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คำนำ 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self-Assessment  Report : SAR)  โรงเรียนนิคม
สร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ปีการศึกษา  2563 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ใน
รอบปีการศึกษาที ่ผ ่านมา ให้ต ้นสังก ัด หร ือ หน่วนงานที ่กำก ับดูแล และสาธารณชนได้ร ับทราบ                             
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4       
ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา มุ่งเน้นตอบคำถาม 3 ข้อ คือ 1) มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับใด 2) ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนมีอะไรบ้าง และ  
3) แผนงานแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ ้น ดีขึ ้นกว่าเดิมอย่างไร  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัด
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพ
ของเด็ก มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  และมาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก
เป็นสำคัญ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานท่ี 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับ
คุณภาพ อีกทั้งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบส่ี โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report  : 
SAR) ปีการศึกษา 2563  ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ในปีการศึกษาต่อไป  

  
 
 

 
                                                 (นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล) 
                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
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บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา  
ข้อมูลพื้นฐาน 
ช่ือโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4    กลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา 
ช่ือผู้บริหารโรงเรียน นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล   เบอร์โทรศัพท์ 08-2349-6454 
E-mail: pornsawan241003@gmail.com   โทรสาร 0-3803-8231             
จำนวนครู 40 คน จำแนกเป็น ข้าราชการครู 37 คน อัตราจ้าง 2 คน เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ 1 คน 
จำนวนนักเรียน รวม 872  คน  จำแนกเป็น ระดับปฐมวัย 177 คน ระดับประถมศึกษา 510 คน                    
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 185 คน  
 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ ปฐมวัย 
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย มีนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 
2-3 รวม 177 คน ครูผู้สอน 6 คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผล
การดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็กระดับ
ปฐมวัย 177 คน มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จำนวน 165 คน มีน้ำหนักส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์จำนวน 12 คน 
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการท้ัง  4 ด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย มีโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 88.13 สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
 คุณภาพเด็ก ด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง 4 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะ ดนตรี นันทนาการ ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  ร้อยละ 
89.26 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมะสมตามวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง รู้จักการ
ประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย 
เช่น การไหว้  การทักทาย จากโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ส่งผลให้
นักเรียนระดับปฐมวัยร้อยละ 90.30 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้
อย่างเหมาะสม 
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับ
ปฐมวัยทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายาม
ค้นหาคำตอบอ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ส่งผลให้นักเรียนระดับ
ปฐมวัย ร้อยละ 80.79  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
อย่างเหมาะสม 
 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4     
มีหลักสูตรปฐมวัยท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิด
การเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
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ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น จากโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ส่งผลให้มีหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยตามพุทธศักราช 2560 
 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  ได้มีการจัดครูท่ี
เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือ มีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดระยอง 4 ได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดระยอง 4  มีครูเพียงพอต่อช้ันเรียนในระดับหนึ่ง 
 ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
ได้มีการพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต 
และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรปฐมวัย  ส่งผลให้ครู
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  มีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพอเพียง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง 4  มีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ท่ีคำนึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จาก
ธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มีส่ือเทคโนโลยีใช้
ในการสืบเสาะหาความรู้ จากโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ส่งผลให้โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์โรงเรยีน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง  จากโครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  ส่งผลให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4  มีการให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ได้มี
การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมท้ังรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งผลให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  มีระบบบริหาร
คุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย 
 ด้านร่างกาย พัฒนาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการ เพื่อให้
ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการ
รอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 
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 ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มี
สัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 
 ด้านสติปัญญา มีความคิดรวบยอด รู้จักแก้ปัญหา ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้นฐาน แสวงหาความรู้
ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จากโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) 
ส่งผลให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 
 การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4 ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จาการเรียนรู้ผ่านการ
เล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ ความสามัคคี การ
แบ่งปัน และการรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมทัศนศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 4  ได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 
 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ได้จัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ี
ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู ้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ มีคว าม
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  มีห้องเรียน
ท่ีมีบรรยากาศ แจ่มใส กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส 
และมีสื ่อการเรียนรู้ที ่เอื ้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ มุม บทบาทสมมุติ ส่งผลให้โรงเรียน ได้มีการจัดบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
 ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  มีกระบวนการ การประเมินพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดกิจวัตรประจำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ี
หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การสำรวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย  กิจกรรมวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก ส่งผลให้
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  ได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
ผลการประเมินตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาท่ี1 ถึง มัธยมศึกษาปีที ่ 3 จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 
2563  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ  
มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียน
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
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หลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้เรียนมุ่งเน้นให้ผู ้เร ียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที ่ดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับ
ท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ได้กำหนดเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริม
ผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีส่ือด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออกและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เน้นทักษะ
การทำงานร่วมกัน ทำให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนกำหนดในแต่ละระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3       
ผลการอ่านเขียนและคิดคำนวณ อยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 83.10  นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  มีความสามารถในการสืบค้นความรู้ได้ทั้งดว้ย
ตนเองและการทำงานเป็นทีมเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จากการ
เรียนรู้โดย โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย นักเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ท้ังนี้ เป็นไปตามกำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามท่ีว่า 
“ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู้ 
และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ยอมรับการ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี มีการ
รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น ” 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ของสถานศึกษาในโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
การดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาตามบริบทของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน (แทรกวิสัยทัศน์)  ในการดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงดับการดำเนินชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญด้าน
วิชาชีพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ส่งผลต่อผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน โดยประเมินภาพความสำเร็จคือ โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจท่ีโรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น สนอง
ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร ตามนโยบายของต้นสังกัดและกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งทันต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา โดยนำแผน ไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อ
การจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริ มหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอน
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ของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความ
ต้องการและจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เร ียนจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 
จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยการดำเนินงาน / โครงการ /
กิจกรรมอย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียน
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยั่งยืน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ มีนวัตกรรมและแหล่ง
เรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการเรียนรู้               
อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการ
คิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตาม
สถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี                
ภูมิปัญญาท้องถิ ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพสื ่อหลังใช้สื ่อ ครูทำงานวิจัยในชั ้นเร ียน                    
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง โดยมีประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญดังนี้ ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษ (กลุ่มเป้านักเรียนเรียนรวม) ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถ
สรุปองค์ความรู้นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก 
ส่ือท่ีหลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชองบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็กกับครู  ครูกับเด็ก 
เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผล
เพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอนใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมท้ัง
นำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และนำไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่  1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1  ข้อมูลท่ัวไป 
 ชื่อโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4  ที่อยู่ 753/6 หมู่ 1 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา         
จ.ระยอง สังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์ 038017484                    
e-mail nikhom44@hotmail.com เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล ถึง ระดับช้ันมัธยาศึกษาปีท่ี 3 
แผนผังโรงเรียน 
 

 
 
คำขวัญโรงเรียน : เน้นคุณธรรม    นำวิชาการ    สืบสานวัฒนธรรมไทย 
ปรัชญาโรงเรียน : ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก” 
ตราสัญลักษณ์ 

 

 
 
 
 

กังหันลม หมายถึง การเปล่ียนแปลงของกาลเวลา ท่ีดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติ  บริสุทธิ์  มีความ
สมดุล  ในด้านวัฒนธรรม ประเพณี และส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคง เป็นธรรมในระบบสังคม และการบริหาร
จัดการ 

mailto:nikhom44@hotmail.com
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วิสัยทัศน์ (VISION) 
 ภายในปี 2565 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 จัดการศึกษาคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ก้าวไกลด้านเทคโนโลยี สร้างครูดีแบบมืออาชีพ ภายใต้การบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
พันธกิจ (MISSON) 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และ
รับผิดชอบต่อสังคม 

2. จัดการศึกษาโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 
4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งสู่อาชีพ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการบริหารการจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ไม่ยุ่งเกี่ยวส่ิงเสพติดและ

อบายมุข 
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ

ปลอดภัย 

1.2  ข้อมูลผู้บริหาร 
 ชื ่อผู ้บร ิหารสถานศึกษานางพรสวรรค ์ สุรพรสถิตกุล ว ุฒ ิการศึกษาสูงส ุด ปร ิญญาโท                
สาขาบร ิหารการศ ึกษา โทรศ ัพท์ : 0823496454 e-Mail: pornsawan241003@gmail.com ดำรง
ตำแหน่ง   ท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 8 ตุลาคม 2562  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน 

1.3  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1)  จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผูส้อน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ รวมทั้งหมด 
ปีการศึกษา 2563 2 37 - 2 4 45 

 2)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
บุคลากร ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

ปีการศึกษา 
2563 

2 32 11 - 45 

 3)  สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
สาขาวิชา จำนวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คนในแต่ละสาขาวิชา (ชม. / สัปดาห์) 

1.บริหารการศึกษา 2 - 
2.คณิตศาสตร์ 4 23 
3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 23 
4.ภาษาไทย 5 23 
5.ภาษาอังกฤษ 6 23 

mailto:pornsawan241003@gmail.com
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สาขาวิชา จำนวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คนในแต่ละสาขาวิชา (ชม. / สัปดาห์) 
6.สังคมศึกษา 4 23 
7.การงานอาชีพ 1 23 
8. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 23 
9.ศิลปะ 3 23 
10.ปฐมวัย 6 23 

รวม 40 920 

 
1.4  ข้อมูลนักเรียน 
 1)  จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2563  รวม..........คน ( ข้อมูล ณ วันท่ี ................... ) 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

 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

ทั้งหมด 
จำนวนห้อง  3 3 6 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 6 30 

เพศ 
ชาย 39 47 86 37 44 44 47 37 44 253 35 35 32 102 441 
หญิง 51 40 91 39 48 37 39 41 53 257 26 28 29 83 431 

รวม  90 87 177 76 92 81 86 78 97 510 61 63 61 185 872 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง 
 30 29 29.5 25.3 30.6 27 28.7 26 32.3 28.3 20.3 31.5 30.5   

 2)  เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ช้ันอนุบาล 1  ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560-2563 
ระดับ 

ชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียน/ปีการศึกษา แนวโน้ม 

(ลดลง/เพิ่มขึ้น) 2560 2561 2562 2563 
อ.2 79 76 77 90 เพิ่มขึ้น 
อ.3 78 85 74 87 เพิ่มขึ้น 
ป.1 79 74 87 76 ลดลง 
ป.2 76 81 78 92 เพิ่มขึ้น 
ป.3 85 78 86 81 ลดลง 
ป.4 75 85 82 86 เพิ่มขึ้น 
ป.5 82 76 92 78 ลดลง 
ป.6 77 81 84 97 เพิ่มขึ้น 
ม.1 65 62 65 61 ลดลง 
ม.2 69 63 69 63 ลดลง 
ม.3 58 74 69 61 ลดลง 
รวม 823 835 863 872 เพิ่มขึ้น 
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1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

1) ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

   ผลการประเมินพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2  ปีการศึกษา  2563 

พัฒนาการ 
จำนวนเด็ก 
ท่ีประเมิน 

จำนวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1.  ด้านร่างกาย 90 79 87.78 11 12.22 0 0 
2.  ด้านอารมณ์-จิตใจ 90 78 86.67 12 13.33 0 0 
3.  ด้านสังคม 90 79 87.78 11 12.22 0 0 
4.  ด้านสติปัญญา 90 76 84.44 14 15.56 0 0 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา
สรุปผลการ

ประเมินพัฒนาการ
ปี 2561 100 96.05 96.05 90.78 95.72
ปี 2562 92.1 94.73 94.73 89.47 92.76
ปี 2563 87.78 86.67 87.78 84.44 86.67

75
80
85
90
95

100
105

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลการประเมินพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน 
ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2
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ผลการประเมินพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3  ปีการศึกษา  2563 
 

พัฒนาการ 
จำนวนเด็ก 
ท่ีประเมิน 

จำนวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1.  ด้านร่างกาย 87 77 88.5 10 11.5 0 0 
2.  ด้านอารมณ์-จิตใจ 87 80 91.95 7 8.05 0 0 
3.  ด้านสังคม 87 81 93.1 6 6.89 0 0 
4.  ด้านสติปัญญา 87 67 77.01 20 22.99 0 0 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา
สรุปผลการ

ประเมินพัฒนาการ
ปี 2561 90.7 93.02 94.19 76.74 88.66
ปี 2562 91.89 91.89 91.89 91.89 91.89
ปี 2563 88.5 91.95 93.1 77.01 87.64
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลการประเมินพัฒนาการ ท้ัง ๔ ด้าน 
ของเด็กชั้นอนุบาลปีท่ี ๓
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สรุปผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  
ของเด็กชั้นอนุบาลที่มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี 

 ปีการศึกษา  2563 

พัฒนาการ 
จำนวนเด็ก 
ท่ีประเมิน 

จำนวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1.  ด้านร่างกาย 177 156 88.13 21 11.87 0 0 
2.  ด้านอารมณ์-จิตใจ 177 158 89.26 19 10.74 0 0 
3.  ด้านสังคม 177 160 90.30 17 9.70 0 0 
4.  ด้านสติปัญญา 177 143 80.79 34 19.21 0 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา
อนุบาลปีที่2 87.78 86.67 87.78 84.44
อนุบาลปีที่3 88.5 91.95 93.1 77.01
รวม 88.13 89.26 90.3 80.79
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สรุปผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
ของเด็กชั้นอนุบาลที่มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี

ปีการศึกษา  2563

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR)  หน้า 12 
 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4                                      ประจำปีการศึกษา 2563 

2) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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การงานฯ

อังกฤษ

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา
ในระดับ 2 ขึ้นไป ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2563

65.08
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57.14
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61.38
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35.45
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา
ในระดับ 2 ขึ้นไป ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562
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1.6 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test) ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 1 โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 256๒ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง รวมสองด้าน
ดีมาก 76.05 32.39 63.38
ดี 11.26 59.15 25.35
พอใช้ 5.63 8.45 7.04
ปรับปรุง 7.04 0.00 4.22
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70.00
80.00
90.00

100.00

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน  (Reading Test)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 ปีการศึกษา 2563

อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง รวมสองด้าน
2561 43.71 57.24 50.47
2562 28.85 52.02 40.43
2563 78.98 68.64 73.80
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน  (Reading Test)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 ปีการศึกษา 2561-2563
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1.7 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ระดับ 
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

 
ด้าน 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ
จังหวัด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ
โรงเรียน 

สังกัด 
สพฐ.

