
2 
 

  



3 
 

คำนำ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาล
เชียงราย ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้
สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ   
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพ
ของผู้เรียน กระบวนการบริหาร และการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ เพื่อนำเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
ภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ผู้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องทุกฝ่ายที ่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา         
ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
 
           
              ( นายสมนึก  จันทร์แดง ) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
                 11  พฤษภาคม  2565 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ปีการศึกษา 2564 

.................................................................... 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามตามกฎกระทรวงว่าดว้ย
การประกันคุณภาพการศึกษา 2561 และดำเนินการประเมินผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                     
ปีการศึกษา 2564 
 ตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเร ียน อนุบาลเชียงราย                       
ครั ้งที่ 3/2565 เมื ่อวันที ่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน                  
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 และให้โรงเรียนได้ใช้รายงานต่อสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 และเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
       ลงชื่อ 

          ( นายวันชัย  ธนาบรบิูรณ์ ) 
             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

         โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 
 
 

       ลงชื่อ 
             ( นายสมนึก  จันทร์แดง ) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
              วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ตั้งอยู่สองพื้นที่ ดังนี้ 1) เลขที่ 487  ถนนอุตรกิจ  ตำบลเวียง  
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000  และ2) เลขที ่ 478/2 หมู ่ 5 ถนน
พหลโยธิน ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสสถานศึกษา 1570100002  โทรศัพท์ 053 – 711371 
โทรสาร 053 – 744279 E-Mail : anubancr@hotmail.com  Website :  anubancr.ac.th 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดการศึกษาระดับปฐมวัย จนถึงระดับการศึกษาประถมศึกษา  
ปีที่ 6 มีนักเรียนระดับปฐมวัย 314 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา 1,759 คน ดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้ 3 มาตรฐานการศึกษา  
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกัน
คุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานระบบ ดังนี้ 
 
1. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 
 1.1 สรุปผลการประเมินในภาพรวม  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 1.2 ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 โรงเร ียนอนุบาลเชียงราย มีกระบวนการพัฒนาเด็กที ่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็ก              
มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและสติปัญญาสมวัย การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือกระทำ มีการวางแผนลง
มือปฏิบัติและทบทวน เด็กเกิดทักษะด้านความคิดรวบยอด แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ มีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ และสามารถสนทนาตอบโต้กับผู้อื่นได้ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมต่อ
การเรียนรู้ในระดับสูง
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 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 กระบวนการบริหารและจัดการในระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เกิดจากการ  
มีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภายในและภายนอก จึงทำให้
โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องเหมาะสม ครูมีคุณวุฒิ จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีสื่อสนับสนุนที่
เพียงพอเหมาะสม โดยเฉพาะห้องเรียนระดับปฐมวัย มีการจัดสื่อ มุมประสบการณ์ครบ 5 มุม ทั้งมุม
บ้าน ศิลปะ มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
เด็กและครู จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป     
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ: ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้รับการจัด
ประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมประจำวัน 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
ก ิจกรรมเคล ื ่อนไหวและจังหวะ การจ ัดการเร ียนร ู ้แบบโครงงาน (Project Base Learning)             
ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป ในกิจกรรมสร้างสรรค์
และเสรี กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษา ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จากเขตพ้ืนที่ 
ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านไฮสโคป ให้กับครูในโรงเรียนและหน่วยงานของเขต
พ้ืนที่การศึกษา จังหวัด และโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ 
 1.3 หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   - รายงาน สรุปโครงการ/กิจกรรม 
   - แบบปฐ. 02 
   - เกียรติบัตร/รางวัล ของนักเรียน 
             - ภาพกิจกรรม/ วีดิทัศน์ 
             - เอกสารธุรการชั้นเรียน 
   - หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
   - คู่มือการจัดทำหลักสูตร 
   - แบบประเมินหลักสูตร 
   - แผนการจัดประสบการณ์ 
   - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   - แผนปฏิบัติการประจำปี 
   - รายงานการประเมินตนเองของครู 
   - แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
   - สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
   - แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก 
   - แบบบันทึกการใช้สื่อ 
   - รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
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   - กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
   - ทะเบียนสื่อ 
   - ผลงานนักเรียน 
 1.4 แผนการพัฒนาคุณภาพในปีถัดไป 

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

    แผนปฏิบัติการที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะสนามเด็กเล่นที่มีความปลอดภัย 
เหมาะสม สวยงาม เพียงพอต่อการใช้งานของเด็ก เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กต่อไป 

  แผนปฏิบัติการที่ 4 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถความเชี่ยวชาญ    
เชิงวิชาชีพ ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

  แผนปฏิบัติการที่ 5 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับช่วงอายุระยะความสนใจ 
และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก และบูรณาการสื่อท้องถิ่นมาใช้ในการจัดมุมประสบการณ์ เช่น สื่อมุมบ้าน  
สื่อมุมศิลปะ  

  แผนปฏิบัติการที่  6  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Active 
Learning ผ่านกระบวนการคิด และผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้ 

  แผนปฏิบัติการที่  7 การพัฒนาระบบการนิเทศภายใน ระดับชั้นปฐมวัย เพื่อประกัน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 
2. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 
 2.1 สรุปผลการประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 2.2 ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน : ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีจุดเน้นในด้านการส่งเสริมวิชาการ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ครูได้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้
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มุ ่งพัฒนาให้ผ ู ้ เร ียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข โรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา           
ด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ ้น และเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้จัดกิจกรรมตาม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              
8 กลุ ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการเรียนรู ้สู ่โลกกว้าง 
โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้ม ( IEC) 
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเข้ม ( ICC) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mimi English Program (MEP) โครงการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
สื่อความ 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
สำนึกรับผิดชอบในหน้าที่และสังคม  N : Network การสร้างเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้  B : Brilliance 
ฉลาด หลักแหลม แจ่มใส C : Cooperation มีความร่วมมือในองค์กร  R : Respect มีความเคารพ 
นอบน้อม) มีการจัดทำโครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบ
งานแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน ตามความสามารถของบุคลากร  

 ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ดำเนินการจัดทำโครงการที่พัฒนากระบวนบริหารและการ
จัดการ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ โครงการประกัน
คุณภาพภายใน โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ โครงการสระว่ายน้ำ โครงการพัฒนาบุคลากร 
โครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้ม ( Intensive English Curse 
: IEC) โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ( Intensive Chinese Curse : ICC) โครงการจัดการ
เร ียนการสอนภาษาอ ังกฤษ (Mini English Program : MEP) โครงการจ ัดการเร ียนการสอน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาวิชาการสู ่มาตรฐานสากล โครงการปรับปรุงดนตรี
พ้ืนเมือง ดนตรีไทย โครงการพัฒนางานทะเบียน วัดผลและประเมินผล เป็นต้น     
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 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ :  
  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ ตาม

มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่าน
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 ้วยตนเอง 
(Independent Study : IS)  มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ใช้/พัฒนาสื่อ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา     
ที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีการวัดประเมินผลผู้เรียนตาม
สภาพจริงที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning Community : PLC) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน นำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน นำเสนอผลงาน  
ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Best Practice) 

 ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ดำเนินการจัดทำโครงการที่พัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โครงการงานทะเบียน วัดผล และประเมิน โครงการพัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื ่อการจัดการเรียนรู้ โครงการเรียนรู้สู ่โลกกว้าง โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการ
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้ม (IEC) โครงการ
จ ัดการเร ียนการสอนภาษาจ ีนเข ้ม ( ICC) โครงการจ ัดการเร ียนการสอนตามหล ักส ูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mimi English Program (MEP) โครงการจัดการเรียน       
การสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนสื่อความ  โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  โครงวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา โครงการห้องสมุดมีชีวิต และโครงการห้องเรียนสีเขียว เป็นต้น   
 2.3 หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    -  รายงาน สรุปโครงการ/กิจกรรม 
    -  แบบ ปพ.5, ปพ.6  
    -  เกียรติบัตรผลงานนักเรียน 
             -  ID Plan 
            -  เอกสารธุรการชั้นเรียน 

    -  หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    -  คำสั่ง 
    -  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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    -  แผนปฏิบัติการประจำปี 
    -  แผนการจัดการเรียนรู้ 
    -  รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment report) 
        -  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 
    -  รายงานการนิเทศภายใน 
    -  หลักสูตรกลุ่มสาระ 
    -  บันทึกการนิเทศชั้นเรียน 

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

1) โครงการห้องเรียนวิทย์คณิต 
2) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
3) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
4) โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
5) โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
6) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
7) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
8) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /ค่ายคณิตศาสตร์ 
9) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
   2) โครงการประกันคุณภาพภายใน  
   3) โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
   4) โครงการสระว่ายน้ำ  
   5) โครงการพัฒนาบุคลากร 
   6) โครงการพัฒนาหลักสูตร 
   7)  โครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
   8) โครงการปรับปรุงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย 
   9) โครงการพัฒนางานทะเบียน วัดผลและประเมินผล 
   10) โครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ 
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   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   1) โครงการจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
   2) โครงการพัฒนาบุคลากร  
  สิ่งท่ีต้องการจะดำเนินการ แนวคิด เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งโดยบริหารจัดการตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน OBECQA และรักษามาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล (Word Class Standard School) 
โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสอง
ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

   2. ปรับเปลี ่ยนรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที ่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน                 
ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น และจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบขั้นพื้นฐาน
ระดับชาติ  

   3. ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือให้รักษามาตราฐานโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 

   4. ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ควบคู่กระบวนการ
ช ุมชนการเร ียนรู้ ทางว ิชาช ีพ (Professional Learning Community: PLC) ร ่วมก ับคณะครู               
เพ่ือส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันรวมกันแก้ปัญหาผ่านกระบวนการ PLC 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 
2.1ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 2.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

 ที่อยู ่ 
1) เลขที่ 487  ถนนอุตรกิจ  ตำบลเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

รหัสไปรษณีย์ 57000 
2) เลขที่ 478/2 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

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

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

 1) พื้นที่ ที ่ 1 จำนวนพื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา เอกสารหลักฐานที่ราชพัสดุแปลง 
หมายเลข ชร.29 น.ส.ล. ฉบับที่ 891/2504 ทะเบียนแปลงหมายเลขที่ ชร.1 น.ส.ล. ฉบับที่ 888/2504 
มีจำนวนอาคาร มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 16 หลัง ดังนี้ 

 

ที ่ 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 



9 
 

ที ่ 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 ที่นั่ง - 2545 ราชการ 90,900 
13 ส้วม 2 หลัง 20 ที ่ แบบ สปช.

602-2526 
2533 ราชการ 320,000 

14 ส้วม 8 ที่นั่ง 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) พ้ืนที่ที่ 2 (สันต้นเปา) เลขที่ 478/2 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นเปา ตำบลริมกก 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวนพื้นที่ 16 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา เอกสารหลักฐานที่ราชพัสดุ
แปลง หมายเลข นส.3 เล่มที่ 2 หน้าที่ 29 เลขที่ 362 มีจำนวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
จำนวน 9 หลัง ดังนี้ 

 



10 
 

ที ่ ประเภทอาคาร แบบ 
พ.ศ.ที่
สร้าง 

แหล่ง 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

1 อาคารเฉลิมรัชมงคล 
ขนาด 3 ชั้น 12 
ห้องเรียน 

216 ล/57-ข ต้าน
แผ่นดินไหว 

2559 ราชการ 21,000,000 

2 อาคารสันต้นเปา ตึกไม้ 
2 ชั้น ขนาด 8 
ห้องเรียน 

แบบ 017 2523 ราชการ - 

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

เชียงราย ขนาด 3 ชั้น 
18 ห้องเรียน 

แบบสปช. 2/8 2525 ราชการ 9,174,000 

6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา สมเด็จ 
พระเทพฯ ขนาด 3 ชั้น 
6 ห้องเรียน 

แบบอ่ืน ๆ 004,008, 
030,107,206,210, 
214,315,415,308 

2559 เงินบริจาค - 

7 อาคาร
อเนกประสงค์101 ล/
27 (หอประชุมรวงผึ้ง) 

แบบอาคารหอประชุม 
โรงอาหาร 101 ล/

27,101 ล/27 (พิเศษ) 

2561 ราชการ - 

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

  
 สภาพชุมชน 

 ชุมชนและเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีสองพื้นที่ได้แก่พื้นที่ ที่ 1 (ในเมือง) 
และพื้นที่ ที่ 2 (สันต้นเปา) เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด จึงมีเขตพื้นที่บริการที่ครอบคลุมพื้นที่
ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงราย สำหรับพื้นที่ในเมืองรอบบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงราย และบริเวณใกล้เคียงเป็นสถานที่ตั้งของหน่วย ราชการ รัฐวิสาหกิจ วัด ตลาดสด และร้านค้า
มีถนนรอบโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ส่วนพื้นที่สันต้นเปามีถนนพหลโยธินซึ่งเป็นเส้นทางหลักใช้ในการสัญจร 
ประชาชนในเขตบริการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายและรับราชการมีรายได้
และฐานะความเป็นอยู ่ระดับปานกลาง ชุมชนมีความสัมพันธ์และร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับดี แต่อาจมีปัญหาการจราจรติดขัดอยู่บ้างในตอนเช้าก่อนเข้าเรียนและตอนเย็นขณะ
เลิกเรียน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
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2.2 การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนานกว่า 60 ปี ด้วยวัตถุประสงค์การก่อตั้ง
เพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการด้านปฐมวัยและประถมศึกษา จึงมีจุดแข็งในด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ชัดเจนเป็นระบบ มีจุดเน้นในด้านการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากด้วยประสบการณ์ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองและสังคมมาอย่างยาวนาน การบริการด้านสาธารณูปโภคและสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ความสำเร็จของการขับเคลื่อนของการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย การบริหาร
จัดการภายใต้ขอบเขตปัจจัยที่ส่งเสริมอันได้แก่ด้านที่เป็นจุดเด่น จุดแข็ง ของโรงเรียน ลดปัจจัยที่  
เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคของการจัดการศึกษา เพ่ือที่จะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนให้เป็นดังความมุ่งหวัง
ของผู้ปกครองและสังคมอันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลของการบริหารจัดการอย่างสูงสุด โรงเรียน
อนุบาลเชียงรายมีแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษาโดยมีรูปแบบการบริหาร ANBCR MODEL 
( A : Attentive ความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่และสังคม  N : Network การสร้างเครือข่ายเพ่ือการ
เรียนรู ้  B : Brilliance ฉลาด หลักแหลม แจ่มใส  C : Cooperation มีความร่วมมือในองค์กร           
R : Respect มีความเคารพ นอบน้อม) ดังนี ้

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 1) วิสัยทัศน์ (Vision) 

 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล (World Class Standard) มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐาน
ความเป็นไทย 



12 
 

 2) พันธกิจ (Missions) 
  1. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 

  2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  3. ยกระดับการจัดการเร ียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (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 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาให้ผู้เรียนมีอัจฉริยภาพ 

 3) เป้าหมายของโรงเรียน 
  1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 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. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

  6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะของผู้เรียน
ตามมาตรฐานสากล มีทักษะความรู้ ความสามารถขั้นสูงมากกว่าระดับปรกติ 

  7. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

  8. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ภูมิใจในท้องถิ ่นและความเป็นไทย ยอมรับการอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

