 1465 48.74 

อังกฤษเพิ่มเติม 308 0 59 37 34 40 55 35 48 138 41.32 

ภาษาจีน 308 0 116 45 31 22 21 7 66 94 28.14 

รวม            



5. ผลการทดสอบระดับชาติ 
 ผลการทดสอบ O-NET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเฉลี่ยการสอบโอเนต ปีการศึกษา 2564 

วิชา ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 48.47 50.38 

ภาษาอังกฤษ 37.1 39.22 
คณิตศาสตร์ 36.79 36.83 
วิทยาศาสตร์ 32.89 34.31 



6. ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
 

โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรยีน 
โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับประถมศึกษา 

หลักสูตรโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  ๒๕๖๔) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้                     
/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๙๖๐ ๙๖๐ ๙๖๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ 

 รายวิชาเพิ่มเติม 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาจีน ๔๐ - - ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

๑. แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๒. ลูกเสือ – ยุวกาชาด ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

๓. ชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๔. กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๑๖๐ ๑,๑๒๐ ๑,๑๒๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ 
 



โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(ชม./ปี) รายวิชาพื้นฐาน                                                                              ๙๖๐ 

ท๑๑๑๐๑     ภาษาไทย  ๒๐๐ 

ค๑๑๑๐๑      คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 

ว๑๑๑๐๑     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๘๐ 

ส๑๑๑๐๑        สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ๘๐ 

ส๑๑๑๐๒       ประวัติศาสตร์  ๔๐ 

พ๑๑๑๐๑       สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 

ศ๑๑๑๐๑        ศิลปะ  ๘๐ 

ง๑๑๑๐๑          การงานอาชีพ ๔๐ 

อ๑๑๑๐๑         ภาษาอังกฤษ  ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                               ๘๐ 

อ๑๑๒๐๑     ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ 

จ๑๑๒๐๑     ภาษาจีน ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

▪  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

▪  กิจกรรมนักเรียน  

   ลูกเสือ/ยุวกาชาด ๓๐ 

   ชุมนุม ๔๐ 

▪  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๑๖๐ 

 

 

 

 

 



 

โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(ชม./ปี) รายวิชาพื้นฐาน                                                                              ๙๖๐ 

ท๑๒๑๐๑   ภาษาไทย  ๒๐๐ 

ค๑๒๑๐๑      คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 

ว๑๒๑๐๑    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส๑๒๑๐๑      สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ๘๐ 

ส๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 

พ๑๒๑๐๑      สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 

ศ๑๒๑๐๑   ศิลปะ  ๘๐ 

ง๑๒๑๐๑       การงานอาชีพ ๔๐ 

อ๑๒๑๐๑     ภาษาอังกฤษ  ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 

อ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

▪  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

▪  กิจกรรมนักเรียน  

   ลูกเสือ/ยุวกาชาด ๓๐ 

   ชุมนุม ๔๐ 

▪  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๑๒๐ 

 

 

 

 

 



 

 

โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(ชม./ปี) รายวิชาพื้นฐาน                                                                             ๙๖๐ 

ท๑๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๒๐๐ 

ค๑๓๑๐๑      คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 

ว๑๓๑๐๑       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๘๐ 

ส๑๓๑๐๑       สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ๘๐ 

ส๑๓๑๐๒    ประวัติศาสตร์  ๔๐ 

พ๑๓๑๐๑     สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 

ศ๑๓๑๐๑       ศิลปะ  ๘๐ 

ง๑๓๑๐๑      การงานอาชีพ ๔๐ 

อ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                               ๔๐ 

อ๑๓๒๐๑     ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

▪  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

▪  กิจกรรมนักเรียน  

    ลูกเสือ/ยุวกาชาด ๓๐ 

    ชุมนุม ๔๐ 

▪  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๑๒๐ 

 

 

 

 

 



 

โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(ชม./ปี) รายวิชาพื้นฐาน                                                                              ๙๒๐ 

ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 

ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 

ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ๘๐ 

ส๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 

พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 

ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 

ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                               ๑๒๐ 

อ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ 

จ๑๔๒๐๑ ภาษาจีน ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

▪  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

▪  กิจกรรมนักเรียน  

   ลูกเสือ/ยุวกาชาด ๓๐ 

   ชุมนุม ๔๐ 

▪  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๑๖๐ 

 

 

 

 



 

 

โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(ชม./ปี) รายวิชาพื้นฐาน                                                                              ๙๒๐ 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 

ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ๘๐ 

ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 

พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 

ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                               ๑๒๐ 

อ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ 

จ๑๕๒๐๑ ภาษาจีน ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

▪  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

▪  กิจกรรมนักเรียน  

   ลูกเสือ/ยุวกาชาด ๓๐ 

   ชุมนุม ๔๐ 

▪  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๑๖๐ 

 

 

 



 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

(ชม./ปี) รายวิชาพื้นฐาน                                                                              ๙๒๐ 

ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 

ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 

ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ๘๐ 

ส๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 

พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 

ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 

ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 

อ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ 

จ๑๖๒๐๑ ภาษาจีน ๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

▪  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

▪  กิจกรรมนักเรียน  

   ลูกเสือ/ยุวกาชาด ๓๐ 

   ชุมนุม ๔๐ 

▪  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๑๖๐ 

 
 
 



 
 
 
7. ข้อมูลอาคารสถานที่ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖4) 
 

รายการ จำนวนหลัง จำนวนห้อง หมายเหตุ 
อาคารเรียน 8 60  
อาคารอเนกประสงค์/โรงฝึกงาน 4 4  
อาคารห้องสืบสานศิลปวัฒนธรรม 1 1  
อาคารพยาบาล 1 1  
ห้องน้ำ  ห้องส้วม 11 66  
เรือนเพาะชำ 1 1  
สนามกีฬา  1 -  
ศาลา 4 4  

รวม 31 127  
 
8. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกของสถานศึกษา 
 8.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
  - ลานกิจกรรม ป.1 อาคารตรัง 
  - อาคารอเนกประสงค์ 
  - หอประชุมเพชรชมพู 
  - ห้องสมุด 
  - ห้องสมุด เอไอเอ 
  - ห้องสมุด ICT 
  - ห้องคอมพิวเตอร์ 
  - สวนเกษตร ป.1 
  - ลานเรียนรู้กิจกรรม BBL ป.3 
  - ลานจามจุรี ป.4 

- ลานประดู่ ป.5 
- ลานสน ป.6 

 8.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
  - สนามโรงพิธีช้างเผือก จังหวัดยะลา 
  - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดยะลา 
  - หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดยะลา 
  - TK PARK  จังหวัดยะลา 
  - มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
  - วัดถ้ำคูหาภิมุข 
 



9. ข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 
9.๑ ผลงานดีเด่นของผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2564 

  9.๑.๑ เด็กชายวันอาทิตจวา  นาแว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิบงชนูปถมัภ์ 
ได้คะแนน O - NET เต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา 2564  
  9.1.2 นักเรียนทีได้คะแนนสูงสุดในการทดสอบระดับชาติ  O – NET 
  วิชาภาษาไทย 

เด็กหญิงเพ็ญจมาศ  เรืองถาวรพันธ์   คะแนนเฉล่ีย 89.90 
  วิชาคณิตศาสตร์  

เด็กขายวันอาทิตจวา  นาแว   คะแนนเฉล่ีย 93.50 
  วิชาวิทยาศาสตร์ 

1. เด็กขายวันอาทิตจวา  นาแว   คะแนนเฉล่ีย 70.00 
2. เด็กหญิงพชรพร  วจีวรสิทธิ์   คะแนนเฉล่ีย 70.00 

  9.1.3 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คงสวัสดิ์   รางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันการเขียนเรื่องเล่า 
ระดับช้ัน ป.4-6 ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “วิถีพุทธ วิถีไทย ปลอดภัยโควิด (Covid - 19)” สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ 
  9.1.4 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คงสวัสด์ิ รางวัลชมเชย อันดับ ๑ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ระดับช้ัน ป.4-6 ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “วิถีพุทธ วิถีไทย ปลอดภัยโควิด (Covid - 19)” 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ 
    9.1.5 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คงสวัสด์ิ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 กิจกรรมการประกวด
บรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 สำนักงานวฒันธรรมจังหวัดยะลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา 
  9.1.6 เด็กชายนะดีม  อับดุลเลาะ ได้รับรางวัลระดับจังหวัด วิชาวิทยาศาสตร์ ในการเข้าร่วม
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Tedet) ประจำปี พ.ศ.2564  

  9.1.7 เด็กหญิงปุณณภา  เพ็ชรยังคง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดเรียงความใน
หัวข้อ “รักของแม่” ภายใต้โครงการประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องส้ันและภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 12 สิงหาคม 
2564 
  9.1.8 เด็กหญิงมุมีนะห์  นิตา ได้รับเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ ๘๐%   
โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ “คณิตศาสตร์ ออนไลน์” ครั้งท่ี ๑ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ บริษัทท็อปเทส จำกัด 
  9.1.9 เด็กชายมุมิน  นิตา ได้รับเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ ๘๐% โครงการ
ทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ “คณิตศาสตร์ ออนไลน์” ครั้งท่ี ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  9.1.10 เด็กชายมุมิน  นิตา ได้รับรางวัลรองอันดับ 3การแข่งขันระดับโลก สมาร์ทเบรน 
ออนไลน์ ชิงแชมป์จินตคณิตนานาชาติ ครั้งท่ี ๒   SMART BRAIN8t 



  9.1.11 เด็กหญิงมุมีนะห์  นิตา ได้รับโล่รางวัล Children’s Award of Thailand การ
ค้นหา “สุดยอดเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย” สาขาความสามารถพิเศษเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปี ๒๕๖๕  สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม 
  9.1.12 เด็กชายมุมิน  นิตา ได้รับโล่รางวัล Children’s Award of Thailand การค้นหา 
“สุดยอดเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย” สาขาความสามารถพิเศษเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 
๒๕๖๕สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม 
  9.1.13 เด็กหญิงมุมีนะห์   นิตา ได้รับโล่รางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕” กระทรวงศึกษาธิการ 
  9.1.14 เด็กหญิงเพ็ญจมาศ  เรืองถาวรพันธ์  
   9.๑.15 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สอบเข้าเรียนโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง 
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ 

1. เด็กหญิงพชรพร  วจีวรสิทธิ์ 
2. เด็กขายวันอาทิตจวา  นาแว 
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล 
1. เด็กหญิงพชรพร  วจีวรสิทธิ์ 
2. เด็กขายวันอาทิตจวา  นาแว 
โรงเรียน มอว. วิทยานุสรณ์ 
1. เด็กขายวันอาทิตจวา  นาแว 

  

9.๒ ผลงานดีเด่นของครูประจำปีการศึกษา 2563 
   9.๒.๑ นางสาววิมลรัตน์  จินวรรณ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นมณีนพรัตน์ราชธานีศรีสยาม ครั้งท่ี 
1 สาขา รางวัลผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น  รางวัลเชิดชูเกียรติยศแก่ เยาวชน และผู้อนุรักษ์ศาสนาวัฒนธรรม
ไทย ส่งเสริมผู้พัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำ 2564 ภายใต้โครงการ มณีนพรัตน์ราชธานีศรีสยาม
ครั้งท่ี 1 
  9.2.2 นางนุจรีย์  แกสมาน รางวัล เหรียญทองระดับชาติครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ในการ
ประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นท่ีประจักษ์เพื่อรับรางวัลผู้ทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 10 
  9.2.3 นายฉัตรชัย  ประแก้ว ได้รับการคัดเลือกเป็นมณีนพรัตน์ราชธานีศรีสยาม ครั้งท่ี 1 
สาขา รางวัลบุคคลดีเด่นผู้เป็นตัวอย่างท่ีดี  รางวัลเชิดชูเกียรติยศแก่ เยาวชน และผู้อนุรักษ์ศาสนาวัฒนธรรม
ไทย ส่งเสริมผู้พัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำ 2564 ภายใต้โครงการ มณีนพรัตน์ราชธานีศรีสยาม
ครั้งท่ี 1 
  9.2.4 นางสาววิมลรัตน์  จินวรรณ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประเภทผู้บริหาร  ประจำปี 256๓ 



  9.2.5 นายฉัตรชัย  ประแก้ว ได้รับรางวัลครูและบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 คนดีศรี
เสมา จชต. ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประเภทรางวัล
ด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพ 
  9.2.6 นายนพเดช  นวลละออง ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 
2565 ประเภทครูผู้สอน จากสำนักงานลุกเสือแห่งชาติ 

  9.2.7 นางสุนีย์  ขวัญศรี รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการประกวดบรรยายธรรม ระดับ
จังหวัด    ประจำปี 2565  

