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       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report) ท่ีรายงานตามรูปแบบ
ของการประกันคุณภาพภายใน ของการจัดการศึกษา ๒ ระดับของโรงเรียน คือ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ และมาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๑-๖) ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการ และมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท้ังนี้โรงเรียนอนุบาล
สุโขทัยได้ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา ๒๕๐๐-๒๕๐๓ และแผนปฏิบัติการประจ าปีศึกษา ๒๕๖๒ โดย
ได้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตามคุณภาพจริง จนพบจุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนักเรียน และได้ระบุแนวทางในการพัฒนารูปแบบและใช้การบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒ ในเชิงคุณภาพที่ยั่งยืน โดยรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้ความ
เห็นชอบต่อการด าเนินการของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายงานต่อผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการจัดการศึกษา  เช่น ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนและสาธารณชน ได้ทราบและท าเป็นรูปเล่มเพื่อ
รายงานต่อต้นสังกัด คือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ และส่ิงส าคัญยิ่ง คือ การน าผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ไปเป็นส่วนส าคัญในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป 
  

                           
                                                               (นายปัญญา   นิใจ) 

              ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
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ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โรงเรียนอนุบำลสุโขทัย 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามแผนกลยุทธ์การจัด
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปตามภาระหน้าท่ี
จะต้องด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ สถานศึกษาต้องจัดท า
รายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) เพื่อรายงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต ๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อส้ินปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยมีการบริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมด าเนินการตามข้ันตอนการบริหารจัดการ
อย่างมีระบบตามแผนงานท้ัง ๔ งาน ได้แก่ งานบริหาร งานวิชาการ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงาน
งบประมาณ และงานบริหารทั่วไป โดยด าเนินการรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์เพื่อประเมินความสอดคล้องและ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ด าเนินการจัดท ารายงานของการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (Self-Assessment Report) รายงาน
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เพื่อให้ ความเห็นชอบต่อการด าเนินงานของ
โรงเรียนและรายงานต่อต้นสังกัดต่อไป 

 

 

 
(นายสามัญ   รักษ์บริสุทธิศรี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 

วัน 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 256๓ 
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สรุปรำยงำนผลกำรประเมนิตนเองของสถำนศกึษำ 
โรงเรียนอนบุำลสุโขทัย ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำสโุขทัย เขต ๑ 

 

ข้อมูลพื้นฐำน 
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ท่ีต้ัง หมู่ท่ี ๙ ต าบลปากแคว อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  

รหัสไปรษณีย์ 64000  โทรศัพท์ ๐๕๕๖๑-๒๘๖๔  โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๖๐๕๐  E-mail : abst๑๒๓๔๕ 
@gmail.com  Websitewww.anubansukhothai.com  ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เปิดท าการสอนระดับ
ก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 136 คน นักเรียนรวมท้ังส้ิน 
1,944 คน โดยมี นายปัญญา นิใจ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย โดยภาพรวม ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก : ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
       ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อยู่ในระดับดี เฉล่ียร้อยละ ๙๓.๖๓ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ผลพัฒนาการเด็ก
ในด้านอารมณ์ จิตใจ อยู่ในระดับดี เฉล่ียร้อยละ ๙๕.๖๔ อยู่ในระดับ ดีเลิศ   ผลพัฒนาการเด็กในด้านสังคม อยู่
ในระดับดี เฉล่ียร้อยละ ๙๖.๔๓ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  ผลพัฒนาการเด็กในด้านสติปัญญา อยู่ในระดับดี เฉล่ียร้อยละ 
๙๑.๙๒ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ : ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
       กระบวนการบริหารและการจัดการระดับปฐมวัย มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน จัดครูได้
เพียงพอและเหมาะสมกับช้ันเรียน มีการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ครูผู้สอนทุกคนมี
การพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ    มีการ
ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  มีระบบบริหารคุณภาพท่ี
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารงาน ๔ ฝ่ายของ
สถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ : ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
       1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  มุ่งเน้นความส าคัญ       
ของการพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง การเรียนรู้ผ่านการเล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม น าผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 
แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

จัดท าโครงการเสริมสร้างความพร้อมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย  ได้แก่ จัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้
โดยใช้ ICT   ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่
เด็กปฐมวัยตามท่ี สพฐ. จัดอบรมให้กับครูผู้สอนอย่างเป็นรูปธรรม  มีการพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารและ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเป็นระบบและจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับ
ปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน: ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
           โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยมีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆเพื่อให้นักเรียนบรรลุตาม
เป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.๒๕๕๑ โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ
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และการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล  มีการ
ติดตามการเรียนการสอนโดยมีการนิเทศภายในตลอดจนการประเมินผลการสอนของครูมีการน าส่ือการเรียน  
การสอนท่ีทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ : ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

  ผู้บริหารมีมีภาวะความเป็นผู้น าทางวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบ 
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์คุณภาพ OBEC QA ตามโมเดล Anuban SKT Model  โดยแบ่งงาน
ตามโครงสร้างการบริหารการศึกษา โดยมีแผนงานการบริหารงานบุคคล แผนงานการบริหารงานงบประมา ณ 
แผนงานงานการบริหารท่ัวไป เป็นฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในแผนงาน
บริหารวิชาการ ท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามพันธกิจ เป้าประสงค์  เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ตามแผนปฏิบัติการ ปี
การศึกษา มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างเป็นระบบตามภาระงานอย่างเป็นระบบ  น าผลการติดตามมาหารือร่วม
เพื่อการวางแผน โดยแบ่งออกเป็นสองทิศทางคือ ทิศทางการแก้ปัญหาจุดอ่อน และทิศทางในการพัฒนาจุดแข็งให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สะท้อนผลการด าเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระยะเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ 
และรายงานผลการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาต่อสาธารณะทุกส้ินปีการศึกษา ในรูปแบบการรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ : ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

ครูมีความมุ่งมั่นในพัฒนาการสอนด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ออกแบบการ
วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ สร้าง/จัดหาส่ือการสอนท่ีหลากหลายและสอดคล้อง ส่งผลต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียน ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น Active Learning,  กระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น, กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM Education, การสอนแบบโครงงาน แบบ
สาธิต ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหา และธรรมชาติของสาระการเรียนรู้แต่ละสาระการเรียนรู้ มีการตรวจสอบเนื้อหากับ
ตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานเป็นระยะ น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

วิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถานศึกษา และระดับชาติ เพื่อค้นหาปัญหาท่ีท าให้ผลสัมฤทธิ์ระดับ
สถานศึกษา ไม่สอดคล้องกันกับผลการประเมินระดับชาติ ตรวจสอบมาตรฐานตัวช้ีวัดมาตรฐานท้ัง 4 สาระการ
เรียนรู้ท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ ท้ัง NT และ O-NET ท่ีมีผลการประเมินต่ าติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา จัดท า
แผนพัฒนาให้เป็นจุดเน้นของโรงเรียน ก ากับติดตามอย่างเป็นระบบ น าผลการก ากับติดตามมาสะท้อนปัญหาและ
แก้ปัญหาระหว่างด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการเมื่อส้ินสุดการด าเนินการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบญั 
             
ส่วนที ่ หน้ำ 
  ค าน า ก 

  ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ข 

  สรุปรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ค 
  สารบัญ  

๑ ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ  

  ข้อมูลท่ัวไป  1 

  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 1-๓ 

  ข้อมูลนักเรียน ๓-๔ 

  สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๕ 

  ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน ๖-๑๑ 
  สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑๑-๑๒ 

  ข้อมูลงบประมาณ    ๑๓ 
  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  ๑๓-๑๘ 
๒ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  
 ระดับปฐมวัย   ๑๙ 
   มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของเด็ก ๒๐-๓๒ 
   มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ๓๓-๓๘ 
   มาตรฐานท่ี  ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓๘-๔๒ 
 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ๔๓ 
   มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๔๔-๕๕ 
   มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ๕๕-๖๓ 
   มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๖๓-๗๐ 
๓ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น ๗๑-๗๒ 
  กระบวนการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ๗๓ 
  การวิเคราะห์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O- NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๗๓ 
๔  ภำคผนวก  
  บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
  ค าส่ังแต่ต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
  หนังสือราชการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
       และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

  ประกาศโรงเรียน เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  



  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 

  ภาพกิจกรรม 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ท่ีต้ัง หมู่ท่ี ๙ ต าบล ปากแคว อ าเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย    

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน     โทรศัพท์ ๐๕๕๖๑-๒๘๖๔ โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๖๐๕๐  E-
mail : abst๑๒๓๔๕@gmail.com Websitewww.anubansukhothai.com เปิดสอนระดับช้ัน ปฐมวัย ถึง
ระดับช้ัน ประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖) เนื้อที่ ๒๐ ไร่ – ตารางวา 
 
 

๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

บุคลากร จ านวน 
ผู้บริหาร ๒ 

ครูประจ าการ ๗๒ 

ครูผู้ทรงคุณค่า ๑ 
พนักงานราชการ - 

ครูวิกฤต - 
ครูอัตราจ้าง ๓๒ 

ครูต่างชาติ ๑๖ 

ธุรการโรงเรียน ๑ 

ลูกจ้างประจ า ๓ 
ลูกจ้างช่ัวคราว ๙ 

รวม ๑๓๖ 

mailto:abst12345@gmail.com


 

 
  
 
๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปีการศึกษา๒๕๖๑ - ๔๔ ๒๘ 

 
 
 

๒ 

๗๒ 

๐ 

๑ 

0 

๓๒ 

๑๕ 

๑ 

๓ 

๑๒ 

ผู้บริหาร 

ครูประจ าการ 

ครูผู้ทรงคุณค่า 

พนักงานราชการ 

ครูวิกฤต 

ครูอัตราจ้าง 

ครูต่างชาติ 

ธุรการโรงเรียน 

ลูกจ้างประจ า 

ลูกจ้างช่ัวคราว 

แผนภูมิจ านวนบุคลากร 

๔๔ 

๒๘ 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

แผนภูมิวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 



๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 
๑. บริหารการศึกษา ๑๖ ๑๘ 

๒. คณิตศาสตร์ ๖ ๑๘ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๔ ๑๘ 

๔. ภาษาไทย ๑๒ ๑๘ 

๕. ภาษาอังกฤษ ๗ ๑๘ 

๖. สังคมศึกษา ๕ ๑๘ 

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร, อุตสาหกรรม) - - 
๘. พลศึกษา ๘ ๑๘ 

๙. ประถมศึกษา ๑๒ ๑๘ 

๑๐. หลักสูตรและการสอน ๔ ๑๘ 

๑๑. การศึกษาปฐมวัย ๘ ๑๘ 

๑๒. อนุบาลการศึกษา ๑ ๑๘ 
๑๓. อื่นๆ -  

รวม ๑๒๕  
 

๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๒  รวม ๑,๙๔๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) 

ระดับชั้นเรียน อ.๑ อ.๒ อ.๓ รวม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม 
รวม

ทั้งสิ้น 
จ านวนห้อง ๑ ๖ ๖ ๑๓ ๗ ๗ ๗ ๘ ๘ ๘ ๔๕ ๕๘ 

จ านวน
นักเรียน 

ชาย ๑๘ ๗๒ ๘๐ ๑๗๐ ๑๒๕ ๑๔๕ ๑๒๔ ๑๓๓ ๑๓๘ ๑๒๘ ๗๙๓ ๙๖๓ 

หญิง ๑๓ ๗๑ ๘๔ ๑๖๘ ๑๔๑ ๑๓๕ ๑๓๗ ๑๓๑ ๑๒๘ ๑๔๑ ๘๑๓ ๙๘๑ 

รวม ๓๑ ๑๔๓ ๑๖๔ ๓๓๘ ๒๖๖ ๒๘๐ ๒๖๑ ๒๖๔ ๒๖๖ ๒๖๙ ๑๖๐๖ ๑๙๔๔ 

เฉลี่ยต่อห้อง ๓๑ ๒๔ ๒๗ ๒๖ ๓๘ ๔๐ ๓๗ ๓๓ ๓๓ ๓๔ ๓๖ ๓๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น อ.๑-อ.๒ 
 

 
 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ 
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๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา   
 

วิชา 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 

๑๐๐ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

ภาษาไทย ๒๕๔ ๒๗๓ ๒๕๔ ๒๔๕ ๒๑๔ ๒๒๔ ๙๐.๗๖ 

คณิตศาสตร์ ๒๕๒ ๒๕๕ ๒๒๙ ๒๒๕ ๑๖๐ ๑๖๔ ๗๙.๖๗ 

วิทยาศาสตร์ ๒๖๘ ๒๕๔ ๒๐๐ ๒๔๓ ๒๐๙ ๑๒๙ ๘๐.๗๘ 

สังคมศึกษา ๒๖๘ ๒๗๓ ๒๔๐ ๒๖๐ ๒๒๙ ๑๗๙ ๘๙.๘๓ 

ประวัติศาสตร์ ๒๖๘ ๒๘๓ ๒๕๖ ๒๖๕ ๒๔๒ ๒๐๒ ๙๓.๙๙ 

สุขศึกษาพลศึกษา ๒๖๘ ๒๗๓ ๒๖๑ ๒๓๗ ๒๖๗ ๒๖๙ ๙๗.๖๔ 

ศิลปะ ดนตรี ๒๖๘ ๒๘๑ ๒๖๑ ๒๖๕ ๒๖๗ ๒๕๓ ๙๘.๘๘ 

การงานฯ ๒๖๘ ๒๗๑ ๒๓๑ ๒๖๓ ๒๖๕ ๒๖๙ ๙๗.๑๕ 

ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 
๒๕๐ ๒๔๗ ๑๑๘ ๒๖๕ ๑๗๐ ๑๕๑ ๗๔.๔๖ 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด ๒๖๘ ๒๘๓ ๒๖๑ ๒๖๕ ๒๖๗ ๒๖๙ ค่าเฉลี่ย ๙ รายวิชา 
๘๙.๒๔ 

 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

         
 
 
 
 
 
 

๙๐.๗๖ 
๗๙.๖๗ ๘๐.๗๘ 

๘๙.๘๓ ๙๓.๙๙ ๙๗.๖๔ ๙๘.๘๘ ๙๗.๑๕ 

๗๔.๔๖ 

๐. 
๒๐. 
๔๐. 
๖๐. 
๘๐. 

๑๐๐. 
๑๒๐. 
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม ๒ สมรรถนะ 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก
ของผู้เรียน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด 

ระดับสังกัด สพฐ. ระดับประเทศ 

 
๑.๕ ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม ๒ สมรรถนะ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 93.89 87.51 90.70 

คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี 72.53 74.60 73.57 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 

คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด 67.49 72.51 70.00 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง
แสดง

จ านวนและ
ร้อยละ

นักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ  

สมรรถนะ 

จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง ๒๕๗ ๙๕.๘๙ ๗ ๒.๖๑ ๒ ๐.๗๔ ๒ ๐.๗๔ 

การอ่านรู้เรื่อง ๒๓๘ ๘๘.๘๐ ๒๘ ๑๐.๔๔ ๑ ๐.๓๗ ๑ ๐.๓๗ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๒๕๑ ๙๓.๖๕ ๑๓ ๔.๘๕ ๒ ๐.๗๔ ๒ ๐.๗๔ 
 

จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินและน ามาคิดคะแนน 
๑. การอ่านออกเสียง ๒๖๘ คน 
๒. การอ่านรู้เรื่อง ๒๖๘ คน 
๓. รวม ๒ สมรรถนะ ๒๖๘ คน  
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ปี 2560 ปี 2561 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

(รอผลการทดสอบ) 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat : NT ) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ เฉลี่ยทั้ง ๒ ด้าน 

ระดับโรงเรียน    

ระดับเขตพื้นท่ี    

ระดับจังหวัด    

ระดับประเทศ    

 
 
 หมำยเหตุ :  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน  262  คน  (เด็กปกติ :262 คน, 
เด็กพิเศษ : 0 คน)  รอผลการทดสอบ เดือนเมษายน  2563 
   ตารางแสดงผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2560 – 2561 (ปีการศึกษา 2562 รอผลการทดสอบ) 
 

ควำมสำมำรถ ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ผลต่ำง 

ด้านภาษา 63.59 60.75 -2.84 

ด้านค านวณ 48.32 56.36 +0.04 

ด้านเหตุผล 54.87 57.79 +2.92 

รวม 3 ด้าน 55.60 58.30 +2.70 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  

(National Test :NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2560 – 2561 
 

 
 
 



จากตารางสรุปได้ว่าผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3            ปีการศึกษา 2560 – 
2561  ในภาพรวม  3  ด้าน  พบว่า   

ด้านการอ่านในปีการศึกษา 2561  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละลดลงจากปีการศึกษา 2560  เท่ากับ  2.84 
ด้านการค านวณ  ในปีการศึกษา  2561  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา  2560  เท่ากับ  

8.04 
ด้านเหตุผล  ในปีการศึกษา  2561  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละเพิ่มข้ึน  จากปีการศึกษา  2560  เท่ากับ  

2.92 
รวม  3  ด้าน  ในปีการศึกษา  2561  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา  2560  เท่ากับ  

2.70 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๕.๙๖ ๔๑.๙๗ ๔๓.๔๑ ๔๔.๗๗ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ๔๙.๕๕ ๓๓.๑๖ ๓๕.๕๓ ๓๒.๑๓ 

คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด ๔๗.๙๕ ๓๑.๖๐ ๓๔.๓๐ ๓๐.๘๖ 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๔๙.๐๗ ๓๒.๙๐ ๓๕.๕๕ ๓๔.๔๒ 

 
 
 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

รายวิชา 
จ านวนเต็ม 

ของนักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 

ร้อยละ ๕๐ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย ๒๖๙ ๑๗๖ ๖๕.๔๓ 

คณิตศาสตร์ ๒๖๙ ๙๙ ๓๖.๘๐ 

วิทยาศาสตร์ ๒๖๙ ๙๙ ๓๖.๘๐ 

ภาษาอังกฤษ ๒๖๙ ๙๔ ๓๔.๙๔ 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
 

 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

 
รายวิชา ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ผลต่าง 

ภาษาไทย ๖๔.๑๒ 55.96 -8.16 

คณิตศาสตร์ ๔๙.๑๘ 41.97 -7.21 

วิทยาศาสตร์ ๔๓.๖๖ 43.41 0.25 

ภาษาอังกฤษ ๕๐.๕๙ 44.77 -5.82 
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

 
 

 
 
 
 
 

 ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net)  ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่  6  ปีกำรศึกษำ  2560 – 2562 
 

รำยวิชำ ปีกำรศึกษำ  2560 ปีกำรศึกษำ  2561 ปีกำรศึกษำ  2562 

ภาษาไทย 54.83 64.12 55.96 

คณิตศาสตร์ 47.11 49.18 41.97 

วิทยาศาสตร์ 43.86 43.66 43.41 

ภาษาอังกฤษ 46.93 50.59 44.77 

เฉลี่ย 4 สำระ 48.18 51.89 46.53 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net)  ระดับชั้น

ประถมศึกษำปีที่  6  ปีกำรศึกษำ  2560 – 2562 
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จากตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของโรงเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  (O-NET)  จ าแนกตามรายวิชาของช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  2560 – 2562  เมื่อพิจารณา
ในภาพรวมรายวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา  2561  มีคะแนน
เฉล่ียของทุกกลุ่มสาระสูงกว่าปีการศึกษา  2562  และปีการศึกษา  2561  เนื่องจากนักเรียนในแต่ละปี
การศึกษามีความแตกต่างกัน 
 

ข้อมูลผลคะแนน  O-NET  ปีการศึกษา  2560 – 2562 
 

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 

วิชา ไทย คณิตฯ วิทยฯ อังกฤษ ไทย คณิตฯ วิทยฯ อังกฤษ ไทย คณิตฯ วิทยฯ อังกฤษ 

จ านวนผู้เข้าสอบ 272 272 272 272 244 244 244 244 269 269 269 269 

ค่าเฉลี่ย (Mean) 54.83 47.11 43.86 46.93 64.12 49.18 43.66 50.59 55.96 41.97 43.41 44.77 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 14.38 18.55 12.15 21.61 14.21 21.55 12.21 21.15 14.58 16.88 15.52 22.78 
มัธยฐาน (Median) 55.50 45.00 44.00 42.50 66.25 50.00 43.50 45.00 55.50 40.00 43.00 37.50 

ฐานนิยม (Mode) 61.00 35.00 50.00 32.50 69.50 50.00 41.00 37.50 48.75 40.00 39.50 25.00 

T Score มากกว่า 50 134 147 139 129 183 139 124 132 131 129 127 111 

ร้อยละของ T Score มากกว่า 50 49.26 54.04 51.10 47.43 75.00 56.97 50.82 54.10 48.70 47.96 47.21 0.00 

ร้อยละของ T Score 
 มากกว่า 50  เฉลี่ย 4 วิชา 

50.74 63.93 47.21 

 
 

๑.๖  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ตารางจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒   

แหล่งเรียนรู้ อนุบำล ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม ร้อยละ 
๑. ห้องสมุด 338 268 283 261 265 267 269 1951 100 
๒. สวนเศรษฐกิจพอเพียง 338 268 283 261 265 267 269 1951 100 
๓. ห้องโฮมเธียร์เตอร ์ 338 268 283 261 265 267 269 1951 100 
๔. ห้องคอมพิวเตอร์ 338 268 283 261 265 267 269 1951 100 
๕. สวนสมุนไพร 338 268 283 261 265 267 269 1951 100 
๖. อนุสาวรีย์จ าลองพระแม่ย่า, พ่อขุน 338 268 283 261 265 267 269 1951 100 
๗. ห้องเรียนสีเขียว - 268 283 261 265 267 269 1613 82.68 
๘. ห้องวิทยาศาสตร์ 31 268 283 261 265 267 269 1644 84.26 

