
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะท้อนผลการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน จ านวน 3 มาตรฐานได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการ
บริหารและการจัดการ  และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น 
จุดท่ีควรพัฒนา และระบุแนวทาง การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงาน
ผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกต่อไปโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการในระดับสถานศึกษา  ได้รวบรวมข้อมูลการด าเนินกิจกรรมในรอบปี
การศึกษา  เพื่อสรุปผลการพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self-Assessment  Report : SAR)  จะเป็นสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะน าไปใช้พัฒนาให้
ได้คุณภาพตามมาตรฐานและดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

  (นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 

 

1.1.  ข้อมูลทั่วไป 
   

 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ต้ังอยู่เลขท่ี  753/6  หมู่ท่ี 1 ต าบลพนานิคม อ าเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์ 038-038321    
E - Mail :  nikhom44@hotmail.com  Website  :  www.nk4.ac.th เปิ ดสอนระ ดับ ช้ันอนุบาล ถึ ง ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  เขตพื้นท่ีบริการ หมู่ 1 หมู่ 4 หมู่ 7 หมู่ 8  ต.พนานิคม หมู่ 2 ต.มะขามคู่ อ าเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง 
  
 ผู้ อ านวยการ โร ง เรี ยน ช่ือนางพรสวรร ค์   สุ รพรสถิตกุ ล   โทร ศัพ ท์  0 -3803-8231                              
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ด ารง
ต าแหน่งท่ีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  ต้ังแต่วันท่ี 8 ตุลาคม  พ.ศ. 25๖2 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  
ปี 6 เดือน 
 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560) 
  

1) จ านวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าทีอ่ื่นๆ 

ปีการศึกษา 2562 1 36 3 1 3 
  

จ านวนครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2562 
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 2)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

   
 3)  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามวิชา วุฒิการศึกษา 
 

ท่ี ชื่อ  - สกุล วิทยะฐานะ 
วุฒิการศึกษา  

ป.โท สาขาวิชาเอก ป.ตรี สาขาวิชาเอก 

1 นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล ช านาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา ค.บ.  อังกฤษ 

2 นายมนัส  สุวรรณถาวร ช านาญการ     ศศ.บ. พลศึกษา 

3 นายเธนศ  บันลือเขตต์ ช านาญการพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน กศ.บ ประถมศึกษา 

4 นางศิริอร  สมคิด ช านาญการ     ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

5 นางสาวพรสุรีย์  สุธนะวัฒน ์ ช านาญการ กศ.ม. บริหารการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์ 

6 นางกัลทิมา  บันลือเขตต์ ช านาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย 

7 นางสุภาพร  สาระอาวาส ช านาญการ กศ.ม. บริหารการศึกษา ค.บ. ภาษาไทย 

8 นายนิกร  เหมือนสมัย ช านาญการ กศ.ม บริหารการศึกษา ศศ.บ. ภาษาไทย 

9 นางสาวสุมาลี  ระเลิงล า ช านาญการ     ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

10 นางรัตญา  พรมค าน้อย ครู  ศษ.ม. บริหารการศึกษา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

11 นายสยาม  ศรีษะเดช ครู  ศศ.ม. บริหารการศึกษา ค.บ. ช่างอุตสาหกรรม 

12 นางรัญจวน  กัญญาชาติ ครู กศ.ม. บริหารการศึกษา กศ.บ. วิทยาศาตร์ 

13 นางสาวศิรินทร  ดงเรืองศรี ครู กศ.ม บริหารการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์ 

14 นางชุติกาญจน์  เวหา ครู ศษ.ม. บริหารการศึกษา กศ.บ วิทยาศาสตร์ 

15 นางสาวทัศนียา  แสนทิพย์ ครู กศ.ม บริหารการศึกษา กศ.บ ภาษาอังกฤษ 

16 นางนิรนันท์  พูลสมบัติ ครู  - - ศษ.บ. นาฎศิลป์ไทยศึกษา 

26%

72%

2%

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต ่ากว่าปริญญาตรี
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ท่ี ชื่อ  - สกุล วิทยะฐานะ 
วุฒิการศึกษา  

ป.โท สาขาวิชาเอก ป.ตรี สาขาวิชาเอก 

17 นางสาวศินาภรณ์  นันทวงศ์ ครู  - - ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

18 นางสาวนารีรัตน ์ บุญพา ครู  - - ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

19 นางสาวนิลุบล  อยู่กล่ า ครู  - - ศษ.บ. พัฒนาสังคม 

20 นางสาวศิริพร  ใบศรี ครู  - - กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 

21 นายศตวรรษ  เห็มราช ครู  - - ค.บ. พลศึกษา 

22 นายรณยุทธ  หาญประชุม ครู  - - ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 

23 นางสาววารุณี  ใจค า ครู  - - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

24 นางสาวสมฤทัย  เจริญสุข ครู  - - กศ.บ. การสอนนาฏยสังคีต 

25 นางสาวกานต์พิชชา  เชมื่อ ครู  - - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

26 นางสาวสุดาวรรณ  ชาวสวน ครู  - - ศษ.บ. ศิลปศึกษา 

27 นางสาวนนท์ชนก  สมปาน ครู  - - ค.บ. คอมพิวเตอร์ 

28 นายธีรพงษ ์ กันทะวงค์ ครู  - - ศศ.บ. ฟิสิกส์ 

29 นายพัฒนพงษ์เชษฐ์ หมายรอกลาง  ครูผู้ช่วย  - - ศศ.บ. คอมพิวเตอร์ 

30 นางสาวนิสรา  อยู่นอน ครูผู้ช่วย  - - ค.บ. คณิตศาสตร์ 

31 นางสาวอุไรลักษณ์  พุฒจันทร ์ ครูผู้ช่วย  - - ค.บ. ภาษาไทย 

32 นางสาวศุภรดา  พวงพุ่ม ครูผู้ช่วย  - - ค.บ. สังคมศึกษา 

33 นางสาววรรณภา สว่างภพ ครูผู้ช่วย  - - ค.บ. ภาษาไทย  

34 นางสาวจุฑาทิพย์ จรูญไชย ครูผู้ช่วย  - - ค.บ. คณิตศาสตร์ 

35 นางสาวกนกวรรณ  ปานกลาง ครูผู้ช่วย  - - บ.ธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

36 นางสาวกาญจนา  ไชยเลิศ ครูผู้ช่วย  - - ค.บ. วิทยาศาสตร์ 

37 นางสาวรัตนพร  บุญเรือง ครูผู้ช่วย  - - ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

38 นางสาวอริสรา  เศษสุวรรณ์ ครูอัตราจ้าง  - - ค.บ. วิทยาศาสตร์(เคมี) 

39 นางสาวปวริศา  มั่นนาค ครูอัตราจ้าง  - - ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

40 นางสาวสุทิศา  หนูปก ครูอัตราจ้าง  - - ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

41 นางสาวพิไลพร  คันธศร เจ้าหน้าท่ีธุรการ  - - วท.บ. การบริหารธุรกจิเกษตร 
42 นายสมศักดิ์  กาศนอก ลูกจ้าง  - -   ประถมศึกษาปีท่ี 6 

43 นางวรรณา  ทัพไทย ลูกจ้าง  - -   ประถมศึกษาปีท่ี 6 
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 4)  สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงาน 
 

ท่ี สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1 ภาษาไทย ๔ 21 
2 คณิตศาสตร์ 4 21 
3 ฟิสิกส์ 1 21 
4 วิทยาศาสตร์ ๓ 21 
5 ประวัติศาสตร์ ๑ 21 
6 สุขศึกษา ๓ 21 
7 ศิลปศึกษา ๑ 21 
8 คอมพิวเตอร ์ 2 21 
9 ภาษาอังกฤษ 6 21 
10 ดนตรีนาฏศิลป์ ๓ 21 
11 ประถมศึกษา 1 21 
12 อุตสาหกรรม ๑ 21 
13 ปฐมวัย ๖ 25 
 รวม 36 - 
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ข้อมูลครู จ าแนกตามวิชา วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ปริญญาโท ปริญญาตรี
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1.3  ข้อมูลนักเรียน   
 
