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คำนำ 
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การประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ตอไป 

  

 

 

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 

( สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห ) 

                   ตุลาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      

    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖5 –๒๕๖9  
    โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห )                                                         หนา 3 

สารบัญ 

เรื่อง หนา 

คำนำ ...................................................................................................................... ก 

สารบัญ ................................................................................................................... ข 

สวนท่ี 1  ภาพรวมของสถานศึกษา .................................................................. 1 

ตอนท่ี ๑ ประวัติความเปนมาและขอมูลสถานศึกษา 

    ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป ............................................................................................ 1  

สวนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา .............................................. 1๘ 

  ตอนท่ี ๒ 

   สรุปมาตรฐานคุณภาพเดก็ปฐมวัย..................................................................................๑๘ 

   สรุปภาพรวมผลการประเมินระดับปฐมวัย......................................................................๑๙ 

   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน...................................๒๔ 

    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ................................................................... ๒๕ 

    มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา .... ๒๖ 

    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ......... ๒๖ 

    มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ...................... ๒๗ 

    ผลการทดสอบ ONET ..................................................................................... ๒๘ 

    ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรายมาตรฐาน (สมศ.)รอบ ๓ ......................... ๒๘ 

ตอนท่ี ๓ ผลการวิเคราะหจุดเดน จุดดอยสถานศึกษา (SWOT Analasis ) ........... ๒๘ 

สวนท่ี 3 ทิศทางการจัดการศึกษา ................................................................... ๓๘ 

ตอนท่ี 4 วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และเปาประสงค ...................................... ๓๘ 

ตอนท่ี ๕ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา .............................................. ๓๙ 

สวนท่ี ๔ กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ระยะ ๔ ป) ............................ ๘๑ 

สวนท่ี ๕ แผนงบประมาณท่ีมุงเนนผลงานตามกลยุทธการพัฒนาสถานศึกษา .. ๘๘ 

ภาคผนวก. ...............................................................................................................  



 
 

      

    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖5 –๒๕๖9  
    โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห )                                                         หนา 4 

 

 

 

ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 
 1.1 ประวัติโรงเรียน 

โรงเร ียนบ านส ันทราย (ราษฏร ดร ุณาน ุ เคราะห  )  ต ั ้ งข ึ ้น เม ื ่อพ.ศ.  2458 ช ื ่อโรงเร ียนประชาบาล  
ตำบลสันทราย “อาศัยศาลาวัดสันทรายหลวงเปนสถานศึกษา โดยนายอำเภอเมืองเชียงรายเปนผูจัดตั้ง ดำรงอยูไดดวยเงิน
ศึกษาพลี จ ัดการสอนตั ้งแตชั ้นประถมศึกษาปที ่  1 ถึงช ั ้นประถมศึกษาปที ่ 4 ตามระเบียบของโรงเรียนชาบาล
กระทรวงศึกษาธกิาร 
 ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2474 คณะครูและราษฏรตำบลสันทรายไดชวยกันสละทรัพยและวัสดุอุปกรณกอสรางและสราง
อาคารข้ึน 1 หลัง เปนอาคารไมแบบพิเศษใตถุนสูง 3 หองเรียนถึงพ.ศ. 2481 ทางโรงเรียนไดงบประมาณจรจึงไดรื้ออาคาร
หลังนี้มาสรางใหม ในท่ีดินปจจุบันนี้ 
พ.ศ. 2503 ไดรับอนุญาตใหเปดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  เริ่มทำการเปดสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตั้งแตพ.ศ. 
2504 ตามระเบียบ พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2505 ขยายการศึกษาภาคบังคับเดิมท่ีกำหนดไว 4 ป เปน 7 ป (ป.1-ป.7) 
 พ.ศ.2509 รัฐบาลไดโอนโรงเรียนประชาบาลไปขึ ้นกับโครงการบริหารสวนจังหวัด ส ังกัดการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ตามพ.ร.บ.ประถมศึกษา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2509 
 พ.ศ. 2511 ไดงบประมาณกอสรางอาคารเรียนแบบ ชร.017  ขนาด 5 หองเรียน 1 หลัง โรงฝกงาน 1 หลังสวม 
5 ท่ีนั่ง 1 หลัง เปนเงิน 180,000 บาท(หนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถวน) โดยมีนายชาย  สุภาวรรณ เปนผูรับเหมากอสราง 

พ.ศ. 2515  ไดรับเงินภาษีบำรุงทองที่จากสภาตำบลสันทราย เปนเงิน 17,000 บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 
เพ่ือตอเติมอาคารเรียน ชร.017 ชั้นลาง ก้ันเปนหองเรียนเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน 

พ.ศ. 2517 ทางราชการไดให นางจันทรเพ็ญ เอกเอ่ียมสิน ครูใหญ ไปรักษาการในตำแหนงหัวหนาหมวดการศึกษา
เมืองเชียงรายและแตงตั้งใหนางเครือมาศ  อินทรทิพย ดำรงตำแหนงครูใหญโรงเรียนบานสันทราย ในปนี้ราษฎรหมูท่ี 1,5,6  
ตำบลสันทราย ไดจัดผาปาหาเงินสรางอาคารชั่วคราว 1 หลัง ใหชื่อวา “ อาคารรวมใจ” เปนเงิน 20,000 บาท 
(สองหมื่นบาทถวน)  และจัดผาปาครั้งที่ 2 สรางประปาใหโรงเรียนเปนเงิน 30,000 บาท ไดเงินรับเงินสรางบานพักครู 1 
หลัง งบประมาณ 25,000 บาท (สองหม่ืนหาพันบาทถวน)   
       พ.ศ. 2521 รัฐบาลไดประกาศ พ.ร.บ.ประถมศึกษา(ฉบับที่ 5) ใหใชหลักสูตรใหมจากภาคบังคับ 7 ป เปน 6 ป(ป.1-
ป.6) 
 พ.ศ. 2522 ไดรับเงินงบประมาณทางราชการสรางบานพักครูข้ึน 1 หลัง งบประมาณ 4,000 (สี่พันบาทถวน) ทาง
คณะครูและคณะกรรมการศกึษาโรงเรียนไดจัดงานหาเงินสรางรั้วโรงเรียนแบบถาวรทางทิศใตและทิศตะวันออก ถมดินปรับ
สนามในดานทิศเหนือ ปรับปรุงสนามกีฬา เปนเงิน 65,000 บาท (หกหม่ืนหาพันบาทถวน)   
 พ.ศ. 2523 รัฐบาลไดโอนโรงเรียนสังกดั การจัดการศึกษาจากองคการบริหารสวนจังหวัดและโรงเรียนที่สังกัดกรม
สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ซ่ึงเปนหนวยงานทางการศึกษา
ท่ีตั้งข้ึนใหมเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2523 ครูประถมศึกษาท้ังหมดเปลี่ยนฐานะเปนขาราชการครู 
 พ.ศ. 2525 สภาตำบลสันทราย ไดอนุมัติเงิน ก.ส.ช. จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)ซื้อที่ดิน
ของนายเสมอ เนตตกูล เนื้อท่ี 1 ไร 1 งาน 42 ตารางวา เพ่ือขยายสนามใหเปนสนามกีฬาตำบล 

ตอนที่ ๑.ประวัตคิวามเปนมาและขอมูลสถานศึกษา 
 

 

สวนที่ ๑.ภาพรวมของสถานศึกษา 
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 พ.ศ. 2527 ไดรับงบประมาณกอสรางสวม 1 หลัง แบบ สปช. ขนาด 5 ท่ีนั่งราคากอสราง 43,750 บาท (สี่หม่ืน
สามพันเจ็ดรอยหาบาทถวน) และงบประมาณซอมแซมเพดาน อาคารเรียน แบบ ป.1 ก ตึก เปนเงิน 198,000 บาท (หนึ่ง
แสนเกาหม่ืนแปดบาทถวน) 
 พ.ศ. 2528  ไดรับงบประมาณตอเติมอาคารโรงฝกงานเปนหอประชุม เปนเงิน 50,000 บาท และงบประมาณ
ปรับปรุงสนามกีฬาใหไดมาตรฐานจำนวนเงิน 75,000 บาท (เจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน) 
 พ.ศ. 2530 นางเครือมาศ   อินทรทิพย ไดเกษียณอายุราชการในวันท่ี 1 ตุลาคม 2530 ทางราชการแตงตั้งใหนาย
พงษสุภาพ   พรหมใจษา  มาดำรงตำแหนงอาจารยใหญ ตั้งแตวันท่ี 28 ตุลาคม 2530 
 พ.ศ. 2531 ไดรับอนุญาตจากทางราชใหเปดทำการสอนชั้นอนุบาล จำนวน 2 หองเรียนและโรงเรียนไดรับการ
กำหนดตำแหนงผูบริหารโรงเรียนเปนอาจารยใหญ ระดับ 7 
 พ.ศ. 2533  ไดรับงบประมาณ สรางสวม แบบสปช. 601 ขนาด 4 ท่ีนั่ง เปนเงิน 99,500 บาท  
(เกาหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) ไดรับงบประมาณซอมแซมเพดานชั้นลางและปรับปรุงพ้ืนท่ีคอนกรีต อาคารเรียน ชร.017 
เปนเงิน 100,600 บาท (หนึ่งแสนหกรอยบาทถวน) 
 พ.ศ. 2537  ไดดำเนินการทาสีอาคารเรียน ชร.017 เปนเงิน 15,000 (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน)  
โดยใชเงินโรงเรียนและชาวบานดำเนินการ 
 พ.ศ. 2541  ไดรับงบประมาณ กอสรางอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ขนาด 4 หองเรียน ราคา 1,832,701 
บาท (หนึ่งลานแปดแสนสามหม่ืนสองพันเจ็ดรอยหนึ่งบาทถวน) โดยเริ่มสรางในวันท่ี 24 กันยายน 2541 แลวเสร็จในวันท่ี 
21 เมษายน 2542 หางหุนสวนจำกัดเชียงรายเอกชน โดยนายสม เอกบุตรเปนผูรับจาง ตามหนังสือสัญญาจาง เลขท่ี 
32/2541 ทำสัญญาจางเม่ือวันท่ี 23  กันยายน  2541 
 พ.ศ 2561  นายสุวิทย  บุษรากุล  ยายไปดำรงตำแหนง ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  นางศิริลักษณ ธรรมพิทักษ  
มาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน 
 พ.ศ 2564  นางศิริลักษณ ธรรมพิทักษ  เกษียณอายุราชการ  นางสาวศิริลักษณ ธรรมพิทักษ  มาดำรงตำแหนง
ผูอำนวยการโรงเรียน 
 ปจจุบันจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร หลักสูตรท่ี ๑ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ (EP) ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นป.6 ชั้นละ ๑ หองเรียน นักเรียน 75 คนหลกัสูตรท่ี 2 การจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใชภาษาอังกฤษแบบเขม(IEC)ชั้นอนุบาล ๒ - ชั้นป.6 ชั้นละ ๑ หองเรียน นักเรียน     คน  
หลักสูตร  3  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ(ปกติ)  ชั้นอนุบาล ๒ - ชั้นป.6 ชั้นละ ๒ หองเรียน 
นักเรียน     คน  ขาราชการครู32 คน ครูอัตราจาง ไทย ๔ คน ครูอัตราจางชาวตางชาติ (Native Speaker) จำนวน ๖ คน 
ครูอัตราจางชาวตางชาติ  (Non-Native Speaker) สอนหองเรียนพิเศษ (IEC) อ.2 – ป.6 จำนวน 4 คน ลูกจางชั่วคราวตำแหนงพ่ี
เลี้ยง ๔ คน ลูกจางชั่วคราว ตำแหนง แมบาน 3 คน ลูกจางชั่วคราว ตำแหนง นักการภารโรงจำนวน ๒ คน 

1.2 ขอมูลสารสนเทศโรงเรียน 

1.2.1 ท่ีตั้งและเขตบริการของโรงเรียน 
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห) ตั้งอยูเลขท่ี 197 หมูท่ี 9 ถนนพหลโยธินตำบล

สันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย 57000 โทรศัพท 0-5377-4377โทรสาร 0-5370-0789 
E-Mailamcrschool@gmail.com Websitehttp://www.amcr.ac.th เปดการสอนตั้งแตระดับ  กอนประถมศึกษา ถึงระดับ
ประถมศึกษา มีเขตพ้ืนท่ีบริการการการศึกษา หมูท่ี 1 – 11  ตำบลสันทราย คือ บานสันทรายหลวง บานสันทรายนอย บาน
โปงสลี บานปาตึง บานรองกอ บานปากลวยบานปายาง บานปาขา บานใหมทรายทอง บานใหมสันติสุข และบานปากลวย
เหนือ  

mailto:0-5370-0789%20E-Mailamcrschool@gmail.com%20Websitehttp://www.amcr.ac.th
mailto:0-5370-0789%20E-Mailamcrschool@gmail.com%20Websitehttp://www.amcr.ac.th
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1.2.2 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

       ในปจจุบัน หมูบานในเขตบริการของโรงเรียน  ทั้ง๑๑  หมูบานตำบลตำบลสันทราย มีจำนวนประชากร จากขอมูล

ทะเบียนราษฎร พบวาประชากรของเทศบาลตำบลสันทราย มีจำนวนทั้งสิ้น 9,796 คน แยกเปนชาย 4,619 คน  หญิง 

5,177 คน มีบริการโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคมมีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวกเนื่องจากติดกับถนนหลัก (เสนพหลโยธิน) ท่ี

ทำการไปรษณีย 1 แหง สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ1 แหง การไฟฟา 1 แหง หมูบานในเขตพื้นที่ตำบลมีบริการไฟฟาจำนวน 

11 หมูบาน จำนวนครัวเรือนที่ใชไฟฟา 5,031 ครัวเรือน แหลงน้ำธรรมชาติสายสำคัญ 2 สาย คือแมน้ำลาวแมน้ำกรณ 

หนองน้ำ 3 แหง คือ หนองบัว, หนองผักจิก, หนองไฮ แหลงน้ำที่สรางขึ้น ชลประทาน1 แหง ดานเศรษฐกิจ ประชากรใน

พ้ืนท่ีประกอบอาชีพ ดังนี้ เกษตรกร ทำนา ทำสวน  คาขาย  รับจางภาคธุรกิจ รับราชการ และธุรกิจสวนตัว ฯลฯ  

1.2.3 การศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

               ประชากรสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป ประชากรเกิน ๙๐% นับถือศาสนาพุทธ อีกไมถึง ๑% 
นับถือศาสนาคริสต ประชากรท่ีนับถือศาสนาพุทธ มีวัดเปนศูนยรวมในการกลอมเกลาพัฒนาจิตใจ จำนวน ๕ วัด ไดแก วัด
บานปากลวย  วัดสันทรายหลวง วัดศรีปูคา(บานรองกอ) วัดโปงสลี วัดบานปาตึง  มีประเพณี และวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมา
เปนเอกลักษณไทยลานนา ภาษาพ้ืนเมือง (คำเมือง) 
 

1.2.4 แผนผังโรงเรียน และแผนท่ีโรงเรียน 
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                                แผนท่ีโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5 สัญลักษณโรงเรียน 

AMCR  (Anuban  Muang  Chiang Rai  school) 
A  =  Attempt  = มีความเพียรพยายามมุงม่ันตั้งใจทำกิจกรรมใหประสบความสำเร็จ 
M  =  Moral = มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
C  =  Creative = มีความคิดสรางสรรคในเชิงบวก 
R  =  Reflective = ใชวิจารณญาณในการปฏิบัติตน 

1.2.6 สีประจำโรงเรียน 

สีเหลือง  , สีแดง  
 

๑.๒.๗ วิสัยทัศน (VISION) 
 ภายในป 256๔ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห) พัฒนาผูเรียนใหมีความเปนพล

โลก บนพ้ืนฐานความเปนไทย ดวยหลักสูตรการเรียนการสอนและการบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

๑.๒.๘ พันธกิจ (MISSION) 
1. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักของศาสนาและสอดคลองกับประเพณี วัฒนธรรมไทย 
2. จัดการเรียนรูตามมาตรฐานสากล 
3. พัฒนาระบบบริการจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพมุงสูความเปนเลิศ 
4. พัฒนาบุคลากรในการใช ICT เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
5. สรางภูมิคุมกันเพ่ือใหนักเรียนมีทักษะชีวิต  อยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข 
6. สงเสริมใหนักเรียนมีคุณภาพ สูความเปนพลโลกบนพ้ืนฐานของความเปนไทย 
7. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนรู 
8. จัดบรรยากาศการเรียนรูตามวิถีประชาธิปไตย มีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย สภาพแวดลอมสะอาดรมรื่นเปน

ระเบียบเรียบรอย 
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๑.๒.๙ อัตลักษณ 
ผูเรียนมีวินัย และความรบัผิดชอบ 

 
๑.๒.๑๐ เอกลักษณ 

โรงเรียน 3 หลักสูตร 
 
๑.๒.๑๑ คานิยมองคกร (VALUES) 

1. ความรับผิดชอบตอสังคม   2. สถานศึกษาพอเพียง   3. การมุงเนนอนาคต 
 
๑.๒.๑๒ วัฒนธรรมองคกร 

สูงานสานฝน มุงม่ันพัฒนา รูคาคุณธรรม 
 
๑.๒.๑๓ สมรรถนะหลักของโรงเรียน 

บุคลากรมีความมุงม่ันในการทำงาน โดยยึดรูปแบบการทำงานเปนทีม 

                 

        ๑.๒.๑๔  เปาประสงค   
นักเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  สามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลง

เรียนรูท่ีหลากหลาย  ไดรับการปลูกฝงดานคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนา  สอดคลองกับวิถีประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยูในสังคมโลกอยางมีความสุข 

                  ๑.๒.๑๕ ปรัชญาโรงเรียน 
“ปฏิรูปการเรียนรู  ชูศักยภาพตน  ฝกฝนวินัย” 

๒.ขอมูลอาคารเรียน อาคารประกอบส่ิงกอสราง 

2.๑ ขอมูลอาคารเรียน อาคารประกอบ ส่ิงกอสราง 

1) ขอมูลส่ิงกอสราง 
ท่ี ประเภท แบบ ขนาด งบ พ.ศ. การใช 

๑ อาคารเรียน  ชร.๐๑๗ ๑๐ หอง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๑๑ 
หองเรียน,หองปฏิบัติการ/
ชำรุด ขอรื้อถอน 

๒ อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ๙ หอง ๓,๗๕๐,๐๐๐ ๒๕๕๔ อาคารเรียน ปฐมวัย 

๓ อาคารเรียน 
๑๐๕ ล/๕๘ 
ตานแผนดินไหว 

๔ หอง 
๖,๑๗๐,๐๐๐ 
 

๒๕๕๘ 
 

หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร 

๔ อาคารเรียน สปช.๒/๒๘ ๓ชั้น ๑๘ หอง ๙,๖๕๕,๙๐๐ ๒๕๕๘ หองเรียน 

๕ 
อาคาร
อเนกประสงค 

 สรางเอง ๕x๕ ม. ๗๕,๐๐๐ ๒๕๓๔ หองสมุด 

๖ 
อาคาร
อเนกประสงค 

สรางเอง ๖x๒๑ ม. ๓๐,๐๐๐ ๒๕๔๐ โรงอาหาร 
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ท่ี ประเภท แบบ ขนาด งบ พ.ศ. การใช 

๗ 
อาคาร
อเนกประสงค 

สรางเอง ๖x๗ ม. ๒๐,๒๐๐ ๒๕๕๗ หองกิจกรรม 

๘ บานพักครู องคการ  ๘x๑๖ ม. ๔๐,๐๐๐ ๒๕๒๐ ท่ีพักครู 

๙ สวม 
สปช.๖๐๑ 
ปรับปรุง 

๔ ท่ีนั่ง 
๙๐,๐๐๐ 
๗๗,๐๐๐ 

๒๕๓๖ 
๒๕๕๓ 

สวมนักเรียน 
สวมสุขสันต 

๑๐ สวม สพฐ. ๔ ท่ีนัง่ ๓๕๐,๕๓๓ ๒๕๕๓ สวมนักเรียน 
 

2) ขอมูลเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี 
- เนื้อท่ี     10.2 ไร / ตารางวา 
- พ้ืนท่ีปลูกสรางอาคาร   3 ไร / ตารางวา 
- พ้ืนท่ีสนาน / นันทนาการ  7½ ไร / ตารางวา 
- จำนวนอาคารเรียนถาวร รวม  3 หลัง 
- จำนวนอาคารเรียนชั่วคราว รวม  - หลัง 
- จำนวนสนามกีฬา  3  สนาม ไดแก ฟุตบอล , ตะกรอ, เป 
- ตอง 
-  

3) ขอมูลจำนวนหองเรียนท้ังหมด 30  หอง 
4) จำนวนหองประกอบ 

- หองทดลองวิทยาศาสตร  3  หอง  พ้ืนท่ี 162 ตารางเมตร 
- หองคอมพิวเตอร  2  หอง  พ้ืนท่ี 90 ตารางเมตร 
- หองดนตรี-นาฎศิลป  1  หอง  พ้ืนท่ี 54 ตารางเมตร 
- หองปฏิบัติการทางภาษา  1  หอง  พ้ืนท่ี 54 ตารางเมตร 
- หอง ICT   1  หอง  พ้ืนท่ี 54 ตารางเมตร 
- หองพยาบาล   1  หอง  พ้ืนท่ี 24 ตารางเมตร 
- หองสมุด   3  หอง  พ้ืนท่ี 198 ตารางเมตร 

5) ขอมูลเกี่ยวกับส่ือ อุปกรณ เครื่องอำนวยความสะดวก 
- จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร ท้ังหมด 75  เครื่อง 
- ใชเพ่ือการเรียนการสอน จำนวน  55  เครื่อง 
- ใชในงานบริการ จำนวน   15  เครื่อง 
- เลน Internet  ได จำนวน  70  เครื่อง 
- จำนวนเครื่องเลน วีซีดี/ดีวีดี  10  เครื่อง 
- จำนวนเครื่องโทรสาร   1    เครื่อง 
- จำนวนโทรทัศน    22  เครื่อง 
- จำนวนวิทยุ    8    เครื่อง 

6) แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นและการใชหองสมุด 
- จำนวนหนังสือในหองสมุด    8,000  เลม 
- หนังสือในหองสมุดสืบคนดวยระบบ E-Library 
- มีคอมพิวเตอรท่ีใชสืบคนทาง Internet ได  70  เครื่อง 
- คิดเปนอัตราสวนจำนวนนักเรียน : เครือ่ง = 11 : 1 
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7) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน (นอกหองสมุด) และแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน 
แหลงเรยีนรูภายในโรงเรียน สถิติการใช 

(จำนวนครั้ง /ป) 
แหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน สถิติการใช 

(จำนวนครั้ง /ป) ช่ือแหลงเรียนรู ช่ือแหลงเรียนรู 
- สวนเกษตร 
- หองปฏิบัติการทางภาษา 
- สหกรณรานคา 
- ศาลาธรรม 
- หองครัว 
- สนามเด็กเลน 
- สนามกีฬา 
- หองนำ้หองสวม 
- ลานศิลปะ 
- หอง GTX 
- หอง ICT 
- หองปฎิบัติการวิทยาศาสตร 
- หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 
- หองคอมพิวเตอร 
- หองสังคมศึกษา 
- หอง กอท. 
- หองกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- หองสมุด 
- ลานอนุสรณ AMCR Park 

40 
40 
40 

120 
20 

180 
80 
40 
40 
40 
40 

120 
120 
480 
240 
120 
80 
80 
40 

- เทศบาลตำบลสันทราย 
- สวนรุกขชาติโปงสลี 
- สถานท่ีประกอบการปนหมอโปงสลี   
- สถานท่ีประกอบการทอผา 
- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
- มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
- หอฝนเชียงแสน 
- สถานท่ีสำคัญในจังหวัดเชียงราย 
- คายเม็งรายมหาราช 
- ตลาดสดบานสันทรายหลวง 
- วัดภายในตำบลสันทราย 
- วัดรองขุน 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 

สันทราย 
- สวนอนุรักษพันธุสัตวปาแมลาว 
- สถานท่ีสำคัญในจังหวัดพะเยา 
- ฟารมจระเขโภคธารา อ.พาน จ.
เชียงราย 
- ฟารมนกกระจอกเทศ อ.เมือง จ.
เชียงราย 

5 
2 

20 
20 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
5 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

 
๓.ขอมูลนักเรียน 
๓.๑ จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นท่ีเปดสอน (10 มิ.ย. 2561) 

ระดับช้ันเรียน จำนวนหอง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาลปท่ี 1 1 1 0 1 
อนุบาลปท่ี 2 4 40 38 78 
อนุบาลปท่ี 3 4 38 32 70 

รวม 9 79 70 149 
ประถมศึกษาปท่ี 1 4 44 35 79 
ประถมศึกษาปท่ี 2 4 41 46 87 
ประถมศึกษาปท่ี 3 4 46 35 81 
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ระดับช้ันเรียน จำนวนหอง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ประถมศึกษาปท่ี 4 3 30 29 59 
ประถมศึกษาปท่ี 5 3 26 35 61 
ประถมศึกษาปท่ี 6 3 33 28 61 

รวม 21 220 208 428 
รวมท้ังหมด 30 299 278 577 

               ๓.๒. ขอมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนอ่ืนๆ 
1) มีนักเรียนท่ีมีความบกพรองเรียนรวม   39 คน 
2) มีนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนา    20 คน 
3) มีนักเรียนตองการความชวยเหลือพิเศษ   172 คน 
4) มีนักเรียนตอหอง (เฉลี่ย)    25 คน 
5) อัตราสวน นักเรียน : ครู    25 : 1 คน 
6) จำนวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน (เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง) - คน 

 ๓.๓.ขอมูลบุคลากรและบุคลากร ทางการศึกษา 
รายละเอียดเก่ียวกับผูบริหาร ครู และบุคลากร มีดังนี้ 
1) ผูอำนวยการโรงเรียน ชื่อ นายขจร แกวตา  วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหาร

การศึกษา    ดำรงตำแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต.ป  พ.ศ. 2561   จนถึงปจจุบัน 
2) รองผูอำนวยการโรงเรียน (ท่ีไดรับแตงตั้ง)  1  คน คือ  นายพงษพิสิทธิ์ ติ๊บมา 
3) จำนวนครูผูสอน (ขาราชการ)  31 คน ครูอัตราจาง 10  คน 

- วุฒิทางการศึกษา (ขาราชการ) ต่ำกวาปริญญาตรี - คน 

- ปริญญาตรี        22 คน 
- สูงกวาปริญญาตรี       9 คน 

- อายุเฉลี่ยของครู (ขาราชการ) 51 ป และประสบการณสอนเฉลี่ย 30 ป 
 
ขอมูลบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห)  ปการศึกษา 25๖4 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล เลขท่ี
ตำแหนง 

ตำแหนง วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชาเอก 

1.  นางศิริลักษณ ธรรมพิทักษ  902 ผูอำนวยการ/ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท บริหารการศึกษา 

2.  นายพงษพิสิทธิ์ ติ๊บมา 1167 รองผูอำนวยการ/ชำนาญการ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 
3.  นางกาญจณีย   ธีระเดช 907 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ภาษาไทย 
4.  นางวรรณา   ปญญาดี 968 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน 
5.  นางฉลวย   นุชนิยม 6636 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท การประถมศึกษา 
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ท่ี ช่ือ – สกุล เลขท่ี
ตำแหนง 

ตำแหนง วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชาเอก 

6.  นางลำดวน  สายเมืองนาย 975 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การประถมศึกษา 
7.  นางบุษกร   กาวี 6454 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การประถมศึกษา 
8.  นางดนตรี  ดวงสม 6996 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การประถมศึกษา 
9.  นางแสงเดือน  มณทนม 911 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี การประถมศึกษา 
10.  นางพิมพลดา  ขวัญคำ 7683 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี  ปฐมวัย 
11.  นางเกษร   จิณโน 17 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี คหกรรม 
12.  นางฐิติวรดา  พรมมา 7143 ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ประถมศึกษา 
13.  นายอินทนง จันตา ๖๖๕๘ ครู/ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 
14.  นางพาณี   นานา 5479 ครู/ชำนาญการ ปริญญาตรี การประถมศึกษา 
15.  นางอรุโณทัย เชื้อเมืองพาน 6256 ครู/ชำนาญการ ปริญญาตรี ปฐมวัย 
16.  นางสุพัตรา   โตวตระกูล 9 ครู/ชำนาญการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
17.  นางวณิชชา   สีหาวงษ 7806 ครู/ชำนาญการ ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย 
18.  นางแสงดาว  เมืองใจ 7019 ครู/ชำนาญการ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 
19.  นางรัชนี  บุญเจริญ 1041 ครู/ชำนาญการ ปริญญาตรี การประถมศึกษา 
20.  นายบุญชัช  ผลทิพย 7596 ครู/ชำนาญการ ปริญญาโท บริหารการศึกษา 
21.  นางจิรภิญญา พฤฒิพงศ

พิสุทธิ ์
7060 ครูชำนาญการ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน 

22.  นางสาวจิตพร  เชตะวัน 1100 ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ปฐมวัย 
23.  นางสาวธณัญกรณ ไมตรี 1171 ครูชำนาญการ ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย 
24.  นางสาวนฤมล  มะยอง 5668 ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ฟสิกส 
25.  นางรักษคณา  ติ๊บมา  7407 ครูชำนาญการ ปริญญาตรี คณิตศาสตร 
26.  นางเรณู ยอดระบำ 4504 ครูชำนาญการ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
27.  นางอุพาพร  คักกันหา 6626 คร ู ปรญิญาตรี ชีววิทยาประยุกต 
28.  นายอภิวัฒน ตันนันตา 1071 ครู ปริญญาตรี วิทยาศาสตร 
29.  นางสาวศิริลักษณ 

กัญวรรณ 
916 คร ู ปริญญาตรี ภาษาไทย 

30.  นางสุรีรัตน  กาบแกว 6609 ครูผูชวย ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
31.  นางสาวสุจิตรา  สิถิระบุตร 989 ครูผูชวย ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
32.  นายโชคชัย  แสนวิชา 997 ครูผูชวย ปริญญาตรี พลศึกษา 
33.  นายอำนวย   สุริยะปญญา 8972 พนักงานบริการ ป.7 - 
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อัตราจาง 
ท่ี ช่ือ – สกุล เลขท่ี

ตำแหนง 
ตำแหนง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 

1.  นายธนากร  แสนคำมา - ครูอัตราจาง ปริญญาตรี คอมพิวเตอร 
2.  นายกุวัฒน  แสนทวสีุข - ครูอัตราจาง ปริญญาตรี พลศึกษา 
3.  นางสาวอัญธดิา  เชื้อชาญ - ครูอัตราจาง ปริญญาตรี ภาษาไทย 
4.  นางสาวณัฐจริา  มาณะกิจ - ครูอัตราจาง ปริญญาตรี วิทยาศาสตร 
5.  นางสาววรัญญา  คำภีระ - ครูอัตราจาง ปริญญาตรี ปฐมวัย 
6.  นางสาวธาดารัตน ซิวกระโทก - ครูอัตราจาง ปริญญาตรี ปฐมวัย 
7.  นางสาวพัชริดา  ตะวงศ - ครูอัตราจาง ปริญญาตรี สาธารณสุข 
8.  น.ส.เบญจวรรณ   สมประสงค - พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย 
9.  นายศิริวัฒน  อันไกรฤทธิ์ - เจาหนาท่ีธุรการ ปริญญาตรี นิติศาสตร 
10.  นางสาวอารีย   พลศรี - อัตราจาง มัธยมศึกษาป

ท่ี 3 
- 

 
๔.โครงสรางหลักสูตร 

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห) เปดทำการเรียนการสอน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตร ปกติ ชั้น ป.6 
2. หลักสูตร IEC ชั้น อนุบาล – ป.5 
3. หลักสูตร SM ชั้น ป.1 – 5 (ทดลอง) 
4. หลักสูตร EP (AMEC) ชั้น อนุบาล – ป.6 
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โครงสรางเวลาเรียน (หลักสูตรปกติ) ปการศึกษา  2565 
 

กลุมสาระ 
เวลาเรียน/ป 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร 80 80 80 120 80 80 

สังคมฯ 40 40 40 80 80 80 
ประวัติฯ 40 40 40 40 40 40 
สุขพละฯ 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะฯ 40 40 40 80 80 80 
กอท. 40 40 40 40 80 80 

อังกฤษ 120 120 120 80 80 80 
รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 840 840 840 840 840 840 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 120 120 120 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด 30 30 30 30 30 30 
แนะแนว 40 40 40 40 40 40 

บำเพ็ญประโยชน 10 10 10 10 10 10 
ชุมนุม 40 40 40 40 40 40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 40 40 40 80 40 40 
คอมพิวเตอร 40 40 40 - - - 

อังกฤษ 80 80 80 80 80 80 
ดนตรี-นาฏศิลป 40 40 40 - - - 

วิทยาศาสตร (Stem) 80 80 80 80 80 80 
อบรม 40 40 40 - - - 

IS - - - 40 40 40 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
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โครงสรางเวลาเรียน (หลักสูตร IEC)  ปการศึกษา  2565 
 

กลุมสาระ 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 200 200 200  160 160 160 

คณิตศาสตร 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร 80 80 80 120 80 80 

สังคมฯ 40 40 40 80 80 80 
ประวัติฯ 40 40 40 40 40 40 
สุขพละฯ 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะฯ 40 40 40 80 80 80 
กอท. 40 40 40 40 80 80 

อังกฤษ 120 120 120 80 80 80 
รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 840 840 840 840 840 840 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 120 120 120 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด 30 30 30 30 30 30 
แนะแนว(stem) 40 40 40 40 40 40 
บำเพ็ญประโยชน 10 10 10 10 10 10 

ชุมนุม 40 40 40 40 40 40 
รายวิชาเพ่ิมเติม 240 240 240 240 240 240 

คอมพิวเตอร 40 40 40 - - - 
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 160 160 160 200 200 200 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1200 
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โครงสรางเวลาเรียน (หลักสูตร EP)   ปการศึกษา  2565 

กลุมสาระ 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 200 200 200 200 200 200 

คณิตศาสตร 200 200 200 200 200 200 
วิทยาศาสตร 80 80 80 80 80 80 

สังคมฯ 40 40 40 40 40 40 
ประวัติฯ 40 40 40 40 40 40 
สุขพละฯ 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะฯ 40 40 40 80 80 80 
กอท. 40 40 40 40 40 40 

อังกฤษ 120 120 120 80 80 80 
รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 840 840 840 840 840 840 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 120 120 120 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด 30 30 30 30 30 30 
แนะแนว 40 40 40 40 40 40 

บำเพ็ญประโยชน 10 10 10 10 10 10 
ชุมนุม 40 40 40 40 40 40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 240 240 240 240 240 240 
สังคม ฯ 40 40 40 40 40 40 
คอม ฯ  40 40 40 40 40 40 
อังกฤษ 80 80 80 120 120 120 

Is - - - 40 40 40 
Toy day 40 40 40 - - - 

ดนตรี 40 40 40 - - - 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

 
รายวิชาท่ีจัดใหมีการสอนเสริมโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือโดยครูชาวตางชาติ 

กลุมสาระ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 
ชม./นน. ครูตางชาติ ชม./นน. ครูตางชาติ 

1.คณิตศาสตร 200 (5) 40 (1) 200 (5)* 40 (1) 
2.วิทยาศาสตร 120 (3) 40 (1) 120 (3)* 40 (1) 
3.สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2) 40 (1) 

พลศึกษา 
80 (2)* 40 (1) 

พลศึกษา 
5.ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) 200(5) 200(5) 80(2)* 280(7) 
รวม  9  11 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 

ชวงอายุ 
อายุ 4 – 5 ป 

ประสบการณสำคัญ สาระท่ีควรรู 
สาระการเรยีนรู - ดานรางกาย 

- ดานอารมณ – จิตใจ 
- ดานสังคม 
- ดานสติปญญา 

- เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก 
- เรื่องราวเก่ียวกับบุคคลและสถานท่ีแวดลอม
ตัวเด็ก 
- ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
- สิง่ตางๆ รอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน 2 ปการศึกษา (ไมต่ำกวา 400 วัน) 

1. การจัดชั้นเรียน เด็กท่ีมีอายุ 4 ป เรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 และเด็กท่ีมีอายุ 5 ป เรียนชั้นนุบาลปท่ี 2 
2. ระยะเวลาเรียนใชเวลาจัดประสบการณใหเด็ก 2 ปการศึกษา 
3. สาระการเรียนรู สาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยประกอบดวย 2 สวน คือ ประสบการณสำคัญ

และสาระที่ควรรู เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ – จิตใจ สังคมและสติปญญา ซึ่งจำเปนตอการ
พัฒนาเด็กใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 

การจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียนทุกชั้นป ดังแสดงในตารางตอไปนี ้
หลักสูตร ช้ัน จำนวนช่ัวโมง 

1. หลักสูตรปกติ ป.5 – 6  1,200    ชั่วโมง 
2. หลักสูตร IEC ป.1 – 4  

อนุบาล 1 – 2 
1,200    ชั่วโมง 
200       วัน 

3. หลักสูตร SM ป.1 – 4 1,200    ชั่วโมง 
4. หลักสูตร EP ป.1 – 6  

อนุบาล 1 – 2 
1,200   ชั่วโมง 
200       วัน 

 
4. ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร ส่ืออุปกรณ แหลงเรียนรู ภูมิปญญา งบประมาณ และชุมชน 

      ๔.๑)ขอมูลเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี 

- เนื้อท่ี    10.2 ไร / ตารางวา 

- พ้ืนท่ีปลูกสรางอาคาร  3 ไร / ตารางวา 
- พ้ืนท่ีสนาน / นันทนาการ  7½ ไร / ตารางวา 

- จำนวนอาคารเรียนถาวร รวม 3 หลัง 

- จำนวนอาคารเรียนชั่วคราว รวม - หลัง 

- จำนวนสนามกีฬา  3  สนาม ไดแก ฟุตบอล , ตะกรอ, เปตอง 
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    ๔.๒) ขอมูลจำนวนหอง 

- เรียนท้ังหมด   26 หอง 

๔.๓ )จำนวนหองประกอบ 

- หองทดลองวิทยาศาสตร  2 หอง  พ้ืนท่ี 108 ตารางเมตร 
- หองคอมพิวเตอร  2 หอง  พ้ืนท่ี 90 ตารางเมตร 

- หองดนตรี-นาฎศิลป 1 หอง  พ้ืนท่ี 54 ตารางเมตร 

- หองปฏิบัติการทางภาษา 1 หอง  พ้ืนท่ี 54 ตารางเมตร 

- หอง ICT  1 หอง  พ้ืนท่ี 54 ตารางเมตร 

- หองพยาบาล  1 หอง  พ้ืนท่ี 24 ตารางเมตร 
- หองสมุด  1 หอง  พ้ืนท่ี 90 ตารางเมตร 

๔.๔) ขอมูลเกี่ยวกับส่ือ อุปกรณ เครื่องอำนวยความสะดวก 

- จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร ท้ังหมด 70  เครื่อง 

- ใชเพ่ือการเรียนการสอน จำนวน  55 เครื่อง 
- ใชในงานบริการ จำนวน  15 เครื่อง 

- เลน Internet  ได จำนวน  70 เครื่อง  

- จำนวนเครื่องเลน วีซีดี/ดีวีดี 10 เครื่อง 

- จำนวนเครื่องโทรสาร  1 เครื่อง 

- จำนวนโทรทัศน   22 เครื่อง 
- จำนวนวทิยุ   8 เครื่อง 

๔.๕)แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นและการใชหองสมุด 

- จำนวนหนังสือในหองสมุด    8,000 เลม 

- หนังสือในหองสมุดสืบคนดวยระบบ E-Library 
- มีคอมพิวเตอรท่ีใชสืบคนทาง Internet ได  70 เครื่อง 

คิดเปนอัตราสวนจำนวนนักเรียน : เครื่อง = 11 : 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

      

    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖5 –๒๕๖9  
    โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห )                                                         หนา 19 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน (นอกหองสมุด) และแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน 
 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน สถิติการใช 
(จำนวนครั้ง /ป) 

แหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน สถิติการใช 
(จำนวนครั้ง /ป) ช่ือแหลงเรียนรู ช่ือแหลงเรียนรู 

- สวนเกษตร 
- หองปฏิบัติการทางภาษา 
- สหกรณรานคา 
- ศาลาธรรม 
- หองครัว 
- สนามเด็กเลน 
- สนามกีฬา 
- หองน้ำหองสวม 
- ลานศิลปะ 
- หอง GTX 
- หอง ICT 
- หองปฎิบัติการวิทยาศาสตร 
- หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 
- หองคอมพิวเตอร 
- หองสังคมศึกษา 
- หอง กอท. 
- หองกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- หองสมุด 
- ลานอนุสรณ AMCR Park 

40 
40 
40 

120 
20 

180 
80 
40 
40 
40 
40 

120 
120 
480 
240 
120 
80 
80 
40 

- เทศบาลตำบลสันทราย 
- สวนรุกขชาติโปงสล ี
- สถานท่ีประกอบการปนหมอโปงสลี   
- สถานท่ีประกอบการทอผา 
- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
- มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
- หอฝนเชียงแสน 
- สถานท่ีสำคัญในจังหวัดเชียงราย 
- คายเม็งรายมหาราช 
- ตลาดสดบานสันทรายหลวง 
- วัดภายในตำบลสันทราย 
- วัดรองขุน 
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสัน
ทราย 
- สวนอนุรักษพันธุสัตวปาแมลาว 
- สถานท่ีสำคัญในจังหวัดพะเยา 
- ฟารมจระเขโภคธารา อ.พาน จ.เชียงราย 
- ฟารมนกกระจอกเทศ อ.เมือง จ.
เชียงราย 

5 
2 

20 
20 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
5 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      

    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖5 –๒๕๖9  
    โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห )                                                         หนา 20 

๕. ปราชญชาวบาน /ภูมิปญญาทองถิ่น /ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน 
ช่ือวิทยากร/ภูมิปญญาทองถิ่น สาระ ใหความรูเรื่อง 

นางธิดา  อินตะแกว สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การตัดตุง 
นางมอญ ยาวิชัย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การทอผา 
นายสุนทร อนันตรัตนสกุล กิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุม ดนตรีอังกะลุง 
นายสมพล วีระพงษสุชาติ สุขศึกษา สุขศึกษาชั้น ป.4 
จ.ส.อ มานิตย  สุวรรณทา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุม กลองสะบัดชัย 
นายสม  ไชยแกว ภาษาไทย ซอพ้ืนเมือง 
นายจู  ไชยแกว ภาษาไทย ซอพ้ืนเมือง 
นายนิกร  บุญญาใจ ศิลปศึกษา การเขียนภาพ 
นางยุพา  วงควิชัย ดนตรีนาฏศิลป การฟอนเล็บ 
นางเตือนจิต วุฑฒิพงษพิพัฒน ดนตรีนาฏศิลป การรำชุมนุมเผาไทย 
คุณยายจันทรแสง  ยานะธรรม การงานพ้ืนฐานอาชีพ งานกระดาษ 
คุณวัฒนา   เรือนสุภา ดนตรีนาฎศิลป ดุริยางคของโรงเรียน 
คุณยายคำมูล  มหาวรรณ การงานพ้ืนฐานอาชีพ ขนมพ้ืนบาน 
นายบุญมา  เชยีงใหม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วรรณกรรมพ้ืนบาน 
คุณแมสมพร  ชินะใจ การงานพ้ืนฐานอาชีพ งานสาน 
คุณแมสุตา  อักษรดิษฐ การงานพ้ืนฐานอาชีพ อาหารพ้ืนเมือง 
คุณแมกาบ  บุญปน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พิธกีรรมพ้ืนบาน 
คุณพอชาญ  ดาสา การงานพ้ืนฐานอาชพี งานกระดาษ 
คุณพออาย  มณีอินตา การงานพ้ืนฐานอาชีพ งานประดิษฐของชำรวย 
คุณนิภา  สีมาพันธ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานพิธีกรรม 
. Tony Mc Gowan ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับชั้นปฐมวัย 
หัวหนา นางอรุโณทัย  เชื้อเมืองพานพาน 

ระดับชั้นป. 1 – 3 
หัวหนา นางจิรภิญญา พฤฒพิงศพิสุทธ์ิ 

ระดับชั้นป. 4 – 6 
หัวหนานายอภิวัฒน ตันนันตา 

โครงการพิเศษ หัวหนาสาระภาษาอังกฤษ 
นางสุรรีัตน  กาบแกว 

ผูประสานหองเรียน EP และ
หองเรียน IEC 

นางกาญจนีย  ธีระเดช 

หัวหนาหองเรียน SMP 
นางลำดวน สายเมืองนาย 

โรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรวม 
นางแสงเดือน  มณทนม 

พัฒนาศูนยเด็กปฐมวยัตนแบบ 
นางอรุโณทัย  เชื้อเมืองพาน 

หองสมุดมีชีวิตตนแบบในโรงเรียน 
นางกาญจณีย  ธีระเดช 

บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 
นางอรุโณทัย  เชื้อเมืองพาน 

โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา 
นางอรุโณทัย  เชื้อเมืองพาน 

หองเรียน EP                                 หองเรียน IEC 

ระดับชั้นอนุบาล                              - Mr.Clad  Talledo  Bacolod 
- อนุบาล 1-2  Miss Anne Catherine Whitake         - Miss Hermelita Dudalo Carreo 
-  อนบุาล 3     Mr. Adam Michael Friedmam          - Miss Aiza  May  M. Casumpang                  

- Miss Gregchie Emerald D. Anlenzula                                                         ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที ่1 – 3.                        

1  Mr. Hugo Alexander Weir 

- ชั้น ป.2  Mr. Nicholas Benharn Jackson 
- ชั้น ป.3  Mr. David Martin Murphy 
- ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 
-  ชั้น ป.4  Mr. David Martin Murphy 
-  ชั้น ป.5  Mr. Luke Cronly 
- ชั้น ป.6  Mr. Luke Cronly 

รองผูอำนวยการโรงเรียน 
นายกิตติพงศ มงคลคำ 

คณะกรรมการ 
หองเรียนพิเศษ 

กลุมงานบริหารวิชาการ  
หัวหนานางลำดวน สายมืองนาย 

กลุมงานบริหารบุคคล 
หัวหนานายกิตติพงศ มงคลคำ 

กลุมงานบริหารทั่วไป 
หัวหนา นางกาญจณยี  ธรีะเดช 

กลุมงานบริหารงบประมาณ 
หัวหนา นางวรรณา  ปญญาด ี

ผูอำนวยการโรงเรียน 

นางสาวศิริลักษณ ธรรมพิทกัษ 

โครงสรา้งการบรหิารสถานศกึษา 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ แปลผล 

ดานคุณภาพผูเรยีน 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการอารมณและจิตใจ 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการสังคม 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการสติปญญา 5 ดีเยี่ยม 
ดานการจัดการศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

4 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 6 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

4 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 7 แนวการจัดการศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีกำหนด
ในกฏกระทรวง 

5 ดีเยี่ยม 

ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 9 สถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการ
เรียนรู 

5 ดีเยี่ยม 

สวนที่ ๒. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา๒๕๖๑ 

มาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย 
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ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 10 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศฯและ

จุดเนนของการศึกษาปฐมวัย 
5 ดีเยี่ยม 

ดานมาตรการสงเสริม 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน 

5 ดีเยี่ยม 

ดานความเปนทองถ่ินจังวัดเชียงราย 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดเชียงราย 

5 ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมทุกมาตรฐาน 4.83 ดีเยี่ยม 
 

 

มาตรฐานท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 

 
ตัวบงชี ้

จำนวนนักเรียน
ท่ีไดระดับ 3ข้ึน

ไป 

จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

รอยละ ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

1.1 มีน้ำหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 183 183 100 5 ดีเยี่ยม 
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 183 183 100 5 ดีเยี่ยม 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 183 182 99.46 5 ดีเยี่ยม 
1.4 หลีกเลี่ยงตอสภาพวะท่ีเสี่ยงตอโรค อุบัติภัย 

และสิ่งเสพติด 
183 182 99.46 5 ดีเยี่ยม 

 รวมเฉลี่ย   99.73 5 ดีเยี่ยม 
ผลการพัฒนา  เด็กทุกคนมีพัฒนาการดานรางกายในระดับดี ตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตร 

มาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย 
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มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณจิตใจ 

 
ตัวบงชี ้

จำนวนนักเรียน
ท่ีไดระดับ 3ข้ึน

ไป 

จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

รอยละ ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

2.1 ราเริงแจมใส มีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง 182 183 99.46 5 ดีเยี่ยม 
2.2 มีความม่ันใจและกลาแสดงออก 182 183 99.46 5 ดีเยี่ยม 
2.3 ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย 182 183 99.46 5 ดีเยี่ยม 
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและ

รักธรรมชาต ิ
183 183 100 5 ดีเยี่ยม 

 รวมเฉลี่ย   99.59 5 ดีเยี่ยม 
ผลการพัฒนา เด็กมีพัฒนาการดานอารมณจิตใจ  ตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตรในระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม 

 
ตัวบงชี้ 

จำนวน
นักเรียนท่ีได

ระดับ 3ข้ึนไป 

จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

รอยละ ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคำสั่งสอนของพอ
แม ครอูาจารย 

159 160 99.38 5 ดีเยี่ยม 

3.2 มีความซ่ือสัตย สุจริตชวยเหลอืแบงปน 159 160 99.38 5 ดีเยี่ยม 
3.3 มีสขุนสิัยในการดูแลสุขภาพของตน 159 160 99.38 5 ดีเยี่ยม 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา

ท่ีตนนับถือ 
159 160 99.38 5 ดีเยี่ยม 

 รวมเฉลี่ย    5 ดีเยี่ยม 
ผลการพัฒนา เด็กทุกคนมีพัฒนาการดานสังคม  ตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม 
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มาตรฐานท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 

 
ตัวบงชี ้

จำนวน
นักเรียน

ท่ีได
ระดับ 3
ข้ึนไป 

จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

รอยละ ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

4.1 สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และรัก
การเรียนรู 

159 160 99.38 5 ดีเยี่ยม 

4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางๆท่ีเกิดจาก
ประสบการณการเรียนรู 

157 160 98.13 5 ดีเยี่ยม 

4.3 มีทักษะภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 159 160 99.38 5 ดีเยี่ยม 
4.4 มีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 160 160 100 5 ดีเยี่ยม 
4.5 มีจิตนาการและความคิดสรางสรรค 157 160 98.13 5 ดีเยี่ยม 
 รวมเฉลี่ย   99.13 5 ดีเยี่ยม 

ผลการพัฒนา เด็กทุกคนมีพัฒนาการดานดานสติปญญา   ตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม 
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มาตรฐานท่ี 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ตัวบงชี ้

จำนวน
นักเรียน 

ท่ีได
ระดับ 

 3 ข้ึนไป 

จำนวน
นักเรีย

น
ท้ังหมด 

รอยละ ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

5.1 ครูเขาใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมาประยุกตใชในการ
จัดประสบการณ 

10 10 100 5 ดีเยี่ยม 

5.2 ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณเรียนรูท่ีหลากหลายสอดคลองกับความ
แตกตางระหวางบุคคล 

10 10 100 5 ดีเยี่ยม 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสรางวินัยเชิงบวก 10 10 100 5 ดีเยี่ยม 
5.4 ครุใชสื่อเทคโนโลยีเหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการ

ของเด็ก 
10 10 100 5 ดีเยี่ยม 

5.5 ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก
อยางหลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของ
เด็กแกผูปกครอง 

10 10 100 5 ดีเยี่ยม 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีตนรับผิดชอบ
และใชผลในการปรับการจัดประสบการณ 

10 10 100 5 ดีเยี่ยม 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูตลอดเวลา 10 10 100 5 ดีเยี่ยม 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็กและผูปกครอง 10 10 100 5 ดีเยี่ยม 
5.9 ครูมีคุณวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษา

ปฐมวัย 
10 10 100 5 ดีเยี่ยม 
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5.1
0 

ครูจัดทำสารนิเทศและนำมาไตรตรองเพ่ือใชประโยชน
ในการพัฒนาเด็ก 

10 10 100 5 ดีเยี่ยม 

 รวมเฉลี่ย   100 5 ดีเยี่ยม 
ผลการพัฒนา ครูปฐมวัยมีความรูความสามารถในการจัดประสบการณเพ่ือเตรียมความพรอมใหเด็กมีพัฒนาการท้ังรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาเต็มตามศักยภาพ 

พรอมท่ีจะเรียนชั้นตอไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานท่ี 6 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ตัวบงชี้ 

จำนวน
นักเรียนท่ีได
ระดับ 3ข้ึน

ไป 

จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

รอยละ ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

6.1 ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

2 2 100 5 ดีเยี่ยม 

6.2 ผูบริหารมีวิสัยทัศนภาวะผูนำและ
ความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

2 2 100 5 ดีเยี่ยม 

6.3 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม
และใชขอมูลการประเมินผลหรือการวิจัย
เปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ 

2 2 100 5 ดีเยี่ยม 

6.4 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

2 2 100 5 ดีเยี่ยม 

6.5 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

2 2 100 5 ดีเยี่ยม 
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6.6 ผูบริหารใหคำแนะนำคำปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

2 2 100 5 ดีเยี่ยม 

6.7 เด็กผูปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย 

2 2 100 5 ดีเยี่ยม 

 รวมเฉลี่ย 2 2 100 5 ดีเยี่ยม 
ผลการพัฒนา โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาระดับปฐมวัยไดตามหลักการของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เด็กไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และครู บุคลากรทางการศึกษา

จากองคกรตางๆ สนใจมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี 7 แนวการจัดการศึกษา 

 
ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสูการปฏิบัติได 5 ดีเยี่ยม 
7.2 มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและเขาใจหลักการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 
5 ดีเยี่ยม 

7.3 จัดกิจกรรมสงเสริมสรางความตระหนักรูและความเขาใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

5 ดีเยี่ยม 

7.4  สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครองชุมชน และทองถ่ิน 5 ดีเยี่ยม 
7.5 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเอพัฒนาเด็กอยางรอบดาน 5 ดีเยี่ยม 
 รวมเฉลี่ย 5 ดีเยี่ยม 

ผลการพัฒนา โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน สามารถนำไปใชพัฒนาเด็กไดจริงผลของการใชหลักสูตรทำใหเด็กปฐมวัยของโรงเรียนมีความ

พรอมการท้ัง 4 ดานเต็มตามศักยภาพ 
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มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในนของสถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบงช้ี ระดับ 

คุณภาพ 

แปล

ความหมาย 

8.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 4 ดีมาก 

8.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4 ดีมาก 

8.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ ๕ ดีเยี่ยม 

8.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๔ ดีมาก 

8.5 นำผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

๔ ดีมาก 

8.6 จัดทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 4 ดีมาก 

รวม/เฉล่ีย ๔ ดีมาก 

ผลการพัฒนา 

โรงเรียนเปนแหลงเรียนรู มีบุคลากรทางการศึกษาจากหนวยงานตางๆ สนใจมาศึกษาดูงานเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
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มาตรฐานท่ี 9 สถานศึกษามีการสราง  สงเสริม  สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ตัวบงช้ี ระดับคุณภาพ แปลความหมาย 
9.1 เปนแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของเด็กและบุคลากร

ในสถานศึกษา 
4 ดีมาก 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายในสถานศึกษาระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ 

4 ดีมาก 

รวม/เฉล่ีย 4 ดีมาก 
 

ผลการพัฒนา โรงเรียนเปนแหลงเรียนรู มีบุคลากรทางการศึกษาจากหนวยงานตางๆ สนใจมาศึกษาดูงานเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี 10 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน และจุดเนนของการศึกษา 

ตัวบงช้ี ระดับคุณภาพ แปลความหมาย 
10.1 จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุตามปรัชญา  

วิสัยทัศนและจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย 
5 ดีเยี่ยม 

10.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 5 ดีเยี่ยม 
รวม/เฉล่ีย 5 ดีเย่ียม 

ผลการพัฒนา 

โรงเรียนสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการท่ีมีความสอดคลองและตอบสนองกลยุทธของโรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1  ซ่ึงเปนกรอบแนว

ทางการปฏิบัติงานของครูสงผลใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

 

 

 



 

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๑ –๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห )                                                                          
หนา  42  

มาตรฐานท่ี 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน 

ตัวบงช้ี ระดับคุณภาพ แปลความหมาย 
11.1 จัดโครงการกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนนโยบายเก่ียวกับ

การจัดการศึกษาปฐมวัย 
4 ดีมาก 

11.2 มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 4 ดีมาก 
รวม/เฉล่ีย 4 ดีมาก 

ผลการพัฒนา 

โรงเรียนสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการท่ีมีความสอดคลองและตอบสนองกลยุทธของโรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1  ซ่ึงเปนกรอบแนว

ทางการปฏิบัติงานของครูสงผลใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 4 ดีเยี่ยม 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 4 ดีเยี่ยม 

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 4 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 4 ดีเยี่ยม 

      1) การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  4 ดีเยี่ยม 

      2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4 ดีเยี่ยม 

      3) การมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝาย และการรวมรับผิดชอบตอผลการ

จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

4 
ดีเยี่ยม 

      4) การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  4 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 4 ดีเยี่ยม 

    1) การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม 4 ดีเยี่ยม 

     2) การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน 4 ดีเยี่ยม 
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     3) การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปน

ระบบ และมีประสิทธิภาพ 

4 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 4 ดีเยี่ยม 

    1) การใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาใหดียิ่งข้ึน 

4 
ดีเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 4 ดีเย่ียม 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน ประเด็นการประเมิน แปลผล 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผูเรียน 

1.ความสามารถ ในการอาน 
 (ป.1 - ป.4)  

ระดับดีเยี่ยม 

2 .ความสามารถ ในการอ  าน คิด
วิเคราะหและเขียน 

ระดับดีเยี่ยม 

3.ความสามารถ ในการใช เทคโนโลย ี ระดับดีเยี่ยม 
4.ผลการทดสอบระดับชาต(ิO-NET) *สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 

ระดบั ประเทศ:โรงเรียน 
        39.79 : 46.67 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
ผูเรียน 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ระดับดีเยี่ยม 
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มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  

ระดับคุณภาพ : ดีเย่ียม 

 ผลการดำเนินงานในดานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผูเรียนสามารถอานออกและอานคลองตามมาตรฐานการอานในแตละระดับชั้น สามารถเขียน

สื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม รูจักการวางแผนสามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดดีตามหลักประชาธิปไตย กลาแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษได

อยางสรางสรรคสามารถแกปญหาและนำไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมสืบคนขอมูลหรือแสวงหาความรูจากสื่อ เทคโนโลยีไดดวยตนเองรวมท้ังสามารถ

วิเคราะห จำแนกแยกแยะไดวาสิ่งไหนดี สำคัญ จำเปน รวมทั้งรูเทาทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูเรียนมีพัฒนาการดานความรูความเขาใจและทักษะตาง ๆ 

ตามหลักสูตรจากพื้นฐานเดิมอยางตอเนื่อง ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นจากปการศึกษาท่ีแลว ระดับประถมศึกษาปที่ ๖ และเมื่อจบปการศึกษา 

นักเรียน เรียนตอใน ระดับชั้นท่ีสูงข้ึนและเลือกสาขาวิชาท่ีเหมาะกับตนเอง  ผูเรียนเปนผูมีคุณลักษณะและคานิยมที่พึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากำหนด กลาวคือผูเรยีนมี

ความเอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง มีความตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  ภูมิใจในทองถ่ิน

และความเปนไทยของตนเอง มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเขาใจเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลและระหวางวัยผูเรียนรูและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่ง

เสพติดตางๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเลนกีฬาไดอยางนอยคนละประเภท ยอมรบัในกฎกติกาของกลุม 

ของสถานศึกษาของสังคม  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณคุณภาพ : ดีเย่ียม 

ผลการดำเนินงาน  

๒.๑ สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของ

ชุมชน ทองถ่ิน และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ                                                                                                    

๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความ

เชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหนง ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นำไปประยุกตใชได ดำเนินการอยางเปนระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมท่ีกระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู                                                                     
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๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป

การศึกษาโดยผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการพัฒนาและรวมรับผิดชอบ                                                                                                         

๒.๔ ผูเก่ียวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีสวนรวมในการรวมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัด

การศึกษา                                        

๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสม เปนระบบและตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา                                    

2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝายมีสวนรวม ยึดหลัก ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุง

พัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา จนมีผลงานเปนท่ีประจักษคือ ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณคา สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐ 

สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท ประถมศึกษาขนาดใหญดานบริหารจัดการยอดเยี่ยม      

 ๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขายอุปถัมภ สงผลใหสถานศึกษามีสื่อ และแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ มีหองเรียนครบตาม

จำนวนชั้นเรียน มีหองปฏิบัติการละหองสมุดท่ีสามารถรองรับ สงเสริมใหนักเรียนไดเปนผูใฝเรียนใฝรูอยางเต็มศักยภาพ 

    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ระดับคุณภาพ : ดีเย่ียม     

   ผลการดำเนินงานจากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย เพ่ือพัฒนาใหครูการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ สงผลใหครูผูสอนมี
แผนการจัดการเรียนรูท่ีมีเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรูทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ครูผูสอนมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
เปนระดับเด็กออน ปานกลาง และเกง ทำใหครูผูสอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองตอความแตกตางบุคคล มีการสอนเสริมความรูใหผูเรียนกลุมปานกลาง
และกลุมเกง มีการสอนซอมเสริมผูเรียนกลุมออน มีการใชสื่อเทคโนโลยีท่ีและนำภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูในแตละวิชา มีการวัดประเมินผลจาก
สภาพความเปนจริงท่ีมุงเนนพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการหลากหลาย มีการใชขอสอบจากขอสอบกลาง และขอสอบจาก สพฐ. เพ่ือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ครูทุกคนยังมีงานวิจัยในชั้นเรียนและนำผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน สงผลใหการจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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 มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

ระดับคุณภาพ : ดีเย่ียม 

ผลการดำเนินงาน 

 สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อยางเปนระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดี
เย่ียม และคณะกรรมการบริหาร ผูปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

กระบวนการพัฒนา ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 8 องคประกอบ ไดแก  
1) กำหนด มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพตาม
มาตรฐาน  
3) จัดการและบริหารขอมูล สารสนเทศอยางเปนระบบ  
4) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
5) ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการ ศึกษา  
6) ประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานของสถานศึกษา  
7) จัดทำรายงาน ประจำปท่ีเสนอผลประเมินคุณภาพภายใน  
8) ดำเนินการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
รายการ ระดับ แปลผล 

องคประกอบท่ี 1 ๔.๗๕ ดีเยี่ยม 
องคประกอบท่ี 2 ๔.๕๕ ดีเยี่ยม 
องคประกอบท่ี 3 ๔.๖๗ ดีเยี่ยม 
องคประกอบท่ี 4 ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
องคประกอบท่ี 5 ๔.๗๕ ดีเยี่ยม 
องคประกอบท่ี 6 ๔.๕๐ ดเียี่ยม 
องคประกอบท่ี 7 ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
องคประกอบท่ี 8 ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

รวมเฉลี่ย ๔.๗๘ ดีเยี่ยม  

 สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ 4  ดีเย่ียม 
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จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามท่ีตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน  

จากผลการประเมินสรุปวา ไดระดับดีเยี่ยม  

มาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษา  อยูในระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยูในระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ อยูในระดับดีเยี่ยม 

 มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยูในระดับดีเยี่ยม 
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ภาษาไทย
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คะแนน
รวมเฉลี่ย

ระดับประเทศ 46.58 36.34 37.12 39.12 39.79

ระดับสังกัด สพฐ. 45.29 32.73 35.55 38.13 37.93

ระดับเขตพ้ืนที่ 46.20 35.26 36.81 38.91 39.30

ระดับโรงเรียน 48.92 51.56 43.38 42.81 46.67
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET  ) 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560 
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ผลการประเมิน คุณภาพภายนอกรายมาตรฐาน (สมศ ) รอบ3    

 ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ป) 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนท่ีได 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 
ตัวบงชี้ท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางการสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ด ี
ตัวบงชี้ท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ด ี
ตัวบงชี้ท่ี ๕ เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปน
สำคัญ 

๓๕.๐๐ ๓๔.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๓.๐๐ ด ี
ตัวบงชี้ท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 
ตัวบงชี้ท่ี ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ 
และวัตถุประสงคการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ด ี

ตัวบงชี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 
ตัวบงชี้ท่ี ๑๑ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสรมิบทบาท
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ด ี



 

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๑ –๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห )                                                                          
หนา  51  

ตัวบงชี้ท่ี ๑๒ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๐๐ ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย ( 2-5ป) ประเภทโรงเรียน 

      ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา     92.00  คะแนน       มีคุณภาพระดับ  ดีมาก                                    

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 

    ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต  80  คะแนนข้ึนไป                                   ใช     ไมใช 

    มีตัวบงชี้ท่ีไดระดับดีข้ึนไป  10  ตัวบงชี ้ จาก  12  ตัวบงชี้                          ใช     ไมใช 

    ไมมีตัวบงชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน               ใช     ไมใช 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาข้ันปฐมวัย ( ๒-๕ ป) 
           สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา              ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    
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ผลการประเมิน คุณภาพภายนอกรายมาตรฐาน (สมศ. )รอบ 3  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน :  ประถมศึกษา 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนท่ีได 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 
ตัวบงชี้ท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาพการและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๘๙ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค ๑๐.๐๐ ๙.๘๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๓ ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๖๖ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๔ ผูเรียนคิดเปน ทำเปน ๑๐.๐๐ ๙.๓๓ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๓๙ พอใช 
ตัวบงชี้ท่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ด ี
ตัวบงชี้ท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและตนสงักัด ๕.๐๐ ๔.๘๑ ดีมาก 
กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 
ตัวบงชี้ท่ี ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงชีม้าตรการสงเสริม 
ตัวบงชี้ท่ี ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๘๘ ดี 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน :  ประถมศึกษา 

            ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา                86.88  คะแนน 

             มีคุณภาพระดับ                                           ด ี
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 

    ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต  80  คะแนนข้ึนไป                                   ใช     ไมใช 

    มีตัวบงชี้ท่ีไดระดับดีข้ึนไป  10  ตัวบงชี ้ จาก  12  ตัวบงชี้                         ใช     ไมใช 

    ไมมีตัวบงชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน              ใช     ไมใช 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา             ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    
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อนุบาลเมืองเชียงราย

น.น.คะแนน สรุป

คะแนนเต็ม โอกาส อุปสรรค โอกาส (+) อุปสรรค(-)

คือ  1.00 ช่อง 1 x ช่อง 2 ช่อง 1 x ช่อง 3 ช่อง 4 - ช่อง 5 ลําดับที�

1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  (S) 0.40         3.86 3.33 1.54         1.33         0.21         1

2 ด้านเทคโนโลยี  (T) 0.10         3.67 4.08 0.37         0.41         0.04-         4

3 ด้านเศรษฐกิจ  (E ) 0.30         3.84 3.60 1.15         1.08         0.07         2

4 ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 0.20         4.07 3.86 0.81         0.77         0.04         3

สรุปปัจจัยภายนอก 3.88     3.59     ********

เฉลี�ยปัจจัยภายนอก (โอกาส-อุปสรรค) / 2 ********

น.น.คะแนน สรุป

คะแนนเต็ม จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-)

คือ  1.00 ช่อง 1 x ช่อง 2 ช่อง 1 x ช่อง 3 ช่อง 4 - ช่อง 5 ลําดับที�

1 ด้านโครงสร้างและนโยบาย (s1 0.04 3.64 0.00 0.15 0.00 0.15 2
2 ด้านผลผลิตและการบริการ (s2 0.15 3.69 3.96 0.55 0.59 -0.04 6
3 ด้านบุคลากร  (m1) 0.25 3.86 4.36 0.97 1.09 -0.13 3
4 ด้านประสิทธิภาพการเงิน (m2) 0.20 3.28 3.56 0.66 0.71 -0.06 4
5 ด้านวัสดุทรัพยากร  (m3) 0.06 3.28 4.24 0.20 0.25 -0.06 5
6 ด้านการบริหารจัดการ  (m4) 0.30 3.78 0.00 1.13 0.00 1.13 1

1.00             3.65       2.65       ********

เฉลี�ยปัจจัยภายใน (จุดแข็ง-จุดอ่อน) / 2 ********

2.00               

0.50

คะแนนจริง

0.14

ปัจจัยภายใน
ค่าคะแนน(เฉลี�ย) คะแนนจริง

ค่าคะแนน(เฉลี�ย)

ปัจจัยภายนอก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 3. ผลการวเิคราะห์จุดเด่นจุดด้อยสถานศึกษา (SWOT Analysis) 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 

สภาพแวดลอมภายนอก 

ดาน ประเด็นสำคัญ โอกาส 

(+)/ 

อุปสรรค 

(-) 

คะแนน

เฉล่ีย 

ประเด็น 

คะแนน

เฉล่ีย 

ดาน 

1.ดาน

สังคมและ

วัฒนธรรม

(S) 

1. โรงเรียนตั้งอยูชานเมือง การคมนาคมสะดวก  นักเรียนสามารถเดินทางมาโรงเรียนไดสะดวก มีนักเรียนนอกเขตบริการมาใช
บริการในโรงเรียน จำนวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

+ 4.40 3.86 

2. ชุมชนสวนใหญยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สงผลใหนักเรียนมีคุณลักษณะตามคานิยมของความเปนไทย + 3.32 

1. ประชากรบางสวนมีการยายถ่ิน เนื่องจากการประกอบอาชีพ ทำใหนักเรียนท่ีอยูในโรงเรียน มีการยายเขา ออกบอย ทำให
นักเรียนไดรับการพัฒนาไมตอเนื่อง 

- 3.00 3.31 

2. ผูปกครองท่ีมีความพรอมดานเศรษฐกิจมีคานิยมการนำนักเรียนเขาเรียนในตัวเมือง นักเรียนท่ีอยูในโรงเรียนสวนมากเปนเด็ก
ดอยโอกาสท่ีขาดความพรอมในการพัฒนาการเรียนการสอนและความเปนอยู 

- 2.88 

3. ชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยู ขยายตัวและเจริญข้ึนอยางรวดเร็ว ผูปกครองนักเรียนจำเปนตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 
นักเรียนบางสวนถูกปลอยปละละเลย ขาดการดูแลเอาใจใสจากผูปกครองเทาท่ีควร สงผลใหเด็กบางสวนมีปญหาหลาย ๆ ดาน 
เชนดานการเรียน เด็กติดเกมฯลฯ 

- 4.04 

2.ดาน

เทคโนโลยี 

(T) 

๑. เทคโนโลยีมีความกาวหนาพัฒนาอยางรวดเร็ว มีการใชโปรแกรมตางๆท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน ทำใหการ
พัฒนาการเรียนการสอนเปนอยางรวดเร็วและทันสมัย 

+ 3.68 3.67 

๒. เทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากข้ึน ทำใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีการคนควาทางอินเทอรเน็ต + 3.72 
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๓. รัฐบาลใหการสนับสนุนทางดานเทคโนโลยี เพ่ือลดภาระหนาท่ีของครูผูสอน ทำใหครูสามารถใชเวลาในการสอนไดอยาง
เต็มท่ี และใชสื่อท่ีมีความทันสมัย 

+ 3.60 

๔. ชุมชนบางสวนขาดความรูและการใชเทคโนโลยท่ีีถูกตองและเหมาะสม ทำใหนักเรียนใชสื่อตางๆในทางท่ีผิด เชน เลนเกม
คอมพิวเตอร เกมออนไลน หรือเปดเว็บไซตท่ีไมเหมาะสม 

- 4.08 4.08 

 

ดาน ประเด็นสำคัญ โอกาส (+)/ 

อุปสรรค (-) 

คะแนน

เฉล่ีย 

ประเด็น 

คะแนนเฉล่ีย 

ดาน 

3. ดาน

เศรษฐกิจ 

(E) 

1.ชุมชน ประชาชน เห็นคุณคาทางการศึกษาทำใหโรงเรียนไดรับการสนับสนุนในการจัดการศึกษาทางดานการเงิน  + 3.84 3.84 

1.ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพรับจางท่ัวไป รายไดไมแนนอน ไมสามารถสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาใหแกนักเรียน - 3.52 3.60 

2.ผูปกครองบางสวน เปนแรงงานตางดาว และชนเผา มีรายไดนอยและมีสมาชิกในครอบครัวจำนวนมาก ทำใหนักเรียนขาด
โอกาสทางการศึกษา ออกกลางคัน ไมมาเรียนสม่ำเสมอ 

- 3.68 

4. ดาน

การเมือง

และ

1 นโยบายการรับนักเรยีนของรัฐบาลท่ีใหโอกาสการศึกษาแก เด็กวัยเรียนทุกคน ทำใหสามารถรับเด็กเขาเรียนไดท้ังในและ
นอกเขตบริการ สงผลใหมีนักเรียนเพ่ิมข้ึนไป  

+ 3.76 4.07 

2 ระเบียบวาดวยการแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสถานศึกษาท่ีมีองคประกอบคณะกรรมการท่ีหลากหลาย 
สงผลใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดรับความรวมมือจากชุมชน   

+ 3.72 
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กฎหมาย 

(P) 

3.เทศบาลตำบลสันทราย สนับสนุนงบประมาณใหโรงเรียนไดอยางเต็มท่ี ทำใหโรงเรียนดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน/
โครงการของโรงเรียน 

+ 4.72 

 นโยบายของรัฐบาล  กระทรวง สพฐ. เปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ทำใหการเรียนการสอน การดำเนินงานของ ร.ร. 

