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รายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self - Assessment Report : SAR) 

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต ๒ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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บันทึกพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) 

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ 

 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นผลท่ีเกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ใน
รอบปีท่ีผ่านมาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกำหนดไว้  
และส่งรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

 

 

 

(นายจำนงค์  อ่อนแย้ม) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย ์
 

 

 

(นางสาวณัฎฐิพร  วงษ์ไทย) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย ์
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คำนำ 

 
  รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ได้จัดทำขึ้น
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ีสถานศึกษาต้องดำเนินการหลังจากจัดการศึกษา
ผ่านไปในแต่ละปีการศึกษา เพื่อสะท้อนภาพความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมาภายใต้บริบทของสถานศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นผลมาจากการดำเนินงานท้ังหมดของสถานศึกษา ซึ่ง
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา และได้นำเสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความ
เห็นชอบเอกสารรายงานประจำปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ คือ 

บทสรุปของผู้บริหาร 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินของสถานศึกษา 
ส่วนท่ี 3 ภาคผนวก 
โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมใน

การจัดทำและหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปี
ถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจน
เพื่อประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก
จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน ต่อไป 
 
 

 
โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย ์
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สารบัญ 
    หน้า 

บันทึกพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       ก 
คำนำ              ข 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร            1 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา          4 

- ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา           4 
- การบริหารแนวทางการจัดการศึกษา          4 
- ข้อมูลผู้บริหาร            7 
- ข้อมูลครูและบุคลากร           7 
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- สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษารายมาตรฐาน      19 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน         19 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ       22 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     26 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก            29 
- ประกาศโรงเรียน เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2563  29 
- ประกาศโรงเรียน เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  31 
- คำส่ังโรงเรียน เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัยและระดับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน           33 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์   ท่ีต้ังเลขท่ี  1 / 1 หมู่ 4 ตำบลบึงบอน  อำเภอหนองเสือ  จังหวัด

ปทุมธานี  12170  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ติดต่อผ่านทางอีเมล์ nikornwitschool1@gmail.com และทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.nikornwit.com เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 2 ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน  136  คน  เป็นระดับปฐมวัย 42 คน ระดับประถมศึกษา 94 คน ผู้บริหาร 1 คน  
ข้าราชการครู 8 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ 1 คน 
 

ผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใ่นระดับ ดีเลิศ  
โดยมีผลการประเมิน ในแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ผลการประเมิน อยู่ใน ระดับดีเลิศ 
  มีผลการดำเนินงานดังนี้ ผู้เรียนท่ีเป็นเด็กปกติทุกคน ทุกระดับช้ันมีความสามารถในการอ่านออก 
เขียนได้ ตรงตามเป้าหมายของโรงเรียน เด็กกลุ่มพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหาได้เหมาะสมตามระดับช้ัน ค้นคว้า
หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เช่ือมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลผลิตใหม่ ๆ ผ่านการทำโครงงาน/ช้ินงาน และมีศักยภาพในการ
พัฒนาตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ ส่ือสารอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน รับผิดชอบและมี
จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและสูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
รวมท้ังมีทักษะในงานอาชีพท่ีตนเองสนใจ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี มีพฤติกรรมท่ี
สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน “มีวินัย  ซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ”ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย ยอมรับและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการประเมินอยู่ใน  
ระดับดีเลิศ 
  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการ โดยปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนมีระบบกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ NIKORN MODEL ท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
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บริหารจัดการร่วมกัน สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา ใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) และมี
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โครงสร้างการบริหารจัดการชัดเจน ดำเนินงานได้คล่องตัว รวดเร็ว มีการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง พัฒนาด้านวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีพัฒนาผู้เรียนได้ตาม
ศักยภาพ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ สามารถควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ  ได้
อย่างรวดเร็วมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีใช้งานได้อย่างเหมาะสม บริหารจัดการสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนและมีการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาในเชิงรุกทุกรูปแบบ  จัดสภาพส่ิงแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอนและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพตรงตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีจิตอาสา” และอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ      
“ภูมิทัศน์เด่น เน้นวิชาการ สานสัมพันธ์ชุมชน” จนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการประเมิน อยู่ใน ระดับดีเลิศ 
  มีผลการดำเนินงานได้แก่ ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   
ใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การสอนโดยใช้โครงงาน แบบเพื่อนช่วยเพื่อน แบบพี่สอนน้อง การใช้
กระบวนการกลุ่ม การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ครูใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในท้องถิ่น การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกท่ีเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีแผนการวัดผลและประเมินผลและ
นำผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองและสังคม สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกท่ีเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน มีการ
ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีแผนการวัดผลและประเมินผลอย่างชัดเจน มีการกำหนด
สัดส่วนคะแนนและจำนวนช้ินงานตามหน่วยการเรียนรู้ นำผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุผล
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
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แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. พัฒนากิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการอย่างหลากหลาย 
 2. จ้างครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
 3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 3. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสร้างส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
 5. ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กร มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 6. จัดระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ข่าวสารกับผู้ปกครอง 
 7. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณต่าง ๆ โดยวิเคราะห์จากแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2564-2566 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก  : 1013270175 
รหัส Smis 8 หลัก : 13020024 
รหัส Obec 6 หลัก  : 270175 
ช่ือสถานศึกษา(ไทย)  : นิกรราษฎร์บํารุงวิทย ์
ช่ือสถานศึกษา(อังกฤษ)  : Nikornratbamrungwit 
ท่ีอยู่  1 / 1 หมู่ 4 ตำบลบึงบอน  อำเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี  12170 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
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โทรศัพท์   : 06-3246-1059 
E-mail    :  nikornwitschool1@gmail.com  
website   :  http://www.nikornwit.com  
เปิดสอนระดับช้ัน อนุบาลปีท่ี 2 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษา 