๙. ห้องดนตร ี - - - - 265 267 269 801 41.06 

๑๐.ห้องนาฏศิลป์ - 268 283 261 265 267 269 1613 82.68 

๑๑.สระว่ายน้ า - 268 283 261 265 267 269 1316 82.68 

 

 



ตารางจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แหล่งเรียนรู้ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม ร้อยละ 
๑. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - 280 261 - - 269 810 100 

๒. วัดพิพัฒน์มงคลและสนามบิน
สุโขทัย - - - 265 - - 

265 100 

๓. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนต้นแบบ(บ้านของพ่อ) 

- - - 70 68 54 192 100 

๔. ศูนย์การเรียนรู้(บ้านหุ่นเหล็ก) - - - 34 35 30 99 100 

๕. ตลาดน้ าอโยธยา - - - 34 35 30 99 100 

๖. อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร - - - 128  152 280 100 

๗. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านสองพี่น้อง จ.ล าปาง - - - 36 33 - 

93 100 

๘. สถาบันทางวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา - - - 36 33 - 

93 100 

๙. ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ - - - 33  34 67 100 

๑๐. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนต้นแบบ(บ้านจ่าก้อง) 

29 35 37 34 32 181 
348 100 

๑๑. Art in Paradise  จ.เชียงใหม่ - - - - 32 29 61 100 
๑๒. สวนน้ าพรหมพิราม จ.พิษณุโลก - - - - 267 - 267 100 

๑๓. สถานีรถไฟและพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านจ่าทวี จ.พิษณุโลก - - - - 267 - 

267 100 

๑๔. หุบป่าตาดวัดสังกัสคีรี  
ศูนย์วงเดือนวัดท่าซุง  จ.อุทัยธานี 

- - 115 - 99 - 214 100 

๑๕. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนวัดวิถี
(เครื่องปั้นดินเผาทุ่งหลวง) - - - - - 269 

269 100 

๑๖. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม - - - - - 152 152 100 
๑๗. โรงงานเฉาก๊วยชากังราว  
จ.ก าแพงเพชร - - - - - 186 

186 100 

๑๘. วัดมหาธาตุก าแพงเพชร  
(นครชุม) - - - - - 152 

152 100 

๑๙. ศูนย์วิทยาศาสตร์เกาะเสือ
(ก าแพงเพชร) - - - - - 152 

152 100 

๒๐. บึงบอระเพ็ด - 129 - 33 68 34 264 100 
๒๑. อื่น ๆ  - - - - - - - - 
 

 



๑.๗  ข้อมูลงบประมาณ 

 งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
แหล่งที่ได้รับ จ านวน (บาท) 

- เงินงบประมาณ ๓,๖๔๙,๖๐๐ 

- เงินรายได้สถานศึกษา  ๑๕,๐๗๒,๒๒๙ 

รวมเงินงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน ๑๘,๗๒๑,๘๒๙ 

 
๑.๘ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (เม่ือวันที่ ๒๓ ถึง ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕) 

๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๒.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๔.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๙๘ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๖.๔๘ ดีมาก 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีค่าเฉล่ีย  ๙๖.๔๘ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
๑. จุดเด่น 
 ๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ สุขภาพจิต สุนทรียภาพ ด้านสังคม  มีวินัยและรู้
ผิดชอบสมวัย เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย   มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้น
ต่อไป มีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย 
 ๑.๒ มีผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  มีผลการ
ด าเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
 ๑.๓ สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา มีผล      การส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ       ท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 
 ๑.๔ ครูมีประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ๑.๕ สถานศึกษามีการวางระบบประกันคุณภาพภายใน ได้รับการตรวจสอบและรับรอง     จากหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
๒. จุดที่ควรพัฒนา 
 เด็กบางส่วนไม่มีสมาธิในการเรียนรู้ ไม่รู้จักอดทนรอคอย ไม่เคารพในสิทธิของผู้อื่น ใฝ่รู้ในเรื่องรอบตัว
ตามวัย ไม่สามารถจ าส่ิงต่างๆ ได้สมวัย และการมีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ รอบตัวเด็ก ยังไม่ดีพอ 
๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓.๑ ด้านผลการจัดการศึกษา 
 เด็กควรได้รับการพัฒนาทักษะให้มีสมาธิในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น โดยการฝึกให้เด็กท่ีมีสมาธิ    ในการเล่น
หรือมีความสนใจจดจ่อกับส่ิงท่ีตนสนใจ หรือในการท ากิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องประมาณ ๕-๑๐ นาที และเด็กควร
ได้รับการพัฒนาทักษะให้มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจาก        การเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน เช่น สี จ านวน ต าแหน่ง ตามประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีได้รับ
ตามบริบทของครอบครัวและชุมชน 
 ๓.๒ ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเพื่อการแก้ปัญหาและป้องกันความปลอดภัยท่ีครอบคลุม          ท้ัง ๖ ด้าน
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ความปลอดภัยของอาคาร ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (ของใช้     ของเล่น อุปกรณ์การ
เรียนรู้) การเดินทางปลอดภัย ระบบป้องกันภัยจากบุคคล ระบบฉุกเฉิน         (แผนฝึกซ้อมการป้องกันภัย ฝึกการ
กู้ชีพ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ดับเพลิง) และความปลอดภัยในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ รวมท้ังการก าหนดนโยบายเรื่องความปลอดภัยในการดูแลเด็ก เพื่อให้ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กและ
ผู้ปกครองเด็กปฏิบัติตาม 
 ๓.๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กคุ้นเคยกับหนังสือและได้อ่านหนังสือ ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน กิจกรรมเล่านิทานจากหนังสือภาพ ฝึกทักษะในการอ่านหนังสือได้          อย่างถูกต้อง ด้วยการเปิด
หนังสืออ่านโดยไม่กลับหัว เปิดหนังสือจากหน้าไปหลัง อ่านหนังสือจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง สามารถถาม
เนื้อหาสาระของข้อความจากเรื่องราวในหนังสือภาพท่ีตนอ่านได้อย่างเหมาะสมตามวัย และครูควรจัด
สภาพแวดล้อมท่ีตอบสนองความต้องการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 



 ๓.๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาควรจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเกิดจากการศึกษา 
วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง มี
จุดเน้นท่ีคุณภาพผู้เรียน สะท้อนคุณภาพความส าเร็จท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วม 
 

๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๑ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๔๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๓๗ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๙๓ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๗๓ ดีมาก 

มาตรฐานที่๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา  สถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๙๗ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
มาตรฐานที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
มาตรฐานที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๗.๘๕ ดีมาก 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีค่าเฉล่ีย  ๘๗.๘๕ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 



ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
๑. จุดเด่น 
 ๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด เข้าร่วมกิจกรรม ท้ังใน
และนอกหลักสูตรเป็นประจ า เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนท่ีดี         ของโรงเรียน บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม รู้จักค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้จักปรับตัวเข้ากับสังคม 
สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา การ
พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และการด าเนินงานโครงการพิเศษ
เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
 ๒. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ บริหารจัดการตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดี   มีการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 ๓. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้โดยก าหนดเป้าหมาย 
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม จัดเตรียมและใช้ส่ือเหมาะกับ
กิจกรรม ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 
 ๔. สถานศึกษามีการวางระบบประกันคุณภาพภายใน ได้รับการตรวจสอบและรับรอง จากหน่วยงานต้น
สังกัด 
 
 
 
 
๒. จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ผล O-NET จากสถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๕ กลุ่มสาระ 
ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่ ากว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๔ กลุ่ม  สาระการ
เรียนรู้ ยกเว้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีมีผลการทดสอบเพิ่มขึ้น 
 ๒. สถานศึกษามีการตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณยังไม่ มีความชัดเจน  
ขาดการวางแผนพัสดุ การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุยังไม่เป็นปัจจุบันและไม่
สะดวกในการค้นหาข้อมูล คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ด าเนินการแต่งต้ังท่ีปรึกษา และ/หรือคณะอนุกรรมการ
เพื่อด าเนินงานตามระเบียบ 
 
๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๓.๑ ด้านผลการจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรท าการวิจัยในระดับช้ันเรียนเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์    ในกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ ท่ีมีผลการทดสอบ O-Net มี
คุณภาพระดับปรับปรุง ว่าเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ส่ือการเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลการ
เรียนรู้ การบริหารจัดการศักยภาพของผู้เรียนกลุ่มใดหรือเรื่องอื่นๆ เพื่อน าข้อค้นพบมาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป และควรน าข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้นมาจัดท าเป็นโครงการและบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงแก้ไขโยความ



ร่วมมือของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีการร่วมกันวางแผน ร่วมมือปฏิบัติ 
ติดตามประเมินผล และน าผลการประเมิน       มาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๒ ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณให้มีความชัดเจน    มีการวางแผน
พัสดุ การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุให้เป็นปัจจุบันและสะดวกในการค้นหา
ข้อมูล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรด าเนินการแต่งต้ังท่ีปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการเพื่อ
ด าเนินงานตามระเบียบ และควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท า และจัดหาพัสดุเพื่อความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี การจัดท าบัญชีผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อส าหรับการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและประเมินผลผู้ขายและผู้รับจ้าง เป็นต้น 
 ๓.๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาและดูงาน มีการร่วมมือกันวางแผน 
ก าหนดเป้าหมาย วิธีการด าเนินการ ร่วมกันประเมนผลการปฏิบัติและปรับปรุงแก้ไข 
 ๓.๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาควรจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ท่ีเกิดจากการศึกษา 
วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง มี
จุดเน้นท่ีคุณภาพผู้เรียน สะท้อนคุณภาพความส าเร็จท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ระดับปฐมวัย 



ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ภาพรวม  :  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก :  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

๑.๑ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
         ๑) ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีท่ี ๑-๒ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มี
สุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ อยู่ในระดับดี เฉล่ียร้อยละ ๙๓.๖๓ ตามแบบบันทึกพัฒนาการ
เด็กนักเรียนตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี และสภาพท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๔๖๐ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ โดยแยกเป็นระดับช้ันอนุบาล  ปีท่ี 1 อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๐ ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 
๒ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๐ และระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๓  อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๐ 
             มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ให้ครบ ๕ หมู่ ด้วยรายการอาหารท่ีหลากหลาย เน้นอาหารท่ีมี
ส่วนประกอบของผัก มีผลไม้ตามฤดูกาล ขนมหวาน ขนมไทยท่ีไม่เน้นรสหวานจนเกินไป ทุกสัปดาห์ผ่านกิจกรรม
ตามโครงการอาหารกลางวัน ด่ืมนม วันละ ๑ ถุง ในช่วงสายของทุกวัน และมีนมกล่องให้ด่ืมในช่วงปิดภาคเรียน 
อีกท้ังเน้นให้เด็กได้เล่นและออกก าลังกาย เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านร่างกาย โดยจากการจัดกิจกรรมการเล่นเกม
กลางแจ้งของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย สัปดาห์ละ       
๒ ครั้ง ต่อห้องเรียนตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ เช่น วิ่งอุ้มบอลอ้อมหลัก วิ่งผลัดอุ้มบอล กระโดดสองขาตาม
รอยเท้า กระโดดสองขาล าเลียงบอล กระโดดสองขาเตะบอลเข้าตะกร้า วิ่งซิกแซ็ก วิ่งผลัดแยกสีบอล กระโดดข้าม
ส่ิงกีดขวาง เพื่อนรักกอดบอลอ้อมหลัก วิ่งผลัด เป็นต้น จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เด็กปฐมวัยร้อยละ 
๙๔.๓๖ มีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและเด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๘.๒๒  มี
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
    มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวดี ส่งเสริม   การเคล่ือนไหว
ร่างกาย การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กและมีความสามารถ ในการใช้กล้ามเนื้อเล็กประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้ตามวัย โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่นเครื่องเล่นสนาม เด็กได้ปีนป่าย จากตาข่าย
ส าหรับปีนเล่น เด็กได้โยกและไกว จากการเล่นม้าไม้ ชิงช้า ไม้กระดก เด็กได้ใช้มือหมุน จากการเล่นม้าหมุน 
พวงมาลัยรถส าหรับหมุนเล่น เด็กได้ใช้มือห้อยโหน จากราวโหนขนาดเล็ก เด็กได้เดินทรงตัว จากการเล่นบันได
เชือก การล่ืนสไลด์ เป็นต้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้งต่อห้องเรียน การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เป็นของเล่น 
ของใช้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้งต่อห้องเรียน การจัดมุมประสบการณ์ มุมบล็อก มุมเครื่องเล่นสัมผัส มุมบ้าน 
มุมดนตรี มุมศิลปะ ให้เด็กได้เข้าเล่นตามมุมอย่างหลากหลายตามความต้องการ และมีการจัดกิจกรรมการเล่นเกม
กลางแจ้งของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย สัปดาห์ละ 
๒ ครั้งต่อห้องเรียน ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ เช่น วิ่งอุ้มบอลอ้อมหลัก วิ่งผลัดอุ้มบอล กระโดด สองขาตาม



รอยเท้า กระโดดสองขาล าเลียงบอล กระโดดสองขาเตะบอลเข้าตะกร้า วิ่งซิกแซ็ก วิ่งผลัดแยกสีบอล กระโดดข้าม
ส่ิงกีดขวาง เพื่อนรักกอดบอลอ้อมหลัก วิ่งผลัด เป็นต้น การร่วมกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธง ทุกวันพฤหัสบดี 
วันละ ๕ นาที การแข่งขันกีฬาสี-กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน    กลุ่มลุ่มน้ ายม เด็กได้รับรางวัล รางวัลเหรียญทอง ขว้าง
บอลไกล รางวัลเหรียญเงิน เตะบอลเข้าประตู กิจกรรมว่ายน้ าเป็น เล่นน้ าได้ในเด็กช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ ห้องเรียน
พิเศษด้านภาษา และห้องเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เด็กส่วนใหญ่หงายหน้าลอยตัวแบบปลาดาว
เหนือน้ า เตะขา แกว่งแขนฟรีสไตล์ซ้าย-ขวา การฝึกหายใจผ่านทางปาก เป็นต้น 
    มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย            
โดยส่งเสริมการล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร ล้างมือหลังเข้าห้องน้ า-ห้องส้วม แปรงฟัน หลังรับประทาน
อาหารในเวลาก่อนนอนกลางวัน รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ไม่ทานอาหารท่ีมีสารปรุงรส สารปรุงแต่ง สาร
กรุบกรอบ มีการเชิญวิทยากรภายนอก ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กมาให้ความรู้เกี่ยวกับ สุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ การล้างมือ ๗ ขั้นตอน การกินร้อน-ใช้ช้อนกลาง-ล้างมือก่อนทานอาหาร ปลอดโรคร้าย 
การยับยัง้การแพร่ขยายของโรคไข้หวัดใหญ่ตามโครงการหนูน้อยรักษ์สุขภาพ มีการตรวจสุขภาพเด็ก ๘ รายการ 
เป็นรายสัปดาห์ เพื่อดูความสะอาดของผมและศีรษะ/ หูและใบหู/ มือและเล็บมือ ปาก ล้ิน และฟัน/ จมูก/ ตา/ 
ผิวหนังและใบหน้า/ เส้ือผ้า ว่าสะอาด พอใช้ หรือต้องปรับปรุง โดยบันทึกไว้ ในบันทึกการตรวจสุขภาพของเด็ก
ประจ าห้องเรียน ท้ังนี้โรงเรียนยังได้จัดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ า, แปรงสีฟัน, ผ้ากันเป้ือน, ผ้าเช็ดหน้า, ท่ี
นอนเป็นรายบุคคล และอ่างล้างมือพร้อมสบู่ เพื่อให้เด็กรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนอีกด้วย 
    มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด โดย
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรู้ถึงโทษของสารเสพติดต่างๆ จากการจัดกิจกรรมโฮมรูมก่อนเริ่มกิจกรรมในภาคเช้า การ
รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  การเชิญวิทยากรภายนอก ได้แก่ ต ารวจ มาให้ความรู้
เกี่ยวกับการข้ามถนนบนทางม้าลาย การเดินข้ามสะพานลอยการดูสัญญาณไฟจราจร เพื่อหลีกเล่ียง ต่อสภาวะท่ี
เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การระมัดระวังตนจากภัยของขบวนการลักเด็ก และรู้จักปฏิเสธส่ิงเสพติดให้โทษ  หรือ
อาหารที่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย เช่น ชา กาแฟ บุหรี่ เหล้า เบียร์ เป็นต้น โรงเรียนได้จัดห้องปฐมพยาบาลเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแก่เด็กท่ีเกิดอุบัติเหตุภายในบริเวณโรงเรียน  และครูประจ าช้ันได้
จัดตู้ปฐมพยาบาลประจ าห้องเรียนเพื่อยามฉุกเฉินด้วย และมีการสมัครเข้าร่วมโครงการประกันอุบั ติเหตุนักเรียน
ของเด็กทุกคน ในทุกปีการศึกษา 
 หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย ได้แก่ บัญชีเรียกช่ือ
และบันทึกพัฒนาการของเด็ก สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก ระเบียนสะสม บันทึกน้ าหนัก บันทึกส่วนสูง บันทึกการ
ตรวจสุขภาพเด็ก บันทึกการด่ืมนม บันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม รายงานผลการด าเนินโครงการอาหารกลางวัน 
รายงานผลการด าเนินโครงการกีฬาสีของโรงเรียนและกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ ายม รายงานผลการด าเนิน
โครงการหนูน้อยรักษ์สุขภาพ รายงานผลการด าเนินโครงการ จัดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย  การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย เด็กได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการ  ฉีก ตัด ปะ กระดาษ และได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน 
ระดับปฐมวัยในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  
 
 
 
 



โครงการที่ส่งเสริม 

พัฒนาการด้านร่างกาย/จ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 

ผลการด าเนินงาน 

โครงการหนูน้อยรักษ์สุขภาพ 

จ านวนเด็กปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑จ านวน ๓๐ คน 

ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒จ านวน ๑๔๓คน 

ช้ันอนุบาลปีท่ี ๓จ านวน ๑๖๔คน 

  รวมท้ังหมด จ านวน ๓๓๗ คน 

๑. เด็กปฐมวัย จ านวน ๓๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๔ มีพฤติกรรม
แสดงออกเกี่ยวกับสุขภาพและรักการออกก าลังกายเพิ่มขึ้น 

๒. เด็กปฐมวัย จ านวน ๓๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๔ รู้จักเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
๓. เด็กปฐมวัย จ านวน ๓๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๔ มีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

 
 
         2)  ผลพัฒนาการเด็กในด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี ๑-๓ มีพัฒนาการ ด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ อยู่ในระดับดี เฉล่ียร้อยละ ๙๕.๖๔ ตามแบบบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียน
ตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี และสภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียน
อนุบาลสุโขทัย พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย
แยกเป็นระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๐ ระดับช้ันอนุบาล  ปีท่ี ๒ อยู่ในระดับดี  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๐ และระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๒ 
    มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย ร่าเริง แจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม โดยครู
ด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ ๔๐ หน่วยการเรียนรู้ ผ่านการจัดกิจกรรม
ประจ าวัน ๖ กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง และเกมการศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะ
บูรณาการผ่านการเล่น การลงมือกระท าจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย ไม่จัดเป็นรายวิชา เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง โดยการ
นั่งสมาธิในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงหรือเดินจงกรมภายในห้องเรียนก่อนด าเนินกิจกรรมประจ าวัน ส่งผลให้เด็ก
ปฐมวัยมีพฤติกรรม ร่าเริง สดช่ืน แจ่มใส สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
    มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก โดยจัดกิจกรรมตามโครงการ
หนูรักนาฏศิลป์ไทย เด็กได้เรียนรู้ประวัติเพลงไทย รู้จักท่าร าเบื้องต้น สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ต่อห้องเรียน และท าการ
แสดงโชว์ผลงานในช่วงก่อนปิดภาคเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยมีการเชิญผู้ปกครองมาร่วมชมการแสดงของ
บุตรหลานด้วย เช่น เพลงเซิ้งน้องน้อย เพลงเด็กไทยภูเขา เพลงร าคอกระเช้าโจงกระเบน เพลงเซิ้งกระต๊ิบ เพลงใน
น้ ามีปลา ในนามีข้าว เพลงเชิญชมดอกไม้ เป็นต้น โครงการหนูน้อยยอดกุ๊ก เด็กได้เรียนรู้ ช่ือของอาหาร
ส่วนประกอบของอาหาร อุปกรณ์ในการปรุงอาหาร และขั้นตอนวิธีการท าอาหาร เด็กได้มีส่วนร่วมในการปรุง
อาหาร เช่น ขนมบัวลอย ไข่ครก กล้วยชุบแป้งทอด กล้วยอบ มันฝรั่งทอด ข้าวเกรียบทอด สุกี้ เกี๊ยวทอด เป็นต้น 
การประกอบอาหารเป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการทดลองโดยเด็กได้ลงมือทดสอบและปฏิบัติการด้วย
ตนเองเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของผัก เนื้อสัตว์ ผลไม้ด้วยวิธีการต่างๆ เ ช่น ต้ม นึ่ง ผัด ทอด เด็กจะได้รับ
ประสบการณ์จากการสังเกตการเปล่ียนแปลงของอาหาร การรับรู้รสชาติและกล่ินของอาหาร ด้วยการใช้ประสาท
สัมผัสและการท างานร่วมกันของเด็ก กิจกรรมว่ายน้ าเป็น เล่นน้ าได้ กิจกรรมเล่าข่าว-เหตุการณ์หรือเล่านิทานให้
เพื่อนฟัง โดยมีอาสาสมัครออกมาเล่าเรื่องในทุกวันช่วงกิจกรรมโฮมรูม ก่อนจัดกิจกรรมประจ าวัน  การแสดง
บทบาทสมมติประกอบการเล่านิทานประจ าหน่วยการเรียนรู้  การแสดงบนเวทีงานโรงเรียนหรือในกิจกรรมวัน