ไมตอเนื่อง มีผลกระทบตอเปาหมาย งบประมาณ และวิธีการดำเนินงานของโรงเรียน 

- 3.86  

 

สภาพแวดลอมภายใน 

ดาน ประเด็นสำคัญ จุดแข็ง(+)/ 

จุดออน (-) 

คะแนนเฉล่ีย 

ประเด็น 

คะแนนเฉล่ีย 

ดาน 

1.ดานโครงสราง

และนโยบาย (s1) 

โรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานจาก สมศ. ในภาพรวมอยูในระดับดี-ดีมาก และไดรับการคัดเลือก
และประเมินใหรับรางวัลตาง ๆ อันเนื่องมาจากโรงเรียนมีความพรอมและระบบการจัดการงานท่ีชัดเจน 

+ 3.64 3.64 

2.ดานผลผลิต

และบริการ (s2) 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนในระดับโรงเรียนและระดับชาติ เนื่องจากกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตอบสนองความตองการของผูเรียน ไดแก กิจกรรมชมรม กิจกรรม

พัฒนาผูเรียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

+ 3.84 3.69 

 2.นักเรียนมีคุณลักษณะ  “ดี  เกง  มีสุข”  เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

+ 3.60 

3.นักรเยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เนื่องจาโรงเรียนมีการสงเสริมตามนโยบายของรัฐบาล  คานิยม  

12  ประการ  เชน  โครงการโรงเรียนสุจริต  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   

+ 3.64 



 

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๑ –๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห )                                                                          
หนา  58  

4.นักเรียนบางสวน มีความเปนอยู ท่ีไมเอื ้อตอการเรียนรู   ทัศนคติ  และพฤติกรรมของนักเรียน 

เนื่องจากสภาพปญหาทางดานสังคม  เชน  การหยาราง  ยากจน  การประกอบอาชีพ   

- 3.96 3.96 

 

 

สภาพแวดลอมภายใน 

ดาน ประเด็นสำคัญ จุดแข็ง(+)/ 

จุดออน (-) 

คะแนนเฉล่ีย 

ประเด็น 

คะแนนเฉล่ีย 

ดาน 

3. ดานบุคลากร (m1) 1.ผูเรียนไดรับพัฒนาการสูความเปนเลิศเนื่องจาก    การจัดการเรยีนการสอนของโรงเรียนครูและ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรูตรงตามสาขา  และสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน และเปน

ผูนำทางดานวิชาการ     

+ 3.76 3.86 

2.การพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนไปตามเปาหมายของโรงเรียน ท่ีกำหนด เนื่องจากคณะครูมี

กระบวนการในการทำงานเปนทีม     

+ 3.96 

3.การจัดการเรียนการสอนของครูเกินเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดและมีภาระงานนอกเหนือจากการ

สอน  เนื่องจากจำนวนครูไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

- 4.36 4.36 

4. ดานประสิทธิภาพ

การเงิน (m2) 

1.โรงเรียนใชเงินงบประมาณอยางประหยัด คุมคา และเกิดประโยชนมากท่ีสุด เนื่องจากโรงเรียนมี

ระบบการบริหารงบประมาณท่ีเหมาะสม 

+ 3.28 3.28 

2.โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของนักเรียนดำเนินการไดไมเต็มท่ีเทาท่ีควรจะเปน 

เนื่องจากไดรับการจัดสรรเงิน อุดหนุนไมเพียงพอ 

- 3.56 3.56 
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ดาน ประเด็นสำคัญ จุดแข็ง

(+)/ 

จุดออน (-

) 

คะแนนเฉล่ีย 

ประเด็น 

คะแนนเฉล่ีย 

ดาน 

5. ดานวัสดุ 

ทรัพยากร (m3) 

1. นักเรียนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรูอยางท่ัวถึง ทำใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ 

+ 3.28 3.28 

2. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีไมเพียงพอตอจำนวนนักเรียน ขาดหองปฏิบัติการตางๆ เชน หองวิทยาศาสตร หอง

ภาษาอังกฤษ หองกิจการนักเรียน เปนตน 

- 4.20 4.24 

3. โรงเรียนขาดสนามเด็กเลนท่ีเพียงพอและขาดความปลอดภัยตอนักเรียน - 4.28 

6. ดานบริหาร

จัดการ (m4) 

1.  การดำเนินงานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิพลยิ่งข้ึน เนื่องจาก โรงเรียนมีการประสานงาน

รวมมือ  ระหวางองคกรในชุมชน  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เชน เทศบาลตำบลสันทราย  โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบลสันทราย  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห  โรงเรียนสยามบริบาลศาสตร   

+ 3.24 3.78 

2.การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ไดรับความรวมมือจากคณะครู เนื่องจากครูมีสวนรวมในการจัดทำแผนปฏิบัติ

การประจำป   

+ 4.04 

3. การดำเนินงานกิจกรรมตางๆของโรงเรียน ไดแก งานกีฬา งานวิชาการ กิจกรรมวันสำคัญ ประสบผลสำเร็จ 

เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสวนรวมในการดำเนินงาน     

+ 3.64 
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4. การบริหารจัดการโรงเรียน มีคุณภาพ เนื่องจาก ผูบริหารมีความรูความสามารถ  มีประสบการณในการ

บริหาร  และจัดการศึกษา   

 
  

+ 4.24 

5. การจัดการศึกษาในสถานศึกษาเปนไปอยางสมบูรณ เนื่องจากโรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

อยางตอเนื่อง   

+ 3.60 

6. โรงเรียนบริหารจัดการอยางคลองตัว ผลงานมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับ ไดรับรางวัลท้ัง
ระดบัโรงเรียนและตัวบุคลากร เนื่องจากมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม มีการกระจายอำนาจตามระดับ
สายงาน  ครูทุกคนมีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

+ 4.04 

7. การบริหารจัดการของโรงเรียนมีความคลองตัว เปนไปทิศทางเดียวกัน เนื่องจากมีการสื่อสารท่ีดี โดยใช
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

+ 3.68 



 

 

 
 
 

กราฟแสดงสถานภาพของโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
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วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมและเปาประสงค ท่ีโรงเรียนไดประกาศไว  มีดังนี ้ 

 
 
 
วิสัยทัศน (VISION) คือ 
ภายในป 2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห) พัฒนาผูเรียนใหมี

ความเปนพลโลก บนพื ้นฐานความเปนไทย ดวยหลักสูตรการเรียนการสอนและการบริหารจัดการคุณภาพ
มาตรฐานสากล 

 
 
 
พันธกิจ (MISSION) คือ 

1. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักของศาสนาและสอดคลองกับประเพณี วัฒนธรรมไทย 
2. จัดการเรียนรูตามมาตรฐานสากล 
3. พัฒนาระบบบริการจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพมุงสูความเปนเลิศ 
4. พัฒนาบุคลากรในการใช ICT เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
5. สรางภูมิคุมกันเพ่ือใหนักเรียนมีทักษะชีวิต  อยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข 
6. สงเสริมใหนักเรียนมีคุณภาพ สูความเปนพลโลกบนพ้ืนฐานของความเปนไทย 
7. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนรู 
8. จัดบรรยากาศการเรียนรูตามวิถีประชาธิปไตย มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย สภาพแวดลอม

สะอาดรมรื่นเปนระเบียบเรยีบรอย 
 
 
 
 
คานิยมองคกร (VALUES) คือ  ความรับผิดชอบตอสังคม    

 

 

นักเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  สามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจาก
แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย  ไดรับการปลูกฝงดานคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนา  
สอดคลองกับวิถีประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยูในสังคมโลกอยางมีความสุข 

 

 

ตอนที่ ๔. วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และเปาประสงค(VISION, MISSION and VALUES) 

 

 วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และเปาประสงค(VISION, MISSION and VALUES) 

 

วิสัยทัศน  
 

คานิยม  
 

พันธกิจ  
 

เปาประสงค 
 

สวนที่ ๓ ทิศทางการจัดการศึกษา 
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1) ดานคุณภาพ จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน / ตัวบงช้ี 

เกณฑท่ีคาดหวัง(คาเปาหมายระยะ 5 
ป) 

๒๕๖
๑ 

256๒ 256๓ 256๔-
2565 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก     
 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได 

ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
ยอด
เย่ียม 

1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณได 

ดี
เลิศ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ยอด
เย่ียม 

1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

ดี
เลิศ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ยอด
เย่ียม 

1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื ่อสารได มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได 

ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ     
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน  สอดคลองกับ
บริบทของทองถ่ิน 

ดี
เลิศ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
ยอด
เย่ียม 

 ๒.๒ จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ดี
เลิศ 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เย่ียม 

๒.๓ สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ดี
เลิศ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ยอด
เย่ียม 

๒.๔ จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู  อยางปลอดภัย 
และเพียงพอ 

ดี
เลิศ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ยอด
เย่ียม 

๒.๕ ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือ
สนับสนุนการจัด ประสบการณ 

ดี
เลิศ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ยอด
เย่ียม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมี
สวนรวม 

ดี
เลิศ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐานท่ี  ๓  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคญั     
 ๓.๑ จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีการพัฒนาการทุกดาน
อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 

ดี
เลิศ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ยอด
เย่ียม 

๓.๒ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง  เลนและปฏิบัติ
อยางมีความสุข 

ดี
เลิศ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ยอด
เย่ียม 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

ดี
เลิศ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
ยอด
เย่ียม 

เกณฑที่คาดหวังป ๒๕๖5 – ๒๕๖9 (คาเปาหมายระยะ 5 ป) 

ตอนที่ ๕. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
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  ๒) จัดการการศึกษาระดับประถมศึกษา 
 

มาตรฐาน / ตัวบงช้ี 

เกณฑท่ีคาดหวัง 
(คาเปาหมายระยะ 4 ป) 

๒๕๖๑ 256๒ 256๓ 256๔ -
2565 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน     
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน        
       1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

        2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

        3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
ดี ดี ดีเลิศ 

ยอด
เยี่ยม 

        4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ดี ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

        5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

ยอด
เยี่ยม 

        6)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองาน
อาชีพ 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน       
        1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 

        2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
ดี 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 

        3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย 

ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

        4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ        
2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ดีเลิศ ดีเลิศ 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

ดี ดี ดี ดีเลิศ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ดีเลิศ ดี ดีเลิศ 

ยอด
เยี่ยม 
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มาตรฐาน / ตัวบงช้ี 

เกณฑท่ีคาดหวัง 
(คาเปาหมายระยะ 4 ป) 

๒๕๖๑ 256๒ 256๓ 256๔ -
2565 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ดี ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู 

ดี ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสำคัญ 

   
 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

ดี ดี ดี ดีเลิศ 

3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยีย่ม 

ยอด
เยี่ยม 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ดี ดี ดีเลิศ 

ยอด
เยี่ยม 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผล
มาพัฒนาผูเรียน 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ดี ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

มาตรฐาน/
ประเด็น 

คาเปาหมาย คาเปาหมาย ระยะ 4 ป 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

1.1  มีพัฒนาการ

ดานรางกาย 

แข็งแรง มีสุขนิสัย

ท่ีดี และดูแลความ

ปลอดภัยของ

ตนเองได 

ยอดเยี่ยม 

เด็กรอยละ 90 ขึ้นไป มีน้ำหนัก 

ส วนส ู งตาม เกณฑ มาตร ฐ าน  

เคลื ่อนไหวรางกายคลองแคลว  

ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสาน

สัมพันธไดดี ดูแลรักษาสุขภาพ

อนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปน

นิส ัย  ปฏิบ ัต ิตนตามข อตกลง

เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะที ่เสี ่ยงตอโรค สิ ่งเสพติด 

แ ล ะ  ร ะ ว ั ง ภ ั ย จ า ก บ ุ ค ค ล  

ส ิ ่งแวดลอมและสถานการณ  ท่ี

เสี่ยงอันตราย 

ดี 
เด ็ กร  อยละ 80 ม ีน ้ ำหนัก 
ส วนส ูงตามเกณฑมาตรฐาน  
เคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว  
ทรงต ั ว ได  ด ี  ใ ช  ม ื อและตา
ประสานสัมพันธไดดี ดูแลรักษา
ส ุขภาพอนาม ัยส วนตนและ
ปฏิบัติจนเปนนิสัย  ปฏิบัติตน
ตามข อตกลงเก ี ่ยวก ับความ
ปลอดภัย หลีกเลี ่ยงสภาวะท่ี
เส ี ่ยงตอโรค สิ ่งเสพติด และ 
ระวังภัยจากบุคคล  สิ่งแวดลอม
และสถานการณท่ีเสี่ยงอันตราย 

ดีเลิศ 

 เ ด ็ ก ร  อ ย ล ะ  85   มี
น ้ ำหน ั ก  ส  ว นสู ง ต าม
เ ก ณ ฑ  ม า ต ร ฐ า น
เคล ื ่ อน ไหว  ร  า งกาย
คลองแคลว  ทรงตัวไดดี 
ใชม ือและตาประสาน
สัมพันธไดดี ดูแลรักษา
ส ุขภาพอนามัยส วนตน
และปฏิบัต ิจนเปนนิสัย  
ปฏิบัต ิตนตามขอตกลง
เกี ่ยวกับความปลอดภัย 
หลีกเลี ่ยงสภาวะที ่เสี ่ยง
ตอโรค สิ ่งเสพติด และ 
ร ะ ว ั ง ภ ั ย จ า ก บ ุ ค ค ล  
ส ิ ่ ง แ ว ด ล  อ ม แ ล ะ
ส ถ า น ก า ร ณ  ท ี ่ เ ส ี ่ ย ง
อันตราย 

ดีเลิศ 

 เด็กรอยละ 85  มีน้ำหนัก 
ส ว น ส ู ง ต า ม เ ก ณ ฑ
มาตรฐาน  เคล ื ่อนไหว
รางกายคลองแคลว  ทรง
ต ั ว ได  ดี  ใ ช  ม ื อและตา
ประสานสัมพันธไดดี ดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยสวน
ตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย  
ปฏ ิบ ัต ิตนตามข อตกลง
เก ี ่ยวก ับความปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอ
โรค สิ่งเสพติด และ ระวัง
ภัยจากบุคคล  สิ่งแวดลอม
และสถานการณท ี ่ เส ี ่ยง
อันตราย 

ยอดเยี่ยม 

เด็กรอยละ 90 ขึ้นไป มี
น้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑ
มาตรฐาน  เคล ื ่อนไหว
รางกายคลองแคลว  ทรง
ต ั ว ได  ด ี  ใช  ม ื อและตา
ประสานสัมพันธไดดี ดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยสวน
ตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย  
ปฏิบ ัต ิตนตามขอตกลง
เกี ่ยวกับความปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอ
โรค สิ่งเสพติด และ ระวัง
ภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม 
และสถานการณที ่ เส ี ่ยง
อันตราย 

กำหนดเปาหมายระยะ 5 ป (มาตรฐาน การศึกษาปฐมวัย )  

 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายสนัทรายราษฎรดรุณานุเคราะห 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก 



 

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๑ –๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห )                                                                          
หนา  67  

มาตรฐาน/ประเด็น คาเปาหมาย คาเปาหมาย ระยะ 4ป 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

1.2  มีพัฒนาการดาน

อารมณ จิตใจ ควบคุม 

และแสดงออกทาง

อารมณได 

 

ยอดเยี่ยม 

เด็กรอยละ  90 ขึ้นไปราเริง

แ จ  ม ใ ส  แ ส ด ง อ า ร ม ณ

ความรูสึกไดเหมาะสม  รูจัก

การอดทน  อดกลั ้นและรอ

คอย    ช ื ่นชมและยอมรับ

ผลงานของตนเองและผูอ่ืน มี

คานิยมท่ีดี มีความม่ันใจ กลา

พูด กลาแสดงออก ชวยเหลือ

แบงปนเคารพสิทธิ เห็นอก

เ ห ็ น ใ จ ผ ู  อ ื ่ น   มี ค ว า ม

รับผิดชอบ  ซื่อสัตยสุจริต มี

คุณธรรม จริยธรรมตามท่ี

สถานศึกษากำหนด  ชื่นชม    

มีความสุขและแสดงออกผาน

งานศิลปะ ดนตรี และการ

เคลื่อนไหว 

ระดับดีเลิศ 

 เด็กรอยละ 85  ราเริงแจมใส 
แสดงอารมณ คว ามร ู  สึ ก ได
เหมาะสม  รู จักการอดทน  อด
กลั ้นและรอคอย    ชื ่นชมและ
ยอมรับผลงานของตนเองและ
ผูอื่น มีคานิยมที่ดี มีความมั่นใจ 
กลาพูด กลาแสดงออก ชวยเหลือ
แบงปนเคารพสิทธิ เห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ืน  มีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด  ชื่นชม    มี
ความสุขและแสดงออกผานงาน
ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ระดับดีเลิศ 

 เด็กรอยละ 85  ราเริง
แจ มใส แสดงอารมณ
ความรู ส ึกไดเหมาะสม  
รูจักการอดทน  อดกลั้น
และรอคอย    ช ื ่นชม
และยอมรับผลงานของ
ตน เ อ ง และผ ู  อ ื ่ น  มี
คานิยมที่ดี มีความมั่นใจ 
กลาพูด กลาแสดงออก 
ชวยเหลือแบงปนเคารพ
สิทธิ เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  
ม ี ค ว า ม รั บ ผ ิ ด ช อ บ  
ซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม 
จ ร ิ ย ธ ร ร ม ต า ม ท่ี
สถานศึกษากำหนด  ชื่น
ชม    ม ีความส ุขและ
แสดงออกผานงานศิลปะ 
ด น ต ร ี  แ ล ะ ก า ร
เคลื่อนไหว 

ยอดเยี่ยม 

เด็กรอยละ  90 ขึ้นไปรา
เริงแจมใส แสดงอารมณ
ความร ู ส ึกได  เหมาะสม  
ร ู จ ักการอดทน  อดกลั้น
และรอคอย    ชื่นชมและ
ยอมรับผลงานของตนเอง
และผูอื ่น มีคานิยมที่ดี มี
ความม่ันใจ กลาพูด กลา
แ สด งออก  ช  ว ย เ หลื อ
แบงปนเคารพสิทธิ เห็นอก
เห ็ น ใจผ ู  อ ื ่ น   ม ี คว าม
รับผิดชอบ  ซื่อสัตยสุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด  ชื่น
ชม     ม ี คว ามส ุ ขและ
แสดงออกผานงานศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ยอดเยี่ยม 

เด็กรอยละ  90 ขึ้นไปรา
เริงแจมใส แสดงอารมณ
ความร ู ส ึกได  เหมาะสม  
รู จักการอดทน  อดกลั้น
และรอคอย    ชื่นชมและ
ยอมรับผลงานของตนเอง
และผูอื่น มีคานิยมที่ดี มี
ความมั่นใจ กลาพูด กลา
แสดงออก  ช  ว ย เหลื อ
แบงปนเคารพสิทธิ เห็น
อกเห็นใจผู อื ่น  มีความ
รับผิดชอบ  ซื่อสัตยสุจริต 
ม ีค ุณธรรม จร ิ ยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
ชื่นชม    มีความสุขและ
แสดงออกผานงานศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
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มาตรฐาน/
ประเด็น 

คาเปาหมาย คาเปาหมาย ระยะ 4 ป 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

1.3  มี

พัฒนาการดาน

สังคม 

ชวยเหลือ

ตนเอง และ

เปนสมาชิกท่ีดี

ของสังคม 

ยอดเยี่ยม 

เด็กรอยละ  90ข้ึนไป ชวยเหลือ

ตนเองในการปฏ ิบ ัต ิก ิจว ัตร

ประจำว ัน ม ี ว ิน ัย ในตนเอง 

ประหยัดและพอเพียง มีส วน

ร  ว มด ู แ ล ร ั กษ า ธ ร ร ม ช า ติ

ส ิ ่ ง แ ว ด ล  อ ม ใ น แ ล ะ น อ ก

ห  อ ง เ ร ี ยน  ม ี ม า รย าทตาม

วัฒนธรรมไทยและรักความเปน

ไทย มีส ัมมาคารวะกับผูใหญ 

ย อ ม รั บ ห ร ื อ เ ค า ร พ ค ว า ม

แตกตางระหวางบุคคล เลนและ

ทำงานรวมกับผูอื่นได แกไขขอ

ข ัดแย  ง โดยปราศจากความ

รุนแรง มีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน 

เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

ระดับดีเลิศ 

 เด็กรอยละ 85  ชวยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มี
วินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง 
ม ีส วนร วมด ูแลร ักษาธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน มี
มารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรัก
ความเปนไทย มีส ัมมาคารวะกับ
ผ ู  ใหญ ยอมร ับหร ือเคารพความ
แตกตางระหวางบุคคล 

ระดับดีเลิศ 

 เด็กรอยละ 85  ชวยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน มีวินัยในตนเอง 
ประหยัดและพอเพียง มี
ส  ว น ร  ว ม ด ู แ ล ร ั ก ษ า
ธรรมชาติส ิ ่งแวดลอมใน
และนอกห  อ ง เ ร ี ย น  มี
มารยาทตามวัฒนธรรมไทย
และร ักความเป นไทย มี
ส ัมมาคารวะก ับผ ู  ใหญ  
ยอมร ับหร ือเคารพความ
แตกตางระหวาง 

ยอดเยี่ยม 

เด ็กร อยละ  90ขึ ้นไป 
ชวยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มี
วินัยในตนเอง ประหยัด
และพอเพียง มีสวนรวม
ด ู แล ร ั กษาธ ร รมชาติ
สิ ่งแวดลอมในและนอก
หองเรียน มีมารยาทตาม
ว ัฒนธรรมไทยและรัก
ความเปนไทย มีส ัมมา
คารวะกับผูใหญ ยอมรับ
หรือเคารพความแตกตาง
ระหวางบุคคล เลนและ
ทำงานร วมกับผ ู อ ื ่นได  
แ ก  ไ ข ข อ ข ั ด แย  ง โ ด ย
ปราศจากความรุนแรง มี
ปฏิส ัมพันธ ท่ีด ีก ับผ ู  อ่ืน 
เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

ยอดเยี่ยม 

เด ็กร อยละ  90ขึ ้นไป 
ชวยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มี
วินัยในตนเอง ประหยัด
และพอเพียง มีสวนรวม
ด ู แล ร ั กษาธ ร รมชาติ
สิ ่งแวดลอมในและนอก
หองเรียน มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทยและรัก
ความเปนไทย มีส ัมมา
คารวะกับผูใหญ ยอมรับ
หรือเคารพความแตกตาง
ระหวางบุคคล เลนและ
ทำงานร วมกับผ ู อ ื ่นได  
แก  ไ ขข  อข ั ดแย  ง โ ด ย
ปราศจากความรุนแรง มี
ปฏิส ัมพันธ ที ่ด ีก ับผู  อ่ืน 
เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
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มาตรฐาน/
ประเด็น 

คาเปาหมาย คาเปาหมาย ระยะ 4 ป 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

๑.๔ มีพัฒนาการ

ดานสติปญญา 

สื่อสารได มี

ทักษะการคิด

พ้ืนฐาน และ

แสวงหาความรู

ได 

ดีเลิศ 

เด ็กร อยละ 85  สนทนา
โตตอบและเลาเรื ่องใหผู อ่ืน
เขาใจ  รูจักตั้งคำถามในสิ่งท่ี
ตนเองสนใจหรือสงสัย  และ
พยายามค นหาคำตอบได  
อานหนังสือภาพ  นิทานและ
เล  า เร ื ่องท ี ่ตนเองอ านได
เ ห ม า ะ ส ม ก ั บ ว ั ย  มี
ความสามารถในการคิดรวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
การคิดแกปญหา  เขียนภาพ
และส ัญล ั กษณ  ไ ด   แ ล ะ
สามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆ
ได  แสดงความคิดสรางสรรค
ผ านภาษา  ท าทาง  การ
เคลื่อนไหว และศิลปะ มีเจต
คติที ่ด ีตอการเรียนรู  ใชสื่อ
เทคโนโลยีเปนเครื ่องมือใน

ระดับดี 

เด ็ กร  อยละ 80 สนทนา
โตตอบและเลาเรื ่องใหผู  อ่ืน
เขาใจ  รูจักตั้งคำถามในสิ่งท่ี
ตนเองสนใจหรือสงสัย  และ
พยายามค นหาคำตอบได  
อานหนังสือภาพ  นิทานและ
เล า เร ื ่องท ี ่ตนเองอ านได
เ ห ม า ะ ส ม ก ั บ ว ั ย  มี
ความสามารถในการคิดรวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
การคิดแกปญหา  เขียนภาพ
และส ัญล ั กษณ  ไ ด   แล ะ
สามารถต ัดส ินใจในเร ื ่อง
ง  ายๆได    แสดงความคิด
สรางสรรคผานภาษา  ทาทาง  
การเคลื่อนไหว และศิลปะ มี
เจตคติที่ดีตอการเรียนรู ใช

ระดับดี 

เด ็กร อยละ 80 สนทนา
โตตอบและเลาเรื่องใหผูอ่ืน
เขาใจ  รูจักตั้งคำถามในสิ่ง
ท ี ่ตนเองสนใจหร ือสงสัย  
และพยายามคนหาคำตอบ
ได อานหนังสือภาพ  นิทาน
และเลาเรื ่องที่ตนเองอาน
ได  เ หมาะสมก ั บ ว ั ย  มี
ความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
ท า ง ค ณ ิ ต ศ า ส ต ร  แ ล ะ
ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร   ก า ร คิ ด
แกปญหา  เขียนภาพและ
สัญลักษณได และสามารถ
ตัดสินใจในเร ื ่องง ายๆได  
แสดงความคิดสรางสรรค
ผานภาษา  ทาทาง  การ
เคลื ่อนไหว และศิลปะ มี

ดีเลิศ 

เด็กรอยละ 85  สนทนา
โตตอบและเลาเรื่องใหผูอ่ืน
เขาใจ  รูจักตั้งคำถามในสิ่ง
ที ่ตนเองสนใจหรือสงสัย  
และพยายามคนหาคำตอบ
ได อานหนังสือภาพ  นิทาน
และเลาเรื ่องที่ตนเองอาน
ได  เ หมาะสมก ั บ ว ั ย  มี
ความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
ท า ง ค ณ ิ ต ศ า ส ต ร  แ ล ะ
ว ิ ท ย าศ าสต ร   ก า ร คิ ด
แกปญหา  เขียนภาพและ
สัญลักษณได และสามารถ
ตัดสินใจในเรื ่องงายๆได  
แสดงความคิดสรางสรรค
ผานภาษา  ทาทาง  การ
เคลื ่อนไหว และศิลปะ มี
เจตคติที่ดีตอการเรียนรู ใช
สื่อเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ

ดีเลิศ 

เ ด ็ กร  อยละ  85  สนทนา

โตตอบและเลาเรื ่องใหผ ู  อ่ืน

เขาใจ  รู จักต้ังคำถามในสิ ่งท่ี

ตนเองสนใจหรือสงสัย  และ

พยายามคนหาคำตอบได อาน

หนังสือภาพ  นิทานและเลา

เรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสม

กับวัย มีความสามารถในการ

คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล

ท า ง ค ณ ิ ต ศ า ส ต ร แ ล ะ

วิทยาศาสตร การคิดแกปญหา  

เขียนภาพและสัญลักษณได 

และสามารถตัดสินใจในเรื ่อง

ง  า ยๆ ได    แสดงคว าม คิด

สรางสรรคผานภาษา  ทาทาง  

การเคลื ่อนไหว และศิลปะ มี

เจตคติที่ดีตอการเรียนรู ใชสื่อ



 

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๑ –๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห )                                                                          
หนา  70  

การ เ ร ี ยนร ู  และแสวงหา
ความรูได 

สื ่อเทคโนโลยีเปนเครื ่องมือ
ในการเร ียนรู และแสวงหา
ความรูได 

เจตคติที่ดีตอการเรียนรู ใช
สื่อเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูและแสวงหา
ความรูได 

ในการเรียนรูและแสวงหา
ความรูได 

เทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการ

เรียนรูและแสวงหาความรูได 

 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็น คาเปาหมาย คาเปาหมาย ระยะ 4 ป 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

2.1  มีหลักสูตร

ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 

4 ดาน สอดคลองกับ

บริบทของทองถ่ิน 

 ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามีหลักสูตร

สถานศึกษาท่ียืดหยุน 

ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 

ดานสอดคลองกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย โดย

สถานศึกษาออกแบบการจัด

ประสบการณท่ีเนนการ

เตรียมความพรอม โดย

เรียนรูผานการเลนและลงมือ

ปฏิบัติตอบสนองความ

ระดับดี 

สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษา ครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 ดาน
สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย โดย
สถานศึกษาออกแบบ
การจัดประสบการณท่ี
เนนการเตรียมความ
พรอม โดยเรียนรูผาน
การเลนและลงมือ

ระดับดีเลิศ 

 สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษา ครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 ดาน
สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย โดย
สถานศึกษาออกแบบการ
จัดประสบการณท่ีเนนการ
เตรียมความพรอม โดย
เรียนรูผานการเลนและลง
มือปฏิบัติตอบสนองความ