ปรัชญา   
  มีความสุขในการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยัง่ยนื 
 

วิสัยทัศน์ 
  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพัฒนา 

คุณภาพอย่างยั่งยืน  
 

 
 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
2. พัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
5. จัดหา พัฒนา และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
6. สร้างส่ือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

 7. ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กร มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพและความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 

3. สถานศึกษาเป็นแบบอย่างในด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ชุมชน 
องค์กรภายนอกช่วยส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 4. เป็นโรงเรียนต้นแบบในด้านการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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 2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย จิตสำนึกของผู้เรียนและเสริมสร้างทักษะในการดำเนินชีวิต
ในสังคมอย่างมีความสุข 
 3. ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์และทักษะท่ีจำเป็น เข้าใจหลัก
ศาสนา รักษาสุขภาพและส่ิงแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสมกับการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอก สนับสนุนให้
มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสร้างส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผู้เรียน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 

การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน    

 

 

 

 
วัฒนธรรมองค์กร  
 พรหมวิหาร 4  : เป็นวัฒนธรรมท่ีครูและบุคลากรยึดถือเป็นเครื่องกำกับในการจัดการเรียนการสอน 

Network สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม

Innovation คิดและทําส่ิงใหม่ท่ีสร้างสรรค์

Knowledge Management พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

Organization ขับเคล่ือนองค์กรอย่างเป็นระบบ

Relationship สานความสัมพันธ์สู่ความร่วมมือ

Nice Action การปฏิบัติงานท่ีดี
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แก่นักเรียน  คือ  เมตตา   กรุณา   มุทิตา  อุเบกขา 
 

วัฒนธรรมแห่งความสำเร็จ 
 อิทธิบาท 4 : เป็นวัฒนธรรมท่ีต้องเกิดขึ้นกับครู บุคลากร และนักเรียน ฉันทะ   วิริยะ  จิตตะ วิมังสา 

 
อัตลักษณ์   ภูมิทัศน์เด่น เน้นวิชาการ สานสัมพันธ์ชุมชน 

เอกลักษณ์   ซื่อสัตย์ สามัคคี มีจิตอาสา 

คุณธรรมอัตลักษณ์  มีวินัย  ซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ 

การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

ข้อมูลผู้บริหาร   
 ผู้อำนวยการโรงเรียน ช่ือ-สกุล   นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทย  วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) โทรศัพท์ 06-3246-1059  ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึง 
ปัจจุบัน 
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ข้อมูลครูและบุคลากร   