ทั้งหมด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ 
ประเทศ 

ผลต่าง 
(+/-) 

คณิตศาสตร์ 42.92 41.14 1.78 42.92 41.30 1.62 42.92 40.47 2.45 
ภาษาไทย 44.38 48.47 -4.09 44.38 48.47 -4.09 44.38 47.46 -3.08 

รวม 2 ด้าน 43.65 44.81 -1.16 43.65 44.53 -0.88 43.65 43.97 -0.32 
ระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา 2560-2562 

 

 

 
 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ผลต่าง 
(+/-) 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ผลต่าง 
(+/-) 

คณิตศาสตร์ 55.88 52.67 -3.21 52.67 42.92 -9.75 
ภาษาไทย 48.07 54.42 6.35 54.42 44.38 -10.04 
ด้านเหตุผล 53.60 - - - - - 

เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 52.52 53.54 1.02 53.54 43.65 -9.89 

ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ รวม 2 ด้าน
ปี 2561 55.88 48.07 52.52
ปี 2562 52.67 54.42 53.54
ปี 2563 42.92 44.38 43.65
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2561-2563
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1.8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 

2563 
 

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ

โรงเรียน 
ระดับ
จังหวัด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ
โรงเรียน 

สังกัด 
สพฐ.

ทั้งหมด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ 
ประเทศ 

ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย 55.81 59.55 -3.74 55.81 54.96 0.85 55.81 56.20 -0.39 
คณิตศาสตร์ 26.55 31.94 -5.39 26.55 28.59 -2.04 26.55 29.99 -3.44 
วิทยาศาสตร์ 34.96 41.12 -6.16 34.96 37.64 -2.68 34.96 38.78 -3.82 
ภาษาอังกฤษ 47.82 49.17 -1.35 47.82 38.87 8.95 47.82 43.55 4.27 

เฉลี่ย 41.29 45.45 -4.16 41.29 40.02 1.27 41.29 42.13 -0.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
โรงเรียน 55.81 26.55 34.96 47.82
จังหวัด 59.55 31.94 41.12 49.17
สังกัด สพฐ. 54.96 28.59 37.64 38.87
ประเทศ 56.2 29.99 38.78 43.55
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ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับคุณภาพ
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2) เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561-2563 

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ผลต่าง 
 (+/-) 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย 52.74 49.45 -3.29 49.45 55.81 6.36 
คณิตศาสตร์ 35.88 31.67 -4.21 31.67 26.55 -5.12 
วิทยาศาสตร์ 37.59 32.98 -4.61 32.98 34.96 1.98 
ภาษาอังกฤษ 39.96 32.10 -7.86 32.10 47.82 15.72 

เฉลี่ย 41.54 36.55 -4.99 36.55 41.29 4.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย
2561 52.74 35.88 37.59 39.96 41.54
2562 49.45 31.67 32.98 32.1 36.55
2563 55.81 26.55 34.96 47.82 41.29
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เปรียบเทียบร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การศึกษา 2561-2563
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3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ

โรงเรียน 
ระดับ
จังหวัด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ
โรงเรียน 

สังกัด สพฐ.
ทั้งหมด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ 
ประเทศ 

ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย 55.51 55.75 -0.24 55.51 55.18 0.33 55.51 54.29 1.22 

คณิตศาสตร์ 21.65 26.63 -4.98 21.65 25.82 -4.17 21.65 24.46 -2.81 

วิทยาศาสตร์ 31.93 30.86 1.07 31.93 30.17 1.76 31.93 29.89 2.04 

ภาษาอังกฤษ 29.26 38.05 -8.79 29.26 34.14 -4.88 29.26 34.38 -5.12 

เฉลี่ย 34.59 37.82 -3.23 34.59 36.33 -1.74 34.59 35.76 -1.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
โรงเรียน 55.51 21.65 31.93 29.26
จังหวัด 55.75 26.63 30.86 38.05
สังกัด สพฐ. 55.18 25.82 30.17 34.14
ประเทศ 54.29 24.46 29.89 34.38
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ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับคุณภาพ
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4) เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561-2563 

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ผลต่าง 
(+/-) 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย 52.07 49.03 -3.04 49.03 55.51 6.48 
คณิตศาสตร์ 26.34 24.07 -2.27 24.07 21.65 -2.42 
วิทยาศาสตร์ 35.41 29.52 -5.89 29.52 31.93 2.41 
ภาษาอังกฤษ 24.79 30.39 +5.60 30.39 29.26 -1.13 

เฉลี่ย 34.65 33.25 -1.40 33.25 34.59 1.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย
2561 52.07 26.34 35.41 24.79 34.65
2562 49.03 24.07 29.52 30.39 33.25
2563 55.51 21.65 31.93 29.26 34.59
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ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การศึกษา 2561-2563
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1.9 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
1) ร้อยละของนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีการศึกษา  2563 

แหล่งเรียนรู ้ อ.2 อ.3 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 

3. 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 

6. แหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษา 100 100 - - - - - - - - - 
7. โรงฝึกงาน - - - - - 100 100 100 100 100 100 
8. ห้องดนตรี - - - - - 100 100 100 100 100 100 

9. อาคาร USO NET - - 100 100 100 50 50 70 70 70 70 
10. English Garden 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2) ร้อยละของนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา  256๒ 
แหล่งเรียนรู ้ อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

1. สวนเสือ ศรีราชา - - - 100 100 100 - - - - - - 
2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 100 100 100 - - - - - - - - - 
3. โอเอซิสเวิร์ล - - - - - - 100 100 100 - - - 
4. อ่าวคุ้งกระเบน - - - - - - 100 100 100 - - - 
5. เมืองจำลอง 
จ.สมุทรปราการ 

- - - - - - - - - 100 100 100 
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ส่วนที่  2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self-Assessment  Report: SAR)  ของโรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดระยอง 4  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง   เขต1 ปีการศึกษา  2563  
จำแนกออกเป็น  2  ระดับ  ได้แก่  ระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา  2563 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

กำลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก    √  
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    √  
มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ    √  

สรุปภาพรวม    √  
 ระดับปฐมวัย  สรุปภาพรวม  อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
วิธีการพัฒนา / ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา   
                สถานศึกษาจัดประสบการณ์ที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา มีสุขนิสัยท่ีดี โดยมีครูประจำช้ันห้องละ 1 คน ดูแลอย่างใกล้ชิด จัดบริการอาหารให้เด็ก
อย่างเพียงพอและถูกหลักโภชนาการ ครูมีการสร้างแรงจูงใจในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่า มีการชั่งน้ำหนัก
และวัดส่วนสูงเด็ก ภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวมทั้งนักเรียนได้รับการปลูกจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพ การออก
กำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัย อุบัติเหตุและส่ิงเสพติดให้โทษ ได้รับการส่งเสริมทักษะ
ด้านการเคล่ือนไหวเต็มตามศักยภาพ 

            สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเช่น กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ  กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมกีฬากลุ่ม 
กิจกรรมทัศนศึกษา ฯ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กมีความกระตือรือร้น ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กล้าพูด
กล้าแสดงออกตามความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังปลูกจิตสำนึกให้เด็กรัก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปลูกฝังการเก็บขยะลงถัง  และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพท่ี
สะอาด เรียบร้อย สวยงามอยู่เสมอ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้แสดงออกถึงการเป็นผู้นำ
และผู้ตาม ได้รับการฝึกให้รู้จักมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและส่วนรวม เพื่อให้มีพัฒนาการสังคมที่ดี  มี
ระเบียบวินัย เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ประพฤติตนตามวัฒนธรรมและศาสนาที่ตนนับถือ ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด ฟัง สังเกต พูด 
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สำรวจ ค้นคว้า ทดลอง โดยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเองและได้รับการปูพื ้นฐานทักษะการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง ได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม เปิดโอกาสให้รู ้จักคิดและ
จินตนาการเสริมสร้างลักษณะนิสัย ใฝ่เรียนรู้ กล้าพูด กล้าถาม ส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน โดยสถานศึกษา
จัดหาหนังสือไว้บริการหลากหลาย และมีจำนวนมากพอท่ีเด็กสามารถเข้าไปศึกษาด้วนตัวเอง และยืมกลับบ้าน
ได้ 
 
ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนุน 
           สถานศึกษาได้รวบรวมข้อมูลพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนจำนวน 177 คน แล้วนำมา
ประเมินตามเกณฑ์ของสถานศึกษา พบว่า  
           1. การประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย พบว่าเด็ก จำนวน 156 คน มีพัฒนาการด้านร่างกายในระดับ
ดี คิดเป็นร้อยละ 88.13 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 88) 
           2. การประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ พบว่าเด็ก จำนวน 158 คน มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 89.26 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 89) 
           3. การประเมินพัฒนาการด้านสังคม พบว่าเด็ก จำนวน 160 คน มีพัฒนาการด้านสังคม ในระดับดี 
คิดเป็นร้อยละ 90.30 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90) 
           4. การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา พบว่าเด็ก จำนวน 143 คน มีพัฒนาการด้านสังคม ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.79 (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80) 
 
แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีข้ึนกว่าเดิม 
         1. ส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออก มีความมั่นใจและฝึกให้เด็กได้รู้จักคิด การแก้ปัญหา และ
สามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและมีจินตนาการ รู้จักใช้ส่ือเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการแสดงหาความรู้ได้ 
        2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดศักยภาพของเด็กแต่ละคน เช่น กิจกรรมค่ายวิชาการ โดยครูผู้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านเต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน 
 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
วิธีการพัฒนา / ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา   
     สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 
ด้าน สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทท้องถิ่น ซึ่งการจัดทำหลักสูตรดังกล่าว เป็นความ
ร่วมมือท้ังครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีครูผู้สอนท่ีมีวุฒิและความเช่ียวชาญท่ีเพียงพอทุกระดับช้ัน มีส่ิงแวดล้อม
ท่ีสะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก พร้อมท้ังมีส่ือและเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการจัดประสบการณ์ท่ีได้
มาตรฐาน ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารสนับสนุน 

 

ประเด็นการพิจารณา ผลการดำเนินงาน 
1. มีหลักสูตรครอบคลุม 
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน -จำนวนห้องเรียน 
ช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 2  จำนวน 3 ห้องเรียน 
ช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 3  จำนวน 3 ห้องเรียน 
-จำนวนครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปฐมวัย 
ช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 2  จำนวน 3 คน 
ช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 3  จำนวน 3 คน 
-จำนวนครูท่ีได้รับการอบรมการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 2  จำนวน 3 คน 
ช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 3  จำนวน 3 คน 

3. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์ 

 
ช่ือ-สกุล จำนวนช่ัวโมงท่ีได้รับการอบรม 

ภาคเรียนท่ี
1 

ภาคเรียนท่ี
2 

รวม 

1.นางสาวสุมาลี ระเลิงลำ 6 12 18 
2.นางกัลทิมา บันลือเขตต์ 6 12 18 
3.นางรัตญา พรมคำน้อย 6 12 18 
4.นางศิริพร  ใบศรี 6 12 18 
5.นางสาวปวริศา มั่นนาค 6 12 18 
6.นางสาวสุทิศา หนูปก 6 12 18 
    

 

4. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือ            
เพื่อการเรียนรู ้

-จัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียน ห้องสมุด ห้องเรียน คอมพิวเตอร์ 
สนามเด็กเล่น แหล่งเรียนรู้น้องห้องเรียน    (สวนเศรษฐกิจพอเพียง) 

5. ให้บริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ 
เพื่อสนับสนุน 
การจัดประสบการณ์ 
สำหรับครู 