 1)  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม 863 คน 

ระดับ 
ชั้น

เรียน 
 อ.2 อ.3 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ม.1 ม.2 ม.3 รวม 

รวม
ทั้ง 

หมด 
จ านวน
ห้อง 

 3 3 6 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 6 24 

เพศ 
ชาย 39 36 75 36 40 46 42 44 50 258 36 39 41 116 449 
หญิง 38 38 76 51 38 40 40 48 34 251 29 30 28 87 414 

รวม  77 74 151 87 78 86 82 92 84 509 65 69 69 203 863 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง 
 

3.89 
4.0
5 

 2.29 2.56 2.32 2.43 2.17 2.38  3.07 2.89 2.89 
  

  
   2)  เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ช้ันอนบุาล 1  ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2560-2562 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

จ านวนนักเรียน/ปีการศึกษา แนวโน้ม 
(ลดลง/เพ่ิมข้ึน) 

2560 2561 2562  
อ.2 79 76 77 เพ่ิมข้ึน 
อ.3 78 85 74 เพ่ิมข้ึน 
ป.1 79 74 87 ลดลง 
ป.2 76 81 78 เพ่ิมข้ึน 
ป.3 85 78 86 เพ่ิมข้ึน 
ป.4 75 85 82 เพ่ิมข้ึน 
ป.5 82 76 92 เพ่ิมข้ึน 
ป.6 77 81 84 เพ่ิมข้ึน 
ม.1 65 62 65 ลดลง 
ม.2 69 63 69 ลดลง 
ม.3 58 74 69 เพ่ิมข้ึน 
รวม 823 835 863 เพ่ิมข้ึน 

 

  

 
 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR)  หน้า 6 
 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4                                      ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
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อังกฤษ

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตล่ะรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป
ระดับประถมศึกษาปทีี ่1- 6 ปีการศึกษา 2562

19.35

6.45

37.1

32.26
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48.39
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อังกฤษ

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา 2562
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1.5 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน  (Reading  Test)  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่  1  โดยส านักทดสอบทางการศึกษา  ปีการศึกษา 256๒ 
 1)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน  (Reading  Test)  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  1  โดยส านักทดสอบทางการศึกษา  ปีการศึกษา 256๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง รวมสองด้าน
ดีมาก 18.07 21.68 18.07
ดี 8.43 26.50 13.25
พอใช้ 14.45 39.78 30.12
ปรับปรุง 59.03 12.04 38.55
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20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน  (Reading Test)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 ปีการศึกษา 256๒

อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง รวมสองด้าน
2560 72.15 69.37 70.76
2561 43.71 57.24 50.47
2562 28.85 52.02 40.43

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน  (Reading Test)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 ปีการศึกษา 2560-2562
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1.6  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับ 
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 

1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 

 

     -------ยังไม่ประกาศผล------ 
 

2) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจ าปีการศึกษา 2560-2562 

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ผลต่าง 
(+/-) 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ผลต่าง 
(+/-) 

    ด้านภาษา 59.54 55.88 -3.66 55.88 รอประกาศผล  
    ด้านค านวณ 39.81 48.07 +8.26 48.07 รอประกาศผล  
    ด้านเหตุผล 48.19 53.60 +5.41 53.60 รอประกาศผล  
เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 49.18 52.52 +3.34 52.52 รอประกาศผล  

 

 

 

 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวม 3 ด้าน

ปี 2560 59.54 39.81 48.19 49.18

ปี 2561 55.88 48.07 53.6 52.52

ปี 2562 0 0 0 0

0
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2560-2562
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1.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ

โรงเรียน 
ระดับ
จังหวัด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ
โรงเรียน 

สังกัด 
สพฐ.

ทั้งหมด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ 
ประเทศ 

ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย 49.45 51.30 -1.85 49.45 47.95 +1.5 49.45 49.07 +0.38 

คณิตศาสตร์ 31.67 35.13 -3.46 31.67 31.60 +0.07 31.67 32.90 -1.23 

วิทยาศาสตร์ 32.98 37.74 -4.76 32.98 34.30 -1.32 32.98 35.55 -2.57 

ภาษาอังกฤษ 32.10 37.78 -5.68 32.10 30.86 +1.24 32.10 34.42 -2.32 

เฉลี่ย 36.55 40.48 -3.93 36.55 36.17 +0.38 36.55 37.98 -1.43 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับคุณภาพ

คะแนนเฉลี ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี ยระดับประเทศ
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2) เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560-2562 

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศกึษา 

2560 
ปีการศกึษา 

2561 
ผลต่าง 
 (+/-) 

ปีการศกึษา 
2561 

ปีการศกึษา 
2562 

ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย 44.56 52.74 +8.18 52.74 49.45 -3.29 

คณิตศาสตร์ 32.10 35.88 +3.78 35.88 31.67 -4.21 

วิทยาศาสตร์ 38.06 37.59 -0.47 37.59 32.98 -4.61 

ภาษาอังกฤษ 28.18 39.96 +11.78 39.96 32.10 -7.86 

เฉลี่ย 35.73 41.54 +5.81 41.54 36.55 -4.99 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี ย

เปรียบเทียบร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การศึกษา 2560-2562

2560 2561 2562
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3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

ารทดสอบทางการศึกษาระดัพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ

โรงเรียน 
ระดับ
จังหวัด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ
โรงเรียน 

สังกัด สพฐ.
ทั้งหมด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ 
ประเทศ 

ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย 49.03 57.08 -8.05 49.03 55.91 -6.88 49.03 55.14 -6.11 

คณิตศาสตร์ 24.07 28.30 -4.23 24.07 26.98 -2.91 24.07 26.73 -2.66 

วิทยาศาสตร์ 29.52 30.69 -1.17 29.52 30.22 -0.70 29.52 30.07 -0.55 

ภาษาอังกฤษ 30.39 35.47 -5.08 30.39 32.98 -2.59 30.39 33.25 -2.86 

เฉลี่ย 33.25 37.88 -4.68 33.25 36.52 -3.27 33.25 36.29 -3.04 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับคุณภาพ

คะแนนเฉลี ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี ยระดับประเทศ
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4) เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560-2562 

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศกึษา 

2560 
ปีการศกึษา 

2561 
ผลต่าง 
(+/-) 

ปีการศกึษา 
2561 

ปีการศกึษา 
2562 

ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย 47.96 52.07 +4.11 52.07 49.03 -3.04 

คณิตศาสตร์ 23.70 26.34 +2.64 26.34 24.07 -2.27 

วิทยาศาสตร์ 32.00 35.41 +3.41 35.41 29.52 -5.89 

ภาษาอังกฤษ 27.47 24.79 -2.68 24.79 30.39 +5.60 

เฉลี่ย 32.78 34.65 +1.87 34.65 33.25 -1.40 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี ย

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การศึกษา 2560-2562

2560 2561 2562
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1.8  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
  
 1)  ร้อยละของนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีการศึกษา  2562 

แหล่งเรียนรู้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
1. ห้องสมุดมีชีวิต 40 50 60 100 100 100 100 100 100 

2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ - - - 100 100 100 100 100 100 

๓. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร ์ - - - 100 100 100 100 100 100 

4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 40 50 60 100 100 100 100 100 100 

๖ แหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษา 50 50 50 100 100 100 100 100 100 

๗. โรงฝึกงาน - - - - - - 100 100 100 

๘. ห้องดนตรี - 30 30 30 50 50 50 50 50 

  
 2)  ร้อยละของนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา  256๒ 

แหล่งเรียนรู้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
1. สวนสัตว์เขาเขียว 100 100 100 - - - - - - 

2. สวนไทยพัทยา - - - 100 100 100 - - - 

3. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

- - - - - - 100 100 100 

 
1.9  ผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

 