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการ
ครู 

พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 

รวมทั้งหมด 

จำนวน 1 8 - 3 1 13 
วุฒิการศึกษาสูงสุดของครูและบุคลากร 

 

ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 2563) 
 1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน  80 คน  นอกเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน  56  คน 
 2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน  136  คน  จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อ.2 1 13 7 20 

อ.3 1 13 9 22 

รวม 2 26 16 42 

ป.1 1 9 13 22 

ป.2 1 6 5 11 

ป.3 1 7 8 15 

ป.4 1 9 11 20 

ป.5 1 8 6 14 

1

9

4

มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท
0

2

4

6

8

10
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ป.6 1 7 5 12 

รวม 6 46 48 94 

รวมทั้งหมด 8 72 64 136 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันท่ี 9 เมษายน 2564) 
 1) ผลสัมฤทธิ์การประเมินรายวิชาพื้นฐาน 
  นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1       
ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563   
 

ระดับชั้น 

รายวิชาพื้นฐาน 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์แ
ละ

เท
คโ

นโ
ลย

ี 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร์
 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ล

ศึก
ษา

 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 13 15 17 5 14 11 20 21 16 
ร้อยละ 59.09 68.18 77.27 22.73 63.64 50.00 90.91 95.45 72.73 
ป.2 10 3 8 8 9 9 10 10 9 

ร้อยละ 100.00 30.00 80.00 80.00 90.00 90.00 100.00 100.00 90.00 
ป.3 5 10 1 5 9 14 14 14 11 

ร้อยละ 33.33 66.67 6.67 33.33 60.00 93.33 93.33 93.33 73.33 
ป.4 10 6 5 11 9 9 18 14 12 

ร้อยละ 50.00 30.00 25.00 55.00 45.00 45.00 90.00 70.00 60.00 
ป.5 5 6 3 3 8 10 12 9 10 

ร้อยละ 35.71 42.86 21.43 21.43 57.14 71.43 85.71 64.29 71.43 
ป.6 6 7 3 6 7 6 11 10 9 

ร้อยละ 50.00 58.33 25.00 50.00 58.33 50.00 91.67 83.33 75.00 
รวม 49 47 37 38 56 59 85 78 67 

ร้อยละ 52.69 50.54 39.78 40.86 60.22 63.44 91.40 83.87 72.04 
 
 
 
 

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป 
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2) ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 

  นักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน 

คิดวิเคราะห์และเขียน จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
ป.1 4 13 5 81.82 
ป.2 2 7 1 80.00 
ป.3 7 4 4 53.33 
ป.4 7 8 5 65.00 
ป.5 3 8 3 78.57 
ป.6 5 1 6 58.33 
รวม 28 41 24 69.89 

 
นักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ ดี ข้ึนไป 
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3)  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  นักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 
             

ระดับชั้น 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
ป.1 0 10 12 100.00 
ป.2 0 1 9 100.00 
ป.3 0 15 0 100.00 
ป.4 2 12 6 90.00 
ป.5 0 1 13 100.00 
ป.6 0 4 8 100.00 
รวม 2 43 48 97.85 

นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ ดี ข้ึนไป 
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4) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551 
  นักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551 ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 

สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551 
จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 
ป.1 3 14 5 77.27 
ป.2 0 6 4 100.00 
ป.3 3 11 1 80.00 
ป.4 5 11 4 75.00 
ป.5 4 8 2 71.43 
ป.6 1 6 5 91.67 
รวม 16 56 21 82.80 

 
 

นักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551  ในระดับ ดี ข้ึนไป 
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5) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  นักเรียนท่ีมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น ผ่าน ไม่ผ่าน 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ป.1 22 100.00 0 0.00 
ป.2 10 100.00 0 0.00 
ป.3 15 100.00 0 0.00 
ป.4 20 100.00 0 0.00 
ป.5 14 100.00 0 0.00 
ป.6 12 100.00 0 0.00 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  
1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 
  คะแนนเฉล่ียผลการประเมินการอ่านของนักเรียนในด้านการอ่านออกเสียง สูงกว่า ระดับเขตพื้นท่ี       
(+8.90) และระดับประเทศ (+4.52) คะแนนเฉล่ียผลการประเมินการอ่านของนักเรียนในด้านการอ่านรู้เรื่อง สูง
กว่า ระดับเขตพื้นท่ี (+1.28) แต่น้อยกว่าระดับประเทศ (-3.20) และรวม 2 ด้าน สูงกว่า ระดับเขตพื้นท่ี (+5.08) 
และระดับประเทศ (+0.64) 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง (2561-2563) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

