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คำนำ 

เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (Self Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา 2564 ฉบับน้ี โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ได้จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด
พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
ดำเนินการตามแผนที ่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็น
ประจำทุกปี  

เอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (Self-Assessment Report : SAR) ฉบับน้ี ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ คือส่วนท่ี 1 ข้อมูล
พื้นฐาน ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วนท่ี 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และ
ความต้องการการช่วยเหลือ และส่วนท่ี 4 ภาคผนวก โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์
ดรุณานุเคราะห์) ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารรายงานฉบับน้ี และหวังว่า เอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีการศึกษาถัดไป และเป็นฐานข้อมูล
ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นที่การศึกษา 
ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป  
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 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ตั้งอยู่เลขท่ี 197 หมู่ที่ 9 ตำบล 
สันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนต้ังแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร 2 คน มีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ 1) ระดับปฐมวัย มีครู
จำนวน 8 คน และผู้ดูแลเด็กจำนวน 6 คน มีนักเรียนจำนวน 151 คน 2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีครูจำนวน 
45 คน มีนักเรียนจำนวน 495 คน รวมท้ังสถานศึกษา มีครูรวมจำนวน 53 คน มีนักเรียนจำนวน 646 คน  

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์)  ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้ 3 มาตรฐานการศึกษา สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังน้ี 

1. มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ ดี 
1.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

1.1.1 ผลการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดี 
1.1.2 เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูล/ร่องรอย ท่ีสนับสนุน 

- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2564  ตามหลักสูตรปฐมวัย 2560 
- แบบประเมินผลพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน 
- รายงานผลกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ กิจกรรม 

ท ัศนศ ึกษา  ว ันลอยกระทง  ว ันข ึ ้ นป ี ใหม ่  ว ันเด ็ กแห ่ งชาต ิ  ว ันภาษาไทย  ว ันพ ่ อและว ันชาติ  
วันเฉลิมพระชมมพรรษา(ร.10) วันเฉลิมพระชมมพรรษาราชินี(ร.10) วันคริสมาสต์ วันฮาโลวีน วันต่อต้าน 
ยาเสพติด ฯลฯ 

- บันทึกธุรการชั้นเรียน เช่น ปฐ.02(บันทึกการมาเรียน) ปฐ.03 (สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน) 
บันทึกการด่ืมอาหารเสริม(นม) บันทึกการช่ังน้ำหนัก-วัดส่วนสูง บันทึกการการตรวจสุขภาพ สส.3ข้อมูลผู้เรียน  
แบบบันทึกการโฮมรูม  บันทึกการแปรงฟัน   

- ภาวะโภชนาการอาหารกลางวัน 
- วิจัยในช้ันเรียน 
- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
- ใบงานกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ 
- ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ 
- เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
- SAR รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
- คำส่ังมอบหมายงานกิจกรรมต่างๆ 
- รายงานผลกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
- สมุดบันทึกการออมทรัพย์ 
- ผลงานกิจกรรมศิลปะพิเศษต่างๆ เช่น เปเปอร์มาเช่ การฉีกตัดปะกระดาษเป็นรูปร่างอิสระ 

การฉีกปะภาพตามรูป 
- กิจกรรมการเรียนรู้หลัก 6 กิจกรรม 
- กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา 
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- กิจกรรมการเรียนรู้สวนผักพอเพียง 
- การจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป  เช่น อนุบาล 3 จะขึ้น ป. 1 โดย

เรียนรู้อ่าน และเขียนคำง่ายๆจากบัญชีคำพ้ืนฐานปฐมวัย  
- รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงงาน/โครงการต่างๆ 
- บันทึกแหล่งเรียนรู้และภาพถ่าย 

จุดเด่น  
1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรง  เติบโตตามวัย  เคลื่อนไหวร่างกายได้

อย่างคล่องแคล่ว   
2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์-จิตใจดี  สนุกสนาน  ร่าเริง  สดชื ่นแจ่มใส 

มีคุณธรรม จริยธรรม  รู้จักแบ่งปัน 
3. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านสังคมที่ดี  มีมารยาท รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม รู้จักรักษา

ประเพณีไทย 
4. เด ็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาดี ใช้ภาษาสื ่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  รู้จักการสังเกต การคาดคะเน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. เร่ืองการพูดจาไพเราะ  มีหางเสียง  
2. ความม่ันใจและการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีได้ยิน ได้ฟัง การนำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 

1.1.3 แนวทางพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
- จัดกิจกรรมเสริมช่วงพักกลางวัน โดยเพิ่มกิจกรรมที่ฝึกความกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัย 

เช่น เวทีหนูน้อยคนเก่ง เพ่ือให้เด็กได้ค้นหาความสามารถและความถนัดของตนเอง 
- จัดทำบันไดงูเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีครอบคลุมเด็กท้ัง 4 ด้าน 
- จัดทำตารางก้าวช่อง เพ่ือฝึกสมาธิและพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 

 

1.2 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.2.1 ผลการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดี 
1.2.2 เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูล/ร่องรอย ท่ีสนับสนุน 

- คำส่ังมอบหมายงานกิจกรรมต่างๆ 
- แผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2561-2565  
- มาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย  เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
- คู่มือการปฏิบัติงาน 
- การนิเทศภายในสถานศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2564  ตามหลักสูตรปฐมวัย 2560 
- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
- การวิเคราะห์ผู้เรียน 
- บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
- กำหนดการสอน 
- การวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรรายปี 
- ปฐ.02 
- ปฐ.03 
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- แบบประเมินผลพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน 
- ภาพถ่าย 
- รายงานผลการอบรมพัฒนาตนเองของครูปฐมวัย 
- เกียรติบัตรการพัฒนาตนเองของครูปฐมวัย 
- SAR พัฒนาตนเองของครูปฐมวัย 
- วิจัยในช้ันเรียน 
- การจัดสภาพบรรยากาศภายในห้องเรียน  มีอากาศถ่ายเท มุมประสบการณ์ต่างๆ 
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ปฐมวัย 
- ห้องวิชาการปฐมวัย 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงงาน/โครงการต่างๆ  

จุดเด่น  
1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ   
2. การกระจายงานให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
3. สถานศึกษามีน  3  หลักสูตร คือ หลักสูตร EP  หลักสูตร IEC และหลักสูตรปกติ 
4. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 
5. สถานศึกษามีนวัตกรรม FINGER MODEL มาบริหารภายในโรงเรียน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ปรับปรุงลานกิจกรรมกลางแจ้งให้มีความสวยงาม 
2. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้เป็นพ้ืนท่ีท่ีสามารถปีนป่ายได้ 
3. สร้างสนาม BBL  ให้เด็กปฐมวัยได้มีพัฒนาการครบท้ัง  4   ด้าน 
4. ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัย 

1.2.3 แนวทางพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
1. ปรับปรุงบริเวณลานกิจกรรมให้เอ้ือต่อการเรียน 
2. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้เป็นสนามแบบ BBL 

3. ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
4. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มร่ืน มีจุดเช็คอิน 
5. จัดทำบันไดงูเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีครอบคลุมเด็กท้ัง 4 ด้าน 
6.จัดทำตารางเก้าช่อง เพ่ือฝึกสมาธิและพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
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1.3 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1.3.1 ผลการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดี 
1.3.2 เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูล/ร่องรอย ท่ีสนับสนุน 

- คำส่ังกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายต่างๆ 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
- วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล. 
- วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
- บันทึกหลังหน่วยการจัดประสบการณ์ 
- ปฐ.02 
- ปฐ.03 
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดไฮสโคป 
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
- การจัดกิจกรรม STEM ศึกษา 
- แบบบันทึกประเมินผลพัฒนาการเด็ก  4  ด้าน 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงงาน/โครงการต่างๆ 
- ใบงานกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ 
- ส่ือการเรียนการสอนและทะเบียนส่ือ 
- มุมประสบการณ์ต่างๆ 
- แบบสังเกตพฤติกรรม/คำพูด 
- เกียรติบัตร 
- ภาพถ่าย 
- สมุดนิเทศ 
- แฟ้มพัฒนางานครู 
- บันทึกการเย่ียมบ้าน 
- รายงานผลกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ  เช่น วันไหว้ครู  วันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ ทัศนศึกษา 

วันลอยกระทง  วันข้ึนปีใหม่  วันเด็กแห่งชาติ   
- บันทึกธุรการชั้นเรียน  เช่น ปฐ.02  ปฐ.03  บันทึกการดื่มอาหารเสริม(นม) บันทึกการ 

ช่ังน้ำหนัก-วัดส่วนสูง  บันทึกการการตรวจสุขภาพ  สส.3  ข้อมูลผู้เรียน  แบบบันทึกการโฮมรูม 
- วิจัยในช้ันเรียน 

จุดเด่น 
1. ครูดูแลเอาใจใส่เด็กเป็นอย่างดี  รักเด็กเหมือนแม่รักลูก 
2. ครูมีความสามารถในการพัฒนาเด็ก  ให้เด็กได้รับการพัฒนาครบท้ัง  4  ด้าน 
3. ครูจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้รับการเรียนรู้ผ่านการเล่นด้วยประสาทสัมผัสท้ังห้า 
4. ครูจัดบรรยากาศในช้ันเรียนสะอาด สวยงาม อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีมุมประสบการณ์ท่ีชัดเจน 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการจัดทำแผนเฝ้าระวังความปลอดภัยในระดับความปฐมวัย  เพื่อแก้ไขและป้องกันภัย

ในสถานศึกษา 
2. ควรมีการฝึกซ้อมหนีไฟกับเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ปีละ 2 คร้ัง เป็นประจำทุกปี 
3. ควรมีการจัดทำโครงงานที่ส่งเสริมระเบียบวินัย เสริมจากการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 

เพ่ือฝึก ความมีวินัยและความเป็นพลเมืองท่ีดีต่อสังคม 
4. การปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจรท่ีชำรุดเลือนรางให้อยู่ในสภาพท่ีชัดเจน 
5. ปรับปรุงเคร่ืองเล่นสนามให้มีความทันสมัย และปลอดภัย 

1.3.3 แนวทางพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
1. จัดทำแผนเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
2. ฝึกซ้อมหนีไฟและแผ่นดินไหวเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ 
3. ปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจรท่ีชำรุดให้มีความชัดเจน 
4. จัดซ้ือและปรับปรุงเคร่ืองเล่นสนามให้มีความทันสมัยและปลอดภัย 

2. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ ดี 
2.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

2.1.1 ผลการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพดี 
2.1.2 เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูล/ร่องรอย ท่ีสนับสนุน 

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน 
ที่หลากหลาย โดยมีหลักฐานร่องรอยที่ปรากฏดังนี้  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นภาษาไทย และท่ีแปลเป็น
ภาษาอังกฤษสำหรับครูชาวต่างชาติ มีหลักสูตรเพิ่มเติมที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียน บริบทของ
สถานศึกษา และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ได้แก่หลักสูตรเพิ ่มเติมสะเต็มศึกษา คณิตคิดเร็ว 
ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสาร ภาษาจีน  คอมพิวเตอร์ การค้นคว้าด้วยตนเอง : IS วัฒนธรรมต่างชาติ 
และหลักสูตรการป้องกันการทุจริต มีโครงการตามแผนปฏิบัติติการประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนคือ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โครงการเรียนดีเรียนฟรี 15 โครงการ
ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน โครงการแข่งทักษะทางวิชาการ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน โครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม โครงการห้องเรียน
พิเศษ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
ดังนี้ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรม English Camp กิจกรรม Sumer Camp  กิจกรรมอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม  กิจกรรม มัคคุเทศน้อย ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู ้ เร ียนได้แสดงศักยภาพของตนเองผ่านการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานเวทีศ ักยภาพโรงเร ียน
มาตรฐานสากล งาน EP/MEP Open House  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน
ประจำปี มีการส่งเสริมการเรียนรู ้จากแหล่งเรียนรู ้ทั ้งในและนอกสถานศึกษาเช่น มุมหนังสือ ห้องสมุด 
ห้องสะเต็มศึกษา ห้องมินิเธียเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์  วัดร่องขุ่น ตลาดสดบ้านสันทรายหลวง ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนบ้านสันทรายน้อย ส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่น การทำผ้ามัดย้อม การตัดตุง งานใบตอง 
เป็นต้น 
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ครูผู้สอนได้จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น 5 กลุ่มได้แก่กลุ่ม
อ่อน กลุ่มปานกลาง กลุ่มเก่ง กลุ่มเด็กเรียนรวม  กลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงต่อภาวะล้มเหลวทางการเรียน โดยใช้
ผลการทำสอบระดับชาติ เป็นตัวกำหนดประกอบกับการสังเกต สัมภาษณ์ คัดกรอง แล้วมาออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้สำหรับเด็กแต่ละกลุ่ม มีการผลิตสื่อและพัฒนาสื่อที่สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ มีนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาการเรียนของผู้เรียน ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลที่สนใจด้วย
ตนเองโดยโรงเรียนได้เปิดให้ใช้สัญญาณ WIFI ให้ผู้เรียนได้ใช้ Internet เพ่ือเข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการ  

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนเช่น กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 
กิจกรรมอบรมสุดสัปดาห์ กิจกรรมวันสำคัญของศาสนาและของท้องถิ่น  กิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน 
กิจกรรมสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน  กิจกรรมวันกตัญญู โครงการค่ายคุณธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ปลอดยาเสพติด และส่งเสริมความสามัคคีในหมู ่คณะได้แก่ กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย กิจกรรมอาหารเสริมนม กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน  กิจกรรมแปรงฟัน  การฉีด
วัคซีนป้องกันโรค โครงการ D.A.R.E. แห่งประเทศไทย (การศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดให้ผู้เรียน) 

จุดเด่น  
1. ผู้เรียนมีทักษะการอ่านออกเขียนได้เป็นไปตามระดับชั ้น มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้า

แสดงออกสมกับวัยของตนเอง  
2. ผู ้เร ียนได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการที ่สถานศึกษากำหนด ทำให้เกิดการพัฒนาด้าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ 
3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ แสดงความคิดเห็น

ได้อย่างสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมได้ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ผลการทดสอบระดับชาติ ต่ำกว่าค่าเฉล่ียของระดับประเทศ และนิสัยใฝ่เรียนรู้ 

2.1.3 แนวทางพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
1. ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นำผลการทดสอบระดับชาติมาวิเคราะห์หาสาเหตุ แยกตัวช้ีวัด

ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่ำ ทำ PLC ในการแก้ปัญหาร่วมกัน  สร้าง/พัฒนานวัตกรรมในการ/-แก้ปัญหา 
2. ด้านลักษะท่ีพึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ผ่านกิจกรรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
3. ด้านสุขภาพอนามัย ส่งเสริมการออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอและต่อเน่ือง 

2.2 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.2.1 ผลการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
2.2.2 เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูล/ร่องรอย ท่ีสนับสนุน 

กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของต้นสังกัด
และของรัฐบาลทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมีดังนี้ “ ได้แก่ ภายในปี 2565 
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นพลโลกบนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทยด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนและการบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐานสากล” มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหารจัดการ ใช้นวัตกรรม Fingers Model 
ในการบริหารงานจนได้รับรางวัล OBEC Awards ด้านบริหารจัดการยอดเยี ่ยมระดับประเทศ ในการ
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการโรงเรียนมีแผนพัฒนาวิชาการท่ีคำนึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย สร้างโอกาส 
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ความเสมอภาค ให้ผู ้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีการประเมินหลักสูตรทุก 1 ปี 
ทางโรงเรียนได้พัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ สอดคล้องกับหน้าท่ี ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนางานคุณภาพผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเพียงพอสำหรับผู้เรียน มีความปลอดภัยในการ
ทำกิจกรรม มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้
ประโยชน์เต็มศักยภาพ เช่น สัญญาณ WIFI ระบบ Set ของนักเรียนเรียนรวม ระบบ DMC ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โปรแกรม 3S จัดให้ทุกห้องเรียนเป็นห้อง Smart Classroom ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและ
คุ้มค่า 

จุดเด่น  
๑. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในด้านภาคีเครือข่ายช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา 
๒. มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการท่ีดี ใช้นวัตกรรม Fingers Model 
3. โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2563 – 2567) จากสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุรภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรปกติ หลักสูตร IEC 

และหลักสูตร EP 
5. มีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาให้สามารถใช้งานได้ตามความต้องการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ 
2. ส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีให้กับบุคลากรและนักเรียน 
3. การบริการของห้องสมุด 

  แนวทางพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
1. จัดแหล่งเรียนรู ้ด้านงานอาชีพให้กับผู้เรียนโดยการปรับปรุงบริเวณโรงเรียนให้เป็น 

ที่ศึกษาการเกษตรเช่นการเพาะถั่วงอก การทำโรงเห็ด การปลูกพืชไร้ดิน การเลี้ยงไส้เดือน กิจกรรมสหกรณ์
ส่งเสริมการผลิต 

2. จัดอบรมและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
3. จัดหาแทบเล็ตให้บริการการสืบค้นข้อมูลอย่างท่ัวถึง 

2.3 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2.3.1 ผลการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
2.3.2 เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูล/ร่องรอย ท่ีสนับสนุน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สถานศึกษาได้ดำเนินการส่งเสริม
ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดการเรียนรูแบบ Learning by doing และ Active 
learning เช่น การสอน IS:การค้นคว้าอิสระ การสอนแบบโครงงาน การสอน STEM ศึกษา นอกจากนั้นยังมี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
รายบุคคล (IEP) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง เช่น กิจกรรมมัคคุเทศน้อย การทำน้ำยาล้างจาน การทำสเปรย์
ฉีดกันยุง กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า ธนาคารโรงเรียน เป็นต้น โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ี
ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ครูมีนวัตกรรมในการแก้ปัญหาผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการประเมิน
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ผู้เรียนอย่างรอบด้านอย่างครอบคลุมนำผลการประเมินมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพตนเอง เช่น การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ "สวช."  

ครูทุกคนจัดทำแฟ้มข้อมูลผู ้เรียนเป็นรายบุคคล อย่างเป็นระบบวางแผนการเรียนรู ้โดย
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ครูมีการพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลต่างๆมากมาย เช่น ครูได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศระดับเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอนรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  รางวัลครูดีของแผ่นดิน รางวัลชนะเลิศครูผู้สอนกลุ่ม
สาระภาษาไทย  

จุดเด่น  
1. ครูมีความทุ่มเทเสียสละแลอุทิศตนให้กับองค์กรและในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเน่ือง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การสร้างและใช้นวัตกรรมในกิจกรรมการเรียนรู้ของครูยังมีไม่มาก 

2.3.3 แนวทางพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
1. ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่แนะนำ

ให้ผู้อ่ืนสามารถได้นำไปใช้ 
2. ส่งเสริม  ติดตาม ให้ครูใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาโดยกระบวนการนิเทศ 
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ส่วนท่ี 1  

ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) ที่อยู่ 197 หมู่ที่ 9 ตำบล 
ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-774377 
โ ท ร ส า ร  053-700789 E-Mail : amcrschool@gmail.com  Website http://www.amcr.ac.th 
เปิดสอน: ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

1.2.1 จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ี รวม 
จำนวน 2 27 - 20 14 65 

1.2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จำนวน 11 43 9 - 51 

1.2.3 สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา และภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวนคน ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน (ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

บริหาร 6 23 
ปฐมวัย 4 20 
ภาษาไทย 4 23 
คณิตศาสตร์ 2 23 
วิทยาศาสตร์ 6 22 
สังคมศึกษา 1 23 
พลศึกษา 1 23 
ศิลปะ 1 23 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 23 
ภาษาอังกฤษ 4 22 
อ่ืนๆ 18 23 

รวม 50 22 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 รวม 646 คน (ข้อมูลวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 ) 

ระดับช้ัน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง 
นักเรียนชาย นักเรียนหญิง 

อนุบาล 1 1 8 8 16 16.00 
อนุบาล 2 4 31 34 65 16.25 
อนุบาล 3 3 36 34 70 23.33 

รวม 8 75 76 151 18.88 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 4 42 33 75 18.75 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 4 44 39 83 20.75 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 4 49 46 95 23.75 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 4 42 36 78 19.50 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 4 42 46 88 22.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 3 47 29 76 25.33 

รวม 22 266 229 495 22.50 
รวมท้ังหมด 30 341 305 646 21.53 

 
1.4 ผลการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย 
ร้อยละของเด็กท่ีมีผลประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ข้ึนไป 

