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ค้าน้า 
 

  
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา หรือ รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) 

ของโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น  าตกสายรุ้ง) สังกัดส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
เป็นรายงานที่แสดงถึงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา 256๒ เป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ของกระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน   มาตรฐานของส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู  นักเรียน ได้ด าเนินการร่วมบริหารจัดการด าเนินงาน ตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยจ านวน ๓ มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน จ านวน  ๓  มาตรฐาน  และด าเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553) การสรุปผลการด าเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเสนอข้อมูลคุณภาพการศึกษา ต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนทราบผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ทั งการบริหารจัดการศึกษา การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งทางสถานศึกษาพร้อมรับข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

ขอขอบคุณคณะครูที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลจัดท าเอกสารเล่มนี ให้ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 
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 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น  าตกสายรุ้ง)จัดการเรียนการสอนตั งแต่ชั นอนุบาล 2 ถึงชั น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั งหมด 7๙ คน จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย 24 คน ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน  
55 คน โรงเรียนได้จัดท าการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีผลการประเมินแยกตาม
ระดับการศึกษา ดังนี  
 ระดับปฐมวัย มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ แยกตามมาตรฐานได้ ดังนี  

๑. คุณภาพของเด็ก เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงานโครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กบรรลุตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ มีการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กทั ง 4 ด้าน เด็กเรียนรู้จากการกระท า ผ่าน
ประสบการณ์ตรงจึงจะเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีความรู้ คู่คุณธรรม  
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับวัย มีวินัยในตนเอง ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็ก
อาศัยอยู่ด้วยความรักและความเข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาเด็กไปสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ ์ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  ๓. จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นให้ความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ทั งทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปัญญา มุ่งจัดประสบการณ์ทั ง 4 ด้านอย่างสมดุลและเหมาะสมกับวัย เด็กมีความรู้ 
คู่คุณธรรม จริยธรรม   และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ทีค่รอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน ได้แก่ หลักสูตรปฐมวัย แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ระดับปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกด้านสมวัย โครงการบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกการสอน แบบสังเกตพฤติกรรม  
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน วิจัยชั นเรียน แบบบันทึกเยี่ยมบ้าน สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ปฐ.๐๒/๓ สมุด
บันทึกพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ปฐ.๐๓/๓ ชิ นงาน ภาพถ่าย 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี แยกตามมาตรฐานได้ 
ดังนี  

๑. คุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั น 
สามารถเขียนสื่อสารทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี
ตามหลักประชาธิปไตย สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 



๒ 
 

ความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรจากพื นฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของ
ตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดเีลิศ 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื อต่อการเรียนรู้อย่างดี 
มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่
ในระดับ ดีเลิศ 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี โครงสร้างการบริหารงาน โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการแหล่งเรียนรู้ดี มีภูมิปัญญา 
กิจกรรมพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ บันทึกการใช้สื่อ 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ บันทึกการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
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แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

ระดับปฐมวัย จุดที่ควรพัฒนา 
1 การควบคุมอารมณ์ของตนเองและการมีสมาธิในการเรียนรู้  

        2 เด็กขาดความมั่นใจในการแสดงออกทางความคิดและการพูด บางครั งรู้สึกกลัวที่จะอยู่กับผู้คน
มากมาย ไม่กล้าพูด สบตาหรือเกิดอาการเขินอาย 
        3 การจัดประสบการณ์แบบคละชั น ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้และแก้ไข
จุดบกพร่องที่ผู้เรียนในแต่ละคนยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขให้ถูกต้อง อย่างเหมาะสมและสมดุล 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการแสดงออกอย่างเหมาะสม  
2. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาเพ่ือการศึกษาในระดับชั นที่สูงขึ นต่อไป 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จุดที่ควรพัฒนา 
๑.การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัยใน

ชั นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพและผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
๒.เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
๓.สร้างความม่ันใจในการแสดงออกทางความคิดและการพูดให้กับนักเรียน กล้าแสดงออก 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3. มุ่งพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ น 
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1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน    มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น  าตกสายรุ้ง)    ตั งอยู่เลขท่ี              หมู่      4   
ถนน ........................................ต าบล      บ้านน  าพุ        อ าเภอ     คีรีมาศ          จังหวัด   สุโขทัย             
รหัสไปรษณีย์ 64160   โทรศัพท ์    0๕๕-๐๑๙๓๒๐    โทรสาร........................................................... 
e-mail    mahatma_school@hotmail.com    .website…………………..…………-………………… 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน   เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
เปิดสอนตั งแต่ระดับอนุบาลปีที่ ๒ ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6  

 
ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านน  าพุ  (น  าตกสายรุ้ ง )  เป็นชื่อเดิมของโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์   
(น  าตกสายรุ้ง)  ได้เปิดท าการเรียนการสอนครั งแรกเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม  2532  สมัยนั น  เป็น
โรงเรียนสาขา ของโรงเรียนบ้านน  าพุ  อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว 4  ห้องเรียน  ซึ่งชาวบ้านน  าตก
สายรุ้ง  น าโดยนายบุญสาร  สุขชัยสงค์  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาและอนาคต ของบุตรหลาน  
ได้ร่วมกันจัดหางบประมาณมาสร้าง  บนเนื อท่ี 5  ไร่   1  งาน  72  ตารางวา  ราคา  60,000  บาท  
โดยเปิดสอนระดับ  ชั นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง  ประถมศึกษาปีที่  4  มีข้าราชการครูมาช่วยราชการ
จากโรงเรียนบ้านน  าพุ  3  คน  มีนายทองปลิว  ฉิมเสือ  รักษาการแทนในต าแหน่งครูใหญ่ ปี  พ.ศ. 
2533  มูลนิธิอาศรมวัฒนธรรมไทย – ภารต  ได้ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนใหม่  จ านวน  
1,778,000   บาท   ลักษณะอาคารเป็นอาคารตึก  2  ชั น  8  ห้องเรียน  และได้ท าพิธีมอบอาคาร
พร้อมแยกตัวเป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2534 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์
(น  าตกสายรุ้ง)  ต่อมาทางส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้ก าหนดต าแหน่งผู้บริ
หารต าแหน่งครูใหญ่ขึ นเมื่อวันที่ 10  สิงหาคม  2535 โดยมี  นายดิเรก  เรืองโต  มาด าร งต าแหน่ง
ครูใหญ่  และขยายการศึกษาจากประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั นประถมศึกษาปีที่  4  เป็น  ระดับอนุบาล 1  
ถึง ชั นประถมศึกษาปีที่  6   

ปัจจุบันโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น  าตกสายรุ้ง)  สังกัดส านักงานเขตพื นที่การศึกษา
สุโขทัย เขต 1 เปิดสอนตั งแต่ระดับอนุบาล ๒ ถึง ชั นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนทั งสิ นจ านวน  7๙  
คน  ข้าราชการครู  ๔  คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน พ่ีเลี ยงเด็กพิการ 1 คน นักการ
ภารโรง 1 คน  มีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน 1  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  4   ชุมชนและโรงเรียนได้
รวมพลังเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาของนักเรียน  และพัฒนาโรงเรียนด้วยความภาคภูมิใจ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  น าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ

 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
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เรียนการสอน  เป็นแหล่งวิทยบริการส าหรับชุมชน  แต่ทั งนี ก็ไม่ทอดทิ งภูมิปัญญาท้องถิ่น  สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ที่ส าคัญเราคือโรงเรียนวิถีพุทธ 

 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบสูงเชิงเขา มีภูเขาล้อมรอบ มีประชากร

ประมาณ 780 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วนอุทยานน  าตกสายรุ้ง เขาหลวง  วัดน  าตก
สายรุ้ง วัดวังเงินองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านน  าพุ  

อาชีพหลักของชุมชน  คือ  เกษตรกรรม  เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมกับอาชีพ
ท านา  ประชากรสวนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ 
ประเพณีแห่บั งไฟ  

  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6 
   ร้อยละ  85  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
   ร้อยละ  100  นับถือศาสนาพุทธ 
  โอกาสของโรงเรียน 

โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น  าตกสายรุ้ง) ตั งอยู่ในชุมชน ใกล้แหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน ท าให้นักเรียนได้รับความรู้จกแหล่งชุมชนที่หลากหลาย มีสนามกีฬาส าหรับให้เยาวชนได้ออก
ก าลังกายในตอนเย็นทุกวัน  นักเรียนจึงใช้เวลาว่างในการออกก าลังกายไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุข  
โรงเรียนจึงไม่มีความเสี่ยงต่อสิ่งเสพติด 

  ข้อจ้ากัดของโรงเรียน 
  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงไม่สามารถให้การสนับสนุนด้านการศึกษาได้
อย่างเพียงพอ เด็กขาดการเอาใจใส่ 
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1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
ครูอัตรา

จ้าง 
เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ครูพี่เลี้ยง 
เด็กพิการ 

นักการภาร
โรง 

ปีการศึกษา 
2562 

- 4 2 1 1 ๑ 

 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม    79    คน 
จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย  24  คน ระดับประถมศึกษา  ๕5  คน 
 

ระดับชั้นเรียน อ.๒ อ.๓ รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม รวมทั้งหมด 
จ านวนห้อง 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 8 

 