-จัดคอมพิวเตอร์ทุกห้องเรียน 
-จัดหาโปรแกรมจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(Wording Easy Word) 
-จัดหาโปรแกรมฝึกทักษะวาดรูป แต่งภาพสำหรับเด็ก 
(Kid Painter) 
-จัดหาจอโปรเจคเตอร์ทุกห้องเรียน 

6. มีระบบบริหารคุณภาพ 
ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

-จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคละ 1 ครั้ง 
-จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จำนวน 4 ครั้ง ในปีการศึกษา 2563 
-จัดกิจกรรม Open House 
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แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีข้ึนกว่าเดิม 
     1. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถใน
การวิเคราะห์ และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพฒันาการ
เด็ก มีการสังเกต และประเมินพัฒนาการเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 
      2. สถานศึกษาพัฒนาการ จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน ท่ีคำนึงถึงความปลอดภัย 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ท่ีแปลก
ใหม่น่าสนใจ เช่น ของเล่น ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสำหรับให้เด็กได้มุด ลอด ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาเด็กในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย 
 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
วิธีการพัฒนา / ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา   
         ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ส่ือและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมในการกระตุ้นการ
เรียนรู้ของเด็ก จนทำให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ครูทุกคนจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมบูรณ์ครบ 4 ด้าน ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล มีการ
จัดกิจกรรมท่ีสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติผ่านประสาทสัมผัส
ท้ัง 5 ครูสามารถจัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกชั้นเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรูข้องเด็ก ครู
ใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก ครูมีการประเมินผลเด็กเป็นรายบุคคลและ นำผลมา
พัฒนาการจัดประสบการณ์ให้เด็กเพื่อบรรลุตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดไว้ 
 
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารสนับสนุน 

ประเด็นการพิจารณา ผลการดำเนินงาน 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริม 
ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

- จัดทำแผนประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
- จัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม คือ กิจกรรม 
เคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรม 
กลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา  
- จัดกิจกรรมการใช้สมองเป็นฐาน 
-จัดประสบการณ์แบบบูรณาการผ่านการเล่น 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ 
ประสบการณ์ตรง เล่นและ 
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

-จัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
- จัดกิจกรรมกีฬากลุ่ม 
- จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
- จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
- จัดค่ายวิชาการ 
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
- จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
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ประเด็นการพิจารณา ผลการดำเนินงาน 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ 
การเรียนรู้ ใช้ส่ือและ 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
 
 

-จัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียน 
-จัดป้ายนิเทศตามหน่วยการเรียนรู้ 
-จัดพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก 
-จัดหาคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ให้ทุกห้องเรียน 
-จัดหาส่ือและของเล่นในห้องเรียน 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็ก 
ตามสภาพจริงและนำผล 
การประเมินพัฒนาการเด็ก 
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 
และพัฒนาเด็ก 

-ตรวจผลงานเด็ก 
- ประเมินพัฒนาการเด็ก โดยใช้แบบ อบ.2/๒ อบ.2/๓ 
- รายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
(สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนระดับปฐมวัย) 
- จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
- จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ(Open House) 

 
แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีข้ึนกว่าเดิม  

     1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ วิเคราะห์เด็กเป็น
รายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ การวิเคราะห์มาตรฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในหลักสูตร
สถานศึกษา มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมครบท้ัง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา  
     ๒. ส่งเสริมให้เด็กสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้สู่สังคมและชุมชนภายนอกได้อย่างภาคภูมิใจในงาน
เปิดบ้านวิชาการ (Open House)ของสถานศึกษา 
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2.2  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปีการศึกษา  2563  
 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

กำลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของของผู้เรียน      
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ      
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ      
สรุปภาพรวม      

 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สรุปภาพรวม  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 1   
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
วิธีการพัฒนา / ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา   

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มุ ่งเน้นให้นักเรียนมี

ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ให้นักเรียนมีความสารมารถในการส่ือสารท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลก เปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมท่ี
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน อาทิเช่น โครงการเร่งรัดอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมค่ายวิชาการ STEM 
กิจกรรมประเมินสมรรถนะผู้เรียน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกิจกรรมวัน
คริสต์มาส อีกทั้ง โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ รู้เท่าทันส่ือสังคมและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีทักษะการ
แก้ปัญหา Coding  ทักษะการใช้ Cloud Computing, Google app, google classroom, Facebook และ 
Line อย่างสร้างสรรค์ 
 นอกจากนี้ โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการแนะแนวการศึกษาต่อ ส่งเสริมเพื่อการมีงานทำ โดยมี
การดำเนินโครงการ ส่งเสริมเพื่อการมีงานทำ 1 คน 1 อาชีพ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพและ
สร้างรายได้ให้กับผู้เรียน โครงการแนะแนวการศึกษาต่อโดยเชิญสถานบันการศึกษา ทั้งสายอาชีวศึกษา และ
สายสามัญ รวมถึงโรงงานในบริเวณใกล้เคียงมาให้ความรู้แนะแนวทางการศึกษาที่เหมาะสำหรับนักเรียนและ
ตรงกับความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ และมี
แนวทางในการเลือกศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นอย่างหลากหลาย 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 มุ่งเน้นให้นักเรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม  มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และ
ความเป็นไทย ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมค่ายคุณธรรม  กิจกรรมจิต
อาสา โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -เนตรนารี 
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และ กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งผู้เรียนได้เรียนรู้การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ความหลากหลาย นอกจากนี้แล้ว โรงเรียนเห็นถึงความสำคัญของ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมของ
นักเรียนจึงมุ ่งพัฒนาให้นักเรียนมีสุขภาวะทางกายที่ดีโดยมีการกำกับติดตามภาวะทุพโภชนาการและวัด
สมรรถภาพทางกายอย่างสม่ำเสมอ  จัดกิจกรรมรู้เท่าทัน ฟ ฟันแข็งแรง กิจกรรม อสม.จิ๋ว กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยนักเรียน จัดห้องพยาบาล และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดซึ่งถือเป็นปัญหา
ระดับชาติ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพ กีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตของ
ผู้เรียน  

 
ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารสนับสนุน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด โดยผลการประเมินความสามารถในการ
อ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ผู้เรียนร้อยละ 83.1 มีผลการประเมินระดับดีขึ ้นไป ผลการประเมิน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
ผู้เรียนร้อยละ 87.57 มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผู้เรียนร้อยะ 91.24 มีผลการประมเนระดับดี ขึ้น
ไป ผลการประเมินด้านความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนร้อยละ 95 มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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 ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้เรียนผู้เรียน ร้อยละ 81.11 มีผลการเรียนอยู่ในระดับ 
2 ขึ้นไปสูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษากำหนด  
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตล่ะรายวิชาในระดับ 2 ข้ึนไป
ระดับประถมศึกษาปทีี ่1- 6 ปีการศึกษา 2563
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ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา 2563
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2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ผลการประเมินด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตามที่สถานศึกษากำหนดนั้น ผู้เรียนผ่าน
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกคุณลักษณะ ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.90 ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มี
ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย โดยประเมินจากการการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น 
ผู้เรียนร้อยละ ร้อยละ 93.71 มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และผู้เรียนรอ้ย
ละร้อยละ 90.00 มีสุขภาวะทางร่างกาย จิตสังคมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
 

 
 
 
แนวทางการพัฒนาให้ดีกว่าเดิม 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ มีการใช้กระบวนการวิจัยในการ
ดำเนินงาน และมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ ในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมนักเรียนในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม IS และโครงงานให้นักเรียนมีโอกาศเรียนผ่านกระบวนการ
ปฏิบัติจริง  

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดต่าง ๆ มากขึ้น โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการประเมินความสามารถในการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

4. ดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบต้ังแต่ระดับ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
วิธีการพัฒนา / ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา   
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ มีการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
มีแผนพัฒนาการศึกษา และนำแผนมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล
และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา ดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  อีกทั้งระดม
ความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนร่วมกัน  
 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองต่างๆ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการ
พัฒนาทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 มีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
โดยจัดตั้งโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาปรังปรุงโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ในปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการปรับปรุงสีอาคารเรียน ปรับปรุงรั้วหน้าโรงเรียน สร้างห้องน้ำ 2 
หลัง และจุดเช็คอิน OHO NK 4  
 ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ โรงเรียนจัดระบบบริหารสถานศึกษาครอบคลุมสี่ด้าน คือ ด้าน
บริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป พัฒนา
ระบบการประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายสารสนเทศ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งมีการจัดทำ
ระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นๆ  
 
ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารสนับสนุน 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาท่ี
ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา  และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
วางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้น
สังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม   
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดระยอง ๔ มีการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีแผนพัฒนาการศึกษา และ
นำแผนมาปฏิบัติเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศ
ภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง 
และพัฒนา ดำเน ินการพัฒนาวิชาการที ่ เน้นคุณภาพผู ้ เร ียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึ กษาทุก
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กลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริง และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา อีกท้ังระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากรทุกฝ่าย ทั้งในสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
วางแผนร่วมกัน โดยกำหนดผังการบริหารงานเป็น 4 งาน เน้นงานวิชาการเป็นหลัก ทางโรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง ๔ 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 มีการบริหารจัดการงานด้านวิชาการอย่างเป็นระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีครอบคลุมทุกเป้าหมาย โดยจัดการเรียนการสอน
ครอบคลุมท้ังนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวมดงัต่อไปนี้  

1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ การศึกษาต่อและอาช 
2) พัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
3) การพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ  
4) การจัดสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีดีแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรม สอดคล้อง 

กับความถนัดเป็นรายบุคคล 
6) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย  
7) ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 

ต่อเนื่อง  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของนักเรียน จัด
ให้มีการศึกษาดูงานเปรียบเทียบโรงเรียนต้นแบบและแหล่งความรู้ ส่งครูเข้ารับการอบรมตามภาระงานและ
บทบาทหน้าที่ และส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมจัดอบรมประชุมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ นอกจากนี้ โรงเรียนมีการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอยู่เสมอ
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง โดยครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ มีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย โดยจัดตั้งโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดการปรับปรุงระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน ปรับปรุงสี
อาคารเรียน ปรับปรุงรั้วหน้าโรงเรียน สร้างห้องน้ำ 2 หลัง  จัดการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารอินทนิน จัดการ
ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย จัดการปรับปรุงออดสัญญาณเวลา จัดการปรับพื้นท่ีจัดเก็บขยะและจัดหาถังขยะ 
จัดหาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารโรงฝึกงานปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าโรงอาหาร เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 จัดระบบจัดการสารสนเทศของโรงเรียนครอบคลุมสี่ด้าน 

คือ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป 
โรงเรียนได้พัฒนาและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน โดยนำข้อมูลของนักเรียนทั้งหมด 872 คน เข้า
จัดเก็บในระบบสารสนเทศได้ร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายสารสนเทศ 
โดยมีเว็บไซต์และเพจ Facebook เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้รวดเร็วและทันสมัย พัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้ง WLAN และ LAN ครอบคลุมทุกพื้นท่ี
ของโรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ รวมทั้งเพื่อเชื ่อมโยงเครือข่ายกับ
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ 
 
แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีข้ึนกว่าเดิม  

1) พัฒนาวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาผ่าน
กระบวนการ PLC และการวิจัย 

2) เพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการประเมินคุณภาพภายในแล้วนำมาสู่การระดมความคิดเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

3) จัดระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา เช่น การวางระบบการดูแลนักเรียน 
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองเพื่อการสร้างการร่วมมือในการดูแลนักเรียน 

4) ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและพร้อมต่อการใช้งาน 
 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
วิธีการพัฒนา / ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา   
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
ของหลักสูตรโรงเรียนท่ีเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (Active Learning) 
นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานผ่านกระบวน
การจัดการเรียนเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน ท้ังนี้ เพื่อนักเรียนจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสมกับนักเรียนและ
สถานการณ์ โดยในสถานการณ์โควิด 19  โรงเรียนมีการจัดการเรียนหลายหลายช่องทางตามความเหมาะสม
ของนักเรียน ท้ัง On hand On demand On Air On line  นอกจากนี้ โรงเรียนจัดส่ือและส่ิงอำนวยความ
สะดวกท่ีทันสมัยในช้ันเรียน มีอุปกรณ์เครื่องเสียงและเครื่องฉายครบทุกช้ันเรียน ท้ังยังส่งเสริมให้มีระบบการ
บริหารจัดการสารสนเทศท้ังสารสนเทศช้ันเรียนและกลุ่มงานต่างๆ มีห้องสมุด ศูนย์เศรษกิจพอเพียง และ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีให้นักเรียนได้ค้นคว้า ท้ังยังได้จัดให้มีการเรียนรู้นอกสถานใน
ทุกปี อาทิเช่น  สวนเสือ ศรีราชา สวนสัตว์เขาเขียว โอเอซิสเวิร์ลและอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี และเมือง
จำลอง จ.สมุทรปราการ มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงเชิญปราชญ์ 
ชาวบ้านมาให้ความรู้แก่นักเรียนอยู่เป็นประจำ  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR)  หน้า 32 
 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4                                      ประจำปีการศึกษา 2563 

 มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก เสริมแรงแทนการลงโทษ ไม่ให้มีการใช้
อุปกรณ์ในการลงโทษนักเรียน ให้นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน เพื่อให้นักเรียนรักท่ีจะเรียนรู้และสามารถเรียนรู้
ในช้ันเรียนได้อย่างมีความสุข 
 ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการนิเทศติดตามเพื่อให้การ
จัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีข้ันตอน วิธีการ และเครื่องมือการวัด ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพื่อนำให้ไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ และครูนำมาวางแผนในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน  
 ท้ังยังมีการแบ่งกลุ่มครูตามสายช้ันเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ แสดงความคิดเห็นและให้
ข้อมูลป้อนกลับ ท้ังวางแผนร่วมกัน เพื่อนำไปใช่ปรับปรุงและพัฒนานกัเรียนต่อไป 
 
ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารสนับสนุน 

ครูทุกคนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา โดย
ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี ้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน การ
สอนแบบสะเต็มศึกษา การจัดกิจกรรมการสอนแบบ IS เป็นต้น และครูร้อยละ 85.00 มีการจัดทำวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ครูร้อยละ 81.81 สามารถผลิตและใช้ส่ือการสอนท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ 
สอน โดยส่ือการสอนท่ีใช้ ประกอบด้วย ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ บัตรภาพ บัตรคำ วิดีโอ และเกมต่างๆ
เป็นต้น นอกจากนี้ ครูของสถานศึกษาทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนจัดทำการศึกษา
ค้นคว้าจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่น 
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร USO NET ป้ายนิเทศหน้าอาคาร หรือ หน้าช้ันเรียน แผ่นป้ายความรู้ ต้นไม้
พูดได้สวนเกษตร เป็นต้น 

ครูร้อยละ 85.00 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีเป็นระบบ จัดทำเอกสารในช้ันเรียนอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน มีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและนำผลการไปออกแบบการจัดการเรียนการสอน ให้
สอดคล้องกับความสามารถความต้องการและสภาพบริบทของนักเรียน มีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ โดยมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนในหลายช่องทาง คือทางโทรศัพท์ ทาง Facebook การ
จัดตั้งกลุ่ม Line และการประชุมผู้ปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับนักเรียนอย่างต่อเน ื ่อง 
นอกจากนี้มีการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในความรับผิดชอบปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง แล้วจัดทำข้อมูลพื้นฐาน
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
  ครูร้อยละ 84.85 มีการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ แบ่ง
สัดส่วนของประเมินผล ระหว่างเรียนและปลายภาคแล้วส่งแผนการวัดประเมินผลต่อฝ่ายวิชาการ ใช้เครื่องมือ
วัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับการประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนจัดทำแฟ้มสะสม
งาน มีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 87.50 ทุกคนรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ พัฒนาสื่อ/
นวัตกรรมและแนวทางการแก้ปัญหา  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สังเกตการสอน และสะท้อนผลการสังเกต
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การสอนร่วมกัน นอกจากนี้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ท่ีตรงกับความต้องการของตนเองและสถานศึกษา 
และนำความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 
แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีข้ึนกว่าเดิม  

1) พัฒนาครูให้ทำการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อนำผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2) เชิญครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ผู้ปกครองนักเรียน หรือกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพื่อให้ได้แนวคิดท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
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ส่วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นจากข้อมูลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาและผลจากการดำเนินงาน จึงสามารถสรุปเป็นจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือ ดังนี้ 
 
สรุปผล 
ระดับปฐมวัย 
จุดเด่น  
 1. คุณภาพของเด็ก 
  เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี ่ยงต่อสภาวะที่เสี ่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับผู้อื่ นและอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจำวันอย่างดี 
 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นการจัดส่ิงอำนวย 
ความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
     3. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล ได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติกิจกรรมอย่างมี 
ความสุข มีการจัดบรรยากาศสภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ เกิดการประเมินผลตามสภาพจริงเด็กด้วย
วิธีการหลากหลาย สามารถนำไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
จุดควรพัฒนา 
 1. คุณภาพของเด็ก 
 ด้านการมีความคิดแก้ปัญหา การตัดสินใจ การกล้าแสดงออก ความมั่นใจในตนเอง     การ
ทำกิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย  พัฒนาปลูกฝังในเรื ่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ำ ห้องส้วม การใช้ห้องน้ำ  ห้องส้วม และการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย  การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ  การใช้คำพูดขอบคุณ ขอโทษ การใช้วาจา
สุภาพเหมาะสมกับวัย 
 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ   
      จัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียน ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์   
การจัดสภาพแวดล้อมพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง  มีการกำหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
 3. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
      จัดหาอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จุดเด่น 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านหนังสือคล่อง  รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้เป็นส่วน

ใหญ่  สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนดีขึ้นอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เพิ่มขึ้น  

2) ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา สร้างความรู้ใหม่จากการทำโครงงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน 
โดยมีการจัดการประกวดในแต่ละระดับช้ัน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานและมีการ
นำเสนอผลงานในวันสำคัญต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น รวมถึงการจัดนิทรรศการ “เปิดบ้าน
วิชาการ”     

3) ผู ้เร ียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์            
มีระเบียบวินัยเป็นที่ยอมรับชองชุมชนโดยรอบในเรื่อง  ความซื่อสัตย์  ความมีวินัย  ความ
รับผิดชอบ  เคารพกฎกติกา  มารยาทของสังคม  ได้แก่  การเข้าแถวรับอาหารในโรงอาหาร  
การซื้ออุปกรณ์การเรียนในห้องสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน การมาโรงเรียนทันเวลาในช่วงเช้า
เพื่อร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน  ปฏิเสธส่ิงท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิต  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
โดยยึดหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

4) ครูผู้สอนทุกคนมีการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียน การประเมินสมรรถนะ
สำคัญผู้เรียน และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยการประเมินจะแบ่ง
ออกเป็นภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จึงทำให้มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี 

5) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสังคม
ออนไลน์ในการติดต่อส่ือสารได้ และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต 
 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรยีน
รอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี ที ่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฎิรูปการศึกษาที ่มุ ่งเน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการบริหารและการจัดการอยา่ง
เป็นระบบโดยใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี  เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดม
สมอง  การประชุมกลุ่ม  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  ที่ชัดเจน  
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี ที ่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา  สภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฎิรูปการศึกษาท่ี  และสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบาย
ของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตาม
ความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เร ียน  
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มุ่งเน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการดำเนินการนิเทศ  กำกับ  ติดตามประเมินผล  การดำเนินงานและ
จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา  และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล  เพื่อใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต่อไป 
 
3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

1) ครูมีความต้ังใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และลงมือ
ปฏิบัติ ได้มีกระบวนการเรียนรู้  การระดมสมอง มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของ
โครงงาน โดยการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

2) สถานศึกษามีอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์เทคโนโลยี ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการจัดการเรียนสอน 
3) คณะกรรมการนิเทศ  ได้มีการนิเทศการสอน  ตรวจประเมินผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน

อย่างต่อเนื่อง  และให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาของครูให้ดียิ่งขึ้น 
4) ครูใช้กระบวนจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการสอบระดับชาติ 

RT และ O-NET โดยเฉล่ียสูงขึ้น  
 

จุดควรพัฒนา 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1) พัฒนาทักษะด้านการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ยิ่ง ๆ ข้ึนไป  ปลูกฝังนิสัยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและการวัดผลประเมินผลตามสภาพ และพัฒนาการใช้ส่ือเทคโนโลยี 
และเทคนิคการสอนในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ รวมถึงผลการทดสอบ
ระดับชาติ  (RT, NT, O-NET)  

3) พัฒนาการวัดและประเมินผลในห้องเรียนให้สอดคลองกับมาตรฐานตัวชี้วัด เน้นการประเมิน
โดยใชข้อสอบอัตนัยและประเมินโดยสภาพจริง 

4) พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเพียงพอต่อนักเรียน
และพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) ปรับรูปแบบการนิเทศแบบโค้ชช่ิง ต้องการแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาใหม่ ๆ ให้ทันยุค 
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 

3) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพฒันา
ผู้เรียน 

4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึก มีใจรักในการช่วยดูแล รักษาความสะอาด มีความรับผิดชอบ 
5) พัฒนาการจัดาการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR)  หน้า 37 
 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4                                      ประจำปีการศึกษา 2563 

3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
1) ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครบตามแผนท่ีกำหนดไว้  และควรปรับโครงการใน

แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นให้เหมาะสม เพื่อให้ผล
การดำเนินงานของโครงการสามารถพัฒนาจุดด้อยของโรงเรียนได้ อีกท้ังสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  

2) ครูควรพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม นักเรียนในทุกระดับช้ัน 
ต้องได้รับการส่งเสริมในด้านการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ และการแก้ปัญหาท่ีสามารถนำมาปรับ
ใช้ในชีวิตประจำวันได้  

3) พัฒนาสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีและให้มีความเร็วสูง จัดหาอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ครบทุกห้องเรียน  

4) เน้นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ online เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินใน
สภาวะโรคระบาด 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้ภาษาท่ีสาม 
2. พัฒนาโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์เพื่อให้

นักเรียนเกิดทักษะอาชีพและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ มีการใช้กระบวนการวิจัยในการ

ดำเนินงาน และมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ ในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
4. เพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการประเมินคุณภาพภายในแล้วนำมาสู่การระดมความคิดเพื่อ

พัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพ เช่น Veg Store ร้าน OHO Nikhom4  
6. พัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ เพื่มความรู้และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. การระดมทรัพยากรท้ังจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนในทุกๆ ด้าน 
2. การจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อจำนวณนักเรียน 
3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 
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ภาคผนวก 
 

ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
1.  ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ  (รับ-จ่าย)  

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ 268,600 งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 173,822 
เงินนอกงบประมาณ 3,322,484 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,739,332 
เงินอื่นๆ(ระบุ) 317,300 งบอื่นๆ(ระบุ) 181,400 
รวมรายรับ 3,908,384 รวมรายจ่าย 2,094,554 

 งบดำเนินการ/เงินเดือน  เงินค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ 64.71   ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ 52.35   ของรายรับ 

2.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
             ด้านสังคมและการเมือง มีลักษณะสังคมที่เป็นรอยต่อของสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม 
ชุมชนกำลังปรับตัวเข้าสู ่ระบบอุตสาหกรรม มีอัตราการเคลื่อนย้ายของประชากรต่างพื้นที่และชาวต่างชาติ
สูงขึ้น การปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำมีความรับผิดชอบงานดูแลผลประโยชน์ของชุมชน และ
ให้ความสำคัญการจัดการศึกษาของโรงเรียนพอสมควร 
 ด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากการปรับตัวสู่ระบบอุตสาหกรรม ทำให้ชุมชนมุ่งเน้นการประกอบอาชีพใน
โรงงาน รายได้ของประชากรมีข้อจำกัดเป็นรายได้ประจำเดือน ซึ่งมีผลต่อการสนับสนุนด้านการศึกษาของ
โรงเรียนและบุตรหลาน สำหรับกลุ่มท่ีประกอบอาชีพด้ังเดิมด้านการเกษตรกรรม ก็ยังประสบปัญหาเรื่องราคา
ผลผลิตท่ีไม่แน่นอน ไม่สามารถแก้ไขได้ 
 สรุปโดยภาพรวม ลักษณะชุมชนของโรงเรียนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ  คือ กลุ่มประชากร
ดั้งเดิม ซึ ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้พอสมควร และเป็นกลุ่มที่สนับสนุนการจัดการศึกษา ให้
ความสำคัญต่อโรงเรียนและเอาใจใส่ดูแลประโยชน์ต่างๆ ของชุมชนอย่างเข้มแข็ง เช่ือมั่นในระบบการปกครอง
และผู้นำของตน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือ ประชากรกลุ่มใหญ่ที่ายถิ่นฐานเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพในโรงงาน         
มีรายได้เป็นรายเดือนประจำ เป็นกลุ่มที่มีอายุเฉลี่ย 20 – 40 ปี และเป็นกลุ่มเสี ่ยงในระบบปัญหาสังคม
พอสมควร เช่น พ่อแม่แยกทางกัน แม่เล้ียงเด่ียว เป็นต้น ทำให้โรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลา 
          ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ อาชีพหลัก คือรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 108 ,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 4 คน 
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3.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 

ระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8๐ ๘๐ ๘๐ 12๐ 12๐ 12๐ 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนิน
ชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์  
- ภูมิศาสตร ์
-ประวัติศาสตร์ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 

40 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 4๐ 4๐ 
ภาษาอังกฤษ 1๖๐ 1๖๐ 1๖๐ 12๐ 12๐ 12๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 88๐ 88๐ 88๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่า 40 ชัว่โมง 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ 40 40 40 
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(IS)     ๔๐  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
- กิจกรรมแนะแนว/ต้านทุจริต ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- ลูกเสือ – เนตรนาร ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- ชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,00๐ ชั่วโมง/ปี 
๑,๐4๐ 

ชั่วโมง/ป ี
๑,๐8๐ 

ชั่วโมง/ป ี
๑,๐4๐ 

ชั่วโมง/ปี 
หมายเหตุ 1. วิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการและวัดผลรวมในรายวิชาสังคมศึกษาฯ 

2. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ (Hand 1 คาบ, Heart 1 คาบ, Health 1 คาบ และ Head 2 คาบ) ให้
นำไปบูรณาการได้ในกลุ่มรายวิชาพ้ืนฐาน หรือ รายวิชาเพ่ิมเติม หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3. หลักสูตรต้านทุจริต นำไปบูรณาการในชั่วโมงแนะแนว 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3     ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 

1 
ชม.(นก.) 

