
 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

พันธะสัญญา 

 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ปีการศึกษา 2563 – 2565 ฉบับนี้
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อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ตาม
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ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเชียงรายให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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ค าน า 

  การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณลักษณะ
ตามที่สังคมและประเทศชาติมุ่งหวัง ซึ่งจะพัฒนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ จ าเป็นต้องมีวิธีการที่เหมาะสมกับ
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไปและสอดคล้องกับความพร้อมขององค์กร ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึง
จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์และวางแผนการด าเนินการอย่างเหมาะสม  โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจึง
ได้จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน  เป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) เพ่ือให้บุคลากรใน
โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน บรรลุเป้าหมายของการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ในการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน เริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน ศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แผนแม่บท
การจัดการศึกษาของมาตรฐานการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนด้วยวิธี SWOT Analysis จากนั้นก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการพัฒนา จัดท างาน โครงการ และกิจกรรมรองรับ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงรายขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาฉบับนี้ให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป็นเอกสารที่มีคุณค่าต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
บุคลากรในโรงเรียนจะน าแผนพัฒนาฉบับนี้ไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนสืบต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมา 
 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 – 2565  โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพได้บัญญัติเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาไว้ใน มาตรา 43 ระบุให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก อีกทั้งได้บัญญัติ มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน   
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การด าเนินการเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้  อีกทั้งจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจัดท ารายงาน
ผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย  
2. เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

ไปสู่การปฏิบัติ 
3. เพ่ือบูรณาการด าเนินงานตามหน้าที่ต่างๆภายในองค์กร มุ่งสู่ความส าเร็จตามมาตรฐาน 

การศึกษา ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม 
 
กรอบแนวคิดการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน 
 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ปีการศึกษา 2563-2565 ได้
น าบริบทที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษาและกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้องมาก าหนด 
แนวทางการพัฒนาการศึกษาอันน าไปสู่การก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ให้ครอบคลุม
การพัฒนาองค์กรทุกด้าน ดังนี้ 
 
 
 
 



 
 

 
 

1. กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษา 
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา ได้แก่ มาตรา 54 ที่บัญญัติให้รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา  
สิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ าย รัฐต้อง
ด าเนินการให้ เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย  

รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา ตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง
ส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติและการด าเนินการ
และตรวจสอบการดาเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย และการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความถนัดของตนและมีความ
รับผิดชอบ ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  

1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา

ประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้  
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ

พัฒนาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสา
นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคง
ภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่ง
ทะเล  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และการวิจัยและพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม ทั่วถึง และยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การ
ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  



 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
และยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทย 
ในระยะ 5 ปี มียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
อนุบาลเชียงราย ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่  1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  โดยมีเป้าหมาย  
การพัฒนา ให้คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้นคนใน
สังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถเพ่ิมขึ้น และคนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง 
ตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ

ยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

 
1.4 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  

       นายกรฐัมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2562 มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประกอบด้วย 

8. ว่าด้วยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
ได้แก่ 

 8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
      8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส 

พัฒนาตามศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่น 
ในทุกรูปแบบครอบครัว เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐาน
การให้ความช่วยเหลือที่ค านึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ 
ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่าน 
การให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ
ให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

          8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็ก 
แต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่
เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 



 
 

 
 

 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่  
           8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุก

ช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและ
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การ
คัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและ
จัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและ
ครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึนควบคู่กับหลักการทางวิชาการ  

           8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
ทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศ 
ในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึง มี
ทั ก ษ ะด้ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะภ า ษ า ที่ ส า ม ที่ ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร แ ละแ ส ว ง ห า ค ว า มรู้ ไ ด้   
มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 
 
 

2. นโยบายการศึกษาระดับชาติและระดับกระทรวงศึกษาธิการ   
2.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
      ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ  
ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สาหรับพลเมือง ทุกช่วงวัยตั้งแต่  
แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
       วัตถุประสงค์  

       1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
       2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง

กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
ยุทธศาสตร์ชาติ  

       3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

       4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 

 ยุทธศาสตร์  
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
 2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ   
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  



 
 

 
 

 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
2.2 นโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
      หลักการ  
      1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ 
ทุกประเภทและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต  

      2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับ ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน
พ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ  

ระดับก่อนอนุบาล  
เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียบ ในด้าน

สุขภาพและโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ  
          ระดับอนุบาล  

เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรม 
การพัฒนา ทักษะที่ส าคัญด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุม
อารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมินตนเอง  

ระดับประถมศึกษา 
        มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้  

1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และ 
ยุวกาชาด  

2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน  
3. เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาพ้ืนถิ่น ภาษาแม่ เน้นเพื่อการสื่อสาร  
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดการเรียนรู้ จาก

ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองรวมกัน 
ของผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเพ่ิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน  

5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)  
7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ 

(Coding) 
8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 

และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ  
ระดับมัธยมศึกษา 
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้  
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์

(STEM)การต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 



 
 

 
 

2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และ
การมีงานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์  

 
 

      การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ  
       1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ให้ 

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่าย 
งบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  

       2. จัดท าฐานข้อมูล(Data) ของกระทรวงศึกษาธิการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย  
       3. ใช้เทคโนยีและดิจิทัลในเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบเน้นการเรียนรู้และ การ

บริหารจัดการ  
       4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่อง  

ข้อกฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ใขร่วมกัน  
       5. ให้หน่วยงานระดับกรม ก าหนดในงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง  

ตามความต้องการจ าเป็นให้หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค  
       6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษามาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับ 

หน่วยจัดการศึกษา  
       7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. โดยปรับปรุงสาระส าคัญ  

ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล  
       8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล 

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณา
สื่อสาร อธิบายท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน  

       9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ให้
มีประสิทธิภาพ และจัดท าการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครู ให้มีองค์
ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน  

      10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อ  
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

      11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ ตรวจ  
ราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2.4 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 ดังนี้  

      วิสัยทัศน์ สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน  
 
 
 



 
 

 
 

      พันธกิจ  
       1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน  

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
        2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน  
        3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน  

ศตวรรษท่ี 21  
        4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง  

การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
       5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
       6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ  

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
       7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดย  

ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  
 เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ 
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลก
ที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ  
กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
       5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ  
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

      6. สถานศึกษาจัดการศกึษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

      7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

 
 



 
 

 
 

นโยบาย  
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา  
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย และแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565)  
    จังหวัดเชียงราย  
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย  
      วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision)  
      “เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยวรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา 
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”  
 เป้าประสงค์รวม  
 1. เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถใน  
การแข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการโลจิสติกส์ การเกษตรการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS  
 2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมท่ีมีคุณภาพ  
 3. เพ่ือสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพ่ือให้ประชาชนอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและมีคุณภาพ  
 4. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ปกติและแนว
ชายแดน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน 
และบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว  
เชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชน 
อยู่เย็นเป็นสุข  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารง  
ความสมบูรณ์และยั่งยืน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน              
 



 
 

 
 

           3.2 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562– 2565) จังหวัดเชียงราย  
 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 -2565) จังหวัดเชียงราย มีทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้  
 วิสัยทัศน์  
 เชียงรายเมืองแห่งคุณภาพการศึกษา พัฒนาสู่สากล* บนพื้นฐานวัฒนธรรมล้านนา
มวลประชาอยู่เย็นเป็นสุข  
 สากล* หมายถึง การพัฒนาสู่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย พ้ืนที่พิเศษเพ่ือ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประชาคมอาเซียน อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong Sub region 
(GMS) และประชาคมโลก  
 พันธกิจ  
 1. จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทสถานศึกษา  
 2. จัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเต็มศักยภาพของบุคคล  
 3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษา  
 4. จัดการศึกษาอาชีพมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ประเทศ เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS)  
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 6. จัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 7. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืน  
 8. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่า สนับสนุนการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการต่อ
ยอดงานวิจัยสู่สังคมและเชิงพาณิชย์  
 เป้าประสงค์หลัก  
 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. คนทุกช่วงวัยในเขตพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 3. ผู้เรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทสถานศึกษา 
สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความต้องการ  
 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเต็ม
ศักยภาพของบุคคล  
 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย เต็มศักยภาพของ
บุคคล  
 6. ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS)  
 7. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 8. ผู้เรียนน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักการในการด ารงชีวิตในสังคม 
 9. สถาบันครอบครัว มีความเข้มแข็งและยั่งยืน อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 10. ภาคีเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  



 
 

 
 

 11. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และน าผลงานวิจัย
ไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
 12. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่ 
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 -2565) จังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 
ดังต่อไปนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการศึกษาเ พ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศ ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  
 
4.นโยบายการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมประเมินผล ตามองค์ประกอบของการบริหาร
ยุทธศาสตร์ โดยได้ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เป็นฉบับทบทวน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม อันจะน าไปสู่เป้าหมาย
การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
  เป้าหมายรวมของการพัฒนา 
  1) Quality Student คุณภาพผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
 2) Quality Teacher คุณภาพครู เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ใช้รูปแบบการเรียน
การสอนแบบ Active Leaning และมีสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
 3)  Quality School คุณภ าพสถานศึ กษา  พัฒนา ให้ มี บ ร ร ยาก าศสะอาด  ร่ ม รื่ น  
น่าอยู่ มีนวัตกรรม หรือ Best Practice ของตนเอง  
 4) Quality Office คุณภาพของส านักงาน มุ่งพัฒนาส านักงานให้มีมาตรฐานอยู่ในระดับดี
เยี่ยม ให้บริหารที่ฉับไว โปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรรวมกันเป็น  
หนึ่งเดียว 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
ส่วนที่ 2 

ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพของโรงเรียน 
 

1. ประวัติโรงเรียน 
 

โรงเรียนอนุบาลเชียงรายสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2497 โดยนายวิศิษฐ์ เรืองอ าพร 
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เสนอขออนุมัติใช้ที่ดินต่อกรมสามัญศึกษาและของบประมาณก่อสร้าง
อาคารเรียน เปิดท าการสอนในปีพ.ศ.2498 โดยนายเลื่อน กฤษณมาระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
สมัยนั้นเป็นประธานมีนักเรียน 27 คนชาย 18 คนหญิง 9 คนครู 2คนครูใหญ่คือ นางสาวศรีสะอาด  
สุขานุศาสตร์ และนางสาวอุษา บุญค้ า ปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าชั้น  