เพศ 
ชาย 11 7 18 6 8 9 3 6 5 37 55 
หญิง 3 3 6 2 6 2 1 4 3 18 24 

รวม 14 10 24 8 14 11 4 10 8 55 79 
 

1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
          ระดับการศึกษาปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562ษา 2 

561 
พัฒนาการด้าน จ้านวน

นักเรียน/
คน 

ระดับคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 
ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ก้าลังพัฒนา 
(1) 

ด้านร่างกาย 14 13 - - - 1 4.71 
ด้านอารมณ์ 
จิตใจ 

14 10 - 2 - 2 4.14 

ด้านสังคม 14 3 - 9 2 -     3.50 
ด้านสติปัญญา 14 5 - 4 2 3 3.14 
   รวมค่าเฉลี่ยพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน/จ้านวนนักเรียนทั้งหมด 3.87 

      อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 

พัฒนาการด้าน จ้านวน
นักเรียน/

คน 

ระดับคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 
ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ก้าลังพัฒนา 
(1) 

ด้านร่างกาย 10 8 - - 2 - 4.40 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 10 8 2 - - - 4.80 
ด้านสังคม 10 7 2 1 - - 4.60 
ด้านสติปัญญา 10 4 2 1 2 1 3.60 
       รวมเฉลี่ยพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน/จ้านวนนักเรียนทั้งหมด 4.35 

    อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงจ้านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

           

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ นไป ร้อยละ 
 

ชั นประถมศึกษาปีที่ รวม 
100 

1 2 3 4 5 6 
8 14 11 4 10 8 55 

ภาษาไทย 8 10 10 3 8 6 45 81.82 
คณิตศาสตร์ 8 8 10 3 4 6 39 70.91 
วิทยาศาสตร์ 8 11 10 3 4 7 43 78.18 
สังคมศึกษา 8 13 11 4 9 8 53 96.36 
ประวัติศาสตร์ 8 13 11 4 9 8 53 96.36 
สุขศึกษาและพลศึกษา 8 14 11 4 10 8 55 100 
ศิลปะ 8 14 11 4 10 8 55 100 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 13 11 4 10 8 54 98.18 
ภาษาอังกฤษ 8 13 10 3 8 4 46 83.64 
รวม/เฉลี่ย 72 109 95 32 72 63 443 89.49 

 

 

 

จ านวนนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระฯ 

 

 
 
ระดับชั้น   ภา

ษา
ไท

ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร
์ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

รว
ม 

เฉ
ลี่ย

 

ป.1 88.88 87.69 74.94 87.13 83.5 82.56 85.56 83.50 83.63 757.39 84.15 

ป.2 70.32 67.32 70.32 74.29 74.71 77.96 82.04 73.18 70.21 660.35 73.37 

ป.3 77.82 77.55 77.14 78.55 83.64 83.27 85.27 81.82 73.00 718.06 79.78 

ป.4 77.13 77.13 73.75 78.00 77 81.75 78.63 82.00 75.00 700.39 77.82 

ป.5 74.50 68.05 68.13 78.10 75.50 83.25 81.60 81.15 73.30 683.58 75.95 

ป.6 74.50 72.94 77.44 79.13 77.56 81.50 83.31 79.94 73.50 699.82 77.76 

รวม/เฉลี่ย 77.19 75.11 73.62 79.20 78.65 81.72 82.74 80.27 74.77 703.27 78.14 
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1.5  ผลการทดสอบระดบัชาติของผู้เรียน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 256๒ 

 
ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 84.31 79.00 81.65 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื นที่ 72.53 74.60 73.57 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั งหมด 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

   
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 256๒ 

   แสดงจ้านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ ข้ึนไป 
 

การอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
จ้านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ้านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ้านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

๘ 100 ๘ 100 ๘ 100 
 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562  เพิ่มข้ึน  39.65 

 

สมรรถนะ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
+เพิ่ม 
-ลด 

การอ่านออกเสียง 26.66 84.31 +57.65 
การอ่านรู้เรื่อง 57.33 79.00 +21.67 

รวม 2 สมรรถนะ 42.00 81.65 +39.65 
 
 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat :  NT ) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ้าปีการศึกษา  256๒ 

(ยังไม่ทราบผล) 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O– NET ) 
ประจ้าปีการศึกษา 256๒ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 53.06 35.00 33.88 32.50 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื นที่ 48.61 33.69 34.54 31.70 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ ทั งหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา 2561-2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง 

ภาษาไทย 62.52 53.06 -9.46 
คณิตศาสตร์ 37.19 35.00 -2.19 
วิทยาศาสตร์ 40.00 33.88 -6.12 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 40.19 32.50 -7.69 

 
แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 

ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   จ้านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 5๐ ขึ้นไป 
รายวิชา จ้านวนเต็ม 

ของนักเรียน 
จ้านวนนักเรียนที่มีคะแนน 

ร้อยละ 50ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 8 4 50.00 
คณิตศาสตร์ 8 2 25.00 
วิทยาศาสตร์ 8 0 0 
ภาษาอังกฤษ 8 0 0 
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1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 256๒ 
 

  1) จ้านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 256๒ 
 

แหล่ง/ชั้น อนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ห้องเรียน 24 8 14 11 4 10 8 

ห้องสมุด 24 8 14 11 4 10 8 

ห้องคอมพิวเตอร์ 0 8 14 11 4 10 8 

บ่อปุ๋ยหมัก 24 8 14 11 4 10 8 

แปลงผักเศรษฐกิจพอเพียง 24 8 14 11 4 10 8 
 

2) จ้านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 

แหล่ง/ชั้น อนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

วนอุทยานน  าตกสายรุ้ง 24 8 14 11 4 10 8 

วัดน  าตกสายรุ้ง 24 8 14 11 4 10 8 

วัดวังเงิน 0 0 0 0 4 10 8 

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน 24 8 14 11 4 10 8 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านน  าพุ 0 0 0 0 4 10 8 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 24 6 14 11 4 10 8 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 0 0 0 0 4 10 8 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามค าแหง 24 6 14 11 4 10 8 
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1.7 ข้อมูลงบประมาณ 

 งบประมาณ (รับ-จ่าย)  

รายรับ จ้านวน/บาท รายจ่าย จ้านวน/บาท 

เงินงบประมาณ ๓๒๗,๒๕๒ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 120,000 

เงินนอกงบประมาณ - งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒๐๗,๒๕๒ 

เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน
จาก อบต. 

158,๐00 
เงินสนับสนุนอาหารกลางวันจาก 
อบต. 

158,๐00 

รวมรายรับ ๔๘๕,๒๕๒ รวมรายจ่าย ๔๘๕,๒๕๒ 

    
   งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ      ๒๔.๘๐    ของรายรับ 
   งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ      ๗๕.๒๐   ของรายรับ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   
 ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
1. ระดับคุณภาพ  : 4.10   ( ดีเลิศ ) 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
2.1 วิธีการพัฒนา  

 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น  าตกสายรุ้ง) มีกระบวนการในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมกับ
ยุค 4.0  ที่มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กสามารถสร้างผลงานได้ด้วยตนเอง พัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทั ง 4 ด้านอย่างเหมาะสมในแต่ละวัย 

 
- ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งได้จากการวิ่ง การกระโดด การฝึก

ยืนขาเดียว การท ากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆของร่างกาย
ตามจังหวะเพลง ตามค าสั่งและการท ากิจกรรมกลางแจ้ง ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม โยนบอล เตะฟุตบอล เล่น
เกมการละเล่นพื นบ้าน มีการจัดกิจกรรมออกก าลังกายตอนเช้า ฝึกให้เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและมีสุขนิสัย
ที่ดี ฝึกให้เด็กล้างมือหลังการเข้าใช้ห้องน  า และก่อนที่จะรับประทานอาหารเด็กจะต้องล้างมือก่อนรับประทาน
อาหาร ฝึกให้เด็กแปรงฟันแบบแห้งอย่างสม่ าเสมอโดยการแปรงฟันแบบแห้งจะช่วยลดสาเหตุโรคฟันผุส าหรับ
เด็กปฐมวัยได้มาก การแปรงฟันแบบแห้งได้รับค าแนะน าจากคุณหมอทันตกรรมจากโรงพยาบาลคีรีมาศ ที่ช่วย
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับเด็ก และในทุกเช้าจะมีการให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับฝึกให้เด็กดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ ไม่เสี่ยงต่อโรค อาทิเช่นโรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัด โรคตาแดงซึ่งพบบ่อยในเด็ก
ปฐมวัย  ฝึกให้เด็กรู้จักการป้องกันตนเองและเตรียมตัวรับมือเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับตนเอง  โรงเรียนได้เล็งเห็นว่า
สุขภาพอนามัยนั นส าคัญจึงจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ตามโครงการอาหารกลาง
วันที่ได้จัดให้เด็กรับประทานอาหารตามโภชนาการที่เด็กปฐมวัยนั นควรได้รับ และปริมาณเหมาะสมตามวัยของ
เด็กทุกคน จัดส่งเสริมให้เด็กได้ดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ จัดท าบันทึกลงในแบบบันทึกการดื่มนม
ประจ าปีการศึกษาในแต่ละเดือน  ให้เด็กชั่งน  าหนัก วัดส่วนสูง และจัดท าบันทึกลงในแบบการตรวจสุขภาพ
อนามัยและแบบบันทึกน  าหนัก ส่วนสูงประจ าทุกเดือน  