ภาคเรียนที่ 
2 

ชม.(นก.) 

ภาคเรียนที่ 
1 

ชม.(นก.) 

ภาคเรียนที่ 
2 

ชม.(นก.) 

ภาคเรียนที่ 
1 

ชม.(นก.) 

ภาคเรียนที่ 
2 

ชม.(นก.) 
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน       

ภาษาไทย 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 
คณิตศาสตร์ 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย่ี 
( วิทยาการคำนวณ ) 

60 (1.5) 60 (1.5) 60 (๒.๐)  60 (๒.๐)  60 (๒.๐)  60 (๒.๐)  
20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 

ประวัติศาสตร์ 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
ศิลปะ 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
การงานอาชีพ 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
ภาษาต่างประเทศ 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 

รวมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 880 (22) 880 (22) 880 (22) 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม       
คณิตศาสตร์ 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
ทักษะอาชีพ 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 
ภาษาอังกฤษ 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
การออกแบบและเทคโนโลยี 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
(IS) 

20 (0.5) - 20 (0.5) - 20 (0.5) - 

รวมสาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 120 100 120 100 120 100 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
แนะแนว 20  20  20  20  20  20  
ลูกเสือ-เนตรนาร ี 20  20  20  20  20  20  
ชุมนุม 15  15  15  15  15  15  
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

5 5 5 5 5 5 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลาเรียน 620 600 620 600 620 600 

 

หมายเหตุ 1. วิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการและวัดผลรวมในรายวชิาสังคมศึกษาฯ  
 2. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (Hand 1 คาบ, Heart 1 คาบ, Health 1 คาบ และ Head 2 คาบ)     
 ให้นำไปบูรณาการได้ในกลุ่มรายวิชาพื้นฐาน หรอื รายวิชาเพิ่มเติม หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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4.  สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 1)  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลการประเมินพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2  ปีการศึกษา  2563 

พัฒนาการ 
จำนวนเด็ก 
ท่ีประเมิน 

จำนวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1.  ด้านร่างกาย 90 79 87.78 11 12.22 0 0 
2.  ด้านอารมณ์-จิตใจ 90 78 86.67 12 13.33 0 0 
3.  ด้านสังคม 90 79 87.78 11 12.22 0 0 
4.  ด้านสติปัญญา 90 76 84.44 14 15.56 0 0 

    
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาลปีที่  3  ปีการศึกษา  2563 

 

พัฒนาการ 
จำนวนเด็ก 
ท่ีประเมิน 

จำนวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1.  ด้านร่างกาย 87 77 88.5 10 11.5 0 0 
2.  ด้านอารมณ์-จิตใจ 87 80 91.95 7 8.05 0 0 
3.  ด้านสังคม 87 81 93.1 6 6.89 0 0 
4.  ด้านสติปัญญา 87 67 77.01 20 22.99 0 0 
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 2)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.1)  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ  2  
ขึ้นไป  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา  2563 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ป.1 ป. 2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

เข
้าส

อบ
 

ได้
ระ

ดับ
 2

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได้
ระ

ดับ
 2

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได้
ระ

ดับ
 2

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได้
ระ

ดับ
 2

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได้
ระ

ดับ
 2

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได้
ระ

ดับ
 2

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

ภาษาไทย 76 69 90.8 92 79 85.9 81 55 67.9 86 79 91.9 78 77 98.7 97 72 74.2 

คณิตศาสตร์ 76 70 92.1 92 77 83.7 81 52 64.2 86 53 61.6 78 66 84.6 97 48 49.5 

วิทยาศาสตร์ 76 70 92.1 92 91 98.9 81 58 71.6 86 60 69.8 78 67 85.9 97 44 45.4 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

76 74 97.4 92 92 100 81 80 98.8 86 70 81.4 78 69 88.5 97 59 60.8 

ประวัติศาสตร์ 76 73 96.1 92 92 100 81 80 98.8 86 86 100 78 73 93.6 97 88 90.7 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

76 71 93.4 92 91 98.9 81 69 85.2 86 85 98.8 78 78 100 97 97 100 

ศิลปะ 76 73 96.1 92 91 98.9 81 73 90.1 86 86 100 78 78 100 97 97 100 

การงานอาชีพ
และ
เทคโนโลยี 

76 70 92.1 92 76 82.6 81 72 88.9 86 34 39.5 78 78 100 97 97 100 

ภาษาอังกฤษ 76 66 86.8 92 79 85.9 81 69 85.2 86 79 91.9 78 51 65.4 97 55 56.7 

  2.2)  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ  2 ขึ้น
ไป  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ปีการศึกษา  2563   

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ / จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2 ข้ึนไป / ร้อยละ 
ม.1 ม.2 ม.3 

เข
้าส

อบ
 

ได้
ระ

ดับ
 2

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได้
ระ

ดับ
 2

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได้
ระ

ดับ
 2

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

ภาษาไทย 61 47 77.0 64 45 70.3 64 31 48.4 
คณิตศาสตร ์ 61 46 75.4 64 34 53.1 64 33 51.6 
วิทยาศาสตร์ 61 40 65.6 64 30 46.9 64 38 59.4 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 61 38 62.3 64 41 64.1 64 47 73.4 

ประวัติศาสตร์ 61 39 63.9 64 36 56.3 64 41 64.1 
สุขศึกษาและพลศึกษา 61 56 91.8 64 60 93.8 64 54 84.4 
ศิลปะ 61 47 77.0 64 49 76.6 64 54 84.4 
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กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ / จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2 ข้ึนไป / ร้อยละ 
ม.1 ม.2 ม.3 

เข
้าส

อบ
 

ได้
ระ

ดับ
 2

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได้
ระ

ดับ
 2

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได้
ระ

ดับ
 2

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 61 28 45.9 64 31 48.4 64 38 59.4 

ภาษาอังกฤษ 61 20 32.8 64 15 23.4 64 32 50.0 

5.  สรุปข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย   
 1)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน  (Reading  Test)  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  1  โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

สมรรถนะและองค์ประกอบ คะแนนร้อยละ 
ระดับคุณภาพ  

(ใส่เครื่องหมาย ✓) 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

สมรรถนะการอ่านออกเสียง      
    1.  การอ่านออกเสียงคำ 84.22    ✓ 
    2.  การอ่านออกเสียงข้อความ 75.44    ✓ 
สมรรถนะการอ่านรู้เรื่อง      
    1.  การอ่านรู้เรื่องคำ (จับภาพ) 97.04    ✓ 
    2.  การอ่านรู้เรื่องประโยค (เล่าเรื่องจากภาพ) 86.76    ✓ 
    3.  การอ่านรู้เรื่องประโยค (เลือกตอบ) 54.92   ✓  
    4.  การอ่านรู้เรื่องข้อความ 49.57  ✓   

รวม 2 สมรรถนะ 73.80   ✓  

 2)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถและทักษะด้านการอ่าน  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  1-6  โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ปีการศึกษา  2563   
(ให้ใช้ข้อมูลจากระบบ  e-MES) 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน 

จำนวนนักเรียนปกติ 
จำแนกตามผลประเมิน 

การอ่านออกเสียง ป.1-3 
การอ่านตามหลักการใช้ภาษา ป.4-6 

จำนวนนักเรียนปกติ 
จำแนกตามผลประเมิน 
การอ่านรู้เรื่อง ป.1-6 

 
ปกติ+

บกพร่อง 
บกพร่อง ปกติ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 74 0 74 52 10 7 6 30 24 12 9 
ป.2 92 12 80 59 28 1 0 54 24 9 1 
ป.3 83 10 73 28 14 20 16 26 35 15 2 
ป.4 84 10 74 69 11 5 6 37 28 12 8 
ป.5 76 3 73 46 29 1 1 10 27 15 25 
ป.6 96 4 92 69 26 2 0 23 41 29 4 
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 3)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถและทักษะด้านการเขียน  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  1-6  โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ปีการศึกษา  2563  (ให้ใช้ข้อมูลจาก
ระบบ  e-MES) 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน 

จำนวนนักเรียนปกติ 
จำแนกตามผลประเมิน 
การเขียนคำ ป.1-3 

 

จำนวนนักเรียนปกติ 
จำแนกตามผลประเมิน 
การเขียนเรื่อง ป.1-3 

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ ป.4-5 
การเขียนเรียงความ ป.6 

ปกติ+
บกพร่อง 

บกพร่อง ปกติ ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ป.1 74 0 74 55 8 7 4 - - - - 
ป.2 92 12 80 14 25 16 25 19 25 22 14 
ป.3 83 10 73 9 17 16 31 16 27 17 13 
ป.4 84 10 74 - - - - 35 31 7 1 
ป.5 76 3 73 - - - - 35 29 9 0 
ป.6 96 4 92 - - - - 37 32 22 1 

 4)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถและทักษะด้านอ่านและการเขียน  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ปีการศึกษา  2563  (ให้ใช้ข้อมูลจากระบบ  
e-MES) 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน 

จำนวนนักเรียนปกติ 
จำแนกตามผลประเมินการอ่าน 

จำนวนนักเรียนปกติ 
จำแนกตามผลประเมินการเขียน 

ปกติ+
บกพร่อง 

บกพร่อง ปกติ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ม.1 66 - 66 32 30 2 2 35 30 1 0 
ม.2 60 - 60 8 32 21 1 37 19 2 2 
ม.3 63 - 63 2 36 26 3 32 19 9 3 

 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนปกติจำแนกตามผลรวม 2 ด้าน 

ปกติ+
บกพร่อง 

บกพร่อง ปกติ ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ม.1 66 - 66 40 20 2 4 

ม.2 60 - 60 35 20 3 2 

ม.3 63 - 63 38 22 1 2 
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6.  สรุปข้อมูลผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test: NT)   
 1)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2563 

ตัวชี้วัดและมาตรฐาน 
คะแนน
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ  
(ใส่เครื่องหมาย ✓) 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 42.92  ✓   
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ
ดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการและการ
นำไปใช ้ 38.95  ✓   
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชนั ลำดับและอนุกรม และ
นำไปใช ้ 44.20  ✓   
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
ได้ 43.36  ✓   
มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเลขาคณิต สมบัติของรูปเลขาคณิต ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเลขาคณิตและทฤษฎทีางเลขาคณิต และนำไปใช้ 63.76   ✓  
มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติในการแก้ปัญหา 44.44  ✓   
ความสามารถด้านภาษาไทย 43.65  ✓   
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปตัดสินใจ แก้ปัญหา
ในการดำรงชีวิต และมีนิสัยรักการกอ่าน 47.94  ✓   
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน
เร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานด้านการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ 43.56  ✓   
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาน และพดูแสดงความรู้ ความคิด
และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 48.55  ✓   
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เปน็สมบัติของชาติ 43.10  ✓   
มาตรฐาน ท. 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่า และนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 35.86  ✓   

รวมความสามารถ  2 ด้าน      
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 2)  เปรียบเทียบภาพรวม  ของผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2563  ระหว่างระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด ระดับ
โรงเรียนกับสังกัด สพฐ.ท้ังหมด และระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ 
 

 
ด้าน 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ
จังหวัด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ
โรงเรียน 

สังกัด 
สพฐ.