ส าคัญต่างๆ ได้แก่ วันภาษาไทย วันอาเซียน วันคริสต์มาส วันปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น และงานการกุศล
ต่างๆ เช่น การร า การร้องเพลง เต้นประกอบเพลง  
    มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปันและรู้จักการรอ
คอยตามล าดับ โดยจัดกิจกรรมตามโครงการหนูน้อยจิตอาสา มีการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น การเก็บ
ใบไม้หน้าอาคารเรียน การทิ้งขยะลงถังขยะ การท าความสะอาดพื้นห้อง การน าขวดน้ าไปฝากธนาคารขวดน้ า เป็น
ต้น และกิจกรรมน าเด็กศึกษาธรรมชาตินอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่า 
สุโขทัย, สวนสมุนไพร อุทยานแห่งชาติรามค าแหง (เขาหลวง), วัดพิพัฒน์มงคล  อ าเภอทุ่งเสล่ียม, แหล่งเรียนรู้ ณ 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ ต าบลป่าแฝก อ าเภอกงไกรลาศ, โรงภาพยนตร์ EGV โลตัส สุโขทัย, 
ร้านขายเครื่องปั้นดินเผา อ าเภอคีรีมาศ, สวนน้ ามอนโตซา อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย, วัดพระศรีรัตน-มหาธาตุ 
(วัดใหญ่), สวนสนุก ห้างท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก 
    มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และนาฏศิลป์เบื้องต้น ส่งเสริม
ให้เด็กได้แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว ตามกิจกรรมประจ าวันในแต่ละวัน ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ ๔๐ หน่วยการเรียนรู้ จัดกิจกรรมตามโครงการหนูรักนาฏศิลป์ไทย เด็กได้
เรียนรู้ประวัติเพลงไทย รู้จักท่าร าเบื้องต้น สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง  ต่อห้องเรียน และท าการแสดงโชว์ผลงานในช่วง
ก่อนปิดภาคเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยมีการเชิญผู้ปกครองมาร่วมชมการแสดงของบุตรหลานด้วย เช่น เพลง
เซิ้งน้องน้อย เพลงเด็กไทยภูเขา เพลงร าคอกระเช้าโจงกระเบน เพลงเซิ้งกระต๊ิบ เพลงในน้ ามีปลา  ในนามีข้าว 
เพลงเชิญชมดอกไม้   เป็นต้น และมีการจัดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย สัปดาห์ละ ๒ ครั้งต่อห้องเรียน ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ เช่น วิ่ง
อุ้มบอลอ้อมหลัก วิ่งผลัดอุ้มบอล กระโดดสองขาตามรอยเท้า กระโดดสองขา ล าเลียงบอล กระโดดสองขาเตะบอล
เข้าตะกร้า วิ่งซิกแซก วิ่งผลัดแยกสีบอล กระโดดข้ามส่ิงกีดขวาง เพื่อนรักกอดบอลอ้อมหลัก วิ่งผลัด เป็นต้น 
 หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ของเด็กปฐมวัย ได้แก่ บัญชี
เรียกช่ือและบันทึกพัฒนาการของเด็ก สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก บันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ และแผนการ
จัดประสบการณ์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ ๔๐ หน่วยการเรียนรู้ แฟ้มสะสมผลงานเด็ก บันทึกกิจกรรมโฮมรูม 
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการหนูรักนาฏศิลป์ไทย รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการหนูน้อยยอดกุ๊ก 
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการหนูน้อยจิตอาสา รายงานผลการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมการเล่นเกม
กลางแจ้งของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของวิทยาลัยพละศึกษาสุโขทัย  รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการบ้านวิทย์น้อยท่องโลกกว้าง รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมทักษะ
ห้องเรียนแบบเข้มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับปฐมวัยตาม
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ส่งเสริม 

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ/

จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม  

 

ผลการด าเนินงาน 

โครงการหนูรักนาฏศิลป์ไทย 
 

จ านวนเด็กปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑จ านวน ๓๐ คน 

ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒จ านวน ๑๔๓คน 

ช้ันอนุบาลปีท่ี ๓จ านวน ๑๖๔คน 

  รวมท้ังหมด จ านวน ๓๓๗ คน 

๑. เด็กปฐมวัย จ านวน ๓๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๔ แสดงความสนใจ
และมีความสุขขณะร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์ไทย 

๒. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ แสดงท่าทางฟ้อนร าตามพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย 

๓. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ สามารถท าการแสดงผลงานบนเวทีได้ด้วย
ความพึงพอใจในผลงานของตนเอง 

 
         3) ผลพัฒนาการเด็กในด้านสังคม เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี ๑ -๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม อยู่ในระดับดี เฉล่ียร้อยละ ๙๖.๔๓ ตามแบบบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียนตาม
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี และสภาพท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียน
อนุบาลสุโขทัย พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย
แยกเป็นระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ อยู่ในระดับดี   คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๐ ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ อยู่ในระดับดี คิด
เป็นร้อยละ ๙๗.๒๐ และระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๘ 
             มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง 
ประหยัดและพอเพียง โดยครูด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ ๔๐ หน่วยการ
เรียนรู้ ผ่านการจัดกิจกรรมประจ าวัน ๖ กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง และเกมการศึกษา เป็น
การจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการผ่านการเล่น การลงมือกระท าจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย ไม่
จัดเป็นรายวิชา เน้นเด็กเป็นส าคัญสนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการหนูน้อยจิตอาสา   ท่ีเน้นการเข้าแถวตามล าดับก่อน-หลัง ระเบียบวินัยในการท างานเป็นกลุ่ม 
มีจิตสาธารณะ  ในการช่วยเหลือผู้อื่น ตามค าปฏิญาณตนของหนูน้อยจิตอาสา ดังนี้ ข้อ ๑ หนูจะจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย, ข้อ ๒ หนูจะดูและรักษาตนเองและบ าเพ็ญประโยชน์  ต่อส่วนรวม,  ข้อ ๓ หนูจะท า
ความดีด้วยหัวใจ ซึ่งจะจัดกิจกรรมในทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยมีสัญลักษณ์เป็นผ้าพันคอสีน้ าเงินฟ้าเพื่อร่วมมือ
ร่วมแรงกันท าความดี บ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น ห้องเรียน และโรงเรียน 
   มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย มีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน โดยจัด
กิจกรรมตามโครงการหนูน้อยจิตอาสา มีการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น การเก็บใบไม้หน้าอาคารเรียน การ
ท้ิงขยะลงถังขยะ การท าความสะอาดพื้นห้อง การน าขวดน้ าไปฝากธนาคาร ขวดน้ า เป็นต้น และกิจกรรมน าเด็ก
ศึกษาธรรมชาตินอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่า สุโขทัย, สวนสมุนไพร 
อุทยานแห่งชาติรามค าแหง (เขาหลวง),  วัดพิพัฒน์มงคล  อ าเภอทุ่งเสล่ียม, แหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนต้นแบบต าบลป่าแฝก อ าเภอกงไกรลาศ, โรงภาพยนตร์ EGV โลตัส สุโขทัย, ร้านขาย
เครื่องปั้นดินเผา อ าเภอคีรีมาศ, สวนน้ ามอนโตซา อ าเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัด
ใหญ่), สวนสนุก ห้างท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก 
             มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง โดยครูประจ าช้ันจัดประสบการณ์



สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กอย่างสม่ าเสมอ โดยบูรณาการผ่านกิจกรรม “เด็กดีมีวินัย” โดยสังเกต
พฤติกรรมเด็ก ๔ รายการ ทุกวัน ตลอดท้ังสัปดาห์ เกี่ยวกับการเข้าแถว/เดินแถวตามล าดับก่อน-หลัง, การแต่งกาย 
สะอาด ถูกระเบียบ, การพูด พูดไพเราะ มีหางเสียง ครับ/ค่ะ และการท าความเคารพ ไหว้ครู   และผู้อื่น โดยไม่
ต้องช้ีน า แล้วคัดเลือกหาเด็กดีมีวินัยประจ าสัปดาห์เพื่อเชิดชูเกียรติ โดยการน าภาพถ่ายมาติดท่ีบอร์ดและกลัดโบว์
น้ าเงินติดท่ีปกเส้ือนักเรียน ในการสร้างแรงจูงใจให้เด็กคนอื่นมีวินัยตามคุณลักษณะพึงประสงค์ท่ีต้องการ และ
ส่งเสริมให้เด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้  โดยน าเด็กเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ท่ีโรงเรียนและหน่วยงาน/องค์กรภายนอกจัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ การตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง การรณรงค์ใส่บาตรวันเข้าพรรษา กิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวัน
ไหว้ครู การรณรงค์พฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “มีวินัย ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน” โดยมีครูเวรประจ าวันและ
ครูต่างชาติไปยืนรอรับเด็กๆ ท่ีหน้าประตูโรงเรียนเพื่อยิ้ม ไหว้ และทักทายกันในตอนเช้าท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเมื่อย่างก้าวเข้าสู่บริเวณโรงเรียน และจัดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของวิทยาลัยพละศึกษาสุโขทัย เด็กได้เล่นโดยเรียนรู้กฎกติกาการท างานเป็นทีมและร่วมกันคิดแก้ปัญหากับ
ผู้อื่นเป็นกลุ่มได้ โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 
 หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม ของเด็กปฐมวัย ได้แก่ บัญชีเรียกช่ือ
และบันทึกพัฒนาการของเด็ก สมุดรายงานประจ าตัวเด็กบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์และแผนการจัด
ประสบการณ์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ ๔๐ หน่วยการเรียนรู้ บันทึกค าพูดเด็ก กิจกรรม “เด็กดี มีวินัย” รายงานผล
การด าเนินงานตามโครงการหนูน้อยจิตอาสา รายงานผลการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของวิทยาลัยพละศึกษาสุโขทัย รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการบ้านวิทย์
น้อยท่องโลกกว้าง รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้เสริมทักษะห้องเรียนแบบเข้ม
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับปฐมวัย ตามโครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
 

โครงการที่ส่งเสริม 

พัฒนาการด้านสังคม/จ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วม 

 

ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

จ านวนเด็กปีการศึกษา 2562 

ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 จ านวน 143 คน 

ช้ันอนุบาลปีท่ี 3 จ านวน 164 คน 
 

๑. เด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒-๓ จ านวน ๒๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๑๘ เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
2. เด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ี 2-3 จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.04 มีความสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการ
เรียนรู ้
3. เด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ี 2-3 จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ
86.64  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 

 



โครงการที่ส่งเสริม 

พัฒนาการด้านสังคม 

 

ผลการด าเนินงาน 

โครงการหนูน้อยจิตอาสา 

จ านวนเด็กปีการศึกษา 2562 

ช้ันอนุบาลปีท่ี 1 จ านวน 30 คน 

ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 จ านวน 143 คน 

ช้ันอนุบาลปีท่ี 3 จ านวน 164 คน 

  รวมท้ังหมด จ านวน 337 คน 

1. เด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ี 1-3 จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.74 มีจิตอาสาต่อส่วนรวมและมีคุณธรรมจริยธรรมโดยผ่านกิจกรรม
นิทานคุณธรรม 
2. เด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ี 1-3 จ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.55 มีจิตอาสาน าพาสู่ความเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 

3. เด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ี 1-3 จ านวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.81 มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
เหมาะสมกับวัย 

 

โครงการค่ายกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย 

จ านวนเด็กปีการศึกษา 2562 

ช้ันอนุบาลปีท่ี 3/2 จ านวน 30 คน 

 

1. เด็กปฐมวัยห้องเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย            
ช้ันอนุบาลปีท่ี 3 จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการพัฒนาการ
เรียนรู้แบบกลุ่มตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2. เด็กปฐมวัยห้องเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย            
ช้ันอนุบาลปีท่ี 3 จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมค่าย
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
เสริมทักษะห้องเรียนแบบเข้ม
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
 
 

 

1. เด็กปฐมวัยห้องเรียนแบบเข้มวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ช้ันอนุบาล 

ปีท่ี 2 จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรง
จากการไปศึกษานอกสถานท่ี  

2. เด็กปฐมวัยห้องเรียนแบบเข้มวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ช้ันอนุบาล 

ปีท่ี 2 จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีจิตส านึกท่ีดีต่อชุมชน     
ของตนเอง  

จ านวนเด็กปีการศึกษา 2562 

ช้ันอนุบาลปีท่ี 2/2 จ านวน 30 คน 
3. เด็กปฐมวัยห้องเรียนแบบเข้มวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ช้ันอนุบาล 

ปีท่ี 2 จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 มีความรู้ความสามารถ      
ในการใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

         4) ผลพัฒนาการเด็กในด้านสติปัญญา เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีท่ี 1-3 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสาร
ได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ อยู่ในระดับดี เฉล่ียร้อยละ 91.92 ตามแบบบันทึกพัฒนาการ
เด็กนักเรียนตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี และสภาพท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปี
การศึกษา 2562 โดยแยกเป็นระดับช้ันอนุบาล  ปีท่ี 1 อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 93.30 ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 
2 อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 91.60 และระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 3 อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 90.85 
             มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย สามารถสนทนาโต้ตอบ  เล่า
เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองสนใจได้ โดยบูรณาการผ่านกิจกรรม “Star of the week” 
โดยสังเกตพฤติกรรมเด็ก 4 รายการ ทุกวัน ตลอดท้ังสัปดาห์ เกี่ยวกับทักษะการฟังภาษาอังกฤษฟังนิทาน , 
เรื่องราว/ฟังค าส่ังและสามารถปฏิบัติได้ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สนทนาโต้ตอบ ร้องเพลงและท า ท่าทาง
ประกอบเพลงได้ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แสดงความสนใจท่ีจะฟัง มองภาพ, ตัวหนังสือ ในบัตรค าได้ ทักษะ



การเขียนภาษาอังกฤษ ขีดเขียนเป็นเส้นคล้ายตัวหนังสือภาษาอังกฤษได้ แล้วคัดเลือกหา  Star of the week 
ประจ าสัปดาห์เพื่อเชิดชูเกียรติ โดยการน าภาพถ่ายมาติดท่ีบอร์ดและกลัดโบว์แดงติดท่ีปกเส้ือนักเรียน ในการสร้าง
แรงจูงใจให้เด็กคนอื่นมีทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ การ
แสดงละครและแสดงบทบาทสมมติตามเนื้อเรื่องนิทาน ท าให้เด็กได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการล าดับเรื่องราว             
การเรียงล าดับเหตุการณ์หรือเรื่องราวจากนิทาน การใช้ภาษาส่ือสารของตัวละคร ได้แก่ นิทานเรื่อง เต่ากับ
กระต่าย ลูกหมูสามตัว ราชสีห์กับหนู เป็นต้น กิจกรรมเล่าข่าวและเหตุการณ์เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเป็นประจ าทุก
เช้า หลังจากการเคารพธงชาติเสร็จ โดยในแต่ละวันจะมีตัวแทนนักเรียนออกมาเล่าข่าวและเหตุการณ์ท่ีตนเอง
สนใจคนละหนึ่งเรื่อง ท าให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะการพูด การกล้าแสดง และรู้ทันเหตุการณ์ต่างๆ รอบโลกอีกด้วย 
             มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา 
มีการจัดกิจกรรมโครงงาน เพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อ
ค้นหาค าตอบ และจัดประสบการณ์ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนตามโครงการบ้านวิทย์น้อยท่องโลกกว้าง 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมทักษะห้องเรียนแบบเข้มวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับปฐมวัย ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาท าให้เด็กได้
เรียนรู้สภาพความเป็นจริงนอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่า สุโขทัย, 
สวนสมุนไพร อุทยานแห่งชาติรามค าแหง (เขาหลวง), วัดพิพัฒน์มงคล อ าเภอทุ่งเสล่ียม,แหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ ต าบลป่าแฝก อ าเภอกงไกรลาศ,โรงภาพยนตร์ EGV โลตัส สุโขทัย, ร้าน
ขายเครื่องปั้นดินเผา อ าเภอคีรีมาศ, สวนน้ ามอนโตซา  อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัด
ใหญ่), สวนสนุก ห้างสรรพสินท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์แก่เด็ก โดยเด็ก
และครูร่วมกันวางแผนศึกษาส่ิงท่ีต้องการเรียนรู้ การเดินทาง และสรุปผลการเรียนรู้ท่ีได้จากการไปศึกษานอก
สถานท่ี 
             มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กปฐมวัย สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการและใช้ส่ือเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ ครูได้จัดกิจกรรมตามโครงการหนูน้อยยอดกุ๊ก  เด็กได้เรียนรู้ช่ือ
ของอาหารส่วนประกอบของอาหาร อุปกรณ์ในการปรุงอาหาร และขั้นตอนวิธีการท าอาหาร เด็กได้มีส่วนร่วมใน
การปรุงอาหาร เช่น ขนมบัวลอย ไข่ครก กล้วยชุบแป้งทอด กล้วยอบ เฟรนช์ฟรายทอด ข้าวเกรียบทอด สุกี้ เกี๊ยว
ทอด เป็นต้น การประกอบอาหารเป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการทดลองโดยเด็กได้ลงมือทดสอบและ
ปฏิบัติการด้วยตนเองเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของผัก เนื้อสัตว์ ผลไม้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ต้ม นึ่ง ผัด ทอด      
เด็กจะได้รับประสบการณ์จากการสังเกตการเปล่ียนแปลงของอาหาร การรับรู้รสชาติและกล่ินของอาหารด้วยการ
ใช้ประสาทสัมผัสและการท างานร่วมกันของเด็ก และจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุ 
โดยจัดท าผลงานสัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ตามหน่วยการเรียนรู้ เช่น หน้ากากสัตว์น่ารักจากจานกระดาษ หุ่น
ชักจากแก้วกระดาษ โมบายปลาหมึกจากกล่องนมร่มแสนสวยจากไม้ไอศกรีม การ์ดปีใหม่จากกระดาษสี เมฆน้อย
ลอยฟ้าจากส าลี พัดคลายร้อนจากกระดาษลัง เป็นต้น เด็กได้พัฒนากระบวนการคิด การรับรู้เกี่ยวกับความงาม
และส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการในการตกแต่งผลงานตามจินตนาการ  
 
 
 
 



 หลักฐำน เอกสำรที่สนบัสนุนผลกำรประเมินพฒันาการด้านสติปัญญา ของเด็กปฐมวัย ได้แก่             
บัญชีเรียกช่ือและบันทึกพัฒนาการของเด็ก สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก บันทึกผลหลังการจัด 
ประสบการณ์และแผนการจัดประสบการณ์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 40 หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรม 
“Star of the week” รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการหนูน้อยยอดกุ๊ก รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมห้องเรียนพิเศษด้านภาษา ระดับปฐมวัย รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการบ้าน
วิทย์น้อย  ท่องโลกกว้าง รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมทักษะห้องเรียนแบบ
เข้มวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

โครงกำรที่ส่งเสริม 

พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ/

จ ำนวนนักเรียนเข้ำร่วม 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย  ท่องโลกกว้าง 

จ านวนเด็กปีการศึกษา 2562 

ช้ันอนุบาลปีท่ี 3/2 จ านวน     
30 คน 
 

 

1. เ ด็กปฐมวัยห้อง เรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย            
ช้ันอนุบาลปีท่ี 3 จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยท่องโลกกว้างตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2. เ ด็กปฐมวัยห้อง เรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย            
ช้ันอนุบาลปี ท่ี  3 จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มี ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเสาะแสวงหาความรู้ตามเกณฑ์           
ท่ีก าหนด 

โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรม
ห้องเรียนพิเศษ ระดับปฐมวัย 

จ านวนเด็กปีการศึกษา 2562 
ห้องเรียนพิเศษด้านภาษา 
ช้ันอนุบาลปีท่ี2/1จ านวน25คน 

ช้ันอนุบาลปีท่ี3/1จ านวน33คน 

      รวมท้ังหมด จ านวน 58 คน 

ห้องเรียนพิเศษบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
ช้ันอนุบาลปีท่ี 3/2 จ านวน 30 
คน 

1. เด็กปฐมวัยห้องเรียนพิเศษด้านภาษา ได้รับการจัดประสบการณ์           
การเรียนรู้จากครูไทยและครูต่างชาติ โดยจัดการเรียนรู้บูรณาการเช่ือมโยง
ทักษะภาษาอังกฤษ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด้านอยู่ในระดับดี 
เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 90.66   
2. เด็กปฐมวัยห้องเรียนพิเศษด้านภาษา  ได้ประสบการณ์ในการใช้
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารและเป็น ส่ือกลางในการแสวงหาความรู้
หลากหลายมากขึ้นอยู่ในระดับดี เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 92.41 