ต่อมานางสาวศรีสะอาด สุขานุศาสตร์ ย้ายไปรับราชการที่กรุงเทพฯ กรมสามัญศึกษา  
จึงแต่งตั้งให้นางอุษา ตันสุวัฒน์ ด ารงต าแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ.2505  ต่อมา  
นางอุษา ตันสุวัฒน์  ย้ายไปรับราชการที่โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  กรมสามัญศึกษาจึงแต่งตั้งให้  
นางสาวประเทือง โชติช่วง มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2507 เมื่อทางราชการ
มีค าสั่งแต่งตั้งให้  นางสาวประเทือง โชติช่วงย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ 
ทางราชการได้แต่งตั้งให้นางสาวจุฑามาศ  จันทร์เข็ม มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2531 จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในวันที่ 30  กันยายน พ.ศ.2543 ทางราชการ
ได้แต่งตั้งให้นายสายัณห์  นุกูล ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ในวันที่  9 ตุลาคม พ.ศ.2543  และ
นายสายัณห์ นุกูล ได้ลาออกจากราชการวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2547 ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้ นาย
ปรีชา ศรีสุวรรณ์ มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงรายวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ.2547 แล้ว
เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2548 จากนั้นทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายจ านงค์ 
พรมจันทร์ มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงรายเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2549 
และเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2553 ทางราชการจึงได้แต่งตั้งนายมงคล สุภามณี  
มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2554  

 ในวันที่  16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 1 ได้ส่งมอบพ้ืนที่โรงเรียนบ้านสันต้นเปาให้อยู่ในการดูแลของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยทาง
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย รับย้ายนักเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นเปา จ านวน 39 คน เข้ามาเรียนรวม ต่อมา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีมติเห็นชอบให้น านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ 
6 ไปเรียนในพ้ืนที่สันต้นเปาจนกระทั่งนายมงคล สุภามณี เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30  กันยายน 
พ.ศ.2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้แต่งตั้งนายสุวิทย์ บุษรากุล มา
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และเม่ือวันที่ 
14 มกราคม พ.ศ.2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้แต่งตั้งนายสุ
รพงษ์  อินทจักร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการในต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย  



 
 

 
 

ปัจจุบันปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 มีนักเรียนจ านวน 2,259 คน จ าแนกเป็นชาย 1,026 คน หญิง 1,033 คน ครูประจ าการ 83 คน 
จ าแนกเป็น ชาย  9 คน หญิง 74 คน  บุคลากรจ้างสอน 52 คน จ าแนกเป็น ชาย 22 คน หญิง 30 คน 
โดยเป็นชาวต่างชาติ 27 คน และชาวไทย 25 คน ลูกจ้างประจ า 2 คน จ าแนกเป็น ชาย 1 คน หญิง 1 คน 
บุคลากรสนับสนุนการสอนต าแหน่งอื่น 58 คน  จ าแนกเป็นชาย 15 คน หญิง 43 คน   

2. ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
1. นางสาวศรีสะอาด  สุขานุศาสตร์  5 มกราคม 2498 
2. นางสาวอุษา  บุญค้ า   1 มิถุนายน 2505 
3. นางสาวประเทือง โชติช่วง   25 พฤษภาคม 2507 
4. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์เข็ม  1 กุมภาพันธ์ 2531 
5. นายสายัณห์  นุกูล   9 ตุลาคม 2543 
6. นายปรีชา  ศรีสุวรรณ์  1 กรกฎาคม 2547 
7. นายจ านงค์  พรมจันทร์  1 พฤษภาคม 2549 
8. นายมงคล  สุภามณี   14 กรกฎาคม 2554 
9. นายสุวิทย์   บุษรากุล  11 พฤษภาคม 2561 
10. นายสุรพงษ์   อินทจักร  14 มกราคม  2563 

3. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงรายมีอาคารเรียน อาคารประกอบ  ตลอดจนสถานที่และ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  ดังนี้ 

อาคารเรียน จ านวน 7 หลัง อาคารประกอบ จ านวน 4 หลัง  ส้วม 3 หลัง สระว่ายน้ า 1 สระ 
สนามเด็กเล่น 1 สนาม  สนามฟุตบอล 1 สนาม 

1) พ้ืนที่ ที่ 1 จ านวนพ้ืนที่ 5 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา เอกสารหลักฐานที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลข ชร.29 น.ส.ล.ฉบับที่ 891/2504  ทะเบียนแปลงหมายเลขที่ ชร.1 น.ส.ล. ฉบับที่ 888/2504      
มีจ านวนอาคาร มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน 16 หลัง ดังนี้ 

ที ่ ประเภทอาคาร แบบ พ.ศ.ที่สร้าง 
แหล่ง

งบประมาณ 
งบประมาณ 

1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60  
พรรษา  ขนาด 18 ห้องเรียน 
(อาคาร 1) 

แบบ สปช.2/28 2530 ราชการ 3,834,000 

2 อาคารยูงทอง 
ขนาด9 ห้องเรียน  
(อาคาร 2) 

แบบ 2/28 2536 ราชการ 2,869,000 

3 อาคารสามัญศึกษา 
ขนาด8 ห้องเรียน  
(อาคาร 3) 

แบบพิเศษ 2518 ราชการ 995,000 



 
 

 
 

ที ่ ประเภทอาคาร แบบ พ.ศ.ที่สร้าง 
แหล่ง

งบประมาณ 
งบประมาณ 

4 อาคารรัตนโกสินทร์ 
ขนาด8 ห้องเรียน  
(อาคาร 4) 

แบบพิเศษ 2519 ราชการ 912,000 

5 อาคารบัวชมพู 
ขนาด8 ห้องเรียน  
(อาคาร 5) 

แบบสปช.105 2526 ราชการ 1,086,000 

6 อาคารเรียนกาญจนา-ภิเษก
(อาคาร 6) 

แบบสปช.2/28 2539 สร้างเอง 3,600,000 

7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา  ขนาด 6 ห้องเรียน 
(อาคาร 7) 

สร้างเอง 2550 ราชการ 
=1,870,000 
เงินบริจาค 

=2,985,000 

4,955,000 

8 อาคารอเนกประสงค์ (1) 
(โรงอาหาร) 

แบบสปช.206/26 2537 ราชการ 1,849,000 

9 อาคารพยาบาล - 2530 สร้างเอง 50,000 

10 อาคารอเนกประสงค์ 
(2)(ห้องศิลปะ) 

สร้างเอง 2525 สร้างเอง 200,000 

11 อาคารสหกรณ์ - 2513 ราชการ 70,000 

12 ห้องน้ า-ห้องส้วม 4 ที่นั่ง - 2545 ราชการ 90,900 

13 ส้วม 2 หลัง 20 ที่ แบบสปช.602-2526 2533 ราชการ 320,000 

14 ส้วม 8 ที่นั่ง แบบสปช.602/2526 2538 ราชการ 136,000 

15 อาคารอเนกประสงค์ (3) 
(หัวแหลม) 

สร้างเอง 2545 สร้างเอง 1,250,000 

16 สระว่ายน้ า สร้างเอง 2552 สร้างเอง 4,736,918 

 

2) พ้ืนที่ที่ 2 (สันต้นเปา) เลขที่ 478/2 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นเปาต าบลรอบเวียง 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  จ านวนพื้นที่16 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา เอกสารหลักฐานที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลข นส.3 เล่มที่ 2หน้าที่ 29  เลขที่ 362มีจ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน 9 หลัง 
ดังนี้ 



 
 

 
 

ที ่ ประเภทอาคาร แบบ พ.ศ.ที่สร้าง 
แหล่ง

งบประมาณ 
งบประมาณ 

1 อาคารเฉลิมรัชมงคล ขนาด 
3 ชั้น 12 ห้องเรียน 

216 ล/57-ข  
ต้านแผ่นดินไหว 

2559 ราชการ 21,000,000 

2 อาคารสันต้นเปา ตึกไม้  
2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน  

แบบ 017 2523 ราชการ - 

3 โรงฝึกงานชั้นเดียว แบบทรงปั้นหยา 2523 ราชการ - 
4 อาคารตึกชั้นเดียว แบบสปช. 120 2523 ราชการ - 
5 อาคาร 750 ปี เมืองเชียงราย 

ขนาด 3ชั้น 18 ห้องเรียน 
แบบสปช. 2/8 2525 ราชการ 9,174,000 

6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60  
พรรษา สมเด็จ พระเทพฯ 
ขนาด 3 ชั้น 6 ห้องเรียน 

แบบอ่ืนๆ 004,008, 
030,107,206,210, 
214,315,415,308 

2559 เงินบริจาค - 

7 อาคารอเนกประสงค์ 101  
ล/27 (หอประชุมรวงผึ้ง) 

แบบอาคารหอประชุม 
โรงอาหาร 101  
ล/27,101 ล/27 
(พิเศษ) 

2561 ราชการ - 

8 หอสมุด แบบพิเศษ 2559 เงินบริจาค - 
9 ส้วม 2 หลัง สปช.605/45 2560 ราชการ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4. ตราโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

 

 
 
สัญลักษณ์ รูปวงกลมใหญ่ล้อมรอบคติพจน์ และนามโรงเรียน 
  รูปวงกลมเล็กเป็นลายกนก ล้อมรอบตรา  อ และดอกบัว 
  ( อ สีน้ าเงิน   ดอกบัว สีชมพู) 
 
ความหมายของตราสัญลักษณ์  
  วงกลมใหญ่          หมายถึง ความสามัคคี กลมเกลียว เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
  วงกลมเล็กลายกนก  หมายถึง การรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย  
  รปูอักษรไทย อ      คือ อนุบาล แรกเริ่มความไร้เดียงสา 
  รูปดอกบัวสีชมพู     คือ ดอกไม้อันทรงคุณค่าด้านพุทธบูชา เปี่ยมด้วยคุณธรรม 

                       น้อมน าใจส าหรับครอบครัวอนุบาล 
สีประจ าโรงเรียน  ฟ้า – ชมพู 
 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน ดอกหางนกยูง  
 
คติพจน์   สุโขปญฺญาปฏิลาโภ   ความได้ปัญญา  ก่อให้เกิดสุข 
 
ปรัชญาโรงเรียน  ความรู้คู่ความดี เป็นศักดิ์ศรี แห่งความเป็นมนุษย์ 
 
ค าขวัญ   มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา 
 
อัตลักษณ์  รักสะอาด มารยาทดี 
 
เอกลักษณ์  รอบรู้  เชิดชูคุณธรรม 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

เป้าหมายของโรงเรียน 
1.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา และ

มาตรฐานสากล มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
2. สถานศึกษาน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการประเมิน ทบทวน 

ตรวจสอบ ปรับปรุง และรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบการบริหาร ANBCR Model 