ทั้งหมด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับ 
ประเทศ 

ผลต่าง 
(+/-) 

คณิตศาสตร์ 42.92 41.14 1.78 42.92 41.30 1.62 42.92 40.47 2.45 
ภาษาไทย 44.38 48.47 -4.09 44.38 48.47 -4.09 44.38 47.46 -3.08 

รวม 2 ด้าน 43.65 44.81 -1.16 43.65 44.53 -0.88 43.65 43.97 -0.32 

 3)  เปรียบเทียบภาพรวม  รายด้าน  และระดับคุณภาพ  ของผลการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ระหว่างปีการศึกษา  2561  กับ  
2562  และ  ปีการศึกษา  2562  กับ  2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ผลต่าง 
(+/-) 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ผลต่าง 
(+/-) 

คณิตศาสตร์ 55.88 52.67 -3.21 52.67 42.92 -9.75 
ภาษาไทย 48.07 54.42 6.35 54.42 44.38 -10.04 
ด้านเหตุผล 53.60 - - - - - 

เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 52.52 53.54 1.02 53.54 43.65 -9.89 
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7.  สรุปข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
 1)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  และ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

ป.6 ม.3 
ภาษาไทย 55.81 55.51 
คณิตศาสตร ์ 26.55 21.65 
วิทยาศาสตร์ 34.96 31.93 
ภาษาอังกฤษ 47.82 29.26 

เฉลี่ย 41.29 34.59 

 2)  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย  ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  2563  ระหว่างระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด  ระดับโรงเรยีนกับสังกัด 
สพฐ.ท้ังหมด  และระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับ 
โรงเรียน 

ระดับ 
จังหวัด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ 
โรงเรียน 

สังกัด สพฐ.
ทั้งหมด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ 
โรงเรียน 

ระดับ 
ประเทศ 

ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย 55.81 59.55 -3.74 55.81 54.96 0.85 55.81 56.20 -0.39 
คณิตศาสตร ์ 26.55 31.94 -5.39 26.55 28.59 -2.04 26.55 29.99 -3.44 
วิทยาศาสตร์ 34.96 41.12 -6.16 34.96 37.64 -2.68 34.96 38.78 -3.82 
ภาษาอังกฤษ 47.82 49.17 -1.35 47.82 38.87 8.95 47.82 43.55 4.27 
เฉลี่ย 41.29 45.45 -4.16 41.29 40.02 1.27 41.29 42.13 -0.84 

 3)  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย  ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2563  ระหว่างระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด  ระดับโรงเรียนกับสังกัด 
สพฐ.ท้ังหมด  และระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ  (โรงเรียนใดท่ีไม่มีระดับมัธยมให้ตัดออก) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับ 
โรงเรียน 

ระดับ 
จังหวัด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ 
โรงเรียน 

สังกัด สพฐ.
ทั้งหมด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ 
โรงเรียน 

ระดับ 
ประเทศ 

ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย 55.51 55.75 -0.24 55.51 55.18 0.33 55.51 54.29 1.22 
คณิตศาสตร ์ 21.65 26.63 -4.98 21.65 25.82 -4.17 21.65 24.46 -2.81 
วิทยาศาสตร์ 31.93 30.86 1.07 31.93 30.17 1.76 31.93 29.89 2.04 
ภาษาอังกฤษ 29.26 38.05 -8.79 29.26 34.14 -4.88 29.26 34.38 -5.12 
เฉลี่ย 34.59 37.82 -3.23 34.59 36.33 -1.74 34.59 35.76 -1.17 
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 4)  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย  ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ระหว่างปีการศึกษา  2561  กับ  2562  และ  ปีการศึกษา  2562  กับ  
2563 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ผลต่าง 
(+/-) 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย 52.74 49.45 -3.29 49.45 55.81 6.36 
คณิตศาสตร ์ 35.88 31.67 -4.21 31.67 26.55 -5.12 
วิทยาศาสตร์ 37.59 32.98 -4.61 32.98 34.96 1.98 
ภาษาอังกฤษ 39.96 32.10 -7.86 32.10 47.82 15.72 
เฉลี่ย 41.54 36.55 -4.99 36.55 41.29 4.74 

 5)  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย  ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ระหว่างปีการศึกษา  2561  กับ  2562  และ  ปีการศึกษา  2562  กับ  
2563  

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ผลต่าง 
(+/-) 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย 52.07 49.03 -3.04 49.03 55.51 6.48 
คณิตศาสตร ์ 26.34 24.07 -2.27 24.07 21.65 -2.42 
วิทยาศาสตร์ 35.41 29.52 -5.89 29.52 31.93 2.41 
ภาษาอังกฤษ 24.79 30.39 +5.60 30.39 29.26 -1.13 
เฉลี่ย 34.65 33.25 -1.40 33.25 34.59 1.34 
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8.  สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรยีน   
1)  ร้อยละของนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีการศึกษา  2563 

แหล่งเรียนรู ้ อ.2 อ.3 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 

3. 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 

6. แหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษา 100 100 - - - - - - - - - 
7. โรงฝึกงาน - - - - - 100 100 100 100 100 100 
8. ห้องดนตรี - - - - - 100 100 100 100 100 100 

9. อาคาร USO NET - - 100 100 100 50 50 70 70 70 70 
10. English Garden 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2) ร้อยละของนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา  256๒ 
แหล่งเรียนรู ้ อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

1. สวนเสือ ศรีราชา - - - 100 100 100 - - - - - - 
2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 100 100 100 - - - - - - - - - 
3. โอเอซิสเวิร์ล - - - - - - 100 100 100 - - - 
4. อ่าวคุ้งกระเบน - - - - - - 100 100 100 - - - 
5. เมืองจำลอง 
จ.สมุทรปราการ 

- - - - - - - - - 100 100 100 
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9.  สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
 1)  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก  ประเมินวันท่ี 30กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2546 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ควรปรับปรุง พอใช้ ดี 
ด้านนักเรียน 
มาตรฐานที่  1  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์    
มาตรฐานที่  4  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ       

มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์    
มาตรฐานที่  5  นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร    
มาตรฐานที่  6  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเน่ือง    
มาตรฐานที่  9  นักเรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงานสามารถทำงาน  ร่วมกับผู้อื่นได้

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต    
มาตรฐานที่  10  นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี    
มาตรฐานที่  12  นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรี และกีฬา    
ด้านครูผู้สอน 
มาตรฐานที่  22  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ              

และเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ    
มาตรฐานที่  24  ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมคีรู

เพียงพอ    
ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่  13  โรงเรียนมีการจัดองค์กร / โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ

ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา    
มาตรฐานที่  14  โรงเรียนส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา

การศึกษา    
มาตรฐานที่  18  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียน           

เป็นสำคัญ    
มาตรฐานที่  20  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ    
มาตรฐานที่  25  โรงเรียนมีหลักสูตรเหมาะสมกับนักเรียนและท้องถ่ิน  มีสื่อการเรียน       

การสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้    
 สรุปโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก  อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
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 2)  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  ประเมินวันท่ี 25-27 มกราคม 2549 
  2.1)  ระดับการศึกษาปฐมวัย  (รอบสอง) 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านนักเรียน 
มาตรฐานที่  1  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์     
มาตรฐานที่  2  นักเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี     
มาตรฐานที่  3  นักเรียนมีความสนใจกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว     
มาตรฐานที่  4  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  และคิดริเริ่ม

สร้างสรรค ์     
มาตรฐานที่  5  นักเรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการทุกด้าน     
มาตรฐานที่  6  นักเรียนสนใจใฝ่รู้  รักการอ่าน  และพัฒนาตนเอง 

  
 

 
มาตรฐานที่  7  นักเรียนเล่น/ทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่นได้และชื่นชมในผลงานของตนเอง 

  
 

 
ด้านครู 
มาตรฐานที่  8  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้  ความสามารถตรงกบังานที่รับผิดชอบและมีครู

เพียงพอ     
มาตรฐานที่  9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ             

และเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ     
ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่  10  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา     
มาตรฐานที่  11  โรงเรียนมีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  และบริหารงานอย่างเป็นระบบครบ

วงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา     
มาตรฐานที่  12  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียน         

เป็นสำคัญ     
มาตรฐานที่  13  โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรยีนและท้องถ่ิน  มีสื่อการเรียนการ

สอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้     
มาตรฐานที่  14  โรงเรียนส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา

การศึกษา     

  สรุปโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  ระดับการศึกษาปฐมวัย              
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
   ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   รับรอง      ไม่รับรอง 
   กรณีท่ีไม่รับรองเนื่องจาก........................................................................................................... 
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 2.2)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (รอบสอง) 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ด้านนักเรียน 
มาตรฐานที่  1  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์     
มาตรฐานที่  2  นักเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี     
มาตรฐานที่  3  นักเรียนมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา     
มาตรฐานที่  4  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์     
มาตรฐานที่  5  นักเรียนมีความรู้ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร     
มาตรฐานที่  6  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง   
 

 
มาตรฐานที่  7  นักเรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

ได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   
 

 
ด้านครู 
มาตรฐานที่  8  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกบังานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ   

 

 
มาตรฐานที่  9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ          

และเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ   
 

 
ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่  10  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา     
มาตรฐานที่  11  โรงเรียนมีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  และบริหารงานอย่างเป็นระบบครบ

วงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา   
 

 
มาตรฐานที่  12  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียน          

เป็นสำคัญ   
 

 
มาตรฐานที่  13  โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรยีนและท้องถ่ิน  มีสื่อการเรียนการ

สอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้   
 

 
มาตรฐานที่  14  โรงเรียนส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา

การศึกษา     
  สรุปโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน              
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
  ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง      ไม่รับรอง 
  กรณีท่ีไม่รับรองเนื่องจาก.............................................................................................................. 
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3)  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ประเมินวันท่ี 8-10 สิงหาคม 2554 

การศึกษาพื้นฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับคุณภาพ 
ต้องปรับปรุง ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่  1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย      
ตัวบ่งชี้ที่  2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย      
ตัวบ่งชี้ที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย      
ตัวบ่งชี้ที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย      
ตัวบ่งชี้ที่  5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป      
ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เน้นเด็กเป็นสำคัญ      
ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาโรงเรียน      
ตัวบ่งชี้ที่  8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน      
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่  9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังโรงเรียน    

 

 
ตัวบ่งชี้ที่  10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์

ของโรงเรียน    
 

 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสง่เสริมบทบาทของโรงเรียน    

 

 
ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเพ่ือยกระดับมาตรฐาน         

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกบั           
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา    

 

 
   สรุปโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ระดับการศึกษาปฐมวัย              
อยู่ในระดับคุณภาพ ระดับ ดี 

     สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
   กรณีท่ีไม่รับรองเนื่องจาก........................................................................................................... 
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 3.2)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (รอบสาม) 

การศึกษาพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ต้องปรับปรุง ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดี
มาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่  1  นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      
ตัวบ่งชี้ที่  2  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึ่งประสงค์      
ตัวบ่งชี้ที่  3  นักเรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง      
ตัวบ่งชี้ที่  4  นักเรียนคิดเป็นทำเป็น      
ตัวบ่งชี้ที่  5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน      
ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ      
ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาโรงเรียน      
ตัวบ่งชี้ที่  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยโรงเรียนและ    ต้น

สังกัด      
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ   

และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังโรงเรียน      
ตัวบ่งชี้ที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น  ที่ส่งผลสะท้อน              

เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน      
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสง่เสริมบทบาท              

ของโรงเรียน      
ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง 
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา      

   สรุปโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน              
อยู่ในระดับคุณภาพ - 

     สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
   กรณีท่ีไม่รับรองเนื่องจาก มีตัวชี้วัดท่ีต้องปรับปรุง 
  3.3)  ข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   
ระดับปฐมวัย 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา  
 เด็กควรได้รับการปลูกฝังเรื่องการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆ ดูแลเอาใจใส่และ
ป้องกันอย่างถูกวิธี กระตุ้นให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความคิดและจินตนาการแผนการใช้แบบฝึก
ทักษะ กระตุ้นให้เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออก นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเป็นประจำ ส่งเสริมให้เด็กสามารถ
แยกแยะส่ิงท่ีดีและไม่ดี มีความเมตตากรุณา รู้จักแบ่งปันทรัพย์สินส่ิงของแก่เพื่อนและผู้อื่น รักและสามัคคีกัน 
กระตุ้นให้เด็กมีเหตุผลปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมแรงให้เด็กปฏิบัติเป็น
นิสัย ส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้นำและผู้ตามรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกัน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอ ให้เด็ก
วิเคราะห์แก้ปัญหาร่วมกันผ่านการเล่นทดลองลงมือปฏิบัติจริงอยู่เสมอ ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการสื่อสารการ
คิดรวบยอดบอกเหตุผลของส่ิงท่ีเด็กได้เรียนรู้ ท้ังรายบุคคลรายกลุ่มท้ังกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ 
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๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

1) โรงเรียนควรจัดครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กให้มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนนกัเรียนสอง 
2) โรงเรียนควรมีพืน้ท่ีสำหรับจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
 ครูควรได้รับการส่งเสริมให้ประเมินผลการจัดประสบการณ์และพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก

อยู่เสมอ นำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงตนเอง ใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กแต่ละวัยครบทั้ง ๔ ด้านโดยเฉพาะพัฒนาการด้านสติปัญญาและพัฒนาการด้าน
สังคม 