  9. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัล คิดประดิษฐ์อย่างมีความสามารถในการปรับตัว     
มีทักษะการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิผล มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี   
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  10. ครูมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าพัฒนางาน พัฒนาตนเองจากแหล่งวิชาการ
ต่าง ๆ ใช้แหล่งเรียนรู้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ใช้การวิจัย สื่อ 
นวัตกรรม มีการตรวจสอบ ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  11. สถานศึกษาพัฒนาครูให้เป็นผู้นำและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
ด้าน สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

  12. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การใช้
บริการอย่างมีคุณภาพจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้มีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลเพียงพอต่อนักเรียน มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ
ความเร็วสูงเชื่อมโยงครอบคลุม พ้ืนที่ของโรงเรียน 
 4) กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
  1. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
   2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

   4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
   5. พัฒนาการบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย  

 5) ปรัชญาโรงเรียน    
  ความรู้ คู่คุณธรรม 
 6) อัตลักษณ์    
  ล้ำเลิศวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 7) เอกลักษณ์    
  เป็นเลิศทางวิชาการ 
 
2.3 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จำนวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร 
ข้าราชการ 

ครู 
ครู 

อัตราจ้าง 
ครู

ชาวต่างชาติ 
ครูพี่เลี้ยง 

เจ้าหน้าที่ 
อ่ืน ๆ 

รวม
ทั้งหมด 

*จำนวน 5 80 37 26 13 31 192 

  

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของ ผู้บริหาร ครู ครูอัตราจ้าง 
 

บุคลากร 
ต่ำกว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน 0 122 40 0 162 
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 3) วิทยฐานะ 
 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู  ครูชำนาญการ 
ครูชำนาญการ

พิเศษ 
ครู

เชี่ยวชาญ 
ครูเชี่ยวชาญ

พิเศษ 
จำนวน 2 9 18 54 2 0 

 

 4) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

 ปริญญาโท 
สาชาวิชา จำนวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  (ชม./สัปดาห์) 

การบริหารการศึกษา 20 18 ชม./สัปดาห์ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 1 18 ชม./สัปดาห์ 
หลักสูตรและการสอน 8 18 ชม./สัปดาห์ 
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา 2 18 ชม./สัปดาห์ 
วิจัยและสถิติการศึกษา 1 18 ชม./สัปดาห์ 
วิทยาการศึกษาและการแนะแนว 1 18 ชม./สัปดาห์ 
การสอนภาษาไทย 1 18 ชม./สัปดาห์ 
การสอนภาษาอังกฤษ 1 18 ชม./สัปดาห์ 
ภาษาและวรรณกรรมจีน 1 18 ชม./สัปดาห์ 
ภาษาอังกฤษ 1 18 ชม./สัปดาห์ 
การประถมศึกษา 1 18 ชม./สัปดาห์ 
การบริหารธุรกิจ 2 18 ชม./สัปดาห์ 

รวม 40 คน 
   

 ปริญญาตรี 
สาชาวิชา จำนวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  (ชม./สัปดาห์) 

ภาษาไทย 17 18 ชม./สัปดาห์ 
การสอนภาษาไทย 2 18 ชม./สัปดาห์ 
คณิตศาสตร์ 11 18 ชม./สัปดาห์ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 18 ชม./สัปดาห์ 
เคมี 2 18 ชม./สัปดาห์ 
ชีววิทยา 1 18 ชม./สัปดาห์ 
ฟิสิกส์ 2 18 ชม./สัปดาห์ 
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สาชาวิชา จำนวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู  (ชม./สัปดาห์) 
สัตววิทยา 1 18 ชม./สัปดาห์ 
สังคมศึกษา 7 18 ชม./สัปดาห์ 
พลศึกษา 5 18 ชม./สัปดาห์ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 18 ชม./สัปดาห์ 
วิทยาศาสตร์การฝึกและบริหารกีฬา 1 18 ชม./สัปดาห์ 
ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) 1 18 ชม./สัปดาห์ 
ดนตรีศึกษา 5 18 ชม./สัปดาห์ 
ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 1 18 ชม./สัปดาห์ 
นาฏศิลป์ 2 18 ชม./สัปดาห์ 
การศึกษาปฐมวัย 11 18 ชม./สัปดาห์ 
อนุบาลศึกษา 1 18 ชม./สัปดาห์ 
ภาษาอังกฤษ 19 18 ชม./สัปดาห์ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 18 ชม./สัปดาห์ 
ประถมศึกษา 11 18 ชม./สัปดาห์ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 18 ชม./สัปดาห์ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 18 ชม./สัปดาห์ 
ภาษาจีน 5 18 ชม./สัปดาห์ 
การศึกษาพิเศษ 2 18 ชม./สัปดาห์ 
ธุรกิจศึกษา 1 18 ชม./สัปดาห์ 
นิเทศศาสตร์ 2 18 ชม./สัปดาห์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 18 ชม./สัปดาห์ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 18 ชม./สัปดาห์ 
อุตสาหกรรมศิลป์ 1 18 ชม./สัปดาห์ 

รวม 126 18 ชม./สัปดาห์ 
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2.4 ข้อมูลนักเรียน 
    1) จำนวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ปีการศึกษา 2564 รวม 2,073 คน  
 

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2 7 64 80 144 1 : 21 
อ.3 6 84 86 170 1 : 29 
รวม 13 148 166 314 1 : 25 
ป.1 9 143 141 284 1 : 32 
ป.2 9 152 147 299 1 : 33 
ป.3 9 147 159 306 1 : 34 
ป.4 9 128 149 277 1 : 31 
ป.5 9 147 148 295 1 : 33 
ป.6 9 166 132 298 1 : 33 
รวม 54 883 876 1,759 1 : 33 

รวมทั้งหมด 67 1,030 1,043 2,073 1 : 31 
  

 2) ผู้เรียนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ปีการศึกษา 2564 
ประเภทความบกพร่อง จำนวน (คน) 

ออทิสติก 2 

บกพร่องการเรียนรู้ 22 

รวม 24 
 
2.5 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2564   
     2.5.1 ระดับปฐมวัย 
       ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน ครบทั้ง 4 

ด้าน 
ร่างกาย 

อารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.2 144 144 144 144 144 
อ.3 170 170 170 170 170 
รวม 314 314 314 314 314 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 
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   2.5.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
   1) จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี ่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
รายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ รายวิชา ห้อง จำนวน
ผู้เรียน 

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

1 ภาษาไทย 1-9 284 0 2 4 11 21 30 37 179 284 
2 คณิตศาสตร์ 1-9 284 0 9 10 16 16 38 43 152 284 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1-9 284 0 0 0 7 14 21 49 193 284 
4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1-9 284 0 0 3 1 0 44 64 172 284 
5 ประวัติศาสตร์ 1-9 284 0 1 0 1 1 21 33 227 284 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา 1-9 284 0 1 0 6 14 20 44 199 284 
7 ศิลปะ 1-9 284 0 0 0 0 0 22 31 231 284 
8 การงานอาชีพ 1-9 284 0 0 0 0 1 16 98 169 284 
9 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1-9 284 0 1 2 23 38 44 47 129 284 

รวม 2556 0 14 19 65 105 256 446 1651 2556 

ร้อยละ 100 0 0.55 0.74 2.54 4.11 10.02 17.45 64.59 100 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 92.06 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 94.35 

จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 รายวิชาพื้นฐาน   
ผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนอยู่ในระดับ 3  ขึ้นไป มีจำนวนร้อยละ 92.06 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2564  
ร้อยละ 94.35  แสดงว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงร้อยละ 2.3   
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แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี ่ยผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา              
ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

  2) จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี ่ยผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนแต่ละ
รายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

ที ่ รายวิชา ห้อง จำนวน
ผู้เรียน 

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

1 ภาษาไทย 1-9 299 0 0 4 6 14 35 52 188 299 
2 คณิตศาสตร์ 1-9 299 0 0 3 15 22 38 60 161 299 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1-9 299 0 0 0 0 2 23 64 210 299 
4 สังคมศึกษา  1-9 299 0 0 0 0 6 30 38 225 299 
5 ประวัติศาสตร์ 1-9 299 0 0 0 0 2 26 36 235 299 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา 1-9 299 0 0 0 0 0 0 0 299 299 
7 ศิลปะ 1-9 299 0 0 0 0 0 2 0 297 299 
8 การงานอาชีพ 1-9 299 0 0 0 0 0 3 15 281 299 
9 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1-9 299 0 0 0 13 40 60 34 152 299 

รวม 2691 0 0 7 34 86 217 299 2048 2691 

ร้อยละ 100 0 0.00 0.26 1.26 3.20 8.06 11.11 76.11 100 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 95.28 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 98.16 
 

จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 รายวิชาพื้นฐาน   
ผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนอยู่ในระดับ 3  ขึ้นไป มีจำนวนร้อยละ 95.28 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2564  
ร้อยละ 95.28 แสดงว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงร้อยละ 2.88 
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แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี ่ยผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา                          
ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2   ปีการศึกษา 2564 

 

 

  3) จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี ่ยผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนแต่ละ
รายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 

ที ่ รายวิชา ห้อง จำนวน
ผู้เรียน 

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

1 ภาษาไทย 1-9 306 0 2 7 7 26 48 51 165 306 
2 คณิตศาสตร์ 1-9 306 0 0 6 6 25 43 61 165 306 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1-9 306 0 0 0 2 29 82 76 117 306 
4 สังคมศึกษา  1-9 306 0 0 0 0 4 4 96 202 306 
5 ประวัติศาสตร์ 1-9 306 0 0 0 0 0 8 167 131 306 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา 1-9 306 0 0 1 6 16 44 49 190 306 
7 ศิลปะ 1-9 306 0 0 0 0 0 27 73 206 306 
8 การงานอาชีพ 1-9 306 0 0 0 0 0 8 40 258 306 
9 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1-9 306 0 0 3 18 17 52 31 185 306 

รวม 2754 0 2 17 39 117 316 644 1619 2754 

ร้อยละ 100 0 0.07 0.62 1.42 4.25 11.47 23.38 58.79 100 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 93.65 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 92.93 
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จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 รายวิชาพ้ืนฐาน   
ผ ู ้ เร ียนที ่ม ีระดับผลการเร ียนอยู ่ในระดับ 3  ขึ ้นไป มีจำนวนร้อยละ 93.65 ซึ ่งผลสัมฤทธิ์                              
ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 92.93 แสดงว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.72 

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา       
ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2564 
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  4) จำนวนและร ้อยละของนักเร ียนที ่ม ี เกรดเฉลี ่ยผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน   
แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 

ที ่ รายวิชา ห้อง จำนวน
ผู้เรียน 

ผลการเรียน (คน) 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม 

1 ภาษาไทย 1-9 277 0 0 0 2 9 38 66 162 277 
2 คณิตศาสตร์ 1-9 277 0 0 0 1 5 67 57 147 277 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1-9 277 0 0 0 0 20 73 81 103 277 
4 สังคมศึกษา  1-9 277 0 0 0 0 0 23 38 216 277 
5 ประวัติศาสตร์ 1-9 277 0 0 0 0 1 33 91 152 277 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา 1-9 277 0 0 0 0 0 5 12 260 277 
7 ศิลปะ 1-9 277 0 0 0 0 1 33 76 167 277 
8 การงานอาชีพ 1-9 277 0 0 0 0 1 19 26 231 277 
9 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1-9 277 0 0 0 1 24 59 48 145 277 

รวม 2493 0 0 0 4 61 350 495 1583 2493 

ร้อยละ 100 0 0 0 0.16 2.45 14.04 19.86 63.50 100 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 97.39 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 92.05 
 

จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 รายวิชาพื้นฐาน   
ผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนอยู่ในระดับ 3  ขึ้นไป มีจำนวนร้อยละ 97.39  ซึ่งผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2564 
ร้อยละ 97.39 แสดงว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.34  
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แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี ่ยผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน แต่ละรายวิชา       
ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5) จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี ่ยผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนแต่ละ
รายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ รายวิชา ห้อง จำนวน
ผู้เรียน 

ผลการเรียน (คน) 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม 

1 ภาษาไทย 1-9 295 0 0 0 9 26 46 97 118 295 
2 คณิตศาสตร์ 1-9 295 0 0 0 10 31 63 74 118 295 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1-9 295 0 1 0 13 16 84 65 117 295 
4 สังคมศึกษา  1-9 295 0 0 0 7 12 32 30 215 295 
5 ประวัติศาสตร์ 1-9 295 0 0 0 9 16 22 50 199 295 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา 1-9 295 0 0 0 1 0 13 35 247 295 
7 ศิลปะ 1-9 295 0 0 0 0 12 54 98 132 295 
8 การงานอาชีพ 1-9 295 0 0 0 13 13 32 39 199 295 
9 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1-9 295 0 0 2 16 32 76 46 124 295 

รวม 2655 0 1 6 27 136 477 526 1482 2655 

ร้อยละ 100 0 0.04 0.23 1.02 5.12 17.97 19.81 55.82 100 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 93.60 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 91.03 
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จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 รายวิชาพื้นฐาน   
ผ ู ้ เร ียนที ่ม ีระดับผลการเร ียนอยู ่ในระดับ 3  ขึ ้นไป มีจำนวนร้อยละ 91.03 ซึ ่งผลสัมฤทธิ์                                
ปีการศึกษา 2564  ร้อยละ 91.03 แสดงว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.57 
 
 แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี ่ยผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา      
ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 ปีการศึกษา 2564 
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  6) จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี ่ยผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนแต่ละ
รายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 

ที ่ รายวิชา ห้อง จำนวน
ผู้เรียน 

ผลการเรียน (คน) 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม 

1 ภาษาไทย 1-9 298 1 0 0 4 21 40 52 180 298 
2 คณิตศาสตร์ 1-9 298 1 23 45 57 37 41 16 78 298 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1-9 298 1 0 0 23 16 55 73 130 298 
4 สังคมศึกษา  1-9 298 1 0 0 0 3 7 29 258 298 
5 ประวัติศาสตร์ 1-9 298 1 1 1 30 47 63 64 91 298 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา 1-9 298 1 0 0 1 0 4 38 254 298 
7 ศิลปะ 1-9 298 1 0 0 1 46 79 56 115 298 
8 การงานอาชีพ 1-9 298 1 0 0 5 16 49 76 151 298 
9 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1-9 298 1 17 16 25 11 29 24 175 298 

รวม 2682 9 41 62 146 197 367 428 1432 2682 

ร้อยละ 100 0.34 1.53 2.31 5.44 7.35 13.68 15.96 53.39 100 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 83.04 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 91.02 

จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 รายวิชาพื้นฐาน   
ผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป มีจำนวนร้อยละ 83.04 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2564 
ร้อยละ 91.02 แสดงว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง ร้อยละ 7.98 

 แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาใน
ระดับ 3 ขึ้นไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2564 
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  7) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 
3 ขึ้นไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 -6 ปีการศึกษา 2564 
 

วิชา 
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็น

ร้อยละ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 246 275 264 266 268 272 90.45 
คณิตศาสตร์ 233 259 269 271 278 135 82.15 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 263 297 275 257 264 258 91.76 
สังคมศึกษา 280 293 302 277 276 294 97.90 
ประวัติศาสตร์ 281 297 306 276 274 218 93.92 
สุขศึกษาและพลศึกษา 263 299 283 277 294 296 97.33 
ศิลปะ 284 299 306 276 272 250 95.91 
การงานอาชีพ 283 299 306 276 284 276 98.01 
ภาษาอังกฤษ 220 246 268 252 275 228 84.65 