 
 

 

ส่วนที่ 2 
รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 
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- ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบสามารถปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ ได้
โดยการดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยการเก็บขยะ เก็บใบไม้บริเวณรอบ ๆ ห้องเรียน 
ดูแลผักสวนครัวที่เด็ก ๆทุกคนช่วยกันปลูกคือผักบุ้ง ด้วยการรดน  าผักบุ้ง ถอนวัชพืชที่ขึ นอยู่รอบ ๆ บริเวณวงไม้
ไผ่ที่เด็ก ๆ ปลูกผักบุ้ง และฝึกเด็ก ๆทุกคนให้รู้จักรักตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และผู้อ่ืน ฝึกให้รู้จักเสียสละและ
แบ่งปัน ของใช้ของตนเองและส่วนร่วม ความรักและความรับผิดชอบ 2 สิ่งนี เป็นพื นฐานการฝึกพัฒนาบุคลิกภาพ
ที่ดีส าหรับเด็กฝึกให้เด็กปฏิบัติอยู่บนพื นฐานแห่งความเป็นจริงที่ เด็กสามารถสัมผัสและปฏิบัติได้ด้วย
ตนเอง  โรงเรียนจะปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่น าเอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของของตนเอง การฝึกใน
เรื่องของความซื่อสัตย์ที่จะให้เด็กสามารถจินตนาการภาพตามได้จะใช้วิธีการโน้มน้าวโดยการเล่านิทานเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์สุจริต เมื่อนิทานจบลงคุณครูและนักเรียนจะร่วมกันสนทนาสรุปเรื่องราวของนิทานความซื่อสัตย์  
เมื่อเด็กๆไปเจอกับสถานการณ์จริงเด็กๆทุกคนจะตระหนักถึงนิทานที่ตนเองได้ฟังและร่วมสนทนากับคุณครู และ
สามารถแก้ปัญหายับยั งชั่งใจได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ฝึกให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเด็กจะเกิดการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงจะเกิดการจดจ าที่ยาวนาน จนเป็นนิสัยของตนเอง ซึ่งความซื่อสัตย์นั นเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดในตัว
เด็กทุกคน ฝึกให้เด็กมีความอดทนไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด อาทิเช่น การรอต่อแถวรับอาหาร ดื่มน  า เข้าใช้
ห้องน  า การรับของจากผู้ใหญ่ เป็นต้น ซึ่งเป็นพื นฐานเบื องต้นที่เด็ก ๆ  ทุกคนต้องปฏิบัติ ฝึกให้รู้จักที่จะเห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืน เมื่อผู้ อ่ืนได้รับบาดเจ็บให้ช่วยเหลือเพ่ือน ไม่หัวเราะเยาะเย้ย  ฝึกให้เด็กเป็นคนกล้าพูด กล้า
แสดงออก ส่งเสริมในรูปแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้แสดงความคิดเห็นใน
กิจกรรมแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และส่งเสริมการกล้าแสดงออกให้กับเด็ก โดยส่งเด็ก ๆ ทุกคนเข้าร่วม การเต้น
และการร่วมตอบค าถามในกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ อาทิวันเด็ก  วันภาษาไทย วันต่อต้านยาเสพติด วันแม่ เป็น
ต้น จะส่งเสริมให้กับเด็ก ๆ ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมทั งในชั นเรียนและนอกชั นเรียน  เด็กทุกคนจะมีรอยยิ มที่ยิ ม
แย้มแจ่มใส และภาคภูมิใจในการกล้าคิดกล้าแสดงออก ในการเข้าร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆทุกครั งเมื่อได้เข้าร่วม
กิจกรรม  เนื่องจากทุกคนได้รับของรางวัลเป็นการตอบแทนความสามารถของตนเอง  การจัดกิจกรรมทางด้าน
ศิลปะให้เด็กได้แสดงความสามารถของตนเองออกมาเป็น ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ โดยการวาดภาพระบายสี  
การฉีก-ตัดปะกระดาษ ในรูปร่างต่างตามหน่วยการเรียนรู้ ยกตัวอย่างเช่นหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ สร้างสรรค์
ผลงานฉีก - ตัดปะกระดาษเป็นรูปผัก ผลไม้ เป็นต้น  ประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้  งานพับกระดาษซึ่งประดิษฐ์
กระดาษให้มีลักษณะเป็นภาพ  3 มิติ อาทิ การพับกระดาษเป็นรูปผลไม้ รูปสัตว์ต่าง ๆ กิจกรรมพิมพ์ภาพ ด้วย
นิ วมือ พิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ก้านกล้วย ใบไม้ลักษณะรูปร่างต่าง ๆ  เมล็ดพันธุ์พืช เช่นเมล็ดข้าวโพด 
เมล็ดถั่ว วัสดุของใช้ได้แก่ กระดุม เชือก หวี พิมพ์รูปร่างต่าง ๆ เป็นต้น การเล่นกับสีน  า เช่นการเป่าสี การหยดสี 
การกลิ งสี เพ่ือให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความ
สนุกสนาน เกิดความสุขในการได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการท างานเป็นกลุ่มร่วมกันกับ
เพ่ือน  
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- ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เด็กจะสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้โดยการเก็บตะกร้า
เข้าชั นวางของ  เก็บปิ่นโตใส่อาหาร เก็บที่นอนได้ด้วยตนเอง รู้จักที่จะช่วยเพ่ือนช่วยน้องถือตะกร้าไปส่งให้
ผู้ปกครองเมื่อเพ่ือนคนใดคนหนึ่งไปเข้าห้องน  า เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ฝึกโดยการให้เด็ก ๆ เข้าไปเรียนรู้นวัต
วิถีชุมชนเข้าไปดูการปลูกผักสวนครัว ที่ด ารงชีวิตคนในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่  มีระเบียบวินัยในตนเอง เข้าแถว
เคารพธงชาติทุกเช้า ฝึกให้พูดจาไพเราะ มีสัมมาคารวะ  กับผู้ใหญ่เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงทุกคนจะต้อง  
(พูดครับและคะ)  ลงท้ายทุกครั งเมื่อพูดประโยคสนทนาหรือตอบค าถามกับผู้ใหญ่ ยิ มแย้มแจ่มใส ไหว้ผู้ใหญ่ทุก
คนที่พบเจอ (ทักทายสวัสดีครับ/สวัสดีคะทุกครั ง)  เป็นการฝึกให้เด็กได้ตระหนักถึงความส าคัญของการนอบน้อม
และการมีมารยาทท่ีดี ฝึกให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถท่ีจะปฏิบัติ ราดน  าทุก
ครั งหลังการใช้ห้องน  า รับประทานอาหารด้วยตนเอง สามารถล้างปิ่นโตใส่อาหารได้ด้วยตนเองทุกคน และมี
มารยาทในการรับประทานอาหารไม่พูดคุยส่งเสียงดัง และไม่เคี ยวอาหารเสียงดัง รู้จักดูแลรักษาความสะอาดและ
รักษาธรรมชาติทั งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งพื นที่รับผิดชอบเก็บขยะ เก็บใบไม้ ถอน
วัชพืช และรดน  าผักบุ้งที่เด็ก ๆ ทุกคนได้ปลูก ฝึกให้เด็กช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนในห้องเรียนและผู้อื่น โดยการช่วย
สอนน้องประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้ จะปลูกฝังรูปแบบพ่ีสอนน้อง น้องช่วยเหลือพ่ี จะเห็นผลงานที่เด็ก ๆ 
ร่วมกันลงมือปฏิบัติ เด็กสามารถที่จะท างานร่วมกับเพ่ือน ๆ น้องๆในชั นเรียนได้ โดยการใช้กิจกรรมในการจัด
ประสบการณ์เสริมประสบการณ์และกิจกรรมสร้างสรรค์ มีการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเสมอ รู้จักเก็บ
ของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตนเอง และของส่วนรวมเข้าที่อย่างเรียบร้อย ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณี
วัฒนธรรม โดยเด็กๆทุกคนจะเข้าร่วมประเพณีบุญบั งไฟ เดือน 6 ของคนในท้องถิ่นได้จัดขึ น ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆได้
เรียนรู้ประประเพณีประจ าท้องถิ่นของตนเอง และอนุรักษ์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ปลูกฝังให้เด็กรักและตระหนัก
ทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันพ่อ วัน
แม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา เด็กจะได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆทั งในห้องเรียนและนอก  