ผ่าน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0
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120.00

อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน
โรงเรียน 78.66 68.66 73.66
เขตพ้ืนที่ 69.76 67.38 68.58
ประเทศ 74.14 71.86 73.02
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2) ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
 

 
  คะแนนเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพนักเรียนในด้านความสามารถด้านคณิตศาสตร์ น้อยกว่า ระดับ
จังหวัด (-4.40) ระดับสังกัด (-9.54) และระดับประเทศ (-8.71) คะแนนเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพนักเรียนใน
ด้านความสามารถด้านภาษาไทย น้อยกว่า ระดับจังหวัด (-3.04) ระดับสังกัด (-5.38) และระดับประเทศ (-5.08) 
และรวม 2 ด้าน น้อยกว่า ระดับจังหวัด (-3.72) ระดับสังกัด (-7.46) และระดับประเทศ (-6.90) 

 

ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 3  ปีการศึกษาย้อนหลัง (2561-2563) 

อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน
2561 65.40 68.04 66.72
2562 94.66 75.83 85.24
2563 78.66 68.66 73.66
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คณิตศาสตร์ ภาษาไทย รวม 2 ด้าน
โรงเรียน 31.76 42.38 37.07
จังหวัด 36.16 45.42 40.79
สังกัด 41.30 47.76 44.53
ประเทศ 40.47 47.46 43.97
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3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563 
-ไม่ได้ทดสอบ- 
 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

เขตบริการการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
พื้นท่ีบริการ  หมู่ท่ี 3 , 4 , 9 ตำบลบึงบอน 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  ชุมชนเกษตรกรรม ได้แก่ หมู่บ้าน หมู่ 3 หมู่ 4  หมู่ 9 มี
ประชากรประมาณ 2,000  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่  วัดบึงบอน อาชีพหลักของชุมชน คือ  ทำ
นา  รับจ้าง  เนื่องจาก  มีท่ีนาทำกันเอง และเช่าท่ีนา รับจ้างโรงงานท่ีมาก่อต้ังในเขต  ประมาณ  13  โรงงาน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีรู้จักโดยท่ัวไปคือ  ตรุษไทย  วันสารทไทย  
สงกรานต์  แห่เทียนพรรษา  ตักบาตรเทโว  กฐิน  ผ้าป่า การบวชนาค การเผาศพ 
    2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 6  ประกอบอาชีพทำนา  ร้อยละ 20 รับจ้าง
ร้อยละ  80 นับถือศาสนาพุทธ   ร้อยละ 98.15  อิสลาม  ร้อยละ  1.85    ฐานะทางเศรษฐกิจรายได้โดยเฉล่ียต่อ
ปีประมาณ  40,000  บาท 

3)  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน   
       3.1 โอกาส 

1.  โรงเรียนต้ังอยู่ในบริเวณวัดบึงบอน จึงใช้พื้นท่ีธรณีสงฆ์ปลูกสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง  
ประมาณ  200  ตารางวา   และใช้พื้นท่ีเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้สอยของโรงเรียนอีกประมาณ  200  ตารางวา    
การเดินทางสัญจร  ไฟฟ้า ประปาสะดวก  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน  

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย รวม 2 ด้าน
2561 40.67 29.74 35.19
2562 45.50 39.66 42.58
2563 31.76 42.38 37.07
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง  และผู้มีอุปการะให้การช่วยเหลือทุนการศึกษา อาหารกลางวัน 
ส่ือการเรียนการสอน   ส่ือเทคโนโลยีค่อนข้างทันสมัย มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร การขายพันธุ์ไม้ 
  2.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลาย  เช่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน ขยายพันธุ์
ไม้ใหญ่  ศิลปะงานปั้น  งานวาด   อาหารไทย  ขนมไทย  สานปลาตะเพียน  ผลิตภัณฑ์จากกล้วย  
  3. ชุมชนส่วนใหญ่เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน
และผู้ปกครองนักเรียนในการพัฒนาการศึกษา 
  4. บุคลากรมีวิ สัยทัศน์ มีคุณวุฒิ  มีทักษะความสามารถในการปฏิบั ติงานตรงกับ  ความ
รับผิดชอบตลอดจนมีความทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีความสามารถ  ในการพัฒนา
นักเรียนเต็มศักยภาพ       