รวมจำนวน 2,353 2,564 2,579 2,428 2,485 2,227 92.45 
 

จากตารางพบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาใน
ระดับ 3 ขึ้นไป สูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ วิชาการงานอาชีพ วิชาสังคมศึกษา และวิชาสังคมศึกษาฯ  
และต่ำสุดสามอันดับสุดท้ายเรียงจากน้อยไปมาก ตามลำดับดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ
และวิชาภาษาไทย 

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาใน
ระดับ 3 ขึ้นไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  1-6 ปีการศึกษา 2564 
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  2.5.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2564 

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

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ลูกเสือ / ยุวกาชาด 1,759/100 1,758/100 1/0.06 
แนะแนว 1,759/100 1,758/100 1/0.06 
ชุมนุม / ชมรม 1,759/100 1,758/100 1/0.06 
สาธารณประโยชน์ 1,759/100 1,758/100 1/0.06 

รวม 100 99.94 1/0.06 
 

 จากตารางพบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 99.94 ผ่านการ
ประเมิน 
 

  2.5.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน      
ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2564 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 284 - - 26 258 284 100 
ป.2 299 - 2 23 274 297 99.33 
ป.3 306 - 4 22 280 302 98.69 
ป.4 277 - - - 277 277 100 
ป.5 295 - - 2 293 295 100 
ป.6 298 1 - 1 296 297 99.66 

รวม 1,759 1 6 74 1,678 1,752 99.60 

รวมเฉลี่ยร้อยละ 0.06 0.34 4.21 95.40 99.60 100 
 

 จากตารางพบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ในระดับดีขึ ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564     
คิดเป็นร้อยละ 99.60 
 

   



27 
 

  2.5.5 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ    
ดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2564 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

ป.1 284 0 0 5 279 284 100 
ป.2 299 0 0 10 299 299 100 
ป.3 306 0 0 0 306 306 100 
ป.4 277 0 0 2 275 277 100 
ป.5 295 0 0 1 294 295 100 
ป.6 298 1 0 0 297 297 99.66 

รวม 1,759 1 0 18 1,740 1,758 99.94 

รวมเฉลี่ยร้อยละ 0.06 0 0.35 98.92 99.94  
 

 จากตารางพบว่า ร้อยละของนักเรียนที ่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์          
ในระดับดีขึ ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564     
คิดเป็นร้อยละ 99.94 
 

  2.5.6 ร้อยละของนักเร ียนที ่ม ีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่1-6 ในระดับดีข้ึนไป 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
จำนวนนักเรียน 
ที่ประเมิน(คน) 

ผลการประเมิน(คน/ ร้อยละ) 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
1,759×5 

1,440 306 12 1 
2. ความสามารถในการคิด 1,266 469 23 1 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 1,245 495 18 1 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
1,574 181 3 1 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 1,556 202 0 1 
รวม 8,795 7,081 1,653 56 5 

รวมร้อยละ 100 80.51 18.79 0.64 0.06 
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 จากตารางพบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ในระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 99.30 
 
2.6 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
 2.6.1 ผลการประเมินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู ้เรียน 
(Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 
ระดับโรงเรียน 63.24 62.43 62.84 
ระดับเขตพ้ืนที่ 66.02 65.83 65.93 
ระดับจังหวัด 68.09 67.52 67.78 
ระดับศึกษาธิการภาค 72.48 70.11 71.28 
ระดับสังกัด 69.04 72.30 70.67 
ระดับประเทศ 69.95 72.79 71.38 

 

 จากตารางพบว่า ผลการประเมินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของ
ผู ้ เร ียน (Reading Test: RT) ช ั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 คะแนนเฉลี่ย                     
ของโรงเรียนด้านการอ่านออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 63.24  การอ่านรู้เรื ่อง คิดเป็นร้อยละ 62.43              
เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 62.84 ซึ่งต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค 
ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
 

 ผลการประเมินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียน (Reading 
Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2564 
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 2.6.2 ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading 
Test : RT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 ปีการศึกษา 2562 – 2564 

 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

 2563 
ปีการศึกษา 

 2564 
การอ่านออกเสียง 73.60 77.49 63.24 
การอ่านรู้เรื่อง 79.32 72.47 62.43 
รวมเฉลี่ยความสามารถทั้ง 2 ด้าน 76.46 74.98 62.84 

 

 จากตารางพบว่า  ผลการเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านออกเสียงของผู ้เร ียน และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564 
ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง ในปีการศึกษา 2564 ลดลงร้อยละ 14.25 ส่วนความสามารถ
การอ่านรู้เรื่อง ในปีการศึกษา 2564 ลดลงร้อยละ 10.04 รวมเฉลี่ยความสามารถทั้งสองด้าน ลดลง
ร้อยละ 12.14 
 
 แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading 
Test : RT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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 2.6.3 ตารางแสดงผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื ้นฐานของผู ้เร ียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษา 55.76 55.48 56.14 
ด้านคำนวณ 48.89 48.73 49.44 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 52.32 52.11 52.80 
 

 จากตารางพบว่า  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
(National Teat :  NT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา  2564 ความสามารถด้านภาษา
และด้านคำนวณ สูงกว่าระดับสำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 แผนภูมิแสดงผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test:  NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 2.6.4 ตารางแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 – 2564 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

 2564 
ผลต่าง 

ด้านภาษา 58.27 55.76 -2.51 
ด้านคำนวณ 57.48 48.89 -8.59 
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 57.88 52.32 -5.56 

 

 จากตารางพบว่า  ผลการเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ระหว่างปีการศึกษา  2563 -2564 ความสามารถด้านภาษา ลดลง
ร้อยละ 2.51 ความสามารถด้านคำนวณ ลดลงร้อยละ 8.59 รวมความสามารถทั้งสองด้านลดลง   
ร้อยละ 5.56 
 
 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 ปีการศึกษา 2563 – 2564 
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 2.6.5 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั ้นพื ้นฐาน (O – NET)            
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 62.09 49.47 43.27 59.83 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 52.38 38.49 35.78 40.67 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ ทั้งหมด 49.54 35.85 33.68 35.46 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 50.38 36.83 34.31 39.22 

  

 จากตารางพบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O – NET) ประจำปี
การศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนทั้ง 4 รายวิชา สูงกว่าระดับจังหวัด 
ระดับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับประเทศ รายวิชาที่มีร้อยละสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่  
รายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ 
 

 แผนภ ูม ิแสดงผลการทดสอบทางการศ ึกษาระด ับข ั ้ นพ ื ้ นฐาน ( O –  NET)                    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
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 2.6.6 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั ้นพื ้นฐาน      
(O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 - 2564 

  

 จากตารางพบว่า  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน    
(O-NET) ปีการศึกษา 2563- 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาที่มีผลการทดสอบสูงขึ้น 
ได้แก่ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยรายวิชาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.93 และรายวิชาที่มีผลการทดสอบลดลง
ได้แก่ รายวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
 

 แผนภูม ิแสดงการเปร ียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั ้นพื ้นฐาน             
(O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 - 2564 
 

 
 
 
 
 
 

รายวิชา ปี 2563 ปี 2564 ผลต่าง(+/-) 
ภาษาไทย 68.10 62.09 -6.01 
คณิตศาสตร์ 44.54 49.47 +4.93 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50.95 43.27 -7.68 
ภาษาอังกฤษ 70.55 59.83 -10.72 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 58.54 53.67 -4.87 
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2.7 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 2.7.1 จำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

แหล่งเรียนรู้ ปฐมวัย ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
ห้องสมุด 314 284 299 306 277 295 297 2073 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 314 - 299 306 277 295 297 2073 
ห้องคอมพิวเตอร์ 314 284 299 306 277 295 297 2073 
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ - - - - 277 295 297 2073 
ห้องจริยธรรม - 284 - - - - - 2073 
สหกรณ์โรงเรียน 314 284 - 306 277 295 297 2073 
ห้องนาฏศิลป์ - - - - 277 295 297 2073 
ห้องศิลปะ 314 - - 306 277 295 297 2073 
หอประชุมรวงผึ้ง 314 - - - 277 295 297 2073 
สวนหย่อมในโรงเรียน 314 - 299 306 277 295 297 2073 
ลานโดมในโรงเรียน 314 - 299 306 - - - 2073 
ห้องดนตรี 314 - - 306 277 295 297  
ห้องพละศึกษา/เทควันโด - - - - 277 295 297  
ใต้ถุนอาคารเฉลิมรัชมงคล - - - - 277 295 297  
ห้องประชาธิปไตย 314 - - - - - -  
สนามบาสเกตบอล - - - - 277 295 297  
ศาลาสร้างสุข - - - - 277 295 297  
โรงอาหาร - - - 306 277 295 297  
สระว่ายน้ำ - - 299 - - - -  
ห้องประชุมบัวชมพู - - 299 - - - -  
ห้องศูนย์ภาษาจีน - - 299 - - - -  

รวม 5160 6936 6960 6408 7008 7104 7248   
 

 จากตารางพบว่า นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 นักเรียน     
ชั้นประถมศึกษาทุกระดับชั้นได้เข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุกชั้น ครบทุกห้องปฏิบัติการ  
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 2.7.2 จำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

แหล่งเรียนรู้ ปฐมวัย ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
วัดพระแก้ว 314 - - 306 - - - 267 
ลานพระบรมรูปทรงม้า (ร.5) 314 284 299 306 - - - 923 
วัดกลางเวียง 314 284 - - - - - 633 
วัดสักกวัน - - - - 277 295 297 890 
พิพิธภัณฑ์อำเภอเชียงแสน - - - - 277 - - 292 
โรงเรียนศาสตร์พระราชา อ.เชียงแสน - - - - - 295 - 296 
สำนักสงฆ์เทพอำนวย สาขาวัดสุวรรณ
ประสิทธิ์ 

- - - - 277 295 297 588 

หอประวัติเมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี 314 - - - - - - 913 
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ 

- - - - - - 297 302 

สวนสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จ.
เชียงใหม่ 

- - - - - - 297 302 

วัดพระสิงห์ - - 299 - - - - 290 
ไปรษณีย์เมืองเชียงราย 314 - - - - - - 344 
สิงห์ปาร์คเชียงราย 314 284 299 - - - -  
วัดดอยจอมทอง 314 - - - - - -  
พิพิธภัณฑ์ทหารมณฑลทหารบกท่ี 37 314 - - - - - -  
ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุว
กาชาดและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 

- - - 306 - - -  

ภูเทียนรีสอร์ท(สัตว์หายาก) - - - 306 - - -  
ไร่เชิญตะวัน - - - 306 - - -  
หอฝิ่น - - - - 277 - -  

รวม 1720 867 870 1068 1263 1042 2416  
  
 จากตารางพบว่า นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 มากที่สุด 
สามอันดับแรก ได้แก่ ลานพระบรมรูปทรงม้า (ร.5) หอประวัติเมืองเชียงราย 750 ปี และวัดสักกวัน 
ตามลำดับ และนักเรียนที ่ใช้แหล่งเร ียนรู ้ภายนอกโรงเรียน มากที ่ส ุดสามอันดับแรก ได้แก่             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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2.8 ข้อมูลงบประมาณ 
   งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 

แหล่งที่ได้รับ จำนวน ( บาท ) 
- เงินงบประมาณ 248,000 
- เงินนอกงบประมาณ 64,172,359 

รวมงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียน 64,420,359 
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ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  
 
 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก     - - - - 100 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ        - - - - 93.00 
มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ      - - - - 100.00 

สรุปภาพรวม - - - - 97.67 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุน
ผลการประเมินตนเอง 
  2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
  โรงเรียนอนุบาลเชียงรายมีกระบวนการพัฒนาเด็กที ่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็ก          
มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนได้
จัดทำโครงการอาหารกลางวันเพื่อให้เด็กปฐมวัยรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม    
ตามวัยให้เด็กได้ร ับประทานอาหารที ่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการ
ควบคุมดแูลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เดือนละ 1 ครั้ง 
มีกิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้าหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน  มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็ก
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพร่างกาย เช่นการล้างมือที่ถูกวิธี การปลอดโรคติดต่อ การป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มีการจัดกิจกรรมสุภาพดีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
ให้กับเด็ก กิจกรรมการใช้กล้ามเนื้อมือในการปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การวาดภาพ การปั้นดิน
น้ำมัน การใช้กรรไกร การร้อยลูกปัด กิจกรรมฉีก ตัด ปะ กระดาษ เป็นต้น จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาทางด้านร่างกายที่แข็งแรง กิจกรรมนอนกลางวันเป็นเวลาอย่างเพียงพอ จัดห้องน้ำ      
ห้องส้วมที่สะอาด ส่งเสริมการล้างหน้าแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรมการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวันของเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ 
โดยจัดกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมอนุบาลวัยใส  
ใส่ใจสุขภาพ กิจกรรมเด็กดีศรีอนุบาลจากโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กีฬาเป็นยาวิเศษซึ่งเป็นกิจกรรม
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แข่งกีฬาสีภายใน ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอา
สิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส  
ประหยัดอดออม รู้จักแบ่งปัน รู้จักควบคุมอารมณ์ขอบตนเอง มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้าน
ศิลปะ ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี ประดิษฐ์และศิลปะสร้างสรรค์ การปั้น การเล่นสีน้ำ การเล่น
เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์แจ่มใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ดำเนินการจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์ 
ดนตรี เช่น การเคาะจังหวะ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น รำ ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพ
ของตน โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ได้แก่ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
กิจกรรมอิ่มบุญ กิจกรรมจุ๊จุ๊อุบาลีน้อยฟังพระอาจารย์หน่อยนะ กิจกรรมทำดีเพื่อสานต่อ 89 ล้าน
ความดีถุงนอนมือสองสู่น้องชนบท เด็กดีศรีอนุบาล รับขวัญน้องน้อย โครงการปรัชญานำความรู้       
สู่เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหนูทำได้ กิจกรรมออมทรัพย์ 
  ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที ่ดีของสังคม         
มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามข้อตกลง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้มใสไหว้สวย ทักทาย  
เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัต ิก ิจว ัตรประจำวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเอง           
และมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน 
รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้เด็ก
รู้จักประเพณีวัฒนธรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ด้วยกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้เด็กรู้จัก
การทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ และคุณครู โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญ เช่น วันไหว้ครู วันแม่แห่งชาติ และ
กิจกรรมชวนน้องเข้าวัดซึ่งจะร่วมกิจกรรมกับพี่ในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันพระ 
รู ้จักประหยัดน้ำประหยัดไฟ ใช้สิ ่งของอย่างประหยัดและพอเพียง เป็นต้น โครงการ/กิจกรรม          
ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย กิจกรรมวัน
สำคัญ กิจกรรมนั่งรถรางแอ่วเมืองเจียงฮาย กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย กิจกรรมทำดีเพ่ือสานต่อ 89 ล้าน
ความดี ถุงนอนมือสองสู่น้องชนบท เด็กดีศรีอนุบาล โครงการปรัชญานำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหนูทำได้ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว 
  ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา มีความคิดรวบยอด ความคิดเชิงเหตุผล           
มีจินตนาการ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ สามารถอ่าน เขียน  
ภาพและสัญลักษณ์ได้ สนทนาได้อย่างน้อย 2 ภาษา ผ่านการจัดกิจกรรมตามกิจวัตรประจำวัน 6 
กิจกรรมหลัก โดยให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้ฝึกปฏิบัติและลงมือ
กระทำ จัดกิจกรรมประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับเด็ก โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ   
ด ้านสติป ัญญาได้แก่ โครงการส ่งเสร ิมความเป็นเล ิศทางว ิชาการ กิจกรรมตามโครงการ                 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน   
เพื่อการสื่อสาร กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ(MEP. Day Camp) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
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กิจกรรมนักข่าวน้อย นิทานหรรษา โครงการหนูน้อยสมองใสด้วยไอที โครงการพัฒนาห้องเรียน
คุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล กิจกรรมการเรียนรู้แบบการใช้โครงงานเป็นฐาน กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ BBL การจัดการเรียนรู้ของเด็กไทยตามแนวคิดไฮสโคป กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  
  โรงเรียนจัดอบรมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กร่วมกัน ส่งเสริมให้
เด็กได้ทำกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ครูจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ
โดยใช้ทั ้งสื ่อของจริงและสื ่อเทคโนโลยีตามความต้องการความสนใจ ความสามารถของเด็ก           
เป็นรายบุคคล ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
มีความคิดรวบยอด เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม
กับวัย มีทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
เหมาะสมกับวัย  
  2.2 ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน / ร่องรอย 
    2.2.1 รายงาน สรุปโครงการ/กิจกรรม 
    2.2.2 แบบ ปฐ. 02 
    2.2.3 เกียรติบัตร/รางวัล ของนักเรียน 
    2.2.4 รูปภาพกิจกรรม/คลิปวีดิทัศน์ 
    2.2.5 เอกสารธุรการชั้นเรียน 
 