3. เด็กปฐมวัยห้องเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

ช้ันอนุบาลปีท่ี 3 จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความสามารถ   
ในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ได้เหมาะสม   

โครงกำรที่ส่งเสริม 

พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงการศิลปะประดิษฐ์พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ 

จ านวนเด็กปีการศึกษา 2562 

ช้ันอนุบาลปีท่ี 1จ านวน 30 คน 

ช้ันอนุบาลปีท่ี 2จ านวน143 คน 

ช้ันอนุบาลปีท่ี 3 จ านวน164คน 

  รวมท้ังหมด จ านวน 337 คน 

1. เด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ี 1-3 จ านวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.85 มีผลการพัฒนาการเพิ่มขึ้นครบ 4 ด้าน 
2. เด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ี 1-3 จ านวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
มีเจตคติท่ีดี มีความสุข และมีความพึงพอใจต่อการท างานศิลปะสร้างสรรค์ 

3. สถานศึกษาได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนและระดับจังหวัดท้ังสองรายการ คิดเป็นร้อยละ 100  
 



 
 1.2 จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพัฒนำเพือ่ให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และ
จิตใจ สุขภาพจิต สุนทรียภาพ ด้านสังคม มีวินัย            
และรู้ผิดชอบสมวัย เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้ ด้านสติปัญญาสมวัย มีความพร้อมศึกษา
ต่อในขั้นต่อไป มีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุก
ด้านสมวัย  
2. โรงเรียนมีโครงการหนนู้อยจิตอาสา เพื่อ
ส่งเสริม ระเบียบวินัย ความอดทน และปลูก
จิตส านึกจิตอาสาให้เด็กเป็นผู้ท่ีมีจิตใจท่ีเป็นผู้ให้ 
ส่งผลให้เด็กมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านการ
จิตอาสา เสียสละ เผ่ือแผ่ ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
ให้กับส่วนรวมได้เหมาะสมกับวัย  

3. โรงเรียนมีโครงการหนูรักนาฏศิลป์ไทย เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านร าไทยในระดับพื้นฐาน
ให้แก่เด็กปฐมวัย ส่งผลให้เด็กรักความเป็นไทย          
และร่วมสืบสานนาฏศิลป์ไทยได้เหมาะสมกับวัย 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ ICT ให้เด็กมีโอกาสในการใช้
ส่ือเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ได้ 

2. จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 

3. พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดจ้างครูผู้มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัย 

      

โครงกำรที่ส่งเสริม 

พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงการหนูน้อยยอดกุ๊ก 
 

จ านวนเด็กปีการศึกษา 2562 

ช้ันอนุบาลปีท่ี 1 จ านวน 30คน 

ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 จ านวน143คน 

ช้ันอนุบาลปีท่ี 3 จ านวน164คน 

  รวมท้ังหมด จ านวน 337 คน 

1. เด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ี 1-3 จ านวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
รู้จักช่ืออาหารส่วนประกอบของอาหาร อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปรุงอาหารและ
รสชาติของอาหารได้ 

2. เด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ี 1-3 จ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.28 สามารถลงมือท าอาหารได้ด้วยความมั่นใจ 
3. เด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ี 1-3 จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.14 สามารถบอกถึงการเปล่ียนแปลงของอาหารท่ียังไม่ได้ปรุง              
กับท่ีปรุงสุกแล้วได้ 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

โครงการตลาดนัดพัฒนาผู้เรียน 
 

จ านวนเด็กปีการศึกษา 2562 

ช้ันอนุบาลปีท่ี 1 จ านวน 30 คน 

ช้ันอนุบาลปีท่ี2 จ านวน143 คน 

ช้ันอนุบาลปีท่ี 3 จ านวน164คน 

  รวมท้ังหมด จ านวน 337 คน 

1. เด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ี 1-3 จ านวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.63 มีพัฒนาการและเกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง 

2. เด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ี 1-3 จ านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.33 รู้คุณค่าเงินและรู้จักการใช้เงินให้เกิดประโยชน์ 
3. เด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ี 1-3 จ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.55 สามารถแก้ปัญหาและมีความคิดรวบยอดได้ตามวัย 



แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
         โครงการเสริมสร้างความพร้อมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 
  กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ ICT จัดท าแผนพัฒนาเด็กในการใช้ส่ือเทคโนโลยีเป็น

เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 
     - เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
     - เรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ทเบ้ืองต้น 
     - เข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

กิจกรรมท่ี 3 โครงงานตามความสนใจ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 
    - ส ารวจความสนใจของเด็ก 
     - จัดท าโครงงานตามความสนใจ 3 ระยะ 
     - สรุปผลและจัดท ารายงานโครงงานตามความสนใจ 
     - เด็กน าเสนอผลงานโครงงานตามความสนใจ 

กิจกรรมท่ี 8 พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดจ้างครูผู้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัย 
     - จัดกิจกรรมตามตารางการทดลองวิทยาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย 
     - จัดกิจกรรมตามตารางการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เบื้องต้นส าหรับ        เด็กปฐมวัย 
     - สรุปและรายงานผลการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร :  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

2.1 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
         1) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  มีการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 โดยโรงเรียนได้ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีมีความชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องและน าหลักสูตรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และออกแบบการจัดประสบการณ์เน้นการ
เรียนรู้ ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น จัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน  
   โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ระดับปฐมวัย ได้น าแนวคิดจากนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการจัดประสบการณ์ 
ครูผู้สอนมีความเข้าใจในนวัตกรรมนั้นๆ ซึ่งแต่ละนวัตกรรมจะมีจุดเด่นของตนเอง แต่โดยภาพรวมแล้วนวัตกรรม
ส่วนใหญ่จะยึดเด็กเป็นส าคัญ การลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเด็ก ซึ่งจะเป็นหัวใจส าคัญในแต่ละนวัตกรรม ดังนั้น
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยจึงได้น านวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ดังนี้ 

     (1) การสอนแบบมอนเทสซอรี่ (Montessori) เป็นการสอนท่ีริเริ่มโดย ดร. มาเรีย มอนเทสซอรี่ 
แพทย์หญิงชาวอิตาลี ซึ่งมีความเช่ือว่า จุดมุ่งหมายในการให้การศึกษาระยะแรกแก่เด็กนั้นไม่ใช่การเอาความรู้ไป
บอก แต่ควรปลูกฝังให้เด็กเจริญเติบโตไปตามความต้องการตามธรรมชาติ ของเด็กเอง ท้ังนี้ มอนเทสซอรี่ได้พัฒนา
วิธีสอน การจัดเตรียมส่ิงแวดล้อมและอุปกรณ์การสอนต่างๆ ขึ้นมาใช้ โดยหลักสูตรท่ีน ามาสอนเด็ก แบ่งได้ 4 
หมวดใหญ่ๆ คือ กิจกรรมชีวิตประจ าวัน กิจกรรมประสาทรับรู้ กิจกรรมทางภาษา และกิจกรรม  ทางคณิตศาสตร์ 



ส่วนวิธีการสอนจะใช้การสอน 3 ขั้นตอน ซึ่งเป็นวิธีการท่ีใช้สอนความคิดรวบยอดใหม่ด้วยการท าซ้ า ใช้กับการ
สาธิตขั้นต้นถ้าเด็กไม่เข้าใจขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ครูจะเริ่มสาธิตให้ดูใหม่ เมื่อแน่ใจว่าเด็กเข้าใจส่ิงท่ีท าให้         
เด็กดูแล้ว จึงจะด าเนินการขั้นตอนต่อไป  

         ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยเปิดห้องเรียนท่ีสอนแบบมอนเทสซอรี่ ในช่วงกิจกรรมการเล่นตาม
มุม ในระดับปฐมวัย (อนุบาลปีท่ี 2-3) ระดับช้ันละ 1 ห้องเรียน โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 ได้คัดเลือกครูผู้สอนระดับปฐมวัย จ านวน 2 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตร AMI โดยสมาคมมอน
เทสซอรี่ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน เน้นการพัฒนาเด็ก อย่างองค์รวม เป็นรายบุคคล 
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยเด็กจะเรียนรู้ได้ดีจากการศึกษา ค้นพบด้วยตนเอง ตามความสนใจ ความ
ต้องการตามธรรมชาติของ   แต่ละบุคคลอย่างอิสระ จากสภาพแวดล้อม ท่ีจัดเตรียมไว้อย่างสมบูรณ์ มีจุดมุ่งหมาย
สู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ โดยได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลาท้ังส้ิน 9 ปี 

      (2) หลักสูตรสองภาษา เป็นการสอนท่ีเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยเปิด
ห้องเรียนท่ีใช้หลักสูตรสองภาษา ( IEP : Intensive English Program) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองในการส่ือสาร สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ปีการศึกษา 2555 ซึ่งเป็น ปีแรก
ท่ีเปิดโครงการห้องเรียนสองภาษา โดยครูชาวต่างชาติ ในระดับปฐมวัย จ านวน 1 ห้องเรียน จากนั้นได้เปิดเพิ่มอีก 
1 ห้อง ในปีการศึกษา 2556 ในระดับช้ันอนุบาล  ปีท่ี 2-3 ระดับช้ันละ 1 ห้องเรียน จนถึงปัจจุบัน รวมเวลา
ท้ังส้ิน 7 ปี  

      (3) การสอนแบบโครงงาน (Project Approach) คือ การที่เด็กศึกษาสืบค้นลงลึกในเรื่องท่ีเด็กสนใจ
หรือท้ังผู้สอนและเด็กสนใจ โดยเด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ สืบค้นข้อมูลเพื่อหาค าตอบจากค าถามของตนเอง ภายใต้
การช่วยเหลือ แนะน า โดยการอ านวยความสะดวกและสนับสนุนจากผู้สอน แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ  ระยะเริ่มต้น
โครงการ ระยะพัฒนาโครงการ และระยะสรุปโครงการ ซึ่งในแต่ละระยะ จะประกอบด้วย  การอภิปราย การออก
ภาคสนาม การสืบค้น การน าเสนอและการจัดแสดง 
  ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยเปิดห้องเรียนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
ซึ่งเป็นโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด าริให้
จัดต้ังโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด รู้จักต้ังค าถามและค้นหาค าตอบด้วยตนเอง เพื่อวางรากฐานระยะ
ยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ โดยด าเนินการตามแนวทาง “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมัน” โดยได้เริ่มด าเนินการต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลา
ท้ังส้ิน 10 ปี จ านวน 1 ห้องเรียน ช้ันอนุบาลปีท่ี 3 (อายุ 5-6 ปี)  

     (4) การสอนท่ีเน้นวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้สอดรับกับวิทยาการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ท่ีมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นล าดับ โดยเฉพาะการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสาขาวิชานี้จัดเป็นพื้นฐานของการศึกษา  ทุกแขนง
ในระดับท่ีสูงขึ้น อีกท้ังเพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่ห้องเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยในระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 
3 จึงได้เปิดห้องเรียนแบบเข้มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 (อายุ 4 -5 ปี) จ านวน 1 
ห้องเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พื้นฐานง่ายๆ ในระดับปฐมวัย ในปี
การศึกษา 2557 รวมเวลาท้ังส้ิน 6 ปี  
         2) จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ครูได้ปฏิบัติหน้าท่ีตรงตามวิชาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนัด                  
หรือมีประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยมากกว่า 5 ปี มีการประเมินตนเองและการนิเทศ



ภายในอย่างสม่ าเสมอ ปัจจุบันในปีการศึกษา 2562 มีครูผู้สอนท่ีจบเอกการศึกษาปฐมวัย จ านวน 8 คน 
ครู ผู้สอนท่ีไม่จบเอกการศึกษาปฐมวัย แต่มีประสบการณ์ในการสอนระดับช้ันปฐมวัย จ านวน 2 คนครู
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย จ านวน 1 ท่าน ครูอัตราจ้างเอกการศึกษาปฐมวัย จ านวน 2 คน ครูอัตราจ้าง
เอกวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 คน ครูอัตราจ้างเอกนาฏศิลป์ จ านวน 1 คน ครูต่างชาติ จ านวน 4 คน นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเอกการศึกษาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก จ านวน 11 คน 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จ านวน 4 คน 
         3) ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูศึกษาปรัชญา 
หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยจากหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมแบบ
บูรณาการเป็นรายบุคคล ท้ังกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ท่ีให้เด็กลงมือกระท าเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะ
ต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความประพฤติดี มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เอื้อเฟื้อแบ่งปัน กล้าแสดงออก เป็นผู้น า
และผู้ตามท่ีดี มีจิตอาสา ครูและบุคลากรได้รับการอบรม พัฒนา อย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติหน้าท่ีจัดประสบการณ์ 
อย่างน้อย 25 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  ครู ผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการเข้ารับการอบรม 
ประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปีต่อคน ครูผู้สอนได้รับเกียรติบัตรและรางวัลต่างๆ 
ได้แก่ 
  - นางอัจฉราภรณ์  กนกเมธากุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครู ผู้สอนยอดเยี่ยมระดับก่อน
ประถมศึกษา ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC AWARDS 
ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ครั้งท่ี 9 ประจ าปีการศึกษา 2562 
  - นางอัจฉราภรณ์  กนกเมธากุล ได้รับรางวั ลเหรียญเงิน ครู ผู้สอนยอดเยี่ยมระดับก่อน
ประถมศึกษา ด้านวิชาการ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
  - นางธิดา  ดวงสุวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกผลงานการจัดประสบการณ์การศึกษา
ปฐมวัย ด้านครูผู้สอน ตามโครงการ 4Q เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ ายม 
  - นางสาวพิชญาภา  เกษรบัว เป็นผู้น าเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD 
การสัมมนาหัวข้อ “ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบ 
รางวัล IQA AWARD” ภายใต้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ ณ 
โรงแรมไพลิน สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  - ครูผู้สอนปฐมวัยทุกคน เป็นครูที่งดเหล้า เบียร์ ครบพรรษา ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อ
แม่เลิกเหล้า (จดหมายส่ือรัก) ภายใต้โครงการโรงเรียนค าพ่อสอน จากส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) 
  - นางบุษบา  ภู่อรุณ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมปั้น
ดินน้ ามัน ระดับปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัด
สุโขทัย 
  - นางอัจฉราภรณ์  กนกเมธากุล ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการและเลขานุการตัดสินการ
แข่งขันกิจกรรมฉีก ตัด ปะ ระดับปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 
  - นางอัจฉราภรณ์  กนกเมธากุล มีผลการประเมินผ่านร้อยละ 100 เพื่อเสนอขอรับตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 



         4) จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและบุคลากร โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้ศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว จัดกิจกรรมให้เด็กได้ศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอส าหรับเด็ก และมีระบบ อินเทอร์เน็ตท่ีเข้าถึง
และง่ายต่อการใช้งาน และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  

- แหล่งเรียนรู้ภายในส าหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ได้แก่  ภายในห้องเรียนจัดมุม
ประสบการณ์ในห้องเรียน อย่างน้อย 5 มุม ดังนี้ มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมบ้าน มุมศิลปะ และมุมวิทยาศาสตร์ 
ภายนอกห้องเรียนจัดสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสนาม สวนหย่อมท่ีนั่งเล่นเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ห้องปฏิบัติการ
และอาคารประกอบต่างๆ ได้จัดให้มีพื้นท่ีส าหรับให้เด็ก  ท ากิจกรรมและเรียนรู้ท่ีสะอาดและปลอดภัยส าหรับเด็ก 
ดังนี้ ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์  ห้องอนุบาลมินิเธียเตอร์ ห้อง
คอมพิวเตอร์ ศูนย์อาเซียนศึกษาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Primary 
Education English Resource Center ; PEER Center) ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี นาฏศิลป์ สระว่ายน้ า               
ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์สุโขทัยประกอบด้วยอนุสาวรีย์จ าลองพระแม่ย่าและอนุสาวรีย์จ าลองพ่อขุน
รามค าแหง มหาราช 

- แหล่งเรียนรู้ภายนอกส าหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ได้แก่ อุทยาน 
ประวัติศาสตร์สุโขทัย พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค าแหงมหาราช วัดศรีชุม เป็นโบราณสถาน ในเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามค าแหง สุโขทัย สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดสุโขทัย 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ ต าบลป่าแฝก อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ค่ายรามค าแหง
มหาราช สุโขทัย สวนสัตว์ในสนามบินสุโขทัย ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร เทิดไทฟาร์ม  บ้านทุ่งหลวง หมู่บ้านหนึ่ง
ในอ าเภอคีรีมาศ เป็นหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดสุโขทัย    
 
         5) ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ สถานศึกษา
ส่งเสริมให้บุคคลหรือสมาชิกในชุมชน/สังคมเกิดการเรียนรู้ โดยผ่านส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้  
องค์ความรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะ มีระบบการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ท่ีดี มีการ
ถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคมท าให้เกิดพลังสร้างสรรค์และใช้ความรู้เป็น
เครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเหมาะสม  ครูผู้สอนผลิตส่ือประกอบการจัด
ประสบการณ์และเกมการศึกษาประจ าหน่วยการเรียนรู้ อย่างน้อย 2 ช้ินต่อสัปดาห์ต่อห้องเรียน โดยมีบันทึกการ
ผลิตส่ือการเรียนการสอน มีโทรทัศน์และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเพื่อใช้ส่ือจากช่องทางอินเทอร์เน็ท ท่ีโรงเรียนมี
เครือข่ายจุด WIFI ครอบคลุมท้ังโรงเรียน 
         6) มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา   ของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม วิธีการ งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณการบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานท่ัวไปมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง มีการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปปรับปรุง          
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปีน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2


 
 หลักฐำน เอกสำรที่สนับสนุนผลกำรประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการ ได้แก่  
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 
2562 และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ในระดับปฐมวัย แผนการจัดประสบการณ์ 40 หน่วย
การเรียนรู้และบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ แฟ้มข้อมูลครู/ระเบียนบุคคลของครู/แฟ้มพัฒนางานของครู 
บันทึกการอบรม/เกยีรติบัตร/วุฒิบัตรการอบรมสัมมนา,ศึกษาดูงาน ของครู สมุดเยี่ยม/สมุดนิเทศ  ทะเบียนส่ือ/
ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี/แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา เครื่องมือประเมินพัฒนาการ แฟ้มข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล แฟ้มสะสมผลงานเด็ก รายงานวิจัยในช้ัน
เรียน ปีละ 1 เรื่องต่อห้องเรียน 
    2.2 จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพฒันำเพือ่ให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น ปลอดภัย มี
แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอส าหรับเด็ก และมีระบบ
อินเทอร์เน็ตท่ีเข้าถึง ง่ายต่อการใช้งาน 

2. มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล
สุโขทัย พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ท่ี
ครอบคลุมพัฒนาการ ท้ัง 4 ด้าน และสอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

3. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ท่ีตรงตาม
วิชาเอก-โท หรือมีประสบการณ์ในการจัด
ประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยมากกว่า 5 ปี 

1. การปรับปรุงเครื่องเล่นสนามของเด็กให้สวยงาม 
ปลอดภัย และเพียงพอกับจ านวนเด็กปฐมวัย 
2. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม, สัมมนา, ศึกษา ดูงาน 
เพื่อรับหลักการใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ และ
ใช้ส่ือเทคโนโลยี มีเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบใหม่ๆ  
เพื่อน ามาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมท้ัง 4 ด้าน 

โดยเน้นการผลิตส่ือการเรียนการสอนและสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆ ในระดับปฐมวัย    
3. ให้มีการนิเทศแบบร่วมพัฒนา เป็นการนิเทศ  ท่ีมุ่ง
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง เป็นระบบ 
โดยการปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูให้เกิดประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานของกระบวนการท่ีเกิดจากความต้องการของ
ครูในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
          

 

      แนวทำงพัฒนำเพือ่ให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
         โครงการพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
  กิจกรรมท่ี 1 การศึกษาดูงานพัฒนาตนเอง 
   - ประชุมคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ 
   - ลงมติเกี่ยวกับสถานท่ีและหัวข้อท่ีต้องการพัฒนา 
   - ศึกษาดูงานและบันทึกความรู้ท่ีได้จากการศึกษาดูงาน 
   - น าความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ในการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนของตนเอง 
   - สรุปรายงานผล 
  กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
   - ประชุมคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ 
   - ส ารวจความต้องการเครื่องเล่นสนามใหม่ และส ารวจเครื่องเล่นท่ีช ารุด 
   - ตรวจสอบราคาและประเมินราคา เครื่องเล่นสนาม 



   - ด าเนินการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามใหม่ และซ่อมแซมเครื่องเล่นท่ีช ารุด 
   - สรุปรายงานผล 
  กิจกรรมท่ี 3 การจัดท าส่ือ/นวัตกรรมและจัดแสดงนิทรรศการส่ือ 
     - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดท าส่ือ/นวัตกรรม 
   - ผลิตส่ือ และน าไปใช้ 
   - จัดแสดงและประกวดส่ือ/นวัตกรรม 
   - สรุปรายงานผลและปรับปรุงพัฒนา 
  กิจกรรมท่ี 4 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
     - วางแผนการนิเทศโดยประชุมเพื่อร่วมกันลงความเห็น 
   - นิเทศ ติดตาม ตามตารางการนิเทศท่ีก าหนดร่วมกัน 
   - ผู้นิเทศชมเชยและให้ค าแนะน า 
   - สรุปรายงานผล 
   - จัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เป็นระบบระเบียบ และมีประสิทธิภาพ  ทันต่อ

การใช้งาน 
   
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ :  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