3.2 ข้อจำกัด 
  1. นักเรียนร้อยละ 70 มาจากต่างจังหวัดเนื่องจากติดตามผู้ปกครองมารับจ้างทำงานโรงงาน ซึ่ง
มีรายได้น้อย ฐานะยากจน จึงมีการย้ายสถานท่ีเรียนบ่อย  ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน 

2. โรงเรียนมีพืน้ท่ีเพียง  1  ไร่  82 ตารางวา เป็นท่ีราชพัสดุ  บริเวณโรงเรียนจึงคับแคบไม่ 
สะดวกในการจัดกิจกรรม   
            3. ขาดการสนับสนุนด้านทรัพยากรจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โรงเรียนต้องขอ ความช่วยเหลือ
จากชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
            4. ไม่มีรถประจำทางต้องใช้พาหนะส่วนตัว  รถจักรยานยนต์หรือจักรยาน 
 

 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 1. ห้องสมุดมีขนาด 54  ตารางเมตร(ขนาด  1  ห้องเรียน) มีหนังสือท้ังหมด  2,000  เล่ม  
 จำนวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย  80  คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ   64   ของ
นักเรียนท้ังหมด 
 2. ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จำนวน  1   ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จำนวน  1     ห้อง 
 3. คอมพิวเตอร์           จำนวน  26 เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน     จำนวน  20     เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน  5    เครื่อง 
  ใช้เพื่อบริหารจัดการ    จำนวน  3  เครื่อง 

 

4. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 200 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     200 
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3. ห้องสมุดโรงเรียน 200 
  

 5. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. วัดบึงบอน 50 
2. วัดปัญญานันทาราม 1 
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน     20 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบอน 30 
5. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 1 
6. พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 1 
7. โรงพยาบาลหนองเสือ 2 
8. อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 1 

 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
ผลการประเมินของสถานศึกษา 

 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  จากผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประสบผลสำเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปว่าได้ ระดับดีเลิศ ท้ังนี้เพราะ 
 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษารายมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  1) กระบวนการพัฒนา/วิธีการดำเนินการ 
  โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการ ผู้เรียนท่ีเป็นเด็กปกติทุกคน ทุกระดับช้ันมีความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ตรงตามเป้าหมายของโรงเรียน ส่วนผู้เรียนท่ีเป็นเด็กกลุ่มพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ผู้เรียนมี
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหาได้เหมาะสม
ตามระดับช้ัน เช่น กิจกรรมการทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ โดยมีคณะกรรมการนักเรียน ตรวจเวรและรายงาน 
หน้าเสาธง มีกิจกรรมเลือกต้ังประธานนักเรียน จัดต้ังคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง รวมไปถึงการจัด
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ท่ีจะส่งเสริมผู้เรียนทางด้านทักษะ เช่น โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักปลอด
สารพิษ  ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังภายในภายนอกโรงเรียนและใน
ชุมชนท้องถิ่น นำความรู้มาอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในช้ันเรียน ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลผลิตใหม่ ๆ ผ่านการทำโครงงาน/ช้ินงาน มีการ
ฝึกการทำงานเป็นทีม ทำให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ลดความวิตกกังวล เพิ่มคุณค่าในตนเองและมีศักยภาพใน
การพัฒนาตนเอง สามารถอธิบายแนวคิด ขั้นตอนการทำงานและปัญหาอุปสรรคในการทำงานได้ ผู้เรียนสามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ ส่ือสารอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน รับผิดชอบและมีจริยธรรมได้เหมาะสม
ตามระดับช้ัน สามารถสรุปความรู้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและสูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีนักเรียนกลุ่มเด็กพิเศษบางคนท่ีต้องได้รับ
การพัฒนาเพิ่มเติม  
 ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้เรียนต่อใน
ช้ันท่ีสูงขึ้นทุกคน รวมท้ังมีทักษะในงานอาชีพท่ีตนเองสนใจเช่น การตัดผมชาย การทำไข่เค็ม การสร้าง Web 
Editor การปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น 
   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด รวมท้ังมี
พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  “มีวินัย  ซื่อสัตย์  จิตสาธารณะ” เช่น กิจกรรม
โครงงานคุณธรรม กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
  ผู้เรียนภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เช่น การ
พัฒนาสาธารณประโยชน์ในชุมชน ร่วมกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น มีกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ โดยในวันพระ ครู-
นักเรียนจะสวมชุดสีขาว กิจกรรมการทำบุญตักบาตรข่าวสารอาหารแห่ง รักษาศีล มีกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
เช่น แห่เทียนพรรษา เวียนเทียน ทำบุญ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมไหว้ครู วันแม่แห่งชาติ วันลอยกระทง 
กิจกรรมภาคเช้า ทักทาย/ไหว้กันทุกวัน กิจกรรมพิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหารกลางวันและสวดมนต์นั่ง
สมาธิทุกวัน มีโครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม โครงการห้องเรียนสีขาว ต้านยา
เสพติด และผู้เรียนทุกคนแต่งกายชุดผ้าไทยในวันศุกร์ 
  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขบนความแตกต่างระหว่างบุคคลท้ังเด็กปกติและเด็กพิเศษ 
และร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึ้นอย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจอย่าง
เหมาะสม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รู้จักดูแลตนเอง 
มีความร่าเริงแจ่มใส มีสุขภาพจิตท่ีดี เห็นคุณค่าในตนเอง กล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม ป้องกันตนเองจาก 
ส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง 
 