9.๓ ผลงานดีเด่นของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 
    รางวัลชนะเลิศ ยอดสวดธรรมจักรสูงสุด (ประเภทโรงเรียน) จังหวัดยะลา ยอดรวม 7,200 
จบ จากประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดยะลา 

10.ข้อมูลผู้บริหาร 

1)  ผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  ว่าที่ร้อยตรีอับดุลรอแม  การีอูมา  วุฒิการศึกษาสูงสุด  
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขา การประถมศึกษา  E-mail  abb157@hotmail.com  
ที ่อยู ่บ้านเลขท่ี 31  หมู ่ที ่ ๕  ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามันจังหวัดยะลา  95000  โทรศัพท์ -   
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-9๕9๔๕๑๑  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่   วันที่  1๖ มกราคม 256๒  จนถึง
ปัจจุบัน เป็นเวลา  2  ปี ๓ เดือน 
  ๒)  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  4  คน   

2.1 นางสาววิมลรัตน์  จินวรรณ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
โทรศัพท์ ๐๘๔- ๗๔๘๕๗๘๘ E-mail krukem2524t@gmail.com  รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

2.2 นางสาวสุดารัตน์  แซ่ล่ิม  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
โทรศัพท์ ๐๘๑- ๘๙๖๓๒๖๐ E-mail hemsudarat@hotmail.com  รับผิดชอบฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
  2.3 นางสาวสุวิมล เสนประภารัตน์ วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา
บร ิหารการศ ึกษา  โทรศ ัพท์ 081-328-7076  E-mail  suwimol.sen@gmail.com ร ับผ ิดชอบฝ่าย
บริหารงานงบประมาณ 
  2.4 นางสาวนูรฟาฏีมะฮ์ สะดียามู  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การ
บริหารการศึกษา   (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
โทรศัพท์ 084-8552286  E-mail  fafafa2289@gmail.com  รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
 
11. ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
1. นางอัญชลี ยาวงศ์  โทรศัพท์ 081-6798368  E-mail anchaleeyawong@gmail.com  
2. นางนุจรีย์  แกสมาน โทรศัพท์ 062- 5857405 E-mail nuchy2520@hotmail.com 

 

mailto:abb157@hotmail.com
mailto:suwimol.sen@gmail.com
mailto:fafafa2289@gmail.com
mailto:anchaleeyawong@gmail.com


2.2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นที่ ๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นย่อย  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  ๑๐๐  
 

ชั้น จำนวนผู้เรียน เฉลี่ยร้อยละ 

ป.๑ 246 79.78 

ป.๒ 310 71.48 

ป.๓ 321 79.88 

ป.๔ 330 73.85 

ป.๕ 319 74.70 

ป.๖ 308 77.79 

รวมทั้งส้ิน/เฉล่ียร้อยละ 1834 76.25 

สรุประดับคุณภาพ ดี    
 

กระบวนการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์จัดให้มกีิจกรรมบูรณาการสมุนไพรไทย ต้านภัยโควิดเพื่อให้รู้จักการนำสมุนไพร
ไทยต้านภัยโควิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยบูรณาการเนื้อหาวิชาทุกกลุ่มสาระมาอยู่ในเรื่องเดียวกัน  เพื่อให้
ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และก้าวทันการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ การป้องกันการดูแลตนเอง และคนใน
ครอบครัว ให้สามารถอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบัน และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม โดยมีการประเมินการเขียน การ
อ่าน การพูด เพื่อใช้ส่ือสารในชีวิตประจำวัน  ในการคิดคำนวณและการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ได้จัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยทบทวน การบวก  ลบ  คูณ หาร  และโจทย์ปัญหา ผ่าน
ช่องทางต่างๆ  เช่น  กลุ่มไลน์ห้องเรียน  เฟสบุ๊กในแต่ละรายวิชา แลในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนการส่ือสารนั้นทางครูผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนรู้
ท่ีเน้นการปฏิบัติจริง ดังนี้ 
 - ความสามารถในการอ่าน ได้ดำเนินการโดยการฝึกอ่านคำ ข้อความ และประโยคส้ัน ๆ ซึ่งการฝึกอ่าน 
จะให้นักเรียนได้ออกเสียงคำทีละคำตามครู อ่านทีละคนและอ่านด้วยตนเอง จะยึดคำตามบัญชีคำพื้นฐาน 
ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักและคำท่ีใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและคำท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
 - ความสามารถในการเขียน กระตุ้นโดยการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคำถามและตอบ
คำถาม การเขียนเรียงประโยคส้ัน ๆ เป็นเรื่องราวต่าง ๆ  
 - สื่อที่ใช้ในการพัฒนาทักษะ มีดังนี้ บัตรคำออนไลน์ บัตรคำอ่านออนไลน์ แถบประโยคออนไลน์ บัตร
ภาพออนไลน์ แบบฝึกทักษะการตอบคำถามจากเรื่องท่ีอ่าน แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่อง 



 - กระบวนการเรียนการสอนที่ใช้ คือ ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการตั้งคำถาม การเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ 
 ครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรโดยคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ  
และมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์  การลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ทักษะกระบวนการคิดทักษะกระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลักโดยมุ่งพัฒนา
ให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้  ซึ่งครูได้ใช้เทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลาย ใช้ส่ือเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ มีการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีสอนหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน และให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการคิด ปฎิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียน
ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จนเกิดเป็นทักษะท่ีตกผลึกอยู่ในตัวของนักเรียน สามารถนำทักษะการคิดคำนวณนั้น
ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ผลการดำเนินงาน 
ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน สื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างถูกต้อง และเป็นลำดับขั้นตอน 

จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 76.25 เป็นไปตามเป้าหมาย
ของโรงเรียน สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในด้านการอ่านและการเขียน การคิดคำนวณ (การแข่งขันจินตคณิต)  
จนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   เมื่อสิ้นสุดโครงการโรงเรียนได้นำเสนอข้อมูลผ่านช่องทาง
ต่างๆ  เช่น  กลุ่มไลน์โรงเรียน ผู้ปกครอง  เฟสบุ๊ก  เวปไซต์ของโรงเรียน ที่ประชุมบุคลากร  และเล่ม
เอกสารรายงานโครงการเพื่อแจ้งผลการดำเนินงานตามกิจกรรม   
จุดเด่น 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีเน้นการการอ่าน  และการคิดคำนวณ โดยใช้กิจกรรมท่ีนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง จากการใช้แบบฝึก คลิปวิดิโอ แอปพลิเคช่ันต่าง ๆ 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้เรียนบางส่วนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดคำนวณ 

แผนการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. กิจกรรมแข่งขันทักษะทุกกลุ่มสาระ 
3. กิจกรรมโครงงาน 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ รายงานโครงการ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นที่ ๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นย่อย  ๒) การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดและแก้ปัญหาของ
ผู้เรียน 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  ๑๐๐  



ชั้น จำนวนผู้เรียน เฉลี่ยร้อยละ 

ป.๑ 246 84.83 

ป.๒ 310 85.33 

ป.๓ 321 87.71 

ป.๔ 330 86.80 

ป.๕ 319 78.14 

ป.๖ 308 88.67 

รวมทั้งส้ิน/เฉล่ียร้อยละ 1834 85.25 

สรุประดับคุณภาพ ดีเลิศ   
 

กระบวนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด
และแก้ปัญหาของผู้เรียน 
  ครูผู ้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยใช้ร ูปแบบการเรียนรู้ที ่หลากหลาย เช่น  
โครงงานสมุนไทยต้านโควิด การถามตอบ การใช้เกม เป็นต้น โดยมีส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ได้แก่ คลิปการสอน บทเพลง การผลิตสื่อ บัตรคำออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อฝึกให้ผู้เรียน
ค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ ด้วยตนเอง กำหนดหัวข้อ/ปัญหาในการเรียนรู ้ และมีครูผู ้สอนเป็นผู้ให้คำแนะนำ 
ประเมินผลจากสภาพจริงโดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนและการประเมินจากช้ินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ผู้เรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถสรุป

ประเด็น ต่างๆ ได้ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล สามารถแก้ปัญหาเป็นไปตามลำดับข้ันตอน อยู่ในระดับ ดี  
และเมื่อดำเนินโครงการแล้วสามารถนำเสนอข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กลุ่มไลน์ห้องเรียน  กลุ่มไลน์
ผู้ปกครอง เฟสบุ๊กประชาสัมพันธ์โรงเรียน เวปไซต์โรงเรียน ท่ีประชุมบุคลากร และเล่มเอกสารรายงาน
โครงการเพื่อแจ้งผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 

จุดเด่น 
ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น  

โครงงานสมุนไทยต้านโควิด การถามตอบ การใช้เกม  โดยมีส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ ได้แก่ คลิปการสอน บทเพลง การผลิตส่ือ บัตรคำออนไลน์  

จุดทีค่วรพัฒนา 
ผู้เรียนบางส่วนขาดความมั่นใจ และไม่กล้าแสดงออกในด้านการแสดงความคิดเห็น การรวบรวมข้อมูล 

นำเสนอยังไม่เป็น ตามลำดับขั้นตอน 



แผนการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. กิจกรรมแข่งขันทักษะทุกกลุ่มสาระ 
3. กิจกรรมโครงงาน 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
 แผนการจัดการเรียนรู้   รายงานโครงการ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นที่ ๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นย่อย  ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผลงานอย่างสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  ๑๐๐  
 

ชั้น จำนวนผู้เรียน เฉลี่ยร้อยละ 

ป.๑ 246 76.00 

ป.๒ 310 69.17 

ป.๓ 321 83.14 

ป.๔ 330 76.60 

ป.๕ 319 70.43 

ป.๖ 308 86.00 

รวมทั้งส้ิน/เฉล่ียร้อยละ 1834 76.00 

สรุประดับคุณภาพ ดี    
 

กระบวนการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผลงานอย่างสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง 
  การสร้างนวัตกรรมซึ่งเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ท่ีสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนนำ
องค์ความรู้ ความคิด ตลอดจนทักษะกระบวนการในการทำงาน เป็นปัจจัยท่ีสำคัญท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนออกแบบ
และสร้างนวัตกรรมของตนเองให้ได้ตามข้อกำหนดท่ีตนเองต้องและมีความเหมาะสมกับวัยและระดับช้ันเรียน 
ซึ่งครูผู้สอนได้พิจารณาถึงความสอดคล้องในข้อกำหนด  การพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของ
ผู้เรียนครูผู้สอนมีรูปแบบ กระบวนการ การดำเนินการดังนี้ 

- สร้างองค์ความแก่ผู้เรียนใน คำว่า “ นวัตกรรม” เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจความหมาย ความสำคัญ /
ประโยชน์  การนำตัวอย่าง แบบอย่างของนวัตกรรมให้ผู ้เรียนได้เห็น สัมผัสต้องในสิ่งที ่เป็น
เป้าหมาย ถือเป็นการกระตุ้นความต้องการของผู้เรียน 

- ผู้เรียนได้รับการฝึกการออกแบบในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมที่ส่งเสริมแก่ผู้เรียนเป็น
นวัตกรรมที่อาศัยสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้/ของเล่น ตลอดจน
รูปแบบวิธีการดแูลรักษาการปรับปรุงและแก้ไข 

- ผู้เรียนได้ทดลองและฝึกปฏิบัติในการสร้างนวัตกรรม ที่ผ่านกระบวนการการออกแบบที่ตนเอง
กำหนดหรือต้องการ ตลอดจนการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะกระบวนการ ซึ่งนับว่าเป็น
สิ่งจำเป็นและมีความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรม และเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนตลอดไป 



- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานของ
ตัวเอง การสร้างนวัตกรรมซึ่งเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ท่ีสามารถพัฒนา
ให้ผู้เรียนนำองค์ความรู้ ความคิด ตลอดจนทักษะกระบวนการในการทำงาน เช่นการประดิษฐ์
หน้ากากจากวัสดุลังกระดาษ การสร้างสรรค์ชิ ้นงานบนแผงไข่ การประดิษฐ์ที ่คั ่นหนังสือใน
กิจกรรมบูรณาการโครงงาน IS สมุนไพรไทยต้านโควิด 

 
 
ผลการดำเนินงาน 

ผู้เรียนสามารถสร้างและประดิษฐ์นวัตกรรมในรูปแบบท่ีตนเองสนใจ สร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน และ
นำเสนอในกลุ่มไลน์ห้องเรียน  คลิปวิดิโอ  You Tube ได้ 

จุดเด่น 
โรงเรียนมีผลงานท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรียน ผู้เรียนเกิดความ

ภาคภูมิใจ มีช้ินงานผ่านตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด และนำเสนอได้ 

 

จุดทีค่วรพัฒนา 
ผู้เรียนบางส่วนยังขาดความมุ่งมั่น จินตนาการในการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ท่ีน่าสนใจ 

แผนการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
1. กิจกรรมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ 
2. กิจกรรมโครงงาน 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
1. แผนการจัดการเรียนรู้  
2. รายงานโครงการ 
3. ผลงานนักเรียน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นที่ ๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นย่อย  ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  ๑๐๐  
 

ชั้น จำนวนผู้เรียน เฉลี่ยร้อยละ 

ป.๑ 246 76.00 

ป.๒ 310 69.17 

ป.๓ 321 83.14 

ป.๔ 330 76.60 

ป.๕ 319 70.43 

ป.๖ 308 86.00 

รวมทั้งส้ิน/เฉล่ียร้อยละ 1834 76.89 

สรุประดับคุณภาพ ดี    
 

กระบวนการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์แก่ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนให้ผู้เรียนเกิดองค์
ความรู้ ทักษะกระบวนการด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ในสาระสื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศที่สูงขึ ้น โดยครูผู ้สอนได้ใช้รูปแบบวิธีการ
หลากหลาย กระบวนการที่สามารถส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะกระบวนการที่สามารถนำไปใช้ใน
สร้างผลงานของตนเอง  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์แก่ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ 
ทักษะกระบวนการด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ใน
สาระส่ือและอุปกรณ์เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสูงขึ้น ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนท่ีสำคัญดังนี้ 

- ครูผู้สอนได้ใช้รูปแบบวิธีการหลากหลาย กระบวนการที่สามารถส่งเสริม และ พัฒนาผู้เรียน ให้
เกิดทักษะกระบวนการท่ีสามารถนำไปใช้ในสร้างผลงานของตนเอง  

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทดลอง ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในการใช้สื่อเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างผลงานและนำไปใช้ประกอบการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามรูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนท่ีมีความสามารถและ
ทักษะแก่ผู้เรียนท่ีมีทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยีให้มีความสามารถท่ีสูงขึ้น 



-  ฝึกปฏิบัติผู้เรียนในการใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การใช้ส่ือเทคโนโลยี และสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเอื้อต่อการเรียนรู้ท่ีเพิ่มขึ้นและมี
คุณภาพท่ีสูงขึ้น 

ผลการดำเนินงาน 
  ผู้เรียนใช้ส่ือ เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า และมีทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลอย่าง
เหมาะสม สร้างช้ินงานและสามารถนำไปประยุกตใ์ช้ประกอบการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ 

จุดเด่น 
ผู้เรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปตามท่ีโรงเรียนกำหนด และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการ

สืบค้น ค้นคว้าข้อมูล เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

จุดทีค่วรพัฒนา 
 ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ทำให้ชำรุดเสียหายในบางส่วนเนื่องจาก
มีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน  

แผนการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพห้องคอมพิวเตอร์  

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
1. แผนการจัดการเรียนรู้  
2. รายงานโครงการ 
3. ผลงานนักเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นที่ ๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นย่อย  ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  ๑๐๐ 

ชั้น จำนวนผู้เรียน เฉลี่ยร้อยละ 

ป.๑ 246 78.52 

ป.๒ 310 73.78 

ป.๓ 321 79.09 

ป.๔ 330 77.02 

ป.๕ 319 75.05 

ป.๖ 308 80.60 

รวมทั้งส้ิน/เฉล่ียร้อยละ 1834 77.34 

สรุประดับคุณภาพ ดี    
 

กระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร ดำเนินการจัดทำหลักสูตรกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
2560) หลักสูตรสถานศึกษา  จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยครูผู้สอนร่วมกันวางแผนวิเคราะห์ ผู้เรียน วางแผนการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด และมีการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ผ ู ้ เ ร ี ยนอย ่างหลากหลาย เช ่น   โครงการยกระด ับผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน ก ิ จกรรมส ่ ง เ สริ ม
คุณธรรม  จริยธรรม  กิจกรรมสมุนไพรไทยต้านโควิด กิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนสอบ O-NET ส่งเสริมให้
ครูผู้สอนประเมินผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ สะท้อนผลการประเมินให้ผู้เรียนและผู้ปกครอง
ทราบ และส่งเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมตามอัธยาศัย 
 
ผลการดำเนินงาน 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนได้วางไว้ 

จุดเด่น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมาย ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี โรงเรียน

กำหนด ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้สอบเข้าศึกษา
ต่อในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง และได้เข้าศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคน 



จุดทีค่วรพัฒนา 
 ผู้เรียนบางส่วนมีปัญหาด้านครอบครัวและเศรษฐกิจ ทำให้การเรียนขาดความต่อเนื่อง ผลการเรียนลด
ต่ำลง 

แผนการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. โครงการเยี่ยมบ้าน 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
1. รายงานผลการเรียน 
2. ข้อมูลสารสนเทศประจำปี 2564 
3. รายงานโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นที่ ๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นย่อย  ๖) ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  ๑๐๐ 

ชั้น จำนวนผู้เรียน เฉลี่ยร้อยละ 

ป.๑ 246 81.67 

ป.๒ 310 87.00 

ป.๓ 321 81.43 

ป.๔ 330 86.40 

ป.๕ 319 88.29 

ป.๖ 308 87.00 

รวมทั้งส้ิน/เฉล่ียร้อยละ 1834 85.30 

สรุประดับคุณภาพ ดีเลิศ    
 

กระบวนการพัฒนาความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้และมี

ทักษะพื้นฐานในการต่อยอดอาชีพ ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ เช่น การทำเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน 
การเพาะถั่วงอกในขวดน้ำเพื่อการบริโภคในครัวเรือน การปลูกต้นหอมในภาชนะท่ีหาได้ใกล้ตัว ผลจาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพท่ีสูงขึ้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นสาระท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ซึ่งผลจาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพที่สูงขึ้นโดยมีกระบวนการท่ี
สำคัญดังนี้ 

-  ครูผู้สอนได้สร้างองค์ความรู้แก่เรียนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การบรรยายประกอบส่ือเทคโนโลยีถึง
ความสำคัญของความรู้เพื ่อสร้างทักษะในการประกอบอาชีพต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัยและ
สภาพแวดล้อมสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 

- การทดลองและฝึกปฏิบัติการปฏิบัติงานต่างๆ ที ่สามารถนำไปใช้เพื ่อประกอบอาชีพได้  
โดยเฉพาะงานด้านการเกษตร ซึ่งได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการปลูกพืชผักสวนครัว  พืช
สมุนไพรเพื่อใช้รักษาโควิด ก่อให้เกิดความภูมิใจแก่ผู้เรียน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานตามความรู้
และทักษะท่ีได้รับการฝึกปฏิบัติ 



- จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ซึ่งได้รับการถ่ายทอดและสร้างความรู้จากครูผู้สอนให้ผู้เรียนสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเรียนรู้ตามรูปแบบและกิจกรรมต่างๆ ของตนเองซึ่งได้รับการฝึกฝน ส่งผล
ให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานได้ตามต้องการและมีความพึงพอใจต่อผลงานของตนเองทำให้ผู้เรียนได้สร้าง
ผลงาน ร่วมกิจกรรม และปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานทักษะอาชีพพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอ 

ผลการดำเนินงาน 
ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเรียนรู้ตามรูปแบบและกิจกรรมต่างๆ ของตนเองซึ่งได้รับการฝึกฝน ส่งผล

ให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานได้ตามต้องการและมีความพึงพอใจต่อผลงานของตนเองทำให้ผู้เรียนได้สร้าง
ผลงาน ร่วมกิจกรรม และปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานทักษะอาชีพพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอ 

จุดเด่น 
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานอย่างเป็นระบบและสำเร็จ

ลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ มีภาวะของการเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จากความร่วมมือของผู้ปกครอง อีกท้ังยัง
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

จุดทีค่วรพัฒนา 
 ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองท่ีมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆมาสาธิต 
หรือนำเสนอ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง 

แผนการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
1. โครงการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ 

2. กิจกรรมโครงงาน 

3. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
1. ข้อมูลสารสนเทศประจำปี 2564 
2. รายงานโครงการ 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นที่ ๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นย่อย  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  ๑๐๐ 
 

ชั้น จำนวนผู้เรียน เฉลี่ยร้อยละ 

ป.๑ 246 98.78  

ป.๒ 310 98.39 

ป.๓ 321 96.27 

ป.๔ 330 99.70 

ป.๕ 319 98.75  

ป.๖ 308 100 

รวมทั้งส้ิน/เฉล่ียร้อยละ 1834 98.64 

สรุประดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
 

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมท่ีโรงเรียนกำหนด อันหมายถึง ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติปฏิบัติท่ีดีท้ัง
กาย วาจา ใจ ตามคุณลักษณะและค่านิยมที่กำหนดไว้ในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ความรักชาติ ศาสน์  
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ คือ ยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีมิตรไมตรี โรงเรียนได้จัดทำโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้  
 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online, On-demand และ On-hand  โดยครูประจำ
วิชาและครูประจำชั้นพบปะผู้เรียนผ่านแอปพลิเคชัน Line, Google Meet, Google Classroom, Zoom 
ทั้งนี้นักเรียนจะได้รับการอบรมในด้านของคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีจากการจัดการเรียนการสอน
โดยบูรณาการสอดแทรกเนื้อหากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนั้นนักเรียนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขัน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนวิถีพุทธปีงบประมาณ 2564 ที่จัดขึ้น
โดยสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ทั้งนี้ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ได้ส่งเสริมให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการเขียนเรื ่องเล่า กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-6 ปี
การศึกษา 2564 ในหัวข้อ “วิถีพุทธ วิถีไทย ปลอดภัยโควิด (Covid - 19)”  จนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันการเขียนเรื่องเล่า และรางวัลชมเชย อันดับ ๑ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ
ชั้นป.4-6 ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “วิถีพุทธ วิถีไทย ปลอดภัยโควิด (Covid - 19)” กิจกรรมส่งเสริม



ความดี โดยการส่งเสริมให้นักเรียนมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณบ้านท่ีอยู่อาศัยของตนเอง ให้มีความสะอาด เรียบร้อย ท้ังนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดกิจกรรม
ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ปกครองคอยดูแลและให้คำแนะนำในการทำกิจกรรม และรายงานผลถ่ายรูปการทำ
กิจกรรมส่งในไลน์ประจำห้องเรียนให้ทางโรงเรียนทราบ กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันพ่อ
แห่งชาติ ได้แนะนำให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีผู้ปกครองคอยดูแลและให้คำแนะนำในการทำกิจกรรม 
และรายงานผลถ่ายรูปการทำกิจกรรมส่งในไลน์ประจำห้องเรียนให้ทางโรงเรียนทราบ รวมถึงกิจกรรมวัน
ตรุษจีน ซึ่งทางโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของทุกเช้ือชาติ โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้นี้ซึ่งมีวัฒนธรรมพหุวัฒนธรรมมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีน คนไทยเช้ือสายมลายู และคนไทยโดยแท้จริง     
ซึ ่งเทศกาลตรุษจีนเป็นการฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามธรรมเนียมจีน ซึ่งถือเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญมากใน
วัฒนธรรมจีน โดยเฉลิมฉลองด้วยหลักการพื้นฐานในเรื่องความกตัญญูกตเวที ความยึดถือในวงศ์สกุลและ
บรรพบุรุษของตระกูล โดยมีความเชื่อว่าถ้าปฏิบัติธรรมเนียมได้อย่างถูกต้องตามประเพณีจะเกิดความเจริญ   
มั ่งคั ่ง ความสันติสุข และความไพบูลย์วงศ์ตระกูล ตลอดจนความรุ่งเรีองของกิจการการค้าต่าง  ๆ และ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของสมาชิกในครอบครัว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม      
วันตรุษจีนขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ปกครอง
คอยดูแลและให้คำแนะนำในการทำกิจกรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) มีการรายงานผลถ่ายรูปการทำกิจกรรมส่งในไลน์กิจกรรมและส่งผลงานท่ีโรงเรียน เพื่อตรวจ
และประกาศผลให้นักเรียนทราบ ผลที่นักเรียนได้รับ คือ นักเรียนโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ได้รับรู้และสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีน ถือว่าเป็นช่วงเวลาของครอบครัว ที่อย่าง
น้อยจะได้ใช้เวลาร่วมกันสักครั้งในรอบปี ช่วงเวลานี้จึงเป็นวันแห่งความสุขและความอบอุ่น ท่ีญาติพี่น้องจะได้
เจอกัน รวมถึงนักเรียนได้เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งการตั้งหลักเริ่มต้นในปีใหม่ของชาวจีน ได้ปฏิบัติ
ตามความเชื่อเพื่อให้ชีวิต หน้าท่ีการงาน เจริญรุ่งเรือง ถือเป็นประเพณีแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างเป็นมงคล
นั่นเอง 
ผลการดำเนินงาน 