 3. ผลการดำเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1. เด็กมีน้ำหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 90 ของเด็กมี
น้ำหนัก - ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

เด็กร้อยละ 95.54     
มีน้ำหนัก - ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

2. เด็กมีสุขภาพอนามัย  
สุขนิสัยที่ดี 

ร้อยละ 90 ของเด็กมี
สุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี  

เด็กร้อยละ 100     
มีสุขภาพอนามัย   
สุขนิสัยที่ดี 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

3. เด็กรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น 

ร้อยละ 90 ของเด็ก
สามารถรักษาความ
ปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่น  

เด็กรอยละ 100
สามารถรักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อ่ืน 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

4. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
คล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้ 

ร้อยละ 90 ของเด็ก 
สามารถเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างคล่องแคล่ว 

เด็กร้อยละ 100 
สามารถเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่าง

ยอดเยี่ยม บรรลุ 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 
ประสานสัมพันธ์และทรง
ตัวได้  

คล่องแคล่ว ประสาน
สัมพันธ์และทรงตัวได้ 

5. เด็กใช้มือ – ตา ประสาน
สัมพันธ์กันได้ดีตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 90 ของเด็ก
สามารถใช้มือ– ตา 
ประสานสัมพันธ์กัน  

เด็กร้อยละ 100
สามารถใช้มือ– ตา 
ประสานสัมพันธ์กัน 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

6.เด็กแสดงออกทางอารมณ์
อย่างเหมาะสมกับวัย   

ร้อยละ 90 ของเด็ก
สามารถแสดงออกทาง
อารมณ์อย่างเหมาะสม  
กับวัย  

เด็กร้อยละ 100
สามารถแสดงออก
ทางอารมณ์อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

7. เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
และผู้อ่ืน  

ร้อยละ 90 ของเด็กมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง
และผู้อ่ืน  

เด็กร้อยละ 100    
มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

8.เด็กสนใจและมีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว 

ร้อยละ 90 ของเด็กมี
ความสนใจและมีความสุข 
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

เด็กร้อยละ 100       
มีความสนใจและ    
มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

9. เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต  ร้อยละ 90 ของเด็กมี
ความซื่อสัตย์ สุจริต 

เด็กร้อยละ 100       
มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

10. เด็กมีความเมตตา กรุณา มี
น้ำใจ และช่วยเหลือแบ่งปัน  

ร้อยละ 90  ของเด็กมี
ความเมตตา กรุณามีน้ำใจ 
และช่วยเหลือแบ่งปัน  

เด็กร้อยละ 100     
มีความเมตตา กรุณา
มีน้ำใจ และ
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

11. เด็กมีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น 

ร้อยละ 90 ของเด็กมี
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

เด็กร้อยละ 100     
มีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

12. เด็กมีความรับผิดชอบ ร้อยละ 90 ของเด็กมี
ความรับผิดชอบ 

เด็กร้อยละ 100    
มีความรับผิดชอบ 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

13. เด็กช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 

ร้อยละ 90 ของเด็ก
สามารถช่วยเหลือตนเอง

เด็กร้อยละ 100
สามารถช่วยเหลือ

ยอดเยี่ยม บรรลุ 



41 
 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 
 ในการปฏิบัติกิจวัตร

ประจำวัน 
ตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน 

14. เด็กมีวินัยในตนเอง ร้อยละ 90 ของเด็กมีวินัย
ในตนเอง 

เด็กร้อยละ 100 
มีวินัยในตนเอง 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

15. เด็กมีความประหยัดและ
พอเพียง 

ร้อยละ 90 ของเด็กมี
ความประหยัดและ
พอเพียง 

เด็กร้อยละ 100      
มีความประหยัดและ
พอเพียง 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

16. เด็กดูแลรักษาธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 90 ของเด็ก
สามารถดูแลรักษา
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

เด็กร้อยละ 100
สามารถดูแลรักษา
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

17. เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย และรักความเป็นไทย 

 ร้อยละ 90 ของเด็กมี
มารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย และรักความเป็นไทย 

เด็กร้อยละ 100    
มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย และ
รักความเป็นไทย 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

18. เด็กยอมรับความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ร้อยละ 90 ของเด็ก
ยอมรับความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

เด็กร้อยละ 100
ยอมรับความเหมือน
และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

19. เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน ร้อยละ 90 ของเด็ก
สามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อ่ืน 

เด็กร้อยละ 100
สามารถมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้อ่ืน 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

20. เด็กปฏิบัติตนเบื้องต้นในการ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

ร้อยละ 90 ของเด็ก
สามารถปฏิบัติตนเบื้องต้น
ในการเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

เด็กร้อยละ 100
สามารถปฏิบัติตน
เบื้องต้นในการเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

21. เด็กสนทนาโต้ตอบได้อย่าง
น้อย 2 ภาษาและเล่าเรื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

ร้อยละ 90 ของเด็ก
สามารถสนทนาโต้ตอบได้
อย่างน้อย 2 ภาษาและ
เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

เด็กร้อยละ 100
สามารถสนทนา
โต้ตอบได้อย่างน้อย 
2 ภาษาและเล่าเรื่อง
ให้ผู้อื่นเข้าใจ  

ยอดเยี่ยม บรรลุ 



42 
 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 
22. เด็กมีความสามารถอ่าน 
เขียนภาพ และสัญลักษณ์ได้ 

ร้อยละ 90 ของเด็ก
สามารถอ่านเขียนภาพ
และสัญลักษณ์ได้ 

เด็กร้อยละ 100  
สามารถอ่านเขียน
ภาพและสัญลักษณ์
ได้ 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

23. เด็กมีความสามารถในการ
คิดรวบยอด 

ร้อยละ 90 ของเด็กมี
ความสามารถในการคิด
รวบยอด 

เด็กร้อยละ 100 
มีความสามารถใน
การคิดรวบยอด 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

24.  เด็กมีความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผล 

ร้อยละ 90  ของเด็กมี
ความสามารถในการคิด
เชิงเหตุผล 

เด็กร้อยละ 100    
มีความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

25. เด็กมีความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

ร้อยละ 90  ของเด็กมี
ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 

เด็กร้อยละ 100 
มีความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

26. เด็กทำงานศิลปะตาม
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

ร้อยละ 90  ของเด็ก
สามารถทำงานศิลปะตาม
จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

เด็กร้อยละ 100
สามารถทำงานศิลปะ
ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

27. เด็กแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว 
ตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 

ร้อยละ 90  ของเด็กแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว ตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค ์

เด็กร้อยละ 100
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว ตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค ์
 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

28. เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 90  ของเด็กมีเจต
คติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 

เด็กร้อยละ 100 
มีเจตคติท่ีดีต่อ    
การเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

29. เด็กมีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ 

ร้อยละ 90 ของเด็กมี
ความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ 

เด็กร้อยละ 100 
มีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 
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 4. จุดเด่น  
  4.1 เด็กมีการพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 
พัฒนาการด้านสังคมสมวัยและด้านสติปัญญามีความพร้อมในการศึกษาต่อไป  
  4.2 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 ทำให้เด็ก
เรียนรู้วิธีป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคติดต่อ เช่น การหมั่นล้างมือ การสวมหน้ากาก การเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล การใช้ของใช้ส่วนตัว ทำให้ในปีการศึกษา 2564 การระบาดของโรคติดต่อ
อ่ืนๆ ทั้ง   มือ เท้า ปาก RSV อีสุกอีใส ไข้หวัดใหญ่มีความรุนแรงน้อยลง 
  4.3 เด็กได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาภายในระดับชั้นปฐมวัย โรง เรียนอนุบาล
เชียงราย ในรายการ 
   - ขี่ม้าเด้งดึง 
   - วิ่งผลัดอ้อมหลัก 
   - วิ่งผลัดเก็บของ 
   - โยนบอลใส่ตะกร้า 
   - แตะบอลเข้าประตู 
   - วิ่งผลัดข้ามสิ่งกีดขวาง 
   - วิ่งผลัด 5 x 20 เมตร 
   - วิ่งผลัด 5 x 30 เมตร 
 
 5. จุดควรพัฒนา 
  เด็กมีความเสี่ยงจากโรคติดต่อ เช่น Covid-19 ไข้หวัดใหญ่ ตาแดง มือเท้าปาก RSV 
อีสุกอีใส ฯลฯ จึงควรมีมาตรการในการป้องกันที่เข้มงวด ทั้งการรณรงค์ให้สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ 
การเว้นระยะห่าง การใช้ของใช้ส่วนตัว การคัดกรองเด็กและผู้ปกครองก่อนเข้าโรงเรียน และชั้นเรียน 
การจัดโซนให้ผู ้ปกครองไม่ให้เข้ามาในชั้นเรียน การกำหนดช่วงเวลาในการรับส่งนักเรียน มีเจล
แอลกอฮอล์บริการก่อนเข้าโรงเรียน และมีจุดล้างมือที่เพียงพอ ส่งเสริมให้เด็กๆ ออกกำลังกายเป็น
ประจำ เช่น กิจกรรมออกกำลังวันละนิดจิตแจ่มใส กิจกรรมว่ายน้ำ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจั งหวะ  
กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง ตลอดจนให้ความรู้และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคติดต่อ
สำหรับเด็ก  
  เด็กไม่ระมัดระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุได้ง่าย จึงควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการเล่นหรือทำกิจกรรมให้กับเด็ก 
 
 6. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  6.1 โครงการอนุบาลวัยใสใส่ใจสุขภาพ/กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
  - คัดกรองเด็กและผู้ปกครองก่อนเข้าชั้นเรียน  
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  - สวมหน้ากากอนามัยให้ติดเป็นนิสัย   
  - ล้างมือเป็นประจำ   
  - ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ประจำห้องเรียน  
  - เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  
  - กินร้อนช้อนส่วนตัว   
  - กิจกรรมเต้นลดพุง 
  6.2 โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัย เกี่ยวกับโรคติดต่อสำหรับเด็ก และความ
ปลอดภัยในการเล่นหรือทำกิจกรรมให้กับเด็ก 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุน
ผลการประเมินตนเอง 
  2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
  การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเชียงรายมีการจัดประชุม ระดมความ
คิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ได้มีการ
กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบที่สำคัญ
เพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่ การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น        
โดยคำนึงถึงช่วงวัยและประสบการณ์ของเด็ก เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย  
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้ ได้มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฐมวัยให้มีศักยภาพ เสริมสร้างความตระหนักรับรู้ ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเหมาะสมตามวัย รวมทั ้งมีการประเมินเพื ่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย             
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์ และ
อำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก ทั ้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ                       
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้ห้องเรียนมีสื่อโทรทัศน์ สามารถ
เชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนเพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลก
ออนไลน์ จัดให้มีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก
จัดให้มีพ้ืนที่สำหรับแปรงฟัน ล้างมือ ทำความสะอาดร่างกาย ห้องน้าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น
และเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบ
การจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือ
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ปฏิบัติด้วยตนเอง จัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  คือ มีครูประจำการที่จบ
การศึกษาปฐมวัย ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครู      
ด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์ การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล         
มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง มีครู
เพ ียงพอกับช ั ้นเร ียน มีการจ ัดสภาพแวดล้อมทั ้งภายในและภายนอกห้องเร ียนที ่คำน ึงถึง             
ความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์
และสื ่อการเรียนรู ้ที ่หลากหลาย มีการจัดสิ ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื ่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ของครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการจัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองประจำปี มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
  2.2 ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน / ร่องรอย 
   - หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
   - คู่มือการจัดทำหลักสูตร 
   - แบบประเมินหลักสูตร 
   - แผนการจัดประสบการณ์ 
   - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   - แผนปฏิบัติการประจำปี 
   - รายงานการประเมินตนเองของคร ู
   - แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
   - สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
   - รายงานโครงการ/กิจกรรม 
   - รูปภาพ 
 
 3. ผลการดำเนินงาน  

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

ความสำเร็จปี 2564 
ผลที่เกิดขึ้น 

ระดับ
คุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน 

1. มีหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยที่
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 
4 ด้านเหมาะสมกับเด็ก 

สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยที่
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้านเหมาะสมกับเด็กและ

มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
เหมาะสมกับเด็ก  สภาพท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

ความสำเร็จปี 2564 
ผลที่เกิดขึ้น 

ระดับ
คุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน 

สภาพท้องถิ่น และ
หลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

สภาพท้องถิ่นและหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

และหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

2. จัดครูจบการศึกษา
ปฐมวัยสอนครบทุกชั้น  
และครูกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

สถานศึกษามีครูครบทุกชั้น มีครูครบทุกชั้น ยอดเยี่ยม บรรลุ 

3. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา 

ครูร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษาการจัด
การศึกษาเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทุกด้านอย่าง
เหมาะสมไม่ต่ำกว่าปีละ 20 
ชั่วโมงเป็นประจำทุกปี 
 

ครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษาการจัดการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน
อย่างเหมาะสมตลอดปีการศึกษา
ไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

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

ร้อยละ 90 ของครูได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ
ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบการจัด
ประสบการณ์แบบ Active 
Learning 

ครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบการจัด
ประสบการณ์แบบ Active 
Learning 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

ความสำเร็จปี 2564 
ผลที่เกิดขึ้น 

ระดับ
คุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน 

5. ส่งเสริมครูให้มีทักษะ
ในการจัดประสบการณ์
และประเมินพัฒนาการ
เด็ก 

ครูร้อยละ 90 มีทักษะในการ
จัดประสบการณ์และประเมิน
พัฒนาการเด็ก 
 

ครูร้อยละ 100 มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และประเมิน
พัฒนาการเด็ก 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