         - พัฒนาการด้านสติปัญญา  ฝึกให้เด็กมีทักษะการคิดพื นฐานคณิตศาสตร์ คุณครูผลิตสื่อคณิตศาสตร์ที่
เป็นรูปธรรม ให้เด็กได้เรียนรู้ค่าของตัวเลข 1-10 และคิดค านวณตัวเลขบวก ลบพื นฐานง่ายๆ ทักษะการคิด
ค านวณต้องอาศัยการฝึกฝน ปฏิบัติซ  า ๆ เด็กจะเกิดการจดจ าที่ยาวนาน เด็กจะรู้จักคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบ
ง่ายๆได้ด้วยตนเอง และรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเมื่อไปเจอรูปภาพตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า 
หรือร้านสะดวกซื อเด็กจะน าความรู้มาใช้และใช้ได้ถูกต้อง เมื่อเด็กมีทักษะการคิด เด็กได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจะ
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ไม่ว่าเด็กจะไปอยู่สถานที่ใดเด็กจะจดจ ารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เรียนรู้ไป
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการเล่าและอธิบาย ยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าไปเจอของเล่น 
เด็กจะนับจ านวนเครื่องเล่นว่าตนเองไปเล่นอะไรบ้าง จ าแนกเครื่องเล่นได้ ว่าเครื่องเล่นชิ นไหนอันตรายและไม่
อันตราย เครื่องเล่นมีกี่ชิ น เด็กจะเรียนรู้การสังเกตและจดจ ารายละเอียดมาได้อย่างแม่นย า  ในปีการศึกษา 
2562 ทางโรงเรียนได้ส่งรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ท าให้เด็กได้
ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา  โดยให้เด็กได้ท ากิจกรรม 20 กิจกรรมลงใน
ใบงานคุณครู จัดท าโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย “เรื่องจอมซนผักสด” ที่เกิดจากการสังเกตและสงสัยใน
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การเก็บรักษาผักอย่างไร  ผักถึงจะสดและสามารถอยู่ได้นานในตู้เย็น และนักเรียนร่วมกันสรุปในการท ากิจกรรม 
20 กิจกรรมทุกครั ง 
           คุณครูมีการจัดกิจกรรมโครงการ Project Approach โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว ซึ่งโรงเรียนได้ท าโครงการ Project Approach เรื่องดินชนิดไหนที่ปลูกผักบุ้งเติบโตเร็วสุด กล้าซักถาม
เพ่ือค้นหาค าตอบให้เด็กได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง เมื่อเด็กลงมือกระท าด้วยตนเองเด็กจะเกิดความรู้และ
ทักษะการคิดการจ าอย่างต่อเนื่อง ดังทฤษฏีของจอห์น ดิวอี  (John Dewey) เป็นการเรียนรู้ในแบบ Learning 
by doing ผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้   เป็นเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการจัดกิจกรรม
หนูน้อยรักภาษาไทย  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน จะส่งเสริมในกิจกกรมเสริม
ประสบการณ์จะเล่านิทาน เช่นเรื่องลูกเป็ดขี เหร่ เมื่อถึงกิจกรรมเสรีเด็กจะไปเล่นบทบาทสมมุติในการเล่านิทาน
แบบคุณครู ส่งเสริมให้เด็กฝึกสะกดค าง่ายๆและอ่านข้อความง่าย อาทิเช่นค าที่ประสมด้วยสระอะ สระอา สระอิ 
สระอี เป็นต้น มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับกลุ่มสายรุ้ง  
ต่างๆ ส่งเสริมการฉีก-ตัดปะกระดาษ ให้เด็กได้ฝึกกล้ามเนื อมือและตาให้สัมพันธ์กัน เด็กจะได้เรียนรู้แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าเมื่ออยู่ในการแข่งขัน เรียนรู้ทักษะการคิดสร้างสรรค์ผลงานจนเสร็จเรียบร้อย ฝึกให้รู้จักความอดทนที่
จะสร้างสรรค์ผลงานของตนเองให้เสร็จฝึกให้นักเรียนมีน  าใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยเป็นกัญญาณมิตรที่ดีกับ
ผู้อื่นเสมอ มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี ปั้นดินน  ามัน ดินเหนียวเป็นรูปร่างต่าง ๆ 
เช่นรูปผลไม้ รูปสัตว์หรือปั้นรูปตามจินตนาการที่เด็กแต่ละคนอยากจะสร้างสรรค์ผลงานออกมา ส่งเสริมให้เด็ก
ได้เสนอผลงานตนเองด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย  
           จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน คุณครูและบุคคลภายนอก จะจัด
โครงการทัศนศึกษาจะเน้นเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2562  นักเรียนระดับชั นอนุบาลได้ไปทัศนศึกษา ณ 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  และไปดูการปลูกผักและลงมือเก็บผัก
สวนครัวภายในชุมชนของตนเอง ในหมู่บ้านน  าตกสายรุ้งเพ่ือฝึกให้เด็กตระหนักถึงความส าคัญของบ้านเกิดตนเอง 
ภูมิปัญญาท้องถิน่ของตนเองและ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง  
           ทางโรงเรียนได้ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้แบบ ไตรลิงกัวเป็นการเรียนรู้ภาษาที่ 3 คือภาษาจีน ฝึกให้เด็กได้พูด
ภาษาจีนพื นฐานที่สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวันเป็นค าง่ายๆ  
          อาทิเช่น  你好!nĭhǎo  (หนี่ หาว)  สวัสดีครับ /ค่ะ , 

你好吗？Nǐ hǎo ma?  (หนี่ หาว มะ)   คุณสบายดีไหม 
你吃饭了吗?     Nǐ chīfànle ma? (หนี่ ชือ ฟาน เลอ มะ) คุณกินแล้วหรือยัง เป็นต้น  

          เด็กๆ ทุกคนก็จะสนุกกับภาษาที่ตนเองไม่เคยได้ยินมาก่อน จะตั งใจและฝึกพูด โต้ตอบกับคุณครูได้ทุกคน   
 
 
 
 
 
 

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
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 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น  าตกสายรุ้ง) ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน คือ 
1)  โครงการพัฒนาศักยภาพระดับปฐมวัย เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ พัฒนาในด้านสติปัญญา ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม 
   กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
   กิจกรรมโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
   กิจกรรมโครงการ Project Approach  
   กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา  
   กิจกรรมท่องค าคล้องจอง   

           กิจกรรมหนูน้อยสนทนาภาษาอังกฤษ จะสนทนาร่วมกับเด็กในทุกเช้าและเย็น 
           กิจกรรมหนูน้อยสนทนาภาษาจีน จะสนทนาร่วมกับเด็กในทุกเช้าและเย็น   

   กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน  
กิจกรรมหนูน้อยเดินแถวมีระเบียบมีวินัย  

    กิจกรรมหนูน้อยไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอน  
    2)  โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
            เด็กจะได้รับสารอาหารที่ถูกต้องตามโภชนาการที่ระบุในโปรแกรม Thai- School Lunch 

และจัดท าแบบบันทึกการดื่มนมในทุก ๆเดือนอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
      3)  โครงการวันส าคัญ 
           กิจกรรมไหว้ครู 
           กิจกรรมวันแม่ 
           กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
           ทางโรงเรียนจัดขึ นเพ่ือให้เด็กๆ ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของวันส าคัญต่างๆ โดยภาพ

กิจกรรมวันส าคัญจะเผยแพร่ใน web site โรงเรียน และ Facebook โรงเรียน เพียงแค่ส่องคิวอาร์โค้ตง่ายๆ เท่า
นั นเอง  

   4) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
       กิจกรรมกีฬาสี  
 บันทึกชั่งน  าหนัก – วัดส่วนสูง จะมีแบบบันทึกชั่งน  า ส่วนสูงและแบบบันทึกพัฒนาการเด็กทุก

เดือนตลอดปีการศึกษา 2562 การประเมินเด็กแต่ละคนจะเทียบตาม (เกณฑ์กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2542 เกณฑ์อ้างอิง น  าหนัก ส่วนสูง และเครื่องชี วัดภาวะโภชนาการของประชาชนไทย 
อายุ 1วัน – 19 ปี) 

    5) โครงการหนูน้อยศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
        
 
 
    

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  
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3.1 จุดเด่น 
      1)  เด็กเกิดการเรียนรู้ในทักษะต่างๆมีพัฒนาการทั ง 4 ทั งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
อย่างสมดุลและเหมาะสมกับวัย  
      2)  เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สมบูรณ์ เป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิตที่ดี มีน  าหนักส่วนสูง
และสมรรถภาพเป็นไปตามเกณฑ์   
      3)  เด็กมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน เอื่อเฟ้ือเผื่อแผ่คุณครูและผู้อ่ืน   นักเรียนมีความ
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และอดทน และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ   
มีความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ตระหนักเห็นคุณค่าในความเป็นไทย 
และด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย  รวมทั งเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ พัฒนาเด็กให้มี
คุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1.การคิดวิเคราะห์ 2.การคิดสร้างสรรค์ด  3. การคิดผลิตภาพเป็นการเรียนรู้ผ่าน
สถานการณ์และการเตรียมบริบทสภาพจริง 4.การคิดรับผิดชอบ ฝึกให้เด็กรับผิดชอบการปฏิบัติติกิจวัตร
ประจ าวันของตนเอง จนท าให้เกิดเป็นรูปธรรมส าหรับเด็กทุกคน 
จุดที่ควรพัฒนา  
3.2 จุดที่ควรพัฒนา  
       1) เด็กไม่สามารถควบคุมตนเองได้ไม่มีสมาธิในการเรียน เนื่องจากเด็กไม่สามารถควบคุมตนเองได้ 
วอกแวกในสิ่งเร้าภายนอกได้ง่าย มีความสนใจไม่ถึง 5 นาที สาเหตุเบื องต้นจากเด็กเป็นโรคสมาธิสั น เนื่องจาก
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 
       2) เด็กกลัวการขาดความรัก เมื่อไม่ได้สิ่งที่ตนเองต้องการก็จะแสดงพฤติกรรมรุนแรงออกมาโดยการท าร้าย
เพ่ือน ด่าเพ่ือน  หรือไม่เข้าร่วมท ากิจกรรมกับเพ่ือน 
       3) เด็กขาดความม่ันใจในการแสดงออกทางความคิดและการพูด บางครั งรู้สึกกลัวที่จะอยู่กับผู้คนมากมาย 
ไม่กล้าพูด สบตาหรือเกิดอาการเขินอาย 

