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การจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม    
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เป้าหมายในการพัฒนา จัดท างาน โครงการและกิจกรรมรองรับ  โรงเรียนอนุบาลเชียงรายขอขอบคุณ
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เอกสารที่มีคุณค่าต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกกลุ่มงาน และบุคลากรทุก

ระดับจะร่วมกันน าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติอันก่อประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนา
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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

 

ประวัติควำมเป็นมำและข้อมูลสถำนศึกษำ 
 
 1. ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนอนุบาลเชียงรายสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 1  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ.2497โดยนายวิศิษฐ์  เรืองอ าพร 
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  เสนอขออนุมัติใช้ที่ดินต่อกรมสามัญศึกษา และของบประมาณก่อสร้าง
อาคารเรียน เปิดท าการสอนในปีพ.ศ.2498โดยนายเลื่อน  กฤษณมาระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสมัย
นั้นเป็นประธานมีนักเรียน 27 คนชาย18 คนหญิง 9 คนครู 2คนครูใหญ่คือ นางสาวศรีสะอาด  สุขานุ
ศาสตร์ และนางสาวอุษา  บุญค้ า เป็นครูประจ าชั้น ต่อมานางสาวศรีสะอาด สุขานุศาสตร์  ย้ายไปรับ
ราชการที่กรุงเทพฯ กรมสามัญศึกษาจึงแต่งตั้งให้นางอุษา 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 ต่อมาทางราชการมีค าสั่งแต่งตั้งให้  นางสาวประเทือง โชติช่วง ย้ายไปด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นางสาวจุฑามาศ  จันทร์เข็ม มาด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2531  จนเกษียณอายุ
ราชการในวันที่30  กันยายน พ.ศ. 2543 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายสายัณห์ นุกูล  มาด ารงต าแหน่ง
ในวันที่  9 ตุลาคม พ.ศ.2543  และนายสายัณห์  นุกูล ได้ลาออกจากราชการวันที่ 3 มีนาคม  พ.ศ.2547  
ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายปรีชา ศรีสุวรรณ์ มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน วันที่ 1 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2547 เกษียณอายุราชการวันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2548 ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้ง
ให้นายจ านงค์  พรมจันทร์ มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2549 และเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ทางราชการได้แต่งตั้ง
นายมงคล  สุภามณี มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2554 วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 1 ได้ส่งมอบพ้ืนที่โรงเรียนบ้านสันต้นเปาให้อยู่ในการดูแลของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยทาง
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย รับย้ายนักเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นเปา จ านวน 39 คน เข้ามาเรียนรวมกับ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ต่อมาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีมติเห็นชอบให้น า
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 ไปเรียนในที่พ้ืนที่สันต้นเปา  ต่อมานายมงคล สุภามณี 
เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30  กันยายน พ.ศ. 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 จึงได้แต่งตั้ง นายสุวิทย์  บุษรากุล มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาล
เชียงราย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และมีรองผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน 2 คน ได้แก่          
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นางวาสนา  ค าวัง และนายวรพจน์  อุ่นบ้าน  ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.  2563 นายสุรพงษ์  
อินทจักร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ต่อมาในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ นามเงิน และ
นางสาวนิศากร ขันใจ เข้ามาด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย และในวันที่ 14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษเชียงราย เขต 1 จึง ได้แต่งตั้ง        
นายสมนึก  จันทร์แดง มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย และในวันที่ 5 มกราคม 
พ.ศ.2564 นายฐปนนท์  ใจกล้า และนายยศวริศ โชติการจักรรัตน์ มารับต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  
 1.1 ที่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย   

(1) พ้ืนที่ที่ 1 (ในเมือง) ตั้งอยู่เลขที่  487  หมู่ 2   ถนนอุตรกิจ  ต าบลเวียง   อ าเภอเมือง
เชียงรายจังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์   57000  โทรศัพท์ 0-5371-1371 โทรสาร  0-5374-4279 
E-mail  : anubancr@hotmail.com www.anubancr.ac.th  ขนาดพ้ืนที่โรงเรียนอนุบาลเชียงราย   
มีที่ดินตามเอกสารหลักฐานที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข  ชร.29น.ส.ล. ฉบับที่ 891/2504 และทะเบียน
แปลงหมายเลขท่ี  ชร.1 น.ส.ล. ฉบับที่   888/2504 รวมพ้ืนที่ทั้งหมด  5 ไร่   2  งาน  25  ตารางวา 

 (2)  พ้ืนที่ ที่ 2 (สันต้นเปา)เลขที่ 478/2ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นเปาต าบลรอบ
เวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ขนาดพ้ืนที ่16 ไร่ 1งาน 53 ตารางวา 

1.2 สภำพชุมชน 
 ชุมชนและเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย  มีสองพ้ืนที่ได้แก่พ้ืนที่ที่ 1 (ใน

เมือง) และพ้ืนที่ ที่ 2 (สันต้นเปา) เป็นโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด  จึงมีเขตพ้ืนที่บริการที่ครอบคลุม
พ้ืนที่ทุกอ าเภอในจังหวัดเชียงราย ส าหรับพ้ืนที่ในเมืองรอบบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนในเขตเทศบาล
นครเชียงราย และบริเวณใกล้เคียงเป็นสถานที่ตั้งของหน่วย ราชการ รัฐวิสาหกิจ วัด  ตลาดสด  และ
ร้านค้ามีถนนรอบโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ส่วนพ้ืนที่สันต้นเปามีถนนพหลโยธินซึ่งเป็นเส้นทางหลักใช้ในการ
สัญจร ประชาชนในเขตบริการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายและรับราชการมี
รายได้และฐานะความเป็นอยู่ระดับปานกลาง ชุมชนมีความสัมพันธ์และร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดบัดี แต่อาจมีปัญหาการจราจรติดขัดอยู่บ้างในตอนเช้าก่อนเข้าเรียนและตอนเย็นขณะเลิก
เรียน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
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1.3  ตรำโรงเรียนอนุบำลเชียงรำย 
 

 
 

  สัญลักษณ์ รูปวงกลมใหญ่ล้อมรอบคติพจน์ และนามโรงเรียน รูปวงกลมเล็กเป็นลายกนก 
ล้อมรอบตรา  อ และดอกบัว ( อ สีน้ าเงิน   ดอกบัว สีชมพู) 

 ควำมหมำยของตรำสัญลักษณ์  วงกลมใหญ่ หมายถึง ความสามัคคี กลมเกลียว เป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกัน วงกลมเล็กลายกนก หมายถึง การรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย  รูปอักษรไทย อ  คือ 
อนุบาล แรกเริ่มความไร้เดียงสา รูปดอกบัวสีชมพู คือ ดอกไม้อันทรงคุณค่าด้านพุทธบูชา เปี่ยมด้วย
คุณธรรมน้อมน าใจส าหรับครอบครัวอนุบาล 
 1.4  คติพจน์ประจ ำโรงเรียน   

  สุโข  ปญฺญา   ปฏิลาโภ 
  ความได้ปัญญา   ก่อให้เกิดสุข 

 1.5  ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน  
     มารยาทดี      มีวินัย       ใฝ่ศึกษา   

 1.6  สีประจ ำโรงเรียน          
  ฟ้า   -  ชมพู 

 1.7  อักษรย่อของโรงเรียน         
  อบ.ชร. 

 1.8  สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน       
  ตรารูปอักษร อ. ดอกบัว 

 1.9  ปรัชญำโรงเรียน          
  ความรู่คู่คุณธรรม 

 1.10 อัตลักษณ์         
  ล้ าเลิศวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม                               

 1.11 เอกลักษณ์         
  เป็นเลิศทางวิชาการ 
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สภำพปัจจุบันสถำนศึกษำ  
 1. ข้อมูลบุคลำกร 

 1.1ข้อมูลบุคลำกร  (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564) 
 

ที ่ ประเภท 
เพศ ระดับกำรศึกษำ 

ชำย หญิง รวม 
ต่ ำกว่ำ 

ปริญญำตรี 
ปริญญำ

ตรี 
สูงกว่ำ

ปริญญำตรี 
1 ผู้อ ำนวยกำร 1 - 1 - 1 1 
2 รองผู้อ ำนวยกำร 2 2 4 - 4 4 
3 ครูประจ ำกำร 7 76 83 - 83 35 
4 บุคลำกรจ้ำงสอน 20 32 52    
 4.1 ครูชาวต่างประเทศ 11 14 25 - 25 3 
 4.2 ครูไทย 9 18 27 - 27 1 
5 บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน 14 44 58    
 5.1 ลูกจ้ำงประจ ำ 1 2 3 2 1 - 
 5.2 ผู้ช่วยครู (SL) 4 8 12 - 12 - 
 5.3 พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 9 34 43 30 13 - 
     - เจ้าหน้าที่การเงิน - 1 1 1 - - 
     - เจ้าหน้าที่พัสดุ - 2 2 - 2 - 
     - เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ - 1 1 - 1 - 
     - เจ้าหน้าที่ธุรการ - 2 2 - 2 - 
     - เจ้าหน้าที่พยาบาล - 2 2 - 2 - 
     - เจ้าหน้าที่ร้านค้า

สวัสดิการ 
- 1 1 1 - - 

     - เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ - 1 1 - 1 - 
     - เจ้าหน้าที่แม่บ้าน - 11 11 11 - - 
     - พ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย - 13 13 8 5 - 
     - พนักงานขับรถ 2 - 2 2  - 
     - เจ้าหน้าที ่

รักษาความปลอดภัย 
4 - 4 4 - - 

     - เจ้าหน้าที่ดูแลสวน 3 - 3 3 - - 
 รวมทั้งสิ้น 44 154 198 62 179 44 
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1.2 ข้อมูลนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564  
1.2.1 ระดับก่อนประถมศึกษำ  (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564) 

 

ชั้น 
จ ำนวน

ห้องเรียน 
จ ำนวน 

หมำยเหตุ 
ชำย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่ 2 7 62 78 140  
อนุบาลปีที่ 3 6 85 86 171 

รวมระดับก่อน
ประถมศึกษำ 

13 147 164 311  

 
1.2.2 ระดับประถมศึกษำ 
 

ชั้น 
จ ำนวน

ห้องเรียน 
จ ำนวน 

หมำยเหตุ 
ชำย หญิง รวม 

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 142 140 282  
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 153 147 300 
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 148 157 305 
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 131 150 281 
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 146 147 293 
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 167 130 297 
รวมระดับประถมศึกษำ 54 887 871 1,758 
              รวมทั้งสิ้น 67 1,034 1,035 2,069 
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 1.3 ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

 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 ่ ประเภทอำคำร แบบ 
พ.ศ.ที่
สร้ำง 

แหล่ง
งบประมำณ 

งบประมำณ 

1 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60  
พรรษา  ขนาด 18 
ห้องเรียน (อาคาร 1) 

แบบ สปช.2/28 2530 ราชการ 3,834,000 

2 
อาคารเรียน 9 ห้องเรียน 
(อาคาร 2) 

แบบ 2/28 2536 ราชการ 2,869,000 

3 
อาคารเรียน 8 ห้องเรียน 
(อาคาร 3) 

แบบพิเศษ 2518 ราชการ 995,000 

4 
อาคารเรียน 8 ห้องเรียน 
(อาคาร 4) 

แบบพิเศษ 2519 ราชการ 912,000 

5 
อาคารเรียน 8 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 / 
เงินบริจาค  

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

12 ส้วม 2 หลัง 20 ที่ 
แบบสปช.602-

2526 
2533 ราชการ 320,000 

13 ส้วม 8 ที่นั่ง แบบสปช.602/26 2538 ราชการ 136,000 
14 สระว่ายน้ า สร้างเอง 2552 สร้างเอง 4,736,918 
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 2) พ้ืนที่ที่ 2 (สันต้นเปา)เลขที่ 478/2 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นเปาต าบลรอบ
เวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  จ านวนพื้นที่ 16 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา เอกสารหลักฐานที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลข นส.3 เล่มที ่2หน้าที่ 29  เลขที ่362มีจ านวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน 9 
หลัง ดังนี้ 

 

ที ่ ประเภทอำคำร แบบ พ.ศ.ที่สร้ำง 
แหล่ง

งบประมำณ 
งบประมำณ 

1 
อาคารเฉลิมรัชมงคล 
ขนาด 3 ชั้น          
12 ห้องเรียน 

216 ล/57-ข        
ต้านแผ่นดินไหว 

2559 ราชการ 21,000,000 

2 
อาคารสันต้นเปา ตึกไม้ 2 
ชั้น ขนาด 8 ห้องเรยีน  

แบบ 017 2523 ราชการ - 

3 โรงฝึกงานชั้นเดียว แบบทรงปั้นหยา 2523 ราชการ - 

4 อาคารตึกชั้นเดียว แบบสปช.102 2523 ราชการ - 

5 
อาคาร 750 ปี เมือง
เชียงราย ขนาด 3 ชั้น 
18 ห้องเรียน  

แบบสปช.2/28 2555 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 (หอประชุม
รวงผึ้ง) 

แบบอาคาร
หอประชุม -โรง
อาหาร 101 ล./

27,101ล/27(พิเศษ) 

2561 ราชการ - 

8 หอสมุด แบบพิเศษ 2559 เงินบริจาค - 

9 ส้วม 2 หลัง สปช.605/45 2560 ราชการ - 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 1) ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2563 
  1.1 สรุปผลการประเมินในภาพรวม  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
   1.2 ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 

มำตรฐำน ผลกำรประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและสติปัญญาสมวัย การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือกระท า มีการวางแผนลง
มือปฏิบัติและทบทวน เด็กเกิดทักษะด้านความคิดรวบยอด แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถสนทนาตอบโต้กับผู้อ่ืนได้ อันเป็นพื้นฐานส าคัญในการเชื่อมต่อการ
เรียนรู้ในระดับสูง 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  กระบวนการบริหารและจัดการในระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เกิดจากการ
มีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภายในและภายนอก จึงท าให้โรงเรียน
มีหลักสูตรที่สอดคล้องเหมาะสม ครูมีคุณวุฒิ จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีสื่อสนับสนุนที่เพียงพอ
เหมาะสม โดยเฉพาะห้องเรียนระดับปฐมวัย มีการจัดสื่อ มุมประสบการณ์ครบ 5 มุม ทั้งมุมบ้าน ศิลปะ 
มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กและครู จน
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้รับการจัด
ประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมประจ าวัน 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Base Learning) ในกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป ในกิจกรรมสร้างสรรค์และเสรี กิจกรรม
กลางแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษา ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จากเขตพ้ืนที่ ตลอดจนเป็นแหล่ง
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เรียนรู้และศึกษาดูงานด้านไฮสโคป ให้กับครูในโรงเรียนและหน่วยงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด 
และโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ 
  1.3 แผนการพัฒนาคุณภาพในปีถัดไป 

  แผนปฏิบัติการที่ 1 ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และปฏิบัติการทางด้านทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอย่างเป็นรูปธรรม 
              แผนปฏิบัติการที่ 2 ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮสโคป (High Scope) 
เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือท าผ่านกิจวัตรประจ าวันการวางแผน (Plan) การลง
มือปฏิบัติ (Do) และการทบทวน (Review) ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และเสรี  

    แผนปฏิบัติการที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะสนามเด็กเล่นที่มีความปลอดภัย 
เหมาะสม สวยงาม เพียงพอต่อการใช้งานของเด็ก เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กต่อไป 

  แผนปฏิบัติการที่ 4 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถความเชี่ยวชาญ    เชิง
วิชาชีพ ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

  แผนปฏิบัติการที่ 5 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับช่วงอายุระยะความสนใจ 
และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก และบูรณาการสื่อท้องถิ่นมาใช้ในการจัดมุมประสบการณ์ เช่น สื่อมุมบ้าน  สื่อ
มุมศิลปะ  

  แผนปฏิบัติการที่  6  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Active 
Learning ผ่านกระบวนการคิด และผู้เรียนสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้ 

  แผนปฏิบัติการที่  7 การพัฒนาระบบการนิเทศภายใน ระดับชั้นปฐมวัย เพ่ือประกัน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 

 2) ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 
   2.1 สรุปผลการประเมินในภาพรวม  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
   2.2 ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 

มำตรฐำน ผลกำรประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีจุดเน้นในด้านการส่งเสริมวิชาการ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ครูได้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ ได้มุ่งพัฒนา
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ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข โรงเรียนได้ก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน
จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และเป็นเลิศทางวิชาการ 
  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้จัดกิจกรรมตาม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โครงการ
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้ม (IEC) โครงการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนเข้ม (ICC) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ Mimi English Program (MEP) โครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่ อความ  โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  โครงวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 
โครงการห้องสมุดมีชีวิต และโครงการห้องเรียนสีเขียว เป็นต้น 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาด้วยจุดเน้น  

“Cooperation” การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ
กิจอย่างชัดเจน โดยมีการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งในสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน เป็นโรงเรียนต้นแบบของการพัฒนาผู้เรียน เทียบเคียง
มาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานความเป็นไทยสอดคล้องกับบริบท
ชุมชนและท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับ ใช้รูปแบบการบริหาร ABCRd MODEL ( A – Academic คือการ
พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับดีถึงดีมาก  B - Best about 21st Century Skills ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน เป็นส่งเสริมรูปแบบการเรียนโดยการค้นคว้าเองของนักเรียน 
โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้า
ของการเรียนรู้ของตนเองได้ โดยการส่งเสริมความเข้าใจ ในเนื้อหา วิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 คือทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา และการสื่อสารและการร่วมมือ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างาน C – Community การส่งเสริมการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือประกันโอกาสให้คนไทยทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคในการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยข้าพเจ้าจะพัฒนาส่งเสริมให้มีองค์ประกอบที่ส าคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้   
Rd - Research and Development ส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาภายใต้
ประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21) มีการจัดท าโครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย และจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรรับผิดชอบงานแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน ตามความสามารถของบุคลากร  

  ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ด าเนินการจัดท าโครงการที่พัฒนากระบวนบริหารและ
การจัดการ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ โครงการประกัน
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คุณภาพภายใน โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ โครงการสระว่ายน้ า โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการ
พัฒนาหลักสูตร โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้ม ( Intensive English Curse : IEC) 
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ( Intensive Chinese Curse : ICC) โครงการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) โครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากล โครงการปรับปรุงดนตรีพ้ืนเมือง ดนตรีไทย 
โครงการพัฒนางานทะเบียน วัดผลและประเมินผล เป็นต้น     

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :    
    ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
  โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตาม

มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ เช่น จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(Active learning) จัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Five Step for Student Development) จัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Study : IS)  มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ใช้/พัฒนาสื่อ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่หลากหลายในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีการวัดประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional learning Community : PLC) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน น าผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน น าเสนอผลงานที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Best Practice) 

  ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ด าเนินการจัดท าโครงการที่พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โครงการงานทะเบียน วัดผล และประเมิน โครงการพัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
โครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้ม ( IEC) โครงการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีนเข้ม ( ICC) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ Mimi English Program (MEP) โครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  โครงการส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียน  โครงวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา โครงการห้องสมุดมี
ชีวิต และโครงการห้องเรียนสีเขียว เป็นต้น   
  2.3  แผนการพัฒนาคุณภาพในปีถัดไป 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
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1) โครงการห้องเรียนวิทย์คณิต 
2) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
3) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
4) โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
5) โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
6) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
7) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
8) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /ค่ายคณิตศาสตร์ 
9) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
   2) โครงการประกันคุณภาพภายใน  
   3) โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
   4) โครงการสระว่ายน้ า  
   5) โครงการพัฒนาบุคลากร 
   6) โครงการพัฒนาหลักสูตร 
   7)  โครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
   8) โครงการปรับปรุงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย 
   9) โครงการพัฒนางานทะเบียน วัดผลและประเมินผล 
   10) โครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   1) โครงการจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
   2) โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนรวม 
  สิ่งที่ต้องการจะด าเนินการ แนวคิด เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   1. โรงเรียนอนุบาลเชียงรายเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (Word 
Class Standard School)  ที่จะต้องยกระดับการเรียนการสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากลที่มีคุณภาพ 
ยกระดับการบริหารด้วยคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมี 3 ระดับคือ SCQA  OBECQA และ 
TQA ในปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้บริหารด้านคุณภาพในระดับ OBECQA ปีการศึกษา 2562 
จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพในระดับ TQA ต่อไป 
    2. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกดังนี้ เป็นเลิศทางวิชาการ 
สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
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ผลงำนที่ประสบผลส ำเร็จ 
 

 1. ผลงำนที่ประสบผลส ำเร็จระดับกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2563 
  1) เด็กมีการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาสมวัยมีความ
พร้อมในการศึกษาต่อไป  
  2) เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านการคิดเชิงเหตุผล  การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
การคิดรวบยอด การอ่านเขียนภาพสัญลักษณ์ และการสนทนาโต้ตอบและการเล่าเรื่อง ในระดับดี ตาม
กระบวนการการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป 
  3)  เด็กได้รับรางวัลในการแข่งขันวาดภาพของสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  ดังนี้ 
       - ชนะเลิศ วาดภาพระบายสี งานเดิน วิ่งเพ่ือสุขภาพและการศึกษา (ปาน้องล่น) ระดับชั้น
อนุบาล 2 
      - รองชนะเลิศอันดับ 1 วาดภาพระบายสี งานเดิน วิ่งเพ่ือสุขภาพและการศึกษา (ปาน้อง
ล่น) ระดับชั้นอนุบาล 2 
      - รองชนะเลิศอันดับ 2 วาดภาพระบายสี งานเดิน วิ่งเพ่ือสุขภาพและการศึกษา (ปาน้อง
ล่น) ระดับชั้นอนุบาล 2 
       - รางวัลชมเชย วาดภาพระบายสี งานเดิน วิ่งเพ่ือสุขภาพและการศึกษา (ปาน้องล่น) 
ระดับชั้นอนุบาล 2 
      - ชนะเลิศ วาดภาพระบายสี งานเดิน วิ่งเพ่ือสุขภาพและการศึกษา (ปาน้องล่น) 
ระดับชั้นอนุบาล 3 
      - รองชนะเลิศอันดับ 1 วาดภาพระบายสี งานเดิน วิ่งเพ่ือสุขภาพและการศึกษา (ปาน้อง
ล่น) ระดับชั้นอนุบาล 3 
      - รองชนะเลิศอันดับ 2 วาดภาพระบายสี งานเดิน วิ่งเพ่ือสุขภาพและการศึกษา (ปาน้อง
ล่น) ระดับชั้นอนุบาล 3 
       - รางวัลชมเชย วาดภาพระบายสี งานเดิน วิ่งเพ่ือสุขภาพและการศึกษา (ปาน้องล่น) 
ระดับชั้นอนุบาล 3 
   4) เด็กได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาภายในระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
ในรายการ  ดังนี้ ขี่ม้าเด้งดึง  วิ่งผลัดอ้อมหลัก  วิ่งผลัดเก็บของ  โยนบอลใส่ตะกร้า  แตะบอลเข้าประตู   
วิ่งผลัดข้ามสิ่งกีดขวาง  วิ่งผลัด 5 x 20 เมตร  วิ่งผลัด 5 x 30 เมตร 
  5)  โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร  คณะครู  
บุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  สมาคมครูและผู้ปกครอง  สมาคาศิษย์เก่า มีการจัดประชุม 
วางแผน ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งในสถานศึกษา  ในการการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจของสถานศึกษา เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพเด็ก  จัดท าแผนพัฒนาระยะ 3 ปี ปีการศึกษา 2563 – 2565  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี  โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้การบริหารจัดการระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
      6)  ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนเข้ารับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับ การประเมินพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
การจัดท าหลักสูตรปฐมวัยสู่หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
และจัดการประสบการณ์ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
                7)  โรงเรียนมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น ตลอดจนจัดให้มีหลักสูตรสองภาษาสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล  
            8)  จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้าน  ดนตรี  คอมพิวเตอร์  ภาษาจีน  
ภาษาอังกฤษ  และว่ายน้ า 
      9)  ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคปของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนและพัฒนาบุคลากร เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานด้านไฮสโคปของครู บุคลากรด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนเครือข่าย 
               10)  ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบของจังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และศึกษาดูงานของโรงเรียนต่าง ๆ 
  11) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา  ท าให้มีแผนการจัดประสบการณ์ท่ีครอบคลุมพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน  ส่งผลให้เด็กได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
           12) ครูผู้สอนได้รับการยกย่องและรับรางวัลดังนี้ 
                1) นางขนิษฐา  วังมณี ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทครูผู้สอน สาขาการศึกษาปฐมวัย 
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2564 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
                2) นางรุ่งฤด ี มโนใจ ได้รับโล่รางวัลครูดีศรีอ าเภอเมือง ประจ าปี 2564 โดยสมาคม
ครูและผู้บริหารอ าเภอเมืองเชียงราย 
          13) ครูทุกคนจัดประสบการณ์โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Base 
Learning)ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์  และจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮสโคป (HighScope) 
ในกิจกรรมสร้างสรรค์และเสรี ตลอดจนได้รับการพัฒนาโดยการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัด
ประสบการณ์แบบโครงงาน และไฮสโคป อย่างต่อเนื่อง  ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะวิทยากรให้ความรู้ด้าน
ไฮสโคปแก่โรงเรียนเครือข่ายในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เป็น
แหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานให้กับคณะครูโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และหน่วยงานอื่นที่สนใจ 
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           14)  ครูได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
 

 2. ผลงำนที่ประสบผลส ำเร็จระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 
  1)  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
  2)  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน 
  3)  สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมาย

ทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียน
มี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

  4)  นักเรียนเข้ารับการแข่งขันทักษะวิชาการในหลากหลายสถาบัน ได้รับรางวัล ดังนี้ 
   - นักเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ในวิชาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงการประเมินและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2563 
             - นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ในวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมโครงการประเมินและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2563 
   - นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม การแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ
โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดภาคเหนือ  ครั้งที่ 5  ปีการศึกษา 2563 
   - นักเรียนได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศการทดสอบวิชาภาษาไทย  (เสริมปัญญา) 
ระดับชั้น ป.2  

   - นักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศนักเรียนแกนน าต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน ระดับประถมศึกษา 
   - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ออกเสียงของนักเรียน  (RT) ระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ  
   - นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ ได้อันดับที่ 1 ของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดเชียงราย มีคะแนนสูง
กว่าระดับประเทศ โดยมีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มร้อยในรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 คน วิชาคณิตศาสตร์ 4 
คน ได้เต็มทั้งวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 1 คน 
   - นักเรียนในโครงการทดสอบทดสอบความรู้กับบริษัทเสริมปัญญาจ ากัด ผลการ
ทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย  รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ระดับประเทศ เด็กชายภาณุวัชร 
ยาดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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       - นักเรียนในโครงการทดสอบทดสอบความรู้กับบริษัทเสริมปัญญาจ ากัด ผลการ
ทดสอบวัดความรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ระดับ
จังหวัด เด็กชายภาณุวัชร ยาดี ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 

   - นักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด เด็กหญิงพัชรินทร์ ทิรินทอง ที่ได้รับ
รางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมประเภทเยาวชน ประจ าปีพุทธศักราช 2563 
  5)  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้ม 
(Intensive English Curse : IEC) โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน (Intensive Chinese Curse 
: ICC) โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) โครงการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
  6)  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2562 และได้ด าเนินการบริหารตามรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ภายใต้การ
บริหารงาน 4 ฝ่าย และขับเคลื่อนการท างานตามระดับสายชั้น มีหัวหน้าและวิชาการระดับสายชั้นเป็นผู้
ขับเคลื่อน โดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นแนวทางร่วมกันในการท างานและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ จนเป็นที่ยอมรับให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด และโรงเรียนยังได้ขับเคลื่อนการ
บริหารตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโครงการห้องเรียนสีเขียว ที่ให้ความส าคัญและตระหนักใน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินงานประสบผลส าเร็จจนได้รับรางวัลระดับประเทศ 
โรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับประถมศึกษา ประเภทจ านวนนักเรียน 
1,500 คนขึ้นไป  และโรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่นักเรียน) ระดับประถมศึกษา 
ประเภทจ านวนนักเรียน 1,500 คนข้ึนไป ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จนถึงปัจจุบัน 
  7)  โรงเรียนอนุบาลเชียงรายมีการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมี
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีหลักสูตรที่เป็นจุดเด่น  และเข้าร่วมในโครงการโรงเรียน 
มาตรฐานสากล (Word Class Standard  School) เช่น หลักสูตร Mini English Program  : MEP
หลักสูตร Intensive  English Program : IEC  หลักสูตร Intensive  Chinese  Course : ICC และ
ห้องเรียนทดลอง วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ของ สสวท. โดยทุกหลักสูตรปรับเนื้อหาให้มีความเข้มข้น
ในรายวิชาเพ่ิมเติม/กิจกรรมเสริมหลักสูตร ท าให้ครูได้พัฒนาตนเองจนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ดังนี้  
   1) นางพิกุล  ธรรมลังกา ได้รับรางวัลครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมี
คุณูปการด้านการศึกษา ระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔   
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   2) นางณัฐรุจา  ศรีค า   รับรางวัลรางวัลครูดีในดวงใจ   รับรางวัลพระพฤหัสบดี และ
รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
กิจกรรมนักเรียนด้านวิชาการ ครั้งที่  9 
   3) นางอุไร  อุตอ่ินแก้ว ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น วิชาวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
   4)  นางสาวนิตยา  วันทองทักษ์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น วิชาศิลปะศึกษา ในงานวัน
ครู ประจ าปี 2564  
   5) นายณัฐวุฒิ  ช่างสอน ได้รับรางวัลครูดีศรีอ าเภอเมืองเชียงราย ประจ าปี 2563 
ระดับดีเยี่ยม อันดับ 1 ประเภทบุคลากรทางการศึกษา 
   6) นายอนันต์ยศ  ประมาณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2564 
   7)  นางวรรณภา  เตจ๊ะ ครูดีเด่นกลุ่มงานการศึกษาพิเศษตามโครงการเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรทาง การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกและผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมโรงเรียน  (SWOT Analysis) 
 สภาพทั่วไปของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนเมืองที่มีสถานที่ราชการ  
แหล่งเรียนรู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  ซึ่งจัดเป็นชุมชนทางการเรียนรู้  มีปัจจัยที่เป็นทั้งโอกาสที่เอื้อต่อการ
พัฒนาและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา  ดังนี้  
 