6. มีอาคารเรียนเป็น
เอกเทศ สะอาด และ
ปลอดภัย  

จัดอาคารเรียนเป็นเอกเทศ  
จัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
ร่มรื่น คำนึงถึงความ
ปลอดภัย 

จัดอาคารเรียนเป็นเอกเทศ  
จัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น 
คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก
ทุกคน 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

7. ห้องเรียนมีมุม
ประสบการณ์มีสื่อ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ห้องเรียนมีมุมประสบการณ์ 
อย่างน้อย 5 มุม และมีสื่อ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ห้องเรียนทุกห้องมีมุม
ประสบการณ์ อย่างน้อย 5 มุม 
และมีสื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์อย่างเพียงพอและ
เหมะสมกับวัยของเด็ก 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

8. ห้องเรียนมีสื่ออำนวย
ความสะดวก อย่าง
เพียงพอ 

ห้องเรียนมีสื่ออำนวยความ
สะดวก ได้แก่ Smart TV  
คอมพิวเตอร์  ปรินท์เตอร์  
อินเทอร์เน็ต  เครื่องเล่นดีวีดี 
ครบทุกห้องเรียน 

ห้องเรียนร้อยละ 90 มีสื่ออำนวย
ความสะดวก ได้แก่ Smart TV  
ปรินท์เตอร์  อินเทอร์เน็ต เครื่อง
เล่นดีวีดี 

ดีเลิศ บรรลุ 

9. มีห้องเรียนเสริม
หลักสูตร ให้เด็กได้
เรียนรู้อย่างเพียงพอ 

โรงเรียนมีห้องเรียนเสริม
หลักสูตรให้เด็กได้เรียนรู้
อย่างน้อย 5 ห้องเรียน 

โรงเรียนมีห้องเรียนเสริมหลักสูตร
ให้เด็กได้เรียนรู้ ได้แก่ ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์  
ห้องดนตรี  ห้องศูนย์สื่อ  

ดีเลิศ บรรลุ 

10. มีห้องศูนย์วิชาการ
ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ และ
พัฒนาครู 

มีห้องศูนย์วิชาการที่
ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาครู
อย่างเพียงพอและทันสมัย 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
บุคคลอื่นได้ 

มีห้องศูนย์วิชาการที่ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาครูอย่าง
เพียงพอและทันสมัย และเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลอ่ืนได้ 

ดีเยี่ยม บรรลุ 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

ความสำเร็จปี 2564 
ผลที่เกิดขึ้น 

ระดับ
คุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน 

11.สถานศึกษามีระบบ
บริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม โดย  
     1) กำหนดมาตรฐาน
ของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และ
จุดเน้นของสถานศึกษา  
     2)จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษา
กำหนด 
     3) ดำเนินการตาม
แผน 
     4) ประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
     5) ติดตามผลการ
ดำเนินงานอย่าง
สม่ำเสมอ 
     6) จัดทำรายงานผล
การประเมินตนเอง
ประจำปี นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  

สถานศึกษาจัดทำระบบ
บริหารคุณภาพที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม โดย  
     1) กำหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และจุดเน้นของสถานศึกษา  
2)จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษากำหนด 
     3) ดำเนินการตามแผน 
     4) ประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
     5) ติดตามผลการ
ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 
     6) จัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองประจำปี นำ
ผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมและจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินต่อต้นสังกัด 

สถานศึกษาจัดทำระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดย  
     1) กำหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ
จุดเน้นของสถานศึกษา  
     2)จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด 
     3) ดำเนินการตามแผน 
     4) ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
     5) ติดตามผลการดำเนินงาน
อย่างสม่ำเสมอ 
     6) จัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองประจำปี นำผล
การประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผล
การประเมินต่อต้นสังกัด 

ดีเยี่ยม บรรลุ 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 
โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมและจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินต่อต้น
สังกัด 

    

 
 4. จุดเด่น  
  4.1 ครูที่สอนระดับปฐมวัยทุกคนเข้ารับการอบรมการประเมินพัฒนาการสำหรับเด็ก
ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 อบรมการจัดทำหลักสูตรปฐมวัยสู่หลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และจัดการประสบการณ์ตามแนวทาง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
  4.2 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น ตลอดจนจัดให้มีหลักสูตรสองภาษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  4.3 จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้าน ดนตรี คอมพิวเตอร์ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 
และสมรรถภาพทางด้านร่างกาย 
  4.4 ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคปของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดสภาพแวดล้อม
ในห้องเรียนและพัฒนาบุคลากร 
  4.5 ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบของจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และศึกษาดูงานของโรงเรียนต่างๆ 
 
 5. จุดควรพัฒนา 
  5.1 สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนบางจุดควรได้รับการพัฒนา เช่น สนามเด็กเล่น
ระดับปฐมวัยที่ต้องคอยระวังความปลอดภัยโดยเฉพาะบ้านหรรษาท่ีพ้ืนด้านล่างเป็นพื้นซีเมนต์ ซึ่งเป็น
อันตรายต่อเด็กเม่ือตกลงมาหรือลื่นล้มกระแทกพ้ืน 
  5.2 สื ่อด้านโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนบางห้องไม่สอดรับกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ไม่เอ้ืออำนวยต่อการจัดประสบการณ์ 
  5.3 แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ควรได้ร ับการปรับปรุงให้สอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด และสถานการณ์ปัจจุบัน มีการดำเนินการตามแผน ประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างสม่ำเสมอ 
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 6. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  แผนปฏิบัติงานที่ 1. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้   
ในโรงเรียน 
   - การปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
  แผนปฏิบัติงานที่ 2. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
   - จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563 – 2565 
   - จัดทำคู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
  แผนปฏิบัติงานที่ 3. โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
   - จัดหาสื่อด้านโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน เช่น โทรทัศน์  คอมพิวเตอร์  
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
 1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุน
ผลการประเมินตนเอง 
  2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณา
การการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
และการเรียนรู้รายกลุ่ม เกิดการเรียนรู้ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์  
จิตใจ สังคม สติปัญญา และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิตเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้
อย่างมีความสุข ให้เหมาะสมกับวัย โดยครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการ           
จัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัด
ตาม 6 กิจกรรมหลักการเรียนรู้ กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ เช่น ร้อง เล่น เต้น รำตามจังหวะ กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ เช่น การเล่านิทาน การเล่าเรื ่องตามภาพ เรียนรู ้สิ ่งต่างๆรอบตัว กิจกรรม
สร้างสรรค์ เช่น วาดภาพ ระบายสี เป่าสีน้ำ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปั้นดินน้ำมัน กิจกรรมสร้างสรรค์
และเสรี เช่น มุมบ้าน มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ มุมศิลปะ กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น        
เล่นเครื ่องเล่นสนาม เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นการละเล่นพื ้นบ้าน กิจกรรมเกมการศึกษา เช่น         
เกมโดมิโน เกมภาพตัดต่อ เกมจับคู่ภาพกับเงา เกมจับคู่ภาพเหมือน กิจกรรมวันสำคัญ เช่น กิจกรรม
วันภาษาไทย วันสุนทรภู่ วันคริสต์มาส โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมการเรียนโดยให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมโดยใช้กระบวนการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระตามความ
ต้องการ ความสนใจ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น สวนตุง หอประวัติเมืองเชียงราย หอภาพ
เมืองเชียงราย วัดกลางเวียง วัดพระสิงห์ ไปรษณีย์ ตลาดสด โรงพยาบาล ฯลฯจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ แบบโครงงานในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และการจัดการเรียนรู้แบบไอสโคป
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(HiScope) ในกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์และเสรี ซึ่งทำให้เด็กได้เรียนรู้แบบลงมือกระทำผ่ านกิจวัตร
ประจำวัน ได้แก่ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Do) และการทบทวน (Review) เด็กได้มี
โอกาสในการวางแผนการเล่น เกิดการเรียนรู้จากการลงมือกระทำ และสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง  
มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสาร ใช้ภาษาในการสื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐาน
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมตามวัย โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการจัดการเรียน     
การสอนตามหลักสูตรMEP ระดับปฐมวัย โครงการหนูน้อยสมองใสด้วยไอที โครงการพัฒนาห้องเรียน
คุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  จัดบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ใช้สื ่อและเทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับวัย โรงเรียน
อนุบาลเชียงรายได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่เด็ก ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็ม
ไปด้วยความอบอุ่น มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้เด็กรัก
การอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาล
เชียงราย มีห้องเรียนที ่มีบรรยากาศ ปลอดโปร่ง มีแสงสว่างที่เพียงพอ มีมุมเสริมประสบการณ์       
การเรียนรู้ มีการตกแต่งห้องเรียนด้วยสีสันสดใส และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์  
การเรียนการสอน จากโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ สื่ออุปกรณ์การเรียน ระดับปฐมวัยส่งผลให้
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 
  ด้านการประเมินพัฒนาการเด็ก มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
มีกระบวนการ การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ    
การปฎิบัติกิจวัตรประจำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม  
การสำรวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงานเด็ก เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็ก ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย  
ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ผ่านกระบวนการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ในชั้นเรียน จากการจัดประสบการณ์ผ่าน 6 กิจกรรมหลัก และมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรม
ดนตรี กิจกรรมว่ายน้ำ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมภาษาต่างประเทศ กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยแห่งประเทศไทย ค่ายวิทยาศาสตร์ และค่าย MEP. DAY CAMP กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้มี
การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้านให้เหมาะสมตามวัย 
  2.2 ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน / ร่องรอย 
   - หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
   - แผนการจัดประสบการณ์ 
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   - แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก 
   - แบบบันทึกการใช้สื่อ 
   - รายงานโครงการ/กิจกรรม 
   - รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
   - แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
   - สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
   - กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
   - ทะเบียนสื่อ 
   - ผลงานนักเรียน 
   - ภาพถ่ายกิจกรรม 
 
 3. ผลการดำเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 
1.ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล จัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

ครรู้อยละ 90 วิเคราะห์
ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
จัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ จากการ
วิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

ครรู้อยละ 100 
วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล จัดทำ
แผนการจัด
ประสบการณ์ จากการ
วิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

2.ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน  

ครรู้อยละ 90 จัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ครบทุกด้าน 

ครรู้อยละ 100 จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบ    
ทุกด้าน 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

3. ครูจัดประสบการณ์แบบบูรณา
การโดยใช้สื่อที่หลากหลายตาม
ความต้องการ ความสนใจ 
ความสามารถ ของเด็กเป็น
รายบุคคล  

ครรู้อยละ 90 จัด
ประสบการณ์แบบบูรณา
การโดยใช้สื่อที่หลากหลาย
ตามความต้องการ ความ
สนใจ ความสามารถ ของ
เด็กเป็นรายบุคคล 

ครรู้อยละ 100 จัด
ประสบการณ์แบบ
บูรณาการโดยใช้สื่อที่
หลากหลายตามความ
ต้องการ ความสนใจ 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 



53 
 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 
ความสามารถ ของเด็ก
เป็นรายบุคคล 

4. ครูจัดกิจกรรมโดยเด็กได้ลงมือ
กระทำ สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

ครูร้อยละ 90 จัดกิจกรรม 
โดยเด็กได้ลงมือกระทำ 
สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

ครูร้อยละ 100 จัด
กิจกรรม โดยเด็กได้ลง
มือกระทำ สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

5. ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด 
อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่
แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม  

ครูร้อยละ 90 จัด
ห้องเรียนให้สะอาด 
อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มี
พ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก 
พ้ืนที่สำหรับมุม
ประสบการณ์และการจัด
กิจกรรม  

ครูร้อยละ 100 จัด
ห้องเรียนให้สะอาด 
อากาศถ่ายเท 
ปลอดภัย มีพื้นที่
แสดงผลงานเด็ก พื้นที่
สำหรับมุม
ประสบการณ์และการ
จัดกิจกรรม 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

6. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
สนใจ และวิธีการเรียนรู้ของเด็ก 

ครูร้อยละ 90 ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ช่วงอายุ ระยะความสนใจ 
และวิธีการเรียนรู้ของเด็ก 
เช่น สื่อสะเต็มศึกษา ที่
กระตุ้นให้คิดสร้างสรรค์
ผลงาน 

ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ และ
วิธีการเรียนรู้ของเด็ก 
เช่น สื่อสะเต็มศึกษา ที่
กระตุ้นให้คิด
สร้างสรรค์ผลงาน 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

7. ครูประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  

ครูร้อยละ 90 ประเมิน
พัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตร
ประจำวันด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย  

ครูร้อยละ 100
ประเมินพัฒนาการเด็ก
จากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจำวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย  

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

8. ครูวิเคราะห์ผล การประเมิน
พัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและ

ครูร้อยละ 90 วิเคราะห์ผล 
การประเมินพัฒนาการ
เด็ก โดยผู้ปกครองและ

ครูร้อยละ100 
วิเคราะห์ผล การ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 



54 
 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และนำผล
การประเมินไปพัฒนาคุณภาพเด็ก 

ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม 
และนำผลการประเมินไป
พัฒนาคุณภาพเด็ก 

โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม 
และนำผลการประเมิน
ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก 

9. ครูนำผลการประเมินที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพเด็กและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

ครูร้อยละ 90 นำผลการ
ประเมินที่ได้ไปพัฒนา
คุณภาพเด็กและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

ครูร้อยละ 100 นำผล
การประเมินที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพเด็กและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดประสบการณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

 
 4. จุดเด่น 
  4.1 ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที ่พึงประสงค์            
ในหลักสูตรสถานศึกษา ทำให้มีแผนการจัดประสบการณ์ที่ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ส่งผล
ให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
  4.2 ครูผู้สอนได้รับการยกย่องและรางวัลดังนี้ 
   1) นางขนิษฐา  วังมณี ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปี 2565 
   2) นางบังอร  ฮ่วนสกุล ได้รับคัดเลือกเป็น “บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม”ประจำปี
พุทธศักราช 2565 โดยชมรมคนดีศรีเชียงราย  
  4.3 ครูทุกคนจัดประสบการณ์โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project 
Base Learning)ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และจัดประสบการณ์การเรียนรู ้แบบไฮสโคป 
(HighScope) ในกิจกรรมสร้างสรรค์และเสรี ตลอดจนได้รับการพัฒนาโดยการอบรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน และไฮสโคปอย่างต่อเนื่อง ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะ
วิทยากรให้ความรู ้ด ้านไฮสโคปแก่โรงเร ียนเครือข่ายในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานให้กับคณะครูโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และ
หน่วยงานอื่นที่สนใจ 
  4.4 ครูได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  
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 5. จุดควรพัฒนา 
  5.1 ควรจัดหาสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมให้เพียงพอกับการใช้งานทุกห้องเรียน 
และบูรณาการสื่อท้องถิ่นมาใช้ในการจัดมุมประสบการณ์ เช่น สื่อมุมบ้าน สื่อมุมศิลปะ 
  5.2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน      
มีความปลอดภัยและเพียงพอกับจำนวนเด็ก 
 
 6. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  แผนปฏิบัติงานที่ 1. โครงการห้องเรียนคุณภาพ  
   - ควรจัดหาสื่อและเทคโนโลยี เช่น สมาร์ททีวี คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ปริ้นเตอร์  
  แผนปฏิบัติงานที่ 2. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
   - ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย ห้องน้ำห้องส้วมอนุบาล ประตู
ชำรุด จัดหาพัดลมดูดอากาศ จัดหาพัดลมโคจรหน้าห้องเรียน 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

กำลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน - - - - 93.97 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ - - - - 93.00 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

- - - - 96.73 

สรุปภาพรวม - - - - 94.56 
 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีจุดเน้นในด้านการส่งเสริมวิชาการ สนับสนุนให้ผู ้เรียน      
ได้แสดงความสามารถด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ครไูดจ้ัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561) เพ่ือให้
ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
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จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู ้อื ่นได้อย่างมีความสุข ซึ ่งสอดรับกับจุดมุ ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
  โรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน 2 ด้าน ได้แก่     
1) ด้านผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้เรียน มีจุดเน้นในด้าน      
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
และการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ     
โดยสนับสนุนให้นักเรียนเข้ารับการแข่งขันทักษะวิชาการในหลากหลายสถาบัน และมีการจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนแสดงความสามารถทางวิชาการในเวทีต่าง ๆ  สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้จัดกิจกรรมตาม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8 กลุ ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการเรียนรู ้สู ่โลกกว้าง 
โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้ม ( IEC) 
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเข้ม ( ICC) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mimi English Program (MEP) โครงการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความ  โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  โครงวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬา โครงการห้องสมุดมีชีวิต และโครงการห้องเรียนสีเขียว เป็นต้น 
  2. ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน / ร่องรอย 
   - รายงาน สรุปโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
   - แบบ ปพ.5, ปพ.6  
   - รูปภาพกิจกรรม 
   - เอกสารธุรการชั้นเรียน 
   - ผลงานนักเรียน 
   - ผลการทดสอบอ่านคำพ้ืนฐาน 
   - เกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการ เช่น การแข่งขัน "ยอดปัญญาวิชาการอนุบาล
ภาคเหนือ" ครั้งที ่6 ปีการศึกษา 2564 การสอบเสริมปัญญา โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) การสอบแข่งขัน Asian Science Mathematics and 
English Olympiad (ASMO) 
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  3. ผลการดำเนินงาน 
 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่านคำพ้ืนฐานตามระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
85 มีความสามารถในการ
อ่านคำพ้ืนฐานตาม
ระดับชั้น 

ผู้เรียน ร้อยละ  92.39  
มีความสามารถในการ
อ่านคำพ้ืนฐานตาม
ระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
เขียนคำพ้ืนฐานตามระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
80 มีความสามารถในการ
เขียนคำพ้ืนฐานตาม
ระดับชั้น 

ผู้เรียน ร้อยละ  89.59 
มีความสามารถในการ
เขียนคำพ้ืนฐานตาม
ระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารตามระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
80 มีความสามารถในการ
สื่อสารตามระดับชั้น  

ผู้เรียน ร้อยละ  90.85 
มีความสามารถในการ
สื่อสารตามระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

4.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
คำนวณตามระดับชั้น 
 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียนร้อยละ 
80 มีความสามารถในการ
คิดคำนวณตามระดับชั้น 

ผู้เรียนร้อยละ  89.50 
มีความสามารถในการ
คิดคำนวณตาม
ระดับชั้น 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

5.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน  ร้อยละ 
80 มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

ผู้เรียน  ร้อยละ 87.29 
มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

6.ผู้เรียนมีผลงาน ที่นำไปสู่การ 
ขยายผล/ ต่อยอดอย่างน้อยคนละ 1 
ชิ้นงาน 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
80 มีผลงาน ที่นำไปสู่การ
ขยายผล/ ต่อยอดอย่าง
น้อยคนละ 1 ชิ้นงาน 

ผู้เรียน ร้อยละ 97.16 
มีผลงาน ที่นำไปสู่การ
ขยายผล/ ต่อยอด
อย่างน้อยคนละ 1 
ชิ้นงาน 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

7.ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สืบค้น จากแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่าง ๆสรุปความรู้ด้วยตนเอง 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
80 มีความสามารถในการ
สืบค้น จากแหล่งเรียนรู้
และสื่อต่าง ๆ สรุปความรู้
ด้วยตนเอง 

ผู้เรียน ร้อยละ 92.90 
มีความสามารถในการ
สืบค้น จากแหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ 
สรุปความรู้ด้วยตนเอง 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 
8. ผู้เรียนสามารถสื่อสาร นำเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลย ี

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
80 สามารถสื่อสาร 
นำเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยี 

ผู้เรียน ร้อยละ  91.55 
สามารถสื่อสาร 
นำเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยี 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

9. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป 

ผู้เรียน ร้อยละ  92.93 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

10. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานต่องานอาชีพ อย่างน้อย 1 
อย่าง 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียนร้อยละ 
80 มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานต่องานอาชีพ 
อย่างน้อย 1 อย่าง 

ผู้เรียนร้อยละ 95.01  
มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานต่องานอาชีพ 
อย่างน้อย 1 อย่าง 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

11. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามสถานศึกษากำหนด  

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
85 มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามสถานศึกษา
กำหนด 

ผู้เรียน ร้อยละ 98.70 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
สถานศึกษากำหนด 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

12. ผู้เรียนยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
80 ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ผู้เรียน ร้อยละ 98.64 
ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

13. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีในท้องถิ่น  
 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
90 มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีในท้องถิ่น 

ผู้เรียน ร้อยละ  96.71
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีในท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

14. ผู้เรียนเล่นดนตรี ได้อย่างน้อย
คนละ 1 ชิ้น 
 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
80 เล่นดนตรี ได้อย่าง
น้อยคนละ 1 ชิ้น 

ผู้เรียน ร้อยละ 96.37
เล่นดนตรี ได้อย่างน้อย
คนละ 1 ชิ้น 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ปี 2564 

ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผล 

การประเมิน 
15. ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
85 อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

ผู้เรียน ร้อยละ 97.29
อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

16. ด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา  
 

ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
85 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายอารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา 

ผู้เรียน ร้อยละ 94.77 
มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายอารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

17. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ยอดเยี่ยม ผู้เรียน ร้อยละ 
85 มีจิตสาธารณะ 

ผู้เรียน ร้อยละ 95.92 
มีจิตสาธารณะ 

ยอดเยี่ยม บรรลุ 

 
  4. จุดเด่น  
   4.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
   4.2 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน 
   4.3 สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมาย
ทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียน
ให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
   4.4 นักเรียนเข้ารับการแข่งขันทักษะวิชาการในหลากหลายสถาบัน ได้รับรางวัล 
ดังนี้ 
    4.4.1 กิจกรรมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
     1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
      - นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญชมเชย ในวิชาคณิตศาสตร์ 
      - นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญชมเชย ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
     2) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
      - นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ในวิชาคณิตศาสตร์ 
      - นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
      - นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญชมเชย ในวิชาคณิตศาสตร์ 
      - นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญชมเชย ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
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     3) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
      - นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
      - นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในวิชาคณิตศาสตร์ 
    4.4.2 การแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ 
ครั้งที ่6 ปีการศึกษา 2564 
     1) นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผลรวมทุกระดับชั้นทุกโรงเรียน 
(รวมทุกวิชา) 
     2) นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที ่5 (รวมทุกวิชา) 
     3) นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที ่2 (รวมทุกวิชา) 
     4) นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที ่4 (รวมทุกวิชา) 
     5) นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที ่3 (รวมทุกวิชา) 
     6) นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที ่6 (รวมทุกวิชา)  
    4.2.3 การทดสอบความรู้โครงการทดสอบความรู้กับบริษัทเสริมปัญญา ประจำปี
การศึกษา 2564 
     1) นักเรียนได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที ่1ของจังหวัดในการทดสอบ
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
     2) นักเรียนได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที ่1 ของจังหวัดในการทดสอบ
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
     3) นักเรียนได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที ่1 ของจังหวัดในการทดสอบ
วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
     4) นักเรียนได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที ่1 ของจังหวัดในการทดสอบ
วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
     5) นักเรียนได้รับคะแนนอันดับที่ 2 ของจังหวัดในการทดสอบความรู้วิชา
ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
     6) นักเรียนได้รับคะแนนอันดับที่ 3 ของจังหวัดในการทดสอบความรู้วิชา
ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
     7) นักเรียนได้รับคะแนนอันดับที่ 2 ของจังหวัดในการทดสอบความรู้วิชา
คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
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     8) นักเร ียนได้ร ับคะแนนอันดับที่  3 ของจังหวัดในการทดสอบความรู้                   
วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
     9) นักเร ียนได้ร ับคะแนนอันดับที่  2 ของจังหวัดในการทดสอบความรู้               
วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
     10) นักเรียนได้รับคะแนนอันดับที่  3 ของจังหวัดในการทดสอบความรู้                
วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
     11) นักเรียนได้รับคะแนนอันดับที่  2 ของจังหวัดในการทดสอบความรู้               
วิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
     12) นักเรียนได้รับคะแนนอันดับที่  3 ของจังหวัดในการทดสอบความรู้                   
วิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
     13) นักเรียนได้รับคะแนนอันดับที่  3 ของจังหวัดในการทดสอบความรู้               
วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
    4.2.4 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ EGAT Green Learning 
Awards นักเรียนแกนนำต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ ่งแวดล้อม ผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชม (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) 
    4.2.5 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในวิชาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงการ
ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (TEDET) ระดับประถมศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2564 
    4.2.6 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมโครงการ
ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (TEDET) ระดับประถมศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2564 
    4.2.7 นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ในวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมโครงการประเมิน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 
    4.2.8 นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ในวิชาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงการประเมิน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 
    4.2.9 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผลรวมทุกระดับชั้นทุกโรงเรียน 
(รวมทุกวิชา) การแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 6         
ปีการศึกษา 2564 
    4.2.10 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั ้นประถมศึกษาปีที่  5  
(รวมทุกวิชา) การแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ  ครั ้งที่ 6         
ปีการศึกษา 2564 
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    4.2.11 นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
(รวมทุกวิชา) การแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ  ครั ้งที่ 6         
ปีการศึกษา 2564 
    4.2.12 นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
(รวมทุกวิชา) การแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ  ครั ้งที่ 6         
ปีการศึกษา 2564 
    4.2.13 นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
(รวมทุกวิชา) การแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ  ครั ้งที่ 6         
ปีการศึกษา 2564 
    4.2.14 นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
(รวมทุกวิชา) การแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ  ครั ้งที่ 6         
ปีการศึกษา 2564 
    4.2.15 นักเร ียนได ้ร ับรางว ัลรางว ัลชนะเล ิศการทดสอบว ิชาภาษาไทย        
(เสริมปัญญา) ระดับชั้น ป.2  
    4.2.16 นักเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศนักเรียนแกนนำต้นแบบการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ระดับประถมศึกษา 
    4.2.17 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย ระดับโรงเรียนสูงกว่า
ระดับเขตพ้ืนที ่ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค และระดับสังกัด 
    4.2.18 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีผลการทดสอบระดับชาติ    
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ ได้อันดับที่ 1 ของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัด
เชียงราย มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ โดยมีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มร้อยในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
จำนวน 10 คน ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 คน และคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน 
    
  5. จุดควรพัฒนา 
   5.1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
   5.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
คำนวณตามระดับชั้น 
 
  6. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
   6.1 โครงการห้องเรียนวิทย์คณิต 
   6.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
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   6.3 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   6.4 โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
   6.5 โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
   6.6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
   6.7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
   6.8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /ค่ายคณิตศาสตร์ 
   6.9 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 
  7. กระบวนการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย (PDCAA) 
 ปีการศึกษา 2563 
 

 
 

   7.1 วิเคราะห์ผู้เรียนและผลการเรียนของนักเรียน (Plan: P) 
   โรงเรียนวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียนโดยใช้ผลการสอบ O-NET, NT, RT,
ข้อสอบมาตรฐานกลาง,ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายปีว่ามีจุดอ่อนที่จะต้องได้รับการพัฒนา มาตรฐาน
ใดบ้าง นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์นั้นมาวางแผนการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และ      
ในสายชั้น เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ ้น นำผลที่ได้      
มาเปรียบเทียบกับผลทดสอบต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา  
   7.2 วางแผนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา จากผลการวิเคราะห์ (Plan : P)  
   พัฒนาโดยการสอนซ่อมเสริมฝึกทำแบบทดสอบ และจัดกิจกรรมค่ายวิชาการส่งผล
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น โดยมีการวางแผนกระบวนการพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอน และสร้างนวัตกรรมดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา (SWOT) 
2) แต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3) ประชุมแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นเน้นการระดมสมอง            
4) วางแผนพัฒนากำหนดรูปแบบกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ดำเนินงานลงสู่การปฏิบัติ 5) ประเมินผล
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ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และประเมินผลสิ้นสุดการดำเนินงาน 6) สรุปผลและ
นำเสนอผลการดำเนินงาน กำหนดเป็นนวัตกรรมขององค์กร 
   7.3 พัฒนาการเรียนการสอน และนวัตกรรม (Do : D) 
   ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมเพื ่อแก้ปัญหาโดย      
จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ นำเสนอผลงานที่ปฏิบัติเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน สรุปผล       
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการใช้นวัตกรรมโดยการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน รายงานการใช้
นวัตกรรมต่อผู้บริหารเมื่อสิ ้นปีการศึกษา ครูนำนวัตกรรมผลการใช้นวัตกรรมมาจัดนิทรรศการ      
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้คัดเลือกนวัตกรรมที่คิดว่าดีที่สุดในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้นั้นให้เป็น Best Practices ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   7.4 กำกับนิเทศติดตามผล ประเมินผล (Check : C) 
   คณะกรรมการติดตามผล ประเมินผล กำหนดปฏิทินการนิเทศภายในแต่ละระดับ
สายชั้น เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยการนิเทศ ติดตาม สังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครู นำผลการประเมินทีได้มาทบทวน/ 
ปรับปรุง/พัฒนา เพื่อวางแผนการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษา
ต่อไป นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทาง      
การเรียน 
   7.5 นำผลการนิเทศติดตาม มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข (Approve : A) 
   นำผลการนิเทศติดตามมาพัฒนาการเร ียนการสอนและการสร้างนวัตกรรม         
โดยครูทุกคนจัดทำแผนพัฒนาตนเอง( ID Plan) เพื่อหานวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน    
ในกลุ่มสาระท่ีตนเองรับผิดชอบ ครูนำนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสรุป
รายงานผลการใช้นวัตกรรมโดยการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
   7.6 เผยแพร่ผลผลสัมฤทธิ์และผลงานนักเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
(Announcement : A) 
 เมื่อสิ้นปีการศึกษาครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้คัดเลือกนวัตกรรมที่ดีที่สุดในกลุ่มสาระ  
การเร ียนรู ้น ั ้นให้เป็น Best Practices ครูนำนวัตกรรมผลการใช้นวัตกรรมมาจัดนิทรรศการ          
เพื ่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอต่อสาธารณชนในงานนิทรรศการเปิดบ้านอนุบาลเชียงราย 
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรมOpen  House MEP, กิจกรรมปฐมนิเทศ, กิจกรรม
แนะแนว, ประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประชุมครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ Facebook ของโรงเรียน, วารสาร     
บัวชมพู 
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 8. ผลของการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
 ในปีการศึกษา 2564 โรงเร ียนอนุบาลเชียงรายเป็นเล ิศทางวิชาการ  น ักเร ียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 สอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) มีผลการสอบ
คะแนนเฉลี ่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่  ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค และระดับสังกัด และ          
มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา
อย่างต่อเนื่องทุกปี และมีนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 10 
คน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 5 คน คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน และเป็นอันดับ 1 
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่มีผลการสอบโอเน็ตสูง นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่มี
การแข่งขันสูง และสามารถเข้าเรียนตามโครงการห้องเรียนพิเศษได้เป็นจำนวนมาก นักเรียนได้รับ
รางวัลจากการสอบแข่งขันในทุกระดับ เช่น ยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด
ภาคเหนือ แข่งขันการสอบเสริมปัญญาที่มีนักเรียนสอบได้คะแนนอันดับ 1 ของในรายวิชาจังหวัด
วิทยาศาสตร์ และได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมประเภทเยาวชน 
 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
  โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยมี        
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม “Cooperation” มุ่งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม   
ในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน โดยมีการจัดประชุม ระดมความคิดเห็น
จากบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน มีองค์ประกอบ
ที่สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตรระดับขั้นพื้นฐาน ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น เป็นโรงเรียนต้นแบบของการพัฒนาผู้เรียน  เทียบเคียงมาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทยสอดคล้องกับบริบทชุมชนและท้องถิ่น  และเป็นที่
ยอมรับ ใช้รูปแบบการบริหาร ANBCR MODEL (A : Attentive ความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่และ
สังคม N : Network การสร้างเครือข่ายเพื ่อการเรียนรู้ B : Brilliance ฉลาด หลักแหลม แจ่มใส                
C : Cooperation มีความร่วมมือในองค์กร  R : Respect มีความเคารพ นอบน้อม) มีการจัดทำ
โครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน 
ตามความสามารถของบุคลากร โดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี 
ตั ้งแต่ปีการศึกษา 2563 – 2565 โดยแต่ละปีได้วางแผนการดำเนินงานจัดทำตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 
  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที ่ชัดเจน        
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของ
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ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 
โรงเรียนอนุบาลเชียงรายดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านในทุกกลุ ่มเป้าหมาย เชื ่อมโยงวิถีชีวิตจริง พัฒนางานอย่างต่อเนื่ องและ         
เป็นแบบอย่างได้ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี ่ยวชาญ      
ทางวิชาชีพ โดยครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี 
และใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ (Professional learning Community : PLC)     
ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยจัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ     
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากแหล่งเรียนรู้ ตามศักยภาพและประเภทของ
เด็กที ่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และเป็นแบบอย่างได้ จัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ และเป็นแบบอย่างได้ มีการจัดทำแผนการจัดการจัดเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางขั ้นพื ้นฐานพุทธศักราช 2551 มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี มีการนำผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั ้งรายงานผล       
การประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
  ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ดำเนินการจัดทำโครงการที่พัฒนากระบวนบริหารและ
การจัดการ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ โครงการ
ประกันคุณภาพภายใน โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนา
หลักสูตร โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้ม (Intensive English Curse : IEC) โครงการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีน ( Intensive Chinese Curse : ICC) โครงการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) โครงการจัดการเร ียนการสอนว ิทยาศาสตร ์ – 
คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากล โครงการปรับปรุงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย 
โครงการพัฒนางานทะเบียน วัดผลและประเมินผล เป็นต้น  
  2. ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน / ร่องรอย 
   - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   - แผนปฏิบัติการประจำปี 
   - หลักสูตรสถานศึกษา 
   - คำสั่ง 
   - แผนการจัดการเรียนรู้ 
   - โล่รางวัลโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
(OBECQA) 
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   - รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment report) 
   - รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 
   - รายงานการนิเทศภายใน 
   - รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 
  3. ผลการดำเนินงาน 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
1. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