3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น  
1) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นปีแรกที่จะเข้าเสนอรับตราพระราชทาน  จากสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีการศึกษา 2562 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย แห่งประเทศไทย (รุ่น 8 ขนาดเล็ก) จะต้องวางแผนระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมและท า
โครงการให้สืบเนื่องและเก็บข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกๆ 
เพ่ือเตรียมพร้อมที่จะรอรับตราพระราชทานในรอบต่อไป 

2) โครงการหนูน้อยสนทนา  3 ภาษา ได้แก่ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ทางโรงเรียน
จัดท าแผนรองรับการพัฒนาภาษาด้วยรูปแบบไตรลิงกัว จะใช้รูปแบบแนวคิด  PLCA  

๓)  โครงการคุณธรรมน้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการพัฒนาและฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องในการปลูกพืชสมุนไพรและผักสวนครัวเพ่ือปลูกฝังการด าเนินชีวิตที่อยู่บนความพอเพียง 
ซึ่งโรงเรียนได้เริ่มพัฒนาโครงการปลูกผักเพ่ือให้เด็กเรียนรู้ขั นตอนวิธีการปลูกผักเพ่ือที่เด็กจะได้
น าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวันร่วมกับครอบครัว 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ  : 3.75 ( ดีเลิศ ) 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
2.1 วิธีการพัฒนา 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น  าตกสายรุ้ง) ได้มีการก าหนดปรัชญา
การศึกษาปฐมวัย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดหมาย และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของสถานศึกษา
ไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่ การพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น จัดการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ ๔-๖ ปีปรัชญาการศึกษาปฐมวัย  คือจัดการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอายุ ๔-๖ ปี บนพื นฐานการอบรมเลี ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและ
พัฒนาการตามวัยของเด็กทั ง 4 ด้านในแต่ละคน ให้เต็มตามศักยภาพ โรงเรียนเชื่อว่า เด็กเรียนรู้จากการกระท า 
ผ่านประสบการณ์ตรงจึงจะเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โรงเรียนจะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการ
ผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีความรู้ คู่คุณธรรม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับวัย มีวินัยในตนเอง ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักและ
ความเข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาเด็กไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิด
คุณค่าต่อตนเองและสังคม  

     โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น  าตกสายรุ้ง)  ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นซึ่งเอื อประโยชน์  
และอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้
เด็กๆทุกคนได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนที่เป็นสื่อออนไลน์ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ที่เข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องมีทักษะชีวิตสามารถที่จะน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน  เช่น  จัดให้มีอุปกรณ์ของเล่นในมุมต่างๆ อาทิเช่นมุมบทบาทสมมุติ  การเล่นขายของ การ
เลียนแบบอาชีพที่ตนเองสนใจ มุมดนตรีมีเครื่องดนตรีเครื่องเล่นอิเล็กโทน  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อ
พัฒนาการของเด็กเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม   ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพื นที่ส าหรับแปรง
ฟัน  ล้างมือ  ห้องน  าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่นแก้วน  า ผ้าเช็ดมือที่เหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตร
ปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ ก่อให้เกิดการเตรียม
ความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  Play-based Learning หรือ
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่น คือการผสานกันระหว่าง การสอน (teaching) และการเรียนรู้ (learning) 
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สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือ
มีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย  

มีการส่งครูผู้สอนเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษา
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่นการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   การอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจรในหลักสูตรระบบการสอนปฐมวัยตามแบบญี่ปุ่น  (Positive Discipline) การผลิตสื่อปฐมวัย ซึ่งส่งผลให้ครู
ด้านการศึกษาปฐมวัยล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยปี
การศึกษา 2561  การเข้ารับการอบรมท าให้มีทักษะในออกแบบการจัดประสบการณ์และการประ เมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างเป็นขั นตอนและเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  มีประสบการณ์ในการออกแบบ
การจัดกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 40 หน่วย  พัฒนาทักษะการสังเกตว่าเด็กแต่ละคนมีปัญหาในเรื่องใด 
อาทิเช่นการอยู่ไม่นิ่งเสี่ยง ขาดความมั่นใจ ชอบท าร้ายเพ่ือน คุณครูจะต้องหาข้อมูลเบื องต้นและหาสาเหตุที่เด็ก
แต่ละคนแสดงอาการ การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อม ทั งภายใน
และภายนอกห้องเรียนที่จะต้องค านึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูจะส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ทั งแบบรายบุคคลและรายกลุ่มใช้รูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนในการเรียนรู้พ่ีช่วยน้องดูแลซึ่งกันและกัน
ด้วยความรัก ดูแลกันเสมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน  การสอนเด็กจะเน้นความรักอยู่เสมอเพราะเป็นบ่อเกิดของ
ความเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ลดการท าร้ายเพ่ือนๆ น้องๆลงได้มาก มุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อการเรียนรู้ภายในในชุมชน มีปราชญ์ชาวบ้านเป็นวิทยากรในการให้ความรู้
เกี่ยวกับวิถีชีวิตภูมิปัญญาในท้องถิ่น  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น ( Play and Learn) มีความสุขใน
การเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีสื่อ
เทคโนโลยีและสื่อที่เป็นรูปธรรมเสมือนของจริงให้มากที่สุด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทั ง 40 หน่วยการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนตามสภาพบริบทของโรงเรียน
และชุมชน  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา   ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน
ผลการประเมินตนเองประจ าปี ((Self-Assessment Report : SAR)  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพด้วยวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ 
Plan : ที่ก าหนดความส าคัญและตั งวัตถุประสงค์  Do : ลงมือท าปฏิบัติตามขั นตอน  Check : ตรวจสอบการ
ท างาน  Action : น ามาแก้ไข เป็นกระบวนการที่จะขับเคลื่อนสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
พร้อมทั งรายงานผลการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องให้กับต้นสังกัด 
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2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
         1) หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
         2) แฟ้มรายงานการเขา้ประชุม/อบรม จัดท ารายงานการเข้ารับการอบรมต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
         3) แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN ) 
         4) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 40 หน่วยการเรียนรู้และบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
         5) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี ((Self-Assessment Report : SAR) 
 
3.   จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  
3.1 จุดเด่น 
          1) ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เข้าใจเข้าถึงการจัด
ประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย  ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมตลอดปีการศึกษาเพ่ือน ามาพัฒนาการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์ และรูปแบบการประเมินที่เข้าใจในธรรมชาติของเด็กตามช่วงวัยของ
เด็กท่ีถูกต้องและเป็นระบบ 
          2) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ครบทั ง 4 
ด้านทั งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถน าปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนเข้ามามีส่วนช่วย
สนับสนุนในการจัดการศึกษาให้ความรู้กับเด็กๆทุกคน เป็นส่วนช่วยให้การจัดการศึกษาในประสบความส าเร็จแก่
ผู้เรียน 
          3) ส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์ทั ง 40 หน่วยการเรียนรู้ให้กับเด็กบนพื นฐานการอบรมเลี ยงดูที่อบอุ่น 
เปรียบเสมือนมาโรงเรียนเหมือนอยู่บ้านที่ได้ความรู้และความรักความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กแต่ละวัย และ
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กทั ง 4 ด้าน ในแต่ละคน ให้เต็ม
ตามศักยภาพ พัฒนาจนเด็กเกิดทักษะการคิด การแก้ปัญญาด้วยตนเอง และทักษะชีวิตพื นฐานที่เด็กกลับไปบ้าน
สามารถท าได้ด้วยตนเอง  
         4) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ใช้การพัฒนาใน
รูปแบบการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพด้วยวงจรบริหารงานคุณภาพ 
PDCA ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ Plan : ที่ก าหนดความส าคัญและตั งวัตถุประสงค์  Do : ลงมือท าปฏิบัติตาม
ขั นตอน  Check : ตรวจสอบการท างาน  Action : น ามาแก้ไข และทุกฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อนสถานศึกษาอย่างมี
คุณภาพโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั งรายงานผลการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องให้กับต้นสังกัด 
3.2 จุดที่ควรพัฒนา  

1) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ยังไม่สามารถที่จะเน้นเด็กเป็นรายบุคคลได้เนื่องจากการจัด
ประสบการณ์เป็นการจักการเรียนรู้แบบคละชั น 

2) สื่อตามมุมการเรียนรู้ต่างๆ ยังไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็กในสถานศึกษา 
3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน  

1) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
2) โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
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มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ 
1.  ระดับคุณภาพ  : 3.60 ( ดีเลิศ ) 
2.  วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง         
2.1 วิธีการพัฒนา 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นให้ความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ทั งทางด้านร่างกาย   อารมณ์
จิตใจ  สังคม และสติปัญญา มุ่งจัดประสบการณ์ทั ง  4 ด้านอย่างสมดุลและเหมาะสมกับวัย เด็กมีความรู้  
คู่คุณธรรม จริยธรรม   และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณา
การการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น ( Play and Learn)  เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงและเกิดทักษะการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง สร้างให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เข้าใจในธรรมชาติของเด็กแต่ละคน เนื่องจากเด็กแต่ละคนมี
พื นฐานจากประสบการณ์เดิมไม่เท่ากัน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันการเรียนรู้ในเด็กแต่ละคนย่อมแตกต่าง
ไม่เหมือนกัน สร้างบริบทห้องเรียนให้เปรียบเสมือนการเรียนรู้อยู่ที่บ้านอบอุ่น และปลอดภัยเหมือนอยู่กับบ้าน 
บนความรักความอบอุ่นที่ให้เด็กได้รับรู้จากครู ดังทฤษฏีของอัลเบิร์ต แบนดูรา Albert Bandura ได้กล่าวไว้ว่า 
ในทางปฏิบัติแล้ว อะไรก็ตามท่ีสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ตรง ก็สามารถเรียนรู้ได้จากการดูตัวแบบอย่าง
เช่นกัน ยิ่งไปกว่านั น การเรียนรู้โดยการดูตัวแบบอย่างจะเกิดขึ น ไม่ว่าผู้สังเกตหรือตัวแบบจะได้รับรางวัลจาก
การกระท านั นๆ เด็กเรียนรู้และได้รับค าชมเด็กจะเลียนแบบในสิ่งที่ดีของการเรียนรู้ ซึ่งการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้สามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน   
มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้
เหมาะสมกับวัย ดังนี   

- ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้
ร่างกายทุกส่วนทั งกล้ามเนื อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมรู้จักยับยั งชั่งใจ รู้จักการ
รอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

- ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

- ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื นฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
        จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น  
 ( Play and Learn)  โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน  าใจ  ความ
สามัคคี  การแบ่งปัน  การรอคอยและการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข   
จัดบรรยากาศในชั นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  
ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่
ร่วมกันในชั นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  
กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้
ที่เอื อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์
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การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  
การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมินไป
พัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวั ย  และ 
อัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี (Self-Assessment Report : SAR) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด
อย่างต่อเนื่อง 
 
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
         1) แผนการจัดประสบการณ์ 
         2) หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
         3) จัดท า Case Study ผู้เรียนรายกรณ ี
         4) บันทึกการประเมินพัฒนาการทั ง 4 ด้าน 
         5) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี (Self-Assessment Report : SAR) 
         6) วิจัยในชั นเรียน ( Classroom research ) 
         7) ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
         8) จัดท าการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 
3.  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  
3.1 จุดเด่น 
          1) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับชั นปฐมวัย จะเน้นยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ กระบวนการสอน
เรียนปนเล่น( Play and Learn) ส่งเสริมกระบวนการจัดประสบการณ์ผ่านเกม ผู้เรียนจะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเกิด
ทักษะต่างๆ ทักษะการแก้ปัญหา การคิด การตัดสินใจอย่างง่ายๆ เกิดความตื่นเต้น ท้าทาย เด็กเรียนรู้และเข้าถึง
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21การเรียนรู้ในศตวรรษที่21ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้  (Learning Skill) 
 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะชีวิต เด็กทุกคนเรียนรู้อย่างเท่าทันในโลกของยุคโลกาภิวัฒน์ที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่ล  าสมัย ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ  ปฐมวัยเป็นการเตรียมความพร้อมและความพร้อมจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ต่อ
ยอดความรู้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพเด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติจริงบนพื นฐานการเรียนรู้แบบ
ธรรมชาติเป็นผู้ช่วยเด็กในเปรียบเสมือนผ้าขาว รับรู้และซึมซับ ขับเคลื่อนตนเองให้พร้อมที่จะต่อยอดในระดับชั น
ประถมศึกษาและพร้อมที่จะพัฒนาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี 
          2) สถานศึกษาประเมินพัฒนาการเด็กแต่ละคนในปีการศึกษาที่ผ่านมา และน าผลการปฏิบัติมา 
วิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขพัฒนา หลักสูตร การด าเนินงาน การจัดประสบการณ์ และการประเมินใช้รูปแบบการจัด
กระบวนการวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ Plan : ที่ก าหนดความส าคัญและตั ง
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วัตถุประสงค์  Do : ลงมือท าปฏิบัติตามขั นตอน  Check : ตรวจสอบการท างาน  Action : น ามาแก้ไข 
เพ่ือที่จะให้การจัดประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือสร้างจุดแข็งให้แก่สถานศึกษา ได้ขับเคลื่อน
ด าเนินการงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพแก่เด็กอย่างสูงสุด 
 

3.2 จุดที่ควรพัฒนา  
1) การจัดประสบการณ์แบบคละชั น ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้และแก้ไข

จุดบกพร่องที่ผู้เรียนใตแต่ละคนยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไขให้ถูกต้อง อย่างเหมาะสมและสมดุล 
2) ในยุคโลกาภิวัตน์ ยุคที่ไร้พรมแดนไม่มีการกีดกั น สื่อจากอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่เด็กเลือกที่จะ

เลียนแบบพฤติกรรม ค าพูดหรือการกระท าต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมกับวัย สถานศึกษายังไม่สามารถที่จะให้ความรู้กับ
ผู้ปกครองอย่างทั่วถึง เนื่องจากพื นที่สถานศึกษาให้บริการเป็นชุมชนที่ท าเกษตรกรรม การท างานต่างจังหวัด เด็ก
จะอาศัยอยู่กับ ผู้ปกครองที่บางบ้านที่แก่ชรา หรือบางครอบครัวก็มีปัญหาในครอบครัวเป็นการเข้าถึงได้ยาก 

  
3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน  

1) แผนงานวิชาการ 
2) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
3) โครงการเยี่ยมบ้าน 
พัฒนาคุณภาพด้วยรูปแบบวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ Plan : ที่
ก าหนดความส าคัญและตั งวัตถุประสงค์  Do : ลงมือท าปฏิบัติตามขั นตอน  Check : ตรวจสอบการ
ท างาน  Action : น ามาแก้ไข 

 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ 
สรุปภาพรวม ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         ผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ด ี
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน                                                                            
 ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพดี 

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง             
 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และสื่อสารภาษาไทย  ได้ร้อยละ 74.27 ซึ่งมากกว่า
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด พิจารณาจาก คะแนนการประเมินการอ่านออก  การเขียน และบูรณาการการสื่อสาร 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีบัญชีค าพื นฐาน กิจกรรมนักข่าวน้อย และพัฒนาทักษะในการแสวงหา
ความรู้ของผู้เรียนระดับชั น ป.1- ป.6 ภาษาไทยวันละค าน าเสนอหน้าเสาธง และบันทึกรักการอ่าน จัดให้มีการ
สอนซ่อมเสริม มีการบันทึกพัฒนาการอ่านและการเขียนอย่างชัดเจน  และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกชั นเรียน 
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ได้ร้อยละ 70.91 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
พิจารณาจาก กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ส่งเสริมการคิดเลขเร็ว คิดคล่องทุกชั นเรียน 
การจัดชุมนุมคณิตศาสตร์ในระดับชั น ป.5-6 การส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วยเพลงในชั นเรียน และ
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกชั นเรียน 
 3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษพื นฐาน ได้ร้อยละ 74.77 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด พิจารณาจาก กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จัดท าแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมน าเสนอค าศัพท์ภาษาอังกฤษวันละค าหน้าเสาธง ก าหนดวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษใน
รายวิชาเพ่ิมเติมทุกชั นเรียน และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทุกชั นเรียน 
 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างชิ นงาน/ผลงาน จากองค์ความรู้เดิม และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิด ขั นตอนการท างาน ปัญหาอุปสรรคของการท างาน และแก้ปัญหาได้  อยู่ในระดับดี ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด พิจารณาจาก กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นกระบวนการกลุ่ม โครงงานต่างๆ กิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การปลูกผักสวนครัวตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  
 5. ) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้   อยู่ในระดับดี ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด พิจารณาจาก การเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในการสืบค้นข้อมูล  การจัดการเรียน
การสอนด้วยระบบ DLTV  และจัดกิจกรรมจากเครื่องมือโปรเจคเตอร์ สมาร์ททีวี  ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลด้วย
ตัวเองผ่านระบบอินเตอร์เนต  
 6) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ละรายวิชามี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ที่มีระดับผลการเรียน 3 ขึ นไปคิดเป็นร้อยละ 89.49
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด พิจารณาได้จาก มีการน าหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning ใช้สื่อเทคโนโลยีที่น่าสนใจเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการ
สอนทุกกลุ่มสาระ และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระทุกชั นเรียน 
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 7) ผู้เรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ ผู้เรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้คะแนนจากการผลการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน RT  เฉลี่ยเพ่ิมขึ นร้อยละ 39.65 สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด พิจารณาได้จาก โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายติวเข้ม ONET,NT สอนเสริม
นักเรียนที่เรียนอ่อน เพ่ือให้เรียนรู้ทันผู้เรียนคนอ่ืนๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการทั งในโรงเรียน หน่วยงานอื่นๆ และศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกปี 
 8) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื นฐานต่องานอาชีพ ร้อยละ 75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
พิจารณาได้จากผลงานในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เช่นปลูกผักสวนครัวสร้างรายได้ ปุ๋ยหมัก การ
ท าอาหารถิ่น การท าไข่เค็ม  ขนมหวาน ในด้านเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั นที่สูงขึ น ผู้เรียนชั น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 100 ศึกษาต่อในสถานศึกษาที่สูงขึ น พิจารณาได้จากแบบส ารวจการศึกษาต่อปี
การศึกษา 2562  กิจจกรมการแนะแนว ที่ครูประจ าชั นแนะแนวให้ความรู้ และแนะแนวความถนัดให้แก่ผู้เรียน  
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 75 สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ด าเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆ มีการจัดให้กิจกรรมเลือกตั งประธาน
นักเรียนด้วยระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในโรงเรียน เพ่ือฝึกความรับผิดชอบของนักเรียน มีการจัดชั่วโมงลูกเสือ ยุวกาชาด ฝึกความเป็น
ระเบียบ มีน  าใจ และวินัยในตนเอง มีการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ท าบุญที่วัด เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนเห็นความส าคัญ และคุณค่าของพรพุทธศาสนา ให้นักเรียนเข้าร่วมประเพณีส าคัญในชุมชนของตนเอง 
เช่น บุญบั งไฟ มีการด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนปลูกผักสวนครัว ท าปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง ปลูก
ต้นไม้ และดูแลต้นไม้ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติ เป็นต้น 
 2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ในระดับดี 
สถานศึกษาได้ด าเนินการตามโครงการ และกิจกรรมดังนี  ฝึกให้นักเรียนท ากระทง ในวันลอยกระทง ให้นักเรียน
เข้าร่วมประเพณีส าคัญในชุมชนของตนเอง คือประเพณีแห่บั งไฟ มีการสวดมนต์ในวันศุกร์สุดสัปดาห์ เพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียนเห็นความส าคัญ และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้  
 3. ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย
อยู่ในระดับดี โดยสถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
แสดงความคิดเห็นของตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การเข้าค่ายพักแรมฝึก
ความเป็นผู้น า และผู้ตาม ตามกฎกติกาของการอยู่ค่ายพักแรม การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม ให้ผู้เรียน
ที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ สามารถเรียนร่วมกับผู้เรียนปกติ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข บนพื นฐานของความแตกต่าง 
 4. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย  อยู่ในระดับดี 
โดยสถานศึกษาได้ด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน เช่น การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฑา และกีฬาระดับกลุ่มเครือข่าย มีการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนจาก โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล และโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ มีโครงการอาหารกลางวัน และนมจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้
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ผู้เรียนทุกวัน มีกิจกรรมแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน มีการจัดการเรียนการสอนในวิชาสุขศึกษา และ
พลศึกษา ในเรื่องของสุขภาพกาย สุขภาพจิต การป้องกันตนเองจากภัยคุกคามต่างๆ รวมถึงการอยู่ร่วมกับ
ครอบครัว และสังคมอย่างมีความสุข 
 5. มีคุณลักษณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  อยู่ในระดับดี โดยสถานศึกษาได้ด าเนิน
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่าของกรมอุทยานแห่งชาติรามค าแหง มี
กิจกรรมให้นักเรียนดูแลต้นไม้ภายในโรงเรียน กิจกรรมเก็บขยะให้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น กิจกรรมแยกขยะ เพ่ือ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ     
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ผลการประเมินตนเอง : ระดับคุณภาพดีเลิศ 