2) ผลการดำเนินงาน/การบรรลุผลสำเร็จ 
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  โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายผ่านโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนางานวิชาการ  โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
โครงการฝึกอาชีพระหว่างเรียน  โครงการพัฒนาการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรมสอนซ่อมเสริม  โดยครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง Active Leaning 
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและเน้นเรื่องการอ่านออกของ
ผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญท่ีสุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
โดยมีผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ค่าเฉล่ียรวม 2 ด้าน สูง
กว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ  พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน 
ผู้เรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล  ได้แก่ ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ และมุมห้อง ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ครูเน้นการใช้
คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน   
  กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ได้แก่ โครงงานคุณธรรมประจำช้ันเรียน กิจกรรม
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรม กิจกรรมห้องเรียนต้นแบบ  กิจกรรมวัน
สำคัญ กิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย กิจกรรมการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดของนักเรียน (D.A.R.E) 
นอกจากนี้ได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการ
พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ได้แก่ การจัดค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียน จัดกิจกรรม
การพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย ์และมีจิตสาธารณะ 
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการดูแลสุขภาวะจิต การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชน  จัดกิจกรรมให้
ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด รวมท้ังจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอาชีพจน
เกิดนวัตกรรม โครงงานต่างๆ เช่น การทำไข่เค็ม การทำวุ้นแฟนซี  การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  การตัดผมชาย  
เป็นต้น 
 

3)  จุดควรพัฒนา 
   1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และควรมีการสอนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคลในวิชาท่ีอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ และ
ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษให้ดีมากยิ่งขึ้น  
   2. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และมีความรู้
และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม โดยผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3  ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการ
นำเสนอ การอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ควรได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนท่ี
บูรณาการทักษะอาชีพและทักษะท่ีสำคัญในศตวรรษท่ี 21   
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   3. ผู้เรียนท่ีเป็นเด็กพิเศษควรได้รับการพัฒนาศักยภาพตามระดับของตนเอง มีแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สำหรับเด็กแต่ละคนโดยเฉพาะ  ควรจัด
กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องและจริงจังโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง  
   4. นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้ม
เปล่ียนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป   
   5. ผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 บางคนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา เนื่องจาก
ปัญหาครอบครัวและใช้เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสม และหมกมุ่นอยู่กับการเล่นมือถือเป็นระยะเวลานาน ๆ ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีสมาธิส้ัน  
   6. เร่งพัฒนาด้านการนำเสนอผลงานด้าน ICT ด้านการบริการเกี่ยวกับสุขภาพ ห้องน้ำ โรง
อาหาร ห้องพยาบาล และสถานท่ีเอนกประสงค์ ดังนั้นโรงเรียนจึงมีการประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบาย
และข้อปฏิบัติตนของการเป็นนักเรียน พร้อมท้ังพบปะพูดคุยกับ  ครูประจำช้ัน เพื่อร่วมกันมองสาเหตุของสภาพ
ปัญหาและร่วมกันคิด เพื่อกำกับ ติดตามดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนให้มีแนวทางท่ีเหมาะสมถูกต้อง 
 

4) ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
พัฒนากิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการอย่างหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน

ด้านการอ่าน เขียน คิดคำนวณ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ งานอาชีพ รวมท้ังส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเป็นการพัฒนาได้ตรงตามศักยภาพ  พัฒนากิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม เน้นการทำโครงงานคุณธรรมท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเองของผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สูงขึ้นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และวางแผนพัฒนาท้ังในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
กลายเป็นคุณลักษณะท่ียั่งยืนสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

1) กระบวนการพัฒนา/วิธีการดำเนินการ 
  โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาในปี

การศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
กำหนด  พันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ  NIKORN 
MODEL ท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกัน 
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พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ แต่งต้ังคำส่ังมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา โดยมีเครื่องมือในการนิเทศ กำกับ
ติดตาม และเกณฑ์การประเมินผลท่ีชัดเจนและเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ มีความถูกต้องครบถ้วน 
ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการ PDCA โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
ได้แก่ บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ทำให้
โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาชาติ ได้แก่ กำหนดหลักสูตรสถานศึกษา และแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  เน้นเด็กทุกคนได้รับการ
พัฒนาจนจบระดับการศึกษาก่อนประถมศึกษา นักเรียนทุกคนจบการศึกษาช้ันสูงสุดของโรงเรียน เด็กด้อยโอกาส
และเด็กพิการได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มเติมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมในทุกระดับช้ัน 
ซึ่งพัฒนาเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดทำหลักสูตร 
  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง ตามความ
ต้องการ มีการดำเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยีและส่ิงอำนวยความสะดวกเพียงพอ ท่ี
กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  มีการรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบใน
หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ ทาง Facebook ของสถานศึกษา ทางกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง และช่องทางอื่น ๆ 
เช่น วารสาร แผ่นพับ ป้ายประกาศ เป็นต้น 
 

2) ผลการดำเนินงาน/การบรรลุผลสำเร็จ 
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  โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้อง
กับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่าง 
เป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ มีการปรั บ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน
การร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการนิเทศ กำกับ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมจาก หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานภายนอก
เพื่อนำความรู้ท่ีได้รับมาใช้พัฒนางานและพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และนำความรู้ท่ี ได้รับมาพัฒนาตนเองและพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน สำหรับในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน สถานศึกษามีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และมอบหมายให้งานอาคารสถานท่ี กลุ่มบริหารท่ัวไปเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการดูแล จัดสร้าง พัฒนาและปรับปรุง สถานท่ีต่างๆ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย สะดวกต่อการจัดงานหรือจัด 
กิจกรรมต่าง ๆ มุ่ งเน้นให้ เกิดความสะอาดและพร้อมใช้งานอยู่ เสมอ ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง 
ห้องปฏิบัติการและห้องเรียนต่าง ๆ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และสะดวกต่อการใช้งาน อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติ
และห้องเรียนต่าง ๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีส่ือและเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ครบถ้วนสมบูรณ์    
มีปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน มีการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยี และมีการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการทำงานของกลุ่มบริหารงานทุก
กลุ่มบริหารงาน และเพื่อให้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ และมีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่ทุกกลุ่มบริหารงาน 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ในด้านของระบบสารสนเทศท่ีใช้งานในการดำเนินงานต่างๆ ทุกกลุ่มบริหารงานมีการวางแผนการดำเนินงาน  
โดยการใช้ข้อมูล และปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการและ
สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมท้ังมีการจัดการข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศเพื่อให้ข้อมูล
เป็นปัจจุบัน ทำให้การทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