ท่ี รายการแข่งขัน ระดับเหรียญ 

ด้านวิชาการ ผลการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมคร้ังที่ 69 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก 

1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.1 – ม.3 เงิน 

2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องส้ัน (Comic Strip) ม.1 – ม.3 เงิน 

3 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป. 4 – 6 ทอง 

4 เรียนรวม + ภาษาไทยแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย ทอง 

ด้านกีฬา 

1 เซปักตะกร้อรุ่นอายุไม่เกนิ 15 ปีหญิง อภัยมณีเกมส์ประจ าปีการศึกษา 2562 ชนะเลิศ 

2 เซปักตะกร้อรุ่นอายุไม่เกนิ 12 ปีชาย อภัยมณีเกมส์ประจ าปีการศึกษา 2562 รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

3 เซปักตะกร้อรุ่นอายุไม่เกนิ 12 ปีหญิง อภัยมณีเกมส์ประจ าปีการศึกษา 2562 รองชนะเลิศ
อันดับ 3 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

    2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก  อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 มีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวัน
อย่างสม่ าเสมอ มีการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียน
ทุกวัน มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเล่ียงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็ก 
มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลพนานิคม ในการดูแลส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับอ าเภอ  
 1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้   
 ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาส่ิงของของผู้อื่นมาเป็น
ของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี 
ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความ
สนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อน ท้ังในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการ
สอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตาม
ศักยภาพของตน 
 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม   
 มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทท่ีดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จัก
ดูแลรักษาความสะอาด ท้ังภายในและนอกห้องเรียน รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ท างานร่วมกับ
เพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น ส่ิงของเครื่องใช้ ของตน 
และของส่วนรวม ปลูกฝังให้เด็กรู้จักประเพณีวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ 
ได้แก่ วันแม่ วันพ่อ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี และวันส าคัญอื่นๆ เช่น วันเด็ก
แห่งชาติ วันไหว้ครู เป็นต้น  
 1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้   
 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  ท าให้เด็ก
ได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ 
โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรัก
ภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานท่ีตนเอง
อ่านให้ครูและเพื่อนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  
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มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วย
ภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้
นอกสถานท่ี แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
จุดเด่น  
 เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง 
สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการอ่าน 
2. การท ากิจกรรมเสริมพัฒนาการสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
3. การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
4. การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
5. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
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ผลการประเมินพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2  ปีการศึกษา  2562 

พัฒนาการ 
จ านวนเด็ก 
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ด้านร่างกาย 76 70 92.10 6 7.90 0 0 
2.  ด้านอารมณ์-จิตใจ 76 72 94.73 4 5.27 0 0 
3.  ด้านสังคม 76 72 94.73 4 5.27 0 0 
4.  ด้านสติปัญญา 76 68 89.47 8 10.53 0 0 

-     

-  

ผลการประเมินพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3  ปีการศึกษา  2562 

พัฒนาการ 
จ านวนเด็ก 
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ด้านร่างกาย 74 68 91.89 6 8.11 0 0 
2.  ด้านอารมณ์-จิตใจ 74 68 91.89 6 8.11 0 0 
3.  ด้านสังคม 74 68 91.89 6 8.11 0 0 
4.  ด้านสติปัญญา 74 56 75.68 18 24.32 0 0 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา
สรุปผลการประเมิน

พัฒนาการ

ปี 2560 90.05 91.08 92.64 86.84 90.15

ปี 2561 100 96.05 96.05 90.78 95.72

ปี 2562 92.1 94.73 94.73 89.47 92.76
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105

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลการประเมินพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน 
ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๒
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สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาล ปกีารศึกษา  2562 

พัฒนาการ 
จ านวนเด็ก 
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ด้านร่างกาย 150 138 92.00 12 8.00 0 0 
2.  ด้านอารมณ์-จิตใจ 150 140 93.33 10 6.67 0 0 
3.  ด้านสังคม 150 140 93.33 10 6.67 0 0 
4.  ด้านสติปัญญา 150 124 82.67 26 17.33 0 0 

-  

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา
สรุปผลการประเมิน

พัฒนาการ

ปี 2560 90.15 90.64 92.38 82.36 88.88

ปี 2561 90.7 93.02 94.19 76.74 88.66

ปี 2562 91.89 91.89 91.89 91.89 91.89
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลการประเมินพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน 
ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ ๓

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

ดี 92 93.33 93.33 82.67

พอใช้ 8 6.67 6.67 17.33

ปรับปรุง 0 0 0 0
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สรุปผลการประเมินพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน ของเด็กชั้นอนุบาล
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
                การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ได้มีการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบท่ีส าคัญเพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาระดับ
ปฐมวัยได้แก่  การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรโรงเรียนปฐมวัย ได้มีการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดย
เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้นักเรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้   
 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   
 จัดครูเอกปฐมวัยท่ีเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนให้
จ้างครูเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อช้ันเรียน นอกจากนี้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบ
กลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มี
บทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียนตาม
ศักยภาพ 
 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   
 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษา
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรโรงเรียนปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล    
มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมี
การจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน   
 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ   
   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  ได้จัดส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์  
และอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้เด็กได้เรียนคอมพิวเตอร์เพื่อให้ คุ้นชินกับโลกอินเทอร์เน็ต
ในทางท่ีถูกต้อง จัดให้มีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  
โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือท่ีจ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสม
กับวัย  จัดให้มีพื้นท่ีส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย     ห้องน้ าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
และเหมาะสมกับเด็ก 
 2.5  ให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่อการเรียนรู้เพือ่สนับสนุนการจัดประสบการณ์   
 มีมุมประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน  มุ่งเน้นให้
เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีส่ือเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดส่ิง
อ านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนา
นักเรียนอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   
  ตามหลักสูตรโรงเรียนปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น ท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียม
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ความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  
ชุมชน  และท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
โรงเรียน  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้น
สังกัดอย่างต่อเนื่อง 
จุดเด่น 

1) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2) มีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
3) รายงานการเข้าร่วม การพัฒนาด้านวิชาชีพครู 
4) จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับช้ันเรียน 
5) จัดครูท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพเด็ก 

จุดที่ควรพัฒนา 
1) ควรจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
2) ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
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มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

 3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ท้ังทางด้านร่างกาย   อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  
ดี   มีสุข จัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมความสนใจให้แก่นักเรียน  ช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  
ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื้อเผ่ือเผ่ือแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้นักเรียนรักการอยู่
ร่วมกันในช้ันเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย 
พัฒนาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนท้ัง
กล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้
อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งช่ังใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม เด็ก
ช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้าน
สติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ ได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย 
 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏบิัติอย่างมีความสุข 
 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอ
คอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียน
ผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม 
และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ท้ังในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  
 3.3  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนมี การใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย   
 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   
ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการ
ของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
โรงเรียน  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้น
สังกัดอย่างต่อเนื่อง 
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2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ :  ดี 
1.  กระบวนการพัฒนา 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ 
         โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น
ให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม
ต่าง ๆ ท้ังในและนอกห้องเรียน ในปีการศึกษา 256๒  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน  
การเขียน  การส่ือสาร  และการคิดค านวณท่ีหลากหลาย  เช่น กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน กิจกรรมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  กิจกรรม
แสดงผลงานทางวิชาการ  กิจกรรม Open house  รวมถึง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM   กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ กิจกรรมการจัดท าแผนการเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน กิจกรรมพัฒนานักเรียนเรียนร่วม และส่งเสริมความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  อีกท้ัง ยังมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสารมารถในการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยบูรณา
การผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรม English Today   
 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

         โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ด าเนินการพัฒนาทักษะด้านการคิด
วิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้วางแผนการท างาน สร้าง
ความรู้ใหม่จากการท าโครงงาน/ผลงาน/ช้ินงาน ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา โดยนักเรียนทุกคนเข้า
ร่วมและมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ท าให้นักเรียนมีโครงงาน/ผลงาน/ช้ินงาน ท่ีเป็นเชิงประจักษ์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน โครงงาน/ผลงาน/ช้ินงาน โดยใช้เกณฑ์
การประเมินระดับคุณภาพท่ีโรงเรียนก าหนด  
 3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔  ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีความสามารถ
ในการรวบรวมความรู้ท้ังด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ได้มีการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-based Learning) การเรียนรู้ด้วยโครงงานโดย
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า 
ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยครูเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผู้ให้ความรู้ เป็นผู้อ านวยความสะดวก และผู้ให้
ค าแนะน า ท าหน้าท่ีออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท างานเป็นทีม กระตุ้น แนะน า และให้ค าปรึกษา เพื่อให้
โครงการส าเร็จลุล่วง เช่น โครงงานหวดนึ่งข้าวแบบประหยัดพลังงาน การประดิษฐ์แผงโซลาร์เซลล์จากวัสดุเหลือ
ใช้ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท ส่ิงประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ส่ิงประดิษฐ์เครื่องบีบอัดขวด
น้ าพลาสติกแบบทุ่นแรง เป็นต้น  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔  ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดระยองใน
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 69 ในระดับประเทศ  
นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีแผนด าเนินโครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์สมองกล เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนน า
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีมาผนวกกัน มีการศึกษาค้นคว้า หาวิธีการ แนวคิด เทคนิคเพื่อแก้ปัญหา
ต่างๆด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน  
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 4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การส่ือสารอย่างเหมาะสม ทักษะการแก้ปัญหา Coding  ทักษะ 
การใช้ Cloud Computing Google app  การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม เกิดความปลอดภัย
โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี Google app   Coding Thailand ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน นักเรียนสามารถสร้าง Google Drive ในการเก็บงานเบื้องต้น การใช้กลุ่มไลน์ (Line) ในการเรียน การ
น าเสนอผลงานผ่านเว็บเพจ facebook เป็นต้น ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในรายวิช าคอมพิวเตอร์เพื่อ
ส่งเสริมให้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เช่น รายวิชาการสร้างสรรค์และการจัดการ
ภาพกราฟิก การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในส านักงาน การสร้างผลงานจาก Flash การสร้างสรรค์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การท าเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เป็นต้น จัดท าโครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT ก ารบริการ
ห้องคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาพักลางวัน บริการสารสนเทศต่ างๆ จากห้องสมุดโรงเรียน 
 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช และมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพและธรรมชาติผู้เรียน มีการ
ก ากบั ติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ และต่อเนื่อง โดยครูผู้สอนจะต้องก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ เลือกใช้
ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสอนท่ีเหมาะสม มีวิธีการ ประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ท่ีประกอบไปด้วย กิจกรรมสอนซ่อมเสริมภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/คณิต กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ชุมนุม) กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (English Today) กิจกรรมสอน
เสริมภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร 2 และโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันตามความ
ถนัดของนักเรียน 
 6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
      โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ เตรียมความพร้อมในการแนะแนว
การศึกษาต่อ โดยได้จัดท าโครงการส่งเสริมเพื่อการมีงานท า 1 คน 1 อาชีพ เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพและ
สร้างรายได้ให้กับนักเรียน โดยเชิญสถาบันการศึกษา ท้ังสายอาชีวศึกษา และสายสามัญ รวมถึงวิทยากรในท้องถิ่น
มาให้ความรู้แนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมแก่นักเรียน 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
         โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ ได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีการแสดงออกถึง
การเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีความสามัคคีปรองดองภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตน และซื่อสัตย์สุจริต มีทิศทางการด าเนิน
ชีวิตท่ีถูกต้องและดีงามอยู่บนพื้นฐานความเป็นไทย ด ารงตนอยู่ในความดีโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ท้ังในและนอก
ห้องเรียน เช่น การปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมยกย่องความดี การเลือกต้ังสภานักเรียน กิจกรรมลูกเสือ
จราจรและการขับขี่ปลอดภัย ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง การนิมนต์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายพุทธบุตร รวมถึง
กิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น ซึ่งทางโรงเรียนมีการเสริมแรง
เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดี ยกย่องเชิดชูพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนท่ีท าความดี 
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 2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
    โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ ปลูกฝังให้นักเรียนใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร
อย่างถูกต้องเหมาะสม เห็นคุณค่าสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย และภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน วัด และชุมชน เช่น ค่ายคุณธรรม การเดินขบวนพาเหรด
รณรงค์อนุรักษ์ความเป็นไทย การน าตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงออกถึงการธ ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน 
การจัดกิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันพ่อ และกิจกรรมวันแม่ เป็นต้น  
   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ ปลูกฝังให้นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม  ของโรงเรียน  และของสังคม  เน้นการมี
ประชาธิปไตยโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการโรงเรียนและช้ันเรียน โดยมีการ
จัดต้ังสภานักเรียน เพื่อด าเนินกิจกรรมนักเรียนต่างๆ ในโรงเรียน  
   4) สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
        โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ เห็นถึงความส าคัญของ สุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคมของนักเรียน จึงมุ่งพฒันาใหน้ักเรียนมีสุขภาวะทางกายท่ีดีโดยมีการก ากับติดตามภาวะทุพ
โภชนาการและวัดสมรรถภาพทางกายอย่างสม่ าเสมอ  จัดห้องพยาบาล จัดกิจกรรมปอ้งกันและแก้ปัญหายาเสพ
ติดซึ่งถือเป็นปัญหาระดับชาติ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพ  ส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานอก
สถานศึกษา และนันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตของนักเรียน  

2.  ผลการด าเนินงาน 

  นักเรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่อง  ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับช้ัน  สามารถ
เขียนและส่ือสารได้ดี สามารถคิดวิเคราะห์วางแผนและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ตามหลักประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก  และแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา
ความรู้จากส่ือ  เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์  จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี  ส าคัญ  จ าเป็น  
รวมทั้งรู้เท่าทัน  ส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วพร้อมท้ังสามารถประมวลความรู้มาสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ นักเรียนรักและภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดี อีกท้ังรู้ตระหนัก
ถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่าง ๆ  เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด  และมีประโยชน์  รักการออกก าลังกาย  
นักเรียนทุกคน  สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท  ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม  ของสถานศึกษา  ของ
สังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล  และระหว่างวัย ท้ังนี้ มี
ผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินด้านต่างๆ ดังนี้ 
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 2.1 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน  (Reading Test)  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  1 ปีการศึกษา 256๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง รวมสองด้าน
ดีมาก 18.07 21.68 18.07
ดี 8.43 26.50 13.25
พอใช้ 14.45 39.78 30.12
ปรับปรุง 59.03 12.04 38.55
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90.00

100.00

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน  (Reading Test)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 ปีการศึกษา 256๒

อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง รวมสองด้าน
2560 72.15 69.37 70.76
2561 43.71 57.24 50.47
2562 28.85 52.02 40.43
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน  (Reading Test)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 ปีการศึกษา 2560-2562
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 2.2 ผลการประเมินการคิด วิเคราะห์และเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3 ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม. 1 ม.2 ม. 3
ดีเย่ียม 50.00 55.56 69.77 72.84 75.82 78.75 18.75 29.82 23.73
ดี 43.18 22.22 15.12 20.93 20.93 17.50 59.38 57.89 64.41
ผ่าน 6.82 22.22 15.12 4.65 4.65 3.75 18.75 29.82 11.86
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ผลการประเมินการคิด วิเคราะห์และเขียนปีการศึกษา 2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
ดีเย่ียม 51.14 77.78 75.58 71.60 60.44 55.00 12.00 26.56 23.73
ดี 43.18 22.22 19.77 24.42 23.26 20.00 38.00 51.56 64.41
ผ่าน 5.68 0.00 4.65 2.33 18.60 5.00 14.00 26.56 11.86
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100.00

ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
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 2.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

 2.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวม 3 ด้าน
ปี 2560 59.54 39.81 48.19 49.18
ปี 2561 55.88 48.07 53.6 52.52
ปี 2562 0 0 0 0
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2560-2562

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
โรงเรียน 49.45 31.67 32.98 32.1
จังหวัด 51.3 35.13 37.74 37.78
สพฐ. 47.95 31.6 34.3 30.86
ประเทศ 49.07 32.9 35.55 34.42
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ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับคุณภาพ
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2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย
2560 44.56 32.1 38.06 28.18 35.73
2561 52.74 35.88 37.59 39.96 41.54
2562 49.45 31.67 32.98 32.1 36.55
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เปรียบเทียบร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6

การศึกษา 2560-2562

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
โรงเรียน 49.03 24.07 29.52 30.39
จังหวัด 57.08 28.3 30.69 35.47
สพฐ. 55.91 26.98 30.22 32.98

ประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25
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ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3

ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับคุณภาพ
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 2.7 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย
2560 47.96 23.7 32 27.47 32.78
2561 52.07 26.34 35.41 24.79 34.65
2562 49.03 24.07 29.52 30.39 33.25

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3

การศึกษา 2560-2562

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม. 1 ม.2 ม. 3
ดีเย่ียม 50.00 61.73 87.21 71.60 80.22 68.75 12.00 28.79 30.65
ดี 41.86 32.10 8.14 24.42 20.93 25.00 38.00 63.64 62.90
ผ่าน 8.14 6.17 4.65 2.33 0.00 6.25 14.00 28.79 6.45
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562
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จุดเด่น 
  1. ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านหนังสือคล่อง  รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้เป็นส่วนใหญ่  
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น 
อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เพิ่มขึ้น  

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา สร้างความรู้ใหม่จากการทาโครงงาน/ผลงาน/ช้ินงาน โดยมีการจัดการ
ประกวดในแต่ละระดับช้ัน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานและมีการน าเสนอผลงานในวันส าคัญต่างๆ ท่ี
โรงเรียนจัดขึ้น รวมถึงการจัดนิทรรศการ “เปิดบ้านวิชาการ”  

3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีระเบียบวินัย
เป็นท่ียอมรับชองชุมชนโดยรอบในเรื่อง  ความซื่อสัตย์  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  เคารพกฎกติกา  มารยาท
ของสังคม  ได้แก่  การเข้าแถวรับอาหารในโรงอาหาร  การซื้ออุปกรณ์การเรียนในห้องสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน 
การมาโรงเรียนทันเวลาในช่วงเช้าเพื่อร่วมกันท าความสะอาดโรงเรียน  ปฏิเสธส่ิงท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิต  ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด โดยยึดหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
  4. ครูผู้สอนทุกคนมีการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียน การประเมินสมรรถนะส าคัญผู้เรียน 
และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยการประเมินจะแบ่งออกเป็นภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จึงท า
ให้มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี 

๕. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ใน
การติดต่อส่ือสารได้ และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิต 
 
จุดควรพัฒนา 

1. พัฒนาทักษะด้านการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่ง ๆ ข้ึน
ไป  ปลูกฝ่ังนิสัยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและ
การวัดผลประเมินผลตามสภาพท่ีแท้จริง และพัฒนาการใช้ส่ือเทคโนโลยี และเทคนิคการสอนในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น (RT, NT, O-NET)  
3. พัฒนาการวัดและประเมินผลในห้องเรียนให้สอดคลองกับมาตรฐานตัวชี้วัด เน้นการประเมินโดยใช้

ข้อสอบอัตนัยและประเมินโดยสภาพจริง 
  ๔. พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเพียงพอต่อนักเรียนและพัฒนา
ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอรเนตในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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1. กระบวนการพัฒนา 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้น
สังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม   
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดระยอง ๔ มีการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีแผนพัฒนาการศึกษา และน า
แผนมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง มี
การบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน า
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา 
ด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับ
ชีวิตจริง และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา อีกท้ังระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่าย ท้ังใน
สถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนร่วมกัน โดยก าหนด
ผังการบริหารงานเป็น 4 งาน เน้นงานวิชาการเป็นหลัก ทางโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนนคิมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 
 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา  และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 มีการบริหารจัดการงานด้านวิชาการอย่างเป็นระบบ มี
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีครอบคลุมทุกเป้าหมาย โดยจัดการเรียนการสอน
ครอบคลุมท้ังนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวมดงัต่อไปนี้  

1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ การศึกษาต่อและอาชีพ  
2) พัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
3) การพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ  
4) การจัดสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีดีแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรม สอดคล้อง กับ

ความถนัดเป็นรายบุคคล 
6) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย  
7) ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง  

 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
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   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของนกัเรียน จัดให้มี
การศึกษาดูงานเปรียบเทียบโรงเรียนต้นแบบและแหล่งความรู้ ส่งครูเข้ารับการอบรมตามภาระงานและบทบาท
หน้าท่ี และส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมจัดอบรมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
นอกจากนี้ โรงเรียนมีการส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็น
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อง
ได้รับการพัฒนาทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ มีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย โดยจัดต้ังโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ซึ่งได้
ด าเนินการจัดการปรับปรุงระบบไฟฟ้า (ภายนอก) จัดการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารอินทนิน จัดการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย จัดการปรับปรุงออดสัญญาณเวลา จัดการปรับพื้นท่ีจัดเก็บขยะและจัดหาถังขยะ จัดหาผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดและอุปกรณ์ท าความสะอาด พัฒนารั้วรอบบริเวณหอประปาและปรับปรุงระบบประปาในโรงเรียน ติดต้ังเครื่อง
กรองน้ า ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารโรงฝึกงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงอาหาร ติดต้ังตาข่ายหอประชุม ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และโรงฝึกงาน ปรับปรุงห้องดนตรีไทย ติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลท่ี 10 ในห้องเรียน รวมทั้ง
จัดหาและติดต้ังพัดลมห้องเรียนอนุบาล เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 จัดระบบจัดการสารสนเทศของโรงเรียนครอบคลุมส่ีด้าน 
คือ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป โรงเรียน
ได้พัฒนาและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน โดยน าข้อมูลของนักเรียนท้ังหมด 853 คน เข้าจัดเก็บในระบบ
สารสนเทศได้ร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายสารสนเทศ โดยมีเว็บไซต์เพื่อ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้รวดเร็วและทันสมัย พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ท้ัง WLAN และ LAN ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของโรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ รวมทั้งเพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอืน่ๆ 
 
2.  ผลการพัฒนา 
 2.1  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ  ตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันสมัย  น าไปประยุกต์ใช้ได้  ด าเนินการอย่างมีระบบ  และมีกิจกรรม
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 2.3  สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
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 2.4  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา รับทราบ และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.5  สถานศึกษามีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.6  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  โดยยึดหลักธรรม
มาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 2.7  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์  ส่งผล
ให้สถานศึกษามีส่ือ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

การพัฒนาครู
บุคลากรทาง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนิเทศ ก่ากับ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 คร้ัง/ภาคเรียน
33%

มากกว่า 2 คร้ัง/ภาค
เรียน
67%

จ านวนคร้ังที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ

1 ครั้ง/ภาคเรียน
100%

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลจากผู้บริหาร
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จุดเด่น 
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนรอบ
ด้าน  ตามหลักสูตรโรงเรียน  และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฎิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลาย
วิธี  เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่ม  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  ท่ีชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฎิรูป
การศึกษาท่ี และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  มุ่งเน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามประเมินผล  การด าเนินงานและจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา  และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล  เพื่อใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต่อไป 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. ปรับรูปแบบการนิเทศแบบโค้ชช่ิง ต้องการแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาใหม่ ๆ ให้ทันยุค 
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน

ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
๓. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึก มีใจรักในการช่วยดูแล รักษาความสะอาด มีความรับผิดชอบ 

๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความน่าอยู่ 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยูใ่นระดับคุณภาพ ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตจริง 
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการ
พัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ท้ังทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  ดี เก่ง  มีสุข จัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมความสนใจให้แก่นักเรียน  ช้ันเรียนมี
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื้อเผ่ือเผ่ือแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ี
กระตุ้นให้นักเรียนรักการอยู่ร่วมกนัในช้ันเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็ก
เคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งช่ังใจ รู้จักการรอคอย กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยใน
ตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา ส่ือสารและมี
ทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย โรงเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานสาระการเรียนรู้
และตัวชี้วัดท่ีอิงหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 แก้ไขปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนท่ีเน้น
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้มีความจ าเป็นและ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอ
ผลงานผ่านกระบวนการจัดการเรียนเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน เพื่อนกัเรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ มุ่งเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน มีการจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอต่อผู้เรียน และส่งเสริม
ให้นักเรียนรู้เท่าทันในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ท้ังยังน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข้ามามี
บทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอน เช่นการทดสอบออนไลน์ และมีการให้บริการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนเป็น Fiber optic มีการจัดโปรเจคเตอร์ให้ครบ
ทุกห้องเรียน  ท้ังยังจัดต้ังโครงการร่วมกับท้องถิ่นในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้บริการการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
แก่คนในชุมชมอีกด้วย 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก เสริมแรงแทนการลงโทษ ไม่ให้มีการใช้อุปกรณ์ในการลงโทษนักเรียน ให้นักเรียนรักครู  ครูรักนักเรียน 
เพื่อให้นักเรียนรักท่ีจะเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ในช้ันเรียนได้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ

เรียนรู้อย่างเป็นระบบ ครูมีการศึกษาและวางแผนการวัดผลประเมินผล ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูรู้จักผู้เรียน
ด้านพฤติกรรมเป็นรายบุคคลโดยผ่านกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน กิจกรรมตามแบบประเมินSDQ ท าให้ทราบข้อเด่น 
ข้อด้อยของผู้เรียน และใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายเพื่อรู้จักผู้เรียนด้านการเรียน โดยมีการ
วิเคราะห์ และประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลท าให้ทราบความแตกต่าง และข้อจ ากัดของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูได้
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จัดท าโครงสร้างรายวิชาและแผนจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าผลการประเมินมาจัดท าวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และแก้ปัญหาผู้เรียนมีระบบการนิเทศติดตามเพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้ันตอน วิธีการ และเครื่องมือการวัด ประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องและตรง
กับวัตถุประสงค์ของ การจัดการเรียนรู้ เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพื่อน าให้
ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ และครูน ามาวางแผนในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนต่อไป 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ มีการแบ่งครูตามสายช้ันเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์แสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อวางแผนร่วมกันและน าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา
นักเรียนต่อไป 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 นักเรียนเกิดทักษะและสามารถเข้าแข่งขันทางวิชาการท้ังระดับกลุ่มอ าเภอ ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา และระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเข้าร่วมศิลปหัตกรรมครั้งท่ี 69 เห็นตัวแทนเขตพื้นท่ี
การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศจ านวน 4 รายการ นอกจากนี้ นักเรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการ
สาระการเรียนรู้และทักษะต่างๆ ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยการเชิญปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนเข้ามาให้ความรู้ รวมถึงพานักเรียน
ออกไปเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียน
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเท่ียงตรง ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อวางแผน
ร่วมกันและน าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนานักเรียน 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

การใช้สื อและ
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อออฟไลน์
42%

สื่อออนไลน์
58%

การใช้สื่อการเรียนรู้ของครู
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ประเด็น ผลการประเมิน 

สื อและสิ งอ่านวย
ความสะดวกใน
ห้องเรียน 

 

การพัฒนาสื อ
และนวัตกรรม
เพื อใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

 

 
 จุดเด่น 

1) ครูมีความต้ังใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ 
ได้มีกระบวนการเรียนรู้  การระดมสมอง มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของโครงงาน โดยการจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๒) สถานศึกษามีอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์เทคโนโลยี ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการจัดการเรียนสอน 
ในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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เครื่องฉายภาพ 
(Projrctor)

เครื่องฉายภาพ 3 
มิติ (Visualizer)

เครื่องเสียง

สื่อและสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียน

1 ชิ้น/ภาคเรียน
3%

มากกว่า 1 ชิ้น/ภาค
เรียน
97%

การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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3) คณะกรรมการนิเทศ  ได้มีการนิเทศการสอน  ตรวจประเมินผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน 
อย่างต่อเนื่อง  และให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนาของครูให้ดียิ่งขึ้น 

๔)  สถานศึกษาใช้กระบวนจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการสอบ
ระดับชาติ O-NET โดยเฉล่ียสูงขึ้น  ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ระดับประเทศและการแข่งขันรายการอื่นๆในระดับประเทศมากขึ้น  
 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1) ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครบตามแผนท่ีก าหนดไว้  และควรปรับโครงการในแผนปฏิบัติ
การให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นให้เหมาะสม เพื่อให้ผลการด าเนินงานของโครงการ
สามารถพัฒนาจุดด้อยของโรงเรียนได้ อีกท้ังสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
การศึกษา  

2) ครูควรพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม นักเรียนในทุกระดับช้ัน ต้องได้รับ
การส่งเสริมในด้านการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ และการแก้ปัญหาท่ีสามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๓) พัฒนาสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีและให้มีความเร็วสูง จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศให้ครบทุกห้องเรียน  

๔) เน้นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และใช้ส่ือ ICT มากขึน้ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมนิในภาพรวม 

3.1 ระดบัการศกึษาปฐมวัย 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก      
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ      
มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

     

สรุปภาพรวม      

 
ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ใน ระดับ 4  ดีเลิศ  
 ด้านคุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม เด็กมีร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย สามารถช่วยเหลือตนเองและปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม เด็กสามสามารถส่ือสาร มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม       
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ โรงเรียนมีหลักสูตรปฐมวัยท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
หลักสูตรโรงเรียนเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น
และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น จากโครงการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมปรับปรุง พัฒนา และวิเคราะห์หลักสูตร กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
หลักสูตรการศึกษา จัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียนพร้อมส่งเสริมให้มีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์        
จัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีอ านวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้เด็กอย่างเหมาะสม ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ โรงเรียนมีการจัด
ประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์
โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม จัดบรรยากาศในช้ัน
เรียนท่ีส่งเสริมความสนใจให้แก่นักเรียน มีกระบวกการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กมาปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กต่อไป 
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3.2 ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของของนักเรียน      
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ      
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

นักเรียนเป็นส าคัญ      
สรุปภาพรวม      

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ใน  ระดับ  3 ดี 
 จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ  ส่งผลให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4    
ผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ผลการประเมิน
สรุปอยู่ในระดับ ดี  โดยมาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของนักเรียนอยู่ในระดับ ดี มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหาร
และการจัดการอยู่ในระดับ ดีเลิศ และมาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
อยู่ในระดับ ดี 
 ท้ังนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไป  ตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนา ตามสภาพของผู้เรียน  สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา  และสภาพของชุมชนท้องถิ่น  
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  และเขียน  การส่ือสารท้ัง
ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี มี
ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 
ดังท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี 1  ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการมีผลการประเมินในราย
มาตรฐานอยู่ในระดับ ดีดีเลิศ สถานศึกษามีการวางแผน  ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการ
มีส่วนร่วมใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา  
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน ปรับปรุง  แก้ไขงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็น
อย่างดี  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง              
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดับ ดี  ครูมีการวิเคราะห์
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร  และบริบทสถานศึกษา  พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้  ใช้ส่ือการเรียนรู้  ติดตาม  ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรี ยนพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล มีการ
ประเมินผลตามสภาพจริงทุกขั้นตอน  สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 

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

 โดยมีประกาศใชกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอกของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใช
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษา
พิเศษ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๙ (๓) ไดกําหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักท่ีสําคัญขอหนึ่ง คือ มีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ให
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานโรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง ๔ ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 9 เดือนกันยายน 
พ.ศ. 2562 โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง ๔ จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษามาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ (เรียน
รวม) เพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการ
ตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ประกาศ ณ วันท่ี 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
 
 

 
(นายวัลลภ นิมิปาล) 

ผูอํานวยการโรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง ๔ 
 
 



 

 
 
 

 
การใหความเห็นชอบ 

เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 

โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง ๔ 
..................................................................... 