ระดับช้ัน 
ผลประเมินพัฒนาการ ด้าน 

ครบท้ัง 4 ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อนุบาล 1 16 16 16 16 16 
อนุบาล 2 64 64 64 64 64 
อนุบาล 3 70 69 70 70 69 

รวม 151 150 151 151 150 
ร้อยละเฉล่ีย 50.3 50 50.3 50.3 50 

 
1.5 ผลการประเมินตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ช่วงช้ัน 
จำนวน
(คน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้(ผู้เรียนมีผลประเมินระดับ 3 ข้ึนไป) ค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ ไทย คณิตฯ วิทย์ฯ อังกฤษ สังคมฯ สุขฯ ศิลปะ อาชีพ 

ป.1  76  65  70  73  62  68  76  76  75  70.63  
ป.2  82  75  57  78  66  80  81  79  79  74.38  
ป.3  94  63  67  79  80  89  93  94  76  80.13  
ป.4  80  55  61  70  67  77  78  73  78  69.88  
ป.5  88  76  65  76  67  81  86  83  87  77.63  
ป.6  76  66  48  50  51  66  72  65  49  58.38  

รวม/เฉล่ีย 496  66.67 61.33 71  65.5  76.83 81  78.31 74  71.83  
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1.6 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  

1.6.1 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2564   
(จำนวนนักเรียนเข้าทดสอบ 90 คน)  

ความสามารถ ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านคณิตศาสตร์ 45.60 48.73 49.44 
ด้านภาษาไทย 50.16 55.48 56.14 
รวม 2 ด้าน 47.70 52.11 52.8 

ค่าเฉล่ียร้อยละ 47.70 52.11 52.8 

1.6.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2563 - 
2564 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
ผลต่าง 

จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
ด้านคณิตศาสตร์ 42.84 45.60 2.76 6.44 

ด้านภาษาไทย 48.51 50.16 1.65 3.40 

รวม 2 ด้าน 45.67 47.70 2.03 4.44 

 

1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ค่าเฉล่ียร้อยละ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 53.34 49.54 50.38 
คณิตศาสตร์ 36.32 35.85 36.83 
วิทยาศาสตร์ 37.25 33.68 34.31 
ภาษาอังกฤษ 46.08 35.46 39.22 

เปรียบเทียบปีการศึกษาปัจจุบันและย้อนหลัง 1 ปีการศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
 

รายวิชา ปี 2563 ปี 2564 ผลต่าง(+/-) ร้อยละ(เพ่ิม/ลด) 
ภาษาไทย 58.27 53.34 -4.93 -8.46 
คณิตศาสตร์ 30.43 36.32 5.89 19.36 
วิทยาศาสตร์ 42.05 37.25 -4.8 -11.41 
ภาษาอังกฤษ 52.55 46.08 -6.47 -12.31 
ค่าเฉล่ียร้อยละ 45.83 45.83 -2.58 -5.63 
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1.8 ผลประเมินสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช 2551 ของผู้เรียน 5 ด้าน  ในระดับดี (2) ข้ึนไป ปีการศึกษา 2564 
สมรรถนะสำคัญ ป. 6 ม. 3 ม. 6 ค่าเฉล่ียร้อยละ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 76 - -  
2. ความสามารถในการคิด 76 - -  
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 76 - -  
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 76 - -  
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 76 - -  

ค่าเฉล่ียร้อยละ 100 - -  
 
1.9 ผลประเมิน การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์  

ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดี (2) ข้ึนไป (ระดับช่วงช้ัน) 
ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนระดับดี(2) ข้ึนไป ค่าเฉล่ียร้อยละ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 76  75 98.68  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 82  82  100  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 94  94  100  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 80  80  100  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 88  88  100  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 76  73 96.05  

ค่าเฉล่ีย 82.67 82.50 99.12  
 
 
1.10 ผลประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2564 
ระดับช่วงช้ัน ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม ค่าเฉล่ียร้อยละ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 0  1.31  1.31  97.36  100  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 0  0  2.43  97.56  100  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 0  0  1.06  98.93  100  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 0  0  17.5  82.5  100  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 0  0  1.13  98.86  100  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 0  0  3.94  96.05  100  

รวม 0  1.31  27.37  571.26  600  
ค่าเฉล่ีย 0  0.21  4.56  95.21  100  
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1.11 แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน จำนวนผู้เรียนท่ีใช้ศึกษาเรียนรู้ 

1.11.1 แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ จำนวนนักเรียนท่ีใช้ 
1. ห้องสมุด 6. ห้องวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 1 ถึง ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 646 คน 2. แปลงเกษตร 7. สนามเด็กเล่น 
3. ห้องคอมพิวเตอร์ 8. สนามฟุตบอล 
4. ห้อง SSS  
5. ห้องเธียเตอร์  

 

1.11.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ จำนวนนักเรียนท่ีใช้ 
1. วัดสันทรายหลวง นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 1 –  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 646 คน 

 

2. วัดโป่งสลี 
3. วัดป่ากล้วย 
4. สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชน้ำมันและชาน้ำมัน อ.แม่สาย 
6. วัดศรีปูคา บ้านร่องก๊อ 
7. สิงห์ปาร์ค เชียงราย 
8. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสันทรายน้อย (โรงเรียนอนุบาล
เมืองเชียงราย) 

1.11.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากรบุคคลภายนอก 

ช่ือ – นามสกุล / กลุ่มบุคคล /หน่วยงาน ความเช่ียวชาญด้าน สถิติการให้ความรู้จำนวนช่ัวโมงต่อปี 

1. รต.อ.เฉลิมพล สารทอง การป้องกันยาเสพติด 12 ช่ัวโมง / ปี 
2. พระสุชาติ จิตเมธี จายแสง สอนศีลธรรม 5 ช่ัวโมง / ปี 
3. พระชนะวงศ์ จิตตทนโต มะกอกคำ สอนศีลธรรม 5 ช่ัวโมง / ปี 
4. พระคมกฤช ครุสันต์  สวดมนต์แปลไทย 

สวดสรภัญญะ 
54 ช่ัวโมง / ปี 
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 ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ระดับปฐมวัย 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 

ผลการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
1.1 กระบวนการพัฒนา   

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) มีกระบวนการพัฒนาเด็ก 
ที่หลากหลาย ในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งรูปแบบกิจกรรมประจำวัน กิจกรรมที่เรียนรู้ตามหน่วยการเรียน และโครงการ/กิจกรรม 
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณ
เหมาะสมตามวัย สอนให้เด็กรู้จักการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย โดยการล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากการใช้ห้องน้ำห้องส้วมทุกครั ้ง การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน 
มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ในห้องเรียนเป็น
ประจำทุกเดือน โดยนำข้อมูลมาบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล  พร้อมทั้งส่งข้อมูลให้กับทาง
โรงเรียนเป็นประจำภาคเรียนละ 2 คร้ัง มีกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ 
ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู ่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที ่เป็นอันตราย 
มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี ่ยงจากอันตราย มีพื ้นที ่จำลองการจราจร 
และทางม ้าลายท ี ่ฝ ึกเด ็กให ้ เร ียนร ู ้ถ ึ งความปลอดภัยบนท้องถนน  ข ้ามถนนตรงทางม ้าลายได้  
มีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดข้ึน
ได้ในชีวิตประจำวัน มีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทราย มาดูแลส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของเด็กภาคเรียนละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม
ให้เด ็กได ้ เล ่นก ีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให ้เข ้าร ่วมการแข่งข ันก ีฬาส ีของโรงเร ียน มีการ 
จัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้างทัศนศึกษาตามแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ 
ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาท
ในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน  ฝึกให้เด็กรู้จักรับผิดชอบ 
รู ้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื ่อนในห้องเรียน ทำงานร่วมกับเพื ่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ ่มในการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก
ประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวัน
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สำคัญทางชาติ  กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความ
อดทน  มีความมั ่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี 
ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความ
สนุกสนาน   มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียน
การสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออก
ตามศักยภาพของตน โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ กิจกรรม STEM ทำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา 
มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว กล้าซักถาม
เพื่อค้นหาคำตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน 
ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพื่อนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพ
ระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ การปั้น หนูน้อยคนเก่งเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยการสื่อภาษา 
ที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้ 
นอกสถานท่ี แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

1.2 ผลการดำเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวบ่งข้ี
ความสำเร็จ ปี 2564 

ผลท่ีเกิดข้ึน ระดับคุณภาพ 

1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเอง 

ระดับยอดเย่ียม 
เด ็กร ้อยละ 90 มีน ้ำหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  
เ ค ล ื ่ อ น ไ ห ว ร ่ า ง ก า ย
คล่องแคล่ว  ทรงตัวได้ดี ใช้
มือและตาประสานสัมพันธ์ 
ได ้ ด ี  ด ูแลร ั กษาส ุ ขภาพ
อนามัยส่วนตนและปฏิบัติจน
เป ็นน ิส ัย  ปฏิบ ัต ิตนตาม
ข ้ อตกลง เก ี ่ ย วก ั บความ
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะท่ี
เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และ 
ร ะ ว ั ง ภ ั ย จ า ก บ ุ ค ค ล  
สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์
ท่ีเส่ียงอันตราย 

เด ็กร ้อยละ 94.93 มี
น ้ ำหน ัก  ส ่วนส ู งตาม
เ ก ณ ฑ ์ ม า ต ร ฐ า น  
เ คล ื ่ อน ไหวร ่ า งกาย
คล่องแคล่ว  ทรงตัวได้ดี 
ใช ้ม ือและตาประสาน
สัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยส่วนตน
และปฏิบัติจนเป็นนิสัย  
ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค สิ ่งเสพติด และ 
ร ะ ว ั ง ภ ั ย จ า ก บุ ค คล 
ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม  แ ล ะ
สถานการณ ์ท ี ่ เ ส ี ่ ย ง
อันตราย 

ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวบ่งข้ี
ความสำเร็จ ปี 2564 

ผลท่ีเกิดข้ึน ระดับคุณภาพ 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

ระดับยอดเย่ียม 
เด็กร้อยละ 90  ร่าเริงแจ่มใส 
แสดงอารมณ์ความรู ้ส ึกได้
เหมาะสม  รู ้จ ักการอดทน  
อดกลั ้นและรอคอย ชื ่นชม
และยอมร ั บผล ง านของ
ตนเองและผู้อื่น มีค่านิยมที่ดี 
มีความมั ่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน
เคารพสิทธิ เห็นอกเห็นใจ
ผ ู ้อ ื ่น  มีความร ับผ ิดชอบ  
ซื ่อส ัตย์ส ุจร ิต มีค ุณธรรม 
จริยธรรมตามที่สถานศึกษา
กำหนด  ชื่นชม    มีความสุข
และแสดงออกผ่านงานศิลปะ 
ดนตรี และการเคล่ือนไหว 