ระดับดีเลิศ 

 สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษา ครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 ดาน
สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย โดย
สถานศึกษาออกแบบการจัด
ประสบการณท่ีเนนการ
เตรียมความพรอม โดย
เรียนรูผานการเลนและลงมือ
ปฏิบัติตอบสนองความ
ตองการและความแตกตาง

 ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ียืดหยุน 
ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 
ดานสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย โดย
สถานศึกษาออกแบบการ
จัดประสบการณท่ีเนนการ
เตรียมความพรอม โดย
เรียนรูผานการเลนและลง
มือปฏิบัติตอบสนองความ

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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ตองการและความแตกตาง

ระหวางบุคคล และ

สอดคลองกับบริบทของ

ทองถ่ิน 

ปฏิบัติตอบสนองความ
ตองการและความ
แตกตางระหวางบุคคล 

ตองการและความแตกตาง
ระหวางบุคคล และ
สอดคลองกับบริบทของ
ทองถ่ิน 

ระหวางบุคคล และ
สอดคลองกับบริบทของ
ทองถ่ิน 

  

ตองการและความแตกตาง
ระหวางบุคคล และ
สอดคลองกับบริบทของ
ทองถ่ิน 

 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็น คาเปาหมาย คาเปาหมาย ระยะ 4 ป 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

2.2  จัดครูใหเพียงพอกับ

ชั้นเรียน 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาจัดใหทุก

หองเรียนมีครูท่ีจบ

การศึกษาปฐมวัย และจัด

ครูใหเหมาะสมกับภารกิจ

การเรียนการสอน   

ระดับดี 

สถานศึกษาจัดครูท่ีจบการศึกษา
ปฐมวัยใหเหมาะสมกับภารกิจ
การเรียนการสอน  หรือผานการ
อบรมการศึกษาปฐมวัยและมีครู
จำนวนหนึ่งท่ีไมผานการอบรม
ปฐมวัย อยางพอเพียงกับชั้น
เรียน 

ระดับดี 

สถานศึกษาจัดครูท่ีจบ
การศึกษาปฐมวัยให
เหมาะสมกับภารกิจการ
เรียนการสอน  หรือผาน
การอบรมการศึกษา
ปฐมวัยและมีครูจำนวน
หนึ่งท่ีไมผานการอบรม
ปฐมวัย อยางพอเพียง
กับชั้นเรียน 

ระดับดีเลิศ 

 สถานศึกษาจัดครูท่ีจบ
การศึกษาปฐมวัยให
เหมาะสมกับภารกิจการ
เรียนการสอน    หรือผาน
การอบรมการศึกษา
ปฐมวยัอยางพอเพียงกับ
ชั้นเรียน 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาจัดใหทุก
หองเรียนมีครูท่ีจบ
การศึกษาปฐมวัย และจัด
ครูใหเหมาะสมกับภารกิจ
การเรียนการสอน   

 



 

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๑ –๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห )                                                                          
หนา  72  

 

มาตรฐาน/ประเด็น คาเปาหมาย คาเปาหมาย ระยะ 4 ป 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

2.3  สงเสริมใหครูมีความ

เชี่ยวชาญดานการจัด

ประสบการณ 

ยอดเยี่ยม 

ครูทุกคนมีความรู

ความสามารถในการ

วิเคราะหและออกแบบ

หลักสูตรสถานศึกษา มี

ทักษะในการจัดประสบ 

การณและประเมินพัฒนา 

การเด็ก ใชประสบการณ

สำคัญในการออกแบบการ

จัดกิจกรรม มีการสังเกต

และประเมินพัฒนาการ

เด็กครบท้ัง 4 ดานเปน

รายบุคคล มีปฏิสัมพันธท่ี

ดีกับเด็กและ ครอบครัว 

ระดับดี 

ครูรอยละ  75 มีความรู
ความสามารถในการวิเคราะห
และออกแบบหลักสูตรสถาน 
ศึกษา มีทักษะในการจัด
ประสบ การณ และประเมิน
พัฒนาการเด็ก ใช
ประสบการณสำคัญในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม มี
การสังเกตและประเมินพัฒนา 
การเด็กครบท้ัง 4 ดานเปน
รายบุคคล มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับ
เด็กและ ครอบครัว 

ระดับดีเลิศ 

ครูรอยละ  85 มีความรู
ความสามารถในการ
วิเคราะหและออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา มี
ทักษะในการจัดประสบ
การ ณและประเมิน
พัฒนาการเด็ก ใช
ประสบการณสำคัญใน
การออกแบบการจัด
กิจกรรม มีการสังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
ครบท้ัง 4 ดานเปน
รายบุคคล มีปฏิสัมพันธท่ี
ดีกับเด็กและ ครอบครัว 

ยอดเยี่ยม 

ครูทุกคนมีความรู
ความสามารถในการ
วิเคราะหและออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา  
มีทักษะในการจัดประสบ 
การณและประเมิน
พัฒนาการเด็ก ใช
ประสบการณสำคัญในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม 
มีการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กครบท้ัง 4 
ดานเปนรายบุคคล มี
ปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็กและ 
ครอบครัว 

ยอดเยี่ยม 

ครูทุกคนมีความรู
ความสามารถในการ
วิเคราะหและออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา มี
ทักษะในการจัด
ประสบการณและประเมิน
พัฒนาการเด็ก ใช
ประสบการณสำคัญใน
การออกแบบการจัด
กิจกรรม มีการสังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
ครบท้ัง 4 ดานเปน
รายบุคคล มีปฏิสัมพันธท่ี
ดีกับเด็กและ ครอบครัว 
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2.4  จัดสภาพแวดลอม

และสื่อเพ่ือการเรียนรู 

อยางปลอดภัย และ

เพียงพอ 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาจัด

สภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอกหองเรียนท่ีเอ้ือตอ

การเรียนรู  โดยคำนึงถึง

ความสะอาดและปลอดภัย 

มีอาคารเปนเอกเทศ  

สงเสริมใหเกิดการเรียนรู

เปนรายบุคคลและกลุม เลน

แบบรวมมือรวมใจ มีมุม

ประสบการณหลากหลาย มี

สื่อการเรียนรู เพ่ือสนับสนุน

การจัดประสบการณและสืบ

เสาะหาความรู 

ระดับดีเลิศ 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกหองเรียน
ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  โดย
คำนึงถึงความสะอาดและ
ปลอดภัย มีอาคารเปนเอกเทศ  
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปน
รายบุคคลและกลุม  มีมุม
ประสบการณหลากหลาย มี
สื่อการเรียนรู เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณและสืบ
เสาะหาความรู 

ระดับดีเลิศ 

สถานศึกษาจัดสภาพ 
แวดลอมภายในและ
ภายนอกหองเรียนท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรู  โดย
คำนึงถึงความสะอาด
และปลอดภัย มีอาคาร
เปนเอกเทศ  สงเสริมให
เกิดการเรียนรูเปน
รายบุคคลและกลุม  มี
มุมประสบการณ
หลากหลาย มีสื่อการ
เรียนรู เพ่ือสนับสนุน
การจดัประสบการณ
และสืบเสาะหาความรู 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาจัดสภาพ 
แวดลอมภายในและ
ภายนอกหองเรียนท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรู  โดย
คำนึงถึงความสะอาดและ
ปลอดภัย มีอาคารเปน
เอกเทศ  สงเสริมใหเกิด
การเรียนรูเปนรายบุคคล
และกลุม เลนแบบรวมมือ
รวมใจ มีมุมประสบการณ
หลากหลาย มีสื่อการ
เรียนรู เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณและสืบ
เสาะหาความรู 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาจัดสภาพ 
แวดลอมภายในและ
ภายนอกหองเรียนท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรู  โดย
คำนึงถึงความสะอาดและ
ปลอดภัย มีอาคารเปน
เอกเทศ  สงเสริมใหเกิด
การเรียนรูเปนรายบคุคล
และกลุม เลนแบบรวมมือ
รวมใจ มีมุมประสบการณ
หลากหลาย มีสื่อการ
เรียนรู เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณและสืบ
เสาะหาความรู 
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2.5ใหบริการสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อการ

เรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ 

เพียงพอ 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาอำนวยความ

สะดวกและใหบริการสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุและอุปกรณรวมท้ัง

สื่อการเรียนรู เพ่ือ

สนับสนนุการจัด

ประสบการณเพ่ือพัฒนา

ครูอยางเพียงพอ 

ระดับดีเลิศ 

สถานศึกษาอำนวยความสะดวก
และใหบริการสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมท้ังสื่อการเรียนรู 
เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณเพ่ือพัฒนาครูอยาง
เพียงพอ 

ระดับดีเลิศ 

สถานศึกษาอำนวยความ
สะดวกและใหบริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมท้ังสือ่การเรียนรู 
เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณเพ่ือพัฒนา
ครูอยางเพียงพอ 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาอำนวยความ
สะดวกและใหบริการสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ
และอุปกรณรวมท้ังสื่อการ
เรียนรู เพ่ือสนับสนุนการ

จัดประสบการณเพ่ือ
พัฒนาครูอยางเพียงพอ 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาอำนวยความ
สะดวกและใหบริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุและอุปกรณรวมท้ัง
สื่อการเรียนรู เพ่ือ
สนับสนนุการจัด

ประสบการณเพ่ือพัฒนา
ครูอยางเพียงพอ 
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2.6มีระบบบริหาร

คุณภาพท่ีเปดโอกาส

ใหผูเก่ียวของทุกฝายมี

สวนรวม 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษากำหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาท่ี

สอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ

ระดับดีเลิศ 

สถานศึกษากำหนด
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

ระดับดีเลิศ 

สถานศึกษากำหนด
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษา

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษากำหนด
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษากำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและอัต
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ท่ีสถานศึกษา กำหนด  จัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาท่ีรับกับ

มาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนด

และดำเนินการตามแผน  มีการ

ประเมินผลและตรวจสอบ

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ติดตามผลการดำเนินงานและ

จัดทำรายงานผลการประเมิน

ตนเองประจำป  นำผลการ

ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา  โดยภาคี 

4 ฝาย และคณะกรรมการ

สถานศึกษามีสวนรวมพรอม

จัดสงรายงานการประเมิน

ตนเองใหหนวยงานตนสังกัดทุก

ปการศึกษา 

จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ท่ีรับกับมาตรฐานท่ี
สถานศึกษากำหนดและ
ดำเนินการตามแผน  มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดำเนินงาน
และจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองประจำป  
นำผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาโดย
ภาคี 4 ฝาย และ
คณะกรรมการสถานศึกษา
มีสวนรวมพรอมจัดสง
รายงานการประเมินตนเอง
ใหหนวยงานตนสังกัดทุกป
การศึกษา 

ปฐมวัย จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาท่ีรับกับ
มาตรฐานท่ีสถานศึกษา
กำหนดและดำเนินการ
ตามแผน  มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผล
การดำเนินงานและจัดทำ
รายงานผลการประเมิน
ตนเองประจำป  นำผล
การประเมินไปปรบัปรุง
และพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยภาคี 4 
ฝาย และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีสวนรวม
พรอมจัดสงรายงานการ
ประเมินตนเองให
หนวยงานตนสังกัดทุกป
การศึกษา 

และอัตลักษณท่ี
สถานศึกษากำหนด  จัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาท่ีรับ
กับมาตรฐานท่ีสถานศึกษา
กำหนดและดำเนินการตาม
แผน  มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการ
ดำเนินงานและจัดทำ
รายงานผลการประเมิน
ตนเองประจำป  นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
โดยภาคี 4 ฝาย และ
คณะกรรมการสถานศึกษา
มีสวนรวมพรอมจัดสง
รายงานการประเมินตนเอง
ใหหนวยงานตนสังกัดทุกป
การศึกษา 

ลักษณท่ีสถานศึกษากำหนด  
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท่ี
รับกับมาตรฐานท่ี
สถานศึกษากำหนดและ
ดำเนินการตามแผน  มีการ
ประเมิน ผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ติดตาม ผลการดำเนินงาน
และจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองประจำป  นำ
ผลการประเมินไปปรบัปรุง
และพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยภาคี 4 
ฝาย และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีสวนรวมพรอม
จัดสงรายงานการประเมิน
ตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
ทุกปการศึกษา 
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3.1  จ ัดประสบการณท่ี

ส  ง เ ส ร ิ ม ใ ห  เ ด ็ ก มี

พัฒนาการทุกดานอยาง

สมดุลเต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 
ค ร ู ป ฐ ม ว ั ย ท ุ ก ค น

วิเคราะหขอมูลเด็กเปน
รายบุคคลจากข อมูล
พื้นฐาน จัดทำแผนการ
จัดประสบการณจาก
การวิเคราะหมาตรฐาน 
ค ุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท ี ่ พึ ง
ประสงค ในหล ักส ูตร
สถานศ ึกษา  โดย มี
ก ิ จกรรมท ี ่ ส  ง เ ส ริ ม
พัฒนาการเด็กครบท้ัง 
4 ดาน 

ระดับดี 

ครูรอยละ 75 วิเคราะหขอมูล
เด็กเปนรายบุคคลจากขอมูล
พื ้นฐาน จ ัดทำแผนการจัด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ  จ า ก ก า ร
ว ิ เ ค ร า ะ ห  ม า ต ร ฐ า น 
คุณลักษณะที่พึงประสงคใน
หลักสูตรสถานศึกษา  โดยมี
กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการ
เด็กครบท้ัง 4 ดาน 

ระดับดีเลิศ 

ครูร อยละ 85 วิเคราะห
ข อมูลเด็กเปนรายบุคคล
จากขอมูลพื ้นฐาน จัดทำ
แผนการจัดประสบการณ
จากการวิเคราะหมาตรฐาน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคใน
หลักสูตรสถานศึกษา  โดย
ม ี ก ิ จ ก ร ร ม ท ี ่ ส  ง เ ส ริ ม
พัฒนาการเด็กครบท้ัง 4 
ดาน 

ยอดเยี่ยม 
ครูปฐมวัยทุกคนวิเคราะห
ขอมูลเด็กเปนรายบุคคล
จากขอมูลพื ้นฐาน จัดทำ
แผนการจัดประสบการณ
จ า ก ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห
มาตรฐาน คุณลักษณะท่ี
พึงประสงคในหลักส ูตร
ส ถ า น ศ ึ ก ษ า   โ ด ย มี
ก ิ จ ก ร ร ม ท ี ่ ส  ง เ ส ริ ม
พัฒนาการเด็กครบทั้ง 4 
ดาน 

ยอดเยี่ยม 
ครูปฐมวัยทุกคนวิเคราะห
ขอมูลเด็กเปนรายบุคคล
จากขอมูลพื้นฐาน จัดทำ
แผนการจัดประสบการณ
จ า ก ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห
มาตรฐาน คุณลักษณะท่ี
พึงประสงคในหลักส ูตร
ส ถ า น ศ ึ ก ษ า   โ ด ย มี
ก ิ จ ก ร ร ม ท ี ่ ส  ง เ ส ริ ม
พัฒนาการเด็กครบทั้ง 4 
ดาน 

 

 

มาตรฐานที่ 3   การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ 
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3.2  สร างโอกาสใหเด็ก

ไดรับประสบการณตรง เลน

และปฏิบัติอยางมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 

ครูปฐมวัยรอยละ  90จัด

ประสบการณแบบบูรณา

ก า ร  เ ช ื ่ อ ม โ ย ง กั บ

ประสบการณเดิมใหเด็กมี

โอกาสเลือกทำกิจกรรม

อย างอ ิสระตามความ

ต  อ งกา ร  คว ามสนใจ 

ความสามารถ ตอบสนอง

วิธีการเรียนรูของเด็กเปน

รายบ ุคคลหลากหลาย

รูปแบบ จากแหลงการ

เรียนรูท่ีหลากหลาย เด็ก

ได  เร ียนร ู ผ านการเลน 

และสรางองคความรูดวย

ตนเอง  

ระดับดีเลิศ 

ครูปฐมวัยรอยละ  85  จัด
ประสบการณแบบบรูณาการ 
เชื ่อมโยงกับประสบการณ
เดิมใหเด็กมีโอกาสเลือกทำ
ก ิจกรรมอย างอ ิสระตาม
ความตองการ ความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนอง
วิธ ีการเรียนรู ของเด็กเปน
ร า ย บ ุ ค ค ล ห ล า ก ห ล า ย
ร ู ปแบบ จากแหล  ง ก า ร
เรียนรูที่หลากหลาย เด็กได
เร ียนร ู ผ านการเลน และ
สรางองคความรูดวยตนเอง 

ระดับดีเลิศ 

ครูปฐมวัยรอยละ  85  จัด
ประสบการณแบบบูรณาการ 
เช ื ่อมโยงกับประสบการณ
เดิมใหเด็กมีโอกาสเลือกทำ
ก ิจกรรมอย างอ ิสระตาม
ความตองการ ความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนอง
วิธ ีการเร ียนรู ของเด็กเปน
ร า ย บ ุ ค ค ล ห ล า ก ห ล า ย
รูปแบบ จากแหลงการเรียนรู
ที ่หลากหลาย เด็กไดเรียนรู
ผานการเลน และสรางองค
ความรูดวยตนเอง 

ยอดเยี่ยม 

ครูปฐมวัยรอยละ  90จัด
ประสบการณแบบบูรณา
ก า ร  เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ
ประสบการณเดิมใหเด็กมี
โอกาสเล ือกทำกิจกรรม
อย  า งอ ิ ส ร ะตามคว าม
ต  อ ง ก า ร  ค ว า ม ส น ใ จ 
ความสามารถ ตอบสนอง
วิธีการเรียนรูของเด็กเปน
รายบ ุ คคลหลากหลาย
ร ูปแบบ จากแหล งการ
เรียนรูท่ีหลากหลาย เด็กได
เร ียนรู ผ านการเลน และ
สร  า งองค  ความร ู  ด  วย
ตนเอง 

ยอดเยี่ยม 

ครูปฐมวัยรอยละ  90จัด
ประสบการณแบบบูรณา
ก า ร  เ ช ื ่ อ ม โ ย ง กั บ
ประสบการณเดิมใหเด็กมี
โอกาสเลือกทำกิจกรรม
อย  า งอ ิ ส ระตามความ
ต  อ ง ก า ร  ค ว ามสน ใ จ 
ความสามารถ ตอบสนอง
วิธีการเรียนรูของเด็กเปน
รายบ ุคคลหลากหลาย
ร ูปแบบ จากแหล งการ
เรียนรูที ่หลากหลาย เด็ก
ไดเรียนรูผานการเลน และ
สร า งองค ความร ู  ด  ว ย
ตนเอง 
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3.3  จัดบรรยากาศที ่เอ้ือ

ต อการเร ียนร ู  ใช ส ื ่อและ

เทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับ

วัย 

ยอดเยี่ยม 

ครูจัดหองเรียนใหสะอาด  
อากาศถายเท ปลอดภัย  
มีพื ้นที ่แสดงผลงานเด็ก  
พ ื ้ น ท ี ่ ส ำ ห ร ั บ มุ ม
ประสบการณและการจัด
กิจกรรม  เด็กมีสวนรวม
ในการจัดสภาพแวดลอม
ในหองเร ียน  ครูใช สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ช วงอาย ุ   ระยะความ
สนใจ  และวิถีการเรียนรู
ของเด็ก    มีสื่อของเลนท่ี
กระต ุ  น ให ค ิ ดและหา
คำตอบดวยตนเอง   

ระดับดีเลิศ 

ครูจัดหองเรียนใหสะอาด  
อากาศถายเท ปลอดภัย  มี
พ ื ้นท ี ่ แสดงผลงานเด็ก  
พ ื ้ น ท ี ่ ส ำ ห ร ั บ มุ ม
ประสบการณและการจัด
กิจกรรม  เด็กมีสวนรวมใน
การจัดสภาพแวดลอมใน
ห  อ ง เ ร ี ย น   ค ร ู ใ ช  สื่ อ
เทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับ
ชวงอายุ  ระยะความสนใจ  
และวิถีการเรียนรูของเด็ก    
มีสื่อหลากหลาย 

ระดับดีเลิศ 

ครูจัดหองเรียนใหสะอาด  
อากาศถายเท ปลอดภัย  มี
พ้ืนท่ีแสดงผลงานเด็ก  พ้ืนท่ี
สำหรับมุมประสบการณ และ
การจัดกิจกรรม  เด็กมีสวน
รวมในการจัดสภาพแวดลอม
ในหองเรียน  ครูใชสื่อ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชวง
อายุ  ระยะความสนใจ  และ
วิถีการเรียนรูของเด็ก    มีสื่อ
หลากหลาย 

ยอดเยี่ยม 

ครูจัดหองเรียนใหสะอาด 
อากาศถายเท ปลอดภัย มี
พ ื ้นท ี ่ แสดงผลงาน เด็ ก 
พ ื ้ น ท ี ่ ส ำ ห ร ั บ มุ ม
ประสบการณและการจัด
กิจกรรม เด็กมีสวนรวมใน
การจัดสภาพแวดลอม ใน
หองเรียน ครูใชสื ่อเทคโน
โนยีท่ีเหมาะสมกับชวงอายุ 
ระยะความสนใจ  และ
วิธีการเรียนรูของเด็ก มีสื่อ
ของเล นที ่กระตุ นให คิด
และหาคำตอบดวยตนเอง 

ยอดเยี่ยม 

ครูจัดหองเรียนใหสะอาด  
อากาศถายเท ปลอดภัย  
มีพื ้นที ่แสดงผลงานเด็ก  
พ ื ้ น ท ี ่ ส ำ ห ร ั บ มุ ม
ประสบการณและการจัด
กิจกรรม  เด็กมีสวนรวม
ในการจัดสภาพแวดลอม
ในหองเร ียน  คร ูใช สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ชวงอายุ  ระยะความสนใจ  
และวิถีการเรียนรูของเด็ก    
มีสื ่อของเลนที่กระตุนให
ค ิดและหาคำตอบด วย
ตนเอง   
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3.4  ประเมินพัฒนาการ

เด็กตามสภาพจริงและนำ

ผลการประเมินพัฒนาการ

เด็กไปปร ับปร ุง การจัด

ประสบการณและพัฒนา

เด็ก 

ยอดเยี่ยม 
ครูประเมินพัฒนาการเด็ก
จากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจำวันดวยเครื ่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย  
ไ ม  ใ ช  แ บ บ ท ด ส อ บ 
วิเคราะหผลการประเมิน
พ ั ฒ น า ก า ร เ ด ็ ก โ ด ย
ผูปกครองและผูเกี่ยวของ
มีสวนรวมและนำผลการ
ประเม ินที ่ ได ไปพัฒนา
คุ ณ ภ า พ เ ด ็ ก   แ ล ะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ  ท ี ่ มี
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ กั บ
หนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก 

ระดับดีเลิศ 

ครูประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจำวัน
ด วยเคร ื ่องม ือและว ิธ ีการ ท่ี
หลากหลาย  ไมใชแบบทดสอบ 
ว ิ เ ค ร า ะห  ผ ลก า รป ร ะ เ มิน
พัฒนาการเด็กโดยผู ปกครอง
และผูเกี ่ยวของมีสวนรวมและ
นำผลการประเมินที่ไดไปพัฒนา
คุณภาพเด็ก  และแลกเปลี่ยน
เรียนรูการจัดประสบการณที ่มี
ประส ิทธ ิภาพก ับหน วยงาน
ภายใน 

ระดับดีเลิศ 

ครูประเมินพัฒนาการเด็ก
จากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจำวันดวยเครื ่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย  
ไ ม  ใ ช  แ บ บ ท ด ส อ บ 
วิเคราะหผลการประเมิน
พ ั ฒ น า ก า ร เ ด ็ ก โ ด ย
ผูปกครองและผูเกี่ยวของ
มีสวนรวมและนำผลการ
ประเม ินที ่ ได  ไปพ ัฒนา
ค ุ ณ ภ า พ เ ด ็ ก   แ ล ะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ  ท ี ่ มี
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ กั บ
หนวยงานภายใน 

ยอดเยี่ยม 
ครูประเมินพัฒนาการเด็ก
จากกิจกรรมและกิจว ัตร
ประจำวันดวยเครื ่องมือ
และวิธีการที ่หลากหลาย  
ไ ม  ใ ช  แ บ บ ท ด ส อ บ 
วิเคราะหผลการประเมิน
พ ั ฒ น า ก า ร เ ด ็ ก โ ด ย
ผูปกครองและผูเก่ียวของมี
ส วนร วมและนำผลการ
ประเม ินท ี ่ ได  ไปพ ัฒนา
ค ุ ณ ภ า พ เ ด ็ ก   แ ล ะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ  ท ี ่ มี
ประสิทธิภาพกับหนวยงาน
ท้ังภายในและภายนอก 

ยอดเยี่ยม 
ครูประเมินพัฒนาการเด็ก
จากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจำวันดวยเครื ่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย  
ไ ม  ใ ช  แ บ บ ท ด ส อ บ 
วิเคราะหผลการประเมิน
พ ั ฒ น า ก า ร เ ด ็ ก โ ด ย
ผูปกครองและผูเกี่ยวของ
มีสวนรวมและนำผลการ
ประเม ินท ี ่ ได  ไปพ ัฒนา
ค ุ ณ ภ า พ เ ด ็ ก   แ ล ะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ท ี ่ มี
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ กั บ
หนวยงานทั ้งภายในและ
ภายนอก 
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มาตรฐาน/ประเด็น คาเปาหมาย คาเปาหมาย ระยะ4 ป 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผูเรียน 
๑.มีความสามารถในการ
อาน การเขียน  การสื่อสาร
และการคิดคำนวณ 