3.1 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
         1) จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ มุ่งเน้นความส าคัญของ
การพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญามีความรู้ควบคู่คุณธรรม  
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการผ่านการเล่น ลงมือท า ปฏิบัติจริง
ด้วยตนเอง เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับหลักสูตรปฐมวัย ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน อีกท้ังมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  ดังนี้ 
ด้านร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวร่างกายอย่างเหมาะสมตามจินตนาการ ท้ังกล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็กได้ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านอารมณ์-จิตใจ เด็กรู้จักยับยั้งช่ังใจ อดทนรอคอย  กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน มี
ความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา ด้านสังคม เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ มีวินัย
ในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ และมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ด้านสติปัญญาเด็กมีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา 
รู้จักการส่ือสาร และมีทักษะความคิดพื้นฐาน สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  

  ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ เน้นเด็กเป็นส าคัญผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ปฏิบัติจริง ผ่านรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ได้แก่  

      - การเรียนรู้แบบโครงงาน ดังนี้ “กระทงน้อยลอยน้ า”“นิทานเพื่อนรัก”“ข้าว”“นกน้อยน่ารัก” 
“กังหันแสนสวย”“ไปรษณียบัตรส่ือรัก”“กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์” “บัวลอยห้าสี”   “เส้ือกันฝนหนูน้อย”  
“ข้าวเหนียวเปียกล าไยแสนหวาน” เป็นต้น  
       - จัดกิจกรรมการสอนแบบ STEM ผ้ามัดย้อม เรื่อง “ผ้าMango นั้นโก้จริงๆ” 

      - จัดกิจกรรมการใช้ไฮสโคปในทุกห้องเรียนในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์และเสรี ซึ่งเป็นรูปแบบ การจัด
กิจกรรมท่ีเน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระท าผ่านมุมเล่นท่ีหลากหลาย ด้วยส่ือและกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
กับพัฒนาการของเด็กและการแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น ได้แก่ มุมบ้าน มุมบล็อก มุมบ้าน มุมศิลปะ  



      - จัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอรี่ จ านวน 2 ห้องเรียน ในระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 และ 3  มี
การจัดเตรียมส่ิงแวดล้อมและอุปกรณ์การสอนต่างๆ ข้ึนมาใช้ โดยหลักสูตรที่น ามาสอนเด็ก แบ่งได้ 4 หมวดใหญ่ๆ 
คือ กิจกรรมชีวิตประจ าวัน กิจกรรมประสาทรับรู้ กิจกรรมทางภาษาและกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 

      - จัดการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จ านวน 1 ห้องเรียน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ฝึก
การสังเกต รู้ จักคิด รู้ จักต้ังค าถาม และค้นหาค าตอบด้วยตนเอง เพื่อวางรากฐานระยะยาวในการสร้าง
นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ 

      - จัดการเรียนการสอนแบบเข้มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พื้นฐานง่ายๆ ในระดับปฐมวัย 

      - หลักสูตรสองภาษา (IEP: Intensive English Program) จ านวน 2 ห้องเรียน ในระดับช้ันอนุบาล
ปีท่ี 2 และ 3 เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองในการส่ือสาร  
         2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุขโดยจัดประสบการณ์ การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้ผ่านการเล่นโดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และ การเรียนรู้
รายกลุ่ม เพื่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข จัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน เต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ 
มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่   ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้เด็กรักการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียนและ
เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีให้แก่เด็กอีกด้วย โดยจัดกิจกรรมตามโครงการ หนูน้อยจิตอาสา มีการท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น การเก็บใบไม้หน้าอาคารเรียน การท้ิงขยะลงถังขยะ การท าความสะอาดพื้นห้อง 
การน าขวดน้ าไปฝากธนาคารขวดน้ า เป็นต้น และกิจกรรมน าเด็กศึกษาธรรมชาตินอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่า สุโขทัย, สวนสมุนไพร อุทยานแห่งชาติรามค าแหง (เขาหลวง), วัด
พิพัฒน์มงคล  อ าเภอทุ่งเสล่ียม, แหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ ต าบลป่าแฝก อ าเภอ
กงไกรลาศ, โรงภาพยนตร์ EGV โลตัส สุโขทัย, ร้านขายเครื่องปั้นดินเผา อ าเภอคีรีมาศ, สวนน้ ามอนโตซา อ าเภอ
คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  (วัดใหญ่), สวนสนุก ห้างท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก 
         3) จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ห้องเรียนมีบรรยากาศ  
แจ่มใส กว้างขวางเหมาะสมกับจ านวนของเด็ก แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก มีมุมประสบการณ์ภายใน
ห้องเรียนอย่างน้อย 5 มุม ได้แก่ มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมบ้าน มุมศิลปะและมุมวิทยาศาสตร์มีการตกแต่ง
ห้องเรียนด้วยสีสันสดใส มีบอร์ดประจ าหน่วยการเรียนรู้ ป้ายแสดงผลงานเด็ก มีส่ือการเรียนรู้ และเกมการศึกษา
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเพียงพอกับจ านวนเด็ก  ครูใช้ส่ือการสอน ส่ือ
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และวิทยากรท้องถิ่นที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้
เด็ก มีความสุขและมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  มีการเชิญวิทยากรภายนอก ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็น
ผู้ปกครองของเด็กมาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ การล้างมือ  7 ขั้นตอน การกินร้อน-ใช้ช้อน
กลาง-ล้างมือก่อนทานอาหาร ปลอดโรคร้าย การยับยั้งการแพร่ขยายของโรคไข้หวัดใหญ่ ตามโครงการหนูน้อย
รักษ์สุขภาพ    มีการเชิญวิทยากรภายนอก ได้แก่ ต ารวจ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการข้ามถนนบนทางม้าลาย การ
เดินข้ามสะพานลอย การดูสัญญาณไฟจราจร เพื่อหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การระมัดระวัง
ตนจากภัยของขบวนการลักเด็ก และรู้จักปฏิเสธส่ิงเสพติดให้โทษ 
 
 
 



         4) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม              
และกิจวัตรประจ าวันของเด็ก ครูผู้สอนมีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ี
หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การส ารวจ การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดย
ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในช้ันเรียน โดยการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาเด็กได้อย่างถูกต้องตามหลักการ ครูทุกคน มีข้อมูล
เด็กเป็นรายบุคคลและน ามาสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน  ในปีการศึกษา
ถัดไป ครูทุกคนมีบันทึกสังเกตพฤติกรรมและประเมินพัฒนาการเด็กครบท้ัง 4 ด้าน จากนั้นครูน าผลการสังเกต
พฤติกรรม จัดท านวัตกรรมมาแก้ปัญหา และจัดท ารายงานวิจัยในช้ันเรียน  ปีละ 1 เรื่องต่อห้องเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2562 ดังนี้ 
       - การจัดกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมส่งเสริมพฤติกรรมการแบ่งปัน ส าหรับเด็กช้ันอนุบาลปีท่ี 1 
       - การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ส าหรับเด็กช้ันอนุบาลปีท่ี 1 
       - การพัฒนาทักษะการสังเกตของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับ
เด็กช้ันอนุบาลปีท่ี 2 
       - การใช้เกมการศึกษาเน้นภาษาเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน ส าหรับเด็กช้ันอนุบาลปีท่ี 2 
       - การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์การเล่นกับสี ส าหรับเด็ก
ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 
       - การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ส าหรับเด็กช้ันอนุบาลปีท่ี 2 
       - การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม โดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน ส าหรับเด็กช้ันอนุบาลปีท่ี 2 
       - การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) โดยใช้กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะส าหรับเด็ก ช้ัน
อนุบาลปีท่ี 2 
       - การพัฒนาระเบียบวินัย โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอรี่ ส าหรับเด็กช้ันอนุบาล
ปีท่ี 3 
       - การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการร้อยลูกปัดตามแบบ
รูปด้วยเชือกจากวัสดุธรรมชาติ ส าหรับเด็กช้ันอนุบาลปีท่ี 3 
       - การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้ศิลปะสร้างสรรค์ ส าหรับเด็กช้ันอนุบาลปีท่ี 3 
       - การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์  ส าหรับ
เด็กช้ันอนุบาลปีท่ี 3 
       - ผลการจัดประสบการณ์โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนท่ีมีผลต่อความสนใจ 
ส าหรับเด็กช้ันอนุบาลปีท่ี 3 
       - ผลการฝึกสมาธิโดยการใช้กิจกรรมการร้อยเชือก ส าหรับเด็กช้ันอนุบาลปีท่ี 3 
       - การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กชาย กอไก่ ช้ันอนุบาลปีท่ี 3 โดยใช้นิทานประกอบภาพ  
       - ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการทดลอง เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       - ผลการแก้ปัญหาเด็กท่ีไม่กล้าแสดงออก โดยใช้การเสริมแรงทางบวก ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

 หลักฐำน เอกสำรที่สนบัสนุนผลกำรประเมินการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ได้แก่ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ระดับการศึกษาปฐมวัย แผนการจัด
ประสบการณ์ 40 หน่วยการเรียนรู้และบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์  การจัดการเรียนการสอน แบบ



โครงงาน การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอรี่ การจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ประเทศไทย) การ
จัดการเรียนการสอนแบบเข้มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ทะเบียนส่ือ แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน แหล่งเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา เครื่องมือประเมินพัฒนาการต่างๆ แฟ้มข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล แฟ้มสะสมผลงานเด็ก รายงานวิจัยในช้ันเรียน ปีละ 1 เรื่องต่อห้องเรียน  รายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการหนูน้อยจิตอาสา รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการหนูน้อยรักษ์สุขภาพ 
 
    3.2 จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ และแนวทำงพฒันำเพือ่ให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนำ 

๑.เด็กปฐมวัยได้เรียนภาษาอังกฤษทักษะพื้นฐาน
เบื้องต้น ท้ัง 4 ด้าน คือทักษะด้านการฟัง พูด 
อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ จากครูชาวต่างชาติ 

2. ครู จัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
ด้วยรู ปแบบการสอน ท่ีหลากหลาย  ท้ั ง
ภาษาอังกฤษ นาฏศิลป์ไทย วิทยาศาสตร์ 
3. มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีหลากหลาย และให้บริการด้านส่ือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

 

๑.ครูควรมีการแลกเปล่ียนวิธีสอนและการแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เป็นประจ าทุกเดือน 

2. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย 

    
      แนวทำงพัฒนำเพือ่ให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
         โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับปฐมวัย 
  กิจกรรมท่ี 2 PLC การแลกเปล่ียนวิธีสอนและการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ เป็นประจ าทุกเดือน 
     - ประชุมคณะครูเพื่อส ารวจปัญหาท่ีแต่ละคนพบ 
     - สร้างนวัตกรรมการแก้ปัญหา 
     - ทดลองใช้นวัตกรรม 
     - สรุปผลการแก้ปัญหา 

กิจกรรมท่ี 5 ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย 
     - เชิญวิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     - จัดกิจกรรมให้แก่เด็กโดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วม 
     - เด็กสรุปองค์ความรู้ 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 



ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  : ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร คิดค านวณ 
 ๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2562 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินภายในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 
ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 ผลการปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
 1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี     ต่องานอาชีพ
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ คือ ความสามารถในการส่ือสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและครอบคลุม โดยมี
โครงการและกิจกรรมดังนี้ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เช่น กิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ 



วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นท่ี จังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง      
ท้ังห้องเรียน กิจกรรมคิดค านวณคล่องท้ังห้องเรียน กิจกรรมค่ายทักษะอาชีพ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โครงการห้องสมุดมีชีวิต เพื่อสร้างนิสัยรัก
การอ่าน โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โครงการน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อเพิ่มศักยภาพด้านทักษะชีวิต โครงการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อยกระดับการเรียนรู้สู่นักเรียน (PLC) โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รูปแบบบูรณาการสู่การ
เรียนรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผ่านกิจกรรมโครงงาน STEM และ
กิจกรรมกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพด้านดนตรี โครงการสมาธิ สร้างปัญญาเพื่อเด็กไทย โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม โครงการแข่งขัน
กีฬาสีภายในโรงเรียน โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 
 1) นักเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไปในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ -
ดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 89.24 
 2) นักเรียนมีทักษะในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความภาษาไทยอยู่ในระดับดี เยี่ยม 
จ านวน 986 คน คิดเป็นร้อยละ 61.13 ระดับดี จ านวน 581 คน คิดเป็นร้อยละ 36.38 ระดับผ่านเกณฑ์ 
จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 2.85 สรุปจ านวนนักเรียนท่ีมีทักษะในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับ
ผ่านเกณฑ์ขึ้นไป จ านวน 1,613 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับดีขึ้นไปมีจ านวน 1,567 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.15  
 3) นักเรียนทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแนะน าตนเอง สถานศึกษาและสนทนาอย่าง
ง่ายๆ โดยนักเรียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และภาษาอังกฤษเพิ่มเติมโดยให้ความส าคัญกับสมรรถนะการ
ส่ือสาร มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จากการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร/การส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ ในระดับดีเยี่ยม (ระดับ 4 ) จ านวน 813 คน คิดเป็นร้อยละ 50.40 ระดับดีมาก (ระดับ 3.5) 
จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 18.78 ระดับดี (ระดับ 3) จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 ระดับอ่อน
ข้างดี (ระดับ 2.5) จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 6.63 ระดับน่าพอใจ (ระดับ 2) จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.29 ระดับพอใช้ (ระดับ 1.5) จ านวน 39 คน คิดเป็นร้ อยละ 2.42 ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า(ระดับ 1) 
จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 2.98 สรุปจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าขึ้นไป จ านวน 
1,613 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 4) นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ โดยนักเรียนมีผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ใน
ระดับดีเย่ียม (ระดับ 4) จ านวน 787 คน คิดเป็นร้อยละ 48.79 ระดับดีมาก (ระดับ 3.5) จ านวน 254 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.74 ระดับดี (ระดับ 3) จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 15.13 ระดับค่อนข้างดี (ระดับ 2.5) 
จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 คน ระดับน่าพอใจ (ระดับ 2) จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 7.07 
ระดับพอใช้ (ระดับ 1.5) จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 2.73 ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (ระดับ 1) จ านวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.05 สรุปจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ระดับดีขึ้นไป จ านวน 1 ,285 คน คิดเป็นร้อยละ 
79.67 



 5) นักเรียนทุกคนมีผลงาน/ช้ินงาน จากการท าโครงงาน สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด 
ขั้นตอนการท างานและปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ ภายใต้กระบวนการคิด การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
น าไปสู่การขยายผลและต่อยอดความคิด 
 6) นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี ในการสืบค้น และเรียนรู้โดย ใช้เทคโนโลยี 
Virtual School ทุกคน มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องโฮมเธียเตอร์ มีห้องสมุดสู่
ความเป็นสากล (Library for Kids) และสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นนักเรียนจึง
สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต สามารถสรุปความรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี
สร้างสรรค์ผลงาน น าเสนอผลงานท่ีสร้างสรรค์ขึ้นได้ และตระหนักในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนรู้
อย่างมีวิจารณญาณ  
 7) ไม่มีนักเรียนซ้ าช้ันในทุกระดับ 
 8) นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ร้อยละ 100 
  9) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน ได้ส ารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ ตาม
ความรู้ความสามารถกับอาชีพท่ีสนใจ โดยใช้ทักษะการจัดการทักษะกระบวนการกลุ่มการท างานร่วมกัน ท างาน
อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมชุมนุม 1 ชุมนุม ซึ่งกิจกรรมชุมนุม มีความหลากหลายตาม
ความสนใจของนักเรียน เช่น ชุมนุมภาษาอังกฤษ ชุมนุมคณิตศาสตร์ ชุมนุมกีฬา ชุมนุมดนตรี ซึ่งส่งผลให้นักเรียน
มีความรู้และทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพท่ีสนใจ 

     1.1.2  คุณภำพควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  ระดับชำติ 
      1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  จ านวน  268   คน  (เด็กปกติ : 268  คน,เด็กพิเศษ 

: 0  คน)  มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก  (Reading Test : RT) ในระดับดีมาก  จ านวน  251  
คน  คิดเป็นร้อยละ  93.65  ระดับดี  จ านวน  13  คน คิดเป็นร้อยละ  4.85  ระดับพอใช้ จ านวน  2  คน  
คิดเป็นร้อยละ  0.74  ระดับปรับปรุง  จ านวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ  0.74  นักเรียนท่ีมีผลการประเมินใน
ระดับพอใช้ขึ้นไปมีจ านวน  266  คน  คิดเป็นร้อยละ  99.25  และผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  โดยมีผลคะแนนเฉล่ียร้อยละ  90.70  สูงกว่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ ระดับประเทศ  
20.04 

ตารางแสดงผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  
ปีการศึกษา  2561 – 2562 

 
ด้ำน ปีกำรศึกษำ  2561 ปีกำรศึกษำ  2562 ผลต่ำง 

การอ่านออกเสียง 80.81 93.89 +13.08 

การอ่านรู้เรื่อง 83.39 87.51 +4.12 

รวม  2  ด้าน 84.50 90.70 +6.20 

 
 
 
 



แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  1  ปีการศึกษา  2561 – 2562 

 

 
 
จากตารางสรุปได้ว่า  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละการประเมินความสามารถด้านการอ่าน 

(RT)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  ปีการศึกษา  2560 – 2561  ในภาพรวม  2  สมรรถนะ  พบว่า 
 สมรรถนะด้านการอ่านออกเสียงในปีการศึกษา  2561  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา  
2560  เท่ากับ  13.08  คะแนน 
  สมรรถนะด้านการอ่านออกรู้เรื่องในปีการศึกษา  2561  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา  
2560  เท่ากับ  4.12  คะแนน 
 รวม  2  สมรรถนะในปีการศึกษา  2561  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา  2560  
เท่ากับ  6.20  คะแนน 

    2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน  262  คน  (เด็กปกติ :262 คน,เด็กพิเศษ : 0 
คน)  รอผลการทดสอบประมาณเดือนเมษายน  2563 
   ตารางแสดงผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2560 – 2561                                                                  
                                   

(ปีการศึกษา 2562 รอผลการทดสอบ) 
 

ควำมสำมำรถ ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ผลต่ำง 

ด้านภาษา 63.59 60.75 -2.84 

ด้านค านวณ 48.32 56.36 +0.04 

ด้านเหตุผล 54.87 57.79 +2.92 

รวม 3 ด้ำน 55.60 58.30 +2.70 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
(National Test :NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2560 – 2561 

 

 
 

จากตารางสรุปได้ว่าผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2560 – 2561  
ในภาพรวม  3  ด้าน  พบว่า   

ด้านการอ่านในปีการศึกษา 2561  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละลดลงจากปีการศึกษา 2560  เท่ากับ  2.84 
ด้านการค านวณ  ในปีการศึกษา  2561  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา  2560  เท่ากับ  

8.04 
ด้านเหตุผล  ในปีการศึกษา  2561  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละเพิ่มข้ึน  จากปีการศึกษา  2560  เท่ากับ  

2.92 
รวม  3  ด้าน  ในปีการศึกษา  2561  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา  2560  เท่ากับ  

2.70 
3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-

Net)  ในวิชาภาษาไทย  คิดเป็นร้อยละ  55.96  วิชาภาษาอังกฤษ  คิดเป็นร้อยละ  44.77  วิชาคณิตศาสตร์  
41.97  วิชาวิทยาศาสตร์  43.41   
  ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  ระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี  6  ปีการศึกษา  2560 – 2562 
 

รำยวิชำ ปีกำรศึกษำ  2560 ปีกำรศึกษำ  2561 ปีกำรศึกษำ  2562 

ภาษาไทย 54.83 64.12 55.96 

คณิตศาสตร์ 47.11 49.18 41.97 

วิทยาศาสตร์ 43.86 43.66 43.41 

ภาษาอังกฤษ 46.93 50.59 44.77 

เฉลี่ย 4 สำระ 48.18 51.89 46.53 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6   
ปีการศึกษา  2560 – 2562 

 

 
 

 
จากตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของโรงเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-

NET)  จ าแนกตามรายวิชาของช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  2560 – 2562   เมื่อพิจารณาในภาพรวม
รายวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา  2561  มีคะแนนเฉล่ียของทุก
กลุ่มสาระสูงกว่าปีการศึกษา  2562  และปีการศึกษา  2561  เนื่องจากนักเรียนในแต่ละปีการศึกษามีความ
แตกต่างกัน 
   4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  สามารถสอบเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ใน
โครงการห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนท่ีมีการแข่งขนัสูง  ดังนี้ 
  -  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
  -  โรงเรียนอุดมดรุณี 
  -  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
  -  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  -  โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  พิษณุโลก 
  -  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   
 