เด็กร้อยละ 96.91 มี
พัฒนาการด้านอารมณ์ 
จ ิ ต ใ จ  ควบค ุ ม  และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 
สังเกตได้จากการกล้าพูด 
กล้าแสดงออก รู ้จักเข้า
แ ถ ว  ร อ ค ิ ว  ใ น ก า ร
รับประทานอาหาร รู้จัก
หน้าท่ีรับผิดชอบ ตามท่ี
ได้ร ับมอบหมายทั ้งใน
และนอกห้องเรียน ตาม
เขตพื้นที่รับผิดชอบ ร่า
เริง แจ่มใส 

ยอดเย่ียม 

3. มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกท่ีดีของโรงเรียน 

ระดับยอดเย่ียม 
 เด็กร้อยละ 90  ช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน มีวินัยในตนเอง 
ประหยัดและพอเพียง มีส่วน
ร ่วมด ูแลร ักษาธรรมชาติ
ส ิ ่ ง แวดล ้ อมในและนอก
ห้องเร ียน มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทยและรักความ
เป็นไทย มีสัมมาคารวะกับ
ผู ้ใหญ่ ยอมรับหรือเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 เด็กร้อยละ 97.05 มี
พั ฒ น า ด ้ า น ส ั ง ค ม 
ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
ส ั ง เ ก ต ไ ด ้ จ า ก ก า ร
ช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ 
ท ั ้ ง ขอ งส ่ วนต ั ว และ
ส่วนรวม รู้จักย้ิม ทักทาย 
อยู ่เป็นนิจ อยู ่ร ่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ยอดเย่ียม 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ส่ือสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

ระดับดีเลิศ 
เด ็กร ้อยละ  85 สนทนา
โต้ตอบและเล่าเรื ่องให้ผู ้อ่ืน
เข้าใจ  รู้จักตั้งคำถามในสิ่งท่ี
ตนเองสนใจหรือสงสัย  และ
พยายามค ้นหาคำตอบได้ 
อ่านหนังสือภาพ นิทานและ
เล ่าเร ื ่องท ี ่ตนเองอ ่านได้
เ ห ม า ะ ส ม ก ั บ ว ั ย  มี
ความสามารถในการคิดรวบ

เด็กร้อยละ 94.55 มี
พ ั ฒ น า ก า ร ด ้ า น
สติปัญญา สื่อสารได้ มี
ท ักษะการค ิดพ ื ้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้  
 

ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวบ่งข้ี
ความสำเร็จ ปี 2564 

ผลท่ีเกิดข้ึน ระดับคุณภาพ 

ยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
การคิดแก้ปัญหา เขียนภาพ
และส ัญล ั กษณ ์ ไ ด ้  และ
สามารถต ัดส ินใจในเร ื ่อง
ง ่ ายๆได ้  แสดงความ คิด
สร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง 
การเคลื่อนไหว และศิลปะ มี
เจตคติที ่ดีต่อการเรียนรู้ ใช้
สื ่อเทคโนโลยีเป็นเครื ่องมือ
ในการเรียนรู ้และแสวงหา
ความรู้ได้ 

 
1.3 จุดเด่น 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถ

ดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์
แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรม
ประจำวันอย่างดี 
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1.4 จุดควรพัฒนา 
- ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการอ่าน การสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้

ผู้อื ่นเข้าใจ  รู้จักตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย  และพยายามค้นหาคำตอบได้ อ่านหนังสือภาพ  
นิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา  เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้ และสามารถตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆได้  แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา  ท่าทาง  การเคลื่อนไหว และศิลปะ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
ใช้ส่ือเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ 

- การทำกิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
- การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
- การเสริมสร้างความม่ันใจให้กับเด็กปฐมวัย 

1.5 แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย ( สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์ ) ได้มีโครงการและกิจกรรมท่ี

สนับสนุนและส่งเสริมให้ได้มาตรฐานท่ีดีข้ึน ดังน้ี 
1.5.1 โครงการศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 
1.5.2 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
1.5.3 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  
1.5.4 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข 
1.5.5 กิจกรรมอาหารเสริม(นม) 
1.5.๖ กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล 
1.5.๗ กิจกรรมคาราวานพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
1.5.๘ กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย 
1.5.๙ กิจกรรมลดอ้วน ลดโรค 
1.5.๑๐ กิจกรรมหนูน้อยกินผัก 
1.5.๑๑ กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย 
1.5.12 กิจกรรมSTEM 
1.5.13 กิจกรรมสวนผักพอเพียง 
1.5.14 จัดกิจกรรมเสริมช่วงพักกลางวัน โดยเพ่ิมกิจกรรมท่ีฝึกความกล้าแสดงออกของเด็ก

ปฐมวัย เช่น เวทีหนูน้อยคนเก่ง เพ่ือให้เด็กได้ค้นหาความสามารถและความถนัดของตนเอง 
1.5.15 จัดทำบันไดงูเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีครอบคลุมเด็กท้ัง 4 ด้าน 
1.5.16 จัดทำตารางเก้าช่อง เพ่ือฝึกสมาธิและพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
1.5.17 กิจกรรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป 
1.5.18 กิจกรรมการเรียนรู้แบบวิทยาการคำนวณ 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ผลการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
2.1 กระบวนการพัฒนา   

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์ ) ได้มีการจัดการศึกษาปฐมวัย
คือมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบที่สำคัญ
เพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย ได้แก่ การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน
พิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ท้ังด้านร่างกายอารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ 
สำหรับด้านระบบกลไก การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยให้ผู้มี
ส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกท่ี
จำเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์ และอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม
และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้
เครื ่องนอน เครื ่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย  
ต่อพัฒนาการของเด็กและเหมาะสมกับวัย จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม บ่อน้ำ บ่อทราย ที่เหมาะสมปลอดภัย 
จัดให้มีพื้นที่สำหรับแปรงฟัน ล้างมือ ทำความสะอาดร่างกาย ห้องน้าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและ
เหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยเป็นรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถ่ิน   จัดครูท่ีเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
คือมีครูประจำการที ่จบการศึกษาปฐมวัย และมีพี ่เลี ้ยงที ่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย 
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ พัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง
ส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 
มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติ
หรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบ
เสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที ่สถานศึกษากำหนด มีการจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเน่ือง  
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2.2 ผลการดำเนินงาน   

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวบ่งข้ีความสำเร็จ 

ปี 2564 
ผลท่ีเกิดข้ึน 

ระดับ
คุณภาพ 

1. มีหลักสูตร
ครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 
ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถ่ิน 

ระดับยอดเย่ียม 
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา มี
หลักสูตรท่ียืดหยุ่นครอบคลุมพัฒนา ท้ัง 4 
ด้านสอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัย 
โดยสถานศึกษาออกแบบการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นการเตรียมความพร้อม 
โดยเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติ
ตอบสนองความต้องการและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถ่ิน 

สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา 
ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน โดย
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีมีแบบ
แผนของเล่น ตามแนวคิดไฮสโคป  
และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดย
สถานศึกษาออกแบบการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นการเตรียมความ
พร้อม  และส่งเสริมด้านการส่ือสาร
ทางด้านภาษา โดยเรียนรู้ผ่านการ
เล่นและลงมือปฏิบัติตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถ่ิน 

ยอดเย่ียม 

2. จัดครูให้เพียงพอ
กับช้ันเรียน 

ระดับยอดเย่ียม 
สถานศึกษาจัดให้ทุกห้องเรียนมีครูท่ีจบ
การศึกษาปฐมวัย และจัดครูให้เหมาะสม
กับภารกิจการสอน 

สถานศึกษาจัดครูท่ีจบการศึกษา
ปฐมวัยให้เหมาะสมกับภารกิจการ
เรียนการสอน  หรือผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัยและมีครูจำนวน
หน่ึงท่ีไม่จบการศึกษาปฐมวัย แต่มี
การพัฒนาตนเอง การอบรมปฐมวัย
อย่างสม่ำเสมอ และพอเพียงกับช้ัน
เรียน 

ยอดเย่ียม 

3. ส่งเสริมให้ครูมี
ความ เช ี ่ ย วชาญ
ด ้ า น ก า ร จั ด
ประสบการณ์ 

ระดับยอดเย่ียม 
ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการ
จัดกิจกรรมมีการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กครบท้ัง 4 ด้าน เป็น
รายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและ
ครอบครัว 

ครูทุกคน  มีความรู้ความสามารถใน
การวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และประเมิน
พัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์
สำคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรม มีการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กครบท้ัง 4 ด้านเป็น
รายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก
และ ครอบครัว 

ยอดเย่ียม 

4. จัด
สภาพแวดล้อมและ
ส่ือเพ่ือการเรียนรู้
อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

ระดับยอดเย่ียม 
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้โดย
คำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัย มี
อาคารเป็นเอกเทศ ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้  โดยคำนึงถึงความสะอาด
และปลอดภัย มีอาคารเป็นเอกเทศ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลและกลุ่ม มีมุม

ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวบ่งข้ีความสำเร็จ 

ปี 2564 
ผลท่ีเกิดข้ึน 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์
หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์และสืบเสาะหา
ความรู้ 

ประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการ
เรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และสืบเสาะหาความรู้ 

5. ให้บริการส่ือ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือ
การเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ระดับยอดเย่ียม 
สถานศึกษาอำนวยความสะดวกและ
ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ 
และอุปกรณ์รวมท้ังส่ือการเรียนรู้ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนา
ครูอย่างเพียงพอ 

สถานศึกษาอำนวยความสะดวกและ
ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมท้ังส่ือการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครู 

ยอดเย่ียม 

6. มีระบบบริหาร
คุณภาพท่ีเปิด
โอกาสให้
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

ระดับยอดเย่ียม 
 สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ท่ี
สถานศึกษากำหนดจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาท่ีรับกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษา
กำหนดและดำเนินการตามแผน  มีการ
ประเมินผล ติดตามและตรวจสอบคุรภาพ
ภายในสถานศึกษา ติดตาม ผลการ
ดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองประจำปี  นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยภาคี 4 ฝ่าย และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม
พร้อมจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดทุกปีการศึกษา 

สถานศึกษากำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ท่ีรับกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษา
กำหนดและดำเนินการตามแผน  มี
การประเมินผล ติดตามผลการ
ดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองประจำปี  นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  โดยภาคี 4 
ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษา
มีส่วนร่วมพร้อมจัดส่งรายงานการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้น
สังกัดทุกปีการศึกษา 

ยอดเย่ียม 

2.3 จุดเด่น 
2.3.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
2.3.2 การจัดสิ ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ

สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.3.3 ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและครบทุกช้ันเรียน  

2.4 จุดควรพัฒนา 
2.4.1 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4.2 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
2.4.3 กำหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน  
2.4.4 ปรับปรุงลานกิจกรรมกลางแจ้งให้มีความสวยงาม 
2.4.5 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้เป็นพ้ืนท่ีท่ีสามารถปีนป่ายได้ 
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2.4.6 สร้างสนาม BBL ให้เด็กปฐมวัยได้มีพัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน 
2.4.7 ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัย 

 
2.5 แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

2.5.1 โครงการศูนย์ต้นแบบปฐมวัย 
2.5.2 กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการ 
2.5.3 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
2.5.4 โครงการจ้างครูและบุคลากร 
2.5.5 โครงการจัดหาส่ือและอุปกรณ์ประจำห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
2.5.6 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 
2.5.7 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้เป็นภาษาอังกฤษแบบเข้ม 
2.5.8 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่มาตรฐานสากล 
2.5.9 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
2.5.10 ปรับปรุงบริเวณลานกิจกรรมให้เอ้ือต่อการเรียน 
2.5.11 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้เป็นสนามแบบ BBL 
2.5.12 ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
2.5.13 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มร่ืน มีจุดเช็คอิน 
2.5.14 จัดทำบันไดงูเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีครอบคลุมเด็กท้ัง 4 ด้าน 
2.5.15 จัดทำตารางเก้าช่อง เพ่ือฝึกสมาธิและพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
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มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ผลการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
3.1 กระบวนการพัฒนา   

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข ภายใต้คำว่า เก่ง ดี มีสุข ในรูปแบบบูรณา
การการเรียนรู้ เรียนผ่านการเล่น เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ และมีการพัฒนาครอบคลุม
ครบทั้ง 4 ด้าน ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีการใช้สื ่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัยที่ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้เหมาะสมกับวัย ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่าง
เหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อใหญ่เล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้าน
อารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้า
แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน มีความรับผิดชอบด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
ได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ด้านสติปัญญา มีความคิดร่วมยอด รู้จักการ
แก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและ
การเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจความสามัคคี รู้จักการแบ่งปัน และการรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็ก
เกิดการเรียนรู ้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู ้เรียน ชั้นเรียน 
มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจ
ภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
นอกจากนี้ยังมี การจัดการเรียนการสอนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรม STEM  
ศึกษา  กิจกรรมไฮสโคป และวิทยาการคำนวณที่นำมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กอนุบาลในโรงเรียน
อีกด้วย 

จัดสภาพห้องเรียนให้มีบรรยากาศที ่ดี กว้างขวางพอเหมาะ อากาศถ่ายเท มีมุมส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การ
เรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตร
ประจำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถามการสำรวจ และการวิเคราะห์
ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด มี
การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ประจำปี มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมท้ัง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเน่ือง 
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3.2. ผลการดำเนินงาน 

ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมายและตัวบ่งข้ีความสำเร็จ ปี 
2564 

ผลท่ีเกิดข้ึน 
ระดับ
คุณภาพ 

1 จัด
ประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

ระดับยอดเย่ียม 
ครูปฐมวัยทุกคนวิเคราะห์ข้อมูลเด็ก
รายบุคคลจากข้อมูลพ้ืนฐาน ทำ
แผนการจัดประสบการณ์จากการ
วิเคราะห์มาตรฐาน คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดย
มีกจิกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาเด็กครบท้ัง 
4 ด้าน 

ครูร้อยละ 96.25   วิเคราะห์ข้อมูล
เด็กเป็นรายบุคคลจากข้อมูลพ้ืนฐาน 
จัดทำแผนการจัดประสบการณ์จาก
การวิเคราะห์มาตรฐาน คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  
โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ครบท้ัง 4 ด้าน 

ยอดเย่ียม 

2 สร้างโอกาส
ให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์
ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ระดับยอดเย่ียม 
ครูปฐมวัยร้อยละ  90  จัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการ เช่ือมโยง
กับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาส
เลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระตามความ
ต้องการ ความสนใจ ความสามารถ 
ตอบสนองวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคลหลากหลายรูปแบบ จาก
แหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เด็กได้
เรียนรู้ผ่านการเล่น และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

ครูปฐมวัยร้อยละ  95  จัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการ เช่ือมโยง
กับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาส
เลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระตามความ
ต้องการ ความสนใจ ความสามารถ 
ตอบสนองวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคลหลากหลายรูปแบบ จาก
แหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เด็กได้
เรียนรู้ผ่านการเล่น และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

ยอดเย่ียม 

3 จัด
บรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

ระดับยอดเย่ียม  
ครูจัดห้องเรียนให้สะอาดอากาศถ่ายเท 
ปลอดภัย มีพ้ืนท่ีแสดงผลงานเด็ก 
พ้ืนท่ี สำหรับมุมประสบการณ์และการ
จัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ครูใช้ส่ือ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้
ของเด็ก มีส่ือของเล่นท่ีกระตุ้นการคิด 
และหาคำตอบด้วยตนเอง 

ครูปฐมวัย ร้อยละ 94.5 ครูจัด
ห้องเรียนให้สะอาดอากาศถ่ายเท 
ปลอดภัย มีพ้ืนท่ีแสดงผลงานเด็ก 
พ้ืนท่ี สำหรับมุมประสบการณ์และการ
จัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ครูใช้ส่ือ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้
ของเด็ก มีส่ือของเล่นท่ีกระตุ้นการคิด 
และหาคำตอบด้วยตนเอง 

ยอดเย่ียม 

4 ประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริง
และนำผลการ
ประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการ

ระดับยอดเย่ียม 
ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม
และกิจวัตรประจำวันด้วยเคร่ืองมือ
และวิธีการท่ีหลากหลาย  ไม่ใช้
แบบทดสอบ วิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม
และผู้ท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมและนำผล

ครูปฐมวัย ร้อยละ 92.5 ประเมิน
พัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจำวันด้วยเคร่ืองมือและวิธีการท่ี
หลากหลาย  ไม่ใช้แบบทดสอบ 
วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมและนำผล
การประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก  

ยอดเย่ียม 
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ประเด็น
พิจารณา 

ค่าเป้าหมายและตัวบ่งข้ีความสำเร็จ ปี 
2564 

ผลท่ีเกิดข้ึน 
ระดับ
คุณภาพ 

จัด                 
ประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

การประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก  
และแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก 

และแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพกับ
หน่วยงานภายใน 

3.3 จุดเด่น 
3.3.1 เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
3.3.2 เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
3.3.3 มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3.4 ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

 
3.4  จุดควรพัฒนา 

3.4.1 จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
3.4.2 พัฒนาเคร่ืองเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
3.4.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
3.4.4 ควรมีการจัดทำแผนเฝ้าระวังความปลอดภัยในระดับความปฐมวัย เพื่อแก้ไขและป้องกัน

ภัยในสถานศึกษา 
3.4.5 ควรมีการฝึกซ้อมหนีไฟกับเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ปีละ 2 คร้ัง เป็นประจำทุกปี 
3.4.6 ควรมีการจัดทำโครงงานที่ส่งเสริมระเบียบวินัย เสริมจากการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 

เพ่ือฝึกความมีวินัยและความเป็นพลเมืองท่ีดีต่อสังคม 
3.4.7 การปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจรท่ีชำรุดเลือนรางให้อยู่ในสภาพท่ีชัดเจน 

3.5 แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
3.5.1 กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
3.5.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
3.5.3 กิจกรรมพัฒนาเคร่ืองเล่นสนาม 
3.5.4 โครงการศูนย์ต้นแบบปฐมวัย 
3.5.5 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
3.5.6 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
3.5.7 กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของไฮสโคป 
3.5.8 จัดทำแผนเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
3.5.9 ฝึกซ้อมหนีไฟและแผ่นดินไหวเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ 
3.5.10 ปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจรท่ีชำรุดให้มีความชัดเจน 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ผลการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
1.1. กระบวนการพัฒนา   

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้ในทุก
กลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและเปิดหลักสูตรเพิ่มเติมตามความสนใจของผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาจีน 
คอมพิวเตอร์ การค้นคว้าอิสระ (IS) วัฒนธรรมต่างชาติ หลักสูตรการป้องกันการทุจริต ดนตรีสากล นอกจากน้ี
ยังมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและตามศักยภาพของตน เช่น กิจกรรมชมรม 
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  กิจกรรมวันสำคัญ   มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดง
ศักยภาพของตนเอง ผ่านการแข่งขันทักษะวิชาการในโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้จากการค้นคว้าด้วยตัวเอง (IS) กิจกรรมสะเต็มศึกษา โครงงานและการไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 

ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล มี
การจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มอ่อน ปานกลาง เก่ง โดยใช้ผลการทดสอบท่ีเป็นมาตรฐาน ได้แก่ ผลการทดสอบการ
อ่านการเขียน (RT) ชั้น ป.1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3  ผลการทดสอบระดับชาติ(ONET) 
ชั้น ป.6 และผลการทดสอบปลายปีของสพฐ. ระดับชั้น ป.2 4 และ 5 และเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการล้มเหลว
ทางการเรียน โดยการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ คัดกรอง ออกแบบการเรียนการสอนสำหรับเด็กแต่ละกลุ่ม
ให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน มีการผลิตและพัฒนาสื่อที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน จัด
แหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เช่น มุมหนังสือในห้องเรียน ป้ายนิเทศ ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต โดยทาง
โรงเรียนได้มีการสนับสนุนการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต มีการปล่อยสัญญาณ WIFI ให้ผู้เรียนได้ใช้สัญญาณ เพ่ือ
สืบค้นหาความรู้ มีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ผ่านการสอนแบบ Active learning เพื่อให้ผู้เรียนได้
คิดวิเคราะห์วางแผน ในการปฏิบัติงานและการทำงาน ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่ได้อ่าน ได้ฟัง ได้
ดู โดยผ่านการเขียนการพูด ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้ มีการวางแผน กำหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ มีความคิดริเริ่มในการทำสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม ภาคภูมิใจในผลงานของตนและช่ืนชมผลงานของผู้อ่ืน 