นักเรียนมีความคิดรู้จักใช้ทักษะชีวิต รักษ์ความเป็นไทย มีความกล้าแสดงออกและรู้จักการมีส่วนร่วม
ในการทำกิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิดกล้าทำ และร่วมปลูกฝักลักษณะนิสัยให้รู้จักยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ส่งเสริมความกตัญญูต่อแผนดินเกิด กตัญญูท่ีมีต่อผู้มีพระคุณอันได้แก่ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ 
รวมทั้งสามารถปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีได้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ รู้จักนำแนว
ทางการดำเนินงานไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสุขสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ เป็นคนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมตรงตามคุณลักษณะที่สังคมต้องการ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

 



จุดเด่น 
ผู้เรียนมีพฤติกรรมและการแสดงออกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดีงามส่งผลให้ได้รับการ

ยกย่อง สรรเสริญ ช่ืนชมจากสาธารณชน  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19) โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนและชุมชนท่ีผู้เรียนอาศัยอยู่  

แผนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้สูงขึ้น 
1. โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
2. กิจกรรมค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
1. ข้อมูลสารสนเทศประจำปี 2564 
2. รายงานโครงการ 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. เกียรติบัตรรางวัล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นที่ ๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นย่อย ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ค่าเป้าหมาย      ร้อยละ  ๑๐๐  
 

ชั้น จำนวนผู้เรียน เฉลี่ยร้อยละ 

ป.๑ 246 98.78 

ป.๒ 310 98.39 

ป.๓ 321 96.26 

ป.๔ 330 99.70 

ป.๕ 319 98.75 

ป.๖ 308 100.00 

รวมทั้งส้ิน/เฉล่ียร้อยละ 1834 98.64 

สรุประดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
 
 
กระบวนการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออกและส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิน่  
ได้แก่ การยกมือไหว้ หรือ ดุอา และพูดคำว่า “สวัสดีครับ” “สวัสดีค่ะ” หรือคำว่า “สลาม” ตามหลักศาสนา
ของตนเอง และให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ หรืองานท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีของไทยท้ังใน
และนอกโรงเรียน เช่น โครงการวันสำคัญ วันชักพระ วันสารทเดือนสิบ วันตรุษจีน ทางโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนไทยเช้ือสายจีนใน
รูปแบบออนไลน์ มีกิจกรรมวาดภาพ เขียนการ์ดอวยพร คัดลายมือ ร้องเพลงและเล่านิทานภาษาจีน และเนื่อง
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทางโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ปกครองคอยดูแลและให้คำแนะนำในการทำกิจกรรม และรายงานผล
ถ่ายรูปการทำกิจกรรมส่งในไลน์ประจำห้องเรียน อีกท้ังทางโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
บรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ท่ีจัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา จนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 กิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม 
ระดับจังหวัด ประจำป ี2565 ช่วงช้ันท่ี ๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖) 
 
 
 
 



ผลการดำเนินงาน 
 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นไทย สร้างความรักความ
สามัคคี ปรองดองกัน ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น จนเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 
 
จุดเด่น 
 ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน “ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย  มีมิตรไมตรี”     
ผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 
 
จุดทีค่วรพัฒนา  
 การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนได้ยึดมั่นและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่าง
ยั่งยืน 
 
แผนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้สูงขึ้น  
 เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนเห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  รวมทั้งภูมิปัญญาไทยอย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนจึงกำหนดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการประกวดมารยาทไทย  
2. โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
3. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
1. ข้อมูลสารสนเทศประจำปี 2564 
2. รายงานโครงการ 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 
5. แบบประเมินคุณลักษณอันพึงประสงค์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นที่ ๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นย่อย  ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  ๑๐๐ 
 

ชั้น จำนวนผู้เรียน เฉลี่ยร้อยละ 

ป.๑ 246 98.78 

ป.๒ 310 98.39 

ป.๓ 321 96.26 

ป.๔ 330 99.70 

ป.๕ 319 98.75 

ป.๖ 308 100.00 

รวมทั้งส้ิน/เฉล่ียร้อยละ 1834 98.64 

สรุประดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
 

 

กระบวนการพัฒนาการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 โรงเรียนจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียน มีความรู้ความสามารถในการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายทางความคิดเห็น ความเข้าใจ และการเปลี่ยนแปลงความคิดซึ่งกัน
และกัน ยอมรับและเห็นความงามในความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยครูประจำชั้นจัดทำข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบออนไลน์ และทางโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ได้มีการดำเนินการจัด
กิจกรรมวันตรุษจีนขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย ซึ่งได้จัดกิจกรรมวาดภาพ เขียนการ์ดอวยพร คัดลายมือ ร้องเพลง และเล่า
นิทานภาษาจีนให้นักเรียนเข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ปกครองคอยดูแลและให้คำแนะนำในการทำ
กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 
 นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ ยอมรับและในความแตกต่างของศาสนา ปฏิบัติตนตาม
หลักของศาสนาที่ตนเองนับถือ ทำกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนมและสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 



จุดเด่น 
 โรงเรียนได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามท่ีกำหนดทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมด้านการปรับตัว
ในการอยู่ร่วมกัน  แสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่น  บนความแตกต่างและวัฒนธรรมท่ี
หลากหลาย เรียนรู้เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
แผนการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

1. โครงการประกวดมารยาทไทย  
2. โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
3. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
1. ข้อมูลสารสนเทศประจำปี 2564 
2. รายงานโครงการ 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นที่ ๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นย่อย  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ ๑๐๐  
 

ชั้น จำนวนผู้เรียน เฉลี่ยร้อยละ 

ป.๑ 246 98.78 

ป.๒ 310 98.39 

ป.๓ 321 96.26 

ป.๔ 330 99.70 

ป.๕ 319 98.75 

ป.๖ 308 100.00 

รวมทั้งส้ิน/เฉล่ียร้อยละ 1834 98.64 

สรุประดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
 

 

กระบวนการพัฒนาความสามามารถผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพดีเหมาะสมกับวัย โดย 
1. กิจกรรมอาหารเสริมนม 
2. กิจกรรมวัดส่วนสูง ช่ังน้ำหนัก 
3. การบริการจัดการเรียนร่วม 
4. กิจกรรมการออกกำลังกายโดยส่งวีดีโอให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติ 
5. กิจกรรมการทำความสะอาดเขตบริเวณท่ีอยู่อาศัย หรือชุมชน 
6. กิจกรรมให้ความรู้และแนะนำการปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  (โค
วิด-19) 
7. การบริการนำนักเรียนเข้ารับฉีดวัคซีนโควิด-19 Pfizer สูตรสำหรับเด็กฝาสีส้ม อายุ 5-1๑ ปี (ป.๔-๖) 
 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพดีเหมาะสมกับวัย และมี    
การบริการจัดการเรียนร่วม ให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ   
ให้ผู้เรียนมีร่างกายท่ีแข็งแรง ให้บริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายให้ครบท้ัง ๕ หมู่ ด่ืมนมโรงเรียน เพื่อให้
ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย เช่น 
กิจกรรมการออกกำลังกายโดยส่งวีดีโอให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติตาม กิจกรรมการทำความสะอาดเขต
บริเวณที่อยู่อาศัยหรือชุมชนของผู้เรียนตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิต



สาธารณะในสังคม และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทาง
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์มีกิจกรรมให้ความรู้แบบออนไลน์และแนะนำการปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมีการบริการนำนักเรียนเข้ารับฉีดวัคซีนโควิด-19 Pfizer 
สูตรสำหรับเด็กฝาสีส้ม อายุ 5-1๑ ปี (ป.๔-๖) 

ผลการดำเนินงาน 
 จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้จัดให้กับผู้เรียน ทำให้ผู ้เรียนมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง มีภูมิ
ต้านทานโรคต่าง ๆ มีสุขภาพจิตดี ร่าเริง แจ่มใส อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

จุดเด่น 
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพดี แข็งแรง 

๒. ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี ร่าเริง แจ่มใส 

จุดทีค่วรพัฒนา 

จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และนำไปปฏิบัติในการเลือกซื้ออาหาร และการออก 

กำลังกายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 

แผนการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 1. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน เช่น การออกกำลังกายยามเช้า 
การแข่งขันกีฬา 

 2. ส่งเสริมและให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ โดยเชิญเจ้าหน้าท่ีท่ี
มีความรู้มาแนะนำให้กับนักเรียน และนักเรียนท่ีมนี้ำหนักเกินเกณฑ์ 
 3. ให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขมาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพจิต โดยมีการคัดกรองนักเรียนกลุ่ม
ต่าง ๆ 

 4. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน  

 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

1. ข้อมูลสารสนเทศประจำปี 2564 
2. รายงานโครงการ 
3. แบบบันทึกการด่ืมนม 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นที่ ๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
ค่าเป้าหมาย  ระดับคุณภาพ ยอดยี่ยม 
 

รายการตรวจสอบ ระดับคุณภาพ 
๑.  คณะกรรมการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา 
    ประกอบด้วย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผู้บริหาร กรรมการ 

       สถานศึกษา ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ)  

ยอดเยี่ยม 

๒. สถานศึกษามีการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติและสำรวจความต้องการ 
      ของชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
๓. เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีกำหนดขึ้นมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ และ 
      ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
4. เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ผ่านการทำประชาพิจารณ์จาก  ผู้ท่ี

เกี่ยวข้อง  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
5. สถานศึกษามีการดำเนินงาน  จัดกิจกรรม/โครงการท่ีสอดคล้องกับ 
     เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

6. คณะกรรมการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผู้บริหาร กรรมการ
สถานศึกษา ผู้แทนชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

 
กระบวนการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา  

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธีท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 2019 (โควิด -19) เช่น การประชุมแบบมีส่วน
ร่วมในรูปแบบ On line และ รูปแบบ On site  การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่าย มีส่วน
ร่วมในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ เรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

ผลการดำเนินงาน  

โรงเรียนกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา โดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง และนำมาปฏิบัติได้ ทำให้การบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและ
ขั้นตอน พร้อมท่ี จะดำเนินการโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด 



จุดเด่น 

 - โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อกำหนดวิธีการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา ตลอดจนโครงสร้างภายในองค์กรตาม
ความเหมาะสม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  

จุดที่ควรพัฒนา  

- ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนให้มี ความ
เข้มแข็ง 

แผนการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 

มี ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
- โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในสถานศึกษา 

 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
3. รายงานโครงการ 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นที่ ๒   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

รายการตรวจสอบ ระดับคุณภาพ 

๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

ยอดเยี่ยม 

1. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานการศึกษาโดยการ 
    มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

2. การดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

3. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการ 
    มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

4. การติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
    ของทุกฝ่าย 

5. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
5.1 การนำผลการประเมินตนเองไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
      การศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
5.2 การจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

 

กระบวนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมทบทวนมาตรฐานประเด็นการพิจารณาคุณภาพการจัดการศึกษา
กระบวนการบริหาร และการจัดการ จากผลรายงานผลการประเมินตนเอง ในปีการศึกษา 2563 เพื่อนำมา
กำหนดมาตรฐาน ต้ังค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความสำเร็จ และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้
ความเห็นชอบมาตรฐานการจัดการศึกษา และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ ประกาศใช้มาตรฐานการจัด
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 และยังนำผลจากการประเมินภายนอกรอบ 4 มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนอีกด้วย นอกจากนั้นในการ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้ “ระบบและกลไกบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน  คือ 1. มีการกำหนด
เป้าหมายคุณภาพมาตรฐานท่ีชัดเจน 2. การขับเคล่ือนสู่มาตรฐาน 3. การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐาน 
4. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและสร้างคุณค่าทางวิชาการ 5. เกิดนวัตกรรมที่สะท้อนการพัฒนา
ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA” 
 
 



 

ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมสมองในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา  
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มี
การบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีการนิเทศภายในที่เป็น
รูปธรรม  
จุดเด่น 

 โรงเรียนทราบบริบทของสภาพปัญหาอย่างชัดเจน และบุคลากรมีความต้ังใจและมุ่งมั่น ในการร่วมกัน
พัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และมีการนำผลจากการดำเนินงานในปีท่ีผ่านมา มาปรับปรุง และ
วางแผนในการพัฒนาในปีต่อไป 
 

จุดทีค่วรพัฒนา 
 การนิเทศและการกำกับติดตามยังขาดความต่อเนื่อง 
 
แผนการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 การนิเทศและกำกับติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมผู้ปกครอง แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ควรดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบตามระยะเวลาของการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้
กำหนดไว้ 

 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
3. รายงานโครงการ 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
 
 
 
 

 



มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นที่ ๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                    และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ ยอดยี่ยม 
 

รายการตรวจสอบ ระดับคุณภาพ 

1. มีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย และ 
  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ดีเลิศ 

2. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ  
    เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 
    ทุกกลุ่มสาระ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
2.  3. สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัด 
     การศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ซึ่ง 
     ประกอบด้วยเป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 
     สมบูรณ์  คลอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมท่ีเป็น 
     ส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษา  และเป็นท่ี 
     ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องและนำไปสู่การปฏิบัติ 

 

4. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจำปีท่ีมีตัวชี้วัดความสำเร็จ 
    วัตถุประสงค์  เป้าหมายชัดเจน 

 

5. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
    ประจำปีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

6. สถานศึกษาสามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

กระบวนการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ในการดำเนินการพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู ้เร ียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยงกับชีวิตจริงจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดย
มีการประชุมเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษามีโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร แลฐานสมรรถนะ ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตามความต้องการของครูและโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัด
ให้กับนักเรียน เช่น กิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิต นำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนากระบวนการคิด ทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน



กิจกรรมบูรณาการสมุนไพรไทยต้านโควิด 19 มีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ ตลอดปี
การศึกษา จัดทำแบบการนิเทศเย่ียมช้ันเรียน โดยครูทุกคนได้รับการนิเทศการเรียนการสอนหรือเยี่ยมช้ันเรียน 
แบบออนไลน์ และจัดกิจกรรม PLC เพื่อนำข้อบกพร่องมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยมีการสรุป ประเมินผลและรายงานผล 
 
ผลการดำเนินงาน 

 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ  และมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง โดยมีการร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีระบบ
การประกันคุณภาพภายใน  

จุดเด่น 

การจัดทำหลักสูตรได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำให้โรงเรียนมีหลักสูตรครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ มีความสอดคลัองกับบริบทของชุมชน ความต้องการ
ของนักเรียน และสอดรับกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มี
การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 

 ส่งเสริมให้ครูมีการปรับหลักสูตรท่ีสอดรับกับมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และนำหลักสูตร
ท้องถิ่นมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักสูตรแกนกลาง 

แผนการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

 เปิดโอกาสให้ผู ้ปกครอง นักเรียนและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปกครอง วิทยากรในท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งมากขึ้น 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
3. รายงานโครงการ 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 
5. หลักสูตรสถานศึกษา 
6. คำส่ังการปฏิบัติงาน 

 

 



มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นที่ ๔ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ค่าเป้าหมาย  ระดับคุณภาพ ยอดยี่ยม 
 

รายการตรวจสอบ สรุประดับคุณภาพ 
1. มีการวางแผนเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการมีส่วน

ร่วมของทุกฝ่าย 
ดีเลิศ 

2. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆเพื่อเป็น
แนวทางในการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. สถานศึกษามีการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม 
สัมมนา  การส่งเสริมงานวิจัย 

4. สถานศึกษาจัดครูและบุคลากรท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตรงตามวิชาเอก   

1. สถานศึกษามีการมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้า 
ร่วมส่งผลงานประกวดในระดับต่าง ๆ 

 

กระบวนการการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จัดให้มีการศึกษาความต้องการ/ความจำเป็นในการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยดำเนินการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
ส่งเสริมการอบรม/พัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ การศึกษาดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรของโรงเรียน พัฒนาครูด้านเทคนิคการสอนโดยเน้นการจัดกิจกรรมการสอนแบบ Active Learning   
ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน โดยการการอบรม ICT จัดกิจกรรมการประกวดคลิปการสอน 
สื่อ ออนไลน์ การสอนออนไลน์ในระบบ Google meet  Google Classroom  ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม สำหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ครูพี่เล้ียงเด็กพิการและครูผู้สอนจะคัดกรองนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
และจัดทำแผน IEP เพื่อใช้พัฒนานักเรียนให้มีทักษะตามศักยภาพ ครูแจ้งผลการเรียนให้นักเรียนทราบทุกครั้ง
เมื่อมีการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 เพื่อให้นักเรียนทราบผลและนำไป
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนในภาคเรียนท่ี 2 และครูได้นำผลการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ไปวางแผน 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูในภาคเรียนต่อไป ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการ
เรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เน้นให้นักเรียนใช้กระบวนการคิด ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้สร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้ทำกิจกรรมในใบงาน ใบ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด นอกจากนั้นยังได้มีกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน เช่น 
จัดกิจกรรมมุทิตาจิต การเยี่ยมไข้ งานบุญ งานมงคลสมรส งานศพ ของบุคลากร เป็นต้น 
 



ผลการดำเนินงาน 
 ครู และบุคลากรในโรงเรียนได้รับการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามความต้องการ ความ
ถนัด และความสนใจ และนำผลท่ีได้มาพัฒนาตนเอง ในการเล่ือนวิทยฐานะ 
จุดเด่น 
 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเข้าร่วมประขุม สัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 กระบวนการนิเทศติดตามการพัฒนาตนเองของครูภายหลังได้รับการพัฒนายังไม่ต่อเนื่อง 
 

แผนการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเข้าร่วมประขุม สัมมนา อบรม เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และทำผลงาน
เพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
1. รายงานโครงการ 
2. รายงานผลการอบรม 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. คำส่ังการปฏิบัติงาน 
5. เกียรติบัตร รางวัล 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นที่ ๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ค่าเป้าหมาย  ระดับคุณภาพ ยอดยี่ยม 
 

รายการตรวจสอบ สรุประดับคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีการประชุมวางแผนการใช้อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน 

ห้องพิเศษต่าง ๆ และการปรับภูมิทัศน์ ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน
เพื่อให้สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ยอดเยี่ยม 

2. สถานศึกษาจัดให้มีโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน และห้องพิเศษต่าง ๆ เพื่อความแข็งแรงและปลอดภัย 

3. สถานศึกษามีการจัดแบ่งเขตบริเวณรับผิดชอบให้นักเรียนทุกช้ัน
ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในโรงเรียน 

4. สถานศึกษามีโครงการประกวดการจัดบรรยากาศห้องเรียนของแต่ละ
สายช้ัน 

5. สถานศึกษาจัดมีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

6. สถานศึกษามีการให้บริการส่ือและเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
6. สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา มีการเผยแพร่ความรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

กระบวนการดำเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ได้มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณ
อาคารเรียนท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า โดย
เน้นความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย โดยจัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ได้แก่ การจัดทำ
ลานกิจกรรม BBL การปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์ การปรับปรุงทาสีอาคารเรียน และบริเวณกำแพงโรงเรยีน  
 

ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้ เรียบร้อย  สะอาด  
สวยงาม  ร่มรื่น  ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ 
 

จุดเด่น 

 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้ ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า มีความเรียบร้อย  สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  ปลอดภัย  
ถูกสุขลักษณะ 
 
 



จุดทีค่วรพัฒนา 

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และห้องพิเศษต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
แผนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้สูงขึ้นกว่าเดิม 
 จัดให้มีการนิเทศติดตามห้องเรียน ห้องพิเศษ และบริเวณเขตรับผิดชอบต่าง ๆ ให้สะอาด  เรียบร้อย 
ปลอดภัย และน่าอยู่ยิ่งขึ้น 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
1. บันทึกการประชุม 
2. รายงานโครงการ 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. คำส่ังการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นที่ ๖ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
  เรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย  ระดับคุณภาพ ยอดยี่ยม 
 
 

รายการตรวจสอบ สรุประดับคุณภาพ 
1. การมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและมีการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย   

ดีเลิศ 

2. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เอื้อต่อ
การดำเนินงาน  และนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้อย่างเป็นระบบ 

3. สถานศึกษามีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง  และ
เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 

4. สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
5. จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเพียงพอในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา สำหรับกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนพัฒนาในปีถัดไป 
 
กระบวนการพัฒนาการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 

 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ได้ดำเนินการวางแผนจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียนท่ี
ครอบคลุมทุกงาน เน้นความถูกต้อง  สมบูรณ์ เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ
ของโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โดยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ
ของโรงเรียน จัดให้มีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูล มีเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้สืบค้นข้อมูลได้เพียงพอ  นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีโทรทัศน์เพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทุกห้องเรียน  จัดให้มีโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับ
ห้องพิเศษและสายชั้น  เช่น ห้องคณิตศาสตร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องภาษาอังกฤษ ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
มีเครื่องถ่ายเอกสารแต่ละสายช้ัน (อนุบาล – ช้ัน ป.6)  มีเครื่องคอมพิวเตอร์และถ่ายเอกสารสำหรับฝ่ายงาน 

มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายแต่ละสายช้ัน แต่ละอาคารเรียน 
 

ผลการดำเนินงาน 

 โรงเรียนมีระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียนที่ครอบคลุมทุกงาน เน้นความถูกต้อง  
สมบูรณ์ โดยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อกระบวนการบริหาร



และการจัดการคุณภาพของโรงเรียน มีการใช้อุปกรณ์เครื ่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูล มี
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้สืบค้นข้อมูลได้เพียงพอ 

 

จุดเด่น 

 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์มีระบบเครือข่ายท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี และบุคลากรสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา 
มีระบบสารสนเทศ Website ของโรงเรียนเองภายใต้ชื ่อจดทะเบียน www.nibong.ac.th  มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ค่อนข้างจะครบถ้วน มีบุคลากรดูแลระบบเครือข่ายและด้านเทคนิคภายในด้วยตัวเอง โรงเรียนได้รับ
การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและงบประมาณในการจัดการระบบไอซีทีอย่างเต็มที่โรงเรียนมีอาคารและ
ห้องปฏิบัติการท่ีเพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

จุดที่ต้องพัฒนา 

 บุคลากรใช้เทคโนโลยีด้านการประยุกต์การศึกษาได้ไม่เต็มที่ บุคลากรดูแลระบบเครือข่ายและด้าน
เทคนิคมีน้อย  

แผนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้สูงขึ้น 

 1. การจัดระเบียนการศึกษาท้ังหมด ท้ังครู ผู้เรียน ฝ่ายบริหาร ใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการ 
2. การมอบหมายให้ทุกผ่ายงานมีการสรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นรูปแบบท่ีชัดเจน ครบถ้วนและเป็น 

ปัจจุบันเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
1. บันทึกการประชุม 
2. รายงานโครงการ 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. คำส่ังการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.nibong.ac.th/


มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นที่  7  พัฒนาครูให้มีความสามารถในการใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้  
  สู่มาตรฐานสากล 
ค่าเป้าหมาย  ระดับคุณภาพ ยอดยี่ยม 
 
 

รายการตรวจสอบ สรุประดับคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีการวางแผนเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้ใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการจัดการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วม 
ของทุกฝ่าย 

ดีเลิศ 

2. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เอื้อต่อ 
    การดำเนินงาน  และนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้อย่างเป็นระบบ 
3. จัดอบรม พัฒนา ครูและบุคลากรโดยการใช้กระบวนการวิจัยในการ 
    สร้างนวัตกรรม 
4. ครูและบุคลากรใช้กระบวนการวิจัยในการในการสร้าง 
    นวัตกรรมและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
5. สถานศึกษาจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางานและมี
การเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ 
    ศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานประกวดในระดับต่าง ๆ 

 

 
กระบวนการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้   
สู่มาตรฐานสากล 
  

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ได้ดำเนินการวางแผนเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยการประชุม
ฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายงาน หัวหน้าสายช้ัน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ังในรูปแบบ ON Site และ On 
line เพื่อระดมความคิดในการจัดเตรียมข้อมูล สำหรับการจัดกิจกรรมให้ครูและบุคลากรมีความเข้าใจใน
กระบวนการวิจัย การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรม พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถสร้าง
นวัตกรรมได้ นำมาปรับเปล่ียน พัฒนาให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนของตนเอง โดยมีการประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อนำเสนอนวัตกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระวิชา นำเสนอในท่ีประชุมครู คัดเลือกนวัตกรรมท่ี
น่าสนใจเข้าร่วมส่งผลงานประกวดในระดับต่างๆ 
 
ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนมีนวัตกรรมด้านการจัดการจัดการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ 
และมีผลงานท่ีได้รับรางวัลการประกวดในระดับต่าง ๆ 
 



จุดเด่น 
 ครูสามารถเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม และได้รับรางวัลในระดับชาติ  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 นวัตกรรมของครูส่วนใหญ่ไม่ได้จัดทำให้เป็นระบบ และไม่ได้นำมาเผยแพร่ 
 
แผนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้สูงขึ้น 
 จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกภาคเรียน 
 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
1. บันทึกการประชุม 
2. รายงานโครงการ 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. คำส่ังการปฏิบัติงาน 
5. แผนการจัดการเรียนรู้ 
6. รายงานการวิจัย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นที่   ๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถประยุกต์ใช้ใน 
  ชีวิตประจำวันได้ 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 100 

รายการตรวจสอบ 
ครูที่ผ่านการประเมิน 

จำนวนคน ร้อยละ 
2. ครูท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 97 89.81 
2 .ครูท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง 97 
3. ครูท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับชีวิตจริง 97 

สรุประดับคุณภาพ    ดีเลิศ  
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูมีวางแผนการดำเนินงาน โดยการศึกษาหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัด เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมประยุกต์ Google Meet Google 
Classroom , Zoom ครูมีการสอนแบบสาธิตแล้วให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ของ

ผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนจัดทำเป็นรายงาน แผนผังความคิด จัดทำแฟ้มผลงาน และ บันทึกความรู้ท่ีได้จากการ
ปฏิบัติจริง สอนการทดลองโดยให้ผู้เรียนสังเกตและบันทึก เปรียบเทียบและบันทึกผล จากการทดลอง สอน
โดยวิธีการสะกดคำ การฝึกปฏิบัติท่ีใช้ส่ือการสอนของจริง เช่น การประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้ จากวัสดุเหลือใช้ 
การปลูกพืชสมุนไพรในโครงการ IS บูรณาการข้ามสาระ “สมุนไพรไทยต้านโควิด” นอกจากนี้โรงเรยีนได้จัด
กิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์ ในไลน์กลุ่มช้ันเรียน จัดป้ายนิเทศ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง รายงาน
ผล การประเมินภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  

ผลการดำเนินงาน 

ครูผู้สอนสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ผู้เรียนเกิดความคิด
วิเคราะห ์แก้ปัญหาจากการทำงาน เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นขั้นตอน สามารถนำเสนอกระบวนการคิดได้
อย่างเป็นระบบ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการบันทึกหลังการสอนครบทุกคน  

จุดเด่น  

คุณครูได้รับการอบรมพัฒนาด้านการจัดทำหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนา
ผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการเรียนรูด้้วยตนเอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน 

 



จุดที่ควรพัฒนา  

ครูผู้สอนควรออกแบบรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และจัดทำส่ือเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- ๑๙  

แผนการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

  - โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
- โครงการนิเทศภายใน  
- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรภายในโรงเรียน  

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
1. บันทึกการประชุม 
2. รายงานโครงการ 
3. หลักสูตรสถานศึกษา 
4. แผนการจัดการเรียนรู้ 
5. ผลงานนักเรียน 
6. ภาพถ่ายกิจกรรม 
7. คำส่ังการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่  ๓    กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นที่    ๒   การใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย   ร้อยละ 100 
สรุปคุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม 
 
 

รายการตรวจสอบ 
ครูที่ผ่านการประเมิน 

จำนวนคน ร้อยละ 
1. 1. ครูใช้ส่ือในการจัดการเรียนรู้ 97 89.81 

2. ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 97 
3. ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู ้ 97 

สรุประดับคุณภาพ     ดีเลิศ 
 
กระบวนการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

โรงเรียนวางแผนการใช้และติดต้ังระบบอินเทอร์เนต เป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบสายนำสัญญาณ โดยจะ
มีระบบนำสัญญาณ ไฟเบอร์ออฟติกไปยังอาคารต่างๆ และแยกเข้าไปในอาคารด้วยอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ความเร็วสูงด้วยสายนำสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบสาย ด้วย CAT6 และแบบนำสัญญาณไร้สาย หรือ WIFI จะมี
อุปกรณ์ให้บริการท้ังโรงเรียน ประมาณ 25 สถานนี แบ่งไปตามอาคารต่าง ๆ เกือบจะครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมด
ในโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรทุกคนจะสามารถใช้อินเตอร์ของโรงเรียนได้ โดยให้สิทธิคนละ 2 อุปกรณ์ และมี
การกำหนดค่าต่างๆจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีสถานีบริการท้ัง ระบบสายนำสัญญาณ และ ระบบไร้
สาย ท่ัวโรงเรียน 

ผลการดำเนินงาน  

ครูผู้สอนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการผลิตส่ือการสอนท่ีน่าสนใจ และเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน  และสามารถเสาะแสวงหาส่ือเพื่อการเรียนการสอนโดยการใช้ Social Media ไม่ว่าจะเป็น 
Facebook, Line , Youtube  ,ใบงาน liveworksheet  
 
จุดเด่น  

โรงเรียนมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ครูสามารถผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น Microsoft Word หรือ Microsoft Powerpoint  Application canva ในการผลิต
ส่ือ  และการใช้เทคโนโลยีผ่านกระบวนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง นอกจากนั้น นักเรียนยัง
ได้ฝึกการใช้โปรแกรมประมวลเอกสาร ไม่โครซอฟเวิด การนำเสนอช้อมูล การจัดทำรูปแบบกราฟฟิค และ
สร้างสื ่อมัลติมีเดียด้วย โปรแกรม Microsoft Powerpoint การคิดคำนวณและตารางประมวลผลด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel มีการพัฒนาความรู้ด้านอินเตอร์เน็ตควบคู่กันไปตามความยากง่ายของนักเรียนแต่
ละระดับช้ัน แต่จะเน้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ พัฒนาโปรแกรมด้วยตุ



ผลเชิงตรรกะ ข้อมูลและสารสนเทศ การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย การติดต่อส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ต โดย
ใช้ ผลิตภัณฑ์ของ google เป็นหลัก ในการฝึกทักษะการทำงานด้านต่างๆของอินเตอร์เน็ต 

จุดที่ควรพัฒนา  

ครูผู้สอนยังใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมในทุกช้ันเรียน  

แผนการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  

- โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษา ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด –๑๙ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 

  - กิจกรรมการสร้าง และผลิตส่ือการเรียนการสอนโดยการใช้โปรแกรมประยุกต์ 

 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
1. บันทึกการประชุม 
2. รายงานโครงการ 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 
5. คำส่ังการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นที่   ๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
ค่าเป้าหมาย   ร้อยละ 100 
สรุปคุณภาพระดับ   ยอดเยี่ยม 
 
 

รายการตรวจสอบ 
ครูที่ผ่านการประเมิน 

จำนวนคน ร้อยละ 
1. ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนด้านกายภาพเชิงบวก 97 89.81 
2. ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนด้านสังคมเชิงบวก 97 

สรุประดับคุณภาพ      
 

กระบวนการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

ครูได้มีการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีส่วนร่วมของ ผู้เรียน มี
โครงการและกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เช่น กิจกรรม IS “สมุนไพรไทยต้านโควิด”เสริมสร้าง
บรรยากาศให้น่าสนใจในการเรียนออนไลน์  ส่งเสริมให้พี่สอนน้อง ครูและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวกเช่น ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรม เย่ียมบ้าน การดูแลขวัญและกำลังใจผู้เรียนท่ีเจ็บป่วย มีการ
เสริมแรง ให้กับผู้เรียนโดยให้คำชมเชยและรางวัลใน บางโอกาส มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อกันผ่านทางกลุ่มไลน์  เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานหรือการเรียน การสอน มีการบันทึกผลการเรียนรู้ รายงาน
ผลการปฏิบัติงานผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น กลุ่มไลน์วิชากลุ่มไลน์ชั้นเรียน มีการแจ้งข่าวสารกิจกรรม
ต่าง ๆ ของนักเรียน และโรงเรียน ผ่านเฟสบุ๊กประชาสัมพันธ์โรงเรียน หรือเวปไซต์ของโรงเรียน 

ผลการดำเนินงาน 
 ครูสร้างบรรยากาศในการเรียนออนไลน์ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเล่นเกม การตอบคำถาม การร้อง
เพลงผ่านแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจและมีความสุข สนุกสนาน ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  
 
จุดเด่น 

ครูมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการ
คิด  ได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้วิธีการต่าง  ๆ ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  ถึงแม้ว่าจะมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศการเรียน  ท่ีสนุกสนาน และน่าสนใจ 
 

 
 



จุดทีค่วรพัฒนา 
 เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ทำให้ความใกล้ชิดกับนักเรียนและ
ผู้ปกครองลดน้อยลง การเยี ่ยมบ้านนักเรียนลดน้อยลง ทำให้ครูมีข้อมูลนักเรียนไม่เพียงพอในการบริหาร
จัดการช้ันเรียนได้ไม่ดีเท่าควร 
 
แผนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้สูงขึ้น 

โรงเรียนจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือ เช่น 
ทางไลน์ห้องเรียน แอปพลิเคชัน กรอกข้อมูลผ่าน google form  
 
แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. รายงานโครงการ 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. คำส่ังการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นที่   ๔   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ค่าเป้าหมาย   ร้อยละ 100 
สรุปคุณภาพระดับ   ยอดเยี่ยม 
 
 

รายการตรวจสอบ 
ครูที่ผ่านการประเมิน 

จำนวนคน ร้อยละ 
1. ครูมีการวางแผนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 97 89.81 
2. ครูมีการใช้เครื่องมือตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 97 
3. ครูมีผลการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 97 
4. ครูมีการนำผลการตรวจสอบและประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียน 97 

สรุประดับคุณภาพ     ดีเลิศ 
 
กระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนให้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยนำข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์ มา
ออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  มี
การวัดประเมินผลท่ีเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียนรวมท้ังให้
คำแนะนำ คำปรึกษาแนะแนวแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำแบบประเมิน SDQ  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน โดยนำผล
การวิเคราะห์มาใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ บันทึก ประเมินผลการเรียนรู้ จัดทำ
คลังข้อสอบเพื่อใช้ในการพัฒนาเครื่องมือการวัดผล 

ครูมีการประเมินผู้เรียน โดยการวัดผลประเมินผล ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
โดยการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2 (สอบปลายปี) เพื่อประเมินผู้เรียน และมีการประเมินผู้เรียนตาม
สภาพจริง จากผลงานผู้เรียน ได้แก่ การประเมินจาก แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ 
แบบ ประเมินชิ้นงาน แบบวิเคราะห์ผู ้เรียนรายบุคคล มีการจัดทำวิจัย ในชั้นเรียน นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ 
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา ทำให้ผู้เรียนมีความรู ้และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน 
ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรายช้ันเรียน ตลอดจนเครื่องมือตรวจสอบและ

ประเมิน ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

จุดเด่น 



ครูผู้สอนได้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรายช้ันเรียน ร่วมกันนำผลการวิเคราะห์มาพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไข หาข้อสรุป โดยใช้กิจกรรม PLC เพื่อนำข้อมูลมาช่วยเหลือผู้เรียน ด้วยการนิเทศ การจัดการ
เรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร 

จุดทีค่วรพัฒนา 
การวิเคราะห์นักเรียนควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการดำเนินการเพื่อร่วมกันแก้ไข

ปัญหา พัฒนาผู้เรียน และส่งต่อไปยังช้ันท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ 

แผนการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
1. โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในสถานศึกษา 
4. โครงการนิเทศการจัดการเรียนรรู้ของครูผู้สอน 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. รายงานโครงการ 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. คำส่ังการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นที่ ๕   มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 

จัดการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย   ร้อยละ 100 
สรุปคุณภาพระดับ   ยอดเยี่ยม 
 
 

รายการตรวจสอบ 
ครูที่ผ่านการประเมิน 

จำนวนคน ร้อยละ 
1. ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
97 

98.81 

1. ครูมีการให้ข้อมูลสะท้อนย้อนกลับด้วยวิธีการต่าง ๆ กับนักเรียน 97 
3. ครูมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและการปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
97 

สรุประดับคุณภาพ     ดีเลิศ 
 
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูให้ข้อมูลสะท้อน กลับแก่ผู้เรียนทันที
ขณะท่ีสอนในช่ัวโมง ได้แก่ การให้ผู้เรียนแก้ไขงานหรือแบบฝึกหัดท่ี ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเกิด
ความชำนาญ รวมทั้งด้านพฤติกรรมท่ีพบในการเข้าเรียน ส่วนผลการเรียนทางโรงเรียนจะมีการแจ้งผลการ
เรียนให้ผู้ปกครองทราบในปลายภาคเรียนและในส้ินปีการศึกษา เป็น คือสมุดประจำตัวผู้เรียน(ปพ.6) และจะ
มีการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ  ๑ ครั้ง เพื่อแจ้งข่าวสาร ข้อมูล และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ผู้ปกครอง
รับทราบ ส่งผลให้ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

ผลการดำเนินงาน 
ครูผู้สอนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และได้รับการอบรม สัมมนาท่ีสอดคล้อง