๔. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  การปฎิบัติงานโครงการกิจกรรมควรมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบบันทึกข้อมูลไว้เป็น
หลักฐานแล้วนำผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวัตถุประสงค์และการประเมินผลควร
เปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้นำผลมาพัฒนาในปีต่อไป 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  1) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายเป็นประจำ  ครูควรฝึกให้นักเรยีนได้
ประเมินตนเอง  เพื่อการทบทวน  ส่ิงดีและไม่ดี รู้จักการหลีกเล่ียงจากอบายมุขท้ังปวง  เช่น เกม ส่ิงเสพติดมึน
เมา ชู้สาว และการพนัน  และควรปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง รักษาความสะอาด
โดยเฉพาะการล้างมือ ควรล้างมือก่อนรับประทานอาหาร  ก่อน – หลังใช้ห้องน้ำอยู่เสมอ  ฝึกให้นักเรียนใช้
เวลาว่างผลิตของใช้ส้ินเปลืองในโรงเรียน  เช่นน้ำยาล้างมือ  น้ำยาอเนกประสงค์  ครูควรจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้พัฒนาตนเอง  รู้จักการวางแผนเพื่ออนาคต  และพัฒนาตนเองสู่อนาคต  ปลูกฝังนักเรียนด้านความประหยัด
รู้จักเก็บออม และทำบัญชี รายรับ – รายจ่ายประจำวัน  และควรปลูกฝังการลดโลกร้อนด้วยการลดการใช้แก้ว
พลาสติก  โดยการนำแก้วน้ำส่วนตัวมาซื้อน้ำดื ่ม  รวมทั้งควรให้นักเรียนลดการดื่มน้ำหวาน  เพื่อสุขภาพ 
ประหยัดและการออมเงิน 
  2) โรงเรียนควรปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระท้ัง 8 กลุ่มสาระให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยจัด
ป้ายนิเทศและผลงานนักเรียนมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องและจัดกิจกรรมการแข่งขันในกลุ่มสาระต่างๆ  
ตามความเหมาะสม  มอบรางวัลเป็นการเสริมแรงและกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมและ
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  การสรุปความรู้  บันทึกการอ่านอย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนการคิด  
นักเรียนควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่องโดยการจัดทำเป็นโครงการระดับโรงเรียน  
มุ่งเน้นให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน  ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง   โดยเฉพาะ
การทำโครงงานตามความสนใจและตามศักยภาพของนักเรียน  ต้ังแต่ช้ัน ป.1 เป็นต้นไป  และควรจัดประกวด
โครงงานในระดับโรงเรียน   รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย  ควรให้นักเรียนหลาหลายกลุ่มและระดับช้ัน
ร่วมจัดรายการหมุนเวียนผลัดเปล่ียนกันนำเสนอข่าวสารสาระความรู้ท่ัวไปท้ังด้านการศึกษา  สุขภาพ  ข่าวสาร
ประจำวัน  และเกร็ดความรู้ต่างๆ 
  3) นักเรียนควรมีเป้าหมายในการเรียนและอนาคตเพื่อกระตุ้นให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
นักเรียนควรมีการเตรียมตัวก่อนเรียนโดยการอ่านค้นคว้าความรู้  และหลังเรียนควรมีการสรุปความรู้จากการ
เรียน  ครูควรฝึกนักเรียนให้รู้จักการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  และมีความตระหนักในการ
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เรียนซ่อมเสริม  โรงเรียนควรส่งเสริมครูให้ใช้ส่ืออุปกรณ์ในการสอนและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และครูควรปรับบรรยากาศการสอนและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่เสมอ  ให้
นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 โรงเรียนควรวิเคราะห์ผลการประกันคุณภาพของโรงเรียน  โดยนำจุดที ่ควรพัฒนามา

ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาระดับโรงเรียน  มีนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ  นำผลมา
ใช้พัฒนาในปีต่อไป  รวมทั้งการนำข้อเสนอแนะของ สมศ. มาปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
 1) โรงเรียนควรนำผลการประเมินมาจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูได้แก่ คุณภาพแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่ครูจัดทำ  กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน  แบบการวัดผลประเมินผลที่ครอบคลุมทั้งความรู้  
ความเข้าใจ และเจตคติต่อการเรียนรู้  ไปประเมินผล  เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาครูเป็นรายบุคคลอย่างเป็น
ระบบ 

 2) ครูควรลดบทบาทการสอนแบบบรรยาย  เตรียมการสอน  ผลิตและใช้สื ่อกระตุ้นความ
สนใจนักเรียนอยู่เสมอ  จัดบรรยากาศให้นักเรียนสนุกมีความสุขในการเรียน  ประเมินพฤติกรรมนักเรียนดว้ย
การสังเกตเพื่อการปรับเปล่ียนการสอน  ประเมินพัฒนาการนักเรียนทุกครั้ง  ครูควรบันทึกหลังสอนอย่างเป็น
ระบบเพื่อนำมาทำวิจัยในช้ัน 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 การปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ควรมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ  บันทึกข้อมูลไว้เป็น

หลักฐานแล้วนำผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวัตถุประสงค์  และการประเมินผลควร
เปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้  นำผลมาพัฒนาในปีต่อไป 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษารายมาตรฐาน 
ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

ผลการประเมิน 
สรุปผลการ
ประเมิน ค่า

เป้าหมาย 
ระดับ

คุณภาพ 
ร้อยละ/
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้ 

88.00 ดีเลิศ 88.13 ดีเลิศ สูงกว่าค่าป้าหมาย 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 89.00 ดีเลิศ 89.26 ดีเลิศ สูงกว่าค่าป้าหมาย 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 90.00 ยอดเย่ียม 90.30 ยอดเย่ียม สูงกว่าค่าป้าหมาย 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

80.00 ดีเลิศ 80.79 ดีเลิศ สูงกว่าค่าป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายคือ 86.75 ดีเลิศ 87.12 ดีเลิศ สูงกว่าค่าเป้ามาย 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ

ท้องถ่ิน 
5 ยอดเย่ียม 5 ยอดเย่ียม เท่ากับค่าป้าหมาย 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 5 ยอดเย่ียม 5 ยอดเย่ียม เท่ากับค่าป้าหมาย 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ เท่ากับค่าป้าหมาย 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ เท่ากับค่าป้าหมาย 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ ์

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ เท่ากับค่าป้าหมาย 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ เท่ากับค่าป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายคือ 4.33 ดีเลิศ 4.33 ดีเลิศ เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่สง่เสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม

ศักยภาพ  
83.00 ดีเลิศ 83.61 ดีเลิศ สูงกว่าค่าป้าหมาย 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

90.00 ยอดเย่ียม 90.30 ยอดเย่ียม สูงกว่าค่าป้าหมาย 

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 

89.00 ดีเลิศ 89.26 ดีเลิศ สูงกว่าค่าป้าหมาย 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

93.00 ยอดเย่ียม 93.22 ยอดเย่ียม สูงกว่าค่าป้าหมาย 

 ค่าเป้าหมายคือ 88.75 ดีเลิศ 89.09 ดีเลิศ สูงกว่าค่าเป้ามาย 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR)  หน้า 58 
 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4                                      ประจำปีการศึกษา 2563 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

ผลการประเมิน 
สรุปผลการประเมิน 

ค่า
เป้าหมาย 

ระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ/
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน     ได้มาตรฐาน 

 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 78.00 ดี 83.10 ดีเลิศ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
78.00 ดี 87.57 ดีเลิศ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๗8.๐๐ ดี 80.00 ดีเลิศ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 81.00 ดีเลิศ 91.24 ยอดเย่ียม สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 81.00 ดีเลิศ 81.11 ดีเลิศ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 83.00 ดีเลิศ 95.00 ยอดเย่ียม สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค ์      

 1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 81.00 ดีเลิศ 98.90 ยอดเย่ียม สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 93.00 ยอดเย่ียม 95.00 ยอดเย่ียม สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 93.00 ยอดเย่ียม 93.71 ยอดเย่ียม สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 81.00 ดีเลิศ 90.00 ยอดเย่ียม สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายคือ 82.7 ดีเลิศ 90.50 ยอดเย่ียม สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  5 ยอดเย่ียม 5 ยอดเย่ียม เท่ากับค่าเป้าหมาย 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ เท่ากับค่าเป้าหมาย 
๒.๓ ดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ เท่ากับค่าเป้าหมาย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ เท่ากับค่าเป้าหมาย 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพ 
4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ เท่ากับค่าเป้าหมาย 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการและการ
จัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ เท่ากับค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายคือ 4.17 ดีเลิศ 4.17 ดีเลิศ เท่ากับค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
82.00 ดีเลิศ 85.00 ดีเลิศ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 81.00 ดีเลิศ 81.81 ดีเลิศ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 83.00 ดีเลิศ 85.00 ดีเลิศ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 83.00 ดีเลิศ 84.85 ดีเลิศ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู ้
82.00 ดีเลิศ 84.85 ดีเลิศ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 ค่าเป้าหมายคือ 82.2 ดีเลิศ 84.30 ดีเลิศ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

 

 

ผลการประเมิน 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

ค่า
เป้าหมาย 

ระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ/
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน      

 1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ท่ีแสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ 

68.00 ปานกลาง 75.00 ปานกลาง สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ หรือ การส่งต่อเข้า
สู่การศึกษาในระดับสงูข้ึน หรือ การอาชีพ หรือ การดำเนินชีวิตใน
สังคม ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

68.00 ปานกลาง 70.00 ดี สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค ์     สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  70.00 ดี 73.00 ดี สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  และความเป็นไทยตาม

ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
71.00 ดี 85.00 ดีเลิศ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายคือ 69.25 ปานกลาง 75.75 ดี สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  5 ยอดเย่ียม 5 ยอดเย่ียม เท่ากับค่าเป้าหมาย 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ เท่ากับค่าเป้าหมาย 
๒.๓ ดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ เท่ากับค่าเป้าหมาย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 3 ดี 3 ดี เท่ากับค่าเป้าหมาย 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
3 ดี 3 ดี เท่ากับค่าเป้าหมาย 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการและ
การจัดการเรียนรู ้

3 ดี 3 ดี เท่ากับค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายคือ 3.7 ดีเลิศ 3.7 ดีเลิศ เท่ากับค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
68.00 ปานกลาง 70.00 ดี สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 68.00 ปานกลาง 71.00 ดี สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 73.00 ดี 75.00 ดี สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
68.00 ปานกลาง 70.00 ดี สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

68.00 ปานกลาง 71.00 ดี สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 ค่าเป้าหมายคือ 69.00 ปานกลาง 71.4 ดี สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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เกณฑ์การสรุปผลและแปรความหมาย 
      ระดับ ๕ ยอดเย่ียม  ร้อยละ ๙0.00 ขึ้นไป 

  ระดับ 4 ดีเลิศ  ร้อยละ 80.00 – 89.99 

  ระดับ 3 ดี   ร้อยละ 70.00 – 79.99 

  ระดับ 2 ปานกลาง  ร้อยละ 60.00 – 69.99 

  ระดับ 1 กำลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
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ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

และระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 
..................................................................... 

 

 โดยมีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน และระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันท่ี 8 เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2563 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษามาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียน
รวม) เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการ
ตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ประกาศ ณ วันท่ี 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

 

(นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 
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การให้ความเห็นชอบ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 
..................................................................... 

 

 ที ่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเรี ยนนิคมสร ้างตนเองจังหว ัดระยอง 4            
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ได้พิจารณาเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัด
ระยอง 4 อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองแล้ว เห็นชอบให้ดำเนินการประกาศได้ 

 
 
 

(นายวิชัย ฉ่ำมาลัย) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
 10 มิถุนายน 2563 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖3 มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
  ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
  ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
  ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
  ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
  ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
  ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
  ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
  ๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
  ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
  ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
  ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
  ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
  ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
        การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน 
         ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
         ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานท่ีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  (เรียนรวม) 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) พ.ศ.2563 
มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  1.1 ผลพัฒนาการของผู้เรียน  
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 
แต่ละมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
 1.1  ผลการพัฒนาผูเ้รียน 

1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามท่ี
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว 

2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อ หรือ การส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับสูงขึ้น 
หรือ การอาชีพ หรือ การดำเนินชีวิตในสังคม ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ

บุคคล 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

และระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 
..................................................................... 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ได้ปรับมาตรฐานการศึกษา         
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
(เรียนรวม) จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4              
มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันท่ี 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
 

(นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 
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การให้ความเห็นชอบ 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 ที ่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเรี ยนนิคมสร ้างตนเองจังหว ัดระยอง 4            
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ได้พิจารณาเรื ่อง การกำหนดค่าเป้ าหมายตามมาตรฐานการศึกษา            
ของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองแล้วนั้น  
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นพื้นฐาน เห็นขอบให้ดำเนินการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 
 
 

(นายวิชัย ฉ่ำมาลัย) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
10 มิถุนายน 2563 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 
เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 
............................................................. 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖3 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได้ 
88.00 ดีเลิศ 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 89.00 ดีเลิศ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 90.00 ดีเลิศ 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา

ความรู้ได้ 
80.00 ดี 

ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 5 ยอดเยี่ยม 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 5 ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 4 ดีเลิศ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 4 ดีเลิศ 
๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
4 ดีเลิศ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 4 ดีเลิศ 
ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  83.00 ดีเลิศ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 90.00 ดีเลิศ 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 89.00 ดีเลิศ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
93.00 ยอดเยี่ยม 

 ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 
 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖3 ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

 7) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 78.00 ดี 
 8) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
78.00 ดี 