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  
กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง กิจกรรมอบรมสุดสัปดาห์ กิจกรรมวันสำคัญของท้องถิ่นและศาสนา 
โครงการค่ายคุณธรรม กิจกรรมสอบธรรมศึกษา กิจกรรมวันกตัญญู กิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ได้แก่
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ อาหารเสริมนม กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้รับการตรวจสุขภาพจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันทราย มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนห่างไกลจากสิ่งเสพติดให้โทษโดยผ่าน
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กิจกรรม รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด โครงการ D.A.R.E แห่งประเทศไทย (การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กผู้เรียน)  

1.2 ผลการดำเนินงาน   
1.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวบ่งข้ี
ความสำเร็จ ปี 2564 

ผลท่ีเกิดข้ึน ระดับคุณภาพ 

1. มีความสามารถในการอ่าน 
    การเขียน การส่ือสารและ 
    การคิดคำนวณ 

ระดับยอดเย่ียม 
นักเรียนร้อยละ 90 มี
ความสามารถในการอ่าน คำ
พ้ืนฐานตามระดับช้ัน 
 

ผู้เรียนร้อยละ 90.91 
มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิด
คำนวณตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนดในแต่
ละระดับช้ัน  

ยอดเย่ียม 
 

2. มีความสามารถในการคิด 
   วิเคราะห์ คิดอย่างมี 
   วิจารณญาณ อภิปรายแลก  
   เปล่ียน ความคิดเห็นและ 
   แก้ปัญหา 

ระดับยอดเย่ียม 
ผู้เรียนร้อยละ 85 ข้ึนไป มี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลก 
เปล่ียน ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ 88.89  
มีความสามารถในการคิด
จำแนกแยกแยะ
ใคร่ครวญไตร่ตรอง 
พิจารณาอย่างรอบคอบ 
โดยใช้เหตุผลประกอบ 
การตัดสินใจ มีการ
อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

ยอดเย่ียม 
 

3. มีความสามารถในการสร้าง 
   นวัตกรรม 

ระดับดีเลิศ 
นักเรียนร้อยละ 80 มี 
ผลงาน/โครงการท่ีน้าไปสู่
การ ขยายผล/ต่อยอด
ความคิดได้ อย่างน้อย 1 ช้ิน
ต่อปี การศึกษา 

ผู ้เร ียนร้อยละ 86.87 
ขึ้นไป มีความสามารถใน
การรวบรวมความรู้ได้ท้ัง
ด ้ ว ยต ั ว เ อ ง และกา ร
ทำงานเป็นทีม เชื่อมโยง
อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  แ ล ะ
ประสบการณ์มาใช ้ใน
การสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ๆ 
อาจเป ็นแนวความคิด 
โ ค ร ง ก า ร  โ ค ร ง ง า น 
ช้ินงาน ผลผลิต 

ดีเลิศ 
 

4. มีความสามารถในการใช้ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
    การส่ือสาร 

ระดับยอดเย่ียม 
นักเรียนทุกคนสามารถ
สืบค้น ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต สรุป ความรู้

ผู้เรียนร้อยละ 100               
มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร เพ่ือการ

ดีเลิศ 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวบ่งข้ี
ความสำเร็จ ปี 2564 

ผลท่ีเกิดข้ึน ระดับคุณภาพ 

ด้วยตนเองและมี ผลงาน
อย่างน้อยจ้านวน ๑ ช้ินต่อปี
การศึกษาตาม ระดับช้ัน 
สามารถส่ือสารและ น้าเสนอ
ผลงานโดยใช้ เทคโนโลยีได้
คล่องแคล่ว 

พัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การ
ส่ือสาร การทำงานอย่าง
สร้างสรรค์ และมี
คุณภาพ 
 

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับยอดเย่ียม 
ผู้เรียนร้อยละ 85 ข้ึนไป มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้เรียนร้อยละ 92.93            
มีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพ้ืนฐาน
เดิมในด้านความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ
กระบวนการต่างๆ 
รวมท้ังมีความก้าวหน้า
ในผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

ยอดเย่ียม 

6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน  
   และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ระดับยอดเย่ียม 
ผู้เรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป มี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ผู ้เร ียนร้อยละ 88.89           
มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
ในการจัดการ เจตคติที่ดี
พร้อมที ่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั ้นที ่ส ูงขึ ้น การ
ทำงานหรืองานอาชีพ 

ยอดเย่ียม 

1.2.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวบ่งข้ี
ความสำเร็จ ปี 2564 

ผลท่ีเกิดข้ึน ระดับคุณภาพ 

1. มีคุณลักษณะและค่านิยม 
   ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา 
   กำหนด 

ระดับดีเลิศ 
ผู้เรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป มี 
วินัย และความรับผิดชอบต่อ 
สังคม มีคุณลักษณะและ 
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา 
กำหนด 

ผู้เรียนทุกคนมี
คุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

ดีเลิศ 

2. มีความภูมิใจในท้องถ่ิน   
    และความเป็นไทย 

ระดับยอดเย่ียม 
นักเรียนทุกคนเข,าร.วม 

กิจกรรมประเพณีในท,องถ่ิน 

ในเขตบริการของโรงเรียน  

ผู้เรียนทุกคนมีความ
ภูมิใจในท้องถ่ินและ
ความเป็นไทย 

ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวบ่งข้ี
ความสำเร็จ ปี 2564 

ผลท่ีเกิดข้ึน ระดับคุณภาพ 

3. ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน 
   ความแตกต่างและ 
   หลากหลาย 

ระดับยอดเย่ียม 
ผู้เรียนร้อยละ 85 ข้ึนไป 
สามารถใช้ชีวิตร่วมกับ 
นักเรียนคนอ่ืน ๆ ท่ีมีเช้ือชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม และ 
ประเพณีท่ีแตกต่าง เข้าใจ 
ยอมรับ และสามารถ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรม 
พร้อมท้ังรับฟังความคิดเห็น
ท่ี แตกต่างกันโดยไม่ใช้ความ 
คิดเห็นส่วนตัวเป็นท่ีต้ัง 
สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ 
อย่างปกติสุขและมีความ 
สามัคคีกัน 

ผู้เรียนทุกคนยอมรับและ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณี 

ยอดเย่ียม 

4. มีสุขภาวะทางร่างกาย  
    และจิตสังคม 

ระดับยอดเย่ียม 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป มี
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ตาม
เกณฑ์ของกรม อนามัย 
และมสี มรรถภาพ ทางกาย
ตามเกณฑ์ของ กรมพล
ศึกษา 

ผู้เรียนร้อยละ 94.95  
มีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยสามารถอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่
มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

ยอดเย่ียม 

1.3 จุดเด่น 
ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน

การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน คำพ้ืนฐานตามระดับช้ันสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการแนะนำตนเอง สถานศึกษา
และสนทนาอย่างง่ายมีความสามารถในการอ่าน เขียน ภาษาไทยอยู่ในระดับ 4 ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถาบันภาษาไทยมีผลงาน/ชิ้นงานจากการทำโครงงาน(กลุ่มหรือเดี่ยว) และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด
ขั้นตอนการทำงานและปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้เกือบครบทุกขั้นตอนมีผลงาน/โครงการที่นำไปสู่การ
ขยายผล/ต่อยอดความคิดได้อย่างน้อย 1 ชิ้นต่อปีการศึกษาสามารถสร้างผลงานชิ้นงาน stem ได้อย่างน้อย 2 
ชิ้นต่อปีโดยสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและสรุปความรู้ด้วยตนเองและมีผลงานอย่างน้อยจำนวน 1 ชิ้นต่อปี
การศึกษาตามระดับชั้น สามารถสื่อสารและนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย
รวมเป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนดมากกว่าระดับ 4 ขึ้นไป มีทักษะพื้นฐานในงานวิชาชีพที่และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 1 อย่างต่อปีการศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคมมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนน
เฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ  
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นอกจากนี้ผู้เรียนยังรู้จักการวางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้า
แสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์สามารถแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมท้ัง
สามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรจากพื้นฐานเดิมอย่าง
ต่อเนื่อง ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และเม่ือ
จบปีการศึกษา ผู้เรียนเรียนต่อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนและเลือกสาขาวิชาท่ีเหมาะกับตนเอง  

ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด กล่าวคือผู้เรียนมี
ความเอื้ออาทรผู้อื ่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความ
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของตนเอง มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัยผู้เรียนรู้และตระหนัก
ถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย 
ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของ
สังคม ท้ังน้ี มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

ผู้เรียนรักการอ่านหนังสือ อ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมท้ังสามารถเขียนเพ่ือการส่ือสารได้
ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  

1.4 จุดควรพัฒนา 
เร่งพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 – ป.- 3 ด้านการนำเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อย่างสมเหตุสมผล การอ่านจับใจความสำคัญ การอ่านรู้เรื่อง และต้องพัฒนาทักษะการเขียนจับใจความสำคัญ 
การคิดเลข การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม   

1.5 แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน   
ทางโรงเรียนได้จัดทำโครงการเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึนดังน้ี 
1.5.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
1.5.2 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
1.5.3 โครงการห้องเร ียนสองภาษาตามโครงการจ ัดการเร ียนการสอน ตามหลักส ูตร

กระทรวงศึกษาธิการ 
1.5.4 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบเข้ม 

(Intensive English Course : I.E.C) 
1.5.5 โครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน 
1.5.6 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะผู้เรียน 
1.5.7 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
1.5.8 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในโรงเรียน 
1.5.9 โครงการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1.5.10 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และพัฒนาส่ือประจำห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
1.5.11 โครงการต้นแบบเรียนรวม 
1.5.12 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
1.5.13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด 
1.5.14 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยผู้เรียน 
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1.5.15 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการเรียนการสอน 
1.5.16 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เน่ืองในวันสำคัญ 

 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ผลการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
2.1 กระบวนการพัฒนา   

สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน
ร่วมกัน (SWOT) กำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา แต่งตั ้งหัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่ายเพ่ือ
บริหารงาน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าระดับช้ัน ป.1-3 และ ป.4-6  และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ทุก
ฝ่ายสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับหน้าที่ ที่รับผิดชอบพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  
มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานโดยการสำรวจ
ความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา 