ยอดเยี่ยม 
1 นักเรียนรอยละ ๙๐ มี
ความสามารถในการอาน 
คำพ้ืนฐานตามระดับชั้น 
 

ดี 
นักเรียนรอยละ ๗0 ข้ึนไป มี
ความสามารถในการอาน คำ
พ้ืนฐานตามระดับชั้น 

ดีเลิศ 
นักเรียนรอยละ ๘0 ข้ึน
ไปมีความสามารถในการ
อาน คำพ้ืนฐานตาม
ระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม 
นักเรียนรอยละ ๙0 ข้ึนไป
มีความสามารถในการอาน 
คำพ้ืนฐานตามระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม 
นักเรียนรอยละ ๙๐ มี
ความสามารถในการอาน 
คำพ้ืนฐานตามระดับชั้น 

 ยอดเยี่ยม 
๒.นักเรียนรอยละ ๘๐ มี
ความสามารถใน การ
เขียนคำพ้ืนฐานตาม
ระดับชั้น 

ดี 
นักเรียนรอยละ ๗0 ข้ึนไป มี
ความสามารถในการ เขียนคำ
พ้ืนฐานตามระดับชั้น 

ดีเลิศ 
นักเรียนรอยละ ๗5 ข้ึน
ไปมีความสามารถในการ 
เขียนคำพ้ืนฐานตาม
ระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม 
นักเรียนรอยละ ๘0 ข้ึนไป
มีความสามารถในการ 
เขียนคำพ้ืนฐานตาม
ระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม 
นักเรียนรอยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการเขียน        
คำพ้ืนฐานตามระดับชั้น 
 

 

 

 

 

กำหนดเปาหมายระยะ 4 ป ( มาตรฐาน การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ) 

 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห) 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผูเรียน 
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มาตรฐาน/ประเด็น คาเปาหมาย คาเปาหมาย ระยะ4 ป 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

 (ตอ )๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียน 
๑.มีความสามารถในการ
อาน การเขียน  การสื่อสาร
และการคิดคำนวณ 

ยอดเยี่ยม 
๓. นักเรียนรอยละ ๘๕  
มีความสามารถในการ
อานเขียน ภาษาไทยอยู
ในระดับ 3  ตามเกณฑ
การประเมินของสถาบัน
ภาษาไทย 

ด ี
นักเรียนรอยละ ๖๕ มี
ความสามารถในการอาน        
เขียน ภาษาไทยอยูในระดับ 3  
ตามเกณฑการประเมินของ
สถาบันภาษาไทย 

ดีเลิศ 
นักเรียนรอยละ 75 มี
ความสามารถในการอาน  
เขียน ภาษาไทยอยูใน
ระดับ 3  ตามเกณฑการ
ประเมินของสถาบัน
ภาษาไทย 

ยอดเยี่ยม 
นักเรียนรอยละ ๘๕ มี
ความสามารถในการอาน        
เขียน ภาษาไทยอยูใน
ระดับ 3  ตามเกณฑการ
ประเมินของสถาบัน
ภาษาไทย 

ยอดเยี่ยม 
นักเรียนรอยละ ๘๕ มี
ความสามารถในการอาน        
เขียน ภาษาไทยอยูใน
ระดับ 3  ตามเกณฑการ
ประเมินของสถาบัน
ภาษาไทย 

 ยอดเยี่ยม                 

๔. นักเรียนรอยละ ๙๐ 

สามารถใชภาษาอังกฤษ 

ในการแนะนำตนเอง 

สถานศึกษาและสนทนา

อยางงายๆ ได 

ดี 
นักเรียนรอยละ 70 ข้ึนไปมี
ความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ ในการแนะนำ
ตนเอง สถานศึกษาและสนทนา
อยางงายๆ ได 

ดีเลิศ 
นักเรียนรอยละ ๘๐ ข้ึน

ไปมีความสามารถในการ

ใชภาษาอังกฤษ ในการ

แนะนำตนเองสถานศึกษา 

และสนทนาอยางงายๆได 

ยอดเยี่ยม 
นักเรียนรอยละ ๙๐ ข้ึนไป

มีความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษ ในการ

แนะนำตนเอง สถานศึกษา

และสนทนาอยางงายๆ ได 

ยอดเยี่ยม 
นักเรียนรอยละ ๙๐ ข้ึนไป
มีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ ในการ
แนะนำตนเอง 
สถานศึกษาและสนทนา
อยางงายๆ ได 

 ยอดเยี่ยม                 
๕. นักเรียนรอยละ ๘0 มี
ผลการเรียนเฉลี่ยในกลุม
สาระการเรยีนรู
คณิตศาสตรระดับผลการ
เรียน๓ ข้ึนไป 

ดี 
นักเรียนรอยละ 70 มี
ความสามารถในการอาน        
เขียน ภาษาไทยอยูในระดับ 3  
ตามเกณฑการประเมินของ
สถาบันภาษาไทย 

ดีเลิศ 
นักเรียนรอยละ 7๕ มี
ความสามารถในการอาน 
เขียน ภาษาไทยอยูใน
ระดับ 3  ตามเกณฑการ

ยอดเยี่ยม 
นักเรียนรอยละ ๘0 มี
ความสามารถในการอาน        
เขียน ภาษาไทยอยูใน
ระดับ 3  ตามเกณฑการ

ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม
นักเรียนรอยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการอาน        
เขียน ภาษาไทยอยูใน
ระดับ 3  ตามเกณฑการ
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ประเมินของสถาบัน
ภาษาไทย 

ประเมินของสถาบัน
ภาษาไทย 

ประเมินของสถาบัน
ภาษาไทย 

 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็น คาเปาหมาย คาเปาหมาย ระยะ4 ป 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียน 
๒.นักเรียนมีผลงาน/
ชิ้นงานจากการทำ
โครงงาน (กลุมหรือเดี่ยว) 
และสามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด ข้ันตอน
การทำงานและปญหา
อุปสรรคของการทำงาน
ได 

๑.) นักเรียนทุกคนมี
ผลงาน/ชิ้นงานจากการทำ
โครงงาน (กลุมหรือเดี่ยว) 
จำนวน ๑ ชิ้น ตอป
การศึกษา และสามารถ
อธิบายหลักการแนวคิด 
ข้ันตอนการทำงานและ
ปญหาอุปสรรคของการ
ทำงานได 

ระดับ ๓ ดี 
นักเรียนรอยละ ๗๕ มีผลงาน/
ชิ้นงานจากการทำโครงงาน
(กลุมหรือเดี่ยว) และสามารถ
อธิบายหลักการแนวคิดข้ันตอน
การทำงานและปญหาอุปสรรค
ของการทำงานไดเกือบครบทุก
ข้ันตอน 

ระดับ ๔ ดีเลิศ 
นักเรียนรอยละ ๘๐ มี
ผลงาน/ชิ้นงานจากการ
ทำโครงงาน(กลุมหรือ
เดี่ยว) และสามารถ

อธิบายหลักการแนวคิด
ข้ันตอนการทำงานไดและ
ปญหาอุปสรรคของการ
ทำงานไดครบทุกข้ันตอน 

ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 
นักเรียนรอยละ ๘๕ มี

ผลงาน/ชิ้นงานจากการทำ
โครงงาน(กลุมหรือเดี่ยว) 

และสามารถอธิบาย
หลักการแนวคิดข้ันตอน
การทำงานและปญหา

อุปสรรคของการทำงานได
ทุกข้ันตอนอยางสมบูรณ 

ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 
นักเรียนรอยละ ๘๕ มี

ผลงาน/ชิ้นงานจากการทำ
โครงงาน(กลุมหรือเดี่ยว) 

และสามารถอธิบาย
หลักการแนวคิดข้ันตอน
การทำงานและปญหา

อุปสรรคของการทำงานได
ทุกข้ันตอนอยางสมบูรณ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผูเรียน 
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๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียน 
๒.นักเรียนมีผลงาน/
ชิ้นงานจากการทำ
โครงงาน (กลุมหรือเดี่ยว) 
และสามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด ข้ันตอน
การทำงานและปญหา
อุปสรรคของการทำงาน
ได 

๒.) นักเรียนชั้น ป. ๔-๖ 
ทุกคนมีผลงาน/ชิ้นงานจาก
การทำโครงงาน (กลุมหรือ
เดี่ยว) จำนวน ๒ ชิ้น ตอป
การศึกษา และสามารถ
อธิบายหลักการแนวคิด 
ข้ันตอนการทำงานและ
ปญหาอุปสรรคของการ
ทำงานได 

ระดับ ๓ ดี 
นักเรียนรอยละ ๗๕ มีผลงาน/
ชิ้นงานจากการทำโครงงาน
(กลุมหรือเดี่ยว) และสามารถ
อธิบายหลักการแนวคิดข้ันตอน
การทำงานและปญหาอุปสรรค
ของการทำงานไดเกือบครบทุก
ข้ันตอน 

ระดับ ๔ ดีเลิศ 
นักเรียนรอยละ ๘๐ มี
ผลงาน/ชิ้นงานจากการ
ทำโครงงาน(กลุมหรือ
เดี่ยว) และสามารถ

อธิบายหลักการแนวคิด
ข้ันตอนการทำงานไดและ
ปญหาอุปสรรคของการ
ทำงานไดครบทุกข้ันตอน 

ระดับ ๔ ดีเลิศ 
นักเรียนรอยละ ๘๐ มี
ผลงาน/ชิ้นงานจากการทำ
โครงงาน(กลุมหรือเดี่ยว) 
และสามารถอธิบาย
หลักการแนวคิดข้ันตอน
การทำงานไดและปญหา
อุปสรรคของการทำงานได
ครบทุกข้ันตอน 

ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 
นักเรียนรอยละ ๘๕ มี
ผลงาน/ชิ้นงานจากการทำ
โครงงาน(กลุมหรือเดี่ยว) 
และสามารถอธิบาย
หลักการแนวคิดข้ันตอน
การทำงานและปญหา
อุปสรรคของการทำงานได
ทุกข้ันตอนอยางสมบูรณ 
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มาตรฐาน/ประเด็น คาเปาหมาย คาเปาหมาย ระยะ4 ป 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียน 
๓.1) นักเรียนมีผลงาน/

โครงการท่ีนำไปสูการ

ขยายผล/ตอยอด

ความคิดไดอยางนอย 1 

ชิ้นตอปการศึกษา 

 

 ดีเลิศ 
1) นักเรียนทุกคน มี
ผลงาน/โครงการท่ีนำไปสู
การขยายผล/ตอยอด
ความคิดไดอยางนอย 1 
ชิ้นตอปการศึกษา 
 

ดี 
นักเรียนรอยละ ๗0 มีผลงาน/
โครงการท่ีนำไปสูการขยายผล/
ตอยอดความคิดไดอยางนอย 1 
ชิ้นตอปการศึกษา 

ดี 
นักเรียนรอยละ 70 มี
ผลงาน/โครงการท่ี
นำไปสูการขยายผล/ตอ
ยอดความคิดไดอยาง
นอย 1 ชิ้นตอป
การศึกษา 

ดีเลิศ 
นักเรียนรอยละ 80 มี
ผลงาน/โครงการท่ีนำไปสู
การขยายผล/ตอยอด
ความคิดไดอยางนอย 1 
ชิ้นตอปการศึกษา 

ดีเลิศ 
นักเรียนรอยละ 80 มี
ผลงาน/โครงการท่ีนำไปสู
การขยายผล/ตอยอด
ความคิดไดอยางนอย 1 
ชิ้นตอปการศึกษา 

๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ ของผูเรียน 
๓.2) นักเรียนสราง
ผลงานชิ้นงาน stem  ได
อยางนอย1 ชิ้นตอป
การศึกษา   

   ดีเลิศ 
2) นักเรียนทุกคนสราง
ผลงานชิ้นงาน stem ได
อยางนอย ๒ ชิ้นตอป
การศึกษา   

ดี 
นักเรียนรอยละ๗๐ สรางผลงาน
ชิ้นงาน stem ไดอยางนอย ๒ 
ชิ้นตอปการศึกษา   

ดีเลิศ 
นักเรียนรอยละ ๘0 
สรางผลงานชิ้นงาน 
stem ไดอยางนอย ๒ 
ชิ้นตอปการศึกษา   

ยอดเยี่ยม 
นักเรียนทุกคนสรางผลงาน
ชิ้นงาน stem ไดอยาง
นอย ๒ ชิ้นตอปการศึกษา   

ยอดเยี่ยม 
นักเรียนทุกคนสราง
ผลงานชิ้นงาน stem ได
อยางนอย ๒ ชิ้นตอป
การศึกษา   
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มาตรฐาน/ประเด็น คาเปาหมาย คาเปาหมาย ระยะ4 ป 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผูเรียน 

๔.นักเรียนสามารถสืบคน
ขอมูลจากอินเทอรเน็ตและ
สรุปความรูดวยตนเอง 
สามารถสื่อสารและนำ 
เสนอ ผลงานโดยใช
เทคโนโลย ี
 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
1)นักเรียนทุกคนสามารถ
สืบคนขอมูลจาก
อินเทอรเน็ตและสรุป
ความรูดวยตนเองและมี
ผลงานอยางนอยจำนวน 
๑ ชิ้นตอปการศึกษา 
สามารถสื่อสารและ
นำเสนอผลงานโดยใช
เทคโนโลย ี
 

ระดับ 3  ด ี
นักเรียนรอยละ ๗๐ สามารถ
สืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต
และสรุปความรูดวยตนเอง
และมีผลงานอยางนอยจำนวน 
๑ ชิ้นตอปการศึกษาตาม
ระดับชั้น สามารถสื่อสารและ
นำเสนอผลงานโดยใช
เทคโนโลย ี
 

ระดับ 3  ด ี
นักเรียนรอยละ ๗๐ 
สามารถสืบคนขอมูลจาก
อินเทอรเน็ตและสรุป
ความรูดวยตนเองและมี
ผลงานอยางนอยจำนวน ๑ 
ชิ้นตอปการศึกษาตาม
ระดับชั้น สามารถสื่อสาร
และนำเสนอผลงานโดยใช
เทคโนโลย ี
 

ระดับ 4 ดีเลิศ 
นักเรียนรอยละ 8๐ 
สามารถสืบคนขอมูลจาก
อินเทอรเน็ตและสรุป
ความรูดวยตนเองและมี
ผลงานอยางนอยจำนวน ๑ 
ชิ้นตอปการศึกษาตาม
ระดับชั้น สามารถสื่อสาร
และนำเสนอผลงานโดยใช
เทคโนโลย ี
 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
นักเรียนทุกคนสามารถ
สืบคนขอมูลจาก
อินเทอรเน็ต สรุปความรู
ดวยตนเองและมีผลงาน
อยางนอยจำนวน ๑ ชิ้น
ตอปการศึกษาตาม
ระดับชั้น สามารถสื่อสาร
และนำเสนอผลงานโดยใช
เทคโนโลยีไดคลองแคลว 
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มาตรฐาน/ประเด็น คาเปาหมาย คาเปาหมาย ระยะ 4 ป 
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๑.๑).ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียน 
๕.1) นักเรียนมีผลการ
เรียนเฉลี่ยรวมตาม
หลักสูตรมากกกวาระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

นักเรียนทุกคนมีผลการ

เรียนเฉลี่ยรวมตาม

หลักสูตรสถานศึกษา

มากกวาระดับ ๓  ข้ึนไป 

ดี 

นักเรียนรอยละ ๖๕ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย

รวมเปนไปตามท่ีสถานศึกษา

กำหนดมากกวาระดับ ๓ ข้ึนไป 

ดี 
นักเรียนรอยละ ๖๕ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เฉลี่ยรวมเปนไปตามท่ี

สถานศึกษากำหนด

มากกวาระดับ ๓ ข้ึนไป 

ดีเลิศ 

 นักเรียนรอยละ ๗๐ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เฉลี่ยรวมเปนไปตามท่ี

สถานศึกษากำหนด

มากกวาระดับ ๓ ข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม 

นักเรียนรอยละ ๗๕ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เฉลี่ยรวมเปนไปตามท่ี

สถานศึกษากำหนด

มากกวาระดับ ๓ ข้ึนไป 

๑.๑).ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียน 
๕.2). ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุมสาระสูงกวา
เปาหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 

ดีเลิศ  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุมสาระ สูงกวา
เปาหมายท่ีโรงเรียน
กำหนดรอยละ๗๕ 

ดี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม

สาระ ทุกระดับชั้นสูงกวาคา

เปาหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 

รอยละ ๗๐ 

 

 ดี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทุกกลุมสาระ ทุกระดับ

ชั้นสูงกวาคาเปาหมายท่ี

โรงเรียนกำหนด รอยละ 

๗๐ 

 

 ดีเลิศ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทุกกลุมสาระ ทุกระดับ

ชั้นสูงกวาคาเปาหมายท่ี

โรงเรียนกำหนด รอยละ 

๗๕ 

ยอดเยี่ยม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทุกกลุมสาระ ทุกระดับ

ชั้นสูงกวาคาเปาหมายท่ี

โรงเรียนกำหนด รอยละ 

๘๐ 
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ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผูเรียน 
๖.) นักเรียนมีความรูและ

ทักษะพ้ืนฐานตองานอาชีพ

อยางนอย 1 อยาง 

ยอดเยี่ยม 

นักเรียนทุกคนมีความรู

และทักษะพ้ืนฐานตองาน

อาชีพอยางนอย 1 อยาง

ตอปการศึกษา 

ดี 
นักเรียนรอยละ ๗0 มีทักษะ
พ้ืนฐานในงานวิชาชีพท่ีและ
สามารถนำไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวันได 1 อยางตอป
การศึกษา 

ดีเลิศ 
นักเรียนรอยละ ๗๕  มี
ทักษะพ้ืนฐานในงาน
วิชาชีพท่ีและสามารถ
นำไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวันได 1 
อยางตอปการศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
นักเรียนรอยละ 80 ข้ึนไป 
มีทักษะพ้ืนฐานในงาน
วิชาชีพท่ีถนัดและสามารถ
นำไปประยุกตใชในชีวิต 
ประจำวันได 1 อยางตอป
การศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
นักเรียนรอยละ 80 ข้ึนไป 
มีทักษะพ้ืนฐานในงาน
วิชาชีพท่ีถนัดและสามารถ
นำไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวันได 1 อยาง
ตอปการศึกษา 
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มาตรฐาน/ประเด็น คาเปาหมาย คาเปาหมาย ระยะ 4 ป 
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     1.2.คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคของผูเรียน 

 ๑).นักเรียนมีผูเรียนมี

วินัย และความรับผิดชอบ 

 

  ดีเลิศ 

ผูเรียนรอยละ 80 มีวินัย 

และความรับผิดชอบตอ

สังคม 

 

ปานกลาง 
ผูเรียนรอยละ 70 มีวินัย 
และความรับผิดชอบตอ
สังคม มีคุณลักษณะและ
คานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

ปานกลาง 
ผูเรียนรอยละ 70 มีวินัย 
และความรับผิดชอบตอสังคม 
มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ดี 
ผูเรียนรอยละ 75 มีวินัย 
และความรับผิดชอบตอ
สังคม มีคุณลักษณะและ
คานิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

ดีเลิศ 
ผูเรียนรอยละ 80 ข้ึนไป 
มีวินัย และความ
รับผิดชอบตอสังคม มี
คุณลักษณะและคานิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

 

มาตรฐาน/ประเด็น คาเปาหมาย คาเปาหมาย ระยะ 4 ป 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

     1.2.คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคของผูเรียน 

๒). นักเรียนทุกคนมีสวน
รวมในกิจกรรมประเพณี
ทองถ่ิน 

ยอดเยี่ยม 

นักเรียนทุกคนเขารวม

กิจกรรมประเพณีใน

ทองถ่ินในเขตบริการของ

โรงเรียน 

ด ี

นักเรียนรอยละ ๗๕ เขา
รวมกิจกรรมประเพณีใน
ทองถ่ินในเขตบริการของ
โรงเรียน 

ดีเลิศ 

นักเรียนรอยละ ๘๐เขารวม
กิจกรรมประเพณีในทองถ่ิน
ในเขตบริการของโรงเรียน 

ดีเลิศ 

นักเรียนรอยละ ๘๐เขา
รวมกิจกรรมประเพณีใน
ทองถ่ินในเขตบริการของ
โรงเรียน 

ยอดเยี่ยม 

นักเรียนทุกคนเขารวม
กิจกรรมประเพณีใน
ทองถ่ินในเขตบริการของ
โรงเรียน 
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     1.2.คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคของผูเรียน 

๓ ).นักเรียนอยูรวมกัน

อยางมีความสุขบนความ

แตกตางทางวัฒนธรรมและ

ยอมรบัความคิดเห็นท่ี

แตกตาง 

ยอดเยี่ยม 

นักเรียนทุกคนอยูรวมกัน

อยางมีความสุขบนความ

แตกตางทางวัฒนธรรม

และยอมรับความคิดเห็น

ท่ีแตกตาง 

ดีเลิศ 
สามารถใชชีวิตรวมกับ
นักเรียนคนอ่ืน ๆ ท่ีมีเชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณีท่ีแตกตางกัน พรอม
ท้ังรับฟงความคิดเห็นท่ี
แตกตางกันโดยไมใชความ
คิดเห็นสวนตัวเปนท่ีตั้ง 
สามารถใชชีวิตอยูรวมกันได
อยางปกติสุข 

ดีเลิศ 
สามารถใชชีวิตรวมกับ
นักเรียนคนอ่ืน ๆ ท่ีมีเชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณีท่ีแตกตางกัน พรอม
ท้ังรับฟงความคิดเห็นท่ี
แตกตางกันโดยไมใชความ
คิดเห็นสวนตัวเปนท่ีตั้ง 
สามารถใชชีวิตอยูรวมกันได
อยางปกติสุข 

ยอดเย่ียม 
สามารถใชชีวิตรวมกับ
นักเรียนคนอ่ืน ๆ ท่ีมีเชื้อ
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
และประเพณีท่ีแตกตาง 
เขาใจ ยอมรับ และ
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู
วัฒนธรรม พรอมท้ังรับฟง
ความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน
โดยไมใชความคิดเห็น
สวนตัวเปนท่ีตั้ง สามารถใช
ชีวิตอยูรวมกันไดอยางปกติ
สุขและมีความสามัคคีกัน 

ยอดเย่ียม 
สามารถใชชีวิตรวมกับ
นักเรียนคนอ่ืน ๆ ท่ีมีเชื้อ
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
และประเพณีท่ีแตกตาง 
เขาใจ ยอมรับ และ
สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรูวัฒนธรรม พรอม
ท้ังรับฟงความคิดเห็นท่ี
แตกตางกันโดยไมใช
ความคิดเห็นสวนตัวเปน
ท่ีตั้ง สามารถใชชีวิตอยู
รวมกันไดอยางปกติสุข
และมีความสามัคคีกัน 
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มาตรฐาน/ประเด็น คาเปาหมาย คาเปาหมาย ระยะ 4 ป 
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1.2.คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของผูเรียน 
๔.๑ ).นักเรียนมีรางกาย
แข็งแรง ไมของเก่ียวกับสิ่ง
เสพติด และไมใชความ
รุนแรงในการแกปญหา 

ยอดเยี่ยม 

 
๑).นักเรียนรอยละ 90 มี
รางกายสมบูรณแข็งแรง 
ตามเกณฑของกรม
อนามัย ไมของเก่ียวกับ
สิ่งเสพติด และไมใชความ
รุนแรงในการแกปญหา 

ดี 

นักเรียนรอยละ 70 มีรางกาย

สมบูรณแข็งแรงตามเกณฑของ

กรมอนามัย และมีสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑของกรมพล

ศึกษา 

ดีเลิศ 
นักเรียนรอยละ 80  มี
รางกายสมบูรณแข็งแรง
ตามเกณฑของกรม
อนามัย และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑของกรมพลศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

นักเรียนรอยละ ๙๐ ข้ึนไป 
มีรางกายสมบูรณแข็งแรง
ตามเกณฑของกรมอนามัย 
และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑของกรมพล
ศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

นักเรียนรอยละ ๙๐ ข้ึนไป 
มีรางกายสมบูรณแข็งแรง
ตามเกณฑของกรม
อนามัย และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑของ
กรมพลศึกษา 

1.2.คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของผูเรียน 
๔.๑ ).นักเรียนมีรางกาย

แข็งแรง ไมของเก่ียวกับสิ่ง

เสพติด และไมใชความ

รุนแรงในการแกปญหา 

ยอดเยี่ยม 

๒)นักเรียนทุกคน ไมของ

เก่ียวกับสิ่งเสพ 

ติด และไมใชความรุนแรง

ในการแกปญหา 

ดี 

นักเรียนรอยละ 75 ข้ึนไป ไม

ของเก่ียวกับสิ่งเสพติด และไมใช

ความรุนแรงในการแกปญหา 

ดีเลิศ 

นักเรียนรอยละ 80 ข้ึน
ไป ไมของเก่ียวกับสิ่ง
เสพติด และไมใชความ
รุนแรงในการแกปญหา 

ดีเลิศ 

นักเรียนรอยละ 80 ข้ึนไป 
ไมของเก่ียวกับสิ่งเสพติด 
และไมใชความรุนแรงใน
การแกปญหา 

ยอดเยี่ยม 

นักเรียนรอยละ 85 ข้ึนไป 
ไมของเก่ียวกับสิ่งเสพติด 
และไมใชความรุนแรงใน
การแกปญหา 
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1.2.คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของผูเรียน 
๔.2).นักเรียนอยูรวมกันใน

สังคมไดอยางมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 

๑.)นักเรียนทุกคนอยู

รวมกันในสังคมไดอยางมี

ความสุข  

ดีเลิศ 

นักเรียนรอยละ 80 อยูรวมกัน

ในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

ดีเลิศ 

นักเรียนรอยละ 80 อยู

รวมกันในสังคมไดอยาง

มีความสุข 

 

ยอดเยี่ยม 

นักเรียนรอยละ 85 อยู

รวมกันในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

 

ยอดเยี่ยม 

นักเรียนรอยละ 85 อยู

รวมกันในสังคมไดอยางมี

ความสุข 
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2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศน

และพันธกิจท่ีสถานศึกษา

กำหนดชัดเจน      

เปาหมายของโรงเรียนคือ 

ภายในป 2563 โรงเรียน

อนุบาลเมืองเชียงราย(สัน

ทรายราษฎรดรุณานุ

เคราะห) พัฒนาผูเรียนให 

มีความเปนพลโลก บน

พ้ืนฐานความเปนไทย ดวย

หลักสูตร การเรียนการสอน 

และการบริหารจัดการ

คุณภาพ มาตรฐานสากล 

 ดีเลิศ 
 
สถานศึกษามีเปาหมาย
วิสัยทัศนและพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน  
ทองถ่ิน วัตถุประสงคของ
การศึกษาแหงชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและ
ตนสังกัด รวมท้ังทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ดีเลิศ 
มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธ
กิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ความตองการของ
ชุมชน นโยบายของรัฐบาล 
แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไป
ไดในการปฏิบัติ 

ดีเลิศ 
มีเปาหมายวิสัยทัศนและ
พันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 
สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ความ
ตองการของชุมชน 
นโยบายของรัฐบาล 
แผนการศึกษาแหงชาติ 
เปนไปไดในการปฏิบัติ 

ดีเลิศ 
มีเปาหมายวิสัยทัศนและ
พันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน สอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา 
ความตองการของชุมชน 
นโยบายของรัฐบาล 
แผนการศึกษาแหงชาติ 
เปนไปไดในการปฏิบัติ 

 ยอดเยี่ยม 
มีเปาหมายวิสัยทัศนและ
พันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน สอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา 
สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน  
ทองถ่ิน วัตถุประสงคของ
แผนการศึกษาแหงชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและ
ตนสังกัด รวมท้ังทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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2.2 มีระบบบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษา 

  โรงเรียนใชกระบวนการ 
Fingers Model และ
กระบวนการ PDCA ในการ
บริหารจัดการ 

ยอดเยี่ยม 
มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยความรวมมือ
ของผูเก่ียวของทุกฝาย มีการนำ
ขอมูลมาใชในการปรับปรุง
พัฒนาอยางตอเนื่องและเปน
แบบอยางได 

ระดับ ๓ ดี 
มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาท่ี
ชดัเจน มีประสิทธิภาพ 
สงผลตอคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระดับ ๔ ดีเลิศ 
มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถาน 
ศึกษาท่ีชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ สงผลตอ
คุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถาน 
ศึกษา โดยความรวมมือ
ของผูเก่ียวของทุกฝาย 

ระดับ ๕. ยอดเยี่ยม 
มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาท่ี
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
สงผลตอคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยความ
รวมมือของผูเก่ียวของทุก
ฝาย มีการนำขอมูลมาใชใน
การปรับปรุงพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและเปนแบบอยาง
ได 

ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 
มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
ท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
สงผลตอคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยความ
รวมมือของผูเก่ียวของทุก
ฝาย มีการนำขอมูลมาใช
ในการปรับปรุงพัฒนา
อยางตอเนื่องและเปน
แบบอยางได 
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2.3 ดำเนินงานพัฒนา

วิชาการท่ีเนนผูเรียนรอบดาน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุมเปาหมาย 

1)โรงเรียนมีแผนพัฒนา

วิชาการท่ีคำนึงถึงคุณภาพ

ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย โดย

ยึดนโยบายของสถานศึกษา 

สรางโอกาส ความเสมอภาค

ลดความเหลื่อมล้ำ ใหผูเรียน

ทุกคนไดรับบริการทาง

การศึกษา อยางท่ัวถึงและ

เทาเทียม 

ยอดเยี่ยม 

1)โรงเรียนมีแผนพัฒนา

วิชาการท่ีคำนึงถึง

คุณภาพผูเรียนทุก

กลุมเปาหมาย โดยยึด

นโยบายของสถานศึกษา 

สรางโอกาส ความเสมอ

ภาคลดความเหลื่อมล้ำ 

ใหผูเรียนทุกคนไดรับ

บริการทางการศึกษา 

อยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 

ดี 

โรงเรียนมีแผนพัฒนา

วิชาการท่ีคำนึงถึงคุณภาพ

ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 

โดยยึดนโยบายหนวยงาน

ตนสังกัดและ ของ

สถานศึกษา สรางโอกาส 

ความเสมอภาคลดความ

เหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคน

ไดรับบริการทางการศึกษา  

ดี 

โรงเรียนมีแผนพัฒนา

วิชาการท่ีคำนึงถึง

คุณภาพผูเรียนทุก

กลุมเปาหมาย โดยยึด

นโยบายหนวยงานตน

สังกัดและ ของ

สถานศึกษา สรางโอกาส 

ความเสมอภาคลดความ

เหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุก

คนไดรับบริการทาง

การศึกษา  

ดีเลิศ  

โ รง เร ี ยนม ีแผนพ ัฒนา

วิชาการที่คำนึงถึงคุณภาพ

ผู เรียนทุกกลุ มเปาหมาย 

โดยยึดนโยบายหนวยงาน

ต  น ส ั ง ก ั ด แ ล ะ  ข อ ง

สถานศึกษา สรางโอกาส 

ความเสมอภาคลดความ

เหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคน

ไดรับบริการทางการศึกษา 

อยางท่ัวถึง 

ยอดเย่ียม 

โรงเรียนมีแผนพัฒนา

วิชาการท่ีคำนึงถึงคุณภาพ

ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 

โดยยึดนโยบายหนวยงาน

ตนสังกัดและ ของ

สถานศึกษา สรางโอกาส 

ความเสมอภาคลดความ

เหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคน

ไดรับบริการทาง

การศึกษา อยางท่ัวถึงและ

เทาเทียม 
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2.3 ดำเนินงานพัฒนา

วิชาการท่ีเนนผูเรียนรอบ

ดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 

2)โรงเรียนมีการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาทุก ๑  

ป โดยความรวมมือของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ครู ผูปกครอง 

 

ยอดเยี่ยม 

2)โรงเรียนมีการประเมิน

หลักสูตรสถานศึกษาทุก 

๑  ป โดยความรวมมือ

ของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ครู 

ผูปกครอง 

 

ดี 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
เก่ียวกับงานวิชาการ
ทางดานการบริหารหลักสูตร 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีเนน
คุณภาพผูเรียนตามศักยภาพ
และประเภทของความพิการ 
และมีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาทุก ๑  ป โดย
ความรวมมือของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ครู ผูปกครอง 

ดี 

โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการเก่ียวกับงาน
วิชาการทางดานการ
บริหารหลักสูตร 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ี
เนนคุณภาพผูเรียนตาม
ศักยภาพและประเภท
ของความพิการ และมี
การประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาทุก ๑  ป 
โดยความรวมมือของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู 
ผูปกครอง 

ดีเลิศ  

โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการเก่ียวกับงาน
วิชาการทางดานการ
บริหารหลักสูตร กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนท่ีเนน
คุณภาพผูเรียนตาม
ศักยภาพและประเภทของ
ความพิการและใหคลอบ
คลุมทุกประเภทของความ
พิการ และมีการประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษาทุก ๑  
ป โดยความรวมมือของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ครู ผูปกครอง 

ยอดเย่ียม 

โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการเก่ียวกับงาน
วิชาการทางดานการ
บริหารหลักสูตร กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนท่ีเนน
คุณภาพผูเรียนตาม
ศักยภาพและประเภทของ
ความพิการและใหคลอบ
คลุมทุกประเภทของความ
พิการ เชื่อมโยงกับชีวิต
จริง และมีการประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษาทุก 
๑  ป โดยความรวมมือ
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู 
ผูปกครอง 
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2.4 พัฒนาครูและบุคลากร
ใหมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
1) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดรับการอบรม 
พัฒนาตนเองตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และ
สอดคลองกับหนาท่ี ท่ีไดรับ
มอบหมายอยางนอย 20 
ชั่วโมงตอปการศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน ไดรับการ
อบรม พัฒนาตนเองตรง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และสอดคลองกับหนาท่ี      
ท่ีไดรับมอบหมายอยาง
นอย 20 ชั่วโมงตอป
การศึกษา 

ดีเลิศ 
รอยละ 85 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรับการอบรม 
พัฒนาตนเองตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และ
สอดคลองกับหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายอยางนอย 20 
ชั่วโมงตอปการศึกษา 

ดีเลิศ 
รอยละ 85 ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ไดรับการอบรม พัฒนา
ตนเองตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสอดคลองกับ
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
อยางนอย 20 ชั่วโมงตอป
การศึกษา 

ดีเลิศ 
รอยละ 85 ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ไดรับการอบรม พัฒนา
ตนเองตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสอดคลองกับ
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
อยางนอย 20 ชั่วโมงตอป
การศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน ไดรับการ
อบรม พัฒนาตนเองตรง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และสอดคลองกับหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายอยางนอย 
20 ชั่วโมงตอปการศึกษา 

2). ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช
กระบวนการ PLC ในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ยอดเยี่ยม 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน ใช
กระบวนการ PLC ในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ดี 
รอยละ 80 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใชกระบวนการ 
PLC ในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรยีน 

ดี 
รอยละ 80 ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใช
กระบวนการ PLC ในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ดีเลิศ 
รอยละ 85 ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใช
กระบวนการ PLC ในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ยอดเยี่ยม 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน ใช
กระบวนการ PLC ในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
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2.5 จัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ

การจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 

1) โรงเรียนมี
สภาพแวดลอมท่ีรมรื่น 
ปลอดภัย มีแหลงพักผอนท่ี
เพียงพอสำหรับนักเรียน 
 

ยอดเยี่ยม 
1) โรงเรียนมี
สภาพแวดลอมท่ีสะอาด 
รมรื่น ปลอดภัย มีแหลง
พักผอนท่ีเพียงพอสำหรับ
นักเรียน 
 

ดี 
รอยละ 80 โรงเรียนมี
สภาพแวดลอมท่ีสะอาด รมรื่น 
มีความปลอดภัย มีแหลง
พักผอนท่ีมีคุณภาพได
มาตรฐานและเพียงพอสำหรับ
นักเรียน 
 
 

ดี 
รอยละ 80 โรงเรยีนมี
สภาพแวดลอมท่ีสะอาด รม
รื่น มีความปลอดภัย มี
แหลงพักผอนท่ีมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานและเพียงพอ
สำหรับนักเรียน 
 
 
 

ดีเลิศ 
รอยละ 85 ของโรงเรียนมี
สภาพแวดลอมท่ีสะอาด 
รมรื่น มีความปลอดภัย มี
แหลงพักผอนท่ีมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานและเพียงพอ
สำหรับนักเรียน 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
ท่ีสะอาด รมรื่น มีความ
ปลอดภัย มีแหลงพักผอน
ท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน
และเพียงพอสำหรับ
นักเรียน 
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๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู 
๑). โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
สนับสนนุการบริหารจัดการ
และการเรียนรูอยาง
เพียงพอและใชประโยชน
เต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 
โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู
อยางเพียงพอและใช
ประโยชนเต็มศักยภาพ 

ดี 
โรงเรียนมีการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีสนับสนุนเพ่ือใชในการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรูอยางเพียงพอ 
ใชประโยชนเต็มศักยภาพ
และประเภทของความพิการ 

ดี 
โรงเรียนมีการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีสนับสนุนเพ่ือใชในการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรูอยางเพียงพอ 
ใชประโยชนเต็มศักยภาพ
และประเภทของความ
พิการ 

ดีเลิศ 
โรงเรียนมีการจัดหา และ
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
สนับสนุนเพ่ือใชในการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรูอยางเพียงพอ 
ใชประโยชนเต็มศักยภาพ
และประเภทของความ
พิการ 

ยอดเยี่ยม 
โรงเรียนมีการจัดหา พัฒนา 
และบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
สนับสนุนเพ่ือใชในการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรูอยางเพียงพอ 
ใชประโยชนเต็มศักยภาพ
และประเภทของความ
พิการ 
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๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู 
๒.)  โรงเรียนจัดใหทุก
หองเรียนเปน Smart 
Classroom และใช
ประโยชนอยางคุมคา 
 

ยอดเยี่ยม 
๒.)  โรงเรียนจัดใหทุก
หองเรียนเปน Smart 
Classroom และใช
ประโยชนอยางคุมคา 

ดี 
โรงเรียนจัดใหชวงชั้นละ ๑ 
หองเรียนเปน Smart 
Classroom และใชประโยชน
อยางคุมคา 

ดี 
โรงเรียนจัดใหชวงชั้นละ 
๑ หองเรียนเปน Smart 
Classroom และใช
ประโยชนอยางคุมคา 

ดีเลิศ 
โรงเรียนจัดใหทุกหองเรียน
เปน Smart Classroom 

ยอดเยี่ยม 
โรงเรียนจัดใหทุกหองเรียน
เปน Smart Classroom 
และใชประโยชนอยาง
คุมคา 
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3.1 จัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไป
ประยกุตใชในชีวิตได 
1)ครูจัดการเรียนรูให
นักเรียนเกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห สังเคราะห 
และคิดสรางสรรคโดยการ
ปฏิบัติจริงผานการทำ
โครงงาน/กิจกรรม/การฝก
ปฏิบัติในสถานการณจริง 
และนักเรียนขยายความคิด
นำไปปรับใชในชีวิตได 

ดีเลิศ 
 
1). ครูทุกคน จัดการ
เรียนรู Active learning  
โดยการปฏิบัติจริงผาน
การทำโครงงาน/
กิจกรรม/การฝกปฏิบัติ
ในสถานการณจริงและ
นักเรียนขยายความคิด
นำไปปรับใชในชีวิตได 

ดี 
ครูทุกคน จัดการเรียนรู 
Active learning  และมี
รูปแบบการจัดการเรียนรู
เฉพาะสำหรับผูท่ีมีความ
จำเปนและตองการความ
ชวยเหลือพิเศษ  โดยการ
ปฏิบตัิจริงผานการทำ
โครงงาน/กิจกรรม/การฝก
ปฏิบัติในสถานการณจริง 
นักเรียนขยายความคิดนำไป
ปรับใชในชีวิตได 
 

ดี 
ครูทุกคน จัดการเรียนรู 
Active learning  และมี
รูปแบบการจัดการเรียนรู
เฉพาะสำหรับผูท่ีมีความ
จำเปนและตองการความ
ชวยเหลือพิเศษ  โดยการ
ปฏิบตัิจริงผานการทำ
โครงงาน/กิจกรรม/การ
ฝกปฏิบัติในสถานการณ
จริง นักเรียนขยาย
ความคิดนำไปปรับใชใน
ชีวิตได 
 

ดีเลิศ 
ครูทุกคน จัดการเรียนรู 
Active learning  และมี
รูปแบบการจัดการเรียนรู
เฉพาะสำหรับผูท่ีมีความ
จำเปนและตองการความ
ชวยเหลือพิเศษ  โดยการ
ปฏิบัติจริงผานการทำ
โครงงาน/กิจกรรม/การฝก
ปฏิบัติในสถานการณจริง
และไดรับการฝกทักษะ
แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองคความรู 
นำเสนอผลงาน นักเรียน
ขยายความคิดนำไปปรบัใช
ในชีวิตไดและมีแผนการ

ดีเลิศ 
คร ูท ุกคน จ ัดการเร ียนรู  
Active learning  แ ล ะ มี
ร ูปแบบการจ ัดการเร ียนรู
เฉพาะสำหร ับผ ู ท ี ่ม ีความ
จำเป นและต องการความ
ช วยเหล ือพิเศษ  โดยการ
ปฏ ิ บ ั ต ิ จ ร ิ ง ผ  า นก า รทำ
โครงงาน/กิจกรรม/การฝก
ปฏิบ ัต ิในสถานการณจริง
และได  ร ั บการฝ กท ั กษะ
แ ส ด ง อ อ ก  แ ส ด ง ค ว า ม
ค ิดเห ็น สร ุปองค ความรู  
นำเสนอผลงาน น ักเร ียน
ขยายความคิดนำไปปรับใช
ในช ีว ิตได และม ีแผนการ

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ 
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จัดการเรียนรูท่ีนำไปจัด
กิจกรรมไดจริง 
 

จ ัดการเร ียนร ู ท ี ่นำไปจัด
กิจกรรมไดจริง 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็น คาเปาหมาย คาเปาหมาย ระยะ 4 ป 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

3.1 จัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกตใช
ในชีวิตได 

ดีเลิศ 

2)ครูทุกคนมีนวัตกรรมใน

การจัดกิจกรรมการเรียนท่ี

สงเสริมใหนักเรียนเกิด

ดี 
ครูทุกคนมีนวัตกรรมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนท่ี
สงเสริมใหนักเรียนเกิด
กระบวน การคิด 

ดี 
ครูทุกคนมีนวัตกรรมใน
การจัดกิจกรรมการเรียน
ท่ีสงเสริมใหนักเรียนเกิด
กระบวน การคิด 

ดี 
ครูทุกคนมีนวัตกรรมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนท่ี
สงเสริมใหนักเรียนเกิด
กระบวน การคิด 

ดีเลิศ 
ครูทุกคนมีนวัตกรรมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนท่ี
สงเสริมใหนักเรียนเกิด
กระบวน การคิดวิเคราะห 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ 
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มาตรฐาน/ประเด็น คาเปาหมาย คาเปาหมาย ระยะ 4 ป 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

2)ครูพัฒนานวัตกรรมในการ

จัดกิจกรรมการเรียนท่ีสงเสริม

ใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิด

วิเคราะห สังเคราะห และคิด

สรางสรรค 

กระบวน การคิดวิเคราะห 

สังเคราะห และคิด

สรางสรรค 

สังเคราะห และคิด
สรางสรรค 
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มาตรฐาน/ประเด็น คาเปาหมาย คาเปาหมาย ระยะ 4 ป 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลง
เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
๑).ครูพัฒนาและใชสื่อการ
สอน สื่อเทคโนโลยีและ
แหลงเรียนรู ท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู อยางหลากหลาย
และสอดคลองกับบริบท
ของชุมชน 

ยอดเยี่ยม 

๑.) ครูทุกคนมีสื่อการสอน 

สื่อเทคโนโลยีและพัฒนาสื่อ

และใชแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอ

การเรียนรูอยางหลากหลาย

เหมาะสมกับศักยภาพของ

ผูเรียนและสอดคลองกับ

บริบทของชุมชน 

 

ดี 
ครูทุกคนมีสื่อการสอน พัฒนา
สื่อและใชแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรูเหมาะสมกับ
ศักยภาพของผูเรียน 

ดีเลิศ 
ครูทุกคนมีสื่อการสอน 
สื่อเทคโนโลยีและพัฒนา
สื่อและใชแหลงเรียนรูท่ี
เอ้ือตอการเรียนรูอยาง
หลากหลายเหมาะสมกับ
ศักยภาพของผูเรียน 

ยอดเยี่ยม 
ครูทุกคนมีสื่อการสอน สื่อ

เทคโนโลยแีละพัฒนาสื่อ

และใชแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรูอยาง

หลากหลายเหมาะสมกับ

ศักยภาพของผูเรียนและ

สอดคลองกับบริบทของ

ชุมชน 

 

ยอดเยี่ยม 
ครูทุกคนมีสื่อการสอน  

สื่อเทคโนโลยีและพัฒนา

สื่อและใชแหลงเรียนรูท่ี

เอ้ือตอการเรียนรูอยาง

หลากหลายเหมาะสมกับ

ศักยภาพของผูเรียนและ

สอดคลองกับบริบทของ

ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ 
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มาตรฐาน/ประเด็น คาเปาหมาย คาเปาหมาย ระยะ 4 ป 
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3.3 มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 
1) ครูและนักเรียนรวมกัน
กำหนดแนวทางการเรียนรู
และการปฏิบัติตนใน
หองเรียน 

ยอดเยี่ยม 

ครูและนักเรียนทุกคน
รวมกันกำหนดแนวการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวกในดานบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมในชั้นเรียน 

 

ดี 
มีการบริหารจัดการผูเรียน

โดยเนนการมีปฏิสัมพันธ

เชิงบวก ครูรักเด็ก เด็กรัก

คร ูรักการเรียนรู สามารถ

เรียนรูรวมกันอยางมี

ความสุข ประเมินผูเรียน

อยางเปนระบบ 

ดี 
มีการบริหารจัดการผูเรียน
โดยเนนการมีปฏิสัมพันธ
เชิงบวก ครูรักเด็ก เด็กรัก
ครู รักการเรียนรู สามารถ
เรียนรูรวมกันอยางมี
ความสุข ประเมินผูเรียน
อยางเปนระบบ 

ดีเลิศ 
มีการบริหารจัดการผูเรียน
โดยเนนการมีปฏิสัมพันธ
เชิงบวก ครูรักเด็ก เด็กรัก
ครู รักการเรียนรู สามารถ
เรียนรูรวมกันอยางมี
ความสุข ตรวจสอบและ
ประเมินผูเรียนอยางเปน
ระบบ 

ยอดเยี่ยม 
มีการบริหารจัดการผูเรียน
โดยเนนการมีปฏิสัมพันธ
เชิงบวก ครูรักเด็ก เด็กรัก
ครู รักการเรียนรู สามารถ
เรียนรูรวมกันอยางมี
ความสุข ตรวจสอบและ
ประเมินผูเรียนอยางเปน
ระบบ และนำผลมา
พัฒนาผูเรียน 
 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ 
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3.4  ตรวจสอบและ
ประเมินผูเรียนอยางเปน
ระบบและนำผลมาพัฒนา
ผูเรียน 
1)ครูมีขอมูลนักเรียนเปน
รายบุคคล และสำรวจ  
ขอมูล สรุปผลการ
สังเคราะหไปวางแผน
พัฒนาการเรียนและแนว
ทางการประกอบอาชีพของ
นักเรียนชัดเจน 
 

ยอดเยี่ยม 

   ครูทุกคน  มีการจัดทำ

แฟมขอมูลนักเรียน

รายบุคคล อยางเปนระบบ 

มีการสรุปผลการสังเคราะห 

นำไปวางแผนพัฒนาการ

เรียนโดยคำนึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล และ

นำผลมาพัฒนาผูเรียนใหเต็ม

ตามศักยภาพ 

 

ดี 

ครูทุกคน  มีการจัดทำ

แฟมขอมูลนักเรียน

รายบุคคล อยางเปนระบบ 

มีการสรุปผลการสังเคราะห 

นำไปวางแผนพัฒนาการ

เรียน และนำผลมาพัฒนา

ผูเรียน 

ดีเลิศ 

   ครูทุกคน  มีการจัดทำ

แฟมขอมูลนักเรียน

รายบุคคล อยางเปนระบบ 

มีการสรุปผลการสังเคราะห 

นำไปวางแผนพัฒนาการ

เรียนโดยคำนึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล 

และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

ยอดเยี่ยม 

   ครูทุกคน  มีการจัดทำ

แฟมขอมูลนักเรียน

รายบุคคล อยางเปนระบบ 

มีการสรุปผลการสังเคราะห 

นำไปวางแผนพัฒนาการ

เรียนโดยคำนึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล 

และนำผลมาพัฒนาผูเรียน

ใหเต็มตามศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 

   ครูทุกคน  มีการจัดทำ

แฟมขอมูลนักเรียน

รายบุคคล อยางเปน

ระบบ มีการสรุปผลการ

สังเคราะห นำไปวางแผน

พัฒนาการเรียนโดย

คำนึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล และนำผล

มาพัฒนาผูเรียนใหเต็ม

ตามศักยภาพ 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ 
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2). ครูมีแผนการวัดและ
ประเมินนักเรียนชัดเจน
ตลอดปการศึกษา (มีการ
กำหนดสัดสวนคะแนน 
จำนวนชิ้นงานและ
พฤติกรรมนักเรยีนชัดเจน) 
มีการวิเคราะหผลการ
เรียนรูของนักเรียนและนำ
ผลมาพัฒนาใหนักเรียน
บรรลุตามตัวชี้วัดของ
หลักสูตร 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

ครทุูกคนมีแผนการวัดและ
ประเมินผลทุกรายวิชา มี
การกำหนดสัดสวนคะแนน 
จำนวนชิ้นงาน และมีการ
ตรวจสอบ ประเมิน คุณภาพ
การจัดการเรียนรูอยางเปน
ระบบ มีข้ันตอนชัดเจนโดย
ใชเครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลท่ีเหมาะสม
กับเปาหมายในการจัดการ
เรียนรูและใหขอมูล
ยอนกลับแกผูเรียนและ
ผูปกครองเพ่ือนำผลไปใช
พัฒนาการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง 

ระดับ 3  ดี 

ครูทุกคนมีแผนการวัดและ

ประเมินผลทุกรายวิชา มี

การกำหนดสัดสวนคะแนน 

จำนวนชิ้นงาน และมีการ

ตรวจสอบ ประเมิน

คุณภาพการจัดการเรียนรู

อยางเปนระบบ มีข้ันตอน

ชัดเจนโดยใชเครื่องมือและ

วิธีการวัดและประเมินผลท่ี

เหมาะสมกับเปาหมายใน

การจัดการเรียนรูและให

ขอมูลยอนกลับแกผูเรียน

และผูปกครอง 

ระดับ 4 ดีเลิศ 

ครูทุกคนมีแผนการวัดและ

ประเมินผลทุกรายวิชา มี

การกำหนดสัดสวนคะแนน 

จำนวนชิ้นงาน และมีการ

ตรวจสอบ ประเมิน

คุณภาพการจัดการเรียนรู

อยางเปนระบบ มีข้ันตอน

ชัดเจนโดยใชเครื่องมือและ

วิธีการวัดและประเมินผลท่ี

เหมาะสมกับเปาหมายใน

การจัดการเรียนรูและให

ขอมูลยอนกลับแกผูเรียน

และผูปกครองเพ่ือนำผลไป

ใชพัฒนาการเรียนรู 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

ครทุูกคนมีแผนการวัดและ
ประเมินผลทุกรายวิชา มี
การกำหนดสัดสวนคะแนน 
จำนวนชิ้นงาน และมีการ
ตรวจสอบ ประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู
อยางเปนระบบ มีข้ันตอน
ชัดเจนโดยใชเครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเปาหมายใน
การจัดการเรียนรูและให
ขอมูลยอนกลับแกผูเรียน
และผูปกครองเพ่ือนำผลไป
ใชพัฒนาการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง 