 1.1.3  คุณภำพด้ำนทักษะภำษำ  ทักษะกำรคิดค ำนวณ  และกระบวนกำรท ำงำน 
       นักเรียนได้รับรำงวัลด้ำนวิชำกำรและคุณธรรม 
       -  รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย  “Thailand  Mathematics  
Contest”  TMC 
       -  รางวัลเหรียญทองคณิตศาสตร์และเหรียญทองแดงวิทยาศาสตร์  ASMO  THAI  ASIAN  
SCIENEC & MATH  OLYMPIADS 
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       -  รางวัลเหรียญทองการสอบชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร 
       -  รางวัลเหรียญทองการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  (World Class Standard  School  
Symposium)  ระดับชาติ 
       -  รางวัลเหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  (Impromptu  Speech  ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  1 – 3  และช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 – 6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  จังหวัด
สุโขทัย  
       -  รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทาน  (Story  Telling)  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ  จังหวัดสุโขทัย  
       -  รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน  การประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ  TAC 
(Thailand  Academic  Contest) 
       -  รางวัลเหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ  จังหวัดสุโขทัย  
       -  รางวัลเหรียญทองการแข่งขันยอดปัญญาวชิาการอนุบาลภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก 
       -  รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันคณิตศาสตร์  Australian  Mathematics Competition  
2018 
       -  รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย  ครั้งท่ี  6  Thailand  
Mathematics  Contest 
       -  รางวัลเหรียญเงิน  การสอบแข่งขัน  MATH-ENG CONTEST  ของ  Learn & Play  
MATHGROUP 
       -  รางวัลเหรียญเงินวิทยาศาสตร์  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สสวท)  ระดับประเทศ 
       -  รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันวิทยาศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ  ครั้ง ท่ี  13 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มูลนิธิร่มฉัตร 
       -  รางวัลดีเด่นปี2562 จากส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ปี 2562 
       -  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาษาอังกฤษ  “NAKHON  SAWAN S-M-E  Contest” 
       -  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิทยาศาสตร์  “NAKHON  SAWAN S-M-E  Contest” 
       -  รางวัลชมเชยชิงแชมป์ประเทศไทย  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบ
ออนไลน์  System  English  Online  Co. Ltd. 
       -  รางวัลคะแนนยอดเย่ียมอันดับท่ี 3  ของประเทศ  การทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ของบริษัทเสริมปัญญา 
       -  รางวัลคะแนนยอดเย่ียมอันดับท่ี 2  ของประเทศ  การทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ของ
บริษัทเสริมปัญญา 
       -  รางวัลท่ี  1  ของภาคเหนือ  การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์  (Math  Genius)  ของบริษัท
เซ็นเตอร์วัน  เอ็ดดูเคช่ัน  จ ากัด 
       -  รางวัลท่ี  1  ของภาคเหนือ  การทดสอบความรู้ทางภาษาไทย  ของบริษัทเสริมปัญญา 



       -  รางวัลท่ี  1  ของจังหวัด  สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)  
รอบ  All  Star  Intelligent  Contest  ปี  2562 
       -  รางวัลท่ี  1  ของจังหวัด  การสอบความรู้วิชา  Advance  English  ของบริษัทเสริม
ปัญญา 
       -  รางวัลท่ี  1  ของจังหวัด  การสอบ  General  English  Proficiency  Test  ของบริษัท
เสริมปัญญา 
       -  รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ปี  2562 
       -  รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ  และกิจกรรมคัดลายมือเนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ  ปี  2562  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต  1 
       -  รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัยเขต  1 

    1.1.4  คุณภำพด้ำนศิลปวัฒนธรรมและกำรกีฬำ 
  1.  ด้านศิลปวัฒนธรรม 
       -  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1 
       -  รางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  การประกวดเด่ียวฆ้องวงเล็ก  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปีการศึกษา  2562 
       -  รางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  การประกวดเด่ียวฆ้องวงเล็ก ช้ัน ป.1-6 ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  1 
       -  รางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ  ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับชาติ (World-Class  Standard  School  
Symposium)  ครั้งท่ี  3  ภาคเหนือ  ณ  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  จังหวัดพิษณุโลก 
       -  รางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทชาย  และหญิง  ระดับข้ัน  
ป.1 – ป.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งท่ี  69 
  2.  ด้านกีฬา 
       โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย  มีพื้นท่ีในการเล่นกีฬาท่ีจ ากัด  ไม่มีสระว่ายน้ าหรือสนามฝึกกีฬาใน
ร่ม  แต่โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยก็ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก าลังกาย  เล่นกีฬาในเวลาว่าง  สนับสนุนส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  รับรองการเป็นนักกีฬาให้กับนักเรียนท่ีไปแข่งขัน  นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย  
สร้างช่ือเสียงด้านกีฬาและเป็นตัวอย่างท่ีดีต่อนักเรียนทุกคน  ได้เข้าแข่งขันกีฬาท่ีจัดขึ้นท้ังในและต่างจังหวัด  
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันขึ้นมากมาย  อาทิ  เช่น 
       -  รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันว่ายน้ าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ภาค 2)        
ณ  จังหวัดสุพรรณบุรี 
       -  รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันว่ายน้ าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ภาค 5)        
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ 
       -  รางวัลชนะเลิศ  ประเภทรวมอุปกรณ์กีฬายิมนาสติกศิลป์  รายการ  Falcons  
Gymnastics  Junior Championships 



       -  รางวัลชนะเลิศประเภทต่อสู้น้ าหนักไม่เกิน  43  กก.  รุ่นอายุ  11 – 13  ปี  การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ภาค  5  ครั้งท่ี  36  ตากเกมส์ 
       -  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง  รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี  ระดับกลุ่ม  
ระดับจังหวัด  ระดับเขตพื้นท่ี 
 1.2 คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน  
 ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
 ผลการปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ได้จัดโครงการวันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญทางประเพณีและ
วัฒนธรรมและการแสดงในงานประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน/ภายนอกโรงเรียน โครงการส่งเสริมด้านวิชาการผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อ
ยกระดับการเรียนรู้สู่นักเรียน (PLC) ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รูปแบบบูรณาการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมทักษะห้องเรียนวิทยาศาสตร์แบบเข้ม 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมโครงการ Stem และกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้บึงบอระเพ็ด โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนานักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีทักษะการท างาน รักการท างาน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย โครงการวันภาษาไทยและ
วันสุนทรภู่ ค่ายอัจฉริยภาพ ทางภาษาไทย โครงการมัคคุเทศก์น้อยหัวใจอาสา และโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางดนตรีเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยมีผลท่ีเกิดขึ้น ดังนี้ 
 1.2.1 คุณภาพด้านคุณลักษณะของนักเรียน นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ในระดับดีขึ้นไป จ านวน 1 ,596 คน คิดเป็นร้อยละ 98.94 มี
รายละเอียด ดังนี้ 
  1) ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  ช่วงเช้าก่อนเคารพธงชาติ มีกิจกรรมเสียงตามสายเปิดเพลงภูมิแผ่นดินสดุดี   จอมราชา 
นักเรียนเข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ กล่าวค าปฏิญาณ การปลูกจิตส านึกให้นักเรียน
เป็นคนดี โดยผ่านกิจกรรมสภานักเรียน พร้อมครูเวรประจ าวันร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู รู้จักและร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมพิธีถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
ร่วมกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมความรักในแผ่นดินเกิด เช่น กิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย กิจกรรมศึกษาศูนย์
เรียนรู้ชุมชนวัดวิถี (เครื่องปั้นดินเผาทุ่งหลวง) กิจกรรมศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ (บ้าน
จ่าก้อง) เข้าร่วมพิธีทางศาสนา เช่น การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ การร่วมกิจกรรมถวายเทียน
พรรษา การร่วมท าบุญตามก าลังศรัทธาในวาระต่างๆ การร่วมค่ายคุณธรรมและค่ายธรรมะท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
 2) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  เมื่อนักเรียนเก็บส่ิงของท่ีผู้อื่นท าตกหล่นได้ จะน าไปมอบให้คุณครูจดบันทึกช่ือผู้เก็บได้และให้
คุณครูประกาศตามหาเจ้าของ เมื่อส้ินปีการศึกษาทางโรงเรียนจะประกาศคุณความดีโดยการมอบเกียรติบัตร 
 
 
 
 
 



 3) มีวินัย เคารพกฎระเบียบ 
  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย มีสัญญาณบอกเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่างๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาท่ีก าหนด ถ้ามีการเปล่ียนสถานท่ีเรียนหรือเปล่ียนวิชาเรียน นักเรียน
เคารพกฎระเบียบ และปฏิบัติตามข้อตกลง โดยการเดินเป็นแถว เข้าแถว รับอาหารกลางวันหรือรับส่ิงของ แต่ง
กายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน จัดโต๊ะเรียนของตนเป็นระเบียบและเก็บของเข้าท่ีเมื่อใช้เสร็จ ท้ิงขยะเป็นท่ี 
โดยแยกชนิดของขยะแต่ละประเภท  
 4) ใฝ่เรียนรู้ 
  นักเรียนมีความรู้ตั้งใจเรียน จัดหนังสือและเตรียมส่ิงของท่ีต้องใช้ตามตารางเรียนก่อนมาเรียน
ทุกวัน หมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ท้ังในและนอกห้องเรียน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้นอย่าง
สนุกสนาน และมีความสุข เช่น กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย กิจกรรมการเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่าย วิทย์-คณิต (Stem) กิจกรรมการเรียนรู้ PLC กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านโครงงาน 
IS กิจกรรมส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning กิจกรรมส่งเสริมนิสันรักการอ่าน 
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และกิจกรรมการสอบแข่งขันท้ังภาครัฐบาลและเอกชน ท่ีได้รับความสนใจจาก
นักเรียนต้ังแต่ปีการศึกษา 2560-2562  มากขึ้นทุกปีการศึกษา เนื่องจากนักเรียนต้องการสะสมประสบการณ์ 
ในการเรียนรู้ให้มากขึ้น ท าให้นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันจากรายการต่างๆ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น
ได้ 
 5) อยู่อย่างพอเพียง 
  นักเรียนไม่ใช่จ่ายฟุ่มเฟือย โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต รู้จักน าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ รณรงค์การใช้น้ าใช้ไฟ   อย่างประหยัด ท างานตาม
ความสามารถของตนเองโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น รู้จักดูแลตนเองเหมาะสมตามวัย รู้จักการเตรียมตัวพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงในโลกท่ีไม่มีอะไรแน่นอน เช่น โรคโควิด 19 
 6) มุ่งมั่นในการท างาน 
  นักเรียนรู้จักวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง มีการท างานร่วมกันในกลุ่มเพื่อนต้ังใจเรียน ส่ง
งานครบถ้วน ด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเท ก าลังกายก าลังใจ รับผิดชอบต่อตนเองและหน้าท่ีต่างๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย ท างานท่ีรับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงตามเวลา มีความอดทนในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย และรู้จักช่ืน
ชมผลงานของผู้อื่นด้วยความภาคภูมิใจ 
 7) รักความเป็นไทย 
  นักเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย โดย
แต่งกายชุดไทยสวยงาม พูดภาษาไทยชัดเจน ถูกต้อง และมีสัมมาคารวะ ยกมือไหว้ทักทายครูหรือผู้อื่นอย่างสุภาพ 
เคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญูต่อพ่อแม่และครู ให้ความเคารพผู้อื่น ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย “มี
วินัย ยิ้มไหว้ ทักทายกัน”  
 8) มีจิตสาธารณะ 
  นักเรียนมีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานต่างๆ ของครู รู้จักช่วยเหลือเพื่อนในช้ันเรียน และต่าง
ช้ันเรียน มีจิตอาสาช่วยกันดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบของห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนช่วยกันปิดน้ าปิด
ไฟ รุ่นพี่ช่วยดูแลรุ่นน้องในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้า กิจกรรมท่ีจัดขึ้นในห้องประชุม
หรือกิจกรรมท่ีจัดกลางแจ้ง 
 
 



 1.2.2 คุณภาพด้านสุขภาวะ 
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 1,613 คน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จ านวน 1,301 คน คิดเป็นร้อยละ 80.66 นักเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์ จ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 19.34 ครูให้ค าแนะน าในการปรับปรุงสมรรถภาพนักเรียนท่ีมี
น้ าหนักเกินเกณฑ์ ให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกก าลังกาย 
 1.2.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมการควบคุมและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน โดยช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงนักเรียนปีละ 4 ครั้ง เพื่อตรวจดูภาวะโภชนาการของนักเรียนทุกคน 
 1.2.4 โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกิจกรรมประชุมพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง 
กิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน และกิจกรรมโฮมรูม คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วน
นักเรียนในกลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา และนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ลดจ านวนลงร้อยละ 98.46 
เนื่องจากได้รับการช่วยเหลือ ดูแล ให้ค าปรึกษา ร่วมกับแก้ปัญหาและ ส่งต่อข้อมูลกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อเนื่อง 

แผนพัฒนำเพื่อให้ได้ระดับคุณภำพที่สูงขึ้น 
 1 ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในทุกปีการศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดความสามารถท่ี
หลากหลายของผู้เรียน และให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 
 2 ด้วยนักเรียนมีเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีพื้นฐานทางครอบครัวท่ีแตกต่างกัน ท าให้เกิดความแตกต่างกันใน
เรื่องระเบียบวินัย ความส านึกท่ีดีต่อสังคมและกิริยามารยาท ซึ่งต้องปรับพฤติกรรมนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคน
มีลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 3 นักเรียนมีความต้องการในการเล่นกีฬาในยามว่าง ต้องการมีสถานท่ีออกก าลังกาย ท่ีหลากหลายและ
เพียงพอ แต่ด้วยความจ ากัดของงบประมาณ ท าให้โรงเรียนยังไม่สามารถจัดสนามกีฬาได้อย่างเพียงพอกับความ
ต้องการของนักเรียน 
 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร 
 2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน 
 ระดับคุณภำพ :  ดีเลิศ 
 ผลการปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ปีการศึกษา 2562 ภายใต้การน าองค์กร 
ด้วยระบบคุณภาพ OBEC QA ตามเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงมีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2569 และนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ไว้ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐาน ความเป็นไปไทย  
    ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเกณฑ์โรงเรียน 
       มาตรฐานสากล และให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
     รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม 
   2. ส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถมีคุณภาพ 
     ตามมาตรฐานวิชาชีพ 



   3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมาตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
     สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 
   4. พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
     การศึกษา 
   5. จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ท่ีหลากหลายอย่างมี 
     คุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
   6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
   7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ 
     เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   8. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคี 
     เครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
   9. บูรณาการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 เป้ำหมำย 1. ผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
     และสติปัญญาอย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่อง 
   2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
     การเรียนรู้อย่างสมดุล ตามหลักพัฒนาการสมองและพหุปัญญา 
     ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     พุทธศักราช 2551 
   3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    - เป็นเลิศวิชาการ 
    - ส่ือสารสองภาษา 
    - ล้ าหน้าทางความคิด 
    - ผลิตงานอย่างอย่างสร้างสรรค์ 
    - ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
   4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียน 
      เป็นส าคัญ มีระบบการวัดและประเมินผลท่ีมีมาตรฐานตามตัวชี้วัด 
      ผลิตส่ือ/นวัตกรรมท่ีสร้างสรรค์ แลกเปล่ียนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง 
      โดยใช้กระบวนการ PLC มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
      ในการส่ือสารอยู่ในระดับดี และจัดท างานวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแก้ 
      ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
      ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   5. สถานศึกษา ใช้รูปแบบการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBEC QA 

 กลยุทธ์ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ตามหลักสูตร 
     การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
     ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 



   2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้และสร้าง 
     สังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3. พัฒนาระบบการบริหาร นิเทศ ก ากับติดตาม และปรับปรุงงานอย่าง 
     ต่อเนื่อง ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   4. พัฒนากระบวนการในการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างยั่งยืน 
   5. พัฒนากระบวนการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   6. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส านึกความเป็นไทย และการด ารงชีวิตตาม 
 
 
     วิถีไทย โดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ผลกำรปฏิบัติงำนจนบรรลุเป้ำหมำย ตามมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารบริการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา : การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสถานศึกษาก าหนด ดังนี้ 
 การขับเคล่ือนโดยใช้กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ภายใต้ระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBEC QA  นั้น ท าให้เกิดผล
จากการด าเนินงานท่ีโรงเรียนประเมินตนเองตามมาตรฐานการประเมินภายใน ตามค่าเป้าหมาย ท้ังระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
  
ระดับปฐมวัย 
  มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพเด็กของเด็ก ต้ังค่าเป้าหมาย ร้อยละ  70  ระดับคุณภาพ  ดเลิ 
   ผล : ด าเนินการได้ตามค่าเป้าหมาย อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
  มำตรฐำนที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  70   
   ระดับคุณภาพดี 
   ผล : ด าเนินการได้ตามค่าเป้าหมาย อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 
 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ต้ังค่าเป้าหมายร้อยละ  75  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
   ผล : ด าเนินการได้ตามค่าเป้าหมาย อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  มำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ต้ังค่าเป้าหมายร้อยละ  75  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
   ผล : ด าเนินการได้ตามค่าเป้าหมาย อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

การขับเคลื่อนกลยุทธ์ของโรงเรียนอนบุาลสุโขทยั 
 

 

 
กลยุทธ์ 

พันธกิจ 

- การบริหารงานวิชาการ 
- การบริหารงานบุคคล 
- การบริหารงบประมาณ 
- การบริหารทั่วไป 
 

 
เป้าประสงค ์

 
วิสัยทัศน์ 

   -   คุณภาพเด็ก/            
       คุณภาพผู้เรียน 
   -   คุณภาพการ 
       บริหารจัดการ 
   -   คุณภาพการ 
       จัดการเรียนรู้ 

 

Best School 



  2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
   ระดับคุณภำพ :  ดีเลิศ 
    โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย มีระบบการบริหารการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามโครงสร้างการ
บริหารงาน 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป ภายใต้ระบบคุณภาพคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล ในรูปแบบ Anuban SKT Model ท่ีเน้น
การมีส่วนร่วมเพื่อไปสู่ความเป็นเอกภาพร่วมกันทุกด้านภายในองค์กร โดยท่ีใช้กระบวนการ PDCA ควบคู่กับ 
POCCC ในการบริหารการจัดการ ตาม Anuban SKT Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลกำรปฏิบัติงำนจนบรรลุเป้ำหมำย  ตามมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา : การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 จากการใช้ระบบการจัดการคุณภาพสถานศึกษา ด้วย Anuban SKT Model แล้วท าให้เกิดผลจากการ
ด าเนินงานท่ีโรงเรียนประเมินตนเอง ตามมาตรฐานประเมินภายใน ตามเป้าหมาย ดังนี้ 
 2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน  
รอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ต้ังค่าเป้าหมายร้อยละ  75  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 ผล : ด าเนินการได้ตามค่าเป้าหมาย อยู่ในดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
  โรงเรียนด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ภายใต้ความเช่ือว่านักเรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ ตามศักยภาพ ดังนี้ 
 
 



  - หลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้านภาษา (Intensive English Program) 
  - หลักสูตรห้องเรียนปกติแบบเข้มด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
  - หลักสูตรห้องเรียนปกติแบบเข้มด้านภาษาไทย 
  - หลักสูตรห้องเรียนปกติ 
  - หลักสูตร  English Bilingual Education (EBE) 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตามระดับความสามารถและความถนัดของตนเองเต็มตามศักยภาพ แต่ละหลักสูตร 
มีจุดเน้นท่ีแตกต่างกันออกไปจนกลายเป็นบุคลิกผู้เรียนของแต่ละหลักสูตร นอกจากนั้นมีการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และการเปล่ียนแปลง   ของสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงท้ัง
ระดับจุลภาค จนถึงมหัพภาค ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ทางด้านวิชาการผ่านการจัดการเรียนรู้ ท้ัง 8 กลุ่มสาระ การ
เรียนรู้ท่ีก าหนดเป็นโครงสร้างหลักสูตรไว้ในแต่ละหลักสูตร ควบคู่กับการเรียนรู้ทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนเป็น
บุคคลท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะท้ัง 5 ประการ ตามท่ีหลักสูตรก าหนดได้ ท่ีจัดอยู่ในรูปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้กิจกรรม และโครงการของระดับสายช้ันและระดับโรงเรียน ส่ิงท่ีประสบความส าเร็จ
สะท้อนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา และระดับชาติ รวมถึงจ านวนความต้องการเข้าเรียนใน
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย มีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา 
 2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
   ต้ังค่าเป้าหมายร้อยละ  75  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
  ผล : ด าเนินการได้ตามค่าเป้าหมาย อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
  โรงเรียนมีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ผ่าน
กิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรม
พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ และด้านท่ีสนใจ ท้ังโรงเรียนด าเนินการจัดอบรมหน่วยงานท่ีสนับสนุนจัดฝึกอบรม 
หน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรม หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดฝึกอบรมและพัฒนา หรือการพัฒนาตนเองจาก
การอ่าน การศึกษาจากส่ือโซเชียล ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างาน การจัดการเรียนรู้ การด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ เพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีการ PLC กันทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และโรงเรียนมีการบริหารงานบุคคล 
ในรูปแบบการ  มีส่วนร่วมเป็น Team Work และภายใต้แนวคิด Put The Right Man On The Right Job            
มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างเป็นระบบตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมายโดยใช้ Anuban SKT Model เป็น
กรอบการด าเนินงาน 
 2.3 การวางแผนการบริหารและจัดการข้อมูลสาระสนเทศอย่างเป็นระบบ 
  ต้ังค่าเป้าหมายร้อยละ  75  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
  ผล : ด าเนินการได้ตามค่าเป้าหมาย อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
  โรงเรียนมีการวางแผนการจัดการด้านข้อมูลสาระสนเทศ ดังนี้ 
  1. จัดหาเครื่องมือ  มีจ านวนเพียงพอและทันสมัยในการจัดท าข้อมูลสาระสนเทศ  
   และเครื่องมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวก แก่ผู้ใช้งานในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
   หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียน เช่น อุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ 
  2. จัดหาซอฟต์แวร์ท่ีใช้ให้เหมาะสมกับงานต่างๆ อย่างเพียงพอ และมีการปรับปรุง 
   พัฒนาให้รองรับทันระบบกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ีร่วมพฒันา 
   การจัดการศึกษา 
  3. ทีมงานจัดท าฐานข้อมูลระดับสถานศึกษา ระดับสายช้ัน และระดับกลุ่มสาระ 
   เรียนรู้ ท่ีมีการด าเนินงานวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นข้อมูลท่ีมีคุณภาพ เช่ือถือ 