 9) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๗8.๐๐ ดี 
 10) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 81.00 ดีเลิศ 
 11) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 81.00 ดีเลิศ 
 12) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 83.00 ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค ์   
 5) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 81.00 ดีเลิศ 
 6) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 93.00 ยอดเย่ียม 
 7) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 93.00 ยอดเย่ียม 
 8) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 81.00 ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  5 ยอดเย่ียม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
๒.๓ ดำเนินการพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4 ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี 4 ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 4 ดีเลิศ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
4 ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 
82.00 ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 81.00 ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 83.00 ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 83.00 ดีเลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
82.00 ดีเลิศ 

 ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 
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ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศนูย์การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖3 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

 3) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ท่ีแสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ 

68.00 ปานกลาง 

 4) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อ หรือ การส่งต่อเข้าสู่
การศึกษาในระดับสูงขึ้น หรือ การอาชีพ หรือ การดำเนินชีวิตในสังคม ได้
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

68.00 ปานกลาง 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์   
 3) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  70.00 ดี 
 4) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  และความเป็นไทยตามศักยภาพ

ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
71.00 ดี 

ค่าเป้าหมายคือ ปานกลาง 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  5 ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
๒.๓ ดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4 ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 3 ดี 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
3 ดี 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

3 ดี 

ค่าเป้าหมายคือ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
68.00 ปานกลาง 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรูท่ี้เอื้อต่อการเรียนรู้ 68.00 ปานกลาง 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 73.00 ดี 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 68.00 ปานกลาง 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
68.00 ปานกลาง 

 ค่าเป้าหมายคือ ปานกลาง 
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การกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
      ระดับ ๕ ยอดเย่ียม  ร้อยละ ๙0.00 ขึ้นไป 

  ระดับ 4 ดีเลิศ  ร้อยละ 80.00 – 89.99 
  ระดับ 3 ดี   ร้อยละ 70.00 – 79.99 
  ระดับ 2 ปานกลาง  ร้อยละ 60.00 – 69.99 
  ระดับ 1 กำลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 ๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ  

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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คำสั่งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
ท่ี 34/2563 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘          

ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗  กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกัน
คุณภาพภายนอก  มาตรา ๔๘ กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษา   
ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งตั ้ง คณะกรรมการ
ดำเนินการจัดทำเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

1. นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
2. นางศิริอร สมคิด   หัวหน้างานบริหารวิชาการ        กรรมการ 
3. นายเธนศ บันลือเขตต์  หัวหน้างานบริหารท่ัวไป         กรรมการ 
4. นายนิกร เหมือนสมัย  หัวหน้างานบริหารบุคคล         กรรมการ 
5. นางสาวพรสุรีย์ สุธนะวัฒน์       หน้าหน้างานบริหารงบประมาณและ       กรรมการ 

     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            
6. นางสุภาพร สาระอาวาส  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            กรรมการ 
7. นางชุติกาญจน์ เวหา        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
8. นางสาวนิลุบล อยู่กล่ำ       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ           กรรมการ 
9. นายสยาม ศรีษะเดช       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       กรรมการ 

10. นางนิรนันท์ พูลสมบัติ        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ             กรรมการ 
11. นายศตวรรษ เห็มราช  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา             กรรมการ 
12. นายเอกรัตน์ ทับทิม        หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        กรรมการ 
13. นางสาวสุมาลี ระเลิงลำ           หัวหน้าการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย             กรรมการ 
14. นางสาวกานต์พิชชา เชมื่อ        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         กรรรการ

                  และเลขานุการ 
มีหน้าที่ ประชุมกำหนดมาตรฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน สรุปผล 
และรายงานต่อคณะทำงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความ
เห็นชอบและจัดทำประกาศค่าเป้าหมายของโรงเรียนต่อไป 
 

 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามคำส่ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
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ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี    1      เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕63 
 
 

      
             (นางพรวรรค์ สุรพรสถิตกุล) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
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ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

  อาศัยความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพภายในมีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัด
การศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
  ฉะนั้นจึงประกาศแต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ดังนี้ 

1. นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายนพดล แสนผูก  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
3. นายเธนศ บันลือเขตต์  ครู   กรรมการ 
4. นางสาวพรสุรีย์ สุธนะวัฒน ์ ครู   กรรมการ 
5. นางสุภาพร สาระอาวาส ครู   กรรมการ 
6. นายนิกร เหมือนสมัย  ครู   กรรมการ 
7. นางสาวสุมาลี ระเลิงลำ ครู   กรรมการ 
8. นางสาวกานต์พิชชา เชมื่อ ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่  
 ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทำรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 

 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   
  ประกาศ ณ วันท่ี 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
 
        
                   (นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
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คำสั่งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
ท่ี 50/2563 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   
ประจำปีการศึกษา 2563 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘          
ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗  กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกัน
คุณภาพภายนอก  มาตรา ๔๘ กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษา   
ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งต้ังบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 
1.1 นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2 นางศิริอร สมคิด     ครู   รองประธานกรรมการ 
1.3 นายเธนศ บันลือเขตต์  ครู   กรรมการ 
1.4 นางสาวพรสุรีย์ สุธนะวัฒน ์ ครู   กรรมการ 
1.5 นายนิกร เหมือนสมัย  ครู   กรรมการ 
1.6 นางสาวกานต์พิชชา เชมื่อ ครู   กรรมการและเลขานุการ 
1.7 นางสาวกนกวรรณ ปานกลาง ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   

๑. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆเพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ดำเนินงาน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน
คุณภาพภายใน   

๓. กำกับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 
๔. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่าการ

ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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๒. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
2.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561) 

ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

7) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการ
คิดคำนวณ 

8) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

9) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
10) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 
11) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
12) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1. นางศิริอร สมคิด (หัวหน้า)  
2. นางสุภาพร สาระอาวาส 
3. นายสยาม ศรีษะเดช 
4.   นางสาวนิรนันท์ พูลสมบัติ  
5. นางสาวนารีรัตน์ บุญพา 
6. นางสาวนนท์ชนก สมปาน 
7. นางสาสวอุไรลักษณ์ พุฒจันทร์ 
8. นางสาวจุฑาทิพย์ จรูญไชย 
9. นางสาวอริสรา เศษสุวรรณ์ 

 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
6) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
7) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
8) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

1. นายเธนศ  บันลือเขตต์ (หัวหน้า) 
2. นายมนัส สุวรรณถาวร  
3. นายศตวรรษ เห็มราช 
4. นายรณยุทธ หาญประชุม 
5. นางสาวสมฤทัย เจริญสุข 
6. นายอกรัตน์ ทับทิม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม  
      หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ 
      เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ     
      จัดการเรียนรู้ 

1. นางสาวพรสุรีย์ สุธนะวัฒน์ (หัวหน้า)  
2. นายนิกร เหมือนสมัย  
3. นางสาวศิรินทร ดงเรืองศรี 
4. นางสาวนิลุบล  อยู่กล่ำ 
5. นางสาวกานต์พิชชา เชมื่อ  
6. นางสาวสุดาวรรณ ชาวสวน 
7. นายธีรพงษ์   กันทะวงค์ 
8. นางสาวกนกวรรณ  ปานกลาง 
9. นางสาวพิไลพร คันธศร 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ     
      นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าเป็นระบบ และนำผลมา 

1. ชุติกาญจน์ เวหา 
2. นางสาววารุณี ใจคำนาง 
3. นายพัฒนพงเชษฐ์ หมายรอกลาง 
4. นางสาวนิสรา อยู่นอน 
5. นางสาวศุภรดา  พวงพุ่ม 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561) 

ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

      พัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา    
      และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

6. นางสาววรรณภา  สว่างภพ 
7. นางสาวกาญจนา  ไชยเลิศ 

 
2.2 ระดับการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย 

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

ประกอบด้วน 3 มาตรฐาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 1. นางสาวสุมาลี  ระเลิงลำ (หัวหน้า) 
2. นางรัตญา พรมคำน้อย 
3. นางกัลทิมา บันลือเขตต์  
4. นางสาวศิริพร ใบศรี   
5. นางสาวสุทิศา  หนูปก 
6. นางสาวปวริศา  มั่นนาค 

 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  
      และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง  
      อารมณ์ได้ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดี  
      ของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน   
      และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบท   
      ของท้องถิ่น 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และ 
      เพียงพอ 
๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ     
      สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี 
      ส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง    
      สมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่าง    
      มีความสุข 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี  
      เหมาะสมกับวัย 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR)  หน้า 78 
 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4                                      ประจำปีการศึกษา 2563 

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

ประกอบด้วน 3 มาตรฐาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน  
      พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
2.3 ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพเิศษ (เรียนรวม) 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561) 

ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 1. นางสาวกานต์พิชชา เชมื่อ (หัวหน้า) 
2. นางสาวนารีรัตน์ บุญพา 
3. นางสาวนิสรา อยู่นอน 

 1.1  ผลการพัฒนาผู้เรียน 
3) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ท่ีแสดงออกถึง

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว 

4) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อ หรือ การส่ง
ต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับสูงขึ้น หรือ การอาชีพ หรือ การ
ดำเนินชีวิตในสังคม ได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
3) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
4) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย และความเป็นไทย

ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร                

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖  จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
สำคัญ 

 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ   
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561) 

ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

๓.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 
มีหน้าที่  

๑. จัดทำแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม
และการประเมินคุณภาพการศึกษา 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้กำกับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 

๓. ดำเนินการให้มีการจัดทำมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของ
โรงเรียนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

๔. ดำเนินการให้มีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการอำนวยการ 
๖. ดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด

เป็นประจำทุกปี  
๗. ดำเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 
๘. กำหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา

เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
๙. ดำเนินการให้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

และภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
๑๐. รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 
๑๑. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อให้มีข้อมูลรายงาน

ผลย้อนกลับในการนำไปใช้เพื่อการพัฒนางานต่อไป 
 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามคำส่ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
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ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.  ๒๕63 
 

 
      
             (นางพรวรรค์ สุรพรสถิตกุล) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 
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คณะทำงาน 

 
ท่ีปรึกษา 

นางพรสวรรค์ สุรพรสถิตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 
นางสาวปุณยนุช  พิมพา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 

 

คณะทำงาน 
นายเธนศ  บันลือเขตต์ ครู 
นางศิริอร  สมคิด ครู 
นางสาวพรสุรีย์  สุธนะวัฒน ์ ครู 
นางกัลทิมา  บันลือเขตต์ ครู 
นางสุภาพร  สาระอาวาส ครู 
นายนิกร  เหมือนสมัย ครู 
นางสาวสุมาลี  ระเลิงลำ ครู 
นางสาวศิรินทร  ดงเรืองศรี ครู 
นางชุติกาญจน์  เวหา ครู 
นางรัตญา  พรมคำน้อย ครู 
นางนิรนันท์  พูลสมบัติ ครู 
นางสาวนารีรัตน์  บุญพา ครู 
นางสาวนิลุบล  อยู่กล่ำ ครู 
นางสาวศิริพร  ใบศรี ครู 
นายศตวรรษ  เห็มราช ครู 
นายรณยุทธ  หาญประชุม ครู 
นางสาววารุณี  ใจคำ ครู 
นางสาวสมฤทัย  เจริญสุข ครู 
นางสาวกานต์พิชชา  เชมื่อ ครู 
นางสาวสุดาวรรณ  ชาวสวน ครู 
นางสาวนนท์ชนก  สมปาน ครู 
นายเอกรัตน์  ทับทิม ครู 
นายธีรพงษ์  กันทะวงค์ ครู 
นายพัฒนพงษ์เชษฐ์ หมายรอกลาง  ครู 
นางสาวนิสรา  อยู่นอน ครู 
นางสาวอุไรลักษณ์  พุฒจันทร์ ครู 
นางสาวศุภรดา  พวงพุ่ม ครูผู้ช่วย 
นางสาววรรณภา  สว่างภพ ครูผู้ช่วย 
นางสาวจุฑาทิพย์ จรูญไชย ครูผู้ช่วย 
นางสาวกนกวรรณ  ปานกลาง ครูผู้ช่วย 
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นางสาวกาญจนา  ไชยเลิศ ครูผู้ช่วย 
นางสาวรัตนพร  บุญเรือง ครูผู้ช่วย 
นางสาวพรวิภา  ไกรจันทร ์ ครูผู้ช่วย 
นางสาวลดาวัลย์ กุลตัน ครูผู้ช่วย 
นางสาวชุตินันท์  แก้วอินตา ครูผู้ช่วย 
นายนนทนันท์  นาซอน ครูผู้ช่วย 
นายอนุรักษ์  เทพกรณ์ ครูผู้ช่วย 
นางสาวปวริศา  มั่นนาค ครูอัตราจ้าง 
นางสาวสุทิศา  หนูปก ครูอัตราจ้าง 
นางสาวสร้อยสุดา  เรืองคำ พี่เล้ียงเด็กพิการ 

ออกแบบปก 
นางสาวกานต์พิชชา เชมื่อ ครู 

บรรณาธิการกิจ 
นางสาวสุมาลี ระเลิงลำ ครู 
นางสาวกานต์พิชชา เชมื่อ ครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โรงเรยีนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง ๔

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ


