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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ตั้งอยู่สองพื้นท่ี ดังนี้ 1) เลขที่ 487  ถนนอุตรกิจ  ตำบลเวียง  
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 และ2) เลขที่ 478/2 หมู่ 5 ถนน
พหลโยธิน ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสสถานศึกษา 1570100002  โทรศัพท์ 053 – 711371      
โทรสาร 053 – 744279 E-Mail : anubancr@hotmail.com   Website :  anubancr.ac.th 
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดการศึกษาระดับปฐมวัย จนถึงระดับการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 6 มี
นักเรียนระดับปฐมวัย 344 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา 1,738 คน ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้ 3 มาตรฐานการศึกษา  
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกัน
คุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานระบบ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 
 1.1 สรุปผลการประเมินในภาพรวม  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 1.2 ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการท้ัง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและสติปัญญาสมวัย การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือกระทำ มีการวางแผนลง
มือปฏิบัติและทบทวน เด็กเกิดทักษะด้านความคิดรวบยอด แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ มีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ และสามารถสนทนาตอบโต้กับผู้อื่นได้ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเช่ือมต่อ
การเรียนรู้ในระดับสูง 
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 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 กระบวนการบริหารและจัดการในระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เกิดจากการมี
ส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท้ังภายในและภายนอก จึงทำให้โรงเรียน
มีหลักสูตรท่ีสอดคล้องเหมาะสม ครูมีคุณวุฒิ จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีส่ือสนับสนุนท่ีเพียงพอ
เหมาะสม โดยเฉพาะห้องเรียนระดับปฐมวัย มีการจัดส่ือ มุมประสบการณ์ครบ 5 มุม ท้ังมุมบ้าน 
ศิลปะ มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กและ
ครู จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้รับการจัด
ประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมประจำวัน 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Base Learning) ใน
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป ในกิจกรรมสร้างสรรค์และ
เสรี กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษา ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จากเขตพื้นท่ี 
ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านไฮสโคป ให้กับครูในโรงเรียนและหน่วยงานของเขต
พื้นท่ีการศึกษา จังหวัด และโรงเรียนเครือข่ายท่ัวประเทศ 
 1.3 หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   - รายงาน สรุปโครงการ/กิจกรรม 
   - แบบปฐ. 02 
   - เกียรติบัตร/รางวัล ของนักเรียน 
             - ภาพกิจกรรม/ วีดิทัศน์ 
             - เอกสารธุรการช้ันเรียน 
   - หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
   - คู่มือการจัดทำหลักสูตร 
   - แบบประเมินหลักสูตร 
   - แผนการจัดประสบการณ์ 
   - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   - แผนปฏิบัติการประจำปี 
   - รายงานการประเมินตนเองของคร ู
   - แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
   - สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
   - แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก 
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   - แบบบันทึกการใช้ส่ือ 
   - รายงานวิจัยในช้ันเรียน 
   - กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
   - ทะเบียนส่ือ 
   - ผลงานนักเรียน 
 1.4 แผนการพัฒนาคุณภาพในปีถัดไป 

  แผนปฏิบัติการท่ี 1 ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และปฏิบัติการทางด้านทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอย่างเป็นรูปธรรม 
              แผนปฏิบัติการท่ี 2 ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้แบบไฮสโคป (High 
Scope) เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านกิจวัตรประจำวันการวางแผน 
(Plan) การลงมือปฏิบัติ (Do) และการทบทวน (Review) ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และเสรี  

    แผนปฏิบัติการท่ี 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะสนามเด็กเล่นที่มีความปลอดภัย 
เหมาะสม สวยงาม เพียงพอต่อการใช้งานของเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กต่อไป 

  แผนปฏิบัติการท่ี 4 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถความเชี่ยวชาญ    
เชิงวิชาชีพ ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

  แผนปฏิบัติการท่ี 5 พัฒนาส่ือและเทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับช่วงอายุระยะความสนใจ 
และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก และบูรณาการส่ือท้องถิ่นมาใช้ในการจัดมุมประสบการณ์ เช่น ส่ือมุมบ้าน  
ส่ือมุมศิลปะ  

  แผนปฏิบัติการท่ี  6  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Active 
Learning ผ่านกระบวนการคิด และผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้ 

  แผนปฏิบัติการท่ี  7 การพัฒนาระบบการนิเทศภายใน ระดับชั้นปฐมวัย เพื่อประกัน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 
2. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 
   2.1 สรุปผลการประเมินในภาพรวม  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
   2.2 ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
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 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีจุดเน้นในด้านการส่งเสริมวิชาการ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ครูได้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีได้
มุ ่งพัฒนาให้ผู ้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข โรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา ด้าน
คุณภาพผู้เรียนจำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2) ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ ้น  และเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้จัดกิจกรรมตาม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โครงการ
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้ม (IEC) โครงการ
จ ัดการเร ียนการสอนภาษาจ ีน เข ้ม  ( ICC) โครงการจ ัดการเร ียนการสอนตามหล ักส ูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mimi English Program (MEP) โครงการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือ
ความ  โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  โครงวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬา โครงการห้องสมุดมีชีวิต และโครงการห้องเรียนสีเขียว เป็นต้น 

  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาด้วยจุดเน้น   
“Cooperation” การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจอย่างชัดเจน โดยมีการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งในสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน เป็นโรงเรียนต้นแบบของการพัฒนาผู้เรียน เทียบเคียง
มาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทยสอดคล้องกับบริบท
ชุมชนและท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับ ใช้รูปแบบการบริหาร ANBCR MODEL ( A : Attentive ความ
สำนึกรับผิดชอบในหน้าท่ีและสังคม  N : Network การสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้  B : Brilliance 
ฉลาด หลักแหลม แจ่มใส C : Cooperation มีความร่วมมือในองค์กร  R : Respect มีความเคารพ 
นอบน้อม) มีการจัดทำโครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบ
งานแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน ตามความสามารถของบุคลากร  

 ท้ังนี้โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ดำเนินการจัดทำโครงการท่ีพัฒนากระบวนบริหารและการ
จัดการ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ โครงการประกัน
คุณภาพภายใน โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี โครงการสระว่ายน้ำ โครงการพัฒนาบุคลากร 
โครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้ม (Intensive English Curse 
: IEC) โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน (Intensive Chinese Curse : ICC) โครงการจัดการ
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เร ียนการสอนภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) โครงการจ ัดการเร ียนการสอน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากล โครงการปรับปรุงดนตรี
พื้นเมือง ดนตรีไทย โครงการพัฒนางานทะเบียน วัดผลและประเมินผล เป็นต้น     

 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ :  
  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดกระบวนการเรียนการสอนที ่เน้นผู้เร ียนเป็นสำคัญ  ตาม

มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ เช่น จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(Active learning) จัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Five Step for Student Development) จัดการ
เร ียนร ู ้ แบบโครงงานเป ็นฐาน  (Project Based Learning) การศ ึกษาค ้นคว ้ าด ้วยตน เอง 
(Independent Study : IS)  มีการจัดทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ใช้/พัฒนาส่ือ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ี
หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีการวัดประเมินผลผู้เรียนตาม
สภาพจริงที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning Community : PLC) ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน นำผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน นำเสนอผลงานท่ี
เกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Best Practice) 

 ท้ังนี้โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ดำเนินการจัดทำโครงการท่ีพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โครงการงานทะเบียน วัดผล และประเมิน โครงการพัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้  โครงการเรียนรู้สู ่โลกกว้าง โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการ
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้ม (IEC) โครงการ
จ ัดการเร ียนการสอนภาษาจ ีน เข ้ม  ( ICC) โครงการจ ัดการเร ียนการสอนตามหล ักส ูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mimi English Program (MEP) โครงการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือ
ความ  โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  โครงวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬา โครงการห้องสมุดมีชีวิต และโครงการห้องเรียนสีเขียว เป็นต้น   

2.3 หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    -  รายงาน สรุปโครงการ/กิจกรรม 

    -  แบบ ปพ.5, ปพ.6  
    -  เกียรติบัตรผลงานนักเรียน 
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             -  ID Plan 
            -  เอกสารธุรการช้ันเรียน 

    -  หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    -  คำส่ัง 
    -  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    -  แผนปฏิบัติการประจำปี 
    -  แผนการจัดการเรียนรู้ 
    -  รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment report) 
        -  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 
    -  รายงานการนิเทศภายใน 
    -  หลักสูตรกลุ่มสาระ 
    -  บันทึกการนิเทศช้ันเรียน 

    -  บันทึกการผลิต/นวัตกรรมใช้ส่ือ 
    -  ภาพถ่ายกิจกรรม 
    -  เกียรติบัตรผลงานครู 
    -  โล่รางวัลต่าง ๆ  
  2.4  แผนการพัฒนาคุณภาพในปีถัดไป 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1) โครงการห้องเรียนวิทย์คณิต 
2) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
3) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
4) โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
5) โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
6) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห ์และเขียนส่ือความ 
7) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
8) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /ค่ายคณิตศาสตร์ 
9) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
   2) โครงการประกันคุณภาพภายใน  
   3) โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
   4) โครงการสระว่ายน้ำ  
   5) โครงการพัฒนาบุคลากร 



7 
 

   6) โครงการพัฒนาหลักสูตร 
   7)  โครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
   8) โครงการปรับปรุงดนตรีพื้นเมือง ดนตรไีทย 
   9) โครงการพัฒนางานทะเบียน วัดผลและประเมินผล 
   10) โครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

   1) โครงการจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
   2) โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนรวม 
  สิ่งที่ต้องการจะดำเนินการ แนวคิด เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   1. โรงเรียนอนุบาลเชียงรายเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(Word Class Standard School)  ท่ีจะต้องยกระดับการเรียนการสอนท่ีเทียบเคียงมาตรฐานสากลท่ี
มีคุณภาพ ยกระดับการบริหารด้วยคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมี 3 ระดับคือ SCQA  
OBECQA และ TQA ในปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้บริหารด้านคุณภาพในระดับ OBECQA ปี
การศึกษา 2562 จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพในระดับ TQA ต่อไป 
    2. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกดังนี้ เป็นเลิศทางวิชาการ 
ส่ือสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
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ส่วนท่ี 2 รายละเอียดผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 
2.1ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

 ที่อยู่  
1) เลขท่ี 487  ถนนอุตรกิจ  ตำบลเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

รหัสไปรษณีย์ 57000 
2) เลขท่ี 478/2 หมู ่5 ถนนพหลโยธิน ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

รหัสไปรษณีย์ 57100 
 สังกัด: สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
 รหัสสถานศึกษา  1570100002 
 โทรศัพท์:   053 – 711371      โทรสาร 053 – 744279  
 E-Mail:  anubancr@hotmail.com      
 Website:  anubancr.ac.th 
 เปิดสอน: ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2  ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนสถานท่ีและสภาพแวดล้อม   

ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้ อาคารเรียน จำนวน 7 หลัง อาคารประกอบ จำนวน 4 หลัง ส้วม 3 หลัง 
สระว่ายน้ำ 1 สระ สนามเด็กเล่น 1 สนาม สนามฟุตบอล 1 สนาม  

 1) พื้นท่ี ท่ี 1 จำนวนพื้นท่ี 5 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา เอกสารหลักฐานท่ีราชพัสดุแปลง 
หมายเลข ชร.29 น.ส.ล. ฉบับท่ี 891/2504 ทะเบียนแปลงหมายเลขท่ี ชร.1 น.ส.ล. ฉบับท่ี 888/2504 มี
จำนวนอาคาร มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 16 หลัง ดังนี้ 

 

ท่ี ประเภทอาคาร แบบ พ.ศ.ที่
สร้าง 

แหล่ง 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา ขนาด 18 ห้องเรียน 
(อาคาร 1) 

แบบ สปช.
2/28 

2530 ราชการ 3,834,000 

2 อาคารยูงทอง ขนาด 9 
ห้องเรียน (อาคาร 2) 

แบบ 2/28 2536 ราชการ 2,869,000 

3 อาคารสามัญศึกษา ขนาด 8 
ห้องเรียน (อาคาร 3) 

แบบพิเศษ 2518 ราชการ 995,000 
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ท่ี ประเภทอาคาร แบบ พ.ศ.ที่
สร้าง 

แหล่ง 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

4 อาคารรัตนโกสินทร์ ขนาด 
8 ห้องเรียน (อาคาร 4) 

แบบพิเศษ 2519 ราชการ 912,000 

5 อาคารบัวชมพู ขนาด 8 
ห้องเรียน (อาคาร 5) 

แบบสปช.105 2526 ราชการ 1,086,000 

6 อาคารเรียนกาญจนาภิเษก  
(อาคาร 6) 

แบบ สปช.
2/28 

2539 สร้างเอง 3,600,000 

7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ขนาด 6 ห้องเรียน 
(อาคาร 7) 

สร้างเอง 2550 ราชการ 
=1,870,000 
เงินบริจาค 

=2,985,000 

4,955,000 

8 อาคารอเนกประสงค์ (1)         
(โรงอาหาร) 

แบบสปช.
206/26 

2537 ราชการ 1,849,000 

9 อาคารพยาบาล - 2530 สร้างเอง 50,000 
10 อาคารอเนกประสงค์ (2)            

(ห้องศิลปะ) 
สร้างเอง 2525 สร้างเอง 200,000 

11 อาคารสหกรณ์ - 2513 ราชการ 70,000 
12 ห้องน้ำ-ห้องส้วม 4 ท่ีนั่ง - 2545 ราชการ 90,900 
13 ส้วม 2 หลัง 20 ท่ี แบบ สปช.

602-2526 
2533 ราชการ 320,000 

14 ส้วม 8 ท่ีนั่ง แบบ สปช.
602/2526 

2538 ราชการ 136,000 

15 อาคารอเนกประสงค์ (3) 
(หัวแหลม) 

สร้างเอง 2545 สร้างเอง 1,250,000 

16 สระว่ายน้ำ สร้างเอง 2552 สร้างเอง 4,736,918 
 

2) พื้นท่ีท่ี 2 (สันต้นเปา) เลขท่ี 478/2 ถนนพหลโยธิน หมู่ท่ี 5 บ้านสันต้นเปา ตำบลริมกก 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวนพื้นท่ี 16 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา เอกสารหลักฐานท่ีราชพัสดุ
แปลง หมายเลข นส.3 เล่มท่ี 2 หน้าท่ี 29 เลขท่ี 362 มีจำนวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
จำนวน 9 หลัง ดังนี้ 
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ท่ี ประเภทอาคาร แบบ พ.ศ.ที่
สร้าง 

แหล่ง 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

1 อาคารเฉลิมรัชมงคล ขนาด 
3 ช้ัน 12 ห้องเรียน 

216 ล/57-ข ต้าน
แผ่นดินไหว 

2559 ราชการ 21,000,000 

2 อาคารสันต้นเปา ตึกไม้ 2 
ช้ัน ขนาด 8 ห้องเรียน 

แบบ 017 2523 ราชการ - 

3 โรงฝึกงานช้ันเดียว แบบทรงปั้นหยา 2523 ราชการ - 
4 อาคารตึกช้ันเดียว แบบสปช. 120 2523 ราชการ - 
5 อาคาร 750 ปี เมือง

เชียงราย ขนาด 3 ช้ัน 18 
ห้องเรียน 

แบบสปช. 2/8 2525 ราชการ 9,174,000 

6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา สมเด็จ พระเทพฯ 
ขนาด 3 ช้ัน 6 ห้องเรียน 

แบบอื่น ๆ 
004,008, 

030,107,206,210, 
214,315,415,308 

2559 เงินบริจาค - 

7 อาคารอเนกประสงค์101 
ล/27 (หอประชุมรวงผ้ึง) 

แบบอาคาร
หอประชุม โรง
อาหาร 101 ล/
27,101 ล/27 

(พิเศษ) 

2561 ราชการ - 

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

  
 สภาพชุมชน 

 ชุมชนและเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย  มีสองพื้นที่ได้แก่พื้นที่ที่ 1 (ในเมือง) 
และพื้นท่ี ท่ี 2 (สันต้นเปา) เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด  จึงมีเขตพื้นท่ีบริการท่ีครอบคลุมพื้นท่ี
ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงราย สำหรับพื้นที่ในเมืองรอบบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงราย และบริเวณใกล้เคียงเป็นสถานท่ีตั้งของหน่วย ราชการ รัฐวิสาหกิจ วัด  ตลาดสด  และ
ร้านค้ามีถนนรอบโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ส่วนพื้นที่สันต้นเปามีถนนพหลโยธินซึ่งเป็นเส้นทางหลักใช้ใน
การสัญจร ประชาชนในเขตบริการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายและรับ
ราชการมีรายได้และฐานะความเป็นอยู่ระดับปานกลาง ชุมชนมีความสัมพันธ์และร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับดี แต่อาจมีปัญหาการจราจรติดขัดอยู่บ้างในตอนเช้าก่อนเข้าเรียนและตอน
เย็นขณะเลิกเรียน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
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2. การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนานกว่า 60 ปี ด้วยวัตถุประสงค์การก่อต้ัง
เพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการด้านปฐมวัยและประถมศึกษา จึงมีจุดแข็งในด้านระบบการบริหาร
จัดการท่ีชัดเจนเป็นระบบ มีจุดเน้นในด้านการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากด้วยประสบการณ์ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองและสังคมมาอย่างยาวนาน การบริการด้านสาธารณูปโภคและส่ือสารด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
ความสำเร็จของการขับเคลื่อนของการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย  การบริหาร
จัดการภายใต้ขอบเขตปัจจัยท่ีส่งเสริมอันได้แก่ด้านที่เป็นจุดเด่น จุดแข็ง ของโรงเรียน   ลดปัจจัยท่ี
เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคของการจัดการศึกษา เพื่อท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนให้เป็นดังความมุ่งหวัง
ของผู้ปกครองและสังคมอันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลของการบริหารจัดการอย่างสูงสุด  โรงเรียน
อนุบาลเชียงรายมีแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษาโดยมีรูปแบบการบริหาร ANBCR MODEL 
( A : Attentive ความสำนึกรับผิดชอบในหน้าท่ีและสังคม  N : Network การสร้างเครือข่ายเพื่อการ
เรียนรู้  B : Brilliance ฉลาด หลักแหลม แจ่มใส  C : Cooperation มีความร่วมมือในองค์กร  R : 
Respect มีความเคารพ นอบน้อม) ดังน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1)  วิสัยทัศน์ (Vision) 

 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล (World Class Standard) มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐาน
ความเป็นไทย 
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 2)  พันธกิจ (Missions) 
  1. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 

  2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  3. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class 

Standard) และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 
  4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา มีศักยภาพเป็นพลโลก (World 

Citizen) และมีอัจฉริยภาพมุ่งสู่เวทีการแข่งขันทางวิชาการทุกระดับ  
  5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และในระดับ

เดียวกับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
  6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการนำนวัตกรรม/ผลวิจัยไปใช้ เพื่อความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ 
  7. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้ผู้เรียนมีอัจฉริยภาพ 

 3)  เป้าหมายของโรงเรียน 
  1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา และ

มาตรฐานสากล มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
  2. สถานศึกษานำหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการประเมิน 

ทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุง และรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
  3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามรูปแบบการบริหาร ANBCR 

Model มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
  4. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

(Five Step for student Development) และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active learning) 

  5. ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และ
บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

  6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะของผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะความรู้ ความสามารถข้ันสูงมากกว่าระดับปรกติ 

  7. ผู ้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที ่ดีต่องานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

  8. ผู ้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับการอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

  9. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัล คิดประดิษฐ์อย่างมีความสามารถในการปรับตัว มี
ทักษะการส่ือสาร อย่างมีประสิทธิผล มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี   
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  10. ครูมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าพัฒนางาน พัฒนาตนเองจากแหล่งวิชาการ
ต่าง ๆ ใช้แหล่งเรียนรู้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ใช้การวิจัย ส่ือ 
นวัตกรรม มีการตรวจสอบ ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  11. สถานศึกษาพัฒนาครูให้เป็นผู้นำและมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
ด้าน สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

  12. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การใช้
บริการอย่างมีคุณภาพจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้มีส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลเพียงพอต่อนักเรียน มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ
ความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุม พื้นท่ีของโรงเรียน 
 4)  กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนอนบุาลเชียงราย 
  1. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

   2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
       3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

   4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
   5. พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย  

 5)  ปรัชญาโรงเรียน    
  ความรู้ คู่คุณธรรม 
 6)  อัตลักษณ์    
  ล้ำเลิศวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
 7)  เอกลักษณ์    
  เป็นเลิศทางวิชาการ 
3. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จำนวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร 
ข้าราชการ 

ครู 
ครู 

อัตราจ้าง 
ครู

ชาวต่างชาติ 
ครูพี่เลี้ยง 

เจ้าหน้าที ่
อื่น ๆ 

รวม
ทั้งหมด 

จำนวน 5 80 41 25 13 31 195 

  

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของ ผู้บริหาร ครู ครูอัตราจ้าง 
 

บุคลากร 
ต่ำกว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน 0 86 40 0 126 
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  3) วิทยฐานะ 
 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู  ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ครู
เชี่ยวชาญ 

ครูเชี่ยวชาญ
พิเศษ 

จำนวน 2 7 26 48 2 0 
  

         4) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

 ปริญญาโท 
สาชาวิชา จำนวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  (ชม./สัปดาห์) 

หลักสูตรและการสอน 10 18 ชม./สัปดาห์ 
การบริหารการศึกษา 17 18 ชม./สัปดาห์ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 2 18 ชม./สัปดาห์ 
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 1 18 ชม./สัปดาห์ 
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 1 18 ชม./สัปดาห์ 
การสอนภาษาไทย 1 18 ชม./สัปดาห์ 
คณิตศาสตร์ 2 18 ชม./สัปดาห์ 
ภาษาศาสตร์ 1 18 ชม./สัปดาห์ 
การประถมศึกษา 2 18 ชม./สัปดาห์ 
ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 18 ชม./สัปดาห์ 
ภาษาอังกฤษ 1 18 ชม./สัปดาห์ 
วิจัยและสถิติการศึกษา 1 18 ชม./สัปดาห์ 

รวม 40 คน 
   

 ปริญญาตรี 
สาชาวิชา จำนวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  (ชม./สัปดาห์) 

ภาษาไทย 18 18 ชม./สัปดาห์ 
การสอนภาษาไทย 1 18 ชม./สัปดาห์ 
คณิตศาสตร์ 10 18 ชม./สัปดาห์ 
วิทยาศาสตร์ 5 18 ชม./สัปดาห์ 
ภาษาอังกฤษ 18 18 ชม./สัปดาห์ 
การสอนภาษาอังกฤษ 1 18 ชม./สัปดาห์ 
การศึกษาปฐมวัย 12 18 ชม./สัปดาห์ 
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สาชาวิชา จำนวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  (ชม./สัปดาห์) 
อนุบาลศึกษา  1 18 ชม./สัปดาห์ 
ประถมศึกษา 14 18 ชม./สัปดาห์ 
ดนตรีศึกษา 4 18 ชม./สัปดาห์ 
ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) 1 18 ชม./สัปดาห์ 
นาฏศิลป์ 1 18 ชม./สัปดาห์ 
นาฏศิลป์ไทย 1 18 ชม./สัปดาห์ 
สังคมศึกษา 6 18 ชม./สัปดาห์ 
พลศึกษา 5 18 ชม./สัปดาห์ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 18 ชม./สัปดาห์ 
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 1 18 ชม./สัปดาห์ 
วิทยาศาสตร์การฝึกและการบริหาร 1 18 ชม./สัปดาห์ 
ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 1 18 ชม./สัปดาห์ 

            

 4) สาขาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน (ต่อ) 

สาชาวิชา จำนวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  (ชม./สัปดาห์) 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 18 ชม./สัปดาห์ 
การศึกษาพิเศษ 2 18 ชม./สัปดาห์ 
อังกฤษธุรกิจ 2 18 ชม./สัปดาห์ 
การบริหารโรงเรียน 1 18 ชม./สัปดาห์ 
ภาษาจีน 3 18 ชม./สัปดาห์ 
ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 18 ชม./สัปดาห์ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 18 ชม./สัปดาห์ 
วิชาชีพครู 1 18 ชม./สัปดาห์ 
ชีววิทยาประยุกต์ 1 18 ชม./สัปดาห์ 
ฟิสิกส์ 2 18 ชม./สัปดาห์ 
เคมี 2 18 ชม./สัปดาห์ 
สัตววิทยา 1 18 ชม./สัปดาห์ 
นิเทศศาสตร์ 1 18 ชม./สัปดาห์ 
ธุรกิจศึกษา 1 18 ชม./สัปดาห์ 
รัฐศาสตร์ 1 18 ชม./สัปดาห์ 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1 18 ชม./สัปดาห์ 

รวม 126 18 ชม./สัปดาห์ 
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4)  ข้อมูลนักเรียน 
       4.1  จำนวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ปีการศึกษา 2563 รวม 2,082 คน  
 

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2 6 85 83 168 1 : 28 
อ.3 7 88 88 176 1 : 25 
รวม 13 173 171 344 1 : 27 
ป.1 9 145 144 289 1 : 32 
ป.2 9 140 150 290 1 : 32 
ป.3 9 129 138 267 1 : 30 
ป.4 9 143 149 292 1 : 32 
ป.5 9 165 131 296 1 : 33 
ป.6 9 142 160 302 1 : 34 
รวม 54 864 874 1,738 1 : 32 

รวมทั้งหมด 68 1,037 1,045 2,082 1 : 31 
  

 4.2  ผู้เรียนนักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ  ปีการศึกษา 2563 
ประเภทความบกพร่อง จำนวน (คน) 

ออทิสติก 3 
บกพร่องการเรียนรู ้ 20 

รวม 23 
 
5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2563   
     5.1 ระดับปฐมวัย 
       ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ข้ึนไป 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน ครบทั้ง 4 

ด้าน 
ร่างกาย 

อารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.2 167 166 167 167 166 
อ.3 176 176 176 176 176 
รวม 343 342 343 343 342 

ร้อยละ 99.71 99.42 99.71 99.71 99.42 



17 

    5.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

    1.1 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
รายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี รายวิชา ห้อง จำนวน
ผู้เรียน 

ผลการเรียน (คน) 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม 

1 ภาษาไทย 1-9 289 0 2 5 7 6 16 29 224 289 
2 คณิตศาสตร์ 1-9 289 0 7 2 6 12 28 42 192 289 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1-9 289 0 0 0 25 26 35 37 166 289 
4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1-9 289 0 1 0 0 1 2 21 264 289 
5 ประวัติศาสตร์ 1-9 289 0 0 0 0 0 3 81 205 289 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา 1-9 289 0 0 0 0 0 1 3 285 289 
7 ศิลปะ 1-9 289 0 0 0 0 0 16 8 265 289 
8 การงานอาชีพ 1-9 289 0 0 0 0 0 6 14 269 289 
9 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1-9 289 0 0 1 17 29 24 40 178 289 

รวม 2601 0 10 8 55 74 131 275 2048 2601 

ร้อยละ 100 0 0.38 0.31 2.11 2.85 5.04 10.57 78.74 100 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 94.35 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 92.00 

จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 รายวิชาพื้นฐาน   
ผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนอยู่ในระดับ 3  ขึ้นไป มีจำนวนร้อยละ 94.35 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 
2562  ร้อยละ 92.00  แสดงว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.35   

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 
3 ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2563 
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   1.2 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
รายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายวิชา ห้อง 
จำนวน
ผู้เรียน 

ผลการเรียน (คน) 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม 

1 ภาษาไทย 1-9 290 0 0 0 3 6 18 24 239 290 
2 คณิตศาสตร์ 1-9 290 0 0 0 6 12 16 36 220 290 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1-9 290 0 0 0 0 1 11 35 243 290 
4 สังคมศึกษา  1-9 290 0 0 0 5 3 14 25 243 290 
5 ประวัติศาสตร์ 1-9 290 0 0 0 0 3 20 94 173 290 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา 1-9 290 0 0 0 0 1 0 4 285 290 
7 ศิลปะ 1-9 290 0 0 0 0 0 37 32 221 290 
8 การงานอาชีพ 1-9 290 0 0 0 0 0 1 25 264 290 
9 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1-9 290 0 0 0 3 5 35 43 204 290 

รวม 2610 0 0 0 17 31 152 318 2092 2610 

ร้อยละ 100 0 0 0 0.65 1.19 5.82 12.18 80.15 100 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 98.16 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 98.65 
 

จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 รายวิชาพื้นฐาน   
ผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนอยู่ในระดับ 3  ขึ้นไป มีจำนวนร้อยละ 98.16 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 
2562  ร้อยละ 98.65 แสดงว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงร้อยละ 0.49 

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 
3 ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2   ปีการศึกษา 2563 

 



19 

   1.3  จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายวิชา ห้อง 
จำนวน
ผู้เรียน 

ผลการเรียน (คน) 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม 

1 ภาษาไทย 1-9 267 0 1 2 17 8 30 41 168 267 
2 คณิตศาสตร์ 1-9 267 0 0 1 1 8 29 48 180 267 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1-9 267 0 0 0 7 35 44 49 132 267 
4 สังคมศึกษา  1-9 267 0 1 0 0 0 50 48 168 267 
5 ประวัติศาสตร์ 1-9 267 0 1 0 7 6 99 57 97 267 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา 1-9 267 0 0 0 1 0 6 12 248 267 
7 ศิลปะ 1-9 267 0 0 0 0 2 15 33 217 267 
8 การงานอาชีพ 1-9 267 0 1 5 12 23 49 37 140 267 
9 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1-9 267 0 1 3 5 22 39 36 161 267 

รวม  0 5 11 50 104 361 361 1,511 2403 

ร้อยละ 100 0 0.21 0.46 2.08 4.33 15.02 15.02 62.88 100 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 92.93 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 92.84 

จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 รายวิชาพื้นฐาน   
ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนอยู่ในระดับ 3  ขึ้นไป มีจำนวนร้อยละ 92.93 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 
2562  ร้อยละ 92.84 แสดงว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.09 

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา       
ในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2563 
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   1.4 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที ่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายวิชา ห้อง 
จำนวน
ผู้เรียน 

ผลการเรียน (คน) 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม 

1 ภาษาไทย 1-9 292 0 5 4 8 20 31 37 187 292 
2 คณิตศาสตร์ 1-9 292 0 1 0 1 23 62 64 141 292 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1-9 292 0 1 0 3 29 78 53 128 292 
4 สังคมศึกษา  1-9 292 0 0 0 2 18 26 45 201 292 
5 ประวัติศาสตร์ 1-9 292 0 0 2 2 16 37 62 173 292 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา 1-9 292 0 0 0 0 0 1 5 286 292 
7 ศิลปะ 1-9 292 0 0 0 0 0 8 31 253 292 
8 การงานอาชีพ 1-9 292 0 0 0 1 0 0 14 277 292 
9 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1-9 292 0 0 0 38 35 40 45 134 292 

รวม 2628 0 7 6 55 141 283 356 1780 2628 

ร้อยละ 100 0 0.27 0.23 2.09 5.37 10.77 13.55 67.73 100.00 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 92.05 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 87.07 
 

จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 รายวิชาพื้นฐาน   
ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนอยู่ในระดับ 3  ขึ้นไป มีจำนวนร้อยละ 92.05  ซึ่งผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 
2562  ร้อยละ 87.07 แสดงว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.98   

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละรายวิชา       
ในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2563 
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  1.5 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
รายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี รายวิชา ห้อง จำนวน
ผู้เรียน 

ผลการเรียน (คน) 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม 

1 ภาษาไทย 1-9 296 0 0 0 9 26 46 97 118 296 
2 คณิตศาสตร์ 1-9 296 0 0 0 10 31 63 74 118 296 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1-9 296 0 1 0 13 16 84 65 117 296 
4 สังคมศึกษา  1-9 296 0 0 0 7 12 32 30 215 296 
5 ประวัติศาสตร์ 1-9 296 0 0 0 9 16 22 50 199 296 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา 1-9 296 0 0 0 1 0 13 35 247 296 
7 ศิลปะ 1-9 296 0 0 0 0 12 54 98 132 296 
8 การงานอาชีพ 1-9 296 0 0 0 13 13 32 39 199 296 
9 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1-9 296 0 0 2 16 32 76 46 124 296 

รวม 2,664 0 1 2 78 158 422 534 1469 2664 

ร้อยละ 100 0 0.04 0.08 2.93 5.93 15.84 20.05 55.14 100 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 91.03 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 89.15 

จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 รายวิชาพื้นฐาน   
ผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนอยู่ในระดับ 3  ขึ้นไป มีจำนวนร้อยละ 91.03 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 
2562  ร้อยละ 89.15 แสดงว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.88 
 แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา      
ในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ปีการศึกษา 2563 
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  1.6  จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
รายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายวิชา ห้อง 
จำนว

น
ผู้เรียน 

ผลการเรียน (คน) 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม 

1 ภาษาไทย 1-9 302 0 0 0 6 15 59 29 193 302 
2 คณิตศาสตร์ 1-9 302 0 2 10 14 31 50 61 134 302 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1-9 302 0 0 0 8 28 58 52 156 302 
4 สังคมศึกษา  1-9 302 0 0 0 5 3 17 32 245 302 
5 ประวัติศาสตร์ 1-9 302 0 0 0 7 8 43 46 198 302 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา 1-9 302 0 0 0 0 0 5 35 262 302 
7 ศิลปะ 1-9 302 0 0 0 15 42 59 73 113 302 
8 การงานอาชีพ 1-9 302 0 0 0 0 0 16 27 259 302 
9 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1-9 302 0 0 0 15 35 35 39 178 302 

รวม 2718 0 2 10 70 162 342 394 1738 2718 

ร้อยละ 100 - 0.07 0.37 2.58 5.96 12.58 14.50 63.94 100 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 91.02 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 89.52 

จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 รายวิชาพื้นฐาน   
ผู้เรียนท่ีมีระดับผลการเรียนอยู่ในระดับ 3  ขึ้นไป มีจำนวนร้อยละ 91.02 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 
2562  ร้อยละ 89.52 แสดงว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.5 

 แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาใน
ระดับ 3 ข้ึนไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2563 
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   1.7 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาใน
ระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ปีการศึกษา 2563 
 

วิชา 
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป คิดเป็น

ร้อยละ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 269 281 239 255 261 281 91.25 
คณิตศาสตร์ 262 272 257 267 255 245 89.64 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 238 289 225 259 266 266 88.78 
สังคมศึกษา 287 282 266 272 277 294 96.55 
ประวัติศาสตร์ 289 287 253 272 271 287 95.45 
สุขศึกษาและพลศึกษา 289 289 266 292 295 302 99.71 
ศิลปะ 289 290 265 292 284 245 95.80 
การงานอาชีพ 289 290 226 291 270 302 95.97 
ภาษาอังกฤษ 242 282 236 219 246 252 84.98 

รวมจำนวน 2,454 2,562 2,233 2,419 2,425 2,474 93.13 
 

จากตารางพบว่า ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาใน
ระดับ 3 ข้ึนไป สูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสังคมศึกษา และวิชาการ
งานอาชีพ  และต่ำสุดสามอันดับสุดท้ายเรียงจากน้อยไปมาก ตามลำดับดังนี้ วิชาภาษาอังกฤษ วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาคณิตศาสตร์ 

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาใน
ระดับ 3 ข้ึนไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6 ปีการศึกษา 2563 
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  2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2563 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวนนักเรียน(คน/ ร้อยละ) 
ผลการประเมิน(คน/ร้อยละ) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ลูกเสือ / ยุวกาชาด 1,738/100 1,738/100 0/0.00 
แนะแนว 1,738/100 1,738/100 0/0.00 
ชุมนุม / ชมรม 1,738/100 1,738/100 0/0.00 
สาธารณประโยชน์ 1,738/100 1,738/100 0/0.00 

รวม 100 100.00 0.00 
 

 จากตารางพบว่า  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2563 คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านการ
ประเมิน 
 

  3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
      ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2563 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 289 0 0 10 279 289 100 
ป.2 290 0 0 9 281 290 100 
ป.3 267 0 0 1 266 267 100 
ป.4 292 0 0 0 292 292 100 
ป.5 296 0 0 2 294 296 100 
ป.6 302 0 0 6 296 302 100 

รวม 1,736 0 0 28 1,708 1,736 100 

รวมเฉลี่ยร้อยละ 0 0 1.61 98.39 100 100 

 
 จากตารางพบว่า  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ในระดับดีขึ้นไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2563    
คิดเป็นร้อยละ 100 
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  4)  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
     ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2563 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 289 0 0 0 289 289 100 
ป.2 290 0 0 1 289 290 100 
ป.3 267 0 0 1 266 267 100 
ป.4 292 0 0 0 292 292 100 
ป.5 296 0 0 0 296 296 100 
ป.6 302 0 0 4 298 302 100 

รวม 1,736 0 0 6 1,730 1,736 100 

รวมเฉลี่ยร้อยละ 0 0 0.35 99.65 100 100 
 

 จากตารางพบว่า ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ระดับดีขึ้นไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2563      
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

  5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ใน
ระดับดีขึ้นไป 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
จำนวนนักเรียน 
ที่ประเมิน(คน) 

ผลการประเมิน(คน/ ร้อยละ) 
ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
1,736×5 

1386 348 2 0 
2. ความสามารถในการคิด 1399 330 7 0 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 1327 403 6 0 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
1470 263 3 0 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 1472 262 2 0 

รวม 8,680 7,054 1,606 20 0 

รวมร้อยละ 100 81.27 18.50 0.23 0 

 จากตารางพบว่า ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.77 
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6. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
 6.1 ผลการประเมินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียน 
(Reading Test: RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2563 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 
ระดับโรงเรียน 77.49 72.47 74.98 
ระดับเขตพื้นท่ี 70.91 67.48 69.21 
ระดับจังหวัด 69.12 68.15 68.66 
ระดับศึกษาธิการภาค 72.99 70.44 71.74 
ระดับสังกัด 74.13 72.23 73.20 
ระดับประเทศ 74.14 71.86 73.02 

 
 จากตารางพบว่า ผลการประเมินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของ

ผู้เรียน (Reading Test: RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ประจำปีการศึกษา  2563 คะแนนเฉล่ียของ
โรงเรียนด้านการอ่านออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 77.49 การอ่านรู้เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 72.47 เฉล่ียท้ัง 
2 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 74.98 ซึ่งสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ี ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับ
สังกัด และระดับประเทศ 
 
ผลการประเมินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 
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  6.1.1 ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  
(Reading Test : RT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา 2561 – 2563 

 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

 2562 
ปีการศึกษา 

 2563 
การอ่านออกเสียง 81.26 73.60 77.49 
การอ่านรู้เรื่อง 82.27 79.32 72.47 
รวมเฉลี่ยความสามารถทั้ง 2 ด้าน 81.77 76.46 74.98 

 
 

 จากตารางพบว่า  ผลการเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียน และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2562 – 2563 
ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง ในปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.89 ส่วนความสามารถ
การอ่านรู้เรื่อง ในปีการศึกษา 2563 ลดลงร้อยละ 6.85 รวมเฉล่ียความสามารถท้ังสองด้าน ลดลง
ร้อยละ 1.48 
 
 แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  
(Reading Test : RT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา 2561 – 2563 
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  6.2 ผลการประเมินการสอบข้อสอบกลาง (ข้อสอบปลายปี) 
   6.2.1 ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (Local 
Assessment System) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ปีการศึกษา 2562 – 2563 

 

รายวิชา ปี 2562 ปี 2563 ผลต่าง 
ภาษาไทย 74.51 68.36 -6.15 
คณิตศาสตร์ 66.03 53.71 -12.32 
วิทยาศาสตร์ 80.49 48.24 -32.25 
ภาษาอังกฤษ 72.05 66.90 -5.15 

 
 จากตารางพบว่า ผลการเปรียบเทียบการสอบข้อสอบกลาง (ข้อสอบปลายปี) ปีการศึกษา 

2562- 2563 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ลดลงท้ัง 4 รายวิชา รายวิชาท่ีมีการลดลงมากท่ีสุดสาม
อันดับแรก ได้แก่  รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

 
 แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (Local 
Assessment System) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ปีการศึกษา 2562 – 2563 
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   6.2.2 ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 
 (Local Assessment System) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา 2562 – 2563 

 

รายวิชา ปี 2562 ปี 2563 ผลต่าง 
ภาษาไทย 65.98 57.91 -8.07 
คณิตศาสตร์ 51.17 59.11 7.94 
วิทยาศาสตร์ 50.17 44.62 -5.55 
ภาษาอังกฤษ 59.51 44.92 -14.59 

  
 จากตารางพบว่า ผลการเปรียบเทียบการสอบข้อสอบกลาง (ข้อสอบปลายปี) ปีการศึกษา 
2562- 2563 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ลดลงท้ัง 3 รายวิชา รายวิชาท่ีมีการลดลงมากท่ีสุดสาม
อันดับแรก ได้แก่  รายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์  
 
 แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง 
 (Local Assessment System) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา 2562 – 2563 
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   6.2.3 ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (Local 
Assessment System) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ปีการศึกษา 2562 - 2563 

 

รายวิชา ปี 2562 ปี 2563 ผลต่าง 
ภาษาไทย 60.77 53.83 -6.94 
คณิตศาสตร์ 53.92 48.13 -5.79 
วิทยาศาสตร์ 66.67 65.30 -1.37 
ภาษาอังกฤษ 68.60 49.90 -18.70 

 
จากตารางพบว่า ผลการเปรียบเทียบการสอบข้อสอบกลาง (ข้อสอบปลายปี) ปีการศึกษา 

2562- 2563 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ลดลงท้ัง 4 รายวิชา รายวิชาท่ีมีการลดลงมากท่ีสุดสาม
อันดับแรก ได้แก่  รายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์  

 
 แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (Local 
Assessment System) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ปีการศึกษา 2562 - 2563 
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  6.3 ตารางแสดงผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test:  NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 - 2563 

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษา 58.27 47.76 47.46 
ด้านคำนวณ 57.48 41.30 40.47 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 57.88 44.53 43.97 

 
  จากตารางพบว่า  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื ้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ  (National Teat :  NT ) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจำปีการศึกษา  2563 ความสามารถ
ด้านภาษาและด้านคำนวณ สูงกว่าระดับสำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับประเทศ 
 
 แผนภูมิแสดงผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test:  NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 - 2563 
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   6.3.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2562 
– 2563 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

 2563 
ผลต่าง 

ด้านภาษา 61.18 58.27 -2.91 
ด้านคำนวณ 63.26 57.48 -5.78 
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 62.22 57.88 -4.34 

 

   จากตารางพบว่า  ผลการเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ระหว่างปีการศึกษา  2562 -2563 ความสามารถ
ด้านภาษา ลดลงร้อยละ 2.91 ความสามารถด้านคำนวณ ลดลงร้อยละ 5.78 รวมความสามารถท้ัง
สองด้านลดลงร้อยละ 4.34 
 
 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2562 – 2563 
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  6.4 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 – 2563 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 68.10 44.54 50.95 70.55 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 56.85 30.80 39.33 45.12 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ ท้ังหมด 54.96 28.59 37.64 38.87 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 56.20 29.99 38.78 43.55 

  
 จากตารางพบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ( O – NET ) ประจำปี
การศึกษา 2563  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ค่าเฉล่ียของโรงเรียนท้ัง 4 รายวิชา สูงกว่าระดับจังหวัด 
ระดับสำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับประเทศ รายวิชาท่ีมีร้อยละสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่  
รายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ 
 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 – 2563 
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   6.4.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  
( O – NET ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 - 2563 

  
 จากตารางพบว่า  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน    

( O-NET )  ปีการศึกษา 2562- 2563 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 รายวิชาท่ีมีผลการทดสอบสูงขึ้น 
ได้แก่ รายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ มีเพียงรายวิชาคณิตศาสตร์ท่ีผลการทดสอบ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.08  ส่วนค่าเฉล่ียรวมทุกรายวิชาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.16 

 
 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน              
( O – NET ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 - 2563 
 

 
 
 
 
 

รายวิชา ปี 2562 ปี 2563 ผลต่าง(+/-) ร้อยละ(เพิ่ม/ลด) 
ภาษาไทย 58.69 68.10 +9.41 +9.41 

คณิตศาสตร์ 49.62 44.54 -5.08 -5.08 
วิทยาศาสตร์ 50.28 50.95 +0.67 +0.67 
ภาษาอังกฤษ 54.94 70.55 +15.61 +15.61 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 53.38 58.54 +5.16 +5.16 
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7.  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
 7.1 จำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

แหล่งเรียนรู้ ปฐมวัย ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
ห้องสมุด 344 289 290 267 292 296 302 1736 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 344 289 290 267 292 296 302 1736 
ห้องอาเซียน 344 289 290 267 292 296 302 1736 
ห้องคอมพิวเตอร์ 344 289 290 267 292 296 302 1736 
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 0 289 290 267 292 296 302 1736 
ห้องจริยธรรม 344 289 290 267 292 296 302 1736 
สหกรณ์โรงเรียน 344 289 290 267 292 296 302 1736 
ห้องนาฏศิลป์ 0 289 290 267 292 296 302 1736 
ห้องศิลปะ 344 289 290 267 292 296 302 1736 
หอประชุมรวงผ้ึง 0 289 290 267 292 296 302 1736 
สวนหย่อมในโรงเรียน 344 289 290 267 292 296 302 1736 
ลานโดมในโรงเรียน 344 289 290 267 292 296 302 1736 
ห้องพยาบาล 344 289 290 267 292 296 302 1736 
ห้องดนตรี 344 289 290 267 292 296 302 1736 
โรงคัดแยกขยะของโรงเรียน 344 289 290 267 292 296 302 1736 
ห้องพละศึกษา 0 289 290 267 292 296 302 1736 
ห้องสภานักเรียน 344 289 290 267 292 296 302 1736 
ห้องประชุมอินทนิล 0 289 290 267 292 296 302 1736 
ใต้ถุนอาคารเฉลิมรัชมงคล 0 289 290 267 292 296 302 1736 
ห้องส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

0 289 290 267 292 296 302 1736 

ห้องประชาธิปไตย 344 289 290 267 292 296 302 1736 
สนามบาสเกตบอล 0 289 290 267 292 296 302 1736 
ศาลาสร้างสุข 0 289 290 267 292 296 302 1736 
โรงอาหาร 344 289 290 267 292 296 302 1736 

รวม 5160 6936 6960 6408 7008 7104 7248   
 

  จากตารางพบว่า นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2563 นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาทุกระดับช้ันได้เข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุกช้ัน ครบทุกห้องปฏิบัติการ  
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  7.2 จำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

แหล่งเรียนรู้ ปฐมวัย ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
วัดพระแก้ว 0 0 0 267 0 0 0 267 
ลานพระบรมรูปทรงม้า (ร.5) 344 289 290 0 0 0 0 923 
วัดกลางเวียง 344 289 0 0 0 0 0 633 
สวนตุงและโคมเชียงราย 0 0 290 267 0 0 302 569 
วัดสักกวัน 0 0 0 0 292 296 302 890 
ปางช้างเผือกเชียงราย 0 289 0 0 0 0 0 289 
บ้านเมืองรวง 0 0 0 267 0 0 0 267 
พิพิธภัณฑ์อำเภอเชียงแสน 0 0 0 0 292 0 0 292 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.ลำปาง 0 0 0 0 0 296 0 296 
สำนักสงฆ์เทพอำนวย สาขาวัดสุวรรณ
ประสิทธิ์ 

0 0 0 0 292 296 0 588 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0 0 0 0 0 59 0 59 
โรงแรมลักษวรรณ 0 0 0 0 95 95 0 190 
ศูนย์การเรียนรู้แผ่นดินไหว จ.เชียงราย  344 0 0 0 0 0 302 302 
ลานศิลป์ ลานธรรม อบจ.เชียงราย 0 0 0 0 0 0 302 302 
หอประวัติเมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี 344 0 0 267 0 0 302 913 
หมู่บ้านในชุมชนสันต้นเปา 0 0 0 0 0 0 302 302 
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ 

0 0 0 0 0 0 302 302 

สวนสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จ.
เชียงใหม่ 

0 0 0 0 0 0 302 302 

วัดพระธาตุผาเงา 0 0 0 0 292 0 0 296 
วัดพระสิงห ์ 0 0 290 0 0 0 0 290 
ไปรษณีย์เมืองเชียงราย 344 0 0 0 0 0 0 344 

รวม 1720 867 870 1068 1263 1042 2416  
  
 จากตารางพบว่า  นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2563 มากท่ีสุด
สามอันดับแรก ได้แก่ ลานพระบรมรูปทรงม้า (ร.5) หอประวัติเมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี และวัดสักกวัน 
ตามลำดับ และนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน มากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ช้ันปฐมวัย และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 



37 

8. ข้อมูลงบประมาณ 
   งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 

แหล่งที่ได้รับ จำนวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 11,461,000 
- เงินนอกงบประมาณ 51,838,310 

รวมงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียน 63,299,310 
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2.2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก     - - - - 99.42 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ        - - - - 90.00 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
สำคัญ      

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100.00 

สรุปภาพรวม - - - - 95.19 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย โดยมีการประชุมเพื่อ
วางแผนร่วมกันระหว่างครู  ผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายในการระบุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพเด็ก  
จัดทำแผนพัฒนาระยะ 3 ปี ปีการศึกษา 2563 – 2565  แผนปฏิบัติการประจำปี  โครงการ/กิจกรรม
ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการท่ี 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดังนี้ 

 ด้านร่างกาย มุ่งเน้นให้เด็กมีร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ โรงเรียนได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันเพื่อให้เด็กปฐมวัยรับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง
อย่างเหมาะสม ตามวัยให้เด็กได้รับประทานอาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย 
มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง เดือนละ 
1 ครั้ง มีกิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้าหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน  มีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้
แก่เด็กเกี ่ยวกับการรักษาสุขภาพร่างกาย เช่น การล้างมือที่ถูกวิธี การปลอดโรคติดต่อ มีการจัด
กิจกรรมสุภาพดีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก  กิจกรรมการใช้กล้ามเนื้อมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์  เช่น การวาดภาพ การปั้นดินน้ำมัน การใช้กรรไกร การร้อยลูกปัด  
กิจกรรมฉีก ตัด ปะ กระดาษ   เป็นต้น   จัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายท่ี
แข็งแรง กิจกรรมนอนกลางวันเป็นเวลาอย่างเพียงพอ จัดห้องน้ำ ห้องส้วมที่สะอาด  ส่งเสริมการล้าง
หน้าแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน  กิจกรรมการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของเด็ก   และ
ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุร ินทร์  
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็ก
ได้เล่นกีฬาตามความสามารถ โดยจัดกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  เช่น 
กิจกรรมกีฬา กิจกรรมอนุบาลวัยใสใส่ใจสุขภาพ กิจกรรมเด็กดีศรีอนุบาลจากโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
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กีฬาเป็นยาวิเศษซึ่งเป็นกิจกรรมแข่งกีฬาสีภายใน  กิจกรรมกีฬาอนุบาลฟันน้ำนม  กิจกรรมการ
แข่งขันว่ายน้ำ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับเด็ก เช่น โครงการขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า  การซ้อมแผน
รับมือแผ่นดินไหวกับศูนย์ป้องกันภัยพิบัติและแผ่นดินไหว เป็นต้น 

 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาส่ิงของของผู้อื่นมา
เป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส ประหยัดอดออม รู้จัก
แบ่งปัน รู้จักควบคุมอารมณ์ขอบตนเอง  มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้านศิลปะ ให้นักเรียนได้
วาดภาพ ระบายสี ประดิษฐ์และศิลปะสร้างสรรค์ การปั้น การเล่นสีน้ำ การเล่นเพื่อสร้างจินตนาการ
และมีอารมณ์แจ่มใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ท้ังในและ
นอกห้องเรียน โดยครูได้ดำเนินการจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์ ดนตรี เช่น การ
เคาะจังหวะ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น รำ ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน 
โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ได้แก่ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมจุ๊จุ๊
อุบาลีน้อยฟังพระอาจารย์หน่อยนะ  กิจกรรมทำดีเพื่อสานต่อ 89 ล้านความดี  ถุงนอนมือสองสู่น้อง
ชนบท  เด็กดีศรีอนุบาล  รับขวัญน้องน้อย โครงการปรัชญานำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
หนูทำได้  กิจกรรมออมทรัพย์ เป็นต้น 

 พัฒนาการด้านสังคม มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามข้อตกลง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทท่ีดี ยิ้มใสไหว้สวย ทักทาย เด็ก
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเอง และมีมารยาท
ในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน รู้จักช่วยเหลือ 
แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้เด็กรู้จักประเพณี
วัฒนธรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ด้วยกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้เด็กรู้จักการทดแทน
บุญคุณพ่อ แม ่และคุณครู โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญ เช่น วันไหว้ครู  วันแม่แหง่ชาติ และกิจกรรมชวน
น้องเข้าวัดซึ่งจะร่วมกิจกรรมกับพี่ในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันพระ รู้จักประหยัดน้ำ
ประหยัดไฟ ใช้สิ ่งของอย่างประหยัดและพอเพียง มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันสำคัญ   กิจกรรมนั่งรถราง
แอ่วเมืองเจียงฮาย  กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย กิจกรรมทำดีเพื่อสานต่อ 89 ล้านความดี  ถุงนอนมือสองสู่
น้องชนบท  เด็กดีศรีอนุบาล  โครงการปรัชญานำความรู้สู ่เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหนูทำได้  
กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว เป็นต้น 

 พัฒนาการด้านสติปัญญา มุ ่งเน้นให้เด็กมีความคิดรวบยอด  ความคิดเชิงเหตุผล มี
จินตนาการ  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้  สามารถอ่าน เขียน ภาพและ
สัญลักษณ์ได้  สนทนาได้อย่างน้อย 2 ภาษา ผ่านการจัดกิจกรรมตามกิจวัตรประจำวัน 6 กิจกรรม
หลัก โดยให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง  จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ได้ฝึกปฏิบัติและลงมือกระทำ 
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จัดกิจกรรมประสบการณ์ท่ีหลากหลายให้กับเด็ก การฝึกให้เด็กได้วางแผน (Plan)  ลงมือกระทำ (Do) 
และทบทวน (Review) ในกิจกรรมสร้างสรรค์และเสรี ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคป 
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาได้แก่  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ กิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  
กิจกรรมภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนเพื่อการสื ่อสาร  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ(MEP. Day Camp)  
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมนักข่าวน้อย นิทานหรรษา  โครงการหนูน้อยสมองใสด้วยไอ
ที  โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล กิจกรรมการเรียนรู้แบบการใช้
โครงงานเป็นฐาน  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL การจัดการเรียนรู้ของเด็กไทยตามแนวคิดไฮสโคป 
กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เป็นต้น 

 นอกจากนี้โรงเรียนจัดอบรมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กร่วมกัน  
ส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ที่หลากหลาย ครูจัดประสบการณ์แบบ
บูรณาการโดยใช้ท้ังส่ือของจริงและส่ือเทคโนโลยีตามความต้องการความสนใจ ความสามารถของเด็ก
เป็นรายบุคคล  ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการเรียนรู้ 
มีความคิดรวบยอด เกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสม
กับวัย มีทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
เหมาะสมกับวัย จากการประเมินผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินพัฒนาการ ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ 99.42 
มีผลการประเมินทั้ง 4 ด้าน ระดับ 3 ขึ้นไป  ซึ ่งเมื ่อดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้านให้กับเด็กแล้ว ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน แล้วจัดทำเป็นรายงานผลการ
ดำเนินงานนำเสนอ คณะครูสายชั้น ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำผลที่ได้มา
ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินกิจกรรมโครงการในปีการศึกษาถัดไป มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  จัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมผ่าน ไลน์กลุ่มผู ้ปกครองในชั้นเรียน  facebook ปฐมวัยอนุบาล
เชียงราย  เว็บไซต์โรงเรียน  วารสารบัวชมพู การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  การประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน  

ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนุน 
  - รายงาน สรุปโครงการ/กิจกรรม 
  - แบบปฐ. 02 
  - เกียรติบัตร/รางวัล ของนักเรียน 
            - รูปภาพกิจกรรม/ วีดิทัศน์ 
            - เอกสารธุรการช้ันเรียน 
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1. ผลการดำเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ปี 2563 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1. เด็กมีน้ำหนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 85 ของเด็กมี
น้ำหนัก - ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

เด็กร้อยละ97.38     
มีน้ำหนัก - ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

2. เด็กมีสุขภาพอนามัย สุข
นิสัยท่ีดี 

ร้อยละ 85 ของเด็กมี
สุขภาพอนามัย สุขนิสัยท่ีดี  

เด็กร้อยละ 99.71    
มีสุขภาพอนามัย   
สุขนิสัยท่ีดี 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

3. เด็กรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น 

ร้อยละ 85 ของเด็กสามารถ
รักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น  

เด็กรอยละ 99.71
สามารถรักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

4. เด็กเคล่ือนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่ว ประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้ 

ร้อยละ 85 ของเด็ก 
สามารถเคล่ือนไหวร่างกาย
อย่างคล่องแคล่ว ประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้  

เด็กร้อยละ 99.71
สามารถเคล่ือนไหว
ร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว ประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้ 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

5. เด็กใช้มือ – ตา ประสาน
สัมพันธ์กันได้ดีตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 85 ของเด็ก
สามารถใช้มือ– ตา 
ประสานสัมพันธ์กัน  

เด็กร้อยละ 99.71 
สามารถใช้มือ– ตา 
ประสานสัมพันธ์กัน 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

6.เด็กแสดงออกทางอารมณ์อย่าง
เหมาะสมกับวัย   

ร้อยละ 85 ของเด็กสามารถ
แสดงออกทางอารมณ์อย่าง
เหมาะสมกับวัย  

เด็กร้อยละ 99.42 
สามารถแสดงออก
ทางอารมณ์อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

7. เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น  

ร้อยละ 85 ของเด็กมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง
และผู้อื่น  

เด็กร้อยละ 99.42   
มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

8.เด็กสนใจและมีความสุข 
และแสดงออกผ่านงานศิลปะ 
ดนตรี และการเคล่ือนไหว 

ร้อยละ 85 ของเด็กมี
ความสนใจและมีความสุข 
และแสดงออกผ่านงาน

เด็กร้อยละ 99.42       
มีความสนใจและ    
มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงาน

ยอดเยี่ยม บรรลุ 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ปี 2563 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 
ศิลปะ ดนตรี และการ
เคล่ือนไหว 

ศิลปะ ดนตรี และ
การเคล่ือนไหว 

9. เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต  ร้อยละ 85 ของเด็กมี
ความซื่อสัตย์ สุจริต 

เด็กร้อยละ 100       
มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

10. เด็กมีความเมตตา กรุณา 
มีน้ำใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน  

ร้อยละ 85  ของเด็กมี
ความเมตตา กรุณามีน้ำใจ 
และช่วยเหลือแบ่งปัน  

เด็กร้อยละ 99.42     
มีความเมตตา กรุณา
มีน้ำใจ และ
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

11. เด็กมีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น 

ร้อยละ 85 ของเด็กมี
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

เด็กร้อยละ 99.42     มี
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

12. เด็กมีความรับผิดชอบ ร้อยละ 85 ของเด็กมี
ความรับผิดชอบ 

เด็กร้อยละ 99.42   
มีความรับผิดชอบ 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

13. เด็กช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
 

ร้อยละ 85 ของเด็ก
สามารถช่วยเหลือตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน 

เด็กร้อยละ 99.42 
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

14. เด็กมีวินัยในตนเอง ร้อยละ 85 ของเด็กมีวินัย
ในตนเอง 

เด็กร้อยละ 99.42   
มีวินัยในตนเอง 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

15. เด็กมีความประหยัดและ
พอเพียง 

ร้อยละ 85 ของเด็กมี
ความประหยัดและ
พอเพียง 

เด็กร้อยละ 100      
มีความประหยัดและ
พอเพียง 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

16. เด็กดูแลรักษาธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

ร้อยละ 85 ของเด็ก
สามารถดูแลรักษา
ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

เด็กร้อยละ 99.42  
สามารถดูแลรักษา
ธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

17. เด็กมีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย และรักความ
เป็นไทย 

 ร้อยละ 85 ของเด็กมี
มารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย และรักความเป็นไทย 

เด็กร้อยละ 99.71    
มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย และ
รักความเป็นไทย 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ปี 2563 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 
18. เด็กยอมรับความเหมือน
และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

ร้อยละ 85 ของเด็ก
ยอมรับความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

เด็กร้อยละ 99.71 
ยอมรับความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

19. เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้อื่น 

ร้อยละ 85 ของเด็ก
สามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่น 

เด็กร้อยละ 99.71 
สามารถมีปฏิสัมพันธ์
ท่ีดีกับผู้อื่น 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

20. เด็กปฏิบัติตนเบ้ืองต้นใน
การเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

ร้อยละ 85 ของเด็ก
สามารถปฏิบัติตนเบ้ืองต้น
ในการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

เด็กร้อยละ 99.71 
สามารถปฏิบัติตน
เบ้ืองต้นในการเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

21. เด็กสนทนาโต้ตอบได้
อย่างน้อย 2 ภาษาและเล่า
เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

ร้อยละ 85 ของเด็ก
สามารถสนทนาโต้ตอบได้
อย่างน้อย 2 ภาษาและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

เด็กร้อยละ 99.71  
สามารถสนทนา
โต้ตอบได้อย่างน้อย 
2 ภาษาและเล่าเรื่อง
ให้ผู้อื่นเข้าใจ  

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

22. เด็กมีความสามารถอ่าน 
เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้ 

ร้อยละ 85 ของเด็ก
สามารถอ่านเขียนภาพ
และสัญลักษณ์ได้ 

เด็กร้อยละ 99.71  
สามารถอ่านเขียนภาพ
และสัญลักษณ์ได้ 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

23. เด็กมีความสามารถในการ
คิดรวบยอด 

ร้อยละ 85 ของเด็กมี
ความสามารถในการคิด
รวบยอด 

เด็กร้อยละ 99.71   
มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

24.  เด็กมีความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล 

ร้อยละ 85  ของเด็กมี
ความสามารถในการคิด
เชิงเหตุผล 

เด็กร้อยละ 99.71   
มีความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

25. เด็กมีความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

ร้อยละ 85  ของเด็กมี
ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 

เด็กร้อยละ 99.71   
มีความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ปี 2563 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 
26. เด็กทำงานศิลปะตาม
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 

ร้อยละ 85  ของเด็ก
สามารถทำงานศิลปะตาม
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 

เด็กร้อยละ 99.71 
สามารถทำงานศิลปะ
ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

27. เด็กแสดงท่าทาง/
เคล่ือนไหว ตามจินตนาการ
อย่างสร้างสรรค์ 

ร้อยละ 85  ของเด็กแสดง
ท่าทาง/เคล่ือนไหว ตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์ 

เด็กร้อยละ 99.71 แสดง
ท่าทาง/เคล่ือนไหว ตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์ 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

28. เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู ้

ร้อยละ 85  ของเด็กมีเจต
คติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 

เด็กร้อยละ 99.71     
มีเจตคติท่ีดีต่อ    
การเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

29. เด็กมีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ 

ร้อยละ 85 ของเด็กมี
ความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ 

เด็กร้อยละ 99.71   
มีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

 
 2. จุดเด่น  
 (1) เด็กมีการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาสมวัยมีความ
พร้อมในการศึกษาต่อไป  
 (2) เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านการคิดเชิงเหตุผล  การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
การคิดรวบยอด การอ่านเขียนภาพสัญลักษณ์ และการสนทนาโต้ตอบและการเล่าเรื ่อง ในระดับดี 
ตามกระบวนการการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป 
 (3) เด็กได้รับรางวัลในการแข่งขันวาดภาพของสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  ดังนี้ 
       - ชนะเลิศ วาดภาพระบายสี งานเดิน วิ ่งเพื่อสุขภาพและการศึกษา (ปาน้องล่น) 
ระดับช้ันอนุบาล 2 
      - รองชนะเลิศอันดับ 1 วาดภาพระบายสี งานเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพและการศึกษา (ปา
น้องล่น) ระดับช้ันอนุบาล 2 
      - รองชนะเลิศอันดับ 2 วาดภาพระบายสี งานเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพและการศึกษา (ปา
น้องล่น) ระดับช้ันอนุบาล 2 
       - รางวัลชมเชย วาดภาพระบายสี งานเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพและการศึกษา (ปาน้องล่น) 
ระดับช้ันอนุบาล 2 
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      - ชนะเลิศ วาดภาพระบายสี งานเดิน วิ ่งเพื่อสุขภาพและการศึกษา (ปาน้องล่น) 
ระดับช้ันอนุบาล 3 
      - รองชนะเลิศอันดับ 1 วาดภาพระบายสี งานเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพและการศึกษา (ปา
น้องล่น) ระดับช้ันอนุบาล 3 
      - รองชนะเลิศอันดับ 2 วาดภาพระบายสี งานเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพและการศึกษา (ปา
น้องล่น) ระดับช้ันอนุบาล 3 
       - รางวัลชมเชย วาดภาพระบายสี งานเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพและการศึกษา (ปาน้องล่น) 
ระดับช้ันอนุบาล 3 
  (4) เด็กได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาภายในระดับช้ันปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
ในรายการ 
       - ขี่ม้าเด้งดึง 
       - วิ่งผลัดอ้อมหลัก 
       - วิ่งผลัดเก็บของ 
       - โยนบอลใส่ตะกร้า 
       - แตะบอลเข้าประตู 
       - วิ่งผลัดข้ามส่ิงกีดขวาง 
       - วิ่งผลัด 5 x 20 เมตร 
       - วิ่งผลัด 5 x 30 เมตร 
 3. จุดควรพัฒนา 
           เด็กมีความเสี่ยงจากโรคติดต่อ เช่น Covid-19  ไข้หวัดใหญ่  ตาแดง  มือเท้าปาก  RSV 
อีสุกอีใส ฯลฯ จึงควรมีมาตรการในการป้องกันท่ีเข้มงวด ท้ังการรณรงค์ให้สวมหน้ากาก  หมั่นล้างมือ 
การเว้นระยะห่าง การใช้ของใช้ส่วนตัว  การคัดกรองเด็กและผู้ปกครองก่อนเข้าโรงเรียน และช้ันเรียน 
การจัดพื้นท่ีให้ผู้ปกครองไม่ให้เข้ามาในชั้นเรียน การกำหนดช่วงเวลาในการรับส่งนักเรียน  มีเจล
แอลกอฮอล์บริการก่อนเข้าโรงเรียน และมีจุดล้างมือท่ีเพียงพอ  ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ออกกำลังกายเป็น
ประจำ เช่น กิจกรรมออกกำลังวันละนิดจิตแจ่มใส  กิจกรรมว่ายน้ำ  กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ  
กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง ตลอดจนให้ความรู้และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคติดต่อ
สำหรับเด็ก เด็กไม่ระมัดระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุได้ง่าย จึงควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความปลอดภัยในการเล่นหรือทำกิจกรรมให้กับเด็ก 
    4. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1.  โครงการอนุบาลวัยใสใส่ใจสุขภาพ/ กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
       - คัดกรองเด็กและผู้ปกครองก่อนเข้าช้ันเรียน  
       - สวมหน้ากากอนามัยให้ติดเป็นนิสัย   
       - ล้างมือเป็นประจำ   
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       - ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ประจำห้องเรียน  
       - เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  
       - กินร้อนช้อนส่วนตัว   
       - กิจกรรมเต้นลดพุง     
           2. โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย เกี่ยวกับโรคติดต่อสำหรับเด็ก และความ
ปลอดภัยในการเล่นหรือทำกิจกรรมให้กับเด็ก 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเชียงรายบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยได้
มีการจัดประชุม วางแผน ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งในสถานศึกษา  คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้
อย่างชัดเจน  กำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพเด็ก  จัดทำแผนพัฒนาระยะ 3 ปี ปีการศึกษา 
2563 – 2565  แผนปฏิบัติการประจำปี  โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้การบริหารจัดการระดับ
ปฐมวัยให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยได้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยคำนึงถึงช่วงวัยและประสบการณ์ของเด็ก  
เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้
เด็กมีความสุขในการเรียนรู้   ได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยให้มีศักยภาพ   
เสริมสร้างความตระหนักรับรู้  ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามวัย รวมทั้งมี
การประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ผ่านโครงการพัฒนา
หลักสูตรระดับปฐมวัย จัดส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์  และอำนวยความสะดวก
ต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื ้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทั่วถึง  เช่น จัดให้ห้องเรียนมีสื ่อโทรทัศน์ 
สามารถเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กได้ศึกษาหา
ข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ  ให้พอเพียงกับเด็ก  จัดให้มีพื้นที่สำหรับแปรงฟัน ล้างมือ ทำความสะอาดร่างกาย ห้องน้ำห้องส้วม  
พร้อมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน
ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ตามโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม มีการจัดมุมประสบการณ์ใน
ชั ้นเรียนอย่างน้อย 5 มุม ได้มุมบ้าน มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์ มีมุม
ประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที ่หลากหลาย โดยจัดหาสื่ออุปกรณ์ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพ
ห้องเรียนสู่มาตรฐานสากล จัดครูท่ีเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  คือ มีครูประจำการท่ี
จบการศึกษาปฐมวัยครบทุกชั้นเรียน  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างตอ่เนื่อง 
ประชุมแลกเปลี ่ยนเรียนรู้  จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการพัฒนา
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บุคลากร มีการนิเทศชั้นเรียนตามโครงการประกันคุณภาพภายในเป็นประจำภาคเรียนละ 4 ครั้ง ซึ่ง
ส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์  มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มี
ประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง  มีครู
เพียงพอกับช้ันเรียน   ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม   
 ทั้งนี้ส่งผลให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตาม
แนวคิดไฮสโคป (HighScope)  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์ต้นแบบ
การจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงราย ซึ ่งเมื ่อดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที ่ส่งเสริม
กระบวนการบริหารและจัดการระดับการศึกษาปฐมวัยแล้ว ได้ดำเนินสรุปผลการดำเนินงาน แล้ว
จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอ คณะครูในระดับสายชั้น ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำผลที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินกิจกรรมโครงการในปีการศึกษาถัดไป 
ประเมินตรวจสอบคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมผ่าน ไลน์กลุ่มผู้ปกครองในช้ันเรียน  facebook 
ปฐมวัยอนุบาลเชียงราย  เว็บไซต์โรงเรียน  วารสารบัวชมพู การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  การ
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน 
 ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน / ร่องรอย 
  - หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
  - คู่มือการจัดทำหลักสูตร 
  - แบบประเมินหลักสูตร 
  - แผนการจัดประสบการณ์ 
  - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  - แผนปฏิบัติการประจำปี 
  - รายงานการประเมินตนเองของคร ู
  - แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
  - สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
  - รายงานโครงการ/กิจกรรม 
  - ภาพกิจกรรม 
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 1. ผลการดำเนินงาน  

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

ความสำเร็จ  
ปีการศึกษา 2563 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 

1. สถานศึกษามี
หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยที่ครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน
เหมาะสมกับเด็กและ
สภาพท้องถิ่น 

สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษา 
ปฐมวัยที่ครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน
เหมาะสมกับเด็กและสภาพ
ท้องถิ่น 

มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่
ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน
เหมาะสมกับเด็กและสภาพ
ท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

2. สถานศึกษาจัดครูสอน
ครบทุกช้ัน  

สถานศึกษามีครูครบทุกช้ัน มีครูครบทุกช้ัน ยอดเยี่ยม บรรลุ 

3. ครูจบการศึกษา
ปฐมวัย หรือผ่านการ
อบรมความรู้การศึกษา
ปฐมวัย 

ร้อยละ 90 ของครูจบ
การศึกษาปฐมวัย หรือผ่าน
การอบรมความรู้การศึกษา
ปฐมวัย 

ครูร้อยละ 100 จบการศึกษา
ปฐมวัย หรือผ่านการอบรม
ความรู้การศึกษาปฐมวัย 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

4. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการจัด
ประสบการณ์แบบ 
Active Learning 
(HiScope ,Project 
approach) 

ร้อยละ 85 ของครูได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ
ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบการจัด
ประสบการณ์แบบ Active 
Learning 

ครูร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถใน
การวิเคราะห์และออกแบบการ
จัดประสบการณ์แบบ Active 
Learning 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

5. ส่งเสริมครูให้มีทักษะใน
การจัดประสบการณ์และ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 

ร้อยละ 85 ของครูมีทักษะใน
การจัดประสบการณ์และ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 

ครูร้อยละ 100  มีทักษะในการ
จัดประสบการณ์และประเมิน
พัฒนาการเด็ก 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

6. มีอาคารเรียนเป็น
เอกเทศ สะอาด และ
ปลอดภัย  

จัดอาคารเรียนเป็นเอกเทศ  
จัดสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด 
ร่มรื่น คำนึงถึงความ
ปลอดภัย 

จัดอาคารเรียนเป็นเอกเทศ  
จัดสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ร่ม
รื่น คำนึงถึงความปลอดภัย 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

ความสำเร็จ  
ปีการศึกษา 2563 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 

7. ห้องเรียนมีมุม
ประสบการณ์มีส่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 

ห้องเรียนมีมุมประสบการณ์ 
มีส่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ห้องเรียนมีมุมประสบการณ์ 
อย่างน้อย 5 มุม และมีส่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

8. ห้องเรียนมีส่ืออำนวย
ความสะดวก อย่าง
เพียงพอ 

ห้องเรียนมีส่ืออำนวยความ
สะดวก ได้แก่ Smart TV  
คอมพิวเตอร์  พริ้นท์เตอร์  
อินเทอร์เน็ต  เครื่องเล่นดีวีดี 
อย่างน้อย 4 ประเด็น 

ห้องเรียนมีส่ืออำนวยความ
สะดวก ได้แก่ Smart TV  
พริ้นท์เตอร์  อินเทอร์เน็ต  
เครื่องเล่นดีวีดี 

ดีเลิศ บรรลุ 

9. มีห้องเรียนเสริม
หลักสูตร ให้เด็กได้เรียนรู้
อย่างเพียงพอ 

โรงเรียนมีห้องเรียนเสริม
หลักสูตรให้เด็กได้เรียนรู้
อย่างน้อย 4 ห้องเรียน 

โรงเรียนมีห้องเรียนเสริมหลักสูตร
ให้เด็กได้เรียนรู้ ได้แก่ ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์  
ห้องดนตรี  ห้องศูนย์ส่ือ 

ดีเลิศ บรรลุ 

10.มีห้องศูนย์วิชาการ
ให้บริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ และ
พัฒนาคร ู

มีห้องศูนย์วิชาการท่ี
ให้บริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาครู
อย่างเพียงพอและทันสมัย 

มีห้องศูนย์วิชาการท่ีให้บริการ
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ และพัฒนา
ครูอย่างเพียงพอและทันสมัย 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
บุคคลอื่นได้ 

ดีเย่ียม บรรลุ 

11.สถานศึกษามีระบบ
บริหารคุณภาพท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม โดย  
     1) กำหนดมาตรฐาน
ของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และ
จุดเน้นของสถานศึกษา  

สถานศึกษาจัดทำระบบ
บริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม โดยโดย  
     1) กำหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และจุดเน้นของสถานศึกษา  
     2) จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาท่ี

สถานศึกษาจัดทำระบบบริหาร
คุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดย  
     1) กำหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และจุดเน้นของสถานศึกษา  
     2) จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอด

ดีเย่ียม บรรลุ 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

ความสำเร็จ  
ปีการศึกษา 2563 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 

     2) จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
ท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ี
สถานศึกษากำหนด 
     3) ดำเนินการตามแผน 
     4) ประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
     5) ติดตามผลการ
ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 
     6) จัดทำรายงานผล
การประเมินตนเอง
ประจำปี นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมและจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินต่อต้น
สังกัด 

สอดรับกับมาตรฐานท่ี
สถานศึกษากำหนด 
     3) ดำเนินการตามแผน 
     4) ประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
     5) ติดตามผลการ
ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 
     6) จัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองประจำปี นำ
ผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมและจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินต่อต้นสังกัด 

รับกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
     3) ดำเนินการตามแผน 
     4) ประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
     5) ติดตามผลการ
ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 
     6) จัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองประจำปี นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผล
การประเมินต่อต้นสังกัด 

 
 2. จุดเด่น  
         4.1 โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร  คณะครู  
บุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  สมาคมครูและผู้ปกครอง  สมาคาศิษย์เก่า มีการจัดประชุม 
วางแผน ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่าย ท้ังในสถานศึกษา  ในการการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของสถานศึกษา เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพเด็ก  จัดทำแผนพัฒนาระยะ 3 ปี ปีการศึกษา 2563 – 
2565  แผนปฏิบัติการประจำปี  โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้การบริหารจัดการระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ 
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     4.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนเข้ารับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับ การประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
การจัดทำหลักสูตรปฐมวัยสู่หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
และจัดการประสบการณ์ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
                4.3 โรงเรียนมีการประเมินและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเป็นประจำทุกปี 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น ตลอดจนจัดให้มีหลักสูตรสอง
ภาษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  
            4.4 จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้าน  ดนตรี  คอมพิวเตอร์  ภาษาจีน  
ภาษาอังกฤษ  และว่ายน้ำ 
      4.5 ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคปของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดสภาพแวดล้อม
ในห้องเรียนและพัฒนาบุคลากร เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานด้านไฮสโคปของครู บุคลากรด้าน
การจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนเครือข่าย 
                  4.6 ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบของจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และศึกษาดูงานของโรงเรียนต่าง ๆ 
 3. จุดควรพัฒนา 
          5.1 สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนบางจุดควรได้รับการพัฒนา ให้มีความปลอดภัยเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุกับเด็ก เช่น บริเวณบ้านหรรษา   
                5.2 ส่ือด้านโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนบางห้องควรได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ทันสมัยกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เช่น โทรทัศน์  คอมพิวเตอร์   
                5.3 แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ควรได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนด และสถานการณ์ปัจจุบัน  มีการดำเนินการตามแผน  ประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 
 4. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
   แผนปฏิบัติงานท่ี 1  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
                            - การปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
   แผนปฏิบัติงานท่ี 2  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
                           - จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563 - 2565 
                         - จัดทำคู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
  แผนปฏิบัติงานท่ี 3 โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
                       - จัดหาส่ือด้านโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน เช่น โทรทัศน์  คอมพิวเตอร์   
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ   
 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 การพัฒนาการจัดประสบการณ์ที ่เน้นเด็กเป็นสำคัญของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
ดำเนินการโดยได้มีการจัดประชุม วางแผน ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่าย ท้ังในสถานศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการกำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา  กำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพเด็ก  จัดทำแผนพัฒนา
ระยะ 3 ปี ปีการศึกษา 2563 – 2565  แผนปฏิบัติการประจำปี  โครงการ/กิจกรรมที ่ส่งเสริม
กระบวนการจัดจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้ครูการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที ่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้  แบบเรียนผ่านเล่น 
เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เน้นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)  เกิดการเรียนรู้ครอบคลุม
พัฒนาการในทุก ๆ ด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ   สังคม  สติปัญญา  และมีคุณธรรม  
จริยธรรม  ในการดำรงชีวิตเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ให้เหมาะสมกับวัย ครูมี
การวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษาจัดกิจกรรมประจำวัน  6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
กิจกรรมเคล่ือนไหวจังหวะ เช่น ร้อง เล่น เต้น รำตามจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เช่น การเล่า
นิทาน การเล่าเรื่องตามภาพ เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆรอบตัว กิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น วาดภาพ ระบายสี เป่าสี
น้ำ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปั้นดินน้ำมัน และการเล่นเสรี เช่น มุมบ้าน มุมบล็อก มุมหนังสือ มุม
วิทยาศาสตร์ มุมศิลปะ กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น เล่นเครื่องเล่นสนาม เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่น
การละเล่นพื้นบ้าน กิจกรรมเกมการศึกษา เช่น เกมโดมิโน เกมภาพตัดต่อ  เกมจับคู่ภาพกับเงา เกม
จับคู่ภาพเหมือน มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมดนตรี กิจกรรมว่ายน้ำ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมภาษาต่างประเทศ กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ค่ายวิทยาศาสตร์ และ
ค่าย MEP DAY CAMP กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมวัน
สำคัญ เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย  วันสุนทรภู ่ วันคริสต์มาส เพื่อส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็ก 
 ในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก  ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์โดยให้
เด็กได้ร่วมกิจกรรมโดยใช้กระบวนการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้
เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่าง อิสระ  ตามความต้องการ ความสนใจ จากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เช่น สวนตุง หอประวัติเมืองเชียงราย  หอภาพเมืองเชียงราย  วัดกลางเวียง  วัดพระสิงห์  
ไปรษณีย์  ตลาดสด โรงพยาบาล ฯลฯ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ  เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน (Project Base Learning)  ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์  และการจัดการเรียนรู้แบบ
ไอสโคป (HiScope) ในกิจกรรมสร้างสรรค์และเสรี ซึ่งทำให้เด็กได้เรียนรู้แบบลงมือกระทำผ่านกิจวัตร
ประจำวัน ได้แก่ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Do) และการทบทวน (Review)  เด็กได้มี
โอกาสในการวางแผนการเล่น เกิดการเรียนรู้ จากการลงมือกระทำ และสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง  
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มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา  สื่อสาร  ใช้ภาษาในการสื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐาน
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมตามวัย ครูมีการทำวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา MEP ระดับ
ปฐมวัย  โครงการหนูน ้อยสมองใสด้วยไอที  โครงการพัฒนาห้องเร ียนคุณภาพสู ่โรงเร ียน
มาตรฐานสากล โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการประเมิน
พัฒนาการเด็ก มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนอนุบาลเชียงรายมีกระบวนการ  การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการปฎิบัติกิจวัตรประจำวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล  
โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานเด็ก เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของ
เด็ก ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ให้เหมาะสม
ตามวัย 
 ส่งผลให้ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นวิทยากรด้านการจัดการเรียนปฐมวัยตาม
แนวคิดไฮสโคป (HighScope) ในระดับเขตพื้นท่ี  การดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
กระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับการศึกษาปฐมวัยแล้ว ได้ดำเนินสรุปผลการ
ดำเนินงาน แล้วจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอ คณะครูสายช้ัน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้มี
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำผลที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินกิจกรรมโครงการในปีการศึกษา
ถัดไป ประเมินตรวจสอบคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จัดทำรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมผ่าน ไลน์กลุ่มผู้ปกครองในชั้นเรียน  
facebook ปฐมวัยอนุบาลเชียงราย  เว็บไซต์โรงเรียน  วารสารบัวชมพู การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ป้ายประชาสัมพันธ์หน้า
โรงเรียน 
 ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน / ร่องรอย 
       - หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
       - แผนการจัดประสบการณ์ 
      - แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก 
       - แบบบันทึกการใช้ส่ือ 
       - รายงานโครงการ/กิจกรรม 
       - รายงานวิจัยในช้ันเรียน 
       - แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
       - สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
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       - กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
       - ทะเบียนส่ือ 
       - ผลงานนักเรียน 
       - ภาพถ่ายกิจกรรม 
                  - สมุดเย่ียม 
 1. ผลการดำเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ปีการศึกษา 

2563 
ผลที่เกิดขึ้น 

ระดับ
คุณภาพ 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
1.ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล จัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

ครูร้อยละ 85 วิเคราะห์ข้อมูล
เด็กเป็นรายบุคคล จัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์ จาก
การวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

ครูร้อยละ 90 วิเคราะห์
ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
จัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ จากการ
วิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

2.ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน  

ครูร้อยละ 85 จัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุก
ด้าน 

ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ครบทุกด้าน 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

3. ครูจัดประสบการณ์แบบบูรณา
การโดยใช้ส่ือท่ีหลากหลายตาม
ความต้องการ ความสนใจ 
ความสามารถ ของเด็กเป็น
รายบุคคล  

ครูร้อยละ 85 จัดประสบการณ์
แบบบูรณาการโดยใช้ส่ือท่ี
หลากหลายตามความต้องการ 
ความสนใจ ความสามารถ ของ
เด็กเป็นรายบุคคล 

ครูร้อยละ 100 จัด
ประสบการณ์แบบ
บูรณาการโดยใช้ส่ือท่ี
หลากหลายตามความ
ต้องการ ความสนใจ 
ความสามารถ ของ
เด็กเป็นรายบุคคล 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

4. ครูจัดกิจกรรมโดยเด็กได้ลงมือ
กระทำ สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

ครูร้อยละ 85 จัดกิจกรรม โดย
เด็กได้ลงมือกระทำ สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

ครูร้อยละ 100 จัด
กิจกรรม โดยเด็กได้ลง
มือกระทำ สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

5. ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด 
อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นท่ี

ครูร้อยละ 85 จัดห้องเรียนให้
สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย 

ครูร้อยละ 100 จัด
ห้องเรียนให้สะอาด 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ปีการศึกษา 

2563 
ผลที่เกิดขึ้น 

ระดับ
คุณภาพ 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
แสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีสำหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม  

มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ี
สำหรับมุมประสบการณ์และการ
จัดกิจกรรม  

อากาศถ่ายเท ปลอดภัย 
มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก 
พื้นท่ีสำหรับมุม
ประสบการณ์และการ
จัดกิจกรรม 

6. ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
สนใจ และวิธีการเรียนรู้ของเด็ก 

ครูร้อยละ 85 ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วง
อายุ ระยะความสนใจ และ
วิธีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น ส่ือ
สะเต็มศึกษา ท่ีกระตุ้นให้คิด
สร้างสรรค์ผลงาน 

ครูร้อยละ 100 ใช้ส่ือ
และเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ และ
วิธีการเรียนรู้ของเด็ก 
เช่น ส่ือสะเต็มศึกษา 
ท่ีกระตุ้นให้คิด
สร้างสรรค์ผลงาน 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

7. ครูประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย  

ครูร้อยละ 85 ประเมิน
พัฒนาการเด็กจากกิจกรรม
และกิจวัตรประจำวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการท่ี
หลากหลาย  

ครูร้อยละ 100
ประเมินพัฒนาการ
เด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจำวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการท่ี
หลากหลาย  

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

8. ครูวิเคราะห์ผล การประเมิน
พัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และนำผล
การประเมินไปพฒันาคุณภาพเด็ก 

ครูร้อยละ 85 วิเคราะห์ผล การ
ประเมินพัฒนาการเด็ก โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มี
ส่วนร่วม และนำผลการ
ประเมินไปพฒันาคุณภาพเด็ก 

ครูร้อยละ100 
วิเคราะห์ผล การ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 
โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม 
และนำผลการประเมิน
ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

9. ครูนำผลการประเมินท่ีได้ไป
พัฒนาคุณภาพเด็กและ

ครูร้อยละ 85 นำผลการ
ประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้การ

ครูร้อยละ 100 นำผล
การประเมินท่ีได้ไป
พัฒนาคุณภาพเด็ก

ยอดเยี่ยม บรรลุ 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ปีการศึกษา 

2563 
ผลที่เกิดขึ้น 

ระดับ
คุณภาพ 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

จัดประสบการณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

และแลกเปล่ียนเรียนรู้
การจัดประสบการณ์ท่ี
มีประสิทธิภาพ 

 
 2. จุดเด่น  
         4.1 ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา  ทำให้มีแผนการจัดประสบการณ์ท่ีครอบคลุมพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน  ส่งผล
ให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
          4.2 ครูผู้สอนได้รับการยกย่องและรับรางวัลดังนี ้
               (1) นางขนิษฐา  วังมณี ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทครูผู้สอน สาขาการศึกษาปฐมวัย 
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำป ีพ.ศ.2564 สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
               (2) นางรุ่งฤดี  มโนใจ ได้รับโล่รางวัลครูดีศรีอำเภอเมือง ประจำป ี2564 โดยสมาคมครู
และผู้บริหารอำเภอเมืองเชียงราย 
         4.3 ครูทุกคนจัดประสบการณ์โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Base 
Learning)ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์  และจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮสโคป (HighScope) 
ในกิจกรรมสร้างสรรค์และเสรี ตลอดจนได้รับการพัฒนาโดยการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการ
จัดประสบการณ์แบบโครงงาน และไฮสโคป อย่างต่อเนื่อง  ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะวิทยากรให้ความรู้
ด้านไฮสโคปแก่โรงเรียนเครือข่ายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 
เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานให้กับคณะครูโรงเรียนในเขตพื้นท่ี และหน่วยงานอื่นท่ีสนใจ 
          4.4  ครูได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง  
 3. จุดควรพัฒนา 
 1. ควรจัดหาส่ือและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมให้เพียงพอกับการใช้งานทุกห้องเรียน และ
บูรณาการส่ือท้องถิ่นมาใช้ในการจัดมุมประสบการณ์ เช่น ส่ือมุมบ้าน  ส่ือมุมศิลปะ 
 2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีความ
ปลอดภัยและเพียงพอกับจำนวนเด็ก 
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 4. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 1. โครงการห้องเรียนคุณภาพ  
   - ควรจัดหาส่ือและเทคโนโลยี เช่น สมาร์ททีวี คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ พริ้นเตอร์  
 แผนปฏิบัติงานท่ี 2. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
    - ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย ห้องน้ำห้องส้วมอนุบาล ประตู
 ชำรุด  จัดหาพัดลมดูดอากาศ จัดหาพัดลมโคจรหน้าห้องเรียน 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับการศึกษาประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

กำลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน - - - - 95.57 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ - - - - 92.00 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
92.11 

สรุปภาพรวม - - - - 93.23 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีจุดเน้นในด้านการส่งเสริมวิชาการ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ครูได้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561) เพื่อให้
ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข ซึ ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  

 โรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  มีจุดเน้นในด้านการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนใหม้ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  
ทักษะพื้นฐาน เจตคติที ่ดีต่องานอาชีพ  และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโดยสนับสนุนให้
นักเรียนเข้ารับการแข่งขันทักษะวิชาการในหลากหลายสถาบัน และมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดง
ความสามารถทางวิชาการในเวทีต่าง ๆ  สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม 
ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้จัดกิจกรรมตาม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โครงการ
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้ม (IEC) โครงการ
จ ัดการเร ียนการสอนภาษาจ ีน เข ้ม ( ICC) โครงการจ ัดการเร ียนการสอนตามหล ักส ูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mimi English Program (MEP) โครงการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือ
ความ  โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  โครงวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬา โครงการห้องสมุดมีชีวิต และโครงการห้องเรียนสีเขียว เป็นต้น 

 ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน / ร่องรอย 
  - รายงาน สรุปโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

  - แบบ ปพ.5, ปพ.6  
           - รูปภาพกิจกรรม 
          - เอกสารธุรการช้ันเรียน 
  - ผลงานนักเรียน 
  - ผลการทดสอบอ่านคำพื้นฐาน 
  - เกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการ เช่น การแข่งขัน "ยอดปัญญาวิชาการอนุบาล
ภาคเหนือ" ครั้งท่ี 5  ปีการศึกษา 2563  การสอบเสริมปัญญา  โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)  การสอบแข่งขัน Asian Science Mathematics 
and English Olympiad (ASMO)  
 1.  ผลการดำเนินงาน 
 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ปี 2563 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของ
ผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่านคำพื้นฐานตามระดับช้ัน 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
80 มีความสามารถในการ
อ่านคำพื้นฐานตาม
ระดับช้ัน 

ผู้เรียน ร้อยละ 91.74  
มีความสามารถในการ
อ่านคำพื้นฐานตาม
ระดับช้ัน 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
เขียนคำพื้นฐานตามระดับช้ัน 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
80 มีความสามารถในการ
เขียนคำพื้นฐานตาม
ระดับช้ัน 

ผู้เรียน ร้อยละ 88.72 
มีความสามารถในการ
เขียนคำพื้นฐานตาม
ระดับช้ัน 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ปี 2563 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ส่ือสารตามระดับช้ัน 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
80 มีความสามารถในการ
ส่ือสารตามระดับช้ัน  

ผู้เรียน ร้อยละ 89.11 
มีความสามารถในการ
ส่ือสารตามระดับช้ัน 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

4.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
คำนวณตามระดับช้ัน 
 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียนร้อยละ 
80 มีความสามารถในการ
คิดคำนวณตามระดับช้ัน 

ผู้เรียนร้อยละ 85.91 มี
ความสามารถในการ
คิดคำนวณตาม
ระดับช้ัน 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

5.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน  ร้อยละ 
80 มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

ผู้เรียน  ร้อยละ 86.79 
มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

6.ผู้เรียนมีผลงาน ท่ีนำไปสู่การ 
ขยายผล/ ต่อยอดอย่างน้อยคนละ 1 
ช้ินงาน 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
80 มีผลงาน ท่ีนำไปสู่การ
ขยายผล/ ต่อยอดอย่าง
น้อยคนละ 1 ช้ินงาน 

ผู้เรียน ร้อยละ 91.09 
มีผลงาน ท่ีนำไปสู่การ
ขยายผล/ ต่อยอด
อย่างน้อยคนละ 1 
ช้ินงาน 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

7.ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สืบค้น จากแหล่งเรียนรู้และส่ือ
ต่าง ๆสรุปความรู้ด้วยตนเอง 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
80 มีความสามารถในการ
สืบค้น จากแหล่งเรียนรู้
และส่ือต่าง ๆ สรุปความรู้
ด้วยตนเอง 

ผู้เรียน ร้อยละ 87.41 
มีความสามารถในการ
สืบค้น จากแหล่ง
เรียนรู้และส่ือต่าง ๆ 
สรุปความรู้ด้วยตนเอง 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

8. ผู้เรียนสามารถส่ือสาร นำเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยี 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
80 สามารถส่ือสาร 
นำเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยี 

ผู้เรียน ร้อยละ 88.95 
สามารถส่ือสาร 
นำเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยี 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

9. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ต้ังแต่ระดับ 3 ข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉล่ียรวมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาต้ังแต่
ระดับ 3 ข้ึนไป 

ผู้เรียน ร้อยละ 89.68  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉล่ียรวมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
ต้ังแต่ระดับ 3 ข้ึนไป 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ปี 2563 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 
10. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
พื้นฐานต่องานอาชีพ อย่างน้อย 1 
อย่าง 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียนร้อยละ 
80 มีความรู้และทักษะ
พื้นฐานต่องานอาชีพ 
อย่างน้อย 1 อย่าง 

ผู้เรียนร้อยละ 93.17 มี
ความรู้และทักษะ
พื้นฐานต่องานอาชีพ 
อย่างน้อย 1 อย่าง 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

11. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามสถานศึกษากำหนด  

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
85 มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามสถานศึกษา
กำหนด 

ผู้เรียน ร้อยละ 96.38 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
สถานศึกษากำหนด 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

12. ผู้เรียนยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
80 ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ผู้เรียน ร้อยละ 94.59 
ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

13. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีในท้องถิ่น  
 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
85 มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีในท้องถิ่น 

ผู้เรียน ร้อยละ 90.92 
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีในท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

14. ผู้เรียนเล่นดนตรี ได้อย่างน้อย
คนละ 1 ช้ิน 
 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
80 เล่นดนตรี ได้อย่าง
น้อยคนละ 1 ช้ิน 

ผู้เรียน ร้อยละ 92.17 
เล่นดนตรี ได้อย่างน้อย
คนละ 1 ช้ิน 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

15. ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
80 อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

ผู้เรียน ร้อยละ 93.81 
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

16. ด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา  
 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
85 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายอารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา 

ผู้เรียน ร้อยละ 93.78 
มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายอารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

17. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
85 มีจิตสาธารณะ 

ผู้เรียน ร้อยละ 94.57 
มีจิตสาธารณะ 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 
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 2. จุดเด่น  
  1) มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
  2) ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน 
  3) สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมาย

ทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียน
ให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

  4) นักเรียนเข้ารับการแข่งขันทักษะวิชาการในหลากหลายสถาบัน ได้รับรางวัล ดังนี้ 
   - นักเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ในวิชาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงการประเมิน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา  ประจำปี
การศึกษา 2563 
             - นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ในวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมโครงการประเมินและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา  ประจำปี
การศึกษา 2563 
   - นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม การแข่งขันยอดปัญญา
วิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ  ครั้งท่ี 5  ปีการศึกษา 2563 
   - นักเรียนได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศการทดสอบวิชาภาษาไทย  (เสริมปัญญา) 
ระดับช้ัน ป.2  

   - นักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศนักเรียนแกนนำต้นแบบการอนุรักษ์พลังงาน
และส่ิงแวดล้อม ผู้ขับเคล่ือนกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ระดับประถมศึกษา 
   - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินความสามารถด้านการ
อ่านออกเสียงของนักเร ียน  (RT) ระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับเขตพื ้นที ่  ระดับจังหว ัด และ
ระดับประเทศ  
   - นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ ได้อันดับที่ 1 ของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดเชียงราย มี
คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ โดยมีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มร้อยในรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 คน วิชา
คณิตศาสตร์ 4 คน ได้เต็มท้ังวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน 
   - นักเรียนในโครงการทดสอบทดสอบความรู้กับบริษัทเสริมปัญญาจำกัด ผลการ
ทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย  รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับท่ี 1 ระดับประเทศ เด็กชายภาณุวัชร 
ยาดี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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       - นักเรียนในโครงการทดสอบทดสอบความรู้กับบริษัทเสริมปัญญาจำกัด ผลการ
ทดสอบวัดความรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับท่ี 1 ระดับ
จังหวัด เด็กชายภาณุวัชร ยาดี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

   - นักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด เด็กหญิงพัชรินทร์ ทิรินทอง ท่ี
ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมประเภทเยาวชน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 3. จุดควรพัฒนา 
            1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื ่อส่งเสริมความสามารถในการคิดคำนวณตาม
ระดับช้ัน  
  2. ผู ้เร ียนได้ร ับการส่งเสริมในด้านระเบียบวินัย  คุณธรรมและจริยธรรม จนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 4. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

1) โครงการห้องเรียนวิทย์คณิต 
2) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
3) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
4) โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
5) โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
6) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห ์และเขียนส่ือความ 
7) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
8) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /ค่ายคณิตศาสตร ์
9) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

  

 5. กระบวนการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย (PDCAA) 
 ปีการศึกษา 2563 
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  1)  วิเคราะห์ผู้เรียนและผลการเรียนของนักเรียน (Plan : P) 
  โรงเรียนวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียนโดยใช้ผลการสอบ  O-NET,NT,RT,ข้อสอบ
มาตรฐานกลาง,ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายปีว่ามีจุดอ่อนที่จะต้องได้รับการพัฒนา มาตรฐานใดบ้าง 
นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์นั้นมาวางแผนการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และในสายช้ัน 
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น นำผลท่ีได้มาเปรียบเทียบ
กับผลทดสอบต่าง ๆ ในรอบปีท่ีผ่านมา  
  2) วางแผนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา จากผลการวิเคราะห์ (Plan : P)  
  พัฒนาโดยการสอนซ่อมเสริมฝึกทำแบบทดสอบ และจัดกิจกรรมค่ายวิชาการส่งผลให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น โดยมีการวางแผนกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน และสร้างนวัตกรรมดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา (SWOT) 2) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3) ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเน้นการระดมสมอง 4) วางแผน
พัฒนากำหนดรูปแบบกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ดำเนินงานลงสู่การปฏิบัติ 5) ประเมินผลระหว่างการ
ดำเนินงานปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และประเมินผลส้ินสุดการดำเนินงาน 6) สรุปผลและนำเสนอผลการ
ดำเนินงาน กำหนดเป็นนวัตกรรมขององค์กร 
  3) พัฒนาการเรียนการสอน และนวัตกรรม (Do : D) 
  ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาโดยจัด
กิจกรรม การจัดการความรู้ นำเสนอผลงานที่ปฏิบัติเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน  สรุปผลการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการใช้นวัตกรรมโดยการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน รายงานการใช้
นวัตกรรมต่อผู้บริหารเมื่อสิ้นปีการศึกษา ครูนำนวัตกรรมผลการใช้นวัตกรรมมาจัดนิทรรศการเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้คัดเลือกนวัตกรรมท่ีคิดว่าดีท่ีสุดในกลุ่มสาระการเรียนรู้
นั้นให้เป็น Best Practices ของแต่ละกลุ่มสาระ 
  4) กำกับนิเทศติดตามผล ประเมินผล (Check : C) 
  คณะกรรมการติดตามผล ประเมินผล กำหนดปฏิทินการนิเทศภายในแต่ละระดับสายช้ัน 
เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  โดยการนิเทศ  ติดตาม  สังเกต   สัมภาษณ์  สอบถาม แบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครู นำผลการประเมินทีได้มาทบทวน/ ปรับปรุง/ พัฒนา เพื่อ
วางแผนการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป นำผลการวิเคราะห์
ข้อมูลมาปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  5) นำผลการนิเทศติดตาม มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข (Approve : A) 
  นำผลการนิเทศติดตามมาพัฒนาการเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรมโดย ครูทุก
คนจัดทำแผนพัฒนาตนเอง(ID Plan) เพื่อหานวัตกรรมท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระท่ี
ตนเองรับผิดชอบ ครูนำนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสรุปรายงานผล
การใช้นวัตกรรมโดยการจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 
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  6) เผยแพร่ผลผลสัมฤทธิ์และผลงานนักเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
(Announcement : A) 
  เมื่อสิ้นปีการศึกษาครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้คัดเลือกนวัตกรรมที่ดีที ่สุดในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้นั้นให้เป็น Best Practices ครูนำนวัตกรรมผลการใช้นวัตกรรมมาจัดนิทรรศการเพื่อ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ และนำเสนอต่อสาธารณชนในงานนิทรรศการเปิดบ้านอนุบาลเชียงราย 
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรมOpen  House MEP,  กิจกรรมปฐมนิเทศ, กิจกรรม
แนะแนว, ประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประชุมครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ Facebook ของโรงเรียน, วารสารบัวชมพู 
 
 6.  ผลของการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
 ในปีการศึกษา 2563 โรงเร ียนอนุบาลเชียงรายเป็นเลิศทางว ิชาการ น ักเร ียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 สอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) มีนักเรียนสอบ
ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการ
ประเมินระดับชาติ (O-NET) มีค่าคะแนนเฉล่ียรวมสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาอย่างต่อเนื่องทุกปี 
และมีนักเรียนที ่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน  3 คน  วิชา
ภาษาอังกฤษ  จำนวน 11 คน ภาษาไทย จำนวน 1 คน และเป็นอันดับ 1 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษท่ี
มีผลการสอบโอเน็ตสูง   นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูง และสามารถ
เข้าเรียนตามโครงการห้องเรียนพิเศษได้เป็นจำนวนมาก นักเรียนได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันใน
ทุกระดับ เช่น  สสวท.   ยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ แข่งขันการสอบ
เสริมปัญญาที่มีนักเรียนสอบได้คะแนนอันดับ 1 ของประเทศในรายวิชาภาษาไทย และได้รับรางวัล
เยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมประเภทเยาวชน 
   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยมีการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม “Cooperation” มุ่งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการกำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน โดยมีการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุก
ฝ่าย ท้ังในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน มีองค์ประกอบท่ีสำคัญเพื่อท่ีจะ
ขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรระดับขั้น
พื้นฐาน ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  เป็น
โรงเรียนต้นแบบของการพัฒนาผู้เรียน เทียบเคียงมาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทยสอดคล้องกับบริบทชุมชนและท้องถิ่น และเป็นท่ียอมรับ ใช้รูปแบบ
การบริหาร ANBCR MODEL ( A : Attentive ความสำนึกร ับผิดชอบในหน้าที ่และสังคม   N : 
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Network การสร ้างเคร ือข ่ายเพื ่อการเร ียนรู้   B : Brilliance ฉลาด หลักแหลม แจ ่มใส  C : 
Cooperation มีความร ่วมมือในองค์กร   R : Respect มีความเคารพ นอบน้อม) ม ีการจัดทำ
โครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน 
ตามความสามารถของบุคลากร โดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 – 2565  โดยแต่ละปีได้วางแผนการดำเนินงานจัดทำตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี  

 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที ่ชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 
โรงเรียนอนุบาลเชียงรายดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านในทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็น
แบบอย่างได้ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
โดยครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างน้อย 20 ชั ่วโมง/ปี และใช้
กระบวนการชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ (Professional learning Community : PLC) ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ไม่น้อยกว่า  50 ชั่วโมง/ปี จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยจัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากแหล่งเรียนรู้ ตามศักยภาพและประเภทของเด็กท่ี
มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และเป็นแบบอย่างได้ จัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ และเป็นแบบอย่างได้ มีการจัดทำแผนการจัดการจัดเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 ท้ังนี้โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ดำเนินการจัดทำโครงการท่ีพัฒนากระบวนบริหารและการ
จัดการ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ โครงการประกัน
คุณภาพภายใน โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ โครงการสระว่ายน้ำ โครงการพัฒนาบุคลากร 
โครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้ม (Intensive English Curse 
: IEC) โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ( Intensive Chinese Curse : ICC) โครงการจัดการ
เร ียนการสอนภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) โครงการจ ัดการเร ียนการสอน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากล โครงการปรับปรุงดนตรี
พื้นเมือง ดนตรีไทย โครงการพัฒนางานทะเบียน วัดผลและประเมินผล เป็นต้น   
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  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน / ร่องรอย 
   - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   - แผนปฏิบัติการประจำปี 
   - หลักสูตรสถานศึกษา 
   - คำส่ัง 
   - แผนการจัดการเรียนรู้ 
   - โล่รางวัลโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(OBECQA) 
   - รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment report) 
   - รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 
   - รายงานการนิเทศภายใน 
   - รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 
 1. ผลการดำเนินงาน 
 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น ระดับ
คุณภาพ 

1. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

ดีเลิศ 
สถานศึกษามีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 

สถานศึกษามีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม 

2. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ใช้รูปแบบการบริหาร 
ANBCR MODEL ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

ดีเลิศ 
มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาท่ี
ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนำ
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีการนำข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น ระดับ
คุณภาพ 

3. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ 
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพ พัฒนาหลักสูตร
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง  

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพ พัฒนาหลักสูตร
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้านในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่องและเป็น
แบบอย่างได้ 

ยอดเยี่ยม 
 

4. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา และนำ
กระบวนการของชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางาน 

ยอดเยี่ยม 
 

5. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ 
จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย 

จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย 

ยอดเยี่ยม 
 

6. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
 

  
 2. จุดเด่น  

 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ี
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ
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พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร โครงการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอ ังกฤษเข ้ม ( Intensive English Curse : IEC) โครงการจ ัดการเร ียนการสอนภาษาจีน 
( Intensive Chinese Curse : ICC) โครงการจัดการเร ียนการสอนภาษาอังกฤษ (Mini English 
Program : MEP) โครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาวิชาการ
สู่มาตรฐานสากล 

 
 3. จุดควรพัฒนาและแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้นในปีถัดไป 

จุดควรพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
1. โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- โครงการพัฒนาปรับปรุงสถานท่ี 

2. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

- โครงการพัฒนาบุคคลากร 

3. โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเรียนรู้ 

  
 4. แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

  1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
  2) โครงการประกันคุณภาพภายใน  
  3) โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
  4) โครงการสระว่ายน้ำ  
  5) โครงการพัฒนาบุคลากร 
  6) โครงการพัฒนาหลักสูตร 
  7)  โครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
  8) โครงการปรับปรุงดนตรีพื้นเมือง ดนตรไีทย 
  9) โครงการพัฒนางานทะเบียน วัดผลและประเมินผล 
  10) โครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ 
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 5. กระบวนการด้านการบริหารที่เป็นเลศิของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย (PDCAA) 
ปีการศึกษา 2563 

 
 
  กระบวนการด้านการบริหารของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย (PDCAA) 
  1) กำหนดทิศทางของสถานศึกษา ให้ม ีความชัดเจนโดยยึดกรอบแนวทางการ
ดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์กร 
(Plan : P) 
  2) ส่ือสาร สร้างความเข้าใจ โดยการประชุมช้ีแจงนโยบาย ข่าวสาร ผลการดำเนินการ
และรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งทาง line เว็บไซต์โรงเรียน ป้ายประกาศ ถ่ายทอด
ทิศทางขององค์กรให้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างจริงจัง (Plan : P) 
  3) สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี โดยการนิเทศแบบกัลยาณมิตรและสร้างความ
ผูกพันกับบุคลากรในองค์กร มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในองค์กร และเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นนำเสนอผลงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ ้น ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและการควบคุมกำกับดูแล
องค์กร (Do : D) 
  4) ทบทวนผลการดำเนินการขององค์กรจากข้อมูลสารสนเทศและสภาพแวดล้อม
สถานศึกษา เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ สภาพปัญหา หาแนวทางแก้ไขและนำไปประเมินความสำเร็จ 
มีการตรวจสอบผลการดำเนินการภาคเรียนละ 1 ครั้ง (Check : C) 
  5) จัดลำดับความสำคัญ และปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ัวทั้งองค์กร เพื่อให้การนำองค์กร
บรรลุเป้าหมาย โดยมีการนำองค์กรที ่เหมาะสมกับบริบทและสภาวการณ์ขององค์กรอยู ่เสมอ 
(Approve : A) 
  6) เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนด้านการบริหารจัดการผ่านเว็บไซต์โรงเรียน 
www.anubancr.ac.th facebook โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง วารสารโรงเรียน 
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(วารสารบัวชมพู) ประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
(Announcement : A) 
 
 6. ผลของการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) ต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 
และได้ดำเนินการบริหารตามรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ภายใต้การ
บริหารงาน 4 ฝ่าย และขับเคลื่อนการทำงานตามระดับสายชั้น มีหัวหน้าและวิชาการระดับสายช้ัน
เป็นผู้ขับเคลื่อน โดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นแนวทางร่วมกันในการทำงานและมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จนเป็นที่ยอมรับให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และโรงเรียนยังได้
ขับเคลื ่อนการบริหารตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโครงการห้องเรียนสีเขียว ที ่ให้
ความสำคัญและตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จ
จนได้รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับ
ประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 1,500 คนขึ้นไป  และโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่นักเรียน) ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 1,500 คนขึ้นไป ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2560 จนถึงปัจจุบัน 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดกระบวนการเรียนการสอนที ่เน้นผู้เร ียนเป็นสำคัญ  ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทั ้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ เช่น จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) จัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น 
(Five Step for Student Development) จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based 
Learning) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study : IS) ฯลฯ  มีการพัฒนาเทคนิค
กระบวนการเรียนการสอนของตนเองเพื่อใช้พัฒนาผู้เรียน มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน ใช้/พัฒนาสื่อ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธภิาพ 
นักเรียนและครูร่วมกันสร้างข้อตกในห้องเรียนเพื่อเรียนรู้และปฏิบัติตนอย่างมีความสุข สร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอนและจัดสภาพห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที ่ดี ดำเนินการสร้าง/พัฒนา/ใช้เครื ่องมือในการวัดและประเมินผลท่ี
หลากหลาย มีการวัดประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา ครูมีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียน ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้
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ทางวิชาชีพ (Professional learning Community : PLC) ในการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้เพื ่อพัฒนา
ผู้เรียน นำผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน นำเสนอผลงานท่ี
เกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Best Practice) 

  ท้ังนี้โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ดำเนินการจัดทำโครงการท่ีพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โครงการงานทะเบียน วัดผล และประเมิน โครงการพัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ โครงการเรียนรู้สู ่โลกกว้าง  โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการ
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้ม (IEC) โครงการ
จ ัดการเร ียนการสอนภาษาจ ีน เข ้ม  ( ICC) โครงการจ ัดการเร ียนการสอนตามหล ักส ูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mimi English Program (MEP) โครงการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือ
ความ  โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  โครงวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬา โครงการห้องสมุดมีชีวิต และโครงการห้องเรียนสีเขียว เป็นต้น 
 เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูล/ร่องรอย ที่สนับสนุน 
  - หลักสูตรสถานศึกษา 
  - หลักสูตรกลุ่มสาระ 
  - บันทึกการนิเทศช้ันเรียน 
  - บันทึกการผลิต/นวัตกรรมใช้ส่ือ 
  - ภาพถ่าย 
  - แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน 
  - รายงานกิจกรรมต่างๆ 
  - เกียรติบัตรผลงานนักเรียน 
  - เกียรติบัตรผลงานครู 
  - โล่รางวัล 
 1. ผลการดำเนินงาน 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 

1. จัดการเรียนรู้โดยการใช้
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง ท่ีเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 
ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้โดย
การใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงท่ีเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูร้อยละ 96.43 
จัดการเรียนรู้โดยการใช้
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงท่ีเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 
2. มีการพัฒนาเทคนิค
กระบวนการเรียนการสอน
ของตนเองเพื่อใช้พัฒนา
ผู้เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 เทคนิค 

ดีเลิศ 
ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนา
เทคนิคกระบวนการเรียนการ
สอนของตนเองเพื่อใช้พัฒนา
ผู้เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 เทคนิค 

ครูร้อยละ 84.19 
 มีการพัฒนาเทคนิค
กระบวนการเรียนการสอน
ของตนเองเพื่อใช้พัฒนา
ผู้เรียนอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 เทคนิค 

ยอดเยี่ยม 

3. มีการจัดทำวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

ยอดเยี่ยม 
ครูทุกคน มีการจัดทำวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

ครูทุกคน มีการจัดทำวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง 

ยอดเยี่ยม 

4. ใช้/พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

ดีเลิศ 
ครูร้อยละ 80 ใช้/พัฒนาส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ครูร้อยละ 84.20  
ใช้/พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ยอดเยี่ยม 

5. ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษาท่ี
หลากหลายในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยอดเยี่ยม 
ครูทุกคน ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาท่ีหลากหลายใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ครูร้อยละ 96.67 
 ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษาท่ี
หลากหลายในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยอดเยี่ยม 

6. มีการสร้างบรรยากาศการ
เรียนการสอน จัดสภาพ
ห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
และการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 

ดีเลิศ 
ครูร้อยละ 80 มีการบริหาร
จัดการผู้เรียนโดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก นักเรียน
รักท่ีจะเรียนรู้สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ครูร้อยละ 90.62 
 มีการบริหารจัดการผู้เรียน
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก นักเรียนรักท่ีจะ
เรียนรู้สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 

7. สร้าง/พัฒนา/ใช้
เครื่องมือ/วัดและประเมินผล
ท่ีหลากหลายตามสภาพจริง
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

ยอดเยี่ยม 
ครูทุกคนสร้าง/พัฒนา/ใช้
เครื่องมือ/วัดและประเมินผล
ท่ีหลากหลายตามสภาพจริงท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

ครูร้อยละ 89.28 
สร้าง/พัฒนา/ใช้เครื่องมือ/
วัดและประเมินผลท่ี
หลากหลายตามสภาพจริงท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 
8. มีข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อนำไปพัฒนา
ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
ครูทุกคนมีข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียน 

ครูทุกคนมีข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อนำไปพัฒนา
ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

9. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
ครูร้อยละ 80 มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 87.61 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

  

 2. จุดเด่น  
 ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความตั้งใจ มุ่งมั ่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและ

ความสามารถ ครูจัดกิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
learning) จัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (Five Step for Student Development) จัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent 
Study : IS) โดยส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
โดยการใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ท่ีเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ได้ปฏิบัติ
จริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินความรู้เข้าใจอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 3 . จุดควรพัฒนาและแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้นในปีถัดไป 
 

จุดควรพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
1. ครูใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

โครงการพัฒนาบุคลากร 

2. ครูนำผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 

โครงการพัฒนาบุคลากร 

3. โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 

โครงการจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเรียนรู้ 

4. การสร้าง/พัฒนาส่ือ นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก Active learnning ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตัวช้ีวัดของ
หลักสูตร 

โครงการพัฒนาบุคลากร 

5. โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาปรับปรุงสถานท่ี 
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1. ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้เรียน
(Plan : P)

2. วางแผนการจัดห้องเรียน
ตามความตอ้งการของ

ผู้เรียน (Plan : P)

3. ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำร
เรียน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ (Do : D)

4. ก ำกับนิเทศติดตำม และประเมินผล 
(Check : C)

5. น ำผลกำรนิเทศติดตำม มำพัฒนำ
ปรับปรุงแก้ไข(Approve : A)

6. เผยแพร่นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน 
(Announcement : A)

 4.  แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  1) โครงการจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

  2) โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนรวม  

 5. กระบวนการด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่เป็นเลิศของ
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (PDCAA) ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 
   
 
   
  1) สำรวจความต้องการของผู้เรียน (Plan : P) 
  ประชุมและสำรวจความต้องการของหลักสูตร เพื่อได้มาซึ่งข้อมูลในการจัดทำหลักสูตร โดย
พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร  จำนวนความต้องการของนักเรียน ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการในโรงเรียน ได้แก่  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน (Classroom  Meeting) ดำเนินการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นครู
ประจำช้ันสรุปข้อมูลท่ีได้จากการประชุมเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
และบริการทางการศึกษา 
  2) วางแผนการจัดห้องเรียนตามความต้องการของผู้เรียน (Plan : P) 
  วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเน้นการระดมสมอง 
วางแผนพัฒนากำหนดรูปแบบกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา เพื่อกำหนดเป็นแผนการจัดห้องเรียนตามความ
ต้องการของผู้เรียน โดยจัดทำข้อมูลหลักสูตร, การบริการทางการศึกษา, การทำธุรกรรม รับฟังเสยีง
ของนักเรียนปัจจุบันในการจัดทำหลักสูตรห้องเรียนปกติ  ห้องเรียนสองภาษา (MEP) ห้องเรียน
ภาษาอังกฤษเข้ม (IEC) ห้องเรียนภาษาจีนเข้ม (ICC)  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (SMP)  

  3) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Do : D) 
  จัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
อย่างครบถ้วน และจัดแผนการเรียนพิเศษที่สนองความต้องการและความต้องการของผู้เรียน โดยจัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ในสถานการณ์จำลองต่าง  ๆกับครูต่างชาติเจ้าของภาษา
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ในทุกระดับชั้น และมีการกำหนดวงรอบในการติดตามทุก ๆ ภาคเรียน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก มีการวางแผนปรับกลุยุทธ์การพัฒนาไปสู่การเตรียมความพร้อมท้ัง
นักเรียนและผู้ปกครองที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต ซึ่งส่งผลทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับท่ี
สูงขึ ้น มีคะแนน O-net สูงเป็นลำดับที่ 1 ของกลุ่มโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือตอนบน ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดรับกับสถานการณ์ มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  

4) กำกับนิเทศติดตาม และประเมินผล (Check : C) 
  เพิ่มช่องทางเสียงสะท้อนจากส่ือสังคมออนไลน์  โดยใช้ส่ือทางสังคม (social  media) 

และส่ือเทคโนโลยีทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ข้อมูลจากการประชุมผู้ปกครอง กล่องรับความคิดเห็น  ข้อมูลความพึง

พอใจและข้อร้องเรียนท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการสร้างความผูกพันของนักเรียนกับโรงเรียน 

5) นำผลการนิเทศติดตาม มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข (Approve : A) 
คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้าสายช้ันทุกสัปดาห์  จัดประชุมครูและคลากรทาง
การศึกษาเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตาม  สรุปผล  ทบทวนและพัฒนาการปฏิบัติงานของโรงเรียน  
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานท่ีจะนำไปสู่ผลการดำเนินงานท่ีบรรลุผลสำเร็จ  

  6) เผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการสอน (Announcement : A) 

  เมื่อส้ินปีการศึกษาครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นำเสนอการจัดกระบวนการเรียนการสอน

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนำเสนอต่อสาธารณชนในงานนิทรรศการเปิดบ้านอนุบาลเชียงราย ประชาสัมพันธ์ทาง

สื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรมOpen  House MEP,  กิจกรรมปฐมนิเทศ, กิจกรรมแนะแนว, ประชุมผู้ปกครอง 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ Facebook ของโรงเรียน, วารสารบัวชมพู 

 

 6. ผลของการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

โรงเรียนอนุบาลเชียงรายมีการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  มีหลักสูตรที ่เป็นจุดเด่น  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. โดยทุกหลักสูตรปรับเนื้อหาให้มีความ
เข้มข้นในรายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ทำให้ครูได้พัฒนาตนเองจนได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้  

1) นางพิกุล  ธรรมลังกา ได้รับรางวัลครูผู้สร้างความเปล่ียนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมี
คุณูปการด้านการศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔   
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2) นางณัฐรุจา  ศรีคำ   รับรางวัลรางวัลครูดีในดวงใจ   รับรางวัลพระพฤหัสบดี และรางวัล
รองชนะเลิศระดับเหรียญทองทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
กิจกรรมนักเรียนด้านวิชาการ ครั้งท่ี  9 

3) นางอุไร  อุตอิ่นแก้ว ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น วิชาวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

4)  นางสาวนิตยา  วันทองทักษ์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น วิชาศิลปะศึกษา ในงานวันครู 
ประจำปี 2564  

5) นายณัฐวุฒิ  ช่างสอน ได้รับรางวัลครูดีศรีอำเภอเมืองเชียงราย ประจำปี 2563 ระดับดี
เย่ียม อันดับ 1 ประเภทบุคลากรทางการศึกษา 

6) นายอนันต์ยศ  ประมาณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจำปี พ.ศ.2564 

7)  นางวรรณภา  เตจ๊ะ ครูดีเด่นกลุ่มงานการศึกษาพิเศษตามโครงการเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทาง การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

8)  นางรุ่งฤดี  มโนใจ ได้รับรางวัลครูดีศรีอำเภอเมืองเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2563 
9)  นางขนิษฐา  วังมณี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนสาขาการศึกษาปฐมวัย ตาม

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 
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คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
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รางวัลความสำเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บรหิาร/ครู/นักเรยีน 
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รางวัลวันครู 2564 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางพิกุล  ธรรมลังกา 
รับรางวัลครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการด้านการศึกษา ระดับจังหวัด  

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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นางณัฐรุจา  ศรีคำ 
รับรางวัลรางวัลครูดีในดวงใจ   รับรางวัลพระพฤหัสบดี และรางวัลรองชนะเลิศระดับ เหรียญทอง ทรงคุณค่า 

สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติครูผู้สอนยอดเยี่ยม กิจกรรมนักเรียนด้านวิชาการ คร้ัง  ที่  9 
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นางอุไร  อุตอ่ินแก้ว 
ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น วิชาวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  

ประจ าปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 



88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวนิตยา  วันทองทักษ์  

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น วิชาศิลปะศึกษา ในงานวันครู ประจ าปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 

นายณัฐวุฒิ  ช่างสอน 
ได้รับรางวัลครูดีศรีอำเภอเมืองเชียงราย ประจำปี 2563 ระดับดีเยี่ยม อันดับ 1  

ประเภทบุคลากรทางการศึกษา 
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นายอนนัต์ยศ  ประมาณ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงการยก

ย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางวรรณภา  เตจ๊ะ  
ครูดีเด่นกลุ่มงานการศึกษาพิเศษตามโครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทาง การศึกษา 

 ประจำปีการศึกษา 2563 
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นางรุ่งฤดี  มโนใจ  
ได้รับรางวัลครูดีศรีอำเภอเมืองเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
นางขนิษฐา  วังมณี 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนสาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 
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ผลงานและเกียรติบัตรนักเรียน 
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ด.ญ.สุรัตนาวีร์ ใจม่ันคง นักเรียน ช้ัน ป.6/9 
 ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ กับ
รางวัลชนะเลิศในโครงการส่งเสริมการอ่านและวาดภาพประกอบหนังสือ “อิ๊กคาบ็อก” ซ่ึงเขียนโดย เจ.เค.โรล์

ลิ่ง (ผู้แต่งแฮรี่ พอตเตอร์) จัดโดยบริษัทนานมีบุค๊จำกัด ณ อาคาร   นานมีบุ๊คเฮาส์ กรุงเทพมหานคร 
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เด็กหญิงพัชรินทร์ ทิรินทอง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2  
ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมประเภทเยาวชน ประจำปีพุทธศักราช 2563  

จากท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) 
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เด็กชายภูวิศ สมบัตรนันทน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3  
ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมประเภทเยาวชน ประจำปีพุทธศักราช 2563 

 โดยได้รับรางวัลจากท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) 
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เด็กชายภาณุวัชร  ยาดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 

ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอนัดับที่ 1 ของประเทศ ในโครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาภาษาไทย
ในโครงการทดสอบทดสอบความรู้กับบริษัทเสริมปัญญาจำกัด 
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                                      ผลงานโล่รางวัล 
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99 
 

 



100 
 

 



101 
 

 



102 
 

 



103 
 

 



104 
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เอกสารหลักฐานข้อมูลสำคัญ  หรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ  แบบย่อ ๆ 
ผลการแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ คร้ังที่ 5 
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กิจกรรมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 

ระดับประถมศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563 
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ประจำปีการศึกษา 2563 
 สูงกว่าทุกระดับ  ได้แก่  ระดับประเทศ, ระดับสังกัด, ระดับเขตพื้นที่, ระดับจังหวัด  ดังนี้ 
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ด้านการอ่านออกเสียง 
ระดับดีมาก ร้อยละ 65.74 
ระดับ ดี  ร้อยละ  19.72 
ระดับ  พอใช้ ร้อยละ 8.30 
ระดับปรับปรุง  ร้อยละ   6.22 

ด้านการอ่านรู้เร่ือง 
ระดับดีมาก ร้อยละ 50.51 
ระดับดี  ร้อยละ 41.52 
ระดับพอใช้  ร้อยละ  6.92 
ระดับปรับปรุง  ร้อยละ 1.03 
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สรุปผลการสอบ O-NET จากสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2563 
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ผลสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เต็ม 100 จำนวน 2 คน 
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ผลสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เต็ม 100 จำนวน 13 คน 
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ภาพกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดูได้เพิ่มเติมที่ Website และ Facebook โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 
http://www.anubancr.ac.th/abcr2020/ 
 

           
 
 
https://www.facebook.com/anubanchiangrai 
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กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 
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กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 
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กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 
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กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 
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กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย 
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กิจกรรมส่งเสริม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
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กิจกรรมส่งเสริม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
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 กิจกรรมส่งเสริม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
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 กิจกรรมส่งเสริม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
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กิจกรรมส่งเสริม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
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กิจกรรมส่งเสริม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 

 