กับ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

จุดเด่น 
ครูผู้สอนร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและนำผลท่ีได้มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

จุดทีค่วรพัฒนา 
ควรมีการนิเทศการสอนโดยเพื่อนครูและฝ่ายบริหาร อย่างสม่ำเสมอ และจัดการประชุมสรุป งาน

ต่างๆ เพื่อนำข้อมูลปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 



แผนการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
1. กิจกรรมส่งเสริมการทำวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้เข้ารับการอบรม 

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับแหล่งชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยี เพื่อเรียนรู้ ระหว่าง
ครูผู้สอนในสถาบันอื่น 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. รายงานโครงการ 
3. บันทึกการประชุม PLC 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 
5. คำส่ังการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นที่ 6   ใช้นวัตกรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
ค่าเป้าหมาย   ร้อยละ 100 
สรุปคุณภาพระดับ   ยอดเยี่ยม 
 
 

รายการตรวจสอบ 
ครูที่ผ่านการประเมิน 

จำนวนคน ร้อยละ 
1. ครมูีการใช้นวัตกรรม การวิจัยในช้ันเรียน 93 86.11 
2. ครูมีการใช้นวัตกรรม การวิจัยในช้ันเรียนและมีการ 
    แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

93 

3. ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมและผลงานสู่สาธารณชน 93 
สรุประดับคุณภาพ  ดีเลิศ    

 

กระบวนการใช้นวัตกรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการให้ครู
ทุกระดับชั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่และต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนในช้ันเรียน และ
จัดทำนวัตกรรมโดยใช้ข้อมูลจากการทำวิจัยช้ันเรียนเป็นพื้นฐานเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
ของนักเรียนแต่ละช้ัน 

 

ผลการดำเนินงาน 

 ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จัดประชุมกลุ่มย่อยโดยให้ครูผู ้สอนนำเสนอปัญหาที่เกิดใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน จัดให้มีการนิเทศช้ันเรียน รวมทั้งนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหา 
เพื่อจัดทำเป็นนวัตกรรม 
 

จุดเด่น 
          ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยมีการจัดทำนวัตการรมการเรียนการสอน 
ผลงานวิจัยในช้ันเรียน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมท้ังให้คำแนะนำจากวิชาการช้ัน วิชาการโรงเรียน  
 

จุดทีค่วรพัฒนา           
ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการทำงานวิจัยใน เรื่องนวัตกรรม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กระตุ้นให้ครูนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และนำเสนอผลงานนวัตกรรมในระดับต่าง ๆ 
 
แผนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้สูงขึ้น 



๑. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้เข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการพัฒนานวัตกรรม 

๒. ส่งเสริม และกระตุ้นให้ครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมในระดับต่าง ๆ 

แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. รายงานโครงการ 
3. รางงานการวิจัยในช้ันเรียน 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม 
5. คำส่ังการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
วิธีการปฏิบัติที่ดี/นวตักรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑) ชื่อวิธีการปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
การใช้ Application ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 

๒) สภาพความจำเป็นในการแก้ปัญหา 
จากสภาพปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 2019 ทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิด 2019 เป็น

จำนวนมาก ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถจะจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้แต่โรงเรียนก็ ต้องเปิด
การเรียนการสอนตามปกติแบบวิถีใหม่ ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ไม่
ว่า จะเป็นแบบ on-line ,on-hand, on-air, on –demand หรือรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมกับ
สภาพความ พร้อมของโรงเรียน ของครูผู้สอน และของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตาม
หลักสูตรสถานศึกษา เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้นั้น โรงเรียน จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมกับสภาพความพร้อมของโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน โดยยึดหลัก “ โรงเรียน
หยุดเรียนที่โรงเรียน แต่ นักเรียนทุกคนต้องได้เรียนรู้ อย่างทั่วถึง เสมอภาค และเต็มตามศักยภาพ” 
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จึงได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครอง ร่วมกันหารือเพื่อ
หาแนวทางการสอนท่ีเหมาะสมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้เรียน โรงเรียนจึงได้นำการใช้ Application ต่าง ๆ เช่น Google Meet 
Google Classroom และ Zoom มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมะสมกับสภาพความพร้อม
และ ศักยภาพของโรงเรียนต่อไป  
 

๓) วิธีการดำเนินงาน 
1. จัดประชุมวางแผน การดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหารและครูวิชาการ 
2. ครูในแต่ละสายช้ันวางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับนักเรียนใน

แต่ละสายช้ัน 
3. ช้ีแจงให้ผู้ปกครองทราบ และสำรวจความพร้อมของนักเรียนเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการ

สอน 
4. ครูจัดทำกำหนดการสอน และเตรียมเอกสารสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางท่าเหมาะสม เช่น Google Meet Google 

Classroom และ Zoom 
6. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นระยะ ๆ โดยการสังเกตจากการเข้าห้องเรียน

ในแต่ละครั้ง การส่งงาน และจากการทดสอบ โดยใช้ Google f0rm เพื่อปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนให้เมาะสมกับผู้เรียน 

7. มีการมอบหมายงานให้นักเรียน และส่งงานผ่านทางห้องเรียน 
8. มีการวัดประเมินผลจากงานท่ีนักเรียนทำส่ง และจากการทดสอบ โดยใช้ Google f0rm 
9. สำหรับนักเรียนบางส่วนท่ีไม่สามารถเข้าเรียนได้ นักเรียนสามารถเรียนย้อนหลังได้ทางวิดิโอ 

หรือลิงค์ท่ีครูส่งไว้ให้ 
 
 
 



๔) ผลที่เกิดขึ้น 
  นักเรียนแต่ละช้ันได้เรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง โดยการปฎิบัติตามคำแนะนำของครูด้วย
การเรียนออนไลน์ ผ่าน Application ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการบูรณาการท่ีสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน 
การดำเนินชีวิตของนักเรียนและมีความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อให้นักเรียนได้ เรียนอย่างมีความสุขในการเรียนรู้เพราะได้เรียนจากสภาพจริง เรียนจากการปฏิบัติ
จริง ในแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ใกล้บ้าน และผู้ปกครองก็จะมีศักยภาพพอที่จะช่วยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ
แนะนำการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

๕) การเผยแพร่ 
  เผยแพร่ทาง Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เวปไซต์โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลผู้บริหาร 

1)  ผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  ว่าที่ร้อยตรีอับดุลรอแม  การีอูมา  วุฒิการศึกษาสูงสุด  
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขา การประถมศึกษา  E-mail  abb157@hotmail.com  
ที ่อยู ่บ้านเลขท่ี 31  หมู ่ที ่ ๕  ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามันจังหวัดยะลา  95000  โทรศัพท์ -   
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-9๕9๔๕๑๑  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่   วันที่  1๖ มกราคม 256๒  จนถึง
ปัจจุบัน เป็นเวลา  2  ปี ๓ เดือน 
  ๒)  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  4  คน   

2.1 นางสาววิมลรัตน์  จินวรรณ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
โทรศัพท์ ๐๘๔- ๗๔๘๕๗๘๘ E-mail krukem2524t@gmail.com  รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

2.2 นางสาวสุดารัตน์  แซ่ล่ิม  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
โทรศัพท์ ๐๘๑- ๘๙๖๓๒๖๐ E-mail hemsudarat@hotmail.com  รับผิดชอบฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
  2.3 นางสาวสุวิมล เสนประภารัตน์ วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา
บร ิหารการศ ึกษา  โทรศ ัพท์ 081-328-7076  E-mail  suwimol.sen@gmail.com ร ับผ ิดชอบฝ่าย
บริหารงานงบประมาณ 
  2.4 นางสาวนูรฟาฏีมะฮ์ สะดียามู  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การ
บริหารการศึกษา   (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
โทรศัพท์ 084-8552286  E-mail  fafafa2289@gmail.com  รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
 

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

3. นางอัญชลี ยาวงศ์  โทรศัพท์ 081-6798368  E-mail anchaleeyawong@gmail.com  
4. นางนุจรีย์  แกสมาน โทรศัพท์ 062- 5857405 E-mail nuchy2520@hotmail.com 
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ประกาศโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 256๔ 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับลง
วันท่ี 6 สิงหาคม  พ.ศ. 2561 นั้น   

 เพื่อให้การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พื ้นฐาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ มีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการทบทวนปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าท่ี ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย 
 1.1 ว่าท่ี ร.ต. อับดุลรอแม   การีอูมา   ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสาววิมลรัตน์    จินวรรณ์  รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางสาวสุดารัตน์  แซ่ล่ิม   กรรมการ 
 1.๔ นางสาวสุวิมล  เสนประภารัตน์  กรรมการ 
 1.4 นางสาวนูรฟาฏีมะฮ ์  สะดียามู   กรรมการ 
 1.6 นางอัญชลี   ยาวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐาน  มีหน้าที่ ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน และบริบทของโรงเรียน ประกอบด้วย 
   2.1 ระดับปฐมวัย 
    2.1.1  นางเสริมศรี   ดีบุญธรรม ประธานกรรมการ 
    2.1.2 นางสาวจุฬาภรณ์  อทัยรัตน์ รองประธานกรรมการ 
    2.1.3 นางบุญศร ี  วงศ์พานิช กรรมการ 
    2.1.4 นางสาวอ้อมใจ  สินธนา  กรรมการ 
    2.1.5 นางพรพมิล  บุญลาภ  กรรมการ 
    2.1.6 นางกิติมา  วาแม็ง  กรรมการ 
    2.1.7  นางอนงค์  ล่ิมกังวาฬมงคล กรรมการ 
    2.1.8 นางพรพรรณ  จุรุพันธ ์  กรรมการ 
    2.1.9  นางวราภรณ์  ธานีมาศ  กรรมการ 
    2.1.10 นางสาวไพรินทร ์ แก้วเทียมทอง กรรมการ 
    2.1.11 นางสาวชนิศา  ศรีมหันโต กรรมการ 
    2.1.12 นางมุสรีฟะห ์  ตูแวกาจิ  กรรมการ 
   2.1.13 นางสาวอวยพร  ศรีจันบาล กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

 



   2.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    2.2.1 นางอัญชลี    ยาวงศ์  ประธานกรรมการ 
    2.2.2 นางนฤมล  ธนรงค์กุล รองประธานกรรมการ 
    2.2.3 นางสาวมูนีเร๊าะ  ดีแม  กรรมการ 
    2.2.4 นางวิวรรธณี  วรรณเพ็ชร กรรมการ 
    2.2.5 นางรอฮาน ี  สามะ  กรรมการ 
    2.2.6 นางสาวรุสนี  นิตา  กรรมการ 
    2.2.7 นายนพเดช  นวลละออง กรรมการ 
    2.2.8 ว่าท่ี ร.ต. เอกพนธ์ ศรีใหม  กรรมการ 
    2.2.9 นางอรวด ี  ไข่แก้ว  กรรมการ 
    2.2.10 นายสุรศักดิ์  โต๊ะยูโซ๊ะ กรรมการ 
    2.2.11 นางอัจฉรา  พงศ์เลชา กรรมการ 
    2.2.12 นายฉัตรชัย  ประแก้ว  กรรมการ 
    2.2.13 นางนุจรีย ์  แกสมาน กรรมการและเลขานุการ 
 
 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามคำส่ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี     ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕6๔ 

 

 

ว่าท่ี ร.ต. 

                                                          (อับดุลรอแม  การีอูมา) 

                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปภัมภ ์

 
 

 

 



 
 
 

คำส่งโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 
ท่ี   ๗๓   /256๔ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 256๔ 

 
เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ประจำปี 

การศึกษา 256๔ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม  พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บุคลากรทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๔  ดังนี้ 

2. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าท่ี ให้คำแนะนำ ปรึกษาหารือ พร้อมท้ังอำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินงาน ประกอบด้วย 

2.1  ว่าท่ี ร.ต. อับดุลรอแม   การีอูมา  ประธานกรรมการ 
2.2  นางสาววิมลรัตน์    จินวรรณ์ รองประธานกรรมการ 

 1.3 นางสาวสุดารัตน์  แซ่ล่ิม  กรรมการ 
   1.๔ นางสาวสุวิมล  เสนประภารัตน์ กรรมการ 

 1.๕ นางสาวนูรฟาฏีมะฮ ์  สะดียามู  กรรมการ 
   1.6 นางอัญชลี   ยาวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการดำเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
   2.1  คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีหน้าท่ีพัฒนามาตรฐานการศึกษา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของสถานศึกษา พร้อมท้ัง 
กำหนดค่าเป้าหมายและจัดทำประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ประกอบด้วย 

1) ว่าท่ี ร.ต. อับดุลรอแม  การีอูมา ประธานกรรมการ 
2) นางสาวนูรฟาฎีมะฮ์     สะดียามู รองประธานกรรมการ 
3) นางเสริมศรี    ดีบุญธรรม กรรมการ 
4) นางสาวจุฬาภรณ์   อุทัยรัตน์ กรรมการ 
5) นางสาวอวยพร   ศรีจันบาล กรรมการ 
6) นางนุจรีย ์    แกสมาน กรรมการ 
7) นางอัญชลี    ยาวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 

 
 

2.2 คณะกรรมการจัดทำเครื่องมือและคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา มีหน้าท่ี 

 



จัดทำเครื่องมือและคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 
   ๑) นางสาววิมลรัตน์ จินวรรณ์ ประธานกรรมการ 
   1) นางอัญชลี    ยาวงศ์  รองประธานกรรมการ 
   2) นางสาวอวยพร ศรีจันบาล กรรมการ 
   3) นางสาวจุฬาภรณ์ อุทัยรัตน์ กรรมการ 
   4) นางสาวมูนีเราะห์ ดีแม  กรรมการ 
   5) นางวิวรรธณี  วรรณเพ็ชร กรรมการ 
   6) นางรอฮาน ี  สามะ  กรรมการ 
   7) นางนฤมล  ธนรงค์กุล กรรมการ 
   8) นางสาวรุสนี  นิตา  กรรมการ 
   9) นางนุจรีย์  แกสมาน กรรมการและเลขานุการ 
  2.3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีหน้าท่ีดำเนินการประเมินคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษา แต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่ละมาตรฐานและบันทึกผลระดับช้ัน
เรียน ประกอบด้วย 
  ระดับปฐมวัย 
    1) นางเสริมศรี   ดีบุญธรรม  ประธานกรรมการ 
    2) นางสาวจุฬาภรณ์ อุทัยรัตน์  รองประธานกรรมการ 
    3) นางบุญศรี  วงศ์พานิช  กรรมการ 
    4) นางสาวอ้อมใจ สินธนา   กรรมการ 
    5) นางพรพิมล  บุญลาภ   กรรมการ 
    6) นางกิติมา  วาแม็ง   กรรมการ 
    7) นางอนงค์  ล่ิมกังวาฬมงคล  กรรมการ 
    8) นางพรพรรณ  จุรุพันธ ์   กรรมการ 
    9) นางวราภรณ์  ธานีมาศ   กรรมการ 
    9) นางสาวไพรินทร ์ แก้วเทียมทอง  กรรมการ 
    10) นางสาวชนิศา ศรีมหันโต  กรรมการ 
    11) นางมุสรีฟะห ์ ตูแวกาจิ   กรรมการ 
   12) นางสาวอวยพร ศรีจันบาล           กรรมการและเลขานุการ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   1) นางอัญชลี    ยาวงศ์   ประธานกรรมการ 
    2) นางนฤมล  ธนรงค์กุล  รองประธานกรรมการ 
    3) นางสาวมูนีเร๊าะ ดีแม   กรรมการ 



    4) นางวิวรรธณี  วรรณเพ็ชร  กรรมการ 
    5) นางรอฮาน ี  สามะ   กรรมการ 
    6) นางสาวรุสนี  นิตา   กรรมการ 
    7) นายนพเดช  นวลละออง  กรรมการ 
    8) ว่าท่ี ร.ต. เอกพนธ์ ศรีใหม   กรรมการ 
    9) นางอรวดี  ไข่แก้ว   กรรมการ 
    10) นายสุรศักดิ์  โต๊ะยูโซ๊ะ  กรรมการ 
    11) นางอัจฉรา  พงศ์เลชา  กรรมการ 
    12) นายฉัตรชัย  ประแก้ว   กรรมการ 
    13) นางนุจรีย ์  แกสมาน  กรรมการและเลขานุการ 

  2.4 การตรวจสอบผลการประเมิน มีหน้าท่ีตรวจสอบผลการประเมินและ 
ประมวลผลการดำเนินงาน วิธีการและกระบวนการในการพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน โดยนำข้อมูลมาจาก
คณะกรรมการ ตามข้อ 2.3 และสรุปผล การประเมินแต่ละมาตรฐาน ประกอบด้วย 

1) ว่าท่ี ร.ต. อับดุลรอแม  การีอูมา  ประธานกรรมการ 
2) นางสาววิมลรัตน์  จินวรรณ์  รองประธานกรรมการ 
3) นางเสริมศรี  ดีบุญธรรม  กรรมการ 
4) นางสาวจุฬาภรณ์ อุทัยรัตน์  กรรมการ 
5) นางสาวอวยพร ศรีจันบาล  กรรมการ 
6) นางนุจรีย ์  แกสมาน  กรรมการ 
7) นางสาวมูนีเราะห์ ดีแม   กรรมการ 
8) นางวิยะดา  ปราบไพรี  กรรมการ 
9) นางมลฤดี  ศิริยะพันธุ ์  กรรมการ 
10) นายฉัตรชัย  ประแก้ว   กรรมการ 
11) นางอัญชลี  ยาวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 

  2.5 คณะกรรมการประมวลผลและจัดทำ SAR มีหน้าท่ีสรุปผลการประเมินในระดับ
มาตรฐานและภาพรวม นำข้อมูลจากคณะกรรมการข้อ 2.4 ไปใช้ประมวลผลข้อมูลและเขียนรายงานผลการ
ประเมินตนเอง ประกอบด้วย 
   1) นางเสริมศรี   ดีบุญธรรม  ประธานกรรมการ 

  2) นางสาวอวยพร ศรีจันบาล  รองประธานกรรมการ 
  3) นางสาวจุฬาภรณ์ อุทัยรัตน์  กรรมกา 

3) นางสาวมูนีเราะห์ ดีแม   กรรมการ 
4) นางวิวรรธณี  วรรณเพ็ชร  กรรมการ 
5) นางรอฮาน ี  สามะ   กรรมการ 



6) นางนฤมล  ธนรงค์กุล  กรรมการ 
7) นางสาวรุสนี  นิตา   กรรมการ 
8) นางนุจรีย ์  แกสมาน  กรรมการ 
9) นางอัญชลี          ยาวงศ์             กรรมการและเลขานุการ 

 2.6 คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์ มีหน้าท่ี พิมพ์รายงานผลการประเมินตน (SAR) ตาม
แบบฟอร์มท่ีสถานศึกษากำหนด และจัดทำรูปเล่ม SAR ประกอบด้วย 
   1) นางอัญชลี          ยาวงศ์   ประธานกรรมการ 
   2) นางสาวอวยพร ศรีจันบาล  รองประธานกรรมการ 

3) นางสาวจุฬาภรณ์ อุทัยรัตน์  กรรมการ 
4) นางสาวมูนีเราะห์ ดีแม   กรรมการ 
5) นางนุจรีย ์  แกสมาน  กรรมการ 
6) นางวาสนา  จันทวาศ  กรรมการ 
7) นางสาวนาซีบ๊ะ สะอะ            กรรมการและเลขานุการ 

2.7 คณะกรรมการตรวจทานและพิสูจน์อักษร มีหน้าท่ีตรวจทานและพิสูจน์อักษรของ 
SAR และเสนอข้อมูล ให้ผู้บริหารทราบ ประกอบด้วย 

1) นางพรรณน ี  ธรรมประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
2) นางประนอม  ศิริวุฒินนท์  รองประธานกรรมการ 
3) นางวิวรรธณี  วรรณเพ็ชร  กรรมการ 
4) นางจริดา  เรืองสงค์  กรรมการ 
5) นางนุจรีย ์  แกสมาน  กรรมการและเลขานุการ 

 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามคำส่ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕6๔ 
 
 

ว่าท่ี ร.ต. 
                                                           (อับดุลรอแม  การีอูมา) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปภัมภ์ 

 

 



หนังสือรับรองและแสดงความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 

ของโรงเรยีนนิบงชนูปถัมภ์ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาใหนําไปใชดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการประเมินคุณภาพและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว 

   ได้ผ่านการศึกษา วิเคราะหข์อมูลมาตรฐานและตังบงช้ีท่ีว่าด้วยการประกันคุณภาพใน 
สถานศึกษา ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชมีความเหมาะสม เป็นไปได้ในการนําสู่การปฏิบัติ 
     เนื้อหาในมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ผ่านการตรวจสอบ
ท่ีมาท่ีไปของข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ  

   ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลมาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณาและ 
เกณฑ์พิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จ มีข้อมูลท่ีตรงตามสภาพจริง ทุกประการ 

 

  สมควรอนุมัติ  
  ไม่สมควรอนุมัติ เนื่องจาก ........................................................................................ 

  

 

                (นายยู่สิน   จินตภากร)                
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
                             โรงเรียนนิบงชนปูถมัภ ์

             ๘   กรกฎาคม  256๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 

เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
.................................................. 

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เมื่อ
วันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้
ยกเลิกประกาศโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ เรื่อง  มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 256๓  ลง
วันท่ี  ๑๐ กรกฎาคม  256๓ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 
(3) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อหน่ึง คือ มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท  และมาตรา 48 ให้หน่วยงาน  
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทำรายงานประจำปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561     และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ในการประชุม ครั้งที่ 1/256๔ เมื่อวันที่ ๘  กรกฎาคม 256๔  โรงเรียนนิ
บงชนูปถัมภ์ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน   เพื่อใช้เป็นหลัก
ในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   การตรวจสอบการ
ประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา                 

 

  ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๙  กรกฎาคม  พ.ศ. 256๔ 

     ว่าท่ี ร.ต.                           
                                                                 (อับดุลรอแม  การีอูมา) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 



มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ฉบับลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐาน มีรายลเอียด ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
   2)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
   ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผลงานอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง 
   4)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด   
   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 



6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
7 พัฒนาครูให้มีความสามารถในการใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้สู่

มาตรฐานสากล 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
  1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
  3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
  4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  6. ใช้นวัตกรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปค่าเป้าหมายรายประเด็นพิจารณา 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

ปี 256๔ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
     1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
           1)  ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ    

ร้อยละ 100 

           2)  ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 100 

           3)  ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการสร้าง   นวัตกรรม 
ผลงานอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 100 

           4)  ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร  

ร้อยละ 100 

           5)  ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ 100 

           6)  ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ร้อยละ 100 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
     

ยอดเยี่ยม 

              1)  การมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร คุณธรรมเป้าหมาย
และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ร้อยละ 100 

          2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 100 
          3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย 

ร้อยละ 100 

          4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 100 
 

 

 

 



มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

 ปี 256๔ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ยอดเยี่ยม 
     2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
     2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
     2.3  ดำเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ยอดเยี่ยม 

     2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
     2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อยา่งมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

        2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

    2.7 พัฒนาครูให้มีความสามารถในการใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการ
เรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

     3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 100 

     3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 100 

     3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 100 
     3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 100 
     3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 

     3.6 ใช้นวัตกรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ร้อยละ 100 

 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 

  

ผลการประเมิน แปลผล 

๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ดีเลิศ 

๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ดี 

๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ปานกลาง 

๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ กำลังพัฒนา   



 

คณะกรรมการผู้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
คณะกรรมการอำนวยการ 

๑. ว่าท่ีร.ต.อับดุลรอแม การีอูมา   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววิมลรัตน์   จินวรรณ์  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสุดารัตน์  แซ่ล่ิม   กรรมการ 
๔. นางสาวสุวิมล  เสนประภารัตน์  กรรมการ 
๕. นางสาวนูรฟาฏีมะฮ์ สะดียาม ู  กรรมการ 
๖. นางอัญชลี  ยาวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำ 

1. นางสาววิมลรัตน์   จินวรรณ์  ประธานกรรมการ 
2. นายฉัตรชัย  ประแก้ว   กรรมการ 
3. นางอัจฉรา  พงศ์เลขา  กรรมการ 
4. นายสุรศักดิ์  โต๊ะยูโซ๊ะ  กรรมการ 
5. นางอรวดี  ไข่แก้ว   กรรมการ 
6. ว่าท่ีรต. เอกพนธ์  ศรีไหม   กรรมการ 
7. นายนพเดช  นวลละออง  กรรมการ 
8. นางวิยะดา  ปราบไพรี  กรรมการ 
9. นางสาวมลฤดี  ศิริยะพันธุ์  กรรมการ 
10. นางสาวสุดารัตน์  บาเหะ   กรรมการ 
11. นางนฤมล  ธนรงค์กุล  กรรมการ 
12. นางรอฮานี  สามะ   กรรมการ 
13. นางวิวรรธณี  วรรณเพ็ชร  กรรมการ 
14. นางสาวมูนีเราะห์  ดีแม   กรรมการ 
15. นางวาสนา  จันทวาศ  กรรมการ 
16. นางสาวนาซีบ๊ะ    สะอะ   กรรมการ 
17. นางนุจรีย์  แกสมาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางอัญชลี  ยาวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 

 

 



 