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 

ที ่ ประเด็นปัจจัย 
โอกำส (+) 
อุปสรรค (-) 

1. ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม(S)  
1. โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมืองมีการคมนาคม และการสื่อสารสะดวก รวดเร็ว 
ส่งผลต่อนักเรียน ผู้ปกครองในการติดต่อประสานงานกับภาครัฐและเอกชน 

+ 

2. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้หลากหลายที่เอื้อต่อการไปศึกษาของนักเรียน เช่น หอ
ประวัติพญามังราย  เสาสะดือเมืองเชียงราย ณ วัดกลางเวียง ฯลฯส่งผลเอื้อต่อ
การไปศึกษาของนักเรียน 

+ 

3. องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือต่อโรงเรียนท าให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

+ 

4. ชุมชนมีสถานศึกษาทุกระดับที่เอ้ือต่อการศึกษาของผู้เรียนในการจัดท า
เครือข่ายความร่วมมือ 

+ 

5. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ และให้บริการ เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานภาคราชการ  
ฯลฯท าให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ และบริการอย่างทั่วถึง 

+ 

6. ชุมชนและสถาบันทางศาสนาให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา  
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 

+ 

7. ที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ในเมืองตั้งอยู่ใกล้ตลาดสด เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
ความแออัด  ขยะ  มลพิษทางเสียง  กลิ่น  ส่งผลถึงสุขภาพและการจัดการเรียน
การสอนของครูและนักเรียน  

- 

8. ปัญหาการจราจรติดขัดช่วงเวลาเร่งด่วน ท าให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางมา
โรงเรียนของนักเรียน 

- 
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ที ่ ประเด็นส ำคัญ 
โอกำส (+) 
อุปสรรค (-) 

2. ด้ำนเทคโนโลยี (T)  
1. เทคโนโลยีทันสมัยและความก้าวหน้าด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งผลให้
นักเรียน  ครู  ผู้ปกครองได้รับ ข้อมูลสารสนเทศท่ีรวดเร็ว และเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย จากทุกท่ี ทุกเวลา 

+ 

2. ผู้ปกครองบางส่วนมีรายได้ดีมีโอกาสและความพร้อม ในการสนับสนุน
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการให้ความร่วมมือทางการศึกษา แก่ทางโรงเรียน 

+ 

3. การเข้าถึงเทคโนโลยีที่ง่าย และไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้นักเรียนบางส่วน
เข้าถึงข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมทางลบ 

- 

3. ด้ำนเศรษฐกิจ (E)  
1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ดี และมีการประกอบอาชีพหลากหลายท าให้เกิด
การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน 

+ 

2. ผู้ปกครองบางส่วนมีรายได้ดีมีโอกาสและความพร้อม ในการสนับสนุน
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการให้ความร่วมมือทางการศึกษา แก่ทางโรงเรียน 

+ 

3. ผู้ปกครองบางส่วนไม่สร้างความตระหนัก ให้เห็นคุณค่าของเงิน  และสิ่งของ   
ท าให้นักเรียนมีนิสัยไม่ประหยัดและไม่รักษาสิทธิของตนเอง 

- 

4. ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรับผิดชอบในการดูแลเรื่องการจัดการศึกษาและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของบุตรหลาน ท าให้ค้าง ค่าบ ารุงการศึกษาแก่โรงเรียน 

- 

5. ผู้ปกครองส่วนใหญ่น ารถส่วนตัวมารับส่งบุตรหลานในช่วงเช้า และเย็น ท าให้
เกิดการจราจรติดขัด และท าให้เกิดมลพิษ 

- 

4. ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (P)  
1. นโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 

+ 

2. นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานสากล ท าให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนยอดนิยม 

+ 

3. นโยบายปฏิรูปการศึกษา ยกวิทยฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ผลิตครูให้มีคุณภาพ
ทัดเทียมนานาชาติ ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู 

+ 

4. นโยบายภาครัฐด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลต่อการน าไปสู่
การปฏิบัติของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

- 
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
 

ที ่ ประเด็นส ำคัญ 
จุดแข็ง(+)/ 
จุดอ่อน (-) 

1. ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย (s1)  
1. โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนส่งผลต่อเป้าหมาย การพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 

+ 

2. โรงเรียนมีการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากมีโครงสร้างการบริหารจัดการแบบกระจายอ านาจโดย
แบ่งเป็น 4 ฝ่าย และแบ่งการบริหารงานที่เป็นสายชั้น 

+ 

3. การรับผิดชอบตามภาระงานของครูมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลต่อ การเรียนรู้งาน 
ของครูผู้รับผิดชอบ เนื่องจากวาระการท างาน นอกเหนือจากภาระงานสอน 

- 

2. ด้ำนผลผลิตและบริกำร (s2)  
1. นักเรียนส่วนใหญ่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์สูง เนื่องจากการ
จัดสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน การจัด กิจกรรมที่หลากหลายใน
การเรียนการสอน 

+ 

2. นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ มีมารยาท ใฝ่รู้ มีภาวะผู้น า 
กล้าแสดงออก มีความเสียสละมีน้ าใจ เนื่องจากโรงเรียนมีการจัด กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน 

+ 

3. โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน เนื่องจากโรงเรียนมีนโยบาย
การบริหารจัดการด้านเด็กพิเศษเรียนร่วม 

+ 

4. นักเรียนบางส่วนยังมีความบกพร่องทางด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบ
ขาดวินัยต่อตนเองและส่วนรวม เนื่องจากความแตกต่าง ของครอบครัวบางส่วน
ที่มี ปัญหาทางสถานภาพ ทางเศรษฐกิจ และสังคม 

- 

3. ด้ำนบุคลำกร (m1)  
1. ครสู่วนใหญ่มีการพัฒนาตนเองให้มีวิทยฐานะสูงขึ้นมีประสบการณ์ที่
หลากหลายและได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในสาขาวิชาต่างๆเพราะ
ครูได้รับการส่งเสริม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

+ 

2. ครูส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและได้จัดการเรียนรู้ ที่ตรง
กับสาขาวิชา ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

+ 
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ที ่ ประเด็นส ำคัญ 
จุดแข็ง(+)/ 
จุดอ่อน (-) 

 3. ครูบางส่วนมีความรู้ไม่ตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ ท าให้ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับสมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

- 

 4. ครูและบุคลากรบางส่วนปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มประสิทธิภาพตามสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง เนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ขาดขวัญ ก าลังใจ 

- 

4. 
 

ด้ำนประสิทธิภำพกำรเงิน (m2)  
1. โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการ เนื่องจากได้รับจัดสรร
งบประมาณจากภาครัฐและการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 

+ 

2. นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายเนื่องจากครู ส่วน
ใหญ่มีความรู้ ความสามารถในการใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีทันสมัยใน การจัดการ
เรียนรู้ 

+ 

3. ระบบการบริหารงบประมาณยังไม่คล่องตัว และตอบสนองต่อการรับบริการ
ของครู และบุคลากรอย่างเต็มที่ เนื่องจากบุคลากรการปฏิบัติไม่เพียงพอ และ
การชี้แจงการด าเนินการตามแนวทางและระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ไม่
ทั่วถึง 

- 

5. ด้ำนวัสดุ ทรัพยำกร (m3)  
 1. นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระด้วยอุปกรณ์การ

เรียนรู้ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เนื่องจากโรงเรียนสนับสนุนให้ครใูช้สื่อด้านเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนเหมาะสม เพียงพอ 

+ 

 2. นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายเนื่องจากครูส่วน
ใหญ่มีความรู้ ความสามารถในการใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการจัดการ
เรียนรู้ 

+ 

 3. อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการยังไม่เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอน เนื่องจากอาคารเรียนและห้องปฏิบัติมีสภาพเก่าและช ารุดทรุด
โทรม 

- 

6. ด้ำนบริหำรจัดกำร (m4)  
1. การบริหารการจัดการในโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานสากล เนื่องจากการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

+ 
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ที ่ ประเด็นส ำคัญ 
จุดแข็ง(+)/ 
จุดอ่อน (-) 

 2. การบริหารที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการกระจายอ านาจในการบริหาร
จัดการและก าหนดโครงสร้างที่ชัดเจน 

+ 

 3. การด าเนินการบริหารจัดการเป็นระบบตามแผน เนื่องจากแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีอย่างชัดเจน 

+ 

 4. นักเรียนได้รับการดูแลที่ปลอดภัยและผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นเนื่องจาก
โรงเรียนจัดระบบการรักษาความปลอดภัย เช่น ยามรักษาการณ์ กล้องวงจรปิด 

+ 

5. โรงเรียนมีการด าเนินการตามแผน มีการติดตาม ประเมินผล เนื่องจากมี
ระบบการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 

+ 

 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนานกว่า 60 ปี ด้วยวัตถุประสงค์การก่อตั้งเพ่ือ

เป็นต้นแบบของการจัดการด้านปฐมวัยและประถมศึกษา จึงมีจุดแข็งในด้านระบบการบริหารจัดการที่
ชัดเจนเป็นระบบ นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ จึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เมื่อเทียบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับต่างๆ ประกอบกับมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากด้วย
ประสบการณ์  ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน  เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและสังคมมาอย่างยาวนาน 
โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านงบประมาณจึงส่งผลให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการศึกษามากกว่า
โรงเรียนอ่ืนๆ ที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกัน  อีกทั้งท่ีตั้งของโรงเรียนอยู่ในชุมชนอันแวดล้อมด้วยความ
พร้อมในด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งแหล่งเรียนรู้ การบริการด้านสาธารณูปโภคและสื่อสาร
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อันเป็นปัจจัยในส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน  นอกจากสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัย
แวดล้อมโดยตรงของโรงเรียน ปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ชัดเจน  เอ้ือต่อการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจึงส่งผลต่อการจัดการศึกษา  
 แต่ถึงอย่างไรก็ตาม  ยังมีสิ่งที่เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนแห่งนี้
หลายด้าน  อาทิ ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน ท าให้
นักเรียนได้รับโอกาสในการปฏิบัติกิจกรรมที่ไม่ทั่วถึง เนื่องจากอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการช ารุด  ไม่เพียงพอ
กับจ านวนนักเรียน  ครูมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลต่อการเรียนรู้งาน อีกทั้งครูบางส่วนมีความรู้ไม่ตรง
กับสายงานที่รับผิดชอบ ท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับสมรรถนะประจ าต าแหน่ง 
ประกอบกับระบบการบริหารขาดความคล่องตัว ส่งผลให้การตอบสนองต่อการรับบริการของครูและ
บุคลากรตลอดจนการชี้แจงการด าเนินการตามแนวทางและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ทั่วถึง อีกท้ัง
นักเรียนบางส่วนยังมีความบกพร่องทางด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบและขาดวินัยต่อตนเองและ
ส่วนรวม เนื่องจากความแตกต่างของครอบครัวบางส่วนที่มีปัญหาทางสถานภาพ ทางเศรษฐกิจและ
สังคม  ดังนั้นการบริหารจัดการภายใต้ขอบเขตปัจจัยข้างต้น  อันประกอบทั้งปัจจัยส่งเสริมอันได้แก่ด้าน
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ที่เป็นจุดเด่น จุดแข็ง ของโรงเรียน เพ่ือลดจุดอ่อนและอุปสรรคของการจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นดังความมุ่งหวังของผู้ปกครองและสังคม อันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการอย่างสูงสุด 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางและกลยุทธ์การจัดการศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนอนุบาลเชียงรายเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาจัดการเรียนการสอนมี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล (World Class Standard) มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานความ
เป็นไทย 

 

พันธกิจ (Missions) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 

2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

3. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard)และ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) 

และมีอัจฉริยภาพมุ่งสู่เวทีการแข่งขันทาง 

วิชาการทุกระดับ  
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และในระดับ

เดียวกับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการน านวัตกรรม/ผลวิจัยไปใช้ เพ่ือความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

7. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาให้ผู้เรียนมีอัจฉริยภาพ 

 

เป้าหมายของโรงเรียน 
1.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา และ

มาตรฐานสากล มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
2. สถานศึกษาน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการประเมิน ทบทวน 

ตรวจสอบ ปรับปรุง และรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบการบริหาร ANBCR Model 

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
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4. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้นของการพัฒนาผู้ เรียนสู่มาตรฐานสากล          

(Five Step for student Development) และเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญโดยการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก      
(Active learning) 

5. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะของผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะความรู้ ความสามารถขั้นสูงมากกว่าระดับปรกติ 

7. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 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 

 
ประเด็นกลยุทธ ์

1. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
5. พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย  
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การก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  ระดับปฐมวยั 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

1. เด็กมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 ของเด็กมีน้ าหนัก - ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. เด็กมีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี ร้อยละ 90 ของเด็กมีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี  
3. เด็กรักษาความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค   
สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ
สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืน 

ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถรักษาความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่น  

4. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้ 

ร้อยละ 90 ของเด็ก สามารถเคลื่อนไหวร่างกายยอย่างคล่องแคล่ว 
ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้  

5. เด็กใช้มือ – ตา ประสานสัมพันธ์กันได้ดีตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถใช้มือ– ตา ประสานสัมพันธ์กัน  

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

1. เด็กแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัย   ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม
กับวัย  

2. เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน  ร้อยละ 90 ของเด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน  
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
3.เด็กสนใจและมีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีความสนใจและมีความสุข และแสดงออกผ่าน
งานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

4. เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต  ร้อยละ 90 ของเด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
5. เด็กมีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน  ร้อยละ 90 ของเด็กมีความเมตตา กรุณามีน้ าใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน  
6. เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ร้อยละ 90 ของเด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
7. เด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ ร้อยละ 90 ของเด็กมีความรับผิดชอบ 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

1. เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
 

ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน 

2. เด็กมีวินัยในตนเอง ร้อยละ 90 ของเด็กมีวินัยในตนเอง 
3. เด็กมีความประหยัดและพอเพียง ร้อยละ 90 ของเด็กมีความประหยัดและพอเพียง 
4. เด็กดูแลรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5. เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และรักความเป็นไทย  ร้อยละ 90 ของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และรักความเป็นไทย 
6. เด็กยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ร้อยละ 90 ของเด็กยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
7. เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
8. เด็กปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่

ดีของสังคม 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 

และแสวงหาความรู้ได้ 

1. เด็กสนทนาโต้ตอบอย่างง่ายได้อย่างน้อย 2 ภาษาและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถสนทนาโต้ตอบได้อย่างน้อย 2 ภาษา
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

2. เด็กมีความสามารถอ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้ ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถอ่านเขียนภาพและสัญลักษณ์ได้ 
3. เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด ร้อยละ 90 ของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด 
4.  เด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ร้อยละ 90  ของเด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
5. เด็กมีความสามารถในการวางแผน การคิดแก้ปัญหา
และตัดสินใจ 

ร้อยละ 90  ของเด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

6. เด็กท างานศิลปะตามจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 

ร้อยละ 90  ของเด็กสามารถท างานศิลปะตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

7. เด็กแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว ตามจินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์ 

ร้อยละ 90  ของเด็กแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว ตามจินตนาการ
อย่างสร้างสรรค์ 

8. เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 90  ของเด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
9. เด็กมีความสามารถในคิดวิเคราะห์ ใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ และน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
 
 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 
4 ด้านเหมาะสมกับเด็ก สภาพท้องถิ่น และหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการ

ทั้ง 4 ด้านเหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่นและหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 

1. จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยสอนครบทุกชั้น  และครู
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

สถานศึกษามีครูครบทุกชั้น 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์ 
 

1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 

ครรู้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านอย่างเหมาะสมไม่ต่ ากว่าปีละ ๒๐ 
ชั่วโมงเป็นประจ าทุกปี 

2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดประสบการณ์แบบ Active Learning (HiScope 
,Project approach) 

ครรู้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบการจัดประสบการณ์แบบ Active 
Learning 

 3. ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 

 
 

ครรู้อยละ 90 มีทักษะในการจัดประสบการณ์และประเมิน
พัฒนาการเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 

1. มีอาคารเรียนเป็นเอกเทศ สะอาด และปลอดภัย  จัดอาคารเรียนเป็นเอกเทศ จัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น 
ค านึงถึงความปลอดภัย 

2. ห้องเรียนมีมุมประสบการณ์มีสื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ห้องเรียนมีมุมประสบการณ์ อย่างน้อย 5 มุม และมีสื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 

 3. ห้องเรียนมีสื่ออ านวยความสะดวก อย่างเพียงพอ ห้องเรียนมีสื่ออ านวยความสะดวก ได้แก่ Smart TV  คอมพิวเตอร์  
ปรินท์เตอร์  อินเทอร์เน็ต  เครื่องเล่นดีวีดี ครบทุกห้องเรียน 

 4. มีห้องเรียนเสริมหลักสูตร ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเพียงพอ โรงเรียนมีห้องเรียนเสริมหลักสูตรให้เด็กได้เรียนรู้อย่างน้อย 5 
ห้องเรียน 

2..5   ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับครู 

1. มีห้องศูนย์วิชาการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ และ
พัฒนาครู 

มีห้องศูนย์วิชาการทีใ่ห้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ และพัฒนาครูอย่าง
เพียงพอและทันสมัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลอ่ืนได้ 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม 
 

1.  สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดย  
     1)  ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และจุดเน้นของสถานศึกษา  

สถานศึกษาจัดท าระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม โดย  
     1) ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และจุดเน้นของสถานศึกษา  
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
     2)  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอด
รับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด 
     3)  ด าเนินการตามแผน 
     4)  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
     5)  ติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
     6)  จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น า
ผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่ง
รายงานผลการประเมินต่อต้นสังกัด 
 

2)จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐาน
ที่สถานศึกษาก าหนด 
     3) ด าเนินการตามแผน 
     4) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     5) ติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
     6) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ต่อต้นสังกัด 

มาตรฐานที่  3   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 
3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

1.  ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ครรู้อยละ 90 วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 
 

1.  ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ครรู้อยละ 90 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
2.  ครูจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้สื่อที่
หลากหลายตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ 
ของเด็กเป็นรายบุคคล 

ครรู้อยละ 90 จัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้สื่อที่
หลากหลายตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ของเด็ก
เป็นรายบุคคล 

 3.  ครูจัดกิจกรรมโดยเด็กได้ลงมือ กระท า สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

ครูร้อยละ 90 จัดกิจกรรม โดยเด็กได้ลงมือกระท า สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

1.  ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มี
พ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และ
การจัดกิจกรรม  

ครูร้อยละ 90 จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มี
พ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัด
กิจกรรม 

 2.  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะ
ความสนใจ และวิธีการเรียนรู้ของเด็ก 

ครูร้อยละ 90 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะ
ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น สื่อสะเต็มศึกษา ที่
กระตุ้นให้คิดสร้างสรรค์ผลงาน 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมิน

1.  ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  

ครูร้อยละ 90 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

2.  ครูวิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาคุณภาพเด็ก 

ครูร้อยละ 90 วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และน าผลการประเมินไป
พัฒนาคุณภาพเด็ก 

3.  ครูน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

ครูร้อยละ 90 น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
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ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวช้ีวัดและเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การ
สื่อสารและการคิดค านวณ 
 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านค าพ้ืนฐานตาม
ระดับชั้น 

ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีความสามารถในการอ่าน
ค าพ้ืนฐานตามระดับชั้น 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนค าพ้ืนฐานตาม
ระดับชั้น 
 

ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการเขียน
ค าพ้ืนฐานตามระดับชั้น 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารตามระดับชั้น 
 

ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการ
สื่อสารตามระดับชั้น 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามระดับชั้น ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิด
ค านวณตามระดับชั้น 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวช้ีวัดและเป้าหมายความส าเร็จ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล 

ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

1.  ผู้เรียนมีผลงาน ที่น าไปสู่การขยายผล/ ต่อยอดอย่าง
น้อยคนละ 1 ชิ้นงาน 

ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลงาน ที่น าไปสู่การขยาย
ผล/ ต่อยอดอย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นงาน 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 

1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบค้น จากแหล่งเรียนรู้
และสื่อต่าง ๆ สรุปความรู้ด้วยตนเอง  

ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการสืบค้น 
จากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ สรุปความรู้ด้วย
ตนเอง 

2.  ผู้เรียนสามารถสื่อสาร น าเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยี 

ผู้เรียน ร้อยละ 80 สามารถสื่อสาร น าเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลย ี

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
สถานศึกษาตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 
 

1.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพ อย่าง
น้อย 1 ประเภท 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
ต่องานอาชีพ อย่างน้อย 1 ประเภท 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวช้ีวัดและเป้าหมายความส าเร็จ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามสถานศึกษาก าหนด  

ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษา
ก าหนด 

2.  ผู้เรียนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ผู้เรียน ร้อยละ 80 ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 1.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีในท้องถิ่น 

2.  ผู้เรียนเล่นดนตรีได้อย่างน้อย  คนละ1 ชนิด ผู้เรียน ร้อยละ 80 เล่นดนตรีได้อย่างน้อย    
คนละ 1 ชนิด 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

1.  ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  

ผู้เรียน ร้อยละ 85 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
บนความแตกต่างระหว่างบุคคล  

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

1.  ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ  สังคม  
สติปัญญา 

ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์  จิตใจ  สังคม  สติปัญญา 

2.  ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ผู้เรียน ร้อยละ 85  มีจิตสาธารณะ 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวช้ีวัดและเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา

ก าหนดชัดเจน 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 1.  โรงเรียนอนุบาลเชียงรายใช้รูปแบบการบริหาร 
ABCRd MODEL ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ี
ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการน าข้อมูลมา
ใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1.  โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดระบบงานวิชาการ พัฒนา
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านในทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ พัฒนา
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านใน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

1.  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ครูและบุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี 
และใช้กระบวนการ PLC ในพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ไม่น้อยกว่า  50 ชั่วโมง/ป ี
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวช้ีวัดและเป้าหมายความส าเร็จ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1.  โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้ปลอดภัย
และเอ้ือต่อการเรียนรู้จัดเทคโนโลยี สิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้จากแหล่งเรียนรู้ ตามศักยภาพและ
ประเภทของเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

1.  โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

จัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพและ
ประเภทของเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1.  จัดการเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้โดยการใช้
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงที่เน้นให้ผู้เรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้2.ครูร้อยละ 
ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาเทคนิคกระบวนการ
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวช้ีวัดและเป้าหมายความส าเร็จ 
2.  มีการพัฒนาเทคนิคกระบวนการเรียนการสอนของ
ตนเองเพ่ือใช้พัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
เทคนิค 
3.  มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

เรียนการสอนของตนเองเพ่ือใช้พัฒนาผู้เรียน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เทคนิค 
3. ครูทุกคน มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

1.  ครูใช้/พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.  ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่
หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ครูร้อยละ 80 ใช้/พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ครูทุกคน ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาที่หลากหลายในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

1.  มีการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน จัดสภาพ
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 
 

1. ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการผู้เรียนโดย
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก นักเรียนรักท่ีจะ
เรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานของสถานศึกษา ตัวช้ีวัดและเป้าหมายความส าเร็จ 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1.  สร้าง/พัฒนา/ใช้เครื่องมือ/วัดและประเมินผลที่
หลากหลายตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด
ของหลักสูตร 
2.  มีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อน าไปพัฒนาผู้เรียน 
 

1. ครูทุกคนสร้าง/พัฒนา/ใช้เครื่องมือ/วัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงที่
สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร 
2. ครูทุกคนมีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อ
น าไปพัฒนาผู้เรียน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

1.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูร้อยละ 80 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

 



41 
 

ส่วนที่ 3 
ประมาณการงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ปกีารศึกษา  2564 

 
 

3.1. ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2564 
 1. เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 
 2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 
 3. เงินรายได้สถานศึกษา 
 4. เงินจากองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

จ าแนกเป็นรายปีโดยคาดคะเนจ านวนนักเรียนแต่ละปี 
 

ที ่ รายได้แต่ละประเภท งบประมาณ หมายเหตุ 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3 

 

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 

- ปฐมวัย 

- ประถมศึกษา 
เงินอุดหนุนตามโครงการค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา 
(เรียนฟรี 15 ปี) 
     ค่าหนังสือเรียน 

- ปฐมวัย 

- ประถมศึกษา 
     ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

- ปฐมวัย 

- ประถมศึกษา 
     ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ปฐมวัย 

- ประถมศึกษา 
     ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

- ปฐมวัย 

- ประถมศึกษา 
เงินรายได้สถานศึกษา 

- ปฐมวัยปกติ 

3,868,900 
528,700 

3,340,200 
 
 

1,343,089 
62,200 

1,280,889 
726,180 

93,300 

632,880 
747,820 

62,200 

685,620 
977,570 
133,730 

843,840 
29,232,800 

1,413,700 
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ที ่ รายได้แต่ละประเภท งบประมาณ หมายเหตุ 

- ปฐมวัย MEP 

- ประถมศึกษาห้องเรียนปกติ 

- ประถมศึกษาห้องเรียนปกติ เน้น วิทย์ คณิต 

- ประถมศึกษาห้องเรียนพิเศษ ICC 

- ประถมศึกษาห้องเรียนพิเศษ IEC 

- ประถมศึกษาห้องเรียนพิเศษ MEP 

3,970,000 

5,510,600 

- 

2,213,700 

2,590,500 

13,534,300 

4 เงินจากองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น 8,276,000  

5 เงินรายได้คงเหลือ 19,000,000  
รวม 64,172,359  
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3.2  ประมาณการรายจ่าย ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

รายจ่ายแต่ละประเภท 

งบประมาณ  (บาท) 

อุดหนุน รายได้ 

4,846,470 48,232,800 

ส่วนที่ 1 งบบริหารทั่วไป (อุดหนุน 20 %)(รายได้ 60 %) 969,294 28,939,680 

     1.1 จ้างบุคลากร ครูชาวต่างประเทศครูอัตราจ้าง  
และบุคลากรอ่ืน  (40%) 

  19,293,120.00 

     1.2 ค่าสาธารณูปโภค (7.5%) 363,485.25 3,617,460.00 

     1.3 วสัดุ ส านักงาน (2.5%) 121,161.75 1,205,820.00 

     1.4 ซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง(2.5%) 121,161.75 1,205,820.00 

     1.5 ค่าครุภัณฑ์(2.5%) 121,161.75 1,205,820.00 

     1.6 ค่าตอบแทน(2.5%) 121,161.75 1,205,820.00 

     1.7 ค่าใช้สอย(2.5%) 121,161.75 1,205,820.00 

ส่วนที่ 2 งบส ารองฉุกเฉิน (อุดหนุน5%) (รายได้ 3 %) 242,323.50 1,446,984.00 

ส่วนที่ 3 งบพัฒนาตามแผนกลยุทธ์      

      3.1 เงินอุดหนุนตามโครงการค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา 
 (เรียนฟรี 15 ปี) 

3,794,659 

  

           3.1.1 ค่าหนังสือเรียน 1,343,089 

           3.1.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 726,180 

           3.1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 747,820 

           3.1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 977,570 

หมายเหตุ จัดสรรงบประมาณพัฒนาตามแผนกลยุทธ์โครงการ
ปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  จ านวน 977,570 บาท 
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รายจ่ายแต่ละประเภท 
งบประมาณ  (บาท) 

อุดหนุน รายได้ 
          3.2 งบประมาณพัฒนาตามแผนกลยุทธ์  
(อุดหนุน75%) (รายได้ 37 %) 

3,634,852.50 17,846,136.00 

                3.2.1 บริหารวิชาการ (45%) 1,635,684.00 8,030,761.00 

                3.2.2 บริหารทั่วไป (35%) 1,272,198.00 6,246,147.00 

                3.2.3 บริหารบคุคล (10%) 363,485.00 1,784,614.00 

                3.2.4 บริหารงบประมาณ (10%)          363,485.50 1,784,614.00 

ส่วนที่ 4 งบอาหารกลางวัน (งบเทศบาล)   8,276,000 

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 7,663,559 56,508,800 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 

 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 แบ่งตามการ
บริหารงาน 4 ฝ่าย ดังนี้ 

1. โครงการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  มี 25 โครงการ ดังนี้ 
1) ห้องสมุดมีชีวิต  

2) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  

3) เสริมสร้างประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล  

4) พัฒนาวิชาการ  

5) ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

6) เปิดบ้านวิชาการ   
7) การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini 

English Program) 
8) การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  

(Intensive English Course (IEC) 

9) การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีนเข้ม (Intensive Chinese Course) 

10) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ 

11) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

12) ห้องเรียนสีเขียวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

13) วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับประถม + ปฐมวัย 

14) ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนรวม 

15) วิชาการงานแนะแนว 

16) ศูนย์อาเซียนศึกษา 

17) โครงการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 

18) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ 

19) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการปฐมวัย  

20) พัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

21) พัฒนาศักยภาพความเป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 
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22) ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 

23) เรียนรู้สู่โลกกว้าง 

24) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

25) โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา 
2. โครงการฝ่ายบริหารงานบริหารทั่วไป  มี 12 โครงการ ดังนี้ 

1) ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  

2) สัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย  

3) ส่งเสริมสุขภาพ (งานอนามัย) 

4) โครงการสระว่ายน้ า 

5) ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัยนักเรียน 

6) โรงเรียนวิถีพุทธ 

7) วันส าคัญ 

8) พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 

9) พัฒนาคุณภาพงานแผนงาน 

10) ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย  

11) งานรับนักเรียนและระบบงานรับนักเรียน 

12) คาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย 
3. โครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล  มี 7 โครงการ ดังนี้ 

1) กีฬาสร้างสัมพันธ์ในเครือข่าย 

2) อบรมสัมมนาครูและบุคลากร  

3) ศึกษาดูงานของครูละบุคลากรทางการศึกษา 

4) สวัสดีปีใหม่ เชื่อมใจบุคลากร 

5) พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (OD) 

6) สรรหาบุคลากรโรงเรียน 

7) พัฒนาบุคลากร สายชั้นปฐมวัย 
4. โครงการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  มี 2 โครงการ ดังนี้ 

1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินพัสดุ 

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
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การบริหารงบประมาณ 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

สนองกลยุทธ ์
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ                      

กลยุทธ์ที ่2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที ่5 พัฒนา การบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย 
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แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  ปีงบประมาณ 2564 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

1 ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที ่1  
คุณภาพผู้เรียน 
ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่1  
คุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
การศึกษาและแหล่ง
เรียนรู ้

1. ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถ
สนทนาโต้ตอบได้อยา่งน้อย 2 ภาษา
และเล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ 
2. ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถอา่น
เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่าง ๆ สรุปความรู้ด้วยตนเอง 
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถสื่อสาร 
น าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลย ี
5. โรงเรียนจัดหา พัฒนา และบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ตามศักยภาพและ
ประเภทของเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

ห้องสมุดมชีีวิต  
1. จัดซื้อหนังสือและสื่อต่าง ๆ  
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องสมุด (วัสดุส้ินเปลือง) 
3. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์/ปรับปรุงห้องโฮมเธียร์เตอร์ 
4. จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร 
5. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับปฐมวัย   
ป.1 - ป.6 (สมุดรักการอ่าน) 
6. กิจกรรมวันส าคัญของห้องสมุด 
7. กิจกรรมแข่งขันสารานกุรมไทยฯ 
8. กิจกรรมนักขา่วน้อย 
9. กิจกรรมนิทานหรรษา 

 
50,000  

 13,000  
 50,000  
 16,000  
 29,400  

  
10,000  

 45,000  
 4,000  
 3,000 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 
 

พรพิมล และคณะ 

    รวม 220,400    

2 ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่1  
คุณภาพผู้เรียน  
  
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยนรวม
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
1. ประชุมคณะท างาน 
2. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ป.1-3 และ ป.4-6 คณิตศาสตร์ 
3. การแข่งขนัเพชรยอดมงกฎุ ป.1-3 และ ป.4-6 วิทยาศาสตร ์
4. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ป.1-3 และ ป.4–6 ภาษาไทย 
5. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ป.1-3 และ ป.4–6 อังกฤษ 

 
1,000  

 30,000   
30,000   
30,000  

 30,000 

 ยอดเยี่ยม สุรีรัตน์ และคณะ 
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ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

6. การแข่งขันเพชรยอดมงกฎุ ป.1-3 และ ป.4–6 ประวัติศาสตร ์
7. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ป.1–3 และ ป.4–6 ภาษาจีน 
8. การแข่งขันเพชรล้านนา 5 กลุ่มสาระ 
9. การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาฯ 
10. การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตฯ และวิทย์ฯ สสวท. คณิต-
วิทย ์
11. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการคณิตฯ วิทย์ฯ นานาชาติ 
12. กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภาคเหนือ 
13. แข่งขันยอดปัญญาวิชาการอนบุาลประจ าจังหวัด
ภาคเหนือ  
14. กิจกรรมแข่งขันบรรยายธรรม 
15. ติดตามประเมินผล/สรุปรายงานโครงการ 

30,000  
 30,000  
16,000 
21,000 

 
 

78,000 
 

224,800  
13,000  

 85,000  
 

 13,900  
 4,000 

    รวม 636,700    

3 ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที ่3   
การจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่2  
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
   
               
 

กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาการบริหาร
จัดการและสร้าง
เครือข่าย 

1. ครูร้อยละ 90 วิเคราะหข์้อมูลเด็ก
เป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์
มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ครูร้อยละ 90 ประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
3. โรงเรียนจัดหา พัฒนา และบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

เสริมสร้างประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล  
1. จัดซื้อแฟ้ม (ปพ.6) ให้กับนกัเรียนทุกคน 
2. จัดซื้อวัสดุใช้งานวัดและประเมินผล 
3. จัดซื้อเอกสารแบบ ปพ.1 และ ปพ.3 
4. การจัดท าสมุดบันทกึพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 
25,000  

 35,000  
 2,000  
 9,100 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเลิศ 

เอกพงษ์ และคณะ 
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ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ตามศักยภาพและ
ประเภทของเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

    รวม 71,100    

4 ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที ่2 
กระบวนการบริหารและ
จัดการ 
ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่2  
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

1. สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษา
ปฐมวยัที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้านเหมาะสมกบัเด็กและสภาพทอ้งถิ่น
และหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. ครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาให้
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษา
การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสรมิพัฒนาการ
เด็กทุกด้านอยา่งเหมาะสมไม่ต่ ากว่า 
ปีละ ๒๐ ชัว่โมงเป็นประจ าทุกป ี
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพ พัฒนาหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านในทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย เชื่อมโยงวิถีชวีิตจริง พัฒนา
งานอยา่งต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได ้
4. ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่าง
น้อย 20 ชั่วโมง/ปี และใช้กระบวนการ 
PLC ในพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ไม่น้อยกว่า  50 ชั่วโมง/ปี 

พัฒนาวิชาการ  
1. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2. จัดหาวัสด ุอุปกรณ์หอ้งวิชาการ 
3. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยั   

 
20,000  

 10,000  
 2,300 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเลิศ 
 
 
 
 

ดีเลิศ 

 

    รวม 32,300    
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ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

5 ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที ่2
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
ระดับขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที ่2  
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
 

กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาการบริหาร
จัดการและสร้าง
เครือข่าย   

1. สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
2. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสยัทัศนแ์ละ
พันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
3. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมกีารน าข้อมูล
มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
1. จัดอบรมสร้างความเข้าใจเร่ืองการประเมิน 
2. จัดระบบงานประกันและสารสนเทศ 
3. จัดท ารายงานประจ าป ี
4. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
5. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
6. ด าเนินการกิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
7. ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
8. การประเมินคุณภาพภายใน (SAR) 

 
20,000  

 25,000  
 5,000  
 2,700  

 -    
 1,600  
 5,700  
 2,700 

ยอดเยี่ยม  
 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

ประภารัตน์  
และคณะ 

    รวม 62,700    

6 ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที ่1   
คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที ่3 
การจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที ่1  
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กมีความสามารถ 
ในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
2. ครูร้อยละ 90 จัดกิจกรรมโดยเด็กได้
ลงมือกระท าสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีผลงานที่น าไป 
สู่การขยายผล/ ต่อยอด อย่างน้อยคน
ละ 1 ชิ้นงาน 
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการสืบค้น จากแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่าง ๆ สรุปความรู้ด้วยตนเอง 
5. ครูร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้โดย
การใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยกุต์ 
ใช้ในชีวิตได้ 

เปิดบ้านวิชาการ จัดนิทรรศการ 
1. ค่าไวนิล ฉากในงานและห้องประชุม จ านวน 2 ผืน  
ผืนละ 2,500.- 
2. ค่าไวนิลหน้าโรงเรียน 2 จุด (ในเมืองและสันต้นเปา) 
จ านวน 2 ผืน   ผืนละ 1500.-  
3. ค่าไวนิลกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 11 ผืน   
ผืนละ 500 
4. ค่าจัดนิทรรศการชั้น ป.1-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 2 กิจกรรม และอนุบาลเพิ่ม 10,000 (IS, 
เด็กพิเศษ)  สาระละ 8,000 บาท  กิจกรรมห้องสมุด และ
เด็กพิเศษเรียนร่วม 8,000.-  
5. ค่าผ้าตกแต่งสถานที ่
6. ค่าตกแต่งสถานที่ (เวทกีลางแจ้ง )  
7. อาหารว่างส าหรับผู้ร่วมงาน จ านวน 250 ชุด  

 
5,000  

  
3,000  

  
5,500  

  
82,000  

  
 
 

40,000 
60,000  

 10,000  

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

วรวุฒ ิตุ้ยดง 
กรรณิกา โทษาธรรม 
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ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

 ราคา ชุดละ 40 บาท 
8. อาหารกลางวัน ส าหรับผู้ร่วมงาน จ านวน 250 ชุด  
ราคา  ชุดละ 50 บาท   
9. best สายชั้นละ 10,000 
10. กิจกรรมค่ายวิชาการปฐมวัย ระดับปฐมวัย 

  
12,500  

 
 70,000  
 27,200 

 รวม 315,200    

7 ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที ่1  
คุณภาพของเด็ก 
ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่1  
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
มาตรฐานที ่3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ                     
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา 
การบริหารจัดการและ
สร้างเครือข่าย 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถ
สนทนาโต้ตอบได้อยา่งน้อย 2 ภาษา
และเล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ 
2. ร้อยละ 90 ของเด็กสามารถอา่น
เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้ 
3. ร้อยละ 90 ของเด็กมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ 
4. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์อยา่งมีเหตุผล 
5. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพ พัฒนาหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้านในทุก
กลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงวิถีชวีิตจริง 
พัฒนางานอยา่งต่อเนื่องและเป็นแบบ 
อย่างได้ 
6. ครูร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้โดย
การใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยกุต์ 
ใช้ในชีวิตได้ 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)  
1. ค่าหนังสือเรียนและแบบฝกึหัดจ านวน 12 ห้องเรียน 
2. กิจกรรมน าเสนอผลงานทางวิชาการและกิจกรรม open 
house ภาคเหนือ 
3. ค่าย MEP Day Camp 
4. กิจกรรม Christmas Day 2020 
5. วัสดุจัดท าเอกสารครูต่างชาติ 
6. จัดหาสื่อ วัสด ุครุภัณฑ์ส าหรับห้องเรียน MEP 
7. ศึกษาดูงานCo-teacherและครูต่างชาติ 
8. วัสดุส่ือส าหรับครูต่างชาติห้อง MEP 
9. วัสดุส่ือส าหรับครูต่างชาต ิ
10. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร MEP ประจ าป ี
11. กิจกรรมนิเทศติดตามการเรียนการสอนครูต่างชาติ
ห้องเรียน MEP 
12. กิจกรรมการสอบเพือ่วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐานฯ 
(Mini English Program) ระดับปฐมวัย 
13.การจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
14. จัดหาสื่อเสริมประสบการณ์ 

 
 

536,000  
 150,000   

 
148,200  
 87,400  
 80,000  

 199,900  
 157,000  
 120,000  
 30,000  
 7,900 
24,000 

  
 111,000  

     
  

10,000  
 40,000  

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 
 
 
 
 
 

ดีเลิศ 
 

วรรณภา เตจ๊ะ  
บังอร ฮ่วนสกุล 
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ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

15. MEP Day Camp 
16. Christmas Day 
17. ค่าวัสดุของใช้ประจ าหอ้งเรียน MEP.  
18. ค่าหนังสือภาษาอังกฤษ พว 
19. ครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนสองภาษา 4 ห้อง 

 58,000  
 32,000  
 40,000  
 42,000  
 25,000 

    รวม 1,898,400    

8 ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่1  
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
มาตรฐานที ่3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ                     
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา 
การบริหารจัดการและ
สร้างเครือข่าย 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการสื่อสารตามระดับชั้น 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพ พัฒนาหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้านในทุก
กลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงวิถีชวีิตจริง 
พัฒนางานอยา่งต่อเนื่องและเป็นแบบ 
อย่างได้ 
4. ครูร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้โดย
การใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยกุต์ 
ใช้ในชีวิตได้ 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ Intensive English Course (IEC) 
1. การจัดหาหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และคู่มือครู ประจ า
ห้องเรียน IEC  
2. การจัดหาสือ่วัสดุอุปกรณ์ วัสดุใช้สอย (สิ้นเปลือง) 
ประจ าหอ้งเรียน IEC  
3. กิจกรรมค่าย ONE DAY CAMP หอ้ง IEC ป.1-ป.6 
4. กิจกรรมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ครูบุคลากรทาง
การศึกษา และนกัเรียนห้องเรียน IEC 
5. กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผล 

 
 

183,000  
  

60,000  
  

123,300 
230,000  

 
 13,000 

 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 
 
 
 
 
 

ดีเลิศ 

กัลยา และคณะ 

    รวม 609,300    

9 ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่1  
คุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ                      
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ

1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการสื่อสารตามระดับชั้น 
2. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพ พัฒนาหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้านในทุก

การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีนเข้ม 
(Intensive Chinese Course) 
1. จัดท าแบบเรียนตามหลักสูตรห้องเรียน ICC 
2. จัดหาสื่อ วัสด ุอปุกรณ์ ประจ าหอ้งเรียน ICC 
3. ค่าสื่อ วัสด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประจ าห้องศูนย์ภาษาจีน 

 
 

5,000  
 50,000  
 80,000  

 ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 

นภาพร จันทรังษี 
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ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
 

ศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา 
การบริหารจัดการและ
สร้างเครือข่าย 

กลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงวิถีชวีิตจริง 
พัฒนางานอยา่งต่อเนื่องและเป็นแบบ 
อย่างได้ 
 

4. วัสดุส่ือส าหรับครูต่างชาต ิ
5. กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจ าปีการศึกษา 
2564 
6. กิจกรรมไหว้พระจันทร ์
7.  กิจกรรมวันตรุษจีน 
8. ค่าหนังสือเรียนเสริมภาษาจีน ป.1-6 
9. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษาจีนและห้องศูนย์ภาษาจีน 
10. oneday trip 

 10,000  
 71,300  

 
 10,000  
 95,400  
 50,000  
 5,000  

 25,000  
    รวม 401,700    

10 ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่1  
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ                     
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถ
ในการอ่านค าพื้นฐานตามระดับชั้น 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการเขียนค าพื้นฐานตามระดับชั้น 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์อยา่งมีเหตุผล 
4. ครูร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้โดย
การใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยกุต์ 
ใช้ในชีวิตได้ 
5. ครูทุกคน ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาที่หลากหลาย 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนดา้นการอ่านคิดวิเคราะห์ 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
2. กิจกรรมวิชาการ อ่าน คิด วิเคราะห ์ฯ แต่ละสายชั้น ป.
1-ป.6สายชั้นละ 12,000 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการสร้างสรรค์สาย
ชั้นละ 10,000 

 
 

72,000  
  

60,000  
 

 ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

กรณิกา แสงตารัตน์ 
ฤทัยรัตน์ ไวยกา 

    รวม 132,000    

11 ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่1  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ                     

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยรวมทกุกลุ่มสาระ

โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  
1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 
45,000  

 ยอดเยี่ยม นิรุตต์ ชัยมณ ี
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ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

คุณภาพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 

การเรียนรู้ ตามหลกัสูตรสถานศึกษา
ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
3. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
4. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
5. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
6. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 45,000  
 68,000  
 68,000  
 80,000  

 150,000  
    รวม 456,000    

12 ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่1  
คุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ                      
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ห้องเรียนสีเขยีวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ า 
2. กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน 
3. กิจกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่ห้องเรียน 

 
2,000  

 18,000  
 27,300   

 ยอดเยี่ยม จุฬารัตน์ ณ พิกุล ,
วัชรีวัลย ์จันทร์อาสา 

    รวม 47,300    

13 ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
 

1. ครูทุกคน มีการจัดท าวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอยา่งน้อยปี
การศึกษาละ 1 เร่ือง 

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดบัประถม + 
ปฐมวัย 
1. จัดท าเอกสารงานวิจัย 

20,000  
 

 ยอดเยี่ยม ขนิษฐา วังมณ ี  

    รวม 20,000    

14 ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่1  
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
มาตรฐานที ่3 
กระบวนการจัดการ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ                      
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถ
ในการอ่านค าพื้นฐานตามระดับชั้น 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการเขียนค าพื้นฐานตามระดับชั้น 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการสื่อสารตามระดับชั้น 
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการคิดค านวณตามระดับชั้น 

ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
เรียนรวม 
1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนร่วม 
2. คัดกรองนักเรียน 
3. ประชุมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการจัด
การศึกษาส าหรับ ผู้ปกครอง นักเรียนเรียนรวม 
4. จัดท าแผน IEP / IIP  

 
 

1,000  
 2,000  
 2,000  

  
1,600  

 10,000  

 ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 
 

ธิดารัตน์ ทุมนาหาด 
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ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างน้อย 
20 ชั่วโมง/ปี และใช้กระบวนการ PLC 
ในพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ไม่น้อยกว่า  50 ชั่วโมง/ปี 
6. ครูร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้โดยการ
ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงที่เน้น
ให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตได้ 

5. จัดหา /จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน/สื่อการสอน เพือ่
พัฒนาการเรียนรู ้
6. จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อพฒันา การเรียนการ
สอน 
7. อบรมหลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
8. จัดแสดงผลงานนิทรรศการชุดตกแต่งบอร์ด 

 
 3,800  

  
23,600  
 4,000  

 

ดีเลิศ 
 

    รวม 48,000    

15 ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่1  
คุณภาพผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ                     
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพ อย่าง
น้อย 1 อยา่ง 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 อยู่ร่วมกันอยา่ง
มีความสุขบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

วิชาการงานแนะแนว 
1. การจัดท าขอ้มูลนักเรียน 
2. การจัดบริการสารสนเทศ 
3. การแนะแนวศึกษาต่อ 
4. สรุป/รายงานโครงการ 

 
5,000  

 3,000  
 5,000  
 1,000  

 

 ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 

สุดธิดา เลิศรัตนวงศ์,   
นิรุตต ์ชัยมณ ี

    รวม 14,000    

16 ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่1  
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 อยู่ร่วมกันอยา่ง
มีความสุขบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีพัฒนาการ
ด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา 
3. ครูร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้โดยการ
ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงที่เน้น

ศูนย์อาเซียนศึกษา 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ศูนยอ์าเซียน 
2. กิจกรรมวันอาเซียน 

 
 

20,000 
 

 ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 

อัญไอริณทร์  
และคณะ     
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ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

ให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตได้ 

    รวม 20,000    

17 ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที ่1  
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่3 
การจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
การศึกษาและแหล่ง
เรียนรู ้

1. ร้อยละ 90 ของเด็กมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ 
2. ร้อยละ 90 ของเด็กมี
ความสามารถในการแสวงหาความรู ้
3. ครูร้อยละ 90 วิเคราะหข์้อมูลเด็ก
เป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 
4. ครูร้อยละ 90 มีการพัฒนาเทคนิค
กระบวนการเรียนการสอนของตนเอง
เพื่อใช้พัฒนาผู้เรียนอยา่งน้อยภาค
เรียนละ 1 เทคนิค 
5. ครูร้อยละ 90 ใช/้พัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

โครงการจัดการเรยีนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่
ระบาดไวรสัโคโรน่า 2019 
1. จัดเตรียมคู่มือการจัดการเรียนการสอน 
2. จัดท าเอกสารประกอบการเรียน 

 
 

10,000  
 264,745  

  

  ฉลวย และคณะ 

    รวม 274,745    

 
 

ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่1  
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่3 
กระบวนการจัดการ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ                     
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการคิดค านวณตามระดับชั้น 
2. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์อยา่งมีเหตุผล 
3. ครูร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้โดย
การใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 
1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัต ิ
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

 
- 
 
 
 

60,000 

 ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 
 

อุไร อุตอิ่นแกว้ 
นิตยา ขันทะ 
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ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยกุต์ 
ใช้ในชีวิตได้ 
4. ครูร้อยละ 90 ใช/้พัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
5. ครูทุกคน ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาที่
หลากหลายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธภิาพ 
 

4. กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมและ
หลักสูตรคณิตศาสตร์เพิ่มเติมส าหรับนักเรียนในห้องเรียน
วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์  (หลักสูตร 30,000  บาท ) 
5. กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏบิัติการจ านวน 2 หอ้ง (ห้อง
วิทยาศาสตร์และห้องคณิตศาสตร์ (ห้องละ  100,000 บาท)
6. จัดท าเอกสารประกอบการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติมและรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม                                                    
(ป.4/7 ,5/7 และ 6/7ห้องเรียนละ 1,500 บาท) 
7. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอปุกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์(หอ้งปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ป.5  ) 
8. ศึกษาดูงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (ป.4/7 ,5/7 และ 6/7) 
9. พัฒนาบุคลากร (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)    
10. ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (ป.4/7 ,5/7 
และ 6/7) 
11. ค่าย STEM ป.3 

 
 

200,000 
 

45,000 
 
 
 

291,000 
 

7,200 
100,000 
21,700 

 
32,000 

 
 

ดีเลิศ 

    รวม 756,900    

19 ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที ่1   
คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที ่3 
การจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ                      

1. ร้อยละ 90  ของเด็กมีความสามารถ 
ในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
2. ร้อยละ 90 ของเด็กมีความสามารถ 
ในการแสวงหาความรู ้
3. ครูร้อยละ 90 จัดประสบการณ์
แบบบูรณาการโดยใช้สื่อที่หลากหลาย 
ตามความต้องการ ความสนใจ 
ความสามารถ ของเด็กเป็นรายบุคคล 

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการปฐมวัย  
1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
2. กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
3. กิจกรรมภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร    
4. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์    
5. กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการผ่านงานสร้างสรรค์     
6. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการปฐมวยั 

 
 40,000  
 13,000  
 10,000  
 38,000  
 50,000  
 27,400  

 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

 กรณิกา โทษาธรรม 
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ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

4. ครูร้อยละ 90 จัดกิจกรรมโดยเด็กได้
ลงมือกระท าสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

     178,400    

20 ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที ่1   
คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที ่2 
กระบวนการบริหารและ
จัดการ 
มาตรฐานที ่3 
การจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ                     
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ด ี
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
2. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 
3. ร้อยละ 90 ของเด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 
4. โรงเรียนมีห้องเรียนเสริมหลักสูตร
ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างน้อย 5 ห้องเรียน 
5. ครูร้อยละ 90 จัดกจิกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
6. ครูร้อยละ 90 จัดประสบการณ์แบบ
บูรณาการโดยใช้สื่อที่หลากหลายตาม
ความต้องการ ความสนใจ 
ความสามารถ ของเด็กเป็นรายบุคคล 
7. ครูร้อยละ 90 จัดกจิกรรม โดยเด็ก
ได้ลงมือกระท า สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

พัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรยีนมาตรฐานสากล 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบการใช้โครงงานเป็น
ฐาน (PBL)  
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมอง(BBL)  
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบสะเต็ม (STEM)  
4. ครูสร้างนวัตกรรมและท า Best Practice  
5. การจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทยตามแนวคิด
ไฮสโคป (High Scope)   

 
38,900  

 
 4,000  

  
4,300  

 2,900  
 63,500  

  

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

 ขนิษฐา วังมณ ี

     113,600    
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ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

21 ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที ่2  
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
การศึกษา                             

1. มีห้องศูนย์วิชาการที่ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาครูอยา่ง
เพียงพอและทันสมยั และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับบุคคลอื่นได้ 

พัฒนาศักยภาพความเป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบฯ 
1. จัดท าระบบสารนิเทศให้เป็นปัจจบุัน 
2. สารสัมพันธ์โรงเรียนสู่บ้าน 
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร                         

 
 48,700  
 4,000  
 3,800   

ยอดเยี่ยม  รุ่งฤดี มโนใจ 

     56,500    

22 ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่1  
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
มาตรฐานที ่3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีจิตสาธารณะ 
2. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพ พัฒนาหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้านในทุก
กลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงวิถีชวีิตจริง 
พัฒนางานอยา่งต่อเนื่อง 
3. ครูทุกคนสร้าง/พัฒนา/ใช้
เครื่องมือ/วัดและประเมินผลที่
หลากหลายตามสภาพจริงที่
สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของ
หลักสูตร 

ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 
1. กิจกรรมลูกเสือ ป.1-6 
1.1 กิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที ่1 
1.2 กิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที ่2 
1.3 กิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
1.4 กิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
1.5 กิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที ่5 
1.6 กิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
2. กิจกรรมการเรยีนการสอนยุวกาชาด 
2.1 กิจกรรมยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
2.2 กิจกรรมยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
2.3 กิจกรรมยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
2.4 กิจกรรมยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
2.5 กิจกรรมยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
2.6 กิจกรรมยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2.7 กิจกรรมเข้าประจ าหมูยุ่วกาชาดฯ ป.1 
2.8 กิจกรรมจัดหาสือ่/วัสดุอุปกรณ์ประจ าห้องกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 
 

10,500  
 10,500  
 42,100  
 18,300  
 26,640  
 86,800  

     
 9,360  
 8,340  

 27,100  
 17,400  
 9,060  

 28,200  
 4,380  

 34,320  
 

 ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 

 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

ชยพล และคณะ 

     333,000    
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ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

23 ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

1. ครูทุกคน ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาที่
หลากหลายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธภิาพ 

เรียนรู้สู่โลกกว้าง 
1. สวนสัตว์ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ชั้นประถมศึกษาปีที ่
1/1– 1/9 
2. ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียว เชิงเกษตรดอยฮางฯ 
ป.2/1-2/9 
3. บ้านเมืองรวง ฯ ป.3/1-3/9  
4. พิพิธภัณฑ์เชียงแสน ฯ ป.4/1-4/9  
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.ล าปาง ป.5/1-5/9  
6. โลกกวา้งเสริมสร้างปัญญา จ.ชลบุร ีป.6/1-6/9 
7. กิจกรรม Walk Rally  
8. กิจกรรม โลกกว้างสร้างจินตนาการ 

 
31,300  

  
31,800  

 
 92,000  
 92,200  

 181,600  
 1,731,700  

 5,000  
 8,600  

  

 ยอดเยี่ยม วรวุฒิ ตุ้ยดง   
ทวีพงษ์ จันธิมา 

     2,174,200    

24 ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่1  
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 เล่นดนตรี ได้
อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น 
2. ครูร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้โดย
การใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดา้นศิลปะ ดนตร ีและ
นาฏศิลป ์
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนดา้นศิลปะ 
2. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงวงโยธวาทิต  
3. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงวงเครื่องสาย String quartet 
4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนดา้นนาฏศิลป์ 

 
 

20,000  
 60,000  
 60,000  

 100,000  

 ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 

วิทยา และคณะ 

     240,000    

25 ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่1  
คุณภาพผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
การศึกษา                             

1. ผู้เรียน ร้อยละ 85 มพีัฒนาการ
ด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา 

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา 
1. กิจกรรม กีฬาสภีายใน 
2. กิจกรรม กีฬาสภีายนอก 
3. จัดหา/จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์การเรียน/สือ่การสอน เพือ่
พัฒนาการเรียนรู ้

 
210,100  

 215,200  
 16,100  

 

 ยอดเยี่ยม ชยพล และคณะ 
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ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

4. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
5. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
6. กิจกรรม กีฬา  กีฬา เป็นยาวิเศษ 
7. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาอนุบาล 
8. กิจกรรม ออกก าลังกายทุกวัน สุขสันต ์ แข็งแรง 
9. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
10. กิจกรรมนาฏกรรมสร้างสรรค์ 

 2,600  
 30,000  
 26,700  
 23,200  
 6,000  
 7,700  

 16,400   
 รวม 554,000    

รวมฝ่ายบรหิารวชิาการ 9,666,445    
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การบริหารงบประมาณฝ่ายบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ ์

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ                      

กลยุทธ์ที ่2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที ่5 พัฒนา การบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

1. ขั้นพื้นฐาน           
มาตรฐานที ่2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

กลยุทธ์ข้อที่ 5  
การพัฒนาการบริหาร
จัดการและสร้าง
เครือข่าย 

จัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ตามศักยภาพและประเภทของ
เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
และเป็นแบบอย่างได้ 

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  
16,900 

 
20,000 
30,000 
65,000 
92,000 

 

ดีเลิศ นางพวงผกา ธิวงค์เวียง 
นายกฤษฎา  แสงแก้ว 
 
นางสาวสุนิสา  ค าสมุทร 
นางละลิตรา  ฐิติวงศ์ไพศาล 
นางธัญวาลกัษณ์  ขัติวัง 
 
นางพวงผกา ธิวงค์เวียง 

1. จัดพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์-สารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเมือง 
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารสันต้นเปา 
4. ป้ายไวนีลโฟมบอร์ดรางวัลระดับจังหวัด/ภาคและ
ระดับประเทศ 
5. การจัดท าวารสารบวัชมพ ู

รวม    223,900  
2. ขั้นพื้นฐาน      

มาตรฐานที ่1     
คุณภาพของผู้เรียน   

กลยุทธ์ข้อที่ 2  
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
 
กลยุทธ์ข้อที่ 5 
การพัฒนาการบริหาร
จัดการและสร้าง
เครือข่าย 

ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามสถานศึกษาก าหนด 
 
ผู้เรียน ร้อยละ 80 ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีสว่นร่วมใน
กิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น 
 
ผู้เรยีน ร้อยละ 85 อยู่รว่มกันอย่างมี
ความสุขบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

สัมพันธ์ชุมชนโรงเรยีนอนุบาลเชียงราย   
100,000 
20,000 
20,000 

 
20,000 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

นางวัชราภรณ์ จันทร์ชุม 
นางสาววรากร  ชินะกุล 
นายวรวุฒิ  ตุย้ดง 
นางวัชราภรณ์ จันทร์ชุม 
 
นางวัชราภรณ์ จันทร์ชุม 
 

1. การประชุมผู้ปกครองครูประจ าป ี
2. กิจกรรมปานอ้งล่น 
3. รวมพลังนักปั่นจักรยานในโอกาสครบรอบ 67 ปี ชาวบัว
ชมพู ปีที่ 1 
4. ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 

รวม 160,000    
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

3. ขั้นพื้นฐาน     
 
มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของผู้เรียน 
  
มาตรฐานที ่2  
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ      

กลยุทธ์ข้อที่1 
พัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 
  
กลยุทธ์ข้อที่ 5  
การพัฒนาการบริหาร
จัดการและสร้าง
เครือข่าย 

ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคมสติปัญญา 
  
จั ดหรื อปรับสภาพแวดล้ อมทาง
กายภาพทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้ปลอดภัยและเอื้อต่อ
การเรียนรู้จัดเทคโนโลยี สิ่งอ านวย 
ความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  ให้
ผู้เรียนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
จากแหล่งเรียนรู้ ตามศักยภาพและ
ประเภทของเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษและเป็นแบบอย่างได้ 

ส่งเสริมสขุภาพ (งานอนามัย)  
5,000 
5,240 

31,650 
 

7,200 
5,370 

10,000 
10,000 
12,000 
10,000 
19,190 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ดีเลิศ 
 
 
 
 
 

นางชาลินี   ยะโก๊ะ 
นางเทียรมณี เทพนิล 
นางชาลินี   ยะโก๊ะ 
ว่าที่ ร.ต. หญิง อาภากร   
เครือสาร 
นางชาลินี   ยะโก๊ะ 
นางชาลินี   ยะโก๊ะ 
นายชยพล  ตะ๊หล้า 
นางวรรณภา เตจ๊ะ 
นางณัฐรุจา  ศรีค า 
นางชาลินี   ยะโก๊ะ 
นางเทียรมณี เทพนิล 

1. การตรวจสุขภาพ ครู / นักเรียน 
2. งานการบ าบัดรักษาพยาบาล     
3. งานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายใน
โรงเรียน 
4. งานสารสนเทศงานพยาบาล 
5. งานจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาประจ าห้องพยาบาล 
6. งานรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด 
7. โรงเรียนปลอดบุหรี่ 
8. โรงเรียนปลอดขยะ 
9. อย.น้อย 
10. จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ประจ าหอ้งพยาบาล 
 

รวม 115,650    
4. ปฐมวัย          

มาตรฐานที ่1   
คุณภาพของเด็ก 
 
ขั้นพื้นฐาน          
มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของผู้เรียน         

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
พัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีสุขภาพอนามยั  
สุขนิสัยที่ดี 
 
ผู้เรียน ร้อยละ 85 มพีัฒนาการด้าน
ร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา 

โครงการสระว่ายน้ า 
 
 

60,000 
51,200  

 
10,500 

 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยอดเยี่ยม 

นางพิกุล  ธรรมลังกา 
 
นายกัมพล  ขันค าและ 
คณะครูว่ายน้ า 

1. ก่อสร้าง/ซ่อมแซม และซ้ืออุปกรณ์   
2. ดูแลสภาพน้ าเพื่อให้สภาพน้ าพร้อมส าหรับการเรียนการ
สอน 
3. การจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ าภายในโรงเรียนอนุบาล
เชียงราย 
 
 

รวม 121,700    
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

5. ปฐมวัย          
มาตรฐานที ่2   
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
ขั้นพื้นฐาน          
มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที ่3  
กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ข้อที่ 5  
การพัฒนาการบริหาร
จัดการและสร้าง
เครือข่าย 

สถานศึกษาจัดท าระบบบรหิาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม  
 
ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีคุณธรรม  
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ตามสถานศึกษาก าหนด 
ครูร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้โดยการใช้ 
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงที่เน้น
ให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสรา้งวนัิยนักเรียน  
3,000 
34,000 

 
6,000 

 
7,800 

 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

 
ยอดเยี่ยม 
 

นางณัฐรุจา  ศรีค า 
นายศราวุฒิ  ชัยสาและคณะ 
นางณัฐรุจา  ศรีค าและคณะ 
 
นางสาวปราณปรียา  สายทองและ
คณะ 
นายกิตติคุณ  ทาวาง และคณะ 

1. กิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน 
2. กิจกรรมส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
3. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภา
นักเรียนกับชุมชน / องค์กรภาครัฐเอกชน 
4. กิจกรรมแสดงผลงานการจัดกจิกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
 

รวม 50,800    
6. ปฐมวัย          

มาตรฐานที ่1   
คุณภาพของเด็ก 
 
 
 
ขั้นพื้นฐาน          
มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของผู้เรียน 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
พัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีความเมตตา 
กรุณามีน้ าใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน 
 
ร้อยละ 90 ของเด็กมีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 
 
ผู้เรียน ร้อยละ 85 มีคุณธรรม  
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามสถานศึกษาก าหนด 

โรงเรียนวิถีพุทธ   
6,000 
1,000 
1,500 
4,000 
7,000 
4,200 
16,800 
3,000 
3,000 

ยอดเยี่ยม 
 

 
ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 

นางสาวเกื้อหทยั  กาชัย 
นางอัมภาวรรณ์ เกียรติวัฒนเจริญ 
นางสาวเพชรรัตน์ ชั่งทอง 
นางอัมภาวรรณ์ เกียรติวัฒนเจริญ 
นางพิมใจ  สนประเทศ 
นางสาวสุนิสา  ค าสมุทร 
นายกิตติคุณ   ทาวาง 
นางสุทธิดา/วา่ที่ร.ต. ศราวุฒ ิ
นางสุทธิดา/วา่ที่ร.ต. ศราวุฒ ิ
นางสาวสายรุ้ง   วงค์ภักดิ ์

1. กิจกรรมจุ๊จุอุ๊บาลีน้อยฯ 
2. กิจกรรม 89 ล้านความดี   
3. กิจกรรมถุงนอนมือสอง 
4. กิจกรรมเด็กดีศรีอนุบาล    
5. กิจกรรมรับขวัญนอ้งน้อย 
6. ห้องเรียนเงินล้าน 
7. ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
8. กิจกรรมอิ่มบุญ 
9. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

รวม 46,500   
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

7. ปฐมวัย          
มาตรฐานที ่3   
การจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นพื้นฐาน          
มาตรฐานที ่1 
คุณภาพของผู้เรียน 
 
มาตรฐานที ่3  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 
พัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

ครูร้อยละ 90 จัดกจิกรรมที่ส่งเสริม 
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
 
ครูร้อยละ 90 จัดประสบการณ์แบบ 
บูรณาการโดยใช้ส่ือทีห่ลากหลายตาม
ความต้องการ ความสนใจ
ความสามารถ ของเด็กเป็นรายบุคคล 
 
ครูร้อยละ 90 จัดกจิกรรม โดยเด็กได้
ลงมือกระท า สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 
 
ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีสว่นร่วมใน
กิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น 
 
 
ครูร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้โดยการใช้ 
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงที่เน้น
ให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

โครงการกิจกรรมวันส าคัญ  
 3,000  

 
 3,000  

 
 3,000  
 4,000  

 
 1,500  

 
 1,000  

 
 -    

 3,200  
 7,200  

 19,000  
 3,200  
 3,500 
1,000  

 1,000  
 1,000  

 20,000  
 

 22,000  

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

นายทวพีงษ์   จันทิมา 
นายวิทยา /นางอัญไอรินทร ์
 
นางสุดธิดา/ น.ส.กัลยา 
 
นายวิทยา /นางอัญไอรินทร ์
นางสาวสายรุ้ง/  
นางแจ่มจิตร 
นางสาวสายรุ้ง /นางศิวพร 
 
นายวิทยา /นางอัญไอรินทร ์
 
 
ว่าที่ร.ต. ศราวุฒ ิ/นายกิตติคุณ 
ว่าที่ร.ต. ศราวุฒ/ิ นายกิตติคุณ 
นางบังอร / นายณัฐวุฒิ 
ว่าที่ร.ต. ศราวุฒ ิ/นายกิตติคุณ 
นางบังอร /น.ส.เกื้อหทัย 
นายวิทยา 
นางพรพิมล 
นางพรธิวา 
นายธนวัฒน์ /น.ส.ธรรมพร  
นางสาวภัคพร 
ธนวัฒน์ / รพีพร/     นภัสสร 

1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี
2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
3. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
4. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
5. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หวั 
6. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิล ฯ 
7. วันวิสาขบูชา 
8. วันอาสาฬหบูชา 
9. วันเข้าพรรษา 
10. วันขึ้นปีใหม ่
11. วันมาฆบูชา 
12. วันตานก๋วยสลาก 
13. วันระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ (ค่ายเม็งรายฯ) 
14. วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จย่า” 
15. วันคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จย่า” 
16. วันลอยกระทง 
 
17. วันสงกรานต์ 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

    18. วันเด็กแห่งชาต ิ
 
19. วันไหว้ครู 
20. วันคร ู
 
21. วันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 
22. กิจกรรมวันส าคัญปฐมวยั   

20,000 
 

4,000  
 6,000 

 
40,000  

 29,500 
 

  นายธนวัฒน์ /นางพรรณิภา/
นางจีรพร 
นางสุดทิดา /น.ส.กมลชนก 
นางขวัญหทยั/ 
นางวัชราภรณ์ 
นายวิทยา/นายนิรุตต ์
นางพิมใจ  สนประเทศ 
 

รวม 196,100 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฐมวัย          
มาตรฐานที ่2   
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
 
มาตรฐานที ่3   
การจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 
ขั้นพื้นฐาน          
มาตรฐานที ่2   
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 4  
พัฒนาระบเทคโนโลย ี
การศึกษาและแหล่ง
เรียนรู ้
 
กลยุทธ์ข้อที่ 5  
การพัฒนาการบริหาร
จัดการและสร้าง
เครือข่าย 
 
 

จัดอาคารเรียนเป็นเอกเทศ  
จัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มร่ืน  
ค านึงถึงความปลอดภัย 
 
ครูร้อยละ 90 จัดกจิกรรมที่ส่งเสริม 
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  
 20,000  
 20,000  

 200,000  
 500,000  
200,000 
200,000  

 
 200,000  
 700,000  

 
 300,000   

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายนิรุตต์ ชัยมณีและคณะ 
นายวิทยา  สุภาวรรณ 
นายกฤษฎา  แสงแก้ว 
นายนิรุตต์  ชยัมณ ี
นายนิรุตต์ /นายวิทยา   
นายนิรุตต์ /นายวิทยา   
นายณัฐวุฒิ  ศรีสุข 
 
นายทวพีงษ์  จันธิมา 
นายนิรุตต์  ชยัมณ ี
 
นายนิรุตต์  ชยัมณ ี

1. ท าถังขยะ  
2. ป้ายบอร์ดผู้ดูแลอาคาร 
3. จัดท าโต๊ะประชุม 23 ชุด และปรับปรุงหน้าเวที 
4. ปรังปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ในห้องเรียน 2 พื้นที ่
5. ปรับปรุงห้องน้ า 2 พื้นที ่
6. ปรับปรุงความปลอดภยัในสถานศึกษา  
(งานจราจร กลอ้งวงจรปิด ถังดับเพลิง)  
7. ปรับปรุงทางระบายน้ าหน้าอาคารรวงผึ้ง 
8. ทางเช่ือมอาคารรัชมงคล กับ 750 ป ีและ 750 ป ี 
กับรวงผึ้ง 
9. รื้ออาคาร กอท. ปรับพื้นทีจ่อดรถ 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

   จั ดหรื อปรับสภาพแวดล้ อมทาง
กายภาพทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ให้ปลอดภัยและเอื้อต่อ
การเรียนรู้จัดเทคโนโลยี  สิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความ 

ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้
ผู้เรียนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
จากแหล่งเรียนรู้ ตามศักยภาพและ
ประเภทของเด็กที่มีความของเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ และเป็น

แบบอยา่งได้ 

10. ปรับปรุงหน้าอาคารใหม่ 2 อาคาร 
11. ปรับปรุงสนามฟุตบอล ปลูกหญ้า 
12. ปรับปรุงอาคารไม้ เป็นอาคารผู้บริหาร 
13. ปรับปรุงอาคารเก็บของหลังหอประชุมรวงผึ้ง 
14. ท าโดม 
15. ปรับปรุงห้องน้ าหลังอาคารรวงผึ้ง 
16. ปรับปรุงห้องบริหารทั่วไป 
17. การปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นบ้านหรรษา 
18. จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมโต๊ะทานขา้วและฉากฯ 
19. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นน้ าเล่นทราย 
20. จัดซื้อโต๊ะส าหรับเด็ก 
21. ติดมุ้งลวดพร้อมรางประตูห้องดนตรีและห้องวิทย์นอ้ย 
22. ติดม่านกันแสงกัน UV ประตูหอ้งศูนย์สื่อปฐมวยั 
23. กิจกรรมหนูท าได ้

490,000  
 100,000  
 490,000 
184,395  

2,500,000  
 300,000  
 10,000  
 5,000  

 17,400  
 3,300  

 20,000  
 10,000  
 3,500  
 3,100 

 ดีเลิศ นายทวพีงษ์  จันธิมา 
นายชยพล  ตะ๊หล้า 
นางสาวเพชรรัตน์  ชั่งทอง 
นายทวพีงษ์  จันธิมา 
นางละลิตรา ฐิติวงศ์ไพศาล 
นางวรรณภา เตจ๊ะ 
นางสาวเพชรรัตน์  ชั่งทอง 
นางพิมใจ  สนประเทศ 
นายธนวัฒน์  รัตนโกสินทร์ 
นางพิมใจ  สนประเทศ 
นางพิมใจ  สนประเทศ 
นายธนวัฒน์  รัตนโกสินทร์ 
นายธนวัฒน์  รัตนโกสินทร์ 
นางอัมภาวรรณ์ เกียรติวัฒน
เจริญ   รวม 6,476,695 

9. ปฐมวัย          
มาตรฐานที ่2   
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
ขั้นพื้นฐาน          
มาตรฐานที ่2   
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

กลยุทธ์ข้อที่ 5  
การพัฒนาการบริหาร
จัดการและสร้าง
เครือข่าย 

สถานศึกษาจัดท าระบบบรหิาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม  
 
 
สถานศึกษามีเป้าหมายวิสยัทัศน์และ 
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

โครงการพัฒนาคุณภาพงานแผนงาน 32,000 
 
18,000 

ยอดเยี่ยม  
 
 
 
 

ดีเลิศ 
 

 

นางประภารัตน์  วัฒนา 
นางประภารัตน์  วัฒนา 
 
นางพรธิวา  พันธุร ี

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคณะครูฝ่ายนโยบายและ 
แผนงาน 
2. จัดท าแผนปฏบิัติการประจ าป ี
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ  
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อทกุฝ่ายมกีารน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอยา่งได้ 

 
 
 
 
 
 

  ดีเลิศ  

รวม 50,000 

10. ปฐมวัย          
มาตรฐานที ่1  
คุณภาพของเด็ก 

กลยุทธ์ที่ 4  
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 

ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย   
5,700  
 1,000  

 

ยอดเยี่ยม  นางพิมใจ  สนประเทศ 
นางสาวเพชรรัตน์  ชั่งทอง 
นางพิมใจ  สนประเทศ 

1. กิจกรรมนั่งรถรางแอ่วเมืองเจียงฮาย  
2. กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย   

 
รวม 6,700 

11. ปฐมวัย          
มาตรฐานที ่2  
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
 
มาตรฐานที ่3  
การจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ข้อที่ 5  
การพัฒนาการบริหาร
จัดการและสร้าง
เครือข่าย 

โรงเรียนมีห้องเรียนเสริมหลักสูตรให้
เด็กได้เรียนรู้อย่างน้อย 5 ห้องเรียน 
 
 
ครูร้อยละ 90 จัดประสบการณ์แบบ 
บูรณาการโดยใช้ส่ือทีห่ลากหลายตาม 
ความต้องการความสนใน
ความสามารถ ของเด็กเป็นรายบุคคล 

งานรับนักเรียน และระบบงานรับนักเรียน  
750 

 
750 

5,000 
25,800 

 
14,000 
14,000 
10,000 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 

 นางสาวเพชรรัตน์  ชั่งทอง 

1. ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
โรงเรียน 
2. ประชุมเตรียมการวางแผนงานรับนักเรียน 
3. ประกาศรับสมัครนักเรียน 
4. รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ อ.2 MEP./ป.1MEP/ 
ป.1IEC/ป.1ICC 
5. รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดบัอ.2 ปกต ิ
6. รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ป.1 ปกต ิ
7. วัสดุในการรับสมัครนักเรียน 
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แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  ปีงบประมาณ 2564 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

 ขั้นพื้นฐาน          
มาตรฐานที ่2   
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

 จั ดหรื อปรับสภาพแวดล้ อมทาง
กายภาพทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ให้ปลอดภัยและเอื้อต่อ
การเรียนรู้จัดเทคโนโลยี  สิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการและ 
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
จากแหล่งเรียนรู้ ตามศักยภาพและ
ประเภทของเด็กที่มีความของเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ และเป็น
แบบอย่างได้ 

   ดีเลิศ  

รวม 70,300 

12. ปฐมวัย          
มาตรฐานที ่2   
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

กลยุทธ์ข้อที่ 5  
การพัฒนาการบริหาร
จัดการและสร้าง
เครือข่าย 

สถานศึกษาจัดท าระบบบรหิาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

คาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย ไม่ใช้งบ ยอดเยี่ยม  นางจินดา  สารข้าวค า 

1 จัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 

 

 

รวมฝ่ายบริหารทั่วไป 7,518,345 
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การบริหารงบประมาณฝ่ายบุคคล 
สนองกลยุทธ ์

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที ่5 พัฒนา การบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย 
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แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  ปีงบประมาณ 2564 

ฝ่ายบริหารบุคคล 

ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

1 ขั้นพื้นฐาน           
มาตรฐานที ่2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

กลยุทธ์ข้อที่ 5 การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการและสร้าง
เครือข่าย 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการ
น าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอยา่ง
ได้ 

โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์ในเครือข่าย 
1. การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ ์อนุบาลเชียงราย-โรงเรียน
บ้านสันโค้ง 
2. ค่าอาหารกลางวัน  240x180 
3. ค่าเช่าชุด ตกแต่งเวท ี
 

 
200,000 

 
43,200 
20,000 

 

 

ดีเลิศ จรูญศร ีและคณะ 

    รวม 263,200    

2 ขั้นพื้นฐาน           
มาตรฐานที ่2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่าง
น้อย 20 ชัว่โมง/ปี และใช้
กระบวนการ PLC ในพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ไม่น้อยกว่า  
50 ชั่วโมง/ป ี

อบรมสัมมนาครแูละบุคลากร  
1. อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอน 
2. ค่าอาหารกลางวัน  240x180x3 
3. ค่าวิทยากร 1,200x6x3x3 
4. ค่าวัสดุ 

 
 
 

129,600 
64,800 
10,000 

 ดีเลิศ  

     204,400    

3 ขั้นพื้นฐาน           
มาตรฐานที ่2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่าง
น้อย 20 ชัว่โมง/ปี และใช้
กระบวนการ PLC ในพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ไม่น้อยกว่า  
50 ชั่วโมง/ป ี

ศึกษาดูงานของครูละบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงานภายในประเทศค่าใช้จ่าย 
1. ค่าเบี้ยเล้ียงครูและบุคลากรทางการศึกษา คนละ  240 
บาท จ านวน 180 คน  คนละ 5  วัน 
2. ค่าพาหนะจ้างเหมาตลอดการเดินทาง จ านวน 3 คัน  
คันละ 15,000บาท/วัน จ านวน 5 วัน 
3. ค่าที่พัก 4 คืน  (2คน/ห้อง)  ห้องละ  1,200  บาท/คืน   
จ านวน  90  ห้อง 

 
 

216,000 
 

225,000 
 

432,000 
 

 ดีเลิศ ฉลวย นุชนิยม และ 
นิตยา ขันทะ 
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ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

    รวม 873,000    

4 ขั้นพื้นฐาน           
มาตรฐานที ่2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

กลยุทธ์ข้อที่ 5 การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการและสร้าง
เครือข่าย 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการ
น าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอยา่ง
ได้ 

กิจกรรมท าบญุส่งทา้ยปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
1. สังฆทาน  9 ชุด ชุดละ 800 บาท 
2. อาหารคณะครูและบุคลากรจ านวน 180 คน  
คนละ 80 บาท  
3. อาหารว่างจ านวน 180 คน คนละ 30 บาท 2 มือ้ 
4. ดอกไม้สด  
5. ผ้าต่วนสีเหลือง 1 ม้วน 
6. ผ้าต่วนสีขาว 1 มว้น 
7. กระดาษ A 4 
8. กระดาษสี 2 หน้า 

 
7,200  

 14,400  
 

 10,800  
 500  

 2,700  
 2,700  

 135  
 165 

 ดีเลิศ จินดา  สารข้าวค า  
รติพร   วินจิมโนกุล   

    รวม 38,600    

5 ขั้นพื้นฐาน           
มาตรฐานที ่2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
กลยุทธ์ข้อที่ 5 การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการและสร้าง
เครือข่าย 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการ
น าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอยา่ง
ได้ 

พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (OD) 
1. พัฒนากาย พัฒนาจติ พิชติงาน (รวงผ้ึง) 
1) ค่าอาหารกลางวัน  1 มือ้ จ านวน 125 คน  
มื้อละ 80 บาท ต่อคน 
2) ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ จ านวน 125 คน  
มื้อละ 30 บาท ต่อคน 
3) ค่าวิทยากร จ านวน 1 คน 1 วันละ 6 ชั่วโมง 1200 บาท 
2. คนส าราญ งานส าเร็จ (ไชยนารายณ์) 
1) ค่าอาหารกลางวัน  1 มือ้ จ านวน 180 คน  
มื้อละ 80 บาท ต่อคน 
2) ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ จ านวน 180 คน  
มื้อละ 30 บาท ต่อคน 
3) ค่าวิทยากร จ านวน 1 คน 1 วันละ 6 ชั่วโมง 1200 บาท 
 
 

 
 

10,000 
 

7,500 
 

7,200 
 

14,400 
 

10,800 
 

7,200 
 
 

 ดีเลิศ กฤตยา และคณะ 
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ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

3. เสริมสรา้งศักยภาพครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ    
ค่าจ้างเหมารถโดยสาร 3 คัน (คันละ 13,000 จ านวน 3วัน) 
ค่าน้ ามันรถโรงเรียนตลอดการเดินทาง 
ค่าจ้างเหมาจัดกจิกรรมพัฒนาองค์กร จ านวน 125 คน   
คนละ 3,250บาท 
ค่าที่พัก 1200x63x2 

 
117,000 

6,049 
358,750 

 
151,200 

    รวม 690,099    

6 ขั้นพื้นฐาน           
มาตรฐานที ่2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการ
น าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอยา่ง
ได้ 

สรรหาบุคลากรโรงเรียน 
1. ด าเนินการรับสมัคร สอบคัดเลือก 
2. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดเก็บเอกสารบคุลากร 

 
1,300 
8,700 

 ดีเลิศ ฐปนนท ์ใจกล้า    
จิตภิญญา แก้วประภา 

 รวม 10,000    

7 ปฐมวัย           
มาตรฐานที ่2  
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

1. ครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาให้
มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านอยา่ง
เหมาะสมไม่ต่ ากวา่ปีละ 20 ชั่วโมง 
เป็นประจ าทุกป ี
2. ครรู้อยละ 90 ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และออกแบบการจัดประสบการณ์
แบบ Active Learning 

พัฒนาบุคลากร สายชั้นปฐมวัย 
1.อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนการสอนไฮสโคป 
2.ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบกระบวนการเรียน
การสอนแบบไฮสโคป โรงเรียนอนุบาลสามเสนและโรงเรียน
ทุ่งมหาเมฆ 

 
8,400 

 
60,400 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 

 มณีวัลย์ บุดดี   
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ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

3. ครูร้อยละ 90 มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และประเมินพัฒนาการ
เด็ก            

ยอดเยี่ยม 

 รวม 68,800    

รวมฝ่ายบุคลากร 2,148,099    

 

 



288 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงบประมาณฝ่ายงบประมาณ 
สนองกลยุทธ ์

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที ่5 พัฒนา การบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย 
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แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  ปีงบประมาณ 2564 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

ที่ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ ์ เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ครูผู้รับผิดชอบ 
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน 

1 ขั้นพื้นฐาน           
มาตรฐานที ่2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

กลยุทธ์ข้อที่ 5 การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการและสร้าง
เครือข่าย 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถาน 
ศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธภิาพส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยความร่วมมอืของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝา่ย มกีารน าขอ้มูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางานอยา่งต่อเนื่อง
และเป็นแบบอยา่งได้ 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินพัสดุ 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
2. อบรมพัฒนาระบบงานการเงินพัสดุ(ในโรงเรียน) 

2.1 ค่าวิทยากร 2 คน วันละ 3 ชัว่โมง ๆ ละ 600 บาท 
2.2 ค่าเบี้ยเล้ียง ครูและบุคลากร 15 คน ๆ ละ 240 บาท  

3. พัฒนาระบบงาน(หนว่ยงานอื่นๆ) 
4. ปรับปรุงห้องการเงิน-พัสด ุ
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    รวม    178,349     
2 ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
การศึกษาและแหล่ง
เรียนรู ้

1. มีห้องศูนย์วิชาการที่ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาครูอยา่ง
เพียงพอและทันสมยั และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับบุคคลอื่นได้  
2. ครูร้อยละ 90 ใช/้พัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
3. ครูทุกคน ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาที่
หลากหลายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธภิาพ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ 
1. ประชุมคณะท างาน 
2. การพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน 
3. การพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
4. พัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน ค่าเช่า ชื่อ .ac.th เช่า
พื้นที่บริการรายปี และปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ 
5. จัดซื้อ อุปกรณ์มัลติมีเดีย กล้องภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ และ
อุปกรณ์เสริมมัลติมีเดีย 
6. กิจกรรจัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
7. กิจกรรมการเรียนดนตรีด้วยสื่อเทคโนโลย ี
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อนันต์ยศ และคณะ 

 รวม 1,969,750.50     

รวมฝ่ายงบประมาณ 2,148,099.50    
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ส่วนที่ 5 
การก ากับ ติดตาม ประเมนิผล และรายงาน 

 
 

การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้ก าหนดการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมในโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2564 โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายดังนี้ 

1. ก าหนดปฏิทินการติดตาม ประเมินผลโครงการ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1  ฝ่ายงานแผนงานได้สร้างปฏิทินการเตือนงานส าหรับกิจกรรมที่จัดตามโครงการ 
โดยมีการแจ้งเตือนในทุกต้นเดือน 
กิจกรรมที่ 2  ฝ่ายงานแต่ละฝ่ายส่งผลการติดตาม ประเมินผลโครงการ แบ่งตามภาคเรียนละ 1 
ครั้ง   

- ครั้งที่ 1 ช่วงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 – 30 กันยายน พ.ศ.2564   
- ครัง้ที่ 2 ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.264 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

2. ก าหนดการรายงงานผลการด าเนินโครงการ 
การรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. รายงานผลการจัดกิจกรรมหลังด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จโดยทันที โดยรายงานรายละเอียด
การจัดท ากิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ และผลการจัดกิจกรรม แล้วน าผลการจัดกิจกรรมส่ง
ให้เจ้าของโครงการเก็บไว้ 

2. รายงานผลการด าเนินโครงการ จะรายงานตอนสิ้นปีการศึกษา โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม
รายงานส่งฝ่ายประกันคุณภาพภายใน ฝ่ายแผนงาน และสายชั้น อย่างละ 1 เล่ม 
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โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
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