 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 4            
อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ไดพิจารณาเรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) ของโรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัด
ระยอง 4 อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองแลว เห็นชอบใหดําเนินการประกาศได 

 
 
 

(นายวิชัย ฉํ่ามาลัย) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 4 
  10 กันยายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖2 มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 
  ๑.๑ มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
  ๑.๒ มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 
  ๑.๓ มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
  ๑.๔ มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 
  ๒.๒ จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 
  ๒.๓ สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 
  ๒.๔ จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย และเพียงพอ 
  ๒.๕ ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 
  ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 
 มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
  ๓.๑ จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 
  ๓.๒ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 
  ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
  ๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
        การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖2 มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน 
         ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
         ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
แตละมาตรฐานท่ีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น 

และแกปญหา 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

1) มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
 ๓.๒ ใชส่ือ เทคโนโลยี และแหลงการเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
 ๓.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  (เรียนรวม) 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) พ.ศ.2562  
มีจานวน 3 มาตรฐาน ไดแก  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
  1.1 ผลพัฒนาการของผูเรียน  
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 
แตละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน  
 1.1  ผลการพัฒนาผูเรียน 

1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล ท่ีแสดงออกถึงความรู ความสามารถ ทักษะ ตามท่ี
ระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว 

2) มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเช่ือมตอ หรือ การสงตอเขาสูการศึกษาในระดับสูงข้ึน 
หรือ การอาชีพ หรือ การดําเนินชีวิตในสังคม ไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  และความเปนไทยตามศักยภาพของผูเรียนแตละ

บุคคล 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
 ๓.๒ ใชส่ือ เทคโนโลยี และแหลงการเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
 ๓.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 4 

เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 

..................................................................... 
 โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอกของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใช
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษา
พิเศษ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 4 ไดปรับมาตรฐานการศึกษา         
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  
(เรียนรวม) จากการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชน
ใหเหมาะสมและสอดคลองกัน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2562      เมื่อวันท่ี 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
 เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 4              
มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) ตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันท่ี 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
 
 

 
(นายวัลลภ นิมิปาล) 

ผูอํานวยการโรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
การใหความเห็นชอบ 

เรื่อง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 4            
อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ไดพิจารณาเรื่อง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา            
ของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของโรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 4 
อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองแลวนั้น  
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นพื้นฐาน เห็นขอบใหดําเนินการกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนย
การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 
 
 

(นายวิชัย ฉํ่ามาลัย) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 4 
10 กันยายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนบทายประกาศโรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง ๔ 
เร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

และระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 
............................................................. 

ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย 
๒๕๖2 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได 
87.00 ดีเลิศ 

1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 88.00 ดีเลิศ 

1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 89.00 ดีเลิศ 

1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรูได 

79.00 ดี 

คาเปาหมายคือ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 90.00 ยอดเยี่ยม 
๒.๒ จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 90.00 ยอดเยี่ยม 

๒.๓ สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 88.00 ดีเลิศ 

๒.๔ จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย และเพียงพอ 86.00 ดีเลิศ 

๒.๕ ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ 

89.00 ดีเลิศ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 81.00 ดีเลิศ 

คาเปาหมายคือ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
๓.๑ จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ  82.00 ดีเลิศ 

๓.๒ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 89.00 ดีเลิศ 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 88.00 ดีเลิศ 

๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

92.00 ยอดเยี่ยม 

 คาเปาหมายคือ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทายประกาศ 1 



ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย 
๒๕๖2 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   

 1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 75.00 ดี 
 2) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแกปญหา 
75.00 ดี 

 3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ๗๕.๐๐ ดี 

 4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 78.00 ดี 

 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 78.00 ดี 

 6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 80.00 ดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค   

 1) มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 78.00 ดี 

 2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 90.00 ยอดเยี่ยม 

 3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 90.00 ยอดเยี่ยม 

 4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 78.00 ดี 

คาเปาหมายคือ ดี 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  92.00 ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 80.00 ดีเลิศ 

๒.๓ ดําเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

82.00 ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 82.00 ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

82.00 ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู 

82.00 ดีเลิศ 

คาเปาหมายคือ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
79.00 ดี 

๓.๒ ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงการเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 78.00 ดี 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 80.00 ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 80.00 ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 

79.00 ดี 

 คาเปาหมายคือ ดี 

เอกสารแนบทายประกาศ 2 



ระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)  
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย 
๒๕๖2 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   

 1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล ท่ีแสดงออกถึงความรู 
ความสามารถ 

65.00 ปานกลาง 

 2) มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเช่ือมตอ หรือ การสงตอเขาสู
การศึกษาในระดับสูงข้ึน หรือ การอาชีพ หรือ การดําเนินชีวิตในสังคม ได
ตามศักยภาพของแตละบุคคล 

65.00 ปานกลาง 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค   
 1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  67.00 ปานกลาง 

 2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  และความเปนไทยตามศักยภาพ
ของผูเรียนแตละบุคคล 

67.00 ปานกลาง 

คาเปาหมายคือ ปานกลาง 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  92.00 ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 80.00 ดีเลิศ 

๒.๓ ดําเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

82.00 ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 75.00 ดี 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

75.00 ดี 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู 

75.00 ดี 

คาเปาหมายคือ ดี 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
65.00 ปานกลาง 

๓.๒ ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงการเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 65.00 ปานกลาง 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 70.00 ดี 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 65.00 ปานกลาง 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 

65.00 ปานกลาง 

 คาเปาหมายคือ ปานกลาง 
 
 
 

เอกสารแนบทายประกาศ 3 



การกําหนดคาเปาหมาย 
 
 ๑. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตางๆ ท่ีผานมา เพื่อเปนขอมูลฐานในการกําหนดคาเปาหมาย 
 ๒. การกําหนดคาเปาหมาย แตละมาตรฐาน ควรกําหนดเปน ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให
สอดคลองกับการประเมิน ดังนี ้
      ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม  รอยละ ๙0.00 ข้ึนไป 

  ระดับ 4 ดีเลิศ  รอยละ 80.00 – 89.99 
  ระดับ 3 ดี   รอยละ 70.00 – 79.99 
  ระดับ 2 ปานกลาง  รอยละ 60.00 – 69.99 
  ระดับ 1 กําลังพัฒนา นอยกวารอยละ ๖๐ 
 ๓. การกําหนดคาเปาหมาย ในแตละประเด็นพิจารณา จะกําหนดเปนระดับคุณภาพ หรือ 

เปน รอยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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คําสั่งโรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 4 
ท่ี    84 /2562 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   
ประจําปการศึกษา 2562 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘          
ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการสําคัญในการจัดการศึกษา ใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗  กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกัน
คุณภาพภายนอก  มาตรา ๔๘ กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษา   
ท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๒๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แตงต้ังบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนปฏิบัติหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบดวย 

1.1 นางพรสวรรค สุรพรสถิตกุล ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2 นางศิริอร สมคิด     คร ู   รองประธานกรรมการ 
1.3 นายเธนศ บันลือเขตต  คร ู   กรรมการ 
1.4 นางสาวพรสุรีย สุธนะวัฒน คร ู   กรรมการ 
1.5 นายนิกร เหมือนสมัย  คร ู   กรรมการ 
1.6 นางสาวกานตพิชชา เชมื่อ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
1.7 นางสาวกนกวรรณ ปานกลาง ครูผูชวย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
มีหนาท่ี   

๑. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติตางๆเพื่อสงเสริม สนับสนุนพัฒนา ดําเนินงาน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ขอบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานในการประกัน
คุณภาพภายใน   

๓. กํากับติดตาม และใหความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
๔. สนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือวาการ

ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

๒. คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

2.1 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 (ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561) 

ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 

 
ผูรับผิดชอบ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

7) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการ

คิดคํานวณ 

8) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแกปญหา 

9) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

10) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 

11) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

12) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองาน
อาชีพ 

1. นางศิริอร สมคิด (หัวหนา)  
2. นางสุภาพร สาระอาวาส 
3. นางชุติกาญจน เวหา 
4. นายสยาม ศรีษะเดช 
5.   นางสาวนิรนันท พูลสมบัติ  
6. นางสาวนารีรัตน บุญพา 
7. นางสาวนนทชนก สมปาน 
8. นางสาสวอุไรลักษณ พุฒจันทร 
9. นางสาวจุฑาทิพย จรูญไชย 
10. นางสาวอริสรา เศษสุวรรณ 

 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
5) มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

6) มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

7) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

8) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

1. นายมนัส สุวรรณถาวร (หัวหนา) 
2. นายเธนศ  บันลือเขตต  
3. นายศตวรรษ เห็มราช 
4. นายรณยุทธ หาญประชุม 
5. นางสาวสมฤทัย เจริญสุข 
6. นางสาวศุภรดา  พวงพุม 
7. นางสาวสุทิศา  หนูปก 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม  
      หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการ 
      เรียนรูอยางมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ     
      จัดการเรียนรู 

1. นางสาวพรสุรีย สุธนะวัฒน (หัวหนา)  
2. นายนิกร เหมือนสมัย  
3. นางสาวศิรินทร ดงเรืองศร ี
4. นางสาวนิลุบล  อยูกลํ่า 
5. นางสาวกานตพิชชา เชมื่อ  
6. นางสาวสุดาวรรณ ชาวสวน 
7. นายธีรพงษ   กันทะวงค 
8. นางสาวกนกวรรณ  ปานกลาง 
9. นางสาวพิไลพร คันธศร 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ     
      นําไปประยุกตใชในชีวิตได 
๓.๒ ใชส่ือ เทคโนโลยี และแหลงการเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
๓.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาเปนระบบ และนําผลมา 

1. นางสาวทัศนียา แสนทิพย (หัวหนา) 
2. นางรัญจวน กัญญาชาติ 
3. นางสาววารุณี ใจคํา 
4. นายพัฒนพงเชษฐ หมายรอกลาง 
5. นางสาวนิสรา อยูนอน 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 (ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561) 

ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 

 
ผูรับผิดชอบ 

      พัฒนาผูเรียน 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนา    
      และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

6. นางสาววรรณภา  สวางภพ 
7. นางสาวกาญจนา  ไชยเลิศ 

 

2.2 ระดับการศึกษาปฐมวัย ประกอบดวย 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
 (ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561) 

ประกอบดวน 3 มาตรฐาน 

 
ผูรับผิดชอบ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 1. นางสาวสุมาลี  ระเลิงลํา (หัวหนา) 
2. นางรัตญา พรมคํานอย 
3. นางกัลทิมา บันลือเขตต 
4. นางสาวศินาภรณ  นันทวงศ  
5. นางสาวศิรพิร ใบศรี   
6. นางสาวปวริศา  มั่นนาค 

 

๑.๑ มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  
      และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
๑.๒ มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง  
      อารมณได 
๑.๓ มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดี  
      ของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน   
      และแสวงหาความรูได 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบท   
      ของทองถ่ิน 
๒.๒ จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 
๒.๓ สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 
๒.๔ จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย และ 
      เพียงพอ 
๒.๕ ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อ     
      สนับสนุนการจัดประสบการณ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายมี 
      สวนรวม 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
๓.๑ จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยาง    
      สมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยาง    
      มีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยีท่ี  
      เหมาะสมกับวัย 



มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
 (ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561) 

ประกอบดวน 3 มาตรฐาน 

 
ผูรับผิดชอบ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมิน  
      พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

 

2.3 ระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนยการศึกษาพเิศษ (เรียนรวม) 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 (ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561) 

ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 

 
ผูรับผิดชอบ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน 1. นางสาวกานตพิชชา เชมื่อ (หัวหนา) 
2. นางรัญจวน กัญญาชาติ 
3. นางสาวนารีรัตน บุญพา 
4. นางสาวนิสรา อยูนอน 

 1.1  ผลการพัฒนาผูเรียน 
3) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล ท่ีแสดงออกถึง

ความรู ความสามารถ ทักษะ ตามท่ีระบุไวในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการใหบริการชวยเหลือ
เฉพาะครอบครัว 

4) มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเช่ือมตอ หรือ การสง
ตอเขาสูการศึกษาในระดับสูงข้ึน หรือ การอาชีพ หรือ การ
ดําเนินชีวิตในสังคม ไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
3) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
4) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย และความเปนไทย

ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลัก                 

สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 
๒.๖  จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

 

๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ   
นําไปประยุกตใชในชีวิตได 

๓.๒  ใชส่ือ เทคโนโลยี และแหลงการเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 (ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561) 

ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 

 
ผูรับผิดชอบ 

๓.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมา

พัฒนาผูเรียน 
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 

 
มีหนาท่ี  

๑. จัดทําแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม

และการประเมินคุณภาพการศึกษา 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใชกํากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพและภายใตกรอบนโยบายและหลักการ 

๓. ดําเนินการใหมีการจัดทํามาตรฐาน ตัวบงช้ีคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของ

โรงเรียนใหครบถวนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค 

๔. ดําเนินการใหมีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเสนอตอ

คณะกรรมการอํานวยการ 

๖. ดําเนินการใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอตอหนวยงานตนสังกัด

เปนประจําทุกป  

๗. ดําเนินการใหมีการเผยแพรระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหหนวยงานท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 

๘. กําหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา

เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 

๙. ดําเนินการใหมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศใหครบถวนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

และภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

๑๐. รายงานและสรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 

๑๑. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อใหมีขอมูลรายงาน

ผลยอนกลับในการนําไปใชเพื่อการพัฒนางานตอไป 



 ใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังตามคําส่ัง  ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
 

ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี2 เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕62 
 
 

      

             (นางพรวรรค สุรพรสถิตกุล) 

                          ผูอํานวยการโรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 4 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 4 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

  อาศัยความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ         
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาเพื่อใหการประกันคุณภาพภายในมีคุณภาพ
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัด
การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  

  ฉะนั้นจึงประกาศแตงต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 4 ดังนี้ 

1. นางพรสวรรค สุรพรสถิตกุล ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายนพดล แสนผูก  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
3. นางศิริอร สมคิด  คร ู   กรรมการ 
4. นายเธนศ บันลือเขตต  คร ู   กรรมการ 
5. นางสาวพรสุรีย สุธนะวัฒน คร ู   กรรมการ 
6. นายนิกร เหมือนสมัย  คร ู   กรรมการ 
7. นางสาวกานตพิชชา เชมื่อ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวกนกวรรณ ปานกลาง ครูผูชวย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี 
1. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอยางนอยภาค

เรียนละ 1 ครั้ง และจัดทํารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
2. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้งและ

จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ัง ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 
 

  ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
   
  ประกาศ ณ วันท่ี 12 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 
 
       
                   (นางพรสวรรค สุรพรสถิตกุล) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนนิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 4 

 



 

 