 
1. ระดับคุณภาพ  :  ( ดีเลิศ ) 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
2.1 วิธีการพัฒนา กระบวนการพัฒนา         

โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น  าตกสายรุ้ง)ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่
ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น  าตก
สายรุ้ง) เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั งจัดหาทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดให้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
๒.๒ ผลการด้าเนินงาน 

1 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น  าตกสายรุ้ง)มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของโรงเรียน  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน   ทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้     

3 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น  าตกสายรุ้ง) มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ      

4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น  าตกสายรุ้ง)มี
ส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
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 5 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น  าตกสายรุ้ง) มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

6 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น  าตกสายรุ้ง) มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา           

7 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น  าตกสายรุ้ง) มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 
๒.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1. เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามแผนการศึกษา
ชาติ 

2. แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้
ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ  

3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

4. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม 
5. โครงสร้างการบริหารงาน และการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
6. การระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายองค์กรเอกชน 
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มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ  :  ( ดี ) 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
2.1 วิธีการพัฒนา กระบวนการพัฒนา   

โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น  าตกสายรุ้ง) ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย มีการบูรณาการ ภาระงาน ชิ นงาน โดย ทุกระดับชั นจัด 
เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย 
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูมีการประเมินผู้เรียนตาม
สภาพจริงเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศ
ตามสถานที่ต่างๆ ทั งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั นเรียนปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง  

 
3. ผลการด้าเนินงาน          

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครู การจัดการเรียนการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดี 
 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

เอกสารสนับสนุน ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียน
เลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหาร
จัดการชั นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1 ดี 
มาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 ดี 
สรุปภาพรวม ดี 

 



๓๑ 
 

 
 
 
 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
       1) เ ด็ ก เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ใ นทั กษะต่ า ง ๆ มี
พัฒนาการทั ง 4 ทั งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุลและเหมาะสมกับวัย        
       2) สถานศึกษาประเมินพัฒนาการเด็กแต่ละ
คนในปีการศึกษาที่ผ่านมา และน าผลการปฏิบัติมา 
วิเคราะห์  ปรับปรุงแก้ไขพัฒนา หลักสูตร การ
ด าเนินงาน การจัดประสบการณ์ และการประเมิน
เพ่ือที่จะให้การจัดประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด  
 

       1) การควบคุมอารมณ์ของตนเองและการมี
สมาธิในการเรียนรู้  
       2) เด็กขาดความมั่นใจในการแสดงออกทาง
ความคิดและการพูด บางครั งรู้สึกกลัวที่จะอยู่กับผู้คน
มากมาย ไม่กล้าพูด สบตาหรือเกิดอาการเขินอาย 
       3)  การจัดประสบการณ์แบบคละชั น ไม่สามารถ
ที่จะวิ เคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคลได้และแก้ไข
จุดบกพร่องที่ผู้เรียนในแต่ละคนยังไม่ได้รับการพัฒนา
หรือแก้ไขให้ถูกต้อง อย่างเหมาะสมและสมดุล 
        

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น และ
นักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพแข็งแรง 
และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
2. การบริหารจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมของ 
    ผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนเข้มแข็ง 
3. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อด้าน 
    เทคโนโลยีที่ทันสมัย   

๑.การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัยใน
ชั นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภาพและผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
๒.เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
๓.สร้างความม่ันใจในการแสดงออกทางความคิดและ
การพูดให้กับนักเรียน กล้าแสดงออก 

 
 
 

 
   
 
 

 

ส่วนที่ 3 
แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ยกระดบัให้สูงขั้น 

 



๓๒ 
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการแสดงออกอย่างเหมาะสม  
5. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาเพ่ือการศึกษาในระดับชั นที่สูงขึ นต่อไป 

 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
5. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6. มุ่งพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ น 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ชัดเจนขึ น 
 ๒.การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัยใน
ชั นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 ๓.การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้าอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๔.การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑.การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๒.การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน O-NET และ PISA 
 ๓.การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 

 
 

 
 



๓๓ 
 

 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 
 

 
 

 
 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้้าตกสายรุ้ง) 
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

.......................................... 
                มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น  าตกสายรุ้ง) 

เมื่อวันที่  30 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2562  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
 
 

                                        ลงชื่อ 
(นายบุญเพ็ง    กมล) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น  าตกสายรุ้ง) 

 
 
 

                                        ลงชื่อ 
    (นายอดิศักดิ์  เครือขอน) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน  าพุ 
รักษาการในต าแหน่งโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น  าตกสายรุ้ง) 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

 

 

 

ประกาศ โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น  าตกสายรุ้ง) 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

.................................................. 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา                         
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน             
ของสถานศึกษา ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ                      
และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

   ประกาศ ณ วันที่    13  พฤษภาคม   ๒๕๖๒ 

        

                                 ลงชื่อ …………………………………………                
                                     ( นายทองทศ  ศรีนรา )                                    
            ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น  าตกสายรุ้ง)               
 
                                              

 

 

 
 



๓๖ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น  าตกสายรุ้ง) เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

และระดับการศึกษาขั นพื นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 13  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

…………………………………………………………………………………………………. 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  มีจ านวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี  
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1) มีน  าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
2) เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
3) ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
4) หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
5) ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจ

ในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น 
6) มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 
7) มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
8) สามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
9) มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ 
10) สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการงานศิลปะง่ายๆได้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

และครอบคลุมพัฒนาการทั ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น  
2) สถานศึกษาจัดครูที่มีความรู้ความสามารถครบทุกชั นเรียน 
3) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา   

มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก 
4) จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ 
1) ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทั ง 4 ด้านอย่างสมดุล  
2) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง 
3) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร

สถานศึกษา  



๓๗ 
 

4) ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
5) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 

ประกาศ โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น  าตกสายรุ้ง) 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
..................................................             