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

ครทุูกคนมีแผนการวัด
และประเมินผลทุก
รายวิชา มีการกำหนด
สัดสวนคะแนน จำนวน
ชิ้นงาน และมีการ
ตรวจสอบ ประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู
อยางเปนระบบ มีข้ันตอน
ชดัเจนโดยใชเครื่องมือ
และวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสม
กับเปาหมายในการ
จัดการเรียนรูและให
ขอมูลยอนกลับแกผูเรียน
และผูปกครองเพ่ือนำผล
ไปใชพัฒนาการเรียนรู
อยางตอเนื่อง 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ 
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มาตรฐาน/ประเด็น คาเปาหมาย คาเปาหมาย ระยะ4 ป 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

๓.๕). กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสำคัญ 

1. ครูใชกระบวนการ PLC 

ในการแกปญหาการเรียนรู

ของนักเรียนเปนประจำทุก

สัปดาห 

 

ยอดเยี่ยม 

1. ครทุูกคนใชกระบวนการ 

PLC ในการแกปญหาการ

เรียนรูของนักเรียนเปน

ประจำทุกสัปดาห 

 

ดี 

ครรูอยละ ๗๐ ใช
กระบวนการ PLC ในการ
แกปญหาการเรียนรูของ
นักเรียนเปนประจำทุก
สัปดาหอยางสม่ำเสมอ 

ดีเลิศ 

ครรูอยละ ๘๐ ใช
กระบวนการ PLC ในการ
แกปญหาการเรียนรูของ
นักเรียนเปนประจำทุก
สัปดาหอยางสม่ำเสมอ 

ยอดเยี่ยม 

ครรูอยละ ๙๐ ใช
กระบวนการ PLC ในการ
แกปญหาการเรียนรูของ
นักเรียนเปนประจำทุก
สัปดาหอยางสม่ำเสมอ 

ยอดเยี่ยม 

ครูทุกคนใชกระบวนการ 

PLC ในการแกปญหาการ

เรียนรูของนักเรียนเปน

ประจำทุกสัปดาหอยาง

สม่ำเสมอ 

 

2. ครูมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูทางวิชาการอยาง

นอยเดือนละ 1 ครั้ง 

ยอดเยี่ยม 

2. ครูทุกคนมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูทาง

วิชาการอยางนอยเดือนละ 

1 ครั้ง 

 

ดี 

ครูรอยละ ๘๐ มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูทาง

วิชาการอยางนอยเดือน

ละ 1 ครั้ง 

 

ดี 

ครูรอยละ ๘๐ มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูทาง

วิชาการอยางนอยเดือนละ 1 

ครั้ง 

ดีเลิศ 

ครูรอยละ ๙๐ มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูทาง

วิชาการอยางนอยเดือนละ 

1 ครัง้ 

ยอดเยี่ยม 

ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูทางวิชาการอยาง

นอยเดือนละ 1 ครั้ง 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ 



 

 

 

   

กลยุทธ วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด คา
เปาหม

าย
ความ 
สำเร็จ 

กรอบเวลา 
25๖6 25๖7 2568 ๒๕๖9 

กลยุทธท่ี 1: 
บริหารจัดการ
อยางเปนระบบ
โดยใช เทคโนโลย ี
ท่ีทันสมัยมาใชใน
การจัดการศึกษา
อยางท่ัวถึง 

เพ่ือใหโรงเรียนมี
ระบบบริหารจัด
การศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน 

โรงเรียนมี
ระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพสูง
ข้ึน 

รอยละโรงเรียน
มีระบบบริหาร
จัดการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพสูง
ข้ึน 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
85 

รอยละ 
90 

รอยละ 
9๒ 

กลยุทธท่ี 2: จัด
กระบวนการเรียนรู
หลากหลายโดย
เนนใหผูเรียนมี
คุณภาพสู
มาตรฐานสากล 

เพ่ือใหโรงเรียนมี
หลักสูตรและจัด
กิจกรรมการเรยีนรูท่ี
พัฒนาผูเรียนอยาง
รอบดานสู
มาตรฐานสากล 

โรงเรียนมี
หลักสูตรและ
จัดกิจกรรม 
การเรียนรูท่ี
พัฒนาผูเรียน
อยางรอบดาน 
สูาตรฐานสากล 

รอยละโรงเรียน
มีหลักสูตรและ
จัดกิจกรรม 
การเรียนรูท่ี
พัฒนาผูเรียน
อยางรอบดาน 
สูาตรฐานสากล 
 

 
 
 
รอยละ 

80 
รอยละ 

80 
รอยละ 

90 
รอยละ 

9๓ 
รอยละ 

95 

กลยุทธท่ี 3: 
สงเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหมี
ศักยภาพในการ
จัดการเรียนรูและ
กาวทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ี

เพ่ือใหครูและ
บุคลากรมี
ความสามารถพัฒนา
หลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

ครูและ
บุคลากรมี
ความสามารถ
พัฒนา
หลักสูตรและ
จัดการเรียน
การสอนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
เทียบเคียง
มาตรฐานสาก
ล 

รอยละครูและ
บุคลากรมี
ความสามารถ
พัฒนาหลักสูตร
และจัดการเรียน
การสอนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 

 
 
 

 
รอยละ 

80 รอยละ 
80 

รอยละ 
85 

รอยละ 
90 

รอยละ 
9๕ 

กลยุทธท่ี 4: 
พัฒนาอาคาร
สถานท่ีสภาพภูมิ
ทัศนใหเปนสังคม
แหงการเรียนรูท่ี
เหมาะสมเอ้ือตอ
การเรียนรู 

เพ่ือใหโรงเรียนเปน
สังคมแหงการเรียนรู 
มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
เอ้ือตอการเรียนรู
สามารถสงเสริมและ
พัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ 

โรงเรียนเปน
สังคมแหงการ
เรียนรูมีเทคโน 
โลยีท่ีทันสมัย
เอ้ือตอการ
เรียนรูสามารถ
สงเสริมและ
พัฒนาผูเรียน
ตามศักยภาพ 

รอยละโรงเรียน
เปนสังคมแหง
การเรียนรู 
มีเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยเอ้ือตอ
การเรียนรู
สามารถสงเสริม
และพัฒนา
ผูเรียน 
ตามศักยภาพ 

 
 
 
รอยละ 

80 รอยละ 
80 

รอยละ 
85 

รอยละ 
๘๘ 

รอยละ 
9๐ 

ตอนที่ ๖.กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 
 

 

สวนที่ ๔.กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ระยะ  ๔ ป) 
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กลยุทธ วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด คา
เปาหม

าย
ความ 
สำเร็จ 

กรอบเวลา 
25๖6 25๖7 2568 ๒๕๖9 

กลยุทธท่ี 5: 
พัฒนาผูเรียนใหมี
ภาวะทางดาน
รางกายอารมณ
จิตใจ สังคมท่ีดี มี
คุณธรรม
จริยธรรมอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย
และ 
จิตอาสามีสภาพ
เปนพลโลก 
สามารถดำรงชีวิต
ในสังคมไดอยางมี
ปกติสุข 
 

 
เพ่ือใหผูเรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคมีสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานการ
เรียนรูมีทักษะชีวิต
และมีศักยภาพเปน
พลโลก 

ผูเรียนมี
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค 
มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน
การเรียนรูมี
ทักษะ ชีวิต
และมี
ศักยภาพเปน
พลโลก 

รอยละของ
ผูเรียนมี
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค 
มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน
การเรียนรู 
มีทักษะชีวิต
และมีศักยภาพ
เปนพลโลก 

รอยละ 
80 

รอยละ 
85 

รอยละ 
90 

รอยละ 
9๓ 

 
 
 
 
 

รอยละ 
95 

กลยุทธท่ี 6: 
พัฒนาโรงเรียน
รวมเครือขาย 
ระดับทองถ่ิน
ภูมิภาค ประเทศ
และตางประเทศ 

เพ่ือใหโรงเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางโรงเรียนใน
เครือขายในระดับ
ทองถ่ินภูมิภาค 
ประเทศและ
ตางประเทศ 

โรงเรียนมีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวาง
โรงเรียนใน
เครือขายใน
ระดับทองถ่ิน 
ภูมิภาค 
ประเทศและ
ตางประเทศ 

รอยละ
โรงเรียนมีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวาง
โรงเรียนใน
เครือขายใน
ระดับทองถ่ิน 
ภูมิภาค 
ประเทศและ
ตางประเทศ 

รอยละ 
80 

รอยละ 
80 

รอยละ 
85 

รอยละ 
9๐ 

 
 
 

รอยละ 
95 
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โครงการ /กิจกรรม สอดคลองกบัมาตรฐาน / ประเด็น 
๑.โครงการพัฒนาศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ ดำเนิน
กิจกรรมสงเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผูเรียนระดับ
ปฐมวัย  ดังนี้ 
1.การจดัการเรียนการสอนแบบกิจกรรมหลัก  6  
กิจกรรม และกิจกรรมคนหาความถนัดตามศักยภาพ
ผูเรียน 
2.การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน/ โครงการ/
Project Approach  
3.กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย   
4.กิจกรรมหนูนอยรักการอาน 
๕.กิจกรรมบูรณาการสวนผักพอเพียง  โดยจัดหาและทำ
สื่อประกอบการเรียนรู  สงเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐาน
ผูเรียน ระดับปฐมวัย  จำนวน 9  หองเรียน  
๖.กิจกรรมจัดหาแบบรายงานผลการเรียนของนักเรียน
ชั้นปฐมวัย 
   -ปฐ 02    -ปฐ 03 
๗.กิจกรรมพัฒนาหองศูนยสื่อปฐมวัย  โดยจัดทำใหเปน
ท่ีมีความพรอมทางดานวิชาการตาง ๆในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มีการจัดหาสื่อ 
ตกแตงบอรดสารสนเทศ  สถิติขอมูลนักเรียน 3 ป
ยอนหลัง 
๘.กิจกรรมพัฒนาหองวิทยาศาสตรระดับปฐมวัย 
๙.การใหบริการทางวิชาการสำหรับเครือขายครูปฐมวัย 
ผูปกครอง องคกร และหนวยงานอ่ืนๆ  
๑๐.กิจกรรมคาราวานพัฒนาพอแมผูปกครองเด็กปฐมวัย 
๑๑.กิจกรรมพัฒนาและจัดทำหลักสูตรปฐมวัย 
๑๒.กิจกรรมประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
๑๓.กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็ก
เปนสำคัญ 

โครงการ / กิจกรรมท่ีสอดคลองกับ กลยุทธ /แผนงานของสถานศึกษา 

กลยุทธท่ี ๑. บริหารจัดการอยางเปนระบบโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง 
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๒.โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   
 

มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรยีนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

๓.โครงการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

และสารสนเทศในโรงเรียน 

 
  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน                               
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ                               มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ 
 

 

 

 

โครงการ /กิจกรรม สอดคลองกับมาตรฐาน / ประเด็น 
๑.โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการโดยใชภาษาอังกฤษแบบเขม
(Intensive English Course : IEC 
  ๑.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครู
ชาวตางชาติ 
   ๒.จัดซ้ือสื่ออุปกรณการสอน 
   ๓.กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
ขอท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
ขอท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 

๒.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู

มาตรฐานสากล 

มาตรฐานท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

๓.โครงการพัฒนาศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ 

 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปน
สำคัญ 

๔.โครงการหองสมุดมีชีวิตตนแบบในโรงเรียน  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสำคัญ  

๕.โครงการสงเสริมการแขงขันทักษะนักเรียน  

   1. กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 
   ๒. การแขงขันทักษะจากสถาบันหนวยงานตาง 
ๆ 
   ๓. กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทาง วิชาการ
ดวยการสอบตามหนวยงานตางๆ 

มาตรฐานท่ี.1 คุณภาพผูเรียน 
 ๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน                                 
มาตรฐานท่ี.๓กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 

กลยุทธท่ี ๒.จัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
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๖.โครงการเรียนรูสูโลกกวาง  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 

๗..โครงการสงเสริมการเรียนรูเนื่องในวันสำคัญ มาตรฐานท่ี  ๑.คุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ 

๘.โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน                                 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 

โครงการ /กิจกรรม สอดคลองกับมาตรฐาน / ประเด็น 
๑.โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการโดยใชภาษาอังกฤษแบบเขม
(Intensive English Course : IEC 
   

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
ขอท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
ขอท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

๒.โครงการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือ่สาร 

มาตรฐานท่ี 1. คุณภาพของผูเรียน 

๓.โครงการจางครูและบุคลากร มาตรฐานท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

๔.โครงการพัฒนาบุคลากร 
มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

๕.โครงการเสริมสรางขวัญกำลังใจแกครูและบุคลากร 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารจดัการ 

๖.โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน                                 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

๗ .โครงการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศในโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน                               
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ                               มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ 

กลยุทธท่ี ๓. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูและกาวทันตอการเปลี่ยน แปลงของเทคโนโลย ี
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โครงการ /กิจกรรม สอดคลองกับมาตรฐาน / ประเดน็ 

๑.โครงการหองสมุดมีชีวิตตนแบบในโรงเรียน  

 
 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  

๒.โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณและพัฒนาส่ือประจำ

หองเรียนหองปฏิบัติการ 

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

๓.โครงการพัฒนาระบบการรับสงนักเรียน มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

๔.โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน                                 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิารและการ
จัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

๕.โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

โครงการ /กิจกรรม สอดคลองกับมาตรฐาน / ประเด็น 
๑.โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการโดยใชภาษาอังกฤษแบบ
เขม(Intensive English Course : IEC   
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
ขอท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
ขอท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 

๒.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู
มาตรฐานสากล 

มาตรฐานท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

๓. โครงการตนแบบเรียนรวม มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 

กลยุทธท่ี ๔. พัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพภูมิทัศนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูท่ีเหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรู 

กลยุทธท่ี ๕.พัฒนาผูเรียนใหมีภาวะทางดานรางกายอารมณจิตใจ สังคมท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ
วัฒนธรรมไทย และจิตอาสา มีสภาพเปนพลโลก สามารถดำรงชีวิตในสังคมไดอยางปกติ 
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๔.โครงการพัฒนาศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ 
  
 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปน
สำคัญ 

๕.โครงการสงเสริมการเรียนรูเนื่องในวันสำคัญ  มาตรฐานท่ี  ๑.คุณภาพผูเรียน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 

๖.โครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมนักเรียน 
 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 
ขอท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

๗.โครงการสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ – ยุว
กาชาด 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 

๘.โครงการสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

๙.โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยนักเรียน 

มาตรฐาน 1 คุณภาพของผูเรียน    
ขอ 2  คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
 

๑๐.โครงการสหกรณนักเรียน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน. 
๑๑.โครงการโภชนาการอาหารกลางวัน
นักเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน. 

๑๒.โครงการสงเสรมิความสัมพันธกับชุมชน ขอท่ี 3  คุณภาพของผูเรียน 
๑๓.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพผูเรียน       
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

โครงการ /กิจกรรม สอดคลองกับมาตรฐาน / ประเด็น 

๑.โครงการสงเสริมสนับสนุนการใชแหลงเรียนรู

และภูมิปญญาทองถิ่นในการจดัการเรียนการ

สอน 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผูเรียน    

๒.โครงการสงเสริมการเรียนรูเนื่องในวันสำคัญ มาตรฐานท่ี  ๑.คุณภาพผูเรียน 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 

กลยุทธท่ี ๖. พัฒนาโรงเรียนรวมเครือขาย ระดับทองถ่ิน ภูมิภาคประเทศและตางประเทศ 
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๓.โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
มาตรฐานท่ี  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

๔.โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน    
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 
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๑.  แผนงบประมาณตามกลยุทธการพัฒนาสถานศึกษา     

เงินงบประมาณ จำนวน
เงิน 

ปงบประมาณ 
25๖6 25๖7 2568 ๒๕๖9 

จำนวนนักเรียน 577 622 659 714 
๑.อุดหนุนรายหัว           
 -ระดับกอนประถม 1,700 253,300 289,000 287,300 307,700 
 - ระดบัประถมศึกษา 1,900 813,200 860,700 931,000 101,2700 
๒.งบพัฒนาผูเรียน   269,510 276,615 307,870 333,670 
๓.เงินบำรุงการศึกษา   4,381,000 5,638,500 6,564,000 7,153,000 
๔.เงินบริจาค           
  -เงินบริจาค   963,950 1,207,000 1,338,800 1,504,100 
  - เงินสนับสนุนจากทองถ่ิน   2,408,000 2,588,000 2,736,000 2,956,000 
 
รวม   9,088,960 10,859,815 12,164,970 13,267,170 

 

    
       
       

โครงการ 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
25๖6 25๖7 2568 ๒๕๖9 รวม 

พัฒนาศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ 70,000 67,500 67,500 78,000 283,000 นางสาวธนัญกรณ 
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 2,000 1,000 2,000 2,000 7,000  นางเกษร 

พัฒนาเครือขายเทคโนโลยี 
และสารสนเทศในโรงเรียน 

195,000 
  

165,000 
  

180,000 
  

200,000 
  

740,000 
  

 นายบุญชัช 
  
  

    
 

 

แผนงบประมาณที่มุงเนนผลงานตามกลยุทธการพัฒนาสถานศึกษา 
ปงบประมาณ ๒๕๖5 – ๒๕๖9 

 

 

สวนที่ ๕.แผนงบประมาณที่มุงเนนผลงานตามกลยุทธการพัฒนาสถานศึกษา 

กลยุทธท่ี ๑. บริหารจัดการอยางเปนระบบโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง 



 

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๑ –๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทราย
ราษฎรดรุณานุเคราะห )                                                                          หนา  117  

 

    
       
       

โครงการ 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
25๖6 25๖7 2568 ๒๕๖9 รวม 

พัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานสากล 150,000 94,429 98,000 98,000 440,429  นางลำดวน 
หองสมุดมีชีวิตตนแบบในโรงเรียน 30,000 20000 30,000 35,000 115,000  นางกาญจนีย 
สงเสริมการแขงขันทักษะนักเรียน 60,000 62000 70,000 75,000 267,000  นางลำดวน 

สงเสริมการเรียนรูเรื่องในวันสำคัญ 1,000 4,000 5,000 5,000 15,000 
 นางจิร
ภิญญา 

 
    
       
       

โครงการ 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
25๖6 25๖7 2568 ๒๕๖9 รวม 

จางครูและ
บุคลากร 567,816 4,008,000 4,068,000 4,284,000 12,927,816  นายอภิวัฒน 
พัฒนาบุคลากร 50000 90,000 100,000 100,000 340,000  นายอภิวัฒน 

 

    
       
       

โครงการ 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
25๖6 25๖7 2568 ๒๕๖9 รวม 

จัดหาวัสดุอุปรณและพัฒนาสื่อ 
ประจำหองเรียนหองปฎิบัติการ 

150,000 155,000 160,000 180,000 645,000 
  
 นายอภิวัฒน 

พัฒนาการรับสงนักเรยีน 10,000 1,6000 16,000 17,000 59,000  นายบุญชัช 
โรงเรียนปลอดขยะ 2,000 1,000 3,000 3,000 9,000  นางสาวธนัญกรณ 
พัฒนาอาคารสถานท่ี 
และสภาพแวดลอม 

110,000 195,000 200,000 220,000 725,000 
 นายบุญชัช 
  

 

 

 

กลยุทธท่ี ๒.จัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานสากล 

กลยุทธท่ี ๓. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูและกาวทันตอการเปลี่ยน แปลงของเทคโนโลย ี

 

กลยุทธท่ี ๔. พัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพภูมิทัศนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูท่ีเหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรู 
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โครงการ 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
25๖6 25๖7 2568 ๒๕๖9 รวม 

โรงเรียนตนแบบการเรียนรวม 5,000 6,000 10,000 12,000 33,000  นางแสงเดือน 
โครงการสงเสริมสุขภาพ 
อนามัยนักเรียน 

20,000 4,500 6,000 8,000 38,500 
  
 นางเกษร 

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 

35,000 500 1,000 2,000 38,500 
  
 นางรักษคณา 

       
 
    
 
       
       

โครงการ 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
25๖6 25๖7 2568 ๒๕๖9 รวม 

โครงการสงเสริม
สนับสนุนใชแหลงเรียนรู
และภูมิปญญาทองถ่ินใน
การจัดการเรียนรู 5,000 5,000 8,000 10,000 28,000  นางดนตร ี
โครงการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 2,000 2,000 3,000 4,000 11,000  นางฐิติวรดา 

 

 

 

 

 
 

 

กลยุทธท่ี ๕.พัฒนาผูเรียนใหมีภาวะทางดานรางกายอารมณจิตใจ สังคมท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ
วัฒนธรรมไทย และจิตอาสา มีสภาพเปนพลโลก สามารถดำรงชีวิตในสังคมไดอยางปกติ 

กลยุทธท่ี ๖. พัฒนาโรงเรียนรวมเครือขาย ระดับทองถ่ิน ภูมิภาคประเทศและตางประเทศ 
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ภาคผนวก 
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คำส่ัง โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห) 
ท่ี  ๒๒ /2565 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปงบประมาณ ๒๕๖5 -๒๕๖9 
*************************** 

ดวยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงนโยบายดานการศึกษา กอปรกับบริบทของโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎรดรุณานุ
เคราะห  )ม ี ก า ร เปล ี ่ ยนแปลง ไปด  วย  ทำ ให  แผนพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึ กษาของ โ ร ง เ ร ี ย น ท่ี  
ท่ีจะใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขาดความสอดคลองในบางนโยบาย 

จ ึงอาศ ัยอำนาจตามมาตรา 39 แห งพระราชบ ัญญ ัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แตงตั ้งคณะกรรมการ ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2561 ดังนี้ 

1. ฝายอำนวยการ 
1.1 นางศิริลักษณ ธรรมพิทักษ    ผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
1.2 นายกิตติพงศ มงคลคำ     รองผูอำนวยการสถานศึกษา กรรมการ 
1.3 นางลำดวน  สายเมืองนาย     คร ู    กรรมการ 
1.4 นางกาญจณีย  ธีระเดช     คร ู            กรรมการ 
๑.๕ นางจิรภิญญา  พฤฒิพงศพิสุทธิ์ ครู                      กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  กำกับติดตามใหคำปรึกษา แกปญหาใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

2. ฝายรวบรวมขอมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปงบประมาณ 
๒๕๖๑ -๒๕๖๔  

    2.1 นางกาญจณีย  ธีระเดช          คร ู   ประธานกรรมการ 
2.2 นางวรรณา  ปญญาดี          ครู   กรรมการ 
2.3 นางลำดวน  สายเมืองนาย          คร ู   กรรมการ 
2.4 นายอินทนง  จันตา          คร ู   กรรมการ 
2.5 นายอภิวัฒน  ตันนันตา         ครู   กรรมการ 
2.6 นางรักษคณา  ติ๊บมา               คร ู   กรรมการ 
2.7 นายธนากร  แสนคำมา         ครูอัตราจาง  กรรมการ 
2.8 นางจิรภิญญา  พฤฒิพงศพิสุทธิ์   ครู  กรรมการและเลขานุการ  
 

มีหนาท่ี  ศึกษาสภาพปญหา รวบรวมขอมูลพื้นฐาน วิเคราะหผลการดำเนินงานที่ผานมา
นโยบาย จุดเนนหนวยงานตนสังกัด ภารกิจ และความตองการของโรงเรียน 
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3. ฝายจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปงบประมาณ ๒๕๖5 -๒๕๖9  
   3.1 นางศิริลักษณ ธรรมพิทักษ  ผูอำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 

3.2 นางวรรณา  ปญญาดี  คร ู   กรรมการ 
3.3 นางลำดวน  สายเมืองนาย  คร ู   กรรมการ 
3.4 นางกาญจณีย  ธีระเดช  คร ู   กรรมการ 
3.5 นางจิรภิญญา พฤฒิพงศพิสุทธิ์      ครู     กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหนาท่ี  ดำเนินการปรับปรุงจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยคูมือการจัดทำ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป โดยใชขอมูลสารสนเทศของคณะการรการ
ฝายรวบรวมขอมูล 

 สั่ง  ณ  วันท่ี  16  เดือน พฤษภาคม    พ.ศ. 2565 
 

 
(นางศิริลักษณ ธรรมพิทักษ) 

   ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย   
                   ( สันทรายราษฎรดรุณานุเคราะห ) 
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คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 
๑. นายอนันต  บุญวาส      ประธานกรรมการ  
2. นางมยุรี  หม่ันคิด      กรรมการ  
3. นางกาญจณีย  ธีระเดช     กรรมการ  
๔. นายสมบูรณ  ศรีเมืองแกว     กรรมการ  
5. นายเกษม  กุลดี      กรรมการ  
๖. นายสุริยัน  วงศสุวรรณ     กรรมการ  
7. พระทรงวุฒิ อาภสฺสรเมธี     กรรมการ  
8. นายวิทูรย  จิตตะวิกุล      กรรมการ 
9. นายโชคชัย  แสนทวีสุข     กรรมการ 
๑0. นายอนันต  บุญวาส      กรรมการ 
11. นายประสิทธิ์  อินทรทิพย     กรรมการ 
12  นายสำราญ  กุลดี       กรรมการ 
13. ด.ต.ประดิษฐ  วิทยา      กรรมการ 
14. นางอรพินท  ณ รังษี      กรรมการ 
๑๕. นายสุวิทย  บุษรากุล      กรรมการและเลขานุการ 
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