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
4. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  (Five 

Step for student Development) และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active 
learning) 

5. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะของผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะความรู้ ความสามารถขั้นสูงมากกว่าระดับปรกติ 

7. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

8. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับการอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย  

9. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัล คิดประดิษฐ์อย่างมีความสามารถในการปรับตัว มีทักษะ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี   

10. ครูมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าพัฒนางาน พัฒนาตนเองจากแหล่งวิชาการต่าง ๆ 
ใช้แหล่งเรียนรู้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ใช้การวิจัย สื่อ 
นวัตกรรม มีการตรวจสอบ ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

11. สถานศึกษาพัฒนาครูให้เป็นผู้น าและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้เฉพาะด้าน 
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

12. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การใช้บริการ
อย่างมีคุณภาพจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้มี
สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลเพียงพอต่อนักเรียน มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตแบบ
ความเร็วสูงเชื่อมโยงครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน 
 
โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ
พระราชบัญญัติ ระ เบี ยบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ได้ก าหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป  ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ
การบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จในการกระจายอ านาจโดยมีหลักส าคัญคือ 

1. ยึดและด ารงหลักเอกภาพด้านมาตรฐานและนโยบายด้านการศึกษา 



 
 

 
 

2. มีความอิสระและความคล่องตัว ในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้ง 
ขีดความสามารถและความรับผิดชอบของผู้รับการกระจายอ านาจ 

3. มุ่งเป็นการมีส่วนร่วมของชุมชน และมีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี 
4. มุ่งให้เกิดผลส าเร็จอยู่ที่สถานศึกษา โดยเน้นให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง เพ่ิมความ 

คล่องตัวในการด าเนินการกระจายอ านาจทั้ง 4 ด้านไปยังสถานศึกษามากท่ีสุด 
5. เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา 
6. มอบหมายให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ โดยตรง  

และต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ เพ่ือเตรียมการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
จากหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ได้ยึดแนวทางดังกล่าวโดยก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา ตามโครงสร้างที่ก าหนด 4 งาน 
คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารบุคลากร การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไปแต่
เพ่ือให้เป็นไปตามจุดเน้นเรื่องของการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จึงก าหนดกลุ่ มงานย่อยใน 4 งานหลักเพ่ือเพ่ิมความรับผิดชอบและ 
ความชัดเจนในการบริหารงาน ออกเป็น 10 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารหลักสูตร และแผนงาน
วิชาการ กลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มงานอัตราก าลัง กลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์ กลุ่มงานอ านวยการ 
กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรม และกลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  

นอกจากนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของทางโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษ จึงได้
ก าหนดโครงสร้างในการบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษโดยเฉพาะ และแยกประเภทห้องเรียนพิเศษตาม
โครงการที่เป็นอีก 3 กลุ่มงานคือ ห้องเรียนพิเศษ MEP , IEC , ICC โดยก าหนดหัวหน้าโครงการ
ห้องเรียนพิเศษเป็นผู้บริหารโครงการมีผู้รับผิดชอบห้องเรียนพิเศษแต่ละประเภทเป็นผู้ประสานการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความชัดเจน  มีผู้รับผิดชอบ และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการบรหิารจัดการตาม
หลักธรรมาภบิาลและการมีสว่นร่วม จึงก าหนดคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประกอบด้วยฝ่ายบริหาร 
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หัวหน้าโครงการพิเศษและหัวหน้าสายชั้น ร่วมเป็นคณะกรรมการ มีหน้าที่
รับผิดชอบตามกรอบภารกิจและขอบข่ายงานตามโครงสร้างหน้าที่ก าหนดไว้ และให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง 
และตัวแทนครู มีหน้าที่ตรวจสอบกิจการภายในสถานศึกษาให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 



 
 

 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 



 
 

 
 

เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ 
 

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ผ่านการประเมินหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์(OBEC AWARDS) ระดับชาติแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน ระดับประเทศ โดยการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย  

ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุดการแข่งขันยอดปัญญาวิชาการอนุบาล
ภาคเหนือ รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 การแข่งขัน
ยอดปัญญาวิชาการอนุบาลภาคเหนือ รวมทั้งหมด 5 โล่รางวัล จากทั้งหมด 
7 โล่รางวัล 

ส่วนที่3 
ทิศทางของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประจ าปีการศึกษา 2563-2565 
 
 การพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย จากการน าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
พ.ศ.2561-2580 แผนพัฒนาการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายและจุดเน้นกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565  
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมประเมินผล ตามองค์ประกอบของการบริหารยุทธศาสตร์โดยได้จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563-2565โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
องค์กร และก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและ  
ค่าเป้าหมาย และโครงการกิจกรรม ดังนี้ 
 
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียน   
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย (SWOT Analysis) มีผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้  
 1.1 สภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแข็ง (Strengths : S) ประกอบด้วย 
 1) โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนส่งผลต่อเป้าหมาย การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน 
 2) โรงเรียนมีการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากมีโครงสร้างการบรหิารจัดการแบบกระจายอ านาจโดยแบ่งเป็น 4 ฝ่าย และแบ่งการบริหารงานที่
เป็นสายชั้น 



 
 

 
 

 3) นักเรียนส่วนใหญ่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์สูง เนื่องจากการจัด
สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน การจัด กิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนการสอน 
 4) นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ มีมารยาท ใฝ่รู้ มีภาวะผู้น า กล้า
แสดงออก มีความเสียสละมีน้ าใจ เนื่องจากโรงเรียนมีการจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับผู้เรียน 
 5) โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน เนื่องจากโรงเรียนมีนโยบายการบริหารจัดการด้านเด็กพิเศษ
เรียนร่วม 
 6) ครูส่วนใหญ่มีการพัฒนาตนเองให้มีวิทยฐานะสูงขึ้นมีประสบการณ์ที่หลากหลายและ
ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในสาขาวิชาต่างๆเพราะครูได้รับการส่งเสริม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 7) ครูส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและได้จัดการเรียนรู้ ที่ตรงกับ
สาขาวิชา ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 8) โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากภาครัฐและการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
 9) นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายเนื่องจากครู ส่วนใหญ่มี
ความรู้ ความสามารถในการใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีทันสมัยใน การจัดการเรียนรู้ 
 10) นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระด้วยอุปกรณ์การเรียนรู้ที่
ทันสมัยเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากโรงเรียนสนับสนุนให้
ครูใช้สื่อด้านเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนเหมาะสม เพียงพอ 
 11) การบริหารการจัดการในโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานสากล เนื่องจากการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 
 12) การบริหารที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ
และก าหนดโครงสร้างที่ชัดเจน 
 13) การด าเนินการบริหารจัดการเป็นระบบตามแผน เนื่องจากแผนปฏิบัติการประจ าปี
อย่างชัดเจน 
 14) นักเรียนได้รับการดูแลที่ปลอดภัยและผู้ปกครองเกิดความเชื่อม่ันเนื่องจากโรงเรียน
จัดระบบการรักษาความปลอดภัย เช่น ยามรักษาการณ์ กล้องวงจรปิด 
 15) โรงเรียนมีการด าเนินการตามแผน มีการติดตาม ประเมินผล เนื่องจากมีระบบการ
นิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 
 จุดอ่อน  (Weaknesses : W)ประกอบด้วย 
 1) การรับผิดชอบตามภาระงานของครูมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลต่อ การเรียนรู้งาน 
ของครูผู้รับผิดชอบ เนื่องจากวาระการท างาน นอกเหนือจากภาระงานสอน 
 2) นักเรียนบางส่วนยังมีความบกพร่องทางด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบขาดวินัย
ต่อตนเองและส่วนรวม เนื่องจากความแตกต่าง ของครอบครัวบางส่วนที่มี ปัญหาทางสถานภาพ  
ทางเศรษฐกิจ และสังคม  
 3) ครูบางส่วนมีความรู้ไม่ตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ ท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ไม่เหมาะสมกับสมรรถนะประจ าต าแหน่ง 



 
 

 
 

 4) ครูและบุคลากรบางส่วนปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มประสิทธิภาพตามสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง เนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ขาดขวัญ ก าลังใจ 
 5) ระบบการบริหารงบประมาณยังไม่คล่องตัว และตอบสนองต่อการรับบริการของครู 
และบุคลากรอย่างเต็มที่ เนื่องจากบุคลากรการปฏิบัติไม่เพียงพอ และการชี้แจงการด าเนินการตาม
แนวทางและระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ไม่ทั่วถึง 
 6) อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการยังไม่เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการ
สอน เนื่องจากอาคารเรียนและห้องปฏิบัติมีสภาพเก่าและช ารุดทรุดโทรม 
 1.2 สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย 
 โอกาส  (Opportunities : O) 
 1) โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมืองมีการคมนาคม และการสื่อสารสะดวก รวดเร็ว ส่งผลต่อ
นักเรียน ผู้ปกครองในการติดต่อประสานงานกับภาครัฐและเอกชน 
 2) ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้หลากหลายที่เอ้ือต่อการไปศึกษาของนักเรียน เช่น หอประวัติ
พญามังราย  เสาสะดือเมืองเชียงราย ณ วัดกลางเวียง ฯลฯส่งผลเอื้อต่อการไปศึกษาของนักเรียน 
 3) องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือต่อโรงเรียนท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
 4) ชุมชนมีสถานศึกษาทุกระดับที่เอ้ือต่อการศึกษาของผู้เรียนในการจัดท าเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
 5) ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ และให้บริการ เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานภาคราชการ  ฯลฯ 
ท าให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ และบริการอย่างทั่วถึง 
 6) ชุมชนและสถาบันทางศาสนาให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา  ส่งผลต่อ 
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
 7) เทคโนโลยีทันสมัยและความก้าวหน้าด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งผลให้นักเรียน  
ครู  ผู้ปกครองได้รับ ข้อมูลสารสนเทศท่ีรวดเร็ว และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จากทุกท่ี ทุกเวลา 
 8) ผู้ปกครองบางส่วนมีรายได้ดีมีโอกาสและความพร้อม ในการสนับสนุนทรัพยากรที่
เอ้ือต่อการให้ความร่วมมือทางการศึกษา แก่ทางโรงเรียน 
 9) ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ดี และมีการประกอบอาชีพหลากหลายท าให้เกิดการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน 
 10) นโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 11) นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานสากล ท าให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนยอดนิยม 
 12) นโยบายปฏิรูปการศึกษา ยกวิทยฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ผลิตครูให้มีคุณภาพ
ทัดเทียมนานาชาติ ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู 
 อุปสรรค (Threats : T)ประกอบด้วย 
 1) ที่ตั้งของโรงเรียนพ้ืนที่ในเมอืงตั้งอยู่ใกล้ตลาดสด เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ความแออัด  
ขยะ  มลพิษทางเสียง  กลิ่น  ส่งผลถึงสุขภาพและการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  
 2) ปัญหาการจราจรติดขัดช่วงเวลาเร่งด่วน ท าให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางมาโรงเรียน



 
 

 
 

ของนักเรียน 
 3) การเข้าถึงเทคโนโลยีที่ง่าย และไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้นักเรียนบางส่วนเข้าถึง
ข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมทางลบ 
 4) ผู้ปกครองบางส่วนไม่สร้างความตระหนัก ให้เห็นคุณค่าของเงิน  และสิ่งของ   ท าให้
นักเรียนมีนิสัยไม่ประหยัดและไม่รักษาสิทธิของตนเอง 
 5) ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรับผิดชอบในการดูแลเรื่องการจัดการศึกษาและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของบุตรหลาน ท าให้ค้าง ค่าบ ารุงการศึกษาแก่โรงเรียน 
 6) ผู้ปกครองส่วนใหญ่น ารถส่วนตัวมารับส่งบุตรหลานในช่วงเช้า และเย็น ท าให้เกิด
การจราจรติดขัด และท าให้เกิดมลพิษ 
 7) นโยบายภาครัฐด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลต่อการน าไปสู่การปฏิบัติ
ของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 
2. สถานภาพของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน ของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย  
ปีการศึกษา2563-2565 น ามาก าหนดสถานภาพของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย อยู่ในต าแหน่งเอื้อและ
แข็ง ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนานกว่า 60 ปี ด้วยวัตถุประสงค์การก่อตั้ง
เพ่ือเป็นต้นแบบของการจัดการด้านปฐมวัยและประถมศึกษา จึงมีจุดแข็งในด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ชัดเจนเป็นระบบ นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ จึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
เมื่อเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับต่างๆ ประกอบกับมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มากด้วยประสบการณ์  ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน  เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและสังคมมาอย่าง
ยาวนาน โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านงบประมาณจึงส่งผลให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัด
การศึกษามากกว่าโรงเรียนอ่ืนๆ ที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกัน  อีกทั้งที่ตั้ งของโรงเรียนอยู่ในชุมชน
อันแวดล้อมด้วยความพร้อมในด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งแหล่งเรียนรู้ การบริการด้าน
สาธารณูปโภคและสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อันเป็นปัจจัยในส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน  

โอกาส (O) 
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อุปสรรค (T) 

4.35 
 

3.04
๐๔ 

3.9
5๙๕ 

4.30 



 
 

 
 

นอกจากสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยแวดล้อมโดยตรงของโรงเรียน ปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ที่ชัดเจน  เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจึงส่งผลต่อการจัดการศึกษา  
 ความส าเร็จของการขับเคลื่อนของการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเชียงรายยังมี 
ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคหลายด้าน  อาทิห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอและเหมาะสม 
กับการจัดการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนได้รับโอกาสในการปฏิบัติกิจกรรมที่ไม่ทั่วถึง เนื่องจาก  
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการช ารุด  ไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน  ครูมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลต่อ 
การเรียนรู้งาน อีกทั้งครูบางส่วนมีความรู้ ไม่ ตรงกับสายงานที่รับผิดชอบท าให้ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับสมรรถนะประจ าต าแหน่งประกอบกับระบบการบริหารขาด  
ความคล่องตัวส่งผลให้การตอบสนองต่อการรับบริการของครูและบุคลากรตลอดจนการชี้แจง  
การด าเนินการตามแนวทางและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ทั่วถึงอีกทั้ งนักเรียนบางส่วนยังมี 
ความบกพร่องทางด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบและขาดวินัยต่อตนเองและส่วนรวม เนื่องจาก
ความแตกต่างของครอบครัวบางส่วนที่มีปัญหาทางสถานภาพ ทางเศรษฐกิจและสังคม  ดังนั้น  
การบริหารจัดการภายใต้ขอบเขตปัจจัยข้างต้นอันประกอบทั้งปัจจัยส่งเสริมอันได้แก่ด้านที่เป็นจุดเด่น 
จุดแข็ง ของโรงเรียน เพ่ือลดจุดอ่อนและอุปสรรคของการจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนให้
เป็นดังความมุ่งหวังของผู้ปกครองและสังคมอันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลของการบริหารจัดการอย่างสูงสุด 
จากนโยบายที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย น ามาก าหนด
ทิศทางของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประจ าปีการศึกษา 2563-2565 
ดังนี้ 
 
 
3. ทิศทางของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประจ าปีการศึกษา  
   2563-2565 
วิสัยทัศน์  

โรงเรียนอนุบาลเชียงรายเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล (World Class Standard) มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐาน 
ความเป็นไทย 

พันธกิจ  
 1. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 3. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard)
และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) 
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา มีศักยภาพเป็นพลโลก (World 
Citizen) และมีอัจฉริยภาพมุ่งสู่เวทีการแข่งขันทางวิชาการทุกระดับ  
 5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และในระดับ
เดียวกับมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 



 
 

 
 

 6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการน านวัตกรรม/ผลวิจยัไปใช้ เพ่ือความเชี่ยวชาญทางวชิาชพี 
 7. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้ผู้เรียนมีอัจฉริยภาพ 

เป้าประสงค์ของโรงเรียน 

1.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานสากล มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 2.สถานศึกษาน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการประเมิน ทบทวน 
ตรวจสอบ ปรับปรุง และรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบการบริหาร ANBCR Model 
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
 4. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (Five 
Step for student Development) และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active 
learning) 
 5. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะของผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะความรู้ ความสามารถขั้นสูงมากกว่าระดับปกติ 
 7.ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 8. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับการอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย  
 9. ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานในยุคดิจิทัล คิดประดิษฐ์อย่างมีความสามารถในการปรับตัว มี
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี   
 10. ครูมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าพัฒนางาน พัฒนาตนเองจากแหล่งวิชาการต่าง ๆ 
ใช้แหล่งเรียนรู้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ใช้การวิจัย สื่อ 
นวัตกรรม มีการตรวจสอบ ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
 11. สถานศึกษาพัฒนาครูให้เป็นผู้น าและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้เฉพาะด้าน 
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 12. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การใช้บริการ
อย่างมีคุณภาพจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้มี
สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลเพียงพอต่อนักเรียน มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ
ความเร็วสูงเชื่อมโยงครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน 
 
 
 



 
 

 
 

กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายปีการศึกษา  2563-2565 ประกอบด้วย 
 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย  

 



 
 

 
 

ตัวช้ีวัด และเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ปีการศึกษา 2563-2565 
ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน/ประเด็น ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายระยะ 3 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1. เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีน้ าหนัก - 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 85 ของเด็กมีน้ าหนัก - 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 87 ของเด็กมีน้ าหนัก - ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีน้ าหนัก - 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2. เด็กมีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี ร้อยละ 90 ของเด็กมีสุขภาพ
อนามัยสุขนิสัยที่ดี 

ร้อยละ 85 ของเด็กมีสุขภาพ
อนามัย สุขนิสัยที่ดี 

ร้อยละ 87 ของเด็กมีสุขภาพอนามัย 
สุขนิสัยที่ดี 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีสุขภาพ
อนามัยสุขนิสัยที่ดี 

3. เด็กรักษาความปลอดภัย หลกีเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวัง
ภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์
ที่เสี่ยงอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืน 

ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถ
รักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น 

ร้อยละ 85 ของเด็กสามารถ
รักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น 

ร้อยละ 87 ของเด็กสามารถรักษาความ
ปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 

ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถ
รักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น 

4.เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว 
ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 

ร้อยละ 90 ของเด็ก สามารถ
เคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้ 

ร้อยละ 85 ของเด็ก สามารถ
เคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้ 

ร้อยละ 87 ของเด็ก สามารถเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้ 

ร้อยละ 90 ของเด็ก สามารถ
เคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้ 

5. เด็กใช้มือ – ตา ประสานสัมพันธ์
กันได้ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถใช้
มือ– ตา ประสานสัมพันธ์กัน  

ร้อยละ 85 ของเด็กสามารถใช้
มือ– ตา ประสานสัมพันธ์กัน  

ร้อยละ 87 ของเด็กสามารถใช้มือ– ตา 
ประสานสัมพันธ์กัน  

ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถใช้
มือ– ตา ประสานสัมพันธ์กัน  

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 



 
 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็น ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายระยะ 3 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
6. เด็กแสดงออกทางอารมณ์อย่าง
เหมาะสมกับวัย   

ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถ
แสดงออกทางอารมณ์อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ 85 ของเด็กสามารถ
แสดงออกทางอารมณ์อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ 87 ของเด็กสามารถแสดงออก
ทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถ
แสดงออกทางอารมณ์อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

7. เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น  

ร้อยละ 90 ของเด็กมีความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 

ร้อยละ 85 ของเด็กมีความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 

ร้อยละ 87 ของเด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 

8.เด็กสนใจและมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีความ
สนใจและมีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ร้อยละ 85 ของเด็กมีความ
สนใจและมีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ร้อยละ 87 ของเด็กมีความสนใจและมี
ความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีความ
สนใจและมีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

9. เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต  ร้อยละ 90 ของเด็กมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

ร้อยละ 85 ของเด็กมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

ร้อยละ 87 ของเด็กมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

10. เด็กมีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจ 
และช่วยเหลือแบ่งปัน  

ร้อยละ 90 ของเด็กมีความ
เมตตา กรุณามีน้ าใจ และ
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

ร้อยละ 85  ของเด็กมีความ
เมตตา กรุณามีน้ าใจ และ
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

ร้อยละ 87 ของเด็กมีความเมตตา 
กรุณามีน้ าใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีความ
เมตตา กรุณามีน้ าใจ และ
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

11. เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ร้อยละ 90 ของเด็กมีความเห็น
อกเห็นใจผู้อ่ืน 

ร้อยละ 85 ของเด็กมีความเห็น
อกเห็นใจผู้อ่ืน 

ร้อยละ 87 ของเด็กมีความเห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีความเห็น
อกเห็นใจผู้อ่ืน 

12. เด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ ร้อยละ 90 ของเด็กเคารพสิทธิ 
และมีความรับผิดชอบ 

ร้อยละ 85 ของเด็กเคารพสิทธิ 
และมีความรับผิดชอบ 

ร้อยละ 87 ของเด็กเคารพสิทธิ และมี
ความรับผิดชอบ 

ร้อยละ 90 ของเด็กเคารพสิทธิ 
และมีความรับผิดชอบ 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 



 
 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็น ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายระยะ 3 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
13. เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน 

ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน 

ร้อยละ 85 ของเด็กสามารถ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน 

ร้อยละ 87 ของเด็กสามารถช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน 

14. เด็กมีวินัยในตนเอง ร้อยละ 90 ของเด็กมีวินัยใน
ตนเอง 

ร้อยละ 85 ของเด็กมีวินัยใน
ตนเอง 

ร้อยละ 87 ของเด็กมีวินัยในตนเอง ร้อยละ 90 ของเด็กมีวินัยในตนเอง 

15. เด็กมีความประหยัดและพอเพียง ร้อยละ 90 ของเด็กมีความ
ประหยัดและพอเพียง 

ร้อยละ 85 ของเด็กมีความ
ประหยัดและพอเพียง 

ร้อยละ 87 ของเด็กมีความประหยัด
และพอเพียง 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีความ
ประหยัดและพอเพียง 

16. เด็กดูแลรักษาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถ
ดูแลรักษาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 85 ของเด็กสามารถ
ดูแลรักษาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 87 ของเด็กสามารถดูแลรักษา
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถ
ดูแลรักษาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

17. เด็กมีมารยาทในการไหว้ ตาม
วัฒนธรรมไทย และรักความเป็นไทย 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทย และรัก
ความเป็นไทย 

ร้อยละ 85 ของเด็กมีมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทย และรัก
ความเป็นไทย 

ร้อยละ 87 ของเด็กมีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย และรักความเป็นไทย 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทย และรัก
ความเป็นไทย 

18. เด็กยอมรับความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ร้อยละ 90 ของเด็กยอมรับ
ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

ร้อยละ 85 ของเด็กยอมรับ
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

ร้อยละ 87 ของเด็กยอมรับความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

ร้อยละ 90 ของเด็กยอมรับ
ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

19. เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 

ร้อยละ 85 ของเด็กสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 

ร้อยละ 87 ของเด็กสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 

ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 



 
 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็น ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายระยะ 3 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
20. เด็กปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

ร้อยละ 90ของเด็กสามารถ
ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

ร้อยละ 85 ของเด็กสามารถ
ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

ร้อยละ 87ของเด็กสามารถปฏิบัติตน
เบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

ร้อยละ 90ของเด็กสามารถ
ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
21. เด็กสนทนาโต้ตอบอย่างง่ายได้
อย่างน้อย 2 ภาษาและเล่าเรื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถ
สนทนาโต้ตอบได้อย่างน้อย 2 
ภาษาและเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

ร้อยละ 85 ของเด็กสามารถ
สนทนาโต้ตอบได้อย่างน้อย 2 
ภาษาและเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

ร้อยละ 87 ของเด็กสามารถสนทนา
โต้ตอบได้อย่างน้อย 2 ภาษาและเล่า
เรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถ
สนทนาโต้ตอบได้อย่างน้อย 2 
ภาษาและเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

22. เด็กมีความสามารถอ่าน เขียน
ภาพ และสัญลักษณ์ได้ 

ร้อยละ90ของเด็กสามารถอ่าน
เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้ 

ร้อยละ 85 ของเด็กสามารถ
อ่านเขียนภาพและสัญลักษณ์ได้ 

ร้อยละ 87ของเด็กสามารถอ่านเขียน
ภาพและสัญลักษณ์ได้ 

ร้อยละ90ของเด็กสามารถอ่าน
เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้ 

23. เด็กมีความสามารถในการคิดรวบ
ยอด 

ร้อยละ 90 ของเด็กมี
ความสามารถในการคิดรวบยอด 

ร้อยละ 85 ของเด็กมี
ความสามารถในการคิดรวบยอด 

ร้อยละ 87 ของเด็กมีความสามารถใน
การคิดรวบยอด 

ร้อยละ 90 ของเด็กมี
ความสามารถในการคิดรวบยอด 

24.  เด็กมีความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล 

ร้อยละ 90 ของเด็กมี
ความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล 

ร้อยละ 85  ของเด็กมี
ความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล 

ร้อยละ 87  ของเด็กมีความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล 

ร้อยละ 90 ของเด็กมี
ความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล 

25. เด็กมีความสามารถในการ
วางแผน การคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

ร้อยละ 90  ของเด็กมี
ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 

ร้อยละ 85  ของเด็กมี
ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 

ร้อยละ 87  ของเด็กมีความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

ร้อยละ 90  ของเด็กมี
ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 



 
 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็น ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายระยะ 3 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
26. เด็กท างานศิลปะตามจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ 

ร้อยละ 90  ของเด็กสามารถ
ท างานศิลปะตามจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ 

ร้อยละ 85  ของเด็กสามารถ
ท างานศิลปะตามจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ 

ร้อยละ 87  ของเด็กสามารถท างาน
ศิลปะตามจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

ร้อยละ 90  ของเด็กสามารถ
ท างานศิลปะตามจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ 

27. เด็กแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว ตาม
จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 

ร้อยละ 90ของเด็กแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว ตาม
จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 

ร้อยละ 85  ของเด็กแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว ตาม
จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 

ร้อยละ 87  ของเด็กแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว ตามจินตนาการอย่าง
สร้างสรรค ์

ร้อยละ 90ของเด็กแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว ตาม
จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 

28. เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 90 ของเด็กมีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 85  ของเด็กมีเจตคติที่
ดีต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 87  ของเด็กมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ 

รอ้ยละ 90 ของเด็กมีเจตคติท่ี
ดีต่อการเรียนรู้ 

29. เด็กมีความสามารถในคิด
วิเคราะห์ ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ และน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

ร้อยละ 90 ของเด็กมี
ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ 

ร้อยละ 85 ของเด็กมี
ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ 

ร้อยละ 87 ของเด็กมีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ 

ร้อยละ 90 ของเด็กมี
ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
เหมาะสมกับเด็ก สภาพท้องถิ่น และ
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยที่
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้านเหมาะสมกับเด็กและ
สภาพท้องถิ่นและหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยที่
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้านเหมาะสมกับเด็กและ
สภาพท้องถิ่นและหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้านเหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น
และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยที่
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้านเหมาะสมกับเด็กและ
สภาพท้องถิ่นและหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 



 
 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็น ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายระยะ 3 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2. จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยสอนครบ
ทุกชั้น  และครูกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

สถานศึกษามีครูครบทุกชั้น สถานศึกษามีครูครบทุกชั้น สถานศึกษามีครูครบทุกชั้น สถานศึกษามีครูครบทุกชั้น 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 

ครูร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์
และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษาการจัดการศึกษา
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุก
ด้านอยา่งเหมาะสมไม่ต่ ากว่าปี
ละ 20 ชั่วโมงเป็นประจ าทุกปี 

ครูร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ความสามารถใน
การวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษาการจัด
การศึกษาเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทุกด้านอย่าง
เหมาะสมไม่ต่ ากว่าปีละ 20 
ชั่วโมงเป็นประจ าทุกปี 

ครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาการ
จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ทุกด้านอย่างเหมาะสมไม่ต่ ากว่าปีละ 
20 ชั่วโมงเป็นประจ าทุกปี 

ครูร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์
และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษาการจัดการศึกษา
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุก
ด้านอย่างเหมาะสมไม่ต่ ากว่าปี
ละ 20 ชั่วโมงเป็นประจ าทุกปี 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดประสบการณ์
แบบ Active Learning (HiScope 
,Project approach) 

ครูร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบการจัด
ประสบการณ์แบบ Active 
Learning 

ครูร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบการจัด
ประสบการณ์แบบ Active 
Learning 

ครูร้อยละ 87 ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบการจัดประสบการณ์แบบ 
Active Learning 

ครูร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนา 
ความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบการจัด
ประสบการณ์แบบ Active 
Learning 

5. ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และประเมินพัฒนาการ
เด็ก 

ครูร้อยละ 90 มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และประเมิน
พัฒนาการเด็ก 

ครูร้อยละ 85 มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และประเมิน
พัฒนาการเด็ก 

ครูร้อยละ 87 มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และประเมินพัฒนาการ
เด็ก 

ครูร้อยละ 90 มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และประเมิน
พัฒนาการเด็ก 



 
 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็น ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายระยะ 3 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
6. มีอาคารเรียนเป็นเอกเทศ สะอาด 
และปลอดภัย  

จัดอาคารเรียนเป็นเอกเทศ  
จัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่ม
รื่น ค านึงถึงความปลอดภัย 

จัดอาคารเรียนเป็นเอกเทศ  
จัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด  
ร่มรื่น ค านึงถึงความปลอดภัย 

จัดอาคารเรียนเป็นเอกเทศ  
จัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
ร่มรื่น ค านึงถึงความปลอดภัย 

จัดอาคารเรียนเป็นเอกเทศ  
จัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด  
ร่มรื่น ค านึงถึงความปลอดภัย 

7. ห้องเรียนมีมุมประสบการณ์มีสื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ห้องเรียนมีมุมประสบการณ์
อย่างน้อย 5 มุม และมีสื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ห้องเรียนมีมุมประสบการณ์ มี
สื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ห้องเรียนมีมุมประสบการณ์อย่างน้อย 
5 มุม และมีสื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ห้องเรียนมีมุมประสบการณ์
อย่างน้อย 5 มุม และมีสื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

8. ห้องเรียนมีสื่ออ านวยความสะดวก 
อย่างเพียงพอ 

ห้องเรียนมีสื่ออ านวยความ
สะดวก ได้แก่ Smart TV  
คอมพิวเตอร์  ปรินท์เตอร์  
อินเทอร์เน็ต  เครื่องเล่นดีวีดี 
ครบทุกห้องเรียน 

ห้องเรียนมีสื่ออ านวยความ
สะดวก ได้แก่ Smart TV  
คอมพิวเตอร์  ปรินท์เตอร์  
อินเทอร์เน็ต  เครื่องเล่นดีวีดี 
อย่างน้อย 4 ประเด็น 

ห้องเรียนมีสื่ออ านวยความสะดวก 
ได้แก่ Smart TV  คอมพิวเตอร์  ปรินท์
เตอร์  อินเทอร์เน็ต  เครื่องเล่นดีวีดี 
ครบทุกห้องเรียน 

ห้องเรียนมีสื่ออ านวยความ
สะดวก ได้แก่ Smart TV  
คอมพิวเตอร์  ปรินท์เตอร์  
อินเทอร์เน็ต  เครื่องเล่นดีวีดี 
ครบทุกห้องเรียน 

9. มีห้องเรียนเสริมหลักสูตร ให้เด็กได้
เรียนรู้อย่างเพียงพอ 

โรงเรียนมีห้องเรียนเสริม
หลักสูตรให้เด็กได้เรียนรู้อย่าง
น้อย 5 ห้องเรียน 

โรงเรียนมีห้องเรียนเสริม
หลักสูตรให้เด็กได้เรียนรู้อย่าง
น้อย 4 ห้องเรียน 

โรงเรียนมีห้องเรียนเสริมหลักสูตรให้
เด็กได้เรียนรู้อย่างน้อย 5ห้องเรียน 

โรงเรียนมีห้องเรียนเสริม
หลักสูตรให้เด็กได้เรียนรู้อย่าง
น้อย 5ห้องเรียน 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 
10. มีห้องศูนย์วิชาการให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาครู 

มีห้องศูนย์วิชาการที่ให้บริการ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ และพัฒนาครู

มีห้องศูนย์วิชาการที่ให้บริการ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ และ

มีห้องศูนย์วิชาการที่ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ และ

มีห้องศูนย์วิชาการที่ให้บริการ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ และ



 
 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็น ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายระยะ 3 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
อย่างเพียงพอและทันสมัย และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคล
อ่ืนได้ 

พัฒนาครูอย่างเพียงพอและ
ทันสมัย 

พัฒนาครูอย่างเพียงพอและทันสมัย 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลอ่ืนได้ 

พัฒนาครูอย่างเพียงพอและ
ทันสมัย และเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับบุคคลอ่ืนได้ 

     
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
11.สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพ
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม โดย  
1) ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และจุดเน้นของสถานศึกษา  
2)จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนด 
3) ด าเนินการตามแผน 
4) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
5)ติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

สถานศึกษาจัดท าระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
โดย  
1) ก าหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และจุดเน้นของสถานศึกษา  
2)จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด 
3) ด าเนินการตามแผน 
4) ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

สถานศึกษาจัดท าระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
โดย  
1) ก าหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และจุดเน้นของสถานศึกษา  
2)จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด 
3) ด าเนินการตามแผน 
4) ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

สถานศึกษาจัดท าระบบบริหารคุณภาพท่ี
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม โดย  
1) ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และจุดเน้นของสถานศึกษา  
2)จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนด 
3) ด าเนินการตามแผน 
4) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
5)ติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

สถานศึกษาจัดท าระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
โดย  
1) ก าหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และจุดเน้นของสถานศึกษา  
2)จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด 
3) ด าเนินการตามแผน 
4) ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 



 
 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็น ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายระยะ 3 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
 
6) จัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่ง
รายงานผลการประเมินต่อต้นสังกัด 

5)ติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างสม่ าเสมอ 
6) จดัท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ าปี น าผล
การประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่ง
รายงานผลการประเมินต่อต้น
สังกัด 

5)ติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างสม่ าเสมอ 
6) จัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ าปี น าผล
การประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่ง
รายงานผลการประเมินต่อต้น
สังกัด 

 
6) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ต่อต้นสังกัด 

5)ติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างสม่ าเสมอ 
6) จัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ าปี น าผล
การประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่ง
รายงานผลการประเมินต่อต้น
สังกัด 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
1.ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จาก
การวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

ครูร้อยละ 90 วิเคราะห์ข้อมูล
เด็กเป็นรายบุคคล จัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ จาก
การวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

ครูร้อยละ 85 วิเคราะห์ข้อมูล
เด็กเป็นรายบุคคล จัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ จาก
การวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

ครูร้อยละ 87วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

ครูร้อยละ 90วิเคราะห์ข้อมูล
เด็กเป็นรายบุคคล จัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ จาก
การวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

 



 
 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็น ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายระยะ 3 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
2. ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กครบทุกด้าน  

ครูร้อยละ 90 จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุก
ด้าน 

ครูร้อยละ 85 จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุก
ด้าน 

ครูร้อยละ 87จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 

ครูร้อยละ 90จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 

3. ครูจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ
โดยใช้สื่อที่หลากหลายตามความ
ต้องการ ความสนใจ ความสามารถ 
ของเด็กเป็นรายบุคคล  

ครูร้อยละ 90 จัดประสบการณ์
แบบบูรณาการโดยใช้สื่อที่
หลากหลายตามความต้องการ 
ความสนใจ ความสามารถ ของ
เด็กเป็นรายบุคคล 

ครูร้อยละ 85 จดัประสบการณ์
แบบบูรณาการโดยใช้สื่อที่
หลากหลายตามความต้องการ 
ความสนใจ ความสามารถ ของ
เด็กเป็นรายบุคคล 

ครูร้อยละ 87 จัดประสบการณ์แบบ
บูรณาการโดยใช้สื่อที่หลากหลายตาม
ความต้องการ ความสนใจ 
ความสามารถ ของเด็กเป็นรายบุคคล 

ครูร้อยละ 90 จัดประสบการณ์
แบบบูรณาการโดยใช้สื่อที่
หลากหลายตามความต้องการ 
ความสนใจ ความสามารถ ของ
เด็กเป็นรายบุคคล 

4. ครูจัดกิจกรรมโดยเด็กได้ลงมือ 
กระท า สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

ครูร้อยละ90จัดกิจกรรม โดย
เด็กได้ลงมือกระท า สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

ครูร้อยละ 85 จัดกิจกรรม โดย
เด็กได้ลงมือกระท า สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

ครูร้อยละ 87จัดกิจกรรม โดยเด็กได้ลง
มือกระท า สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

ครูร้อยละ90จัดกิจกรรม โดย
เด็กได้ลงมือกระท า สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
5. ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศ
ถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงาน
เด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และ
การจัดกิจกรรม  

ครูร้อยละ 90 จัดห้องเรียนให้
สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย 
มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่
ส าหรับมุมประสบการณ์และการ
จัดกิจกรรม 

ครูร้อยละ 85 จัดห้องเรียนให้
สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย 
มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่
ส าหรับมุมประสบการณ์และการ
จัดกิจกรรม 

ครูร้อยละ 87 จัดห้องเรียนให้สะอาด 
อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่
แสดงผลงานเด็ก พื้นที่ส าหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

ครูร้อยละ 90 จัดห้องเรียนให้
สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย 
มีพ้ืนทีแ่สดงผลงานเด็ก พ้ืนที่
ส าหรับมุมประสบการณ์และการ
จัดกิจกรรม 
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6. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถี
การเรียนรู้ของเด็ก  

ครูร้อยละ 90 ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วง
อายุ ระยะความสนใจ และวิถี
การเรียนรู้ของเด็ก เช่น สื่อสะ
เต็มศึกษา ที่กระตุ้นให้คิด
สร้างสรรค์ผลงาน 

ครูร้อยละ 85 ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วง
อายุ ระยะความสนใจ และวิถี
การเรียนรู้ของเด็ก เช่น สื่อสะ
เต็มศึกษา ที่กระตุ้นให้คิด
สร้างสรรค์ผลงาน 

ครูร้อยละ 87 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ 
และวิถกีารเรียนรู้ของเด็ก เช่น สื่อสะ
เต็มศึกษา ที่กระตุ้นให้คิดสร้างสรรค์
ผลงาน 

ครูร้อยละ 90 ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วง
อายุ ระยะความสนใจ และวิถี
การเรียนรู้ของเด็ก เช่น สื่อสะ
เต็มศึกษา ที่กระตุ้นให้คิด
สร้างสรรค์ผลงาน 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
7. ครูประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  

ครูร้อยละ90ประเมิน
พัฒนาการเด็กจากกิจกรรม
และกิจวัตรประจ าวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย 

ครูร้อยละ 85 ประเมิน
พัฒนาการเด็กจากกิจกรรม
และกิจวัตรประจ าวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย 

ครูร้อยละ 87ประเมินพัฒนาการเด็ก
จากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 

ครูร้อยละ90ประเมิน
พัฒนาการเด็กจากกิจกรรม
และกิจวัตรประจ าวันด้วย
เครื่องมอืและวิธีการที่
หลากหลาย 

8. ครูวิเคราะห์ผล การประเมิน
พัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาคุณภาพเด็ก 

ครูร้อยละ90วิเคราะห์ผล การ
ประเมินพัฒนาการเด็ก โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มี
ส่วนร่วม และน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาคุณภาพเด็ก 
 

ครูร้อยละ 85 วิเคราะห์ผล 
การประเมินพัฒนาการเด็ก 
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วม และน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาคุณภาพเด็ก 

ครูร้อยละ 87วิเคราะห์ผล การประเมิน
พัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาคุณภาพเด็ก 

ครูร้อยละ90วิเคราะห์ผล การ
ประเมินพัฒนาการเด็ก โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มี
ส่วนร่วม และน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาคุณภาพเด็ก 



 
 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็น ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายระยะ 3 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
9. ครูน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนา
คุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

ครูร้อยละ 90 น าผลการ
ประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดประสบการณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ครูร้อยละ 85 น าผลการ
ประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดประสบการณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ครูร้อยละ 87 น าผลการประเมินที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

ครูร้อยละ 90 น าผลการ
ประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดประสบการณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตัวช้ีวัด และเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ปีการศึกษา 2563-2565 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ประเด็น ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายระยะ 3 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านค า
พ้ืนฐานตามระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีความสามารถ
ในการอ่านค าพ้ืนฐานตามระดับชั้น 
 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการอ่านค า
พ้ืนฐานตามระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 85 มี
ความสามารถในการอ่านค า
พ้ืนฐานตามระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีความสามารถ
ในการอ่านค าพ้ืนฐานตามระดับชั้น 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน
ค าพ้ืนฐานตามระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการเขียนค าพ้ืนฐานตามระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการเขียนค า
พ้ืนฐานตามระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการเขียนค า
พ้ืนฐานตามระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการเขียนค าพ้ืนฐานตาม
ระดับชั้น 

     
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร

ตามระดับชั้น 
ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการสื่อสารตามระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการสื่อสารตามระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการสื่อสารตาม
ระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการสื่อสารตามระดับชั้น 



 
 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็น ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายระยะ 3 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

ค านวณตามระดับชั้น 
ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการคิดค านวณตามระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการคิด
ค านวณตามระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการคิด
ค านวณตามระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการคิดค านวณตามระดับชั้น 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
5.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน  ร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน  ร้อยละ 80 มี

ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน  ร้อยละ 80 มี

ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน  ร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
6.ผู้เรียนมีผลงาน ที่น าไปสู่การขยาย
ผล/ ต่อยอดอย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นงาน 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลงาน ที่
น าไปสู่การขยายผล/ ต่อยอดอย่าง
น้อยคนละ 1 ชิ้นงาน 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลงาน ที่
น าไปสู่การขยายผล/ ต่อยอด
อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นงาน 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลงาน ที่
น าไปสู่การขยายผล/ ต่อยอด
อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นงาน 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลงาน ที่
น าไปสู่การขยายผล/ ต่อยอดอย่าง
น้อยคนละ 1 ชิ้นงาน 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

7.ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบค้น 
จากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆสรุป
ความรู้ด้วยตนเอง 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการสืบค้น จากแหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่างๆสรุปความรู้ด้วยตนเอง 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 มี

ความสามารถในการสืบค้น 
จากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ

สรุปความรู้ด้วยตนเอง 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 มี

ความสามารถในการสืบค้น 
จากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ

สรุปความรู้ด้วยตนเอง 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการสืบค้น จากแหล่งเรียนรู้และ

สื่อต่างๆสรุปความรู้ด้วยตนเอง 



 
 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็น ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายระยะ 3 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
8. ผู้เรียนสามารถสื่อสาร น าเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลย ี

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 สามารถสื่อสาร 
น าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 สามารถ

สื่อสาร น าเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยี 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 สามารถ

สื่อสาร น าเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยี 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 สามารถสื่อสาร 
น าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
9.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้น
ไป 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ตามหลักสูตร
สถานศึกษาตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
สถานศึกษาตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
10 .ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน
ต่องานอาชีพ อย่างน้อย 1 อาชีพ 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพ อย่าง
น้อย 1 อย่าง 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้
และทักษะพื้นฐานต่องาน
อาชีพ อย่างน้อย 1 อย่าง 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้
และทักษะพื้นฐานต่องาน
อาชีพ อย่างน้อย 1 อย่าง 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้และ

ทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพ อย่าง
น้อย 1 อย่าง 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
11. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 



 
 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็น ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายระยะ 3 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ตามสถานศึกษาก าหนด ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามสถานศึกษาก าหนด 

ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามสถานศึกษา

ก าหนด 

ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามสถานศึกษา

ก าหนด 

ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามสถานศึกษาก าหนด 

12.ผู้เรียนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 ยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 ยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 ยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
13. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีในท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น 
14.ผู้เรียนเล่นดนตรีได้อย่างน้อย  คน

ละ1 ชิ้น 
ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียน ร้อยละ 80 เล่นดนตรี ได้
อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 เล่นดนตรี 
ได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 เล่นดนตรี 
ได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 เล่นดนตรี ได้
อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น 

3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
15.ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 



 
 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็น ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายระยะ 3 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ผู้เรียน ร้อยละ 85 อยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุขบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

ผู้เรียน ร้อยละ 80 อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

ผู้เรียน ร้อยละ 85 อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

ผู้เรียน ร้อยละ 85 อยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุขบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

16.ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์  จิตใจ  สังคม  สติปัญญา 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีพัฒนาการ
ด้านร่างกายอารมณ ์จิตใจ 
สังคม สติปัญญา 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีพัฒนาการ
ด้านร่างกายอารมณ ์จิตใจ 
สังคม สติปัญญา 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีพัฒนาการ
ด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา 

17.ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีจิตสาธารณะ 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีจิต
สาธารณะ 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีจิต
สาธารณะ 

ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีจิตสาธารณะ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ 
สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ดีเลิศ 
สถานศึกษามีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ 
สถานศึกษามีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ 
สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

2.2 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายใช้รูปแบบ
การบริหาร ANBCR MODEL ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยความ

ดีเลิศ 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ

ดีเลิศ 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ

ดีเลิศ 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน



 
 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็น ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายระยะ 3 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการ
น าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็น
แบบอย่างได้ 

คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 

คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 

การศึกษาของสถานศึกษาโดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพ พัฒนาหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านในทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็น
แบบอย่างได้ 

ดีเลิศ 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพ พัฒนาหลักสูตร
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้านในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

ดีเลิศ 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพ พัฒนาหลักสูตร
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้านในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

ดีเลิศ 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพ พัฒนาหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านในทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา  
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

ดีเลิศ 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา   

ดีเลิศ 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา   

ยอดเยี่ยม 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวชิาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา  และ
น ากระบวนการของชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย 

ดีเลิศ 
จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ

ดีเลิศ 
จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ

ยอดเยี่ยม 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้



 
 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็น ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายระยะ 3 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย 

การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย 

อย่างมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 
จัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
1. จัดการเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง ที่เน้นให้ผู้เรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้โดยการ
ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงที่
เน้นให้ผู้เรียนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 
ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรูโ้ดย
การใช้กระบวนการคิดและปฏิบตัิ
จริงที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 

ดีเลิศ 
ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรูโ้ดย
การใช้กระบวนการคิดและปฏิบตัิ
จริงที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 

ยอดเยี่ยม 
ครูร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้โดย
การใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

2. มีการพัฒนาเทคนิคกระบวนการ
เรียนการสอนของตนเองเพ่ือใช้พัฒนา
ผู้เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เทคนิค 

ครูร้อยละ 90 มีการพัฒนาเทคนิค
กระบวนการเรียนการสอนของ
ตนเองเพ่ือใช้พัฒนาผู้เรียนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 เทคนิค 

ดีเลิศ 
ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนา
เทคนิคกระบวนการเรียนการสอน
ของตนเองเพ่ือใช้พัฒนาผู้เรียน
อย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 เทคนิค 

ดีเลิศ 
ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนา
เทคนิคกระบวนการเรียนการสอน
ของตนเองเพ่ือใช้พัฒนาผู้เรียน
อย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 เทคนิค 

ยอดเยี่ยม 
ครูร้อยละ 90 มีการพัฒนาเทคนิค
กระบวนการเรียนการสอนของ
ตนเองเพ่ือใช้พัฒนาผู้เรียนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 เทคนิค 



 
 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็น ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย ระยะ3 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

3. มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 1 เรื่อง 

ครูทุกคน มีการจัดท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง 

ยอดเยี่ยม 
ครูทุกคน มีการจัดท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

ยอดเยี่ยม 
ครูทุกคน มีการจัดท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง 

ยอดเยี่ยม 
ครูทุกคน มีการจัดท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

1. ใช้/พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ครูร้อยละ 90 ใช้/พัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ดีเลิศ 
ครูร้อยละ 80 ใช้/พัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ดีเลิศ 
ครูร้อยละ 80 ใช้/พัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ยอดเยี่ยม 
ครูร้อยละ 90 ใช้/พัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

2. ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาที่หลากหลาย
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครูทุกคน ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาที่
หลากหลายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยอดเยี่ยม 
ครูทุกคน ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ที่หลากหลายในการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
ครูทุกคน ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาที่
หลากหลายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยอดเยี่ยม 
ครูทุกคน ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาที่
หลากหลายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็น ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย ระยะ3 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

1. มีการสร้างบรรยากาศการเรียน
การสอน จัดสภาพห้องเรียนที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

ครูร้อยละ 90 มีการบริหารจัดการ
ผู้เรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก นักเรียนรักที่จะเรียนรู้
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

ดีเลิศ 
ครูร้อยละ 80 มีการบริหาร
จัดการผู้เรียนโดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก นักเรียนรักท่ี
จะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ดีเลิศ 
ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการ
ผู้เรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก นักเรียนรักที่จะเรียนรู้
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

ยอดเยี่ยม 
ครูร้อยละ 90 มีการบริหารจัดการ
ผู้เรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก นักเรียนรักที่จะเรียนรู้สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1. สร้าง/พัฒนา/ใช้เครื่องมือ/วัด
และประเมินผลที่หลากหลายตาม
สภาพจริงที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

ครูทุกคนสร้าง/พัฒนา/ใช้
เครื่องมือ/วัดและประเมินผลที่
หลากหลายตามสภาพจริงที่
สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของ
หลักสูตร 

ยอดเยี่ยม 
ครูทุกคนสร้าง/พัฒนา/ใช้
เครื่องมือ/วัดและประเมินผลที่
หลากหลายตามสภาพจริงที่
สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด
ของหลักสูตร 

ยอดเยี่ยม 
ครูทุกคนสร้าง/พัฒนา/ใช้
เครื่องมือ/วัดและประเมินผลที่
หลากหลายตามสภาพจริงที่
สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของ
หลักสูตร 

ยอดเยี่ยม 
ครูทุกคนสร้าง/พัฒนา/ใช้เครื่องมือ/
วัดและประเมินผลที่หลากหลาย
ตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร 

2. มีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อ
น าไปพัฒนาผู้เรียน 

ครูทุกคนมีข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อน าไปพัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
ครูทุกคนมีข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อน าไปพัฒนา
ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
ครูทุกคนมีข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อน าไปพัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
ครูทุกคนมีข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อน าไปพัฒนาผู้เรียน 



 
 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็น ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย ระยะ3 ปี 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 90 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
ครูร้อยละ 80 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
ครูร้อยละ 80 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
ครูร้อยละ 90 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการ กิจกรรม ตามกลยุทธ์การศึกษา 2563-2565 
 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  ได้ก าหนดแผนงบประมาณรายจ่าย ตามกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2563-2565 ดังนี้ 

1.งบบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา 

ที ่ รายจ่ายแต่ละประเภท 
งบประมาณปีการศึกษา(บาท) 

2563 2564 2565 รวม 
1. ค่าจัดซื้อหนังสือเรียน 1,269,463 1,252,067 1,231,305 3,752,835 
         (1) ระดับก่อนประถม 65,800 63,800 64,000 193,600 
         (2) ระดับประถมศึกษา 1,203,663 1,188,267 1,167,305 3,559,235 

2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 720,780 711,300 702,240 2,138,320 
         (1) ระดับก่อนประถม 98,700 95,700 96,000 290,400 
         (2) ระดับประถมศึกษา 622,080 615,600 606,240 1,883,920 

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 730,700 730,700 720,760 2,182,160 
         (1) ระดับก่อนประถม 63,800 63,800 64,000 191,600 
         (2) ระดับประถมศึกษา 666,900 666,900 656,760 1,990,560 

4. ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน - - - - 
         (1) ระดับก่อนประถม - - - - 
         (2) ระดับประถมศึกษา - - - - 
 รวมรายการที่ 1- 4 

 
 
 

2,720,943 2,694,067 2,654,305 8,069,315 



 
 

 
 

ที ่ รายจ่ายแต่ละประเภท 
งบประมาณปีการศึกษา(บาท) 

2563 2564 2565 รวม 
5. งบบุคลากร 

(1) จ้างครูอัตราจ้าง จ านวน...57...คนอัตราเดือนละ..20,000...บาท 
(2) จ้างนักการภารโรง จ านวน...44...คนอัตราเดือนละ..11,000...บาท 

 
1,120,000 

484,000 

 
1,120,000 

484,000 

 
1,120,000 

484,000 

 
3,360,000 
1,452,000 

6. ค่าตอบแทน ,ใช้สอย,วัสดุส่วนกลาง 5,061,815 5,061,815 5,061,815 15,185,445 
7. ค่าสาธารณูปโภค 

(1) ค่ากระแสไฟฟ้า เดือนละ..200,000.............บาท 12 เดือน 
(2) ค่าน้ าประปา เดือนละ.......50,000..............บาท 12 เดือน 
(3) ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต เดือนละ...39,378.10....บาท 12 เดือน 
(4) ค่าไปรษณีย์ เดือนละ.....300.......บาท 12 เดือน 

 
2,400,000 

600,000 
472,537.20 

3,600 

 
2,400,000 

600,000 
472,537.20 

3,600 

 
2,400,000 

600,000 
472,537.20 

3,600 

 
7,200,000 
1,800,000 

1,417,611.60 
10,800 

8. ปรับปรุง ซ่อมแซม 
(1) ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
(2) ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

 
2,481,341 

981,341 

 
2,481,341 

981,341 

 
2,481,341 

981,341 

 
7,444,023 
2,944,023 

 รวมรายการที่ 5-8 12,000,634 12,000,634 12,000,634 36,001,903 
 รวมทั้งสิ้น 14,721,577 14,721,577 14,721,577 44,164,731 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. งบพัฒนาคุณภาพตามกลยุทธ์ 
2.1 สรุปงบประมาณตามกลยุทธ์ระดับปฐมวัย 
 

กลยุทธ์ 
2563 2564 2565 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

2 315,174 2 315,174 2 315,174 6 945,522 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

8 338,076 8 338,076 8 338,076 24 1,014,228 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1 68,720 1 68,720 1 68,720 3 206,160 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ 

1 69,030 1 69,030 1 69,030 3 207,090 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหาร
จัดการและสร้างเครือข่าย 

3 34,445 3 34,445 3 34,445 9 103,335 

รวม 15 825,445 15 825,445 15 825,445 45 2,476,335 
 
 
 



 
 

 
 

2.2 สรุปงบประมาณตามกลยุทธ์ระดับประถมศึกษา 
 

กลยุทธ์ 
2563 2564 2565 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

10 4,815,610 10 4,815,610 10 4,815,610 30 14,446,830 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

17 2,705,806 17 2,705,806 17 2,705,806 51 8,117,418 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1 1,929,100 1 1,929100 1 1,929100 3 5,787,300 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ 

2 2,669,040 2 2,669,040 2 2,669,040 6 8,007,120 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหาร
จัดการและสร้างเครือข่าย 

3 406,130 3 406,130 3 406,130 9 1,218,390 

รวม 33 12,525,686 33 12,525,686 33 12,525,686 99 37,577,058 
 



 
 

 
 

กลยุทธ์ สู่งาน/โครงการ/กิจกรรมระดับปฐมวัย 
ปีการศึกษา 2563 - 2565 

 
ที ่ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เป้าหมายข้อที่ 1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัด

การศึกษาและมาตรฐานสากล มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

 
 

2 เป้าหมายข้อที่ 2 สถานศึกษาน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ 
มีการประเมนิ ทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรงุ และรายงานผลการใช้หลักสตูรสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

กลุ่มงาน
วิชาการและ
บริหารทั่วไป 

3 เป้าหมายข้อที่ 3 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบการ
บริหาร ANBCR Model  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย 

 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย 

กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

4 เป้าหมายข้อที่ 4 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล (Five Step for student Development) และเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

5 
 
 
 

เป้าหมายข้อที่ 5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน/ และบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

   

   

   

   



 
 

 
 

ที ่ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
6 เป้าหมายข้อที่ 6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มี

คุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล มีทักษะความรู้ ความสามารถขั้นสู ง
มากกว่าระดับปกติ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

7 เป้าหมายข้อที่ 7 ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

 โครงการน้องอนุบาลวัยใส  ใส่ใจสุขภาพ 

กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

8 เป้าหมายข้อที่ 8 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

 โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

9 เป้าหมายข้อที่ 9 ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัล คิดประดิษฐ์อย่างมี
ความสามารถในการปรับตัว มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร M E P ระดับปฐมวัย 

กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

10 เป้าหมายข้อที่ 10 ครูมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าพัฒนางาน พัฒนาตนเอง
จากแหล่งวิชาการต่าง ๆ ใช้แหล่งเรียนรู้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน ใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม มีการตรวจสอบ ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 โครงการพัฒนาบุคลากรสายชั้นปฐมวัย 

กลุ่มงานบริหาร
บุคลากร 

11 เป้าหมายข้อที่ 11 สถานศึกษาพัฒนาครูให้เป็นผู้น าและมีความเชีย่วชาญในการจัด 
การเรียนรู้เฉพาะด้าน สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ และใชเ้ทคโนโลยีในการจัดการเรยีนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 โครงการพัฒนาบุคลากรสายชั้นปฐมวัย 

กลุ่มงานบริหาร
บุคลากร 

12 เป้าหมายข้อที่ 12 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ การใช้บริการอย่างมีคุณภาพจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ มีสื่ อการเรียนรู้ที่ มีคุณภาพระดับ

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 



 
 

 
 

ที ่ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานสากลเพียงพอต่อนักเรียน มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเชื่อมโยง
ครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
 โครงการหนูน้อยสมองใสด้วย ไอ.ที. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

กลยุทธ์ สู่งาน/โครงการ/กิจกรรมระดับประถมศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 - 2565 

 
ที ่ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เป้าหมายข้อที่ 1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัด

การศึกษาและมาตรฐานสากล มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 โครงการพัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
 โครงการศูนย์อาเซียนศึกษา 

กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

 
 
 
 

2 เป้าหมายข้อที่ 2 สถานศึกษาน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ 
มีการประเมิน ทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุง และรายงานผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ  (MEP)  
 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้ม (IEC) 
 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษาจีนเข้ม (ICC) 

 โครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

3 เป้าหมายข้อที่ 3 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบการ
บริหาร ANBCR Model  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 โครงการเปิดบ้านวิชาการ 
 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
 โครงการพัฒนางานทะเบียน  งานวัดและประเมินผล 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย 
 โครงการประกันคุณภาพภายใน 
 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินพัสดุ 
 โครงการทะเบียนนักเรียนและระบบงานทะเบียนนักเรียน 

กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

  
 
 
 
 

 

   



 
 

 
 

ที ่ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
4 เป้าหมายข้อที่ 4 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่

มาตรฐานสากล (Five Step for student Development) และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 โครงการพัฒนาบุคลากร 

กลุ่มงานบริหาร
วิชาการและ

บริหารบุคลากร 

5 
 
 

เป้าหมายข้อที่ 5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน/ และบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 โครงการพัฒนาบุคลากร 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไปและ

บริหารบุคลากร 

6 เป้าหมายข้อที่ 6 ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มี
คุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล มีทักษะความรู้ ความสามารถขั้นสูง
มากกว่าระดับปรกต ิ
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน 
 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพทางกีฬา 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ 

กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

7 เป้าหมายข้อที่ 7 ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

 โครงการพัฒนาปรับปรุงวงดนตรีพื้นเมือง  วงดนตรีไทย วงดนตรีสากล 

กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ที ่ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
8 เป้าหมายข้อที่ 8 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัยนักเรียน 
 โครงการแนะแนว 

กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

9 เป้าหมายข้อที่ 9 ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัล คิดประดิษฐ์อย่างมีความสามารถ
ในการปรับตัว มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

 โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

10 เป้าหมายข้อที่ 10 ครูมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าพัฒนางาน พัฒนาตนเอง
จากแหล่งวิชาการต่าง ๆ ใช้แหล่งเรียนรู้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน ใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม มีการตรวจสอบ ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

กลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 

11 เป้าหมายข้อที่ 11 สถานศึกษาพัฒนาครูให้เป็นผู้น าและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะด้าน สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ้
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 โครงการพัฒนาบุคลากร 

กลุ่มงานบริหาร
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ที ่ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
12 เป้าหมายข้อที่ 12 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ การใช้บริการอย่างมีคุณภาพจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้มีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลเพียงพอต่อ
นักเรียน มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเชื่อมโยงครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

 โครงการโรงเรียนสีเขียว 
 โครงการสระว่ายน้ า 
 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ส่วนที่ 4 

การน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ปีการศึกษา 2563 – 2565 ฉบบันี้ เป็นแผนที่
ชี้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่ครอบคลุมการด าเนินงานทุกฝ่าย ให้ทุกหน่วยงานในโรงเรียนเข้า
มามีส่วนร่วม ในการน าวัตถุประสงค์ นโยบาย ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน มาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติ
การ มีแผนงานและโครงการรองรับ เพ่ือให้แผนพัฒนาของโรงเรียนมีความสมบูรณ์ และบรรลุเป้าหมายในทาง
ปฏิบัติ โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกเป้าหมาย โดยมีการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
โรงเรียนได้ก าหนดแนวทางการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติไว้ดังนี้ 
  1.จัดเตรียมและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ก าหนดมาตรการส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจในสาระของยุทธศาสตร์ โดยจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและความต้องการของชุมชน 
  2.จั ดท ากรอบและแนวปฏิบั ติ ของยุทธศาสตร์  โ ดยระดมสรรพก าลั งภาย ใน โ ร ง เ รี ยน 
ในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติทุกขั้นตอน 
  3.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้และเข้าใจแผนพัฒนาโรงเรียน 
  4.สร้ า งความตระหนักให้กับทุกฝ่ าย ทุกหน่ วยงาน บุคลากรทุกคนยอมรับและร่วมมือ 
ในการน าแผนพัฒนาไปเป็นกรอบในการจัดท างาน โครงการต่าง ๆ และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
  5.การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี บุคลากรจะมีส่วนร่วมและก าหนดสภาพความส าเร็จที่คาดหวังใน
แต่ละปี ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จที่ระบุไว้ในแต่ละเป้าหมายในแผนพัฒนา 
 
 
 
 

 

 
 