   และอ้างอิงได้ ในการน ามาใช้ในการด าเนินงานต่างๆ ตามแผนงาน โครงการและ 
   กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
  4. เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมระบบสาระสนเทศประจ าแผน งานท้ัง 4 งาน เพื่ออ านวยความ 
   สะดวกและปรับปรุงข้อมูลในแผนงานให้เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 
  5. อบรมการใช้ข้อมูลสาระสนเทศให้กับบุคลากรในโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
   เพื่อทบทวนวิธีการเข้าถึงข้อมูลสาระสนเทศการน าข้อมูลสาระสนเทศมาใช้ในการ 
   พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการจัดการเรียนรู้  
   และการพัฒนางานท่ีตนเองรับผิดชอบ 
  6. มีการทบทวนข้อมูลสาระสนเทศ และประเมินการใช้สาระสนเทศจากบุคลากรภายใน 
   และภายนอก ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  7. มีการน าข้อมูลสารสนเทศ จากทุกแผนงานมาใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการศึกษา 
  8. ส่งเสริมให้ข้อมูล และบุคลากรทางการศึกษาจัดท าข้อมูลสาระสนเทศของตนเองผ่าน 
   ระบบ electronics เพื่อลดการใช้กระดาษและปริมาณการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ี 
   เกี่ยวข้องกับภาระงานน ามาใช้ประโยชน์ได้ในการท างานได้ทุกที 
  9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ระบบสาระสนเทศท้ังในการเรียนรู้ในโรงเรียนและบ้านอย่างสร้างสรรค์ 
  10. ผู้บริหารมีการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพในการส่ือสารในองค์กรและ 
    นอกองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจ ความเช่ือมั่นในคุณภาพของการบริหารการจัดการ 
    ศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
  11. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยสามารถเข้าถึง 
    ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการส่งเสริมบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน 
    อนุบาลสุโขทัย 
  12. มีระบบข้อมูลสาระสนเทศท่ีมีการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลนี้เช่ือถือได้ 
  13. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีท้ังภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ 
  14. ประเมินผลการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยทุกปีการศึกษา 
 2.4 การวางแผนและวัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
  อย่างมีคุณภาพ ต้ังค่าเป้าหมายร้อยละ  75  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
  ผล : ด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
   จากการประกาศเอกลักษณ์ ของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย “สะอาด ร่มรื่น และเป็นแหล่งเรียนรู้” 
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถม
ศึกษา มีจ านวนท้ังส้ิน 56 ห้องเรียน ประกอบด้วย ระดับอนุบาล 1-3 จ านวน 13 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา 
จ านวน 43 ห้องเรียน มีอาคารเรียนท้ังส้ิน 5 อาคาร เรียน โดยมีจ านวนห้องท้ังส้ิน มีห้องเรียนท้ังส้ิน 86 
ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียน 56 ห้องเรียนอีก 30 ห้องเรียน เป็นห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทาง  นาฏศิลป ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องศูนย์ PEER CENTER ห้องสมุด 
ห้องวัดและเมินผลห้องศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ ห้องเรียนสีเขียว ห้องพัสดุ ห้องดนตรีไทย ห้องพักครูของสายช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ห้องภาษาไทย ห้องเทคโนโลยี ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนั้นยังมีอาคารประกอบ    
ท่ีรองรับการจัดกิจกรรมในภาพรวม เช่น อาคารหอประชุม สมเกียรติชอบผล อาคารโดมบัวชมพู อาคารประกอบ
ท่ีจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย เช่น อาคารธุรการ อาคารพยาบาล อาคารศิลปะ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย บ้าน 
Montessori อาคารพละศึกษา และมีสวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร แบบจ าลองศาลพระแม่ย่าและพ่อขุน



รามค าแหงมหาราช สนามเด็กเล่นส าหรับนักเรียนปฐมวัย ลานจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ทุกพื้นท่ีในโรงเรียนอนุบาล
สุโขทัย เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน ท่ีครูผู้สอนจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัด ใน
งานสาระเรียนรู้ที่สอน ท้ังท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ โดยมีระบบการบริหารจัดการดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารงานบุคคล  แต่งต้ังและมอบหมายภาระงานให้กับลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว
ประจ าอาคารทั้ง 5 อาคาร และอาคารประกอบ ตามจุด มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยหัวหน้าสายช้ัน หัวหน้า
อาคาร และรายงานผลประจ าทุกเดือน 
 2. ฝ่ายบริหารสถานท่ีด าเนินการ จัดหา/จัดท า  ระบบป้องกันภัยต่างๆ เช่น  อัคคีภัย มีเครื่องดับไฟ 
ประจ าแต่ละช้ันของอาคาร มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ท้ังระบบ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเกี่ยวข้องกับอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ ให้อยู่ในสถานท่ีใช้งานได้ทุกภาคเรียน จัดวางระบบน้ าด่ืมทุกอาคาร เพื่ออ านวยความ
สะดวกกับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน วางระบบ Internet คลอบคลุมการใช้งานได้ท้ังระบบการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ ซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ และสวยงาม จัดตกแต่งสถานท่ีให้สวย และ
เหมาะกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ ร่มรื่น และสะอาดตลอดท้ังวัน ซ่อมแซมห้องน้ า ท้ังในส่วนเขตนักเรียน และ
บุคลากรใหใ้ช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จัดหาโต๊ะเก้าอี้ ให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ตกแต่งต้นไม้ขนาดใหญ่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันการโค่น
ล้ม หากมีพายุฝนหรือมีกระแสลมแรงในช่วงฤดูฝน ดูแลเรื่องน้ าประปาและน้ าบาดาลเพื่ออ านวยความสะดวกกับ
นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน จัดระบบความปลอดภัยการเข้า-ออก โรงเรียนของนักเรียน เพื่อให้ปลอดภัย
สูงสุดจัดสร้างท่ีจอดรถ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และผู้ท่ีมาติดต่อ
ประสานงาน 
 3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล จัดเวรยามดูแลความปลอดภัย ในสถานศึกษา เพื่อในวันเปิดเรียน และวันหยุด
อย่างเป็นระบบ 
 4. ฝ่ายบริหารวิชาการ แจ้งความต้องการอุปกรณ์การทางเทคโนโลยีและอุปกรณ์อื่นท่ีจ าเป็นต่อการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อติดต้ังในห้องเรียนและอาคารประกอบไปยังฝ่ายบริหารทั่วไป ติดตามการใช้งานและประเมินผล
ความรู้ในการใช้งาน 
 5. ฝ่ายบริหารงบประมาณ จัดสรรงบประมาณ และให้ข้อเสนอแนะในการใช้งบประมาณตามระเบียบ
การเงินและพัสดุ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
    

        -    งานบริหารงานวิชาการ 
        -   งานบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
       - งานบริหารงานทั่วไป 
       - งานบริหารงานงบประมาณ 

แผนการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อม 

ความจ าเป็น/ 
ความต้องการ 

 

สถานที่ 
วัสดุ/อุปกรณ์/
คน 

ห้องเรียน/ 
อาคารประกอบ/ 
พ้ืนที่กิจการ 

แหล่งเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ 

ผู้เรียนมี
คุณภาพ 



3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการส่วนรับผิดชอบ ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  
 ต้ังค่าเป้าหมายร้อยละ  75  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 ผล : ด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
 1. ด้ำนผู้เรียน 
  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย มีการบริหารจัดการตาม Aruban SKT Model ภายใต้การมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งให้
ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญหา มีความสุข มีศักยภาพ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2561) ผ่านกิจกรรม การส่ือสาร โครงการต่างๆ  
  1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าในตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลัก
พุทธศาสนา หรือศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มีหน่วยงาน/บุคคลท่ีเข้ามามีส่วนร่วม
ได้แก่ ส านักวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย วัดกระชงคาราม วัดไทยชุมพล และพระวิทยากร ท่ีเชิญมาจัดกิจกรรม และ
โครงการ ปราชญ์ชุมชน / ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลสุโขทัยและผู้ปกครองนักเรียน 
  2. มคีวามรู้อันเป็นหลักสากล และมีความสามารถในการส่ือสาร การคิดแก้ไขปัญหาการใช้เทคโนโลยี 
และทักษะชีวิต หน่วยงาน/บุคคล ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 
1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันภาษา สถาบันพัฒนาศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ปราชญ์ชุมชน และครูภูมิปัญญา ผู้ปกครองของนักเรียนและข้าราชการครูและ
บุคลากร สถาบันวิทยาศาสตร์  
  3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต ท่ีดีมีสุขนิสัยท่ีดี และรักการออกก าลังกายหน่วยงาน/บุคคลท่ีเข้ามามี
ส่วนร่วม ได้แก่ โรงพยาบาลสุโขทัย สาธารณะสุขจังหวัดสุโขทัย องค์การบริหาร  ส่วนต าบลปากแคว  
  4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิต และ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย หน่วยงาน/บุคคลท่ีมีส่วนร่วม ผู้ปกครองนักเรียน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากแคว เทศบาลเมืองสุโขทัย กกต.จังหวัดสุโขทัยกรรมการปกครองของจังหวัดสุโขทัย 
  5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม มีจิต
สาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์ และสร้างส่ิงท่ีดีงามในชุมชน และอยู่ร่วมกับในสังคม   อย่างมีความสุข หน่วยงานและ
บุคคลท่ีเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ ส านักวัฒนธรรมจังหวัด กศน. จังหวัดสุโขทัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 
เทศบาลเมืองสุโขทัย สถาบันพัฒนศิลป์สุโขทัย ผู้ปกครองของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาล
สุโขทัย ปราชญ์ชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน และครูภูมิปัญญา 
 
ด้ำนบุคลำกร 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน่วยงานท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครู ได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย หน่วยงานการปกครองจังหวัดสุโขทัย หน่วยงานภาคเอกชน 
 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบริหำรกำรศึกษำ 
 หน่วยงาน/บุคคล ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมและรีบต้องรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
ตามบทบาทและหน้าท่ี โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 



เพื่อขอความเห็นชอบ รับฟังข้อเสนอแนะและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษาทุก
ปีการศึกษา และประกาศผลการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ต่อสาธารณะทราบ และรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ไปยังต้นสังกัดทราบ 
 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 
 3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 ควรปฏิบัติงานท่ีส่งผลให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ด าเนินการสร้างและพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและผู้เรียน ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา ซึ่งน าไปสู่การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพโดยโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
จ านวน 5 หลักสูตรคือ  
 1.หลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ 
 2.หลักสูตรห้องเรียนปกติแบบเข้ม EBE 
 3.ห้องเรียนหลักสูตรปกติแบบเข้มภาษาไทย 
 4.หลักสูตรห้องเรียนปกติ 
ครูทุกคนเข้ารับการอบรมแลกเปล่ียนและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อน ารูปแบบและวิธีการสอนท่ีเป็นผู้เรียน
เป็นส าคัญมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนครูทุกคน สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เกิดองค์ความรู้ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและใช้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความรู้ท่ีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีกระบวนการด าเนินการดังนี้ 
 
 3.1.1กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกหอ้งเรียน 
 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยมีการด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน โยการส่งเสริมใช้ครู
จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตรและออกแบบ
แผนการสอดท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้และบริบทของผู้เรียนส่งเสริมให้น ารูปแบบการสอนส่ือ
นวัตกรรมและเทคนิควิธีการใหม่ๆมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ น าแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มาใช้
เพื่อเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาเป็น รวมท้ังสิน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ างมีความสุข ภูมิใจในความเป็นไทย มี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์   มีความรู้ด้านวิทยาการและเทคโนโลยี ครูมีการจัดกิจกรรมท่ีช่วย
พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ มีทักษะและมีประสบการณ์ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถศึกษา
สืบหา ค้นคว้าความรู้ด้วยด้วยตนเองได้ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหอ้งเรียนท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ด้วย
การปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีดังนี้  
  1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสาธิต การ
แสดงบทบาทสมมติ การทดลอง การสอนโดยใช้เกมและเพลง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ในทุกขั้นตอนมีการประเมินผลเป็นระยะ เมื่อเกิดปัญหาครูผู้สอนจะวิเคราะห์ปัญหาและจัดท า
เป็นวิจัยในช้ันเรียน โดยทางโรงเรียนได้ก าหนดใช้ครูผู้สอน จัดท าวิจยั ในช้ันเรียน คนละ 1 เรื่อง/ปี 



  2) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปกิจกรรมวันส าคัญทางวิชาการ เช่น วันสุนทรภู่ 
วันภาษาไทย วันอาเซียน วันวิทยาศาสตร์ วันคริสต์มาส เป็นต้น 
  3) การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับวัย เช่น ระดับปฐมวัยหรือช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี1 ทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านจ่าก้อง อ.กงไกรลาศ      จังหวัดสุโขทัย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้ วัดพิพัฒน์มงคล อ.ทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี   จังหวัดพิษณุโลก 
  4) จัดกิจกรรมค่ายจัดการตามโครงการของแต่ละห้องเรียนในแต่ละหลักสูตรโดยเน้นเนื้อหาและ
วิทยากรท่ีเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนและสอดคล้องกับเป้าหมาย       ของหลักการ เช่น ห้องเรียน
พิเศษด้านภาษาอังกฤษจัดค่าย English Camp ห้องเรียนปกติแบบเข้มภาษาไทย จัดค่ายอัจฉริยะภาษาไทย การ
เข้าค่ายภาษาอังกฤษหลักสูตรห้องเรียนปกติ 
  5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรูณาการท้ังภายในกลุ่มสาระระหว่างกลุ่มสาระหรือตามใน
ระดับช้ัน เช่น การเรียนการสอนบรรณาการกิจกรรม STEM ศึกษาบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ กิจกรรม
ห้องเรียนสีเขียว กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ อนุบาลรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  6) จัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ
สอนตามแนวปฏิบัติการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริม
ให้มีนิสัยรักการอ่าน สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน สนับสนุนให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ โครงการ  ท่ีช่วยพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น 
โครงการส่งเสริม  ความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการห้องเรียนคุณภาพ โครงการมัคคุเทศก์น้อยหัวใจอาสา
โครงการส่งเสริมนิสัย       รักการอ่าน โครงการสวนพฤกษศาสตร์และสมุนไพร 
 3.1.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและควำมปลอดภัยของนักเรียน 
 นอกจากด้านพุทธิพิสัยแล้วโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยยังเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนเป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยการเน้นใช้กระบวนการคิดด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้กิจกรรมเด่นๆท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี มีดังนี้ 
  1) จัดกิจกรรมเฝ้าระวังภาวะโภชนาการด้วยการช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูงปีละ 1 ครั้ง และให้
นักเรียนประเมินภาวะโภชนาการของตนเองและบันทึกลงในแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ  ด้วยตนเองซึ่งจากการ
ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง พบว่านักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ปกติ คิดเป็นร้อยละ 100 จะมีนักเรียนบางส่วน
อยู่ในภาวะค่อนข้างอ้วนครูได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการออกก าลังกายเพื่อให้มีสุขภาพ
ร่างกายท่ีสมบรูณ์ตามวัย 
  2) โรงเรียนจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด   ในวันท่ี 26 
มิถุนายน เข้าร่วมโครงการครูต ารวจแดร์ จัดขบวนพาเหรดกีฬาสีภายในโรงเรียนเกี่ยวกับการจ่อต่านยาเสพติดจัด
กิจกรรมสอดแทรกในหน่อยการเรียนรู้ในห้องเรียน 
  3) จัดท าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการประชุผู้ปกครองช้ันเรียนมีคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง กิจกรรมเย่ียมงาน มอบทุนการศึกษา จัดการสอนซ่อมเสริมเป็นต้น 
  4) ส่งเสริมในนักเยนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น การท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งใน
วันขึ้นปีใหม่ การน านักเรียนถวายเทียนจ าพรรษาในวันอาสาฬหบูชา การสวดมนนั่งสมาธิทุกๆเช้า ในกิจกรรมหน้า
เสาธง การเข้าค่ายธรรมะเป็นต้น 



  5) จัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกรักษ์โลก รักส่ิงแวดล้อมและความเป็นไทย ใช้กับนักเรียนได้แก่ 
โครงการห้องเรียนสีเขียว กิจกรรมตัวไปไฟปิด กิจกรรมตลาดนัด อนุบาล รู้รักษ์พิทักษ์ส่ิงแวดล้อมการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) นิทรรศการมีชีวิต “ศิลป์เป็นหนื่ง” กิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ยกระดับการเรียนรู้สู่นักเรียน(PLC) โดยการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม  
  6) จัดท าโครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
  7) การจัดกิจกรรมสอนว่ายน้ าต้ังแต่ ระดับอนุบาล 3 - ประถมศึกษาปีท่ี 6  
แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้ระดับคุณภาพที่สูงขึ้น จากผลการด าเนินการในปีการศึกษานี้โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหา เพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไปจะมีระดับคุณภาพท่ีสูงขึ้น คือ ส่งเสริมให้
ครูจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่เป็น Active learning ให้มากขึ้น โดยการจัดให้ครบทุกวิชา ทุกระดับช้ัน เพื่อมุ่งสร้าง
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ นักเรียนสามารถเกิดองค์ความรู้ท่ียั่งยืน และสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้  
 ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 การปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ โดยมีส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีท้ังส่ือท่ีครูสร้างเอง ส่ือท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดหา 
ส่ือท่ีศูนย์การเรียนรู้ภายในโรงเรียนจัดหา ส่ือออนไลน์ต่างๆท่ีครูน ามาใช้ มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูและบุคลากรทุกค ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมท้ัง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 
ให้มีศักยภาพทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญ
ของเทคโนโลยี ครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสสารสนเทศ และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการพูด การฟัง 
การลงมือปฏิบัติ การทัศนศึกษา มีความสามารถด้านการคิดและสามารถปรับตัวเข้ากันสังคม  ได้ดีสถานศึกษามี
การพัฒนาให้บรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้ 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน แหล่งเรียนรู้ภำยนอก 

ห้องสมุด อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

ห้องมินิเธียเตอร์ วัดพิพัฒน์มงคลและสนามบินสุโขทัย 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนต้นแบบบ้านของพ่อ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

สวนสมุนไพร ศูนย์การเรียนรู้บ้านหุ่นเหล็ก จังหวัดอ่างทอง 

อนุสาวรีย์จ าลองพระแม่ย่า
พ่อขุนรามค าแหง 

ตลาดน้ าอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ห้องเรียนสีเขียว ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสองพี่น้องจังหวัดล าปาง 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สถาบันทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี 
ห้องดนตรี ค่ายจิระประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ 
ห้องนาฏศิลป์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านจ่าก้อง จังหวัดสุโขทัย 



แหล่งเรียนรู้ภำยใน แหล่งเรียนรู้ภำยนอก 
สระว่ายน้ า Art In Paradise จังหวัดเชียงใหม่ 
 สวนน้ าพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
 สถานรถไฟพรหมพิรามและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก 
 หุบป่าตาด วัดสังกัสคีรี ศูนย์วงเดือน วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี 
 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัตวิถี (เครื่องปั้นดินเผาทุ่งหลวง) จังหวัดสุโขทัย 

  
 กิจกรรมท่ีจัดขึ้นส าหรับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนั้นมีท้ังกิจกรรมท่ีนักเรียนได้เรียนรู้เองและ
กิจกรรมท่ีใช้วิทยากรภายในโรงเรียน วิทยากรภายนอกท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้กับนักเรียน เช่น เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด (ครูต ารวจแดร์) 
  
 
แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อให้ได้ระดับคุณภำพที่สูงขึ้น 
 ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้สร้างสรรค์ส่ือการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน รวบรวมแหล่ง
เรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เชิญวิทยากรบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ในเรื่องท่ีนักเรียนสนใจ หรือ
เป็นเรื่องท่ีอยู่ในกระแสสังคม 

3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
 ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 การปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 

 ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการส่ือสาร การคิดแก้ปัญหา มีทักษะชีวิตท่ีดีให้
นักเรียนมีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอ งตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามใน
สังคมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ก าหนดแนวทางในการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผู้ปกครอง องค์กร 
หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่นในการบริหารจัดการศึกษาไว้อย่างชัดเจน 
 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดังนี้ 
 1.  ไม่มีนโยบายการลงโทษโดยการตี แต่ให้ใช้วิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนโดยใช้เหตุและผลมีการ
พูดคุยเพื่อปรับความคิดของนักเรียน หากยังกระท าพฤติกรรมใดๆในเชิงลบอยูก่็เชิญผู้ปกครองมาพบผู้บริหาร เพื่อ
รับทราบและปรับพฤติกรรมลูกไปพร้อมกับทางโรงเรียน 
 2.การแจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครอง โดยในทุกห้องเรียนจะเป็นเป้าหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ปกครองนักเรียน
ครบทุกคน และผู้ปกครองทุกคนจะเป็นสมาชิก Group Line ดังนั้นหากนักเรียนมีพฤติกรรมใดๆท่ีต้องแจ้ง
ผู้ปกครองแล้วก็จะสามารถประสานงานกับผู้ปกครองได้โดยตรง 
 3.โรงเรียนมีแนวทางในการจัดช้ันเรียนโดยการคละนักเรียนในทุกปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รู้จักกันอย่างครบถ้วน 
 4.นอกจากการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก
ให้กับนักเรียนโดยมีการสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ตามปกติในช้ันเรียนและการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมและพฤติกรรมเชิงบวก เช่น  



  - กิจกรรมปรับพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อน
เปิดภาคเรียนท่ี 1 ให้นักเรียนเรียนรู้กฎระเบียบของโรงเรียน การประพฤติปฏิบัติตน เป็นนักเรียนท่ีดี เรียนรู้การ
อยู่ร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อครู เพื่อนและการเรียน 
  - โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย เห็นคุณค่าในการใช้สิทธิ์ เลือกต้ังสภานักเรียน รู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอ
ภาคและหน้าท่ีของตนเองเป็นแนวทางในการน าประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  - โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมท่ีตนเองสนใจ  สร้างแรงจูงใจ
ในการท ากิจกรรม ท าให้นักเรียนได้ต้นพบตนเอง กล้าแสดงออก เรียนรู้การท างานเป็นทีม รู้จักการเป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดี รู้จักการเสียสละ ยอมรับความพ่ายแพ้เป็น และรู้จักมีน้ าใจต่อผู้อื่นในยามท่ีเป็นผู้ชนะ 
  - โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่างๆของชาติไทยส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่า
มีความรักภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี มีความคิด
สร้างสรรค์ รักการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ 
  - โครงการยกระดับคุณภาพนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สอบเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ในโรงเรียนการแข่งขันสูงสุดได้ 100%  ส่งผลให้นักเรียนสอบเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนช้ันน าใน
จังหวัดพิษณุโลกได้ 18 คน (โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 4 คน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 14 
คน) นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในจังหวัดสุโขทัย คือโรงเรียนอุดมดรุณีและโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมได้ 
100%  
  แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้ระดับคุณภาพที่สูงขึ้น 
  -ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือท า แสดงความสามารถท่ีหลากหลายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ด้วยตนเองให้มากขึ้น เพื่อฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี การท างานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็นในชีวิตจริง 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยำ่งเป็นระบบ และน ำผลพัฒนำผู้เรียน 
 ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 การปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
 ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
จัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงใช้กระบวนการกลุ่ม มีนิสัยรักการท างาน
และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ วัดและ
ประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีขั้นตอนในการใช้เครื่องมือวิ ธีการ
วัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อน าผลมาพัฒนาผู้เรียนด้วยการให้ค าแนะน า
ค าปรึกษาและวิธีแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 - กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน เพื่อให้นักเรียนปรับตัวเข้าร่วมกิจกรรมกับครูและเพื่อน ๆ ได้เรียนรู้
กฎระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกับเพื่อนใหม่ สังคมใหม่อย่างมีความสุข 
 - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่งผลให้ครูสามารถจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาหรือส่งเสริมผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการและความถนัด 
 - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดค่ายคุณธรรม ประชาสัมพันธ์นักเรียนท่ีท าความดีหน้า
เสาธง ฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน รู้จักแบ่งปัน อยู่อย่างมีสติและมีคุณลักษณะ  อันพึงประสงค์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 



 - กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ ต่อยอดการแข่งขันทักษะวิชาการต่าง ๆ ให้กับนักเรียนท่ีมีความ
พร้อม  เช่น  การทดสอบการแข่งขันนานาชาติ การทดสอบเสริมปัญญาในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การทดสอบยอด
ปัญญาโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดภาคเหนือ 
 - ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวัดและประเมินผล โดยใช้กระบวนการวิจัยหรือ
ผลการวิจัย โดยโรงเรียนมีการจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานวิจัยในแต่ละระดับช้ัน ซึ่งมีศึกษานิเทศก์เป็นผู้ให้
ค าแนะน า 
 - กิจกรรมการนิเทศช้ันเรียนโดยหัวหน้าระดับช้ัน ครูวิชาการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ
และผู้บริหารโรงเรียนรับทราบกระบวนการ และผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง 
ๆ ของครูผู้สอน เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
อย่างเป็นระบบ  
 แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้ระดับคุณภาพที่สูงขึ้น 
 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงถึงกันต้ังแต่ระดับห้องเรียนไปจนถึงระดับโรงเรียน Big Data 
เพื่อรวบรวมข้อมูลท้ังระบบ สามารถเรียกข้อมูลมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 
 
 3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้  
 ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 การปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
 ครูร้อยละ 100 ครูและบุคลากรมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู เพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้เทคนิคการประชุมท่ี
หลากหลายวิธี  เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมแบบระดมสมอง  การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายท่ีชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนา  คุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี   ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา   ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา มี
การด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา โดยใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ครูมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ให้ความร่วมมือในการวางแผน การขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน และมีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมีการเผยแพร่ผลการจัดการศึกษาให้ผู้ปกครอง 
ชุมชนได้รับทราบอย่างเป็นระบบ โดยด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 - กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และสะท้อนความคิดของครู ผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
และพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน 
 - กิจกรรมการประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และสายช้ันเรียนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้  พัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้แต่ละสาระการเรียนรู้ แต่ละสายช้ันเรียนเพื่อเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน
สูงสุด 
 - การประชุมครูและบุคลากรท้ังโรงเรียนท้ังโรงเรียนเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อรับทราบข้อมูลและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กันระหว่างครูกับครู 
 - การจัดอบรมครูและบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งมักจะเป็นการอบรมท่ีด าเนินการโดยผู้บริหารหรือคณะ
ครูที่ได้รับมอบหมายตามความสามารถของงานท่ีต้องด าเนินการ ซึ่งเป็นการช่วยให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน  เช่น โครงการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 



 - กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูกับครู ระหว่างครูกับนักเรียน ระหว่างนักเรียน
กับนักเรียน  เช่น  กิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต “ศิลป์เป็นหนึ่ง” กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อยกระดับการเรียนรู้สู่นักเรียน (PLC) 
 - การประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในโรงเรียน และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทางเว็ปไซด์  
WWW.anubansukhothai.ac.th และ Facebook “โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย” การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ทางวารสารอื่น ๆ ท่ีจัดท าขึ้นภายในโรงเรียน การประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารกับผู้ปกครองแต่ละช้ันเรียนทาง
แอปพลิเคช่ัน Line Group และ Line@ 
  แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้ระดับคุณภาพที่สูงขึ้น 
 จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูให้มากขึ้น ท้ังระหว่างครูกับครูครูกับนักเรียน  
ครูกับผู้ปกครอง  ครูแต่ละหลักสูตร  แต่ละสายช้ัน  แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ  ส่งเสริมให้มีการด าเนินการ
แบบไขว้ในแต่ละหลักสูตรแต่ละสายช้ัน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ให้มากขึ้น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่  ๓  แผนพัฒนำคณุภำพสถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำนที่สงูข้ึน 
 
แผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 
 ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในลักษณะของแผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ/
กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ท้ังนี้ โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ ให้มีมาตรฐานท่ีสูงขึ้นดังนี้ 
 รายงานประจ าปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์เพื่อสรุปการเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓–
๔ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนว
ทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 

ตำรำงสรุปผลจุดเด่นและจุดควรพัฒนำ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

๑. ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 

๑) โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยมีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมต่างๆเพื่อให้นักเรียนบรรลุตามเป้าหมายการจัดการศึกษาและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.๒๕๕๑ โดยเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญและการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีการวิเคราะห์
ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยมีการ     
ท าแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีการติดตามการเรียนการสอนโดยมีการนิเทศภายใน
ตลอดจนการประเมินผลการสอนของครูมีการน าส่ือการเรียน 
การสอนท่ีทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียน         
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

๒) ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในทุกปีการศึกษา 
เพื่อพัฒนาต่อยอดความสามารถท่ีหลากหลายของผู้เรียน และ      
ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น และพัฒนาผู้เรียน
ให้มีศักยภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
อย่างยั่งยืน 

๓)  พัฒนานัก เรี ยน ให้มี ความสามารถในการ คิดวิ เคราะห์                                             
คิดสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องให้ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายท่ีโรงเรียน
ก าหนด รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหา
ข้อมูลในการเรียนอย่างถูกต้องให้เข้ากับยุกต์การเรียนในศตวรรษท่ี 
๒๑ 

 จัดกระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โดย
และภาษาอังกฤษ โดยเน้นมาตรฐานท่ี
นักเรียนต้องพัฒนาจากผลการสอบวั ด
ระดับชาติให้พัฒนาขึ้นกว่าเดิมและเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาให้
สูงขึ้นกว่าเดิม   
 
 
 
 
 
 

 
 



จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

๒. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๑) ผู้บริหารมีความต้ังใจมีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหารและมี 
วิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงานมองการณ์ไกล ด้วยระบบคุณภาพ 
OBEC QA ระบบคุณภาพคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ในรูปแบบ Aruban SKT Model ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อไปสู่ความเป็น
เอกภาพร่วมกันทุกด้านภายในองค์กร เพื่อน าพาองค์กรไปสู่
ความก้าวหน้าและไปสู่ความส าเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
ท างาน  

๒) คณะกรรมการโรงเรียนมีความต้ังใจและมีความพร้อมในการ 

ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท ชุมชนให้การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนา
การศึกษา คณะกรรมการมีความจริงใจ และเข้มแข็ง สามารถ
สนับสนุนและเสนอข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นอย่างดี 

 ๓) มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ เข้าอบรมพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ด้านท่ี
สนใจ และโรงเรียนมีการบริหารงานบุคคล ในรูปแบบการมีส่วนร่วม
เป็น Team Work และภายใต้แนวคิด Put The Right Man On The Right Job. 

มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างเป็นระบบตามภาระงานท่ีได้รับ
มอบหมายโดยใช้ Aruban SKT Model 

๑) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
และขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาให้
มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  
๒) ส่งเสริมให้ครูและบุคคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจ ถือเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันเกี่ยวกับระบบการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

๓. ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส ำคัญ 

๑) ครูมีความต้ังใจในการมุ่งมั่นพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงมีการใช้วิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ ท่ีหลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและ       
นอกห้องเรียนท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ มีการสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีกิจกรรมท่ีใช้วิทยากรภายในโรงเรียน 
วิทยากรภายนอกท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้กับนักเรียน          
ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้     
ครูศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนท่ีมีลักษณะการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน และได้รับการนิเทศ
ติดตามจากวิชาการโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

๒) น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยในการจัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการใช้
เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน 

 

จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพระหว่างครูให้มากขึ้น ท้ังระหว่างครู
กับครู   ครูกับนักเรียน  ครูกับผู้ปกครอง  
ครูแต่ละหลักสูตร  แต่ละสายช้ัน  แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ  ส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินการแบบไขว้ในแต่ละหลักสูตรแต่ละ
สายช้ัน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้
เกิดความหลากหลายในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ให้มากขึ้น 

 

 

 
 



กระบวนกำรพัฒนำเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ 
 ๑. โรงเรียนก าหนด / มอบหมาย ให้มีครูประจ าช้ัน ครูประจ าวิชา พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษตามมาตรฐานท่ีต้องปรับปรุงและ
พัฒนาตามผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O- NET)  
 ๒. จัดหานวัตกรรม ส่ือ และวิธีการสอน ช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาตามผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O- NET)  
 ๓. ผู้บริหารโรงเรียนนิเทศติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องพร้อมยกย่องชมเชย 
เสริมแรงให้ก าลังใจเผยแพร่ผลงานและความดีของครูผู้สอนท่ีสามารถแก้ปัญหาของนักเรียนจนเกิดคุณภาพเชิง
ประจักษ์ 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้ส่ือด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนหลากหลายและเหมาะสม
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๕. ส่งเสริมให้ครูรู้จักนักเรียนรายบุคคลเพื่อสนับสนุนและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพท่ีแตกต่างกันให้
ตอบสนองนโยบายของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย “มีวินัย ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน” 
 
จำกกำรวิเครำะห์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ(O- NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีมาตรฐานการเรียนรู้ที่
ต้องปรับปรุง และพัฒนา เนื่องจากค่าเฉล่ียใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ลดลงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  ๔  ภาคผนวก 
 

- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- หนังสือราชการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  
- ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
- มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ประกาศโรงเรียน เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

- ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น บันทึกประชุม / ภาพถ่ายการจัดนิทรรศการ/ภาพถ่ายการประเมิน ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 

................................................ 

 มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เมื่อวันท่ี ๒  มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้  
 
 
   ลงช่ือ 

(นายสามัญ  รักษ์บริสุทธิศรี) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรยีนอนุบาลสุโขทัย 

 
 

ลงช่ือ 
(นายปัญญา    นิใจ) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค าส่ังโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
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เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
-------------------------------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) และมาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562 ท่ีให้สถานศึกษา 
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ควบคู่กับการจัดท าแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้และจัดให้มีการ 
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองในหน่วยงานท่ี 
ก ากับดูแล เพื่อให้การด าเนินงานการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามกฎกระทรวงการประกับคุณภาพ 
ภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีดังนี้ 

 1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  มีหน้าท่ีมีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  1.1 นายปัญญา  นิใจ  ประธานกรรมการ 
  1.2 นางสาวรัตนาวดี  ทับเงิน รองประธาน 
  1.3 นางบุษบา  ภู่อรุณ  กรรมการ 
  1.4 นางอัจฉราภรณ์ กนกเมธากุล กรรมการ 
  1.5 นางวันเพญ็  ดวงแก้ว  กรรมการ 
  1.6 นางจิรนันท์  หิรัญศร ี  กรรมการ 
  1.7 นางสาวสุนันทา  เรืองเดช กรรมการและเลขานุการ 
  1.8 นางสาวพิชญาภา  เกษรบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 2. คณะกรรมกำรในกำรให้ข้อมูลด้ำนผู้เรียน  มีหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลด้านตัวผู้เรียนท้ังด้านเอกสาร 
ภาพถ่าย โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ  ประกอบด้วย 
  2.1 นางกัญญา  อภิไชย์ ประธานกรรมการ 
  2.2 นางอัจฉราภรณ์  กนกเมธากุล รองประธาน 
  2.3 นางอรัญญา  สัพทเสวี กรรมการ 
  2.4 นางสาวจุฑารัตน์  เกตุจ านงค์ กรรมการ 
  2.5 นางขันธ์ทิพย์  สมหาญวงศ์ กรรมการ 
  2.6 นางสุภาณี  โพธิ์แก้ว กรรมการ 
  2.7 นางสาวสุรีย์พร  ชาญวิกย์การ กรรมการ 
  2.8 ครูผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการ กรรมการ 

/2.9 นางบุษบา ....... 
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  2.9 นางบุษบา  ภู่อรุณ กรรมการและเลขานุการ 
  2.10 นายกีรติ  จันโททัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 3. คณะกรรมกำรในกำรให้ข้อมูลด้ำนบุคลำกร  มีหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร- 
ทางการศึกษา ในเรื่องของ จ านวน วุฒิการศึกษา บริบทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร เช่น รางวัล เกียรติบัตร 
ผลงาน  ประกอบด้วย 
  3.1 นางนันทภัค  อินทร์ทิม ประธานกรรมการ 
  3.2 นางกฤษณา  อินทร์ลับ รองประธาน 
  3.3 นางจีราณัฐ  บวบดี กรรมการ 
  3.4 นางสาววรรณนิศา  สินสนิท กรรมการ 
  3.5 นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม กรรมการ 
  3.6 นางสิตานันท์  ศรีเมือง กรรมการ 
  3.7 นางสาวเมษปุณยาพร วาดเอื้อยวงศ์ กรรมการ 
  3.8 นายทนงศักดิ์  แซ่โค้ว กรรมการ 
  3.9 นางสาวอรุณี  พวงขจร กรรมการและเลขานุการ 
  3.10 นางอุบล  พุ่มสิโล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 4. คณะกรรมกำรฝ่ำยวิเครำะห์ข้อมูล  มีหน้าท่ีในการน าข้อมูลทุกฝ่ายมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อรายงาน
ผล ประกอบด้วย 
  4.1 นางอัจฉราภรณ์  กนกเมธากุล ประธานกรรมการ 
  4.2 นางอมร  ธนสัญชัย รองประธาน 
  4.3 นางสาวสุรีย์พร  ชาญวิกย์การ กรรมการ 
  4.4 นางมัลลิกา  วรรณชรา กรรมการ   
  4.5 นางจินตนา  สุหงษา กรรมการ 
  4.6 นายวิชัย  ออมสิน กรรมการ 
  4.7 นางนันทพร  โพธิน์อก กรรมการ 
  4.8 นางนันทภัค  อินทร์ทิมม กรรมการ 
  4.9 นางวันเพญ็  ดวงแก้ว กรรมการ 
  4.10 นายกีรติ  จันโททัย กรรมการ 
  4.11 นางสาวประภัสสร  สุวรรณโฉม กรรมการ 
  4.12 นางน้ าอ้อย  นกเพชร กรรมการ 
  4.13 นางจิรนันท์  หิรัญศร ี กรรมการ 
  4.14 นางสาวสุภาภรณ์  สายด้วง กรรมการ 
  4.15 นางสาวศิริกุล  แสงศรี กรรมการ 
  4.16 นายวัชระ  ราตรี กรรมการ 
  4.17 นางธิดา  ดวงสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

  /5. คณะกรรมการ ..... 
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 5. คณะกรรมกำรจัดท ำรูปเล่มเพื่อรำยงำนผล  มีหน้าท่ีศึกษาข้อมูลในการด าเนินงาน จัดรูปแบบ 
เอกสาร จัดท าเล่ม และจัดพิมพ์ 
  5.1 นางสาวสุนันทา  เรืองเดช ประธานกรรมการ 
  5.2 นางสาวพิชญาภา  เกษรบัว รองประธาน 
  5.3 นางสาวรุ่งนภา  น่าดู กรรมการ 
  5.4 นางสาวกาญจนา  อ่อมฤทธิ์ กรรมการ 
  5.5 นางมาริสา  ปานสุข กรรมการ 
  5.6 นางอุบล  พุ่มสิโล กรรมการ 
  5.7 นางสาวศิริพร  แซ่เล้า กรรมการ 
  5.8 นางสาวชนิภรณ์  ศิริพันธุ์ กรรมการ 
  5.9 นางสาวสุกัญญา  ใจมูล กรรมการ 
  5.10 นางสาวศจี  คงนา กรรมการ 
  5.11 นางสาวไปรยา  รอดจีน กรรมการและเลขานุการ 

 6. คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจค ำถูกผิด กำรจัดหน้ำ 
  6.1 นางสุดาวดี  นวนบ้านด่าน ประธานกรรมการ 
  6.2 นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม รองประธาน 
  6.3 นางธนญัญา  ยานกาย กรรมการ 
  6.4 นางอัญชนา  พานทอง กรรมการ 
  6.5 นางลัดดา  แจ่มจันทร์ กรรมการ 
  6.5 นางสาววารุณี  พุ่มไม้ กรรมการและเลขานุการ 

 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ 
มอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนและโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

         ส่ัง ณ  วันท่ี 28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
 
 

                                                       ลงช่ือ 
                                                              (นายปัญญา   นิใจ) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
 
 
     

 



 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

.................................................. 

 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูปการประเมินและการประกันคุณภาพ
ท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยได้ประกาศให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อ
วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๙  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 ลงช่ือ  
                            (นายปัญญา  นิใจ) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี ๙  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

............................................... 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 

มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 
 ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 ๑) มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๒) เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 
 ๓) ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
 ๔) ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
 ๕) ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 
 ๖) หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติดและระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม 

และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย 
 ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 ๗) ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม 
 ๘) ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงาน ของตนเองและผู้อื่น 
 ๙) ช่ืนชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวและนาฏศิลป์เบื้องต้นส าหรับ 

เด็กปฐมวัย 
 ๑๐) มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 
 ๑๑) มีความรับผิดชอบ ซื้อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปันและรู้จักการรอคอยตามล าดับ 
 ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 ๑๒) ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
 ๑๓) มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง 
 ๑๔) มีส่วนร่วมดูและรักษาส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
 ๑๕) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ๑๖) เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 
 
 ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 ๑๗) สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 ๑๘) อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 



 ๑๙) มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ 

 ๒๐) สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
 ๒๑) ใช้ส่ือเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
 ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 ๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้นับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

การจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
      ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
      ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
      ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
      ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี 

ของสังคม 
      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
      ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
      ๑) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
      ๒) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
           ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวชิาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
         ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครแูละบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
         ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
         ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     ๓) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
     ๔) การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
     ๑) การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
     ๒) การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
     ๓) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

 



 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
เร่ือง    ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-------------------------------------- 
 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้
ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ท้ังการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา๒๕๖๑ ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 

 ลงช่ือ  
     (นายปัญญา  นิใจ) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ฉบับลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดี 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  

 ๑) มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๗๐ 
 ๒) เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ร้อยละ ๗๐ 

 ๓) ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ร้อยละ ๗๐ 

 ๔) ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ร้อยละ ๗๐ 

 ๕) ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ร้อยละ ๗๐ 

 ๖) หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติดและระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อมและ
สถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย 

ร้อยละ ๗๐ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  

 ๗) ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ ๗๐ 

 ๘) ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงาน ของตนเองและผู้อื