 โดยที่มกีารประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา              
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน                     
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน                       
ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน                 
ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและ
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน                   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

   ประกาศ ณ วันที่   13   พฤษภาคม   ๒๕๖๒ 

    

 
                                                              ลงชื่อ …………………………………………                 
                                                                      ( นายทองทศ  ศรีนรา ) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น  าตกสายรุ้ง)               

 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น  าตกสายรุ้ง) เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

และระดับการศึกษาขั นพื นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 1๓ พฤษภาคม 2562 

------------------------ 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั นพื นฐาน  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี  
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   ๑ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั น 

          ๒ นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาได้ตาเกณฑ์ 

   ๓ นักเรียนมีผลงานหรือชิ นงานจากการทางานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด 
ขั นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

   ๔ นักเรยีนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ 
   ๕ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั งแต่                

    ระดับ 2 ขึ นไป 
  ๖ นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั นที่สูงขึ น 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   ๒ มีความภูมิใจในท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และความเป็นไทย  
   ๓ นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย 
   ๔ นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 



๔๐ 
 

         ๕ มีคุณลักษณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ       
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

      1.  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาที่ก าหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ    
      สถานศึกษาและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
      ๒.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  

         3. โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
         4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ และ
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย 

        6. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
1. มีแผนการจัดการเรียนรู้และด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้ โดยนักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ 

จากการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
3. มีการบริหารจัดการชั นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กสามารถเรียนรู้

ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
4. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน 

   5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

 

 

 

ประกาศ โรงเรียน มหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น  าตกสายรุ้ง) 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั นพื นฐาน  

ในปีการศึกษา 2562 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
ทั งภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั นพื นฐานและระดับการศึกษาขั น
พื นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ   เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 และโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์   
(น  าตกสายรุ้ง) ได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั นพื นฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่  13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น  าตกสายรุ้ง)  มี
คุณภาพและได้มาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน  ในปีการศึกษา ๒๕๖2   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี  

ประกาศ ณ วันที่  13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

 

 

(………………………………………………………… ) 

                       นายทองทศ  ศรีนรา  
ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น  าตกสายรุ้ง) 



๔๒ 
 

ค่าเป้าหมายความส้าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น  าตกสายรุ้ง) เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
ฉบับลงวันที่  13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดี 

1) มีน  าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 
2) เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ร้อยละ 80 
3) ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ร้อยละ 80 
4) หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด ร้อยละ 80 
5) ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั งชั่งใจ อดทนในการรอคอย 

ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น 
ร้อยละ 80 

6) มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ร้อยละ 80 
7) มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน ร้อยละ 85 

8)   สามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 85 
9)  มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ ร้อยละ 80 
10) สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการงานศิลปะง่ายๆได้ ร้อยละ 85 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 
1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พ.ศ.2560และครอบคลุมพัฒนาการทั ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น 
ระดับดี 

2)  สถานศึกษาจัดครูที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมครบทุกชั นเรียน ระดับดี 
3) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  มี

ทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก 
ระดับดี 

4) จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ ระดับดี 

1) ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทั ง 4 ด้านอย่างสมดุล ระดับดี 
2) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง ระดบัดี 
3) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ มาตรฐานคุณลักษณะ     ที่พึงประสงค์ใน

หลักสูตรสถานศึกษา  
ระดับดี 

4) ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับดี 
5) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง

การจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก 
ระดับดี 

  



๔๓ 
 

ค่าเป้าหมายความส้าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น  าตกสายรุ้ง) เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
ฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑) นักเรียนความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ   

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั น 
ระดับดี 

          ๒) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ตาเกณฑ์ 

ระดับดี 

  ๓) นักเรียนมีผลงานหรือชิ นงานจากการทางานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบาย
หลักการแนวคิด ขั นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

ระดับดี 

  ๔) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ ระดับดี 
  ๕) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ              
      การเรียนรู้ตั งแต่ระดับระดับ 2 ขึ นไป 

ระดับปานกลาง 

  ๖) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื นฐานและเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั นที่สูงขึ น ระดับดี 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

   ๑) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ระดับดีเลิศ 

   ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย  ระดับดี 
   ๓) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความ

หลากหลาย 
ระดับดีเลิศ 

   ๔) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ระดับดีเลิศ 
   ๕) มีคุณลักษณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ       ระดับดี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
     1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาที่ก าหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบท

ของสถานศึกษาและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
ระดับดีเลิศ 

     ๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ระดับดี 
        3) โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับปานกลาง 

      4) โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดี 



๔๔ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
    ๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ 

และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย 
ระดับดี 

     6) โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ระดับดี 
   1) มีแผนการจัดการและเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ระดับดี 

     2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้ โดยนักเรียนสามารถ
แสวงหาความรู้ จากการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 

ระดับดี 

     3) มีการบริหารจัดการชั นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู  
ครูรักเด็ก เด็กสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

ระดับดี 

         ๔) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดี 
         5) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
ระดับดี 
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ค้าสั่งโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้้าตกสายรุ้ง) 
ที ่15/ 2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ประจ้าปีการศึกษา 256๒  
………………………………………….. 

เพ่ือสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษา เกี่ยวกับการน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นกลไก
ส าคัญของการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งต้องมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานการศึกษาชาติ โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น  าตกสายรุ้ง) 
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  พื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 ดังต่อไปนี    

1.  คณะกรรมการอ้านวยการ  มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ให้ค าปรึกษา  เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานพัฒนามาตรฐาน  ประกอบด้วย 

    1. นายทองทศ   ศรีนรา   ผู้อ านวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาวขวัญชนก   สุวรรณชัย ครูโรงเรียนมหาตมาคานธีฯ         กรรมการและเลขานุการ 

 
2.  คณะกรรมการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

ประกอบด้วย 
    1. นางสาวอรทัย     บุญตั ง  ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวกาญจนา สายสุรินทร์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
    ๓. นางสาวขวัญชนก สุวรรณชัย ครู   กรรมการและเลขาฯ 

     ๔. นายณฐกร  ไกรกิจราษฎร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
มีหน้าที่ 

 1.  จัดระบบองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.  ก าหนดเกณฑ์การประเมิน  เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวชี วัดของกระทรวงศึกษาธิการ  เป้าหมายความส าเร็จของเขตพื นที่การศึกษา  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
 3.  วางแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จของสถานศึกษา 
 4.  ด าเนินการพัฒนาตามแผนและติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 



๔๖ 
 

 5.  ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 6.  ประสานงานกับเขตพื นที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบประคุณภาพ
การศึกษาภายในเขตพื นที่การศึกษา 
 7.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน 
ในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 8.  วางแผนการตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 
 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อ
ทางราชการต่อไป 

 
ทั งนี  ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
     สั่ง ณ วันที่ 20  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  
 
(นายทองทศ ศรีนรา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น  าตกสายรุ้ง) 
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ค้าสั่งโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้้าตกสายรุ้ง) 
ที ่14/ 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์
(น้้าตกสายรุ้ง) ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

………………………………………….. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 วา่ด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ 
(น  าตกสายรุ้ง) จึงแต่งตั งบุคคลในท้ายค าสั่งนี เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี  
1. คณะกรรมการอ้านวยการ  ประกอบด้วย 

1.1 นายอดิศักดิ์      เคลือขอน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
1.2 นางอนงค์      รอดประดิษฐ์  ครูโรงเรียนบ้านเขาทองผางับ      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3 นายบุญเพ็ง       กมล     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
1.4 นางสาวขวัญชนก   สุวรรณชัย ครูโรงเรียนมหาตมาคานธีฯ         กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
2.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

2.1 นางสาวอรทัย     บุญตั ง  ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวกาญจนา     สายสุรินทร์       ครูผูช้่วย   กรรมการ 
2.2 นางสาวเพชรนภา ไพโรจน์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
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3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
3.1 นางสาวพิยดา      ม่วงมนตรี คร ู    ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวกาญจนา เสาแบน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
3.๓ นางสาวขวัญชนก สุวรรณชัย คร ู      กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 
3. เสนอแต่งตั งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

การศึกษาท่ีประกอบด้วย 8 ประการคือ 
1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 
4. คณะกรรมการจัดท้ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 256๒ ประกอบด้วย  

1. นางสาวอรทัย     บุญตั ง  ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกาญจนา สายสุรินทร์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
3. นางสาวเพชรนภา ไพโรจน์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
4. นางสาวขวัญชนก สุวรรณชัย ครู   กรรมการและเลขาฯ 

 5. นายณฐกร  ไกรกิจราษฎร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 

2562 เพ่ือนาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป  

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ ๑3 เมษายน 2563 ทั งนี 
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เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐาน
การศึกษาต่อไป 

 
ทั งนี  ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
     สั่ง ณ วันที่ 1๙  มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 

                                        ลงชื่อ 
    (นายอดิศักดิ์  เครือขอน) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน  าพุ 
รักษาการในต าแหน่งโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น  าตกสายรุ้ง) 
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           ภาพกิจกรรมวันส าคัญจะเผยแพร่ใน web site โรงเรียน และ Facebook โรงเรยีน  
เพียงแค่ส่องคิวอาร์โค้ต 

     

 

 

 

 

  

   ภาพกิจกรรมการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ของระดับชั้นอนุบาล  2-3 ในแต่ละ
กิจกรรมจะเผยแพร่ในเพจ บอกเล่าเรื่องราว : น้องอนุบาล หรือสามารถเพียง แค่ส่องคิวอาร์โค้ต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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ภาพเกียรติบตัร 
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