ดีเลิศ 
สถานศึกษาม ีการกำหนด
เป้าหมาย ว ิส ัยทัศน์  และ
พันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับบร ิบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน  

สถานศ ึกษาม ีการกำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที ่ช ัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน นโยบาย
ร ั ฐ บ า ล  แ ผ น ก า ร ศ ึ ก ษ า
แห่งชาติ มีความเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ 

ยอดเยี่ยม 

2. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ใช้รูปแบบการบริหาร 
ANBCR MODEL ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

ดีเลิศ 
ม ี ร ะบ บ บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
คุณภาพของสถานศึกษาที่
ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
โ ด ย ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ ข อ ง
ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนำ
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาที ่ช ัดเจนมี
ป ร ะส ิ ท ธ ิ ภ าพ  ส ่ ง ผ ล ต่ อ
ค ุ ณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาของสถานศึกษาโดย
ความร่วมมือของผู้เกี ่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีการนำข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

ยอดเยี่ยม 
 

3. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพ พัฒนาหลักสูตร
ที ่เน้นคุณภาพผู ้เร ียนอย่าง
รอบด้านในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพ พัฒนาหลักสูตร
ที ่เน ้นคุณภาพผู ้เร ียนอย่าง
รอบด้านในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื ่อมโยงวิถีชีวิตจริง พัฒนา
งานอย่างต ่อเน ื ่องและเป็น
แบบอย่างได ้

ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น 
ระดับ

คุณภาพ 
4. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ 
ครูและบุคลากรร้อยละ 80 
ไ ด ้ ร ั บ ก า ร พ ั ฒ น า ต า ม
มาตรฐานวิชาชีพอย่างน้อย 
2 0  ช ั ่ ว โ ม ง / ปี  แ ล ะ ใ ช้
กระบวนการ PLC ในพัฒนา
งานและการ เร ี ยนร ู ้ ข อ ง
ผ ู ้ เร ียน ไม ่น ้อยกว ่า   50 
ชั่วโมง/ปี 

ครูและบุคลากรทุกคน (ร้อย
ละ100)ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพอย่างน้อย 
2 0  ช ั ่ ว โ ม ง / ปี  แ ล ะ ใ ช้
กระบวนการ PLC ในพัฒนา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ไม่น้อยกว่า  50 ชั่วโมง/ปี 

ยอดเยี่ยม 
 

5. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ 
จัดหรือปรับสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศ ึกษา ให้
ปลอดภ ัยและเอ ื ้อต ่อการ
เร ียนร ู ้ จ ัด เทคโนโลยี  สิ่ ง
อำนวยความสะดวก  สื่ อ 
บริการและความช่วยเหลือ
อ ื ่น ใดทางการศ ึกษา  ให้
ผ ู ้ เ ร ี ยนได ้ เข ้ าถ ึ งและใช้
ประโยชน์ได้จากแหล่งเรยีนรู้ 
ตามศักยภาพและประเภท
ของเด็กที ่ม ีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 

จัดหรือปรับสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั ้งภายในและ
ภายนอกสถานศ ึกษา  ให้
ปลอดภ ัยและเอ ื ้ อต ่อการ
เรียนรู้จัดเทคโนโลยี สิ่งอำนวย
ความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช ่วยเหล ืออ ื ่นใดทาง
การศึกษา ให้ผู้เรียนได้เข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้จากแหล่ง
เร ียนรู้  ตามศ ักยภาพและ
ประเภทของเด ็กท ี ่ม ีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษและเป็น
แบบอย่างได ้

ยอดเยี่ยม 
 

6. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
จัดหา พัฒนา และบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เป ็นระบบ เพ ื ่อใช ้ ในการ
บร ิหารจ ัดการ  และการ
จัดการเรียนรู้ตามศักยภาพ
และประเภทของเด ็กท ี ่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ 

จ ัดหา พ ัฒนา และบร ิการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เป ็นระบบ เพ ื ่ อใช ้ ในการ
บริหารจัดการ และการจัดการ
เร ียนร ู ้ ตามศ ักยภาพและ
ประเภทของเด ็กท ี ่ม ีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษและเป็น
แบบอย่างได ้

ยอดเยี่ยม 
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   4. จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยได้ใช้เทคนิคการประชุม        
ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู ้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 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 
 
  5. จุดควรพัฒนาและแผนการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้นในปีถัดไป 

จุดควรพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
1. โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- โครงการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ 

2. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

- โครงการพัฒนาบุคคลากร 

3. โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้ 

  
  5.1 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
   5.1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
   5.1.2 โครงการประกันคุณภาพภายใน 
   5.1.3 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
   5.1.4 โครงการพัฒนาบุคลากร 
   5.1.5 โครงการพัฒนาหลักสูตร 
   5.1.6 โครงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
   5.1.7 โครงการปรับปรุงดนตรีพ้ืนเมือง ดนตรีไทย 
   5.1.8 โครงการพัฒนางานทะเบียน วัดผลและประเมินผล 
   5.1.9 โครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ 
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  6. กระบวนการด้านการบริหารที ่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย (PDCAA)       
ปีการศึกษา 2564 

 
 

กระบวนการด้านการบริหารของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย (PDCAA) 
   6.1 กำหนดทิศทางของสถานศึกษา ให้มีความชัดเจนโดยยึดกรอบแนวทางการ
ดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์กร 
(Plan : P) 
   6.2 สื ่อสาร สร้างความเข้าใจ โดยการประชุมชี ้แจงนโยบาย ข่าวสาร ผลการ
ดำเนินการและรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งทาง line เว็บไซต์โรงเรียน ป้ายประกาศ 
ถ่ายทอดทิศทางขององค์กรให้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างจริงจัง (Plan : P) 
   6.3 สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี โดยการนิเทศแบบกัลยาณมิตรและสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากรในองค์กร มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร และเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นนำเสนอผลงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและการควบคุมกำกับ
ดูแลองค์กร (Do : D) 
   6.4 ทบทวนผลการดำเนินการขององค์กรจากข้อมูลสารสนเทศและสภาพแวดล้อม
สถานศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ สภาพปัญหา หาแนวทางแก้ไขและนำไปประเมินความสำเร็จ 
มีการตรวจสอบผลการดำเนินการภาคเรียนละ 1 ครั้ง (Check : C) 
   6.5 จัดลำดับความสำคัญ และปรับปรุงการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การนำ
องค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยมีการนำองค์กรที่เหมาะสมกับบริบทและสภาวการณ์ขององค์กรอยู่เสมอ 
(Approve : A) 
   6.6 เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนด้านการบริหารจัดการผ่านเว็บไซต์
โรงเรียน www.anubancr.ac.th facebook โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง วารสาร
โรงเรียน (วารสารบัวชมพู) ประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง (Announcement : A) 
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  7. ผลของการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2562 และได้ดำเนินการบริหารตามรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ภายใต้
การบริหารงาน 4 ฝ่าย และขับเคลื่อนการทำงานตามระดับสายชั้น มีหัวหน้าและวิชาการระดับสาย
ชั ้นเป็นผู ้ข ับเคลื ่อน โดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นแนวทางร่วมกันในการทำงานและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จนเป็นที่ยอมรับให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และ
โรงเรียนยังได้ขับเคลื่อนการบริหารตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโครงการห้องเรียนสีเขียว  
ที่ให้ความสำคัญและตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานประสบ
ผลสำเร็จจนได้รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) 
ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2,000 คนขึ้นไป  และโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2 ,000 คนขึ้นไป ในปี
การศึกษา 2564 
 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
  โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดกระบวนการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้ เร ียนเป็นสำคัญ        
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้   
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ เช่น จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) จัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น 
(Five Step for Student Development) จัดการเรียนรู ้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based 
Learning) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study : IS) ฯลฯ มีการพัฒนาเทคนิค
กระบวนการเรียนการสอนของตนเองเพื่อใช้พัฒนาผู้เรียน มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนใช้/พัฒนาสื่อ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้      
ทั ้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที ่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเร ียนการสอน ให้ มี
ประสิทธิภาพ นักเรียนและครูร่วมกันสร้างข้อตกในห้องเรียนเพ่ือเรียนรู้และปฏิบัติตนอย่างมีความสุข 
สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนและจัดสภาพห้องเรียนที่เอื ้อต่อการเรียนรู้  มีการบริหารจัดการ   
ชั้นเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ดำเนินการสร้าง/พัฒนา/ใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผล   
ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา ครูมีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียน ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional learning Community : PLC) ในการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้เพื ่อพัฒนา
ผู้เรียน นำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน นำเสนอผลงาน  
ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Best Practice) 
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  ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ดำเนินการจัดทำโครงการที่พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โครงการงานทะเบียน วัดผล และประเมิน โครงการพัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื ่อการจัดการเรียนรู้ โครงการเรียนรู้สู ่โลกกว้าง  โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการ
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้ม (IEC) โครงการ
จ ัดการเร ียนการสอนภาษาจ ีนเข ้ม  ( ICC) โครงการจ ัดการเร ียนการสอนตามหล ักส ูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mimi English Program (MEP) โครงการจัดการเรียน       
การสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนสื่อความ โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน โครงวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬา โครงการห้องสมุดมีชีวิต และโครงการห้องเรียนสีเขียว เป็นต้น 
 

  2. เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูล/ร่องรอย ที่สนับสนุน 
   - หลักสูตรสถานศึกษา/ หลักสูตรกลุ่มสาระ 
   - บันทึกการนิเทศชั้นเรียน 
   - บันทึกการผลิต/นวัตกรรมใช้สื่อ 
   - ภาพถ่าย 
   - แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
   - รายงานกิจกรรมต่างๆ 
   - เกียรติบัตรผลงานนักเรียน 
   - เกียรติบัตรผลงานครู 
   - โล่รางวัล 
 
 3. ผลการดำเนินงาน 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 

1. จัดการเรียนรู้โดยการใช้
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 
ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้โดย
การใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูร้อยละ 98.21 
จัดการเรียนรู้โดยการใช้
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

2. มีการพัฒนาเทคนิค
กระบวนการเรียนการสอน
ของตนเองเพ่ือใช้พัฒนา

ดีเลิศ 
ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนา
เทคนิคกระบวนการเรียนการ

ครูร้อยละ 92.56 
 มีการพัฒนาเทคนิค
กระบวนการเรียนการสอน

ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 เทคนิค 

สอนของตนเองเพ่ือใช้พัฒนา
ผู้เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 เทคนิค 

ของตนเองเพ่ือใช้พัฒนา
ผู้เรียนอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 เทคนิค 

3. มีการจัดทำวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

ยอดเยี่ยม 
ครูทุกคน (ร้อยละ 100) มีการ
จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 
1 เรื่อง 

ครูทุกคน (ร้อยละ 100) มี
การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 

ยอดเยี่ยม 

4. ใช้/พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

ดีเลิศ 
ครูร้อยละ 80 ใช้/พัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ครูร้อยละ 91.43  
ใช้/พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ดีเยี่ยม 

5. ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาที่
หลากหลายในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยอดเยี่ยม 
ครูทุกคน (ร้อยละ 100)     
ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาที่
หลากหลายในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ครรู้อยละ 100 
ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาที่
หลากหลายในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยอดเยี่ยม 

6. มีการสร้างบรรยากาศการ
เรียนการสอน จัดสภาพ
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

ดีเลิศ 
ครูร้อยละ 80 มีการบริหาร
จัดการผู้เรียนโดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก นักเรียน
รักที่จะเรียนรู้สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ครูร้อยละ 98.30 
 มีการบริหารจัดการผู้เรียน
โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก นักเรียนรักที่จะ
เรียนรู้สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 