3)  จุดควรพัฒนา 
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  1. ควรมีการนิเทศ  กำกับ ติดตาม  ประเมินผลท่ีชัดเจน  มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
งานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมือ
อาชีพ   

2. จัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้  
   3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  

4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   
5. บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จึงควรสร้าง 

ความรู้ให้กับคณะครู บุคลากรได้เข้าใจว่าระบบประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง   

6. ครูผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาจึงได้จัดประชุม 
จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้แก่คณะครู บุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และประกาศในเว๊บไซต์และ Facebook ของสถานศึกษาให้รับทราบอย่างท่ัวถึง   

7. ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมท่ีสร้าง 
ความสัมพันธ์ ความศรัทธาและความเช่ือมั่นระหว่างผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างยั่งยืน 

 
4) ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

  พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม 
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย พัฒนาจัดหาครูในสาขาท่ีขาดแคลน  เช่น ปฐมวัย ศิลปะ ดนตรี - นาฏศิลป์ เพิ่มศักยภาพครูและ
บุคลากรโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาท่ีหลากหลายและต่อเนื่อง ให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี ให้มีความพร้อมและ
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน  ตลอดจนจัดหาส่ือเทคโนโลยีท่ีได้มาตรฐานสำหรับการจัดการเรียนการสอนในห้อง
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

1) กระบวนการพัฒนา/วิธีการดำเนินการ 
ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการ

ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ กระบวนการคิด ปฏิบัติ
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จริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ท่ีลึกซึ้งและคงทน ให้นักเรียนมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การ
สอนโดยใช้โครงงาน แบบเพื่อนช่วยเพื่อน แบบพี่สอนน้อง การใช้กระบวนการกลุ่ม การสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ การสอนโดยใช้บทบาทสมมติ เป็นต้น 

ครูใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จาก
ส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกท่ีเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันตามกิจกรรมห้องเรียน มีข้อมูล
ผู้เรียนรายบุคคลรอบด้านและใช้ข้อมูลพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพ ร่วมกันสร้างข้อตกลงและกำหนดแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีแผนการวัดผลและประเมินผลอย่างชัดเจนมี
การกำหนดสัดส่วนคะแนนและจำนวนช้ินงานตามหน่วยการเรียนรู้ นำผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และพัฒนาให้
ผู้เรียนบรรลุผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการสอนและร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหานักเรียน
อย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อนำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านการประชุมผู้ปกครองในทุกช้ันเรียน 

2) ผลการดำเนินงาน/การบรรลุผลสำเร็จ 
โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และพันธกิจท่ีโรงเรียนกำหนดชัดเจน มีการ

ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ 
งานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร
ตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

 
3)  จุดควรพัฒนา 
  1. ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้รับ

ประสบการณ์ตรง และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้กลับไปใช้พัฒนา
ตนเองและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   2. ครูทุกคนควรได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพทางด้านการท างานวิจัยในเรื่องส่ือ
นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านเทคนิคและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
พร้อมท้ังพัฒนาในเรื่องหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นให้เด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และ
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เข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสำนึกรัก
และหวงแหนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ ครูควรได้รับการพัฒนาการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
และสามารถประยุกต์ใช้ส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อเรียนในการแสวงหาความรู้ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. ครูควรมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูลท่ี
ครูผู้สอนสามารถนำมาวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

4) ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
  โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ได้ดำเนินการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ตรงตามมาตรฐานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์ จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา ซึ่งทำให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การปรับปรุง
ภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองในการ
ผลิตส่ือการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พัฒนาตนเองตามแนวทางเข้าสู่มาตรฐานการเป็นครูมืออาชีพ เพื่ อให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาครูจึงเป็นความ
จำเป็นท่ีสำคัญในการช่วยให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น  ตลอดจนควรนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น ควรมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูลท่ีครูผู้สอนสามารถนำมาวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในช้ันเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาและแก้ไข
จุดบกพร่องของผู้เรียน 
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ส่วนท่ี 3 
ภาคผนวก 

 

 
ประกาศโรงเรียน เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2563 
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและ 



29 

 

                
          

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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คำสั่งโรงเรียน เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียน 
นิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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