ทำให้สถานศึกษาบรรลุผลตามท่ีต้ังไว้ดังน้ี 
๑. สถานศึกษามีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก

กลุ่มเป้าหมายและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา มีนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตามความต้องการของชุมชน 
ท้องถ่ิน และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

๒. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความชำนาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

๓. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

๔. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๕. สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

6. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก     
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
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๗. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

2.2 ผลการดำเนินงาน   

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวบ่งข้ี
ความสำเร็จ ปี 2564 

ผลท่ีเกิดข้ึน 
ระดับ
คุณภาพ 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
สถานศึกษากำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาของชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัด 
รวมท้ังทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคม 

โรงเรียนมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
ชุมชน นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัด 
รวมท้ังทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคม  

ยอดเย่ียม 
 

2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
สถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
โดยความร่วมมือของ
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย มีการนำ
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเป็น
แบบอย่างได้ 

สถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ ท้ังในส่วนการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา การนำ
แผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีการ
ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเน่ือง
มีการบริหารอัตรากำลัง 
ทรัพยากรทางการศึกษา 
และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีระบบการ
นิเทศภายใน การนำ
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากร และผู้ท่ี
เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมการวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนา 

ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวบ่งข้ี
ความสำเร็จ ปี 2564 

ผลท่ีเกิดข้ึน 
ระดับ
คุณภาพ 

และร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
โรงเรียนมีแผนพัฒนา
วิชาการท่ีคำนึงถึงคุณภาพ
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายโดย
ยึดนโยบายหน่วยงานต้น
สังกัดและของสถานศึกษา
สร้างโอกาสความเสมอภาค
ลดความเหล่ือมล้ำให้ผู้เรียน
ทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่า
เทียม 

โรงเรียนมีโครงการท่ี
คำนึงถึงคุณภาพผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดย
ยึดนโยบายหน่วยงานต้น
สังกัดและ ของ
สถานศึกษา สร้างโอกาส 
ความเสมอภาคลดความ
เหล่ือมล้ำ ให้ผู้เรียนทุก
คนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึง มี
การบริหารงานวิชาการ
ท้ังด้านการพัฒนา
หลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยง
วิถีชีวิตจริงและ
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 
 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนได้รับการอบรม
พัฒนาตนเองตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพและ
สอดคล้องกับหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายอย.างน,อย 20 

ช่ัวโมงต.อปCการศึกษา ใช, 

กระบวนการ PLC ในการ 

พัฒนาคุณภาพผู,เรียน  

โรงเรียนมีการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ
และจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามโครงการพัฒนา
บุคลากร 

ยอดเย่ียม 

5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ี
สะอาด ร่มร่ืน มีความ
ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนท่ีมี
คุณภาพได้มาตรฐานและ
เพียงพอสำหรับผู้เรียน 

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ท่ีสะอาด ร่มร่ืน มีความ
ปลอดภัย มีแหล่ง
พักผ่อนท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐานและเพียงพอ
สำหรับผู้เรียนท้ังภายใน
และภายนอกห้องเรียน 

ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวบ่งข้ี
ความสำเร็จ ปี 2564 

ผลท่ีเกิดข้ึน 
ระดับ
คุณภาพ 

6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและจัดการ
เรียนรู้ 

 
 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
โรงเรียนมีการจัดระบบการ
จัดหา การพัฒนาและการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีการจัดระบบ
การจัดหา การพัฒนา
และการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
สนับสนุนเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
อย่างเพียงพอแก่ผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมาย มี
ห้องเรียนเป็น Smart 
Classroom และใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  

ยอดเย่ียม 

2.3 จุดเด่น 
สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ี

หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม ผ่านทางหนังสือเชิญ 
Line Application ทางเว็บไซต์ Facebook ฯลฯ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายของสถานศึกษา มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพ มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผล การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานผล
การจัดการศึกษา นอกจากน้ีโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
2.4 จุดควรพัฒนา 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็งมากย่ิงข้ึน มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

2.5 แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
ทางโรงเรียนได้จัดทำโครงการเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึนดังน้ี 
2.5.1 โครงการห้องเร ียนสองภาษาตามโครงการจัดการเร ียนการสอน ตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ 
2.5.2 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบเข้ม 

(Intensive English Course : IEC) 
2.5.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
2.5.4 โครงการจัดหาวัสดุเคร่ืองใช้สำนักงาน งานธุรการ 
2.5.5 โครงการพัฒนาศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ 
2.5.6 โครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน 
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2.5.7 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
2.5.8 โครงการจัดจ้างครูและค่าจ้างบุคลากร 
2.5.9 โครงการพัฒนาบุคลากร 
2.5.10 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
2.5.11 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน 
2.5.12 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
2.5.13 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชน 
2.5.14 โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี / ส่ิงแวดล้อม 
2.5.15 โครงการโรงเรียนสุจริต 
2.5.16 โครงการวินัยจราจรในโรงเรียน 
2.5.17 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน 
2.5.18 โครงการกระบวนการลูกเสือ – ยุวกาชาด 
2.5.19 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
2.5.20 โครงการประชาสัมพันธ์ 
2.5.21 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในโรงเรียน 
 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผลการประเมินคุณภาพ อยู่ใน ระดับ ยอดเย่ียม 
3.1 กระบวนการพัฒนา   

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สถานศึกษาได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญโดยจัดการเรียนรูแบบ Learning by doing และ Active 
learning เช่น การสอน IS:การค้นคว้าอิสระ การสอนแบบโครงงาน การสอน STEM ศึกษา นอกจากนั้นยังมี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
รายบุคคล (IEP) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง เช่น กิจกรรมมัคคุเทศน้อย การทำน้ำยาล้างจาน การทำสเปรย์
ฉีดกันยุง กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า ธนาคารโรงเรียน เป็นต้น โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ี
ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ครูมีนวัตกรรมในการแก้ปัญหาผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการประเมิน
ผู้เรียนอย่างรอบด้านอย่างครอบคลุมนำผลการประเมินมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพตนเอง เช่น การทำโครงงาน
พร้อมนำเสนอ (การค้นคว้าอิสระ)  

ครูทุกคนจัดทำแฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล อย่างเป็นระบบวางแผนการเรียนรู้โดยคำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ สถานศึกษาได้ดำเนินการส่งเสริม
ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งาน
หลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล 
มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย 
กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยนำ
ข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
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มีการวัดประเมินผลที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียนรวมท้ัง
ให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยความเสมอภาค ส่งเสริมให้ครูใช้ผลจากการประเมินผู้เรียน
มาทำงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ มีการจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตรงตามความรู้
ประสบการณ์และความถนัด และจัดการเรียนการสอนในวิชาที ่ได้รับอย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง  สามารถสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้ผู ้เรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง ส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่ม
สาระพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอน  มีโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรครูท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในการจัดการเรียนการสอน  มีสวัสดิการบำรุงขวัญ
และกำลังใจให้แก่ครู ส่งผลให้ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้
ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
แบ่งเป็นระดับผู้เรียนระดับอ่อน ผู้เรียนระดับปานกลาง และผู้เรียนระดับเก่ง ทำให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคล มีการสอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนระดับปานกลางและ
ระดับเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียน
ด้วยวิธีการหลากหลาย มีการใช้ข้อสอบจากเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครู
ทุกคนมีงานวิจัยในชั้นเรียนและนำผลของงานวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการ
สอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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3.2 ผลการดำเนินงาน   

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวบ่งข้ี
ความสำเร็จ ปี 2564 

ผลท่ีเกิดข้ึน 
ระดับ
คุณภาพ 

1. การจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ใน ชีวิตประจำวัน 

ระดับยอดเย่ียม 
ครูร้อยละ 100 จัดการ
เรียนรู้ Active learning  
และมีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมี
ความจำเป็นและต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ  โดย
การปฏิบัติจริงผ่านการทำ
โครงงาน/กิจกรรม/การฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง
และได้รับการฝึก ทักษะ
แสดงออก แสดงความ 
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น้า
เสนอ ผลงาน นักเรียนขยาย
ความคิด น้าไปปรับใช้ใน
ชีวิตได้และมี แผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีน้าไปจัด 
กิจกรรมได้จริง 

ครูทุกคน มีผลท่ีเกิดข้ึนใน
ระดับ ดีเลิศ คือ มีจัดการ
เรียนรู้ Active learning 
และมีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมี
ความจำเป็นและต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ โดย
การปฏิบัติจริงผ่านการทำ
โครงงาน/กิจกรรม/การ
ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จริงและได้รับการฝึก
ทักษะแสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์
ความรู้ นำเสนอผลงาน
ผู้เรียนขยายความคิด
นำไปปรับใช้ในชีวิตได้
และมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีนำไปจัดกิจกรรม
ได้จริง 

ยอดเย่ียม 

2. ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ระดับยอดเย่ียม 
ครูร้อยละ 100  มี
นวัตกรรมใน การจัด
กิจกรรมการเรียนท่ี ส่งเสริม
ให้นกัเรียนเกิด กระบวน 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และคิด สร้างสรรค์ 

ครูทุกคน มีส่ือการสอน 
ส่ือเทคโนโลยีและพัฒนา
ส่ือและใช้แหล่งเรียนรู้ท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายเหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน 

ยอดเย่ียม 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก 
 

ระดับยอดเย่ียม 
ครูร้อยละ 100 มีการ
บริหารจัดการผู้เรียนโดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครู
รักผู้เรียนผู้เรียนรักครู รัก
การเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

ครูทุกคน มีผลท่ีเกิดข้ึนใน
ระดับ ดีเลิศ คือ มีการ
บริหารจัดการผู้เรียนโดย
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก ครูรักผู้เรียนผู้เรียน
รักครู รักการเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

ยอดเย่ียม 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวบ่งข้ี
ความสำเร็จ ปี 2564 

ผลท่ีเกิดข้ึน 
ระดับ
คุณภาพ 

4. ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ระดับยอดเย่ียม 
ครูร้อยละ 100 มีการจัดทำ
แฟ้มข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 
อย่างเป็นระบบ มีการ
สรุปผลการสังเคราะห์ นำไป
วางแผนพัฒนาการเรียน 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มี
แผนการวัดและประเมินผล
ทุกรายวิชา มีการกำหนด
สัดส่วนคะแนน จำนวน
ช้ินงาน และมีการตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ มี
ข้ันตอนชัดเจนโดยใช้
เคร่ืองมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