7. สร้าง/พัฒนา/ใช้
เครื่องมือ/วัดและประเมินผล
ที่หลากหลายตามสภาพจริง
ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

ยอดเยี่ยม 
ครูทุกคน(ร้อยละ 100) สร้าง/
พัฒนา/ใช้เครื่องมือ/วัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายตาม
สภาพจริงที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร 

ครูร้อยละ 100 
สร้าง/พัฒนา/ใช้เครื่องมือ/
วัดและประเมินผลที่
หลากหลายตามสภาพจริงที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้น ระดับคุณภาพ 
8. มีข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อนำไปพัฒนา
ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
ครูทุกคน (ร้อยละ 100)                   
มีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เพ่ือนำไปพัฒนาผู้เรียน 

ครูทุกคน(ร้อยละ 100)     
มีข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อนำไปพัฒนา
ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

9. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
ครูร้อยละ 80 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพื ่อพัฒนาและปรับปร ุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 90.05 
มีการแลกเปลี ่ยนเร ียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพื ่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

  

  4. จุดเด่น 
  ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความตั้งใจ มุ่งมั่น 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
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
โดยการใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ได้ปฏิบัติ
จริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินความรู้เข้าใจอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  5. จุดควรพัฒนาและแผนการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้นในปีถัดไป 

จุดควรพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
1. ครูใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

โครงการพัฒนาบุคลากร 

2. ครูนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 

โครงการพัฒนาบุคลากร 

3. โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 

โครงการจัดการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

4. การสร้าง/พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก 
Active learnning ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร 

โครงการพัฒนาบุคลากร 

5. โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ 



75 
 

1. ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้เรียน
(Plan : P)

2. วางแผนการจัดหอ้งเรียน
ตามความต้องการของ

ผู้เรียน (Plan : P)

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

4. ก ำกับนิเทศติดตำม และประเมินผล 
(Check : C)

5. น ำผลกำรนิเทศติดตำม มำพัฒนำ
ปรับปรุงแก้ไข(Approve : A)

6. เผยแพร่นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน 
(Announcement : A)

  5.1 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
   5.1.1 โครงการจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
   5.1.2 โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

6. กระบวนการด้านการจัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญที ่เป็นเลิศ       
ของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย (PDCAA) ปีการศึกษา 2564 

 
 

 

 

 

 
 
 
   
 
 
   6.1 สำรวจความต้องการของผู้เรียน (Plan : P) 
   ประชุมและสำรวจความต้องการของหลักสูตร เพื ่อได้มาซึ ่งข้อมูลในการจัดทำ
หลักสูตร โดยพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร จำนวนความต้องการของนักเรียน ยึดหลักการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการในโรงเรียน ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ดำเนินการประชุมอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นครูประจำชั้นสรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือนำ
ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาและบริการทางการศึกษา 
   6.2 วางแผนการจัดห้องเรียนตามความต้องการของผู้เรียน (Plan : P) 
   วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเน้นการระดมสมอง 
วางแผนพัฒนากำหนดรูปแบบกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา เพื่อกำหนดเป็นแผนการจัดห้องเรียนตามความ
ต้องการของผู้เรียน โดยจัดทำข้อมูลหลักสูตร การบริการทางการศึกษา การทำธุรกรรม รับฟังเสียง
ของนักเรียนปัจจุบันในการจัดทำหลักสูตรห้องเรียนปกติ ห้องเรียนสองภาษา (MEP) ห้องเรียน
ภาษาอังกฤษเข้ม (IEC) ห้องเรียนภาษาจีนเข้ม (ICC) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP)  
   6.3 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Do : D) 
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   จัดกระบวนการเร ียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 อย่างครบถ้วน และจัดแผนการเรียนพิเศษที่สนองความต้องการและความต้องการ
ของผู้เรียน โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์จำลองต่าง ๆ 
กับครูต่างชาติเจ้าของภาษาในทุกระดับชั้น และมีการกำหนดวงรอบในการติดตามทุก ๆ ภาคเรียน 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก มีการวางแผนปรับกลุยุทธ์
การพัฒนาไปสู่การเตรียมความพร้อมทั้งนักเรียนและผู้ปกครองที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต ซึ่งส่งผล
ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่สูงขึ ้น มีคะแนน O-net สูงเป็นลำดับที่ 1 ของกลุ่ม
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID 19) โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับสถานการณ์    
มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
   6.4 กำกับนิเทศติดตาม และประเมินผล (Check : C) 
   เพ่ิมช่องทางเสียงสะท้อนจากสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้สื่อทางสังคม (social media)  
และสื่อเทคโนโลยีทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ข้อมูลจากการประชุมผู้ปกครอง กล่องรับความคิดเห็น ข้อมูล
ความพึงพอใจและข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการสร้างความผูกพันของนักเรียนกับ
โรงเรียน 
   6.5 นำผลการนิเทศติดตาม มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข (Approve : A) คณะกรรมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้นทุกสัปดาห์ จัดประชุมครูและคลากรทางการศึกษาเป็นประจำทุกเดือน 
เพื่อติดตาม สรุปผล ทบทวนและพัฒนาการปฏิบัติงานของโรงเรียน ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน 
ที่จะนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่บรรลุผลสำเร็จ  
   6.6 เผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการสอน (Announcement : A) 
   เมื่อสิ้นปีการศึกษาครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นำเสนอการจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนำเสนอต่อสาธารณชนในงานนิทรรศการเปิดบ้านอนุบาลเชียงราย  
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรม Open House MEP กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมแนะแนว
ประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประชุมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ Facebook ของโรงเรียน วารสารบัวชมพู 
  7. ผลของการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
  โรงเรียนอนุบาลเชียงรายมีการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมี
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีหลักสูตรที่เป็นจุดเด่น และเข้าร่วมในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล (Word Class Standard  School) เช่น หลักสูตร Mini English Program : MEP
หลักสูตร Intensive  English Program : IEC หลักสูตร Intensive Chinese Course : ICC และ
ห้องเรียนทดลอง วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ของ สสวท. โดยทุกหลักสูตรปรับเนื้อหาให้มีความ
เข้มข้นในรายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ทำให้ครูได้พัฒนาตนเองจนได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้  
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   7.1 นางณัฐรุจา ศรีคำ รางวัลรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 
2565 /ได้รับรางวัลครูดีศรีอำเภอเมืองเชียงราย /ได้รับรางวัลชนะเลิศ OBEC Award ระดับภาคเหนือ 
   7.2 นางดาริกา ศรีสุขกาญจน์ รางวัลครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ       
ร ักการอ่าน 21stNANMEEBOOKS READING CLUB /รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเร ียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
   7.3 นางสาวจิณัฐตา จานนอก รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ   
สู่ชุมชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
   7.4 นางสาวศิวพร คำมา รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเร ียนคาร์บอนต่ำ         
สู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2,000 
คนข้ึนไป ประจำปี 2564 
   7.5 นางธันวาลักขณ์ ขัตติวัง ได้รับรางวัลครูดีแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ตามโครงการ
เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน  
   7.6 นางสาวอัญไอริณทร์ ราชา ได้รับรางวัลครูดีแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ตามโครงการ
เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 
   7.7 นายว ิทยา  ส ุภาวรรณ ได ้ร ับรางว ัลชนะเล ิศ ประเภทครูผ ู ้ส อนดี เด่น           
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจำปี พ.ศ. 2565 
   7.8 นางสาวสุรีรัตน์  ดำรงเมือง รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวด
สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ประเภทสื่อเทคโนโลยี (สื ่อ ICT) ภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
   7.9 นายอินทนง จันตา รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม ประเภท ครู 
ระดับดีเยี่ยม ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 
2564 
   7.10 นางสาวศุภิสรา  มหาชนนท์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญทอง 
“ด้านการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี 2564” 
   7.11 นางสาวศุภิสรา  มหาชนนท์ รางวัล “ครูดีศรีอำเภอเมืองเชียงราย”ประจำปี
การศึกษา 2564 
   7.12 นายณัฐวุฒิ ช่างสอน ได้ร ับรางวัลบุคคลดีเด ่นด้านคุณธรรม ประจำปี                     
พ.ศ. 2565 ชมรมคนดีศรีเชียงราย 
   7.13 นางสาวนิตยา วันทองทักษ์ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี 
พ.ศ. 2565 ชมรมคนดีศรีเชียงราย 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
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รางวัลความสำเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
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รางวัลวันครู คร้ังที่ 66 ประจำปี 2565 
              
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์  นามเงิน  รับรางวัล เกียรติบัตรชนะเลิศ ผู้มีผลงานดีเด่นตามโครงการยกย่อง
เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภท รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
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นายยศวริศ  สิงหราช  รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ประจำปี 2564 ประเภท พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางพิกุล  ธรรมลังกา รางวัล  OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคเหนือ  
รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ   

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภท รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
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นางณัฐรุจา  ศรีคำ รับรางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคเหนือ รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับประถมศึกษา กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี  

ประจำปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางณัฐรุจา  ศรีคำ รับรางวัลโล่พร้อมเกียรติบัตรครูดีศรีอำเภอเมืองเชียงราย ประเภทครูผู้สอน 
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นางขนิษฐา  วังมณี รับรางวัลครูดีในดวงใจ ปี พ.ศ. 2564 ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชยพล  ต๊ะหล้า รับรางวัลเกียรติบัตร ชนะเลิศ ผู้มีผลงานดีเด่นตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
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นายวิทยา  สุภาวรรณ รับรางวัลเกียรติบัตร ชนะเลิศ ผู้มีผลงานดีเด่นตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภท ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางอัญไอริณทร์  ราชา  รับรางวัล ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน   
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นางธันวาลักขณ์  ขัตติวัง รับรางวัล ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวสุรีรัตน์  ดำรงค์เมือง รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดสื่อการสอน
คณิตศาสตร์ ประเภทสื่อเทคโนโลยี (สื่อ ICT) ภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
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นายณัฐวุฒิ  ช่างสอน รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2565 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวนิตยา  วันทองทักษ์  รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2565 
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1. นางวรรณภา  เตจ๊ะ  รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทผลงาน ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนนักเรียนพิการดีเด่น 

2. นางสาวธิดารัตน์  ทุมนาหาด รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ปรเภทผลงาน ด้านการวิจัยและ
พัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการดีเด่น (ครู) 

3. นางสาวนิตยา วันทองทักษ์ รับรางวัล รองชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทผลงาน ด้านสื่อ 
นวัตกรรม การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการดีเด่น 

4. นางสาวปรียา โนกันย์ รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที ่ 2 เหรียญทอง ประเภทผลงาน      
ด้านการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวม (พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) 

5. นางสาวศุภิสรา มหาชนนท์ รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทอง ประเภทผลงาน                            
ด้านการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักเรียนพิการดีเด่น (พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ)  
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ผลงำนและเกียรติบัตรนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

เด็กชายธนภัทร  ชุมภู  ได้รับรางวัล บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมประเภทเยาวชน 
ประจำปี 2565 โดยได้รับรางวัลจากท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กหญิงธันย์ธารีย์  ทวิพรชัย ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงราย 
ในโครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ในโครงการทดสอบทดสอบความรู้กับบริษัทเสริมปัญญาจำกัด 
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เด็กหญิงกานพลู  ขัตติยะ ได้รับรางวัล คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงราย 
ในโครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ในโครงการทดสอบทดสอบความรู้กับบริษัทเสริมปัญญาจำกัด 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กชายกฤตภัค เทพดวงแก้ว ได้รับรางวัล คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1  
ของจังหวัดเชียงรายในโครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาวิทยาศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการทดสอบทดสอบความรู้กับบริษัทเสริมปัญญาจำกัด 
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เด็กชายวนทรรศน์ ธนทรัพย์สิน ได้รับรางวัล คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงราย 
ในโครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ในโครงการทดสอบทดสอบความรู้กับบริษัทเสริมปัญญาจำกัด 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กชายอภิวิชญ์ สมมะนะ ได้รับรางวัล คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงราย 
ในโครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

ในโครงการทดสอบทดสอบความรู้กับบริษัทเสริมปัญญาจำกัด 
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ผลงำน / โล่รำงวัล 
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เอกสารหลักฐานข้อมูลสำคัญ  หรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ  แบบย่อ ๆ 
ผลการแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ครั้งท่ี 6 
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เอกสารหลักฐานข้อมูลสำคัญ  หรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ  แบบย่อ ๆ 
ผลการแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ครั้งท่ี 6 
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เอกสารหลักฐานข้อมูลสำคัญ  หรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ  แบบย่อ ๆ 
ผลการแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ครั้งท่ี 6 
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เอกสารหลักฐานข้อมูลสำคัญ  หรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ  แบบย่อ ๆ 
ผลการแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ครั้งท่ี 6 
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กิจกรรมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
ระดับประถมศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564 
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กิจกรรมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
ระดับประถมศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564 
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กิจกรรมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
ระดับประถมศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564 
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กิจกรรมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
ระดับประถมศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564 
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กิจกรรมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
ระดับประถมศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

กิจกรรมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
ระดับประถมศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564 
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ประจำปี
การศึกษา 2564 
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ด้านการอ่านออกเสียง 
ระดับดีมาก ร้อยละ 50 
ระดับ ดี  ร้อยละ  15.24 
ระดับ  พอใช้ ร้อยละ 15.95 
ระดับปรับปรุง  ร้อยละ   18.79 

ด้านการอ่านรู้เรื่อง 
ระดับดีมาก ร้อยละ 34.75 
ระดับด ี ร้อยละ 40.07 
ระดับพอใช้  ร้อยละ 18.79 
ระดับปรับปรุง  ร้อยละ 6.38  
ระดับดี  ร้อยละ 40.07 
ระดับพอใช้  ร้อยละ 18.79 
ระดับปรับปรุง  ร้อยละ 6.38 
ระดับดีมาก ร้อยละ 34.75 
ระดับดี  ร้อยละ 40.07 
ระดับพอใช้  ร้อยละ 18.79 
ระดับปรับปรุง  ร้อยละ 6.38 
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สรุปผลการสอบ O-NET จากสถาบันทดสอบการศึกษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2564 
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ผลสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) 2564 ประถมศึกษาปีท่ี 3 
มีผลการสอบคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค และระดับ

สังกัด 
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ด้านคณิตศาสตร ์
ระดับดีมาก ร้อยละ 22.89 
ระดับ ดี  ร้อยละ  28.28 
ระดับ  พอใช้ ร้อยละ 37.03 
ระดับปรับปรุง  ร้อยละ   11.78 

ด้านภาษาไทย 
ระดับดีมาก ร้อยละ 27.27 
ระดับด ี ร้อยละ 38.04 
ระดับพอใช้  ร้อยละ 26.59 
ระดับปรับปรุง  ร้อยละ 8.08  
ระดับดี  ร้อยละ 40.07 
ระดับพอใช้  ร้อยละ 18.79 
ระดับปรับปรุง  ร้อยละ 6.38 
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ผลสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 2564 เต็ม 100 จำนวน 1 คน 
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ผลสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เต็ม 100 จำนวน 14 คน 
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ภาพกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดูได้เพิ่มเติมที่ Website และ Facebook โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.anubancr.ac.th/abcr2020/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/anubanchiangrai 

http://www.anubancr.ac.th/abcr2020/
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กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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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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