ครูทุกคน มีการจัดทำ
แฟ้มข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคล อย่างเป็น
ระบบ มีการสรุปผลการ
สังเคราะห์ นำไปวางแผน
พัฒนาการเรียนโดย
คำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน มี
แผนการวัดและ
ประเมินผลทุกรายวิชา มี
การกำหนดสัดส่วน
คะแนน จำนวนช้ินงาน 
และมีการตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ มีข้ันตอนชัดเจน
โดยใช้เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดและประเมินผล
ท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนและผู้ปกครองเพ่ือ
นำผลไปใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

ยอดเย่ียม 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู้ 

ระดับยอดเย่ียม 
ครูร้อยละ 100 ใช้
กระบวนการ PLC ในการ
แก้ปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์
อย่างสม่ำเสมอ และมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วิชาการอย่างน้อย เดือนละ 
๑ คร้ัง 

ครูทุกคน ใช้กระบวนการ 
PLC ในการแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
ประจำทุกสัปดาห์อย่าง
สม่ำเสมอ และมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วิชาการอย่างน้อยเดือน
ละ ๑ คร้ัง 

ยอดเย่ียม 
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3.3 จุดเด่น 
ครูมีความต้ังใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้

ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

 
3.4 จุดควรพัฒนา 
ควรส่งเสริมให้คณะครูทุกคนให้เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการทำงานวิจัยใน

เรื่องนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาในเรื่องหลักสูตรโดยการเพิ่มเติม
เก่ียวกับหลักสูตรบูรณาการท้องถ่ินให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ย่ิงข้ึน  

3.5 แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
ทางโรงเรียนได้จัดทำโครงการเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึนดังน้ี 

3.5.1 โครงการจ้างครูและบุคลากร 
3.5.2 โครงการพัฒนาบุคลากร 
3.5.3 โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

  ส่วนท่ี ๓ สรุปผล และแนวทางการพัฒนา  
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื ่อสรุปนำไปสู่การเชื ่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา(๓-๕ ปี)  และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังน้ัน  จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน  ดังน้ี 

3.1 ระดับปฐมวัย  

3.1.1 สรุปผล 
1.จุดเด่น 2.จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตาม

เกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ ภัย 
และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มี
อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจำวันอย่างดี 

คุณภาพของเด็ก     
- ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหา

ท่ีเกิดจากการอ่าน การสนทนาโต้ตอบและเล่า
เร่ืองให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  รู้จักต้ังคำถามในส่ิงท่ีตนเอง
สนใจหรือสงสัย  และพยายามค้นหาคำตอบได้ 
อ่านหนังสือภาพ  นิทานและเล่าเร่ืองท่ีตนเอง
อ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา  เขียนภาพ
และสัญลักษณ์ได้ และสามารถตัดสินใจในเร่ือง
ง่ายๆได้  แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา  
ท่าทาง  การเคล่ือนไหว และศิลปะ มีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือใน
การเรียนรู้และแสวงหาความรู้ 

- การทำกิจกรรมเสริมสติปัญญาให้
เหมาะสมตามวัย 

- การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 

- การจัดส่ิงอำนวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

- ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและครบ
ทุกช้ันเรียน  

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด

ประสบการณ์ 
- จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้ 

อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
- กำหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน  

กระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 

กระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
สำคัญ 



41 
 

1.จุดเด่น 2.จุดควรพัฒนา 

- มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

 

- จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน 
ท่ีหลากหลาย 

- พัฒนาเคร่ืองเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้ 
การอยู่ร่วมกัน 

3.1.2 แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
1) โครงการศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 
2) กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
3) กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  
4) กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข 
5) กิจกรรมอาหารเสริม (นม) 
๖) กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล 
๗) กิจกรรมคาราวานพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
๘) กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย 
๙) กิจกรรมลดอ้วน ลดโรค 
๑๐) กิจกรรมหนูน้อยกินผัก 
๑๑) กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย 
12) กิจกรรม STEM 
13) กิจกรรมสวนผักพอเพียง 
14) กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการ 
15) โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
16) โครงการจ้างครูและบุคลากร 
17) โครงการจัดหาส่ือและอุปกรณ์ประจำห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
18) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 
19) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้เป็นภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEC) 
20) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่มาตรฐานสากล 
21) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
22) กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
23) กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
24) กิจกรรมพัฒนาเคร่ืองเล่นสนาม 
25) โครงการศูนย์ต้นแบบปฐมวัย 
26) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
27) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
28) กิจกรรมไฮสโคป 
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3.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.2.1 สรุปผล  
1.จุดเด่น 2.จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่าน

ออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถ
เข ียนสื ่อสารทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมผู ้ เร ียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน คำพื้นฐานตามระดับชั้นสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ ในการแนะนำตนเอง สถานศึกษาและสนทนาอย่าง
ง่ายมีความสามารถในการอ่าน เขียน ภาษาไทยอยู่ในระดับ 3  ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถาบันภาษาไทยมีผลงาน/ชิ้นงานจากการทำ
โครงงาน(กลุ่มหรือเดี่ยว) และสามารถอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอน
การทำงานและปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้เกือบครบทุกขั้นตอนมี
ผลงาน/โครงการที่นำไปสู่การขยายผล/ต่อยอดความคิดได้อย่างน้อย 1 
ชิ้นต่อปีการศึกษาสามารถสร้างผลงานชิ้นงาน stem ได้อย่างน้อย ๒ 
ชิ้นต่อปีโดยสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและสรุปความรู้ด้วยตนเอง
และมีผลงานอย่างน้อยจำนวน ๑ ชิ ้นต่อปีการศึกษาตามระดับช้ัน 
สามารถสื ่อสารและนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ยรวมเป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนดมากกว่าระดับ 
๓ ขึ้นไปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้นสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ร้อยละ ๗5 มีทักษะพื้นฐานในงานวิชาชีพ
ที ่และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 1 อย่างต่อปี
การศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคมมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที ่ดีตามที ่สถานศึกษากำหนดส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ มีการทดสอบมาโดย
ตลอดอย่างต่อเน่ืองนอกจากน้ีผู้เรียนยังรู้จักการวางแผนสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความ
คิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์สามารถแก้ปัญหาและนำไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมสืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู ้จากสื ่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมทั ้งสามารถ
วิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทัน
สื ่อและสังคมที่เปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
ความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรจากพื้นฐานเดิมอย่าง
ต่อเนื่อง ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นจากปี
การศึกษาที่แล้ว ระดับประถมศึกษาปีที ่ ๖ และเมื่อจบปีการศึกษา 
ผู้เรียนเรียนต่อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนและเลือกสาขาวิชาท่ีเหมาะกับตนเอง  

ผู ้เร ียนเป็นผู ้มีคุณลักษณะและค่านิยมที ่พึงประสงค์ตามท่ี
สถานศึกษากำหนด กล่าวคือผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความ

คุณภาพของผู้เรียน   
เร่งพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 – 
ป . -  3 ด ้ านการนำ เสนอ  การ
อภิปรายและแลกเปลี ่ยนเร ียนรู้
อย ่างสมเหตุสมผล การอ่านจับ
ใจความสำคัญ การอ่านรู้เรื่อง และ
ต้องพ ัฒนาท ักษะการเข ียนจับ
ใจความสำคัญ การคิดเลข การ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม   
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1.จุดเด่น 2.จุดควรพัฒนา 

ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ภูมิใจในท้องถ่ิน
และความเป็นไทยของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมี
ความเข้าใจเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัยผู้เรียนรู้
และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทาน
อาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย ผู้เรียนทุกคน
สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของ
กลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม ทั้งนี้ มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์
จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
ผู้เรียนรักการอ่านหนังสือ อ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมท้ัง
สามารถเขียนเพ่ือการส่ือสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาได้
ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา ที่ชัดเจน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ท่ี
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที ่มุ ่งเน้นการพัฒนาให้ผู ้เร ียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ 
ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้
มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมาก
ย่ิงข้ึน มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา และการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง  
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ควรให้คณะคร ูท ุกคนได ้ร ับการ
อบรมการพัฒนาศักยภาพของด้าน
การทำงานวิจัยในเรื ่องนวัตกรรม 
เพ ื ่อพ ัฒนาคุณภาพด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนา
ในเรื ่องหลักสูตรโดยการเพิ ่มเติม
เกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการท้องถ่ิน
ให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ย่ิงข้ึน 
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3.2.2 แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
ทางโรงเรียนได้จัดทำโครงการเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึนดังน้ี 
1) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
2) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
3) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในโรงเรียน 
4) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

แบบเข้ม (Intensive English Course : IEC) 
5) โครงการโภชนาการอาหารกลางวัน 
6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน 
7) โครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน 
8) โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะผู้เรียน 
9) โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
10) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เน่ืองในวันสำคัญ  
11) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
12) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในโรงเรียน 
13) โครงการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
14) โครงการจ้างครูและบุคลากร 
15) โครงการพัฒนาบุคลากร 
16) โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากร 
17) โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และพัฒนาส่ือประจำห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
18) โครงการพัฒนาระบบการรับส่งผู้เรียน 
19) โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
20) โครงการต้นแบบเรียนรวม 
21) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
22) โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด 
23) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยผู้เรียน 
24) โครงการสหกรณ์ผู้เรียน 
25) โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 
26) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการเรียนการสอน 

3.2.3 ความต้องการการช่วยเหลือ 
1. คุณภาพของเด็กควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อเร่งพัฒนาผู้เรียนในระดับ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ให้มีพัฒนาการด้านการอ่าน และการเขียนอย่างต่อเน่ือง  
2. กระบวนการบริหารจัดการหน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือของผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมากย่ิงข้ึน 
3. จัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนควร

ได้รับการสนับสนุนการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการทำงานวิจัย การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และส่งเสริม
ให้บุคลากรจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระอย่างชัดเจน 
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 ส่วนท่ี 4 ภาคผนวก 
 
 

เอกสารอ้างอิง WORD PDF 

การให้ความเห็นชอบ
เอกสาร 

  
คำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
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คุณภาพการศึกษา  ปี
การศึกษา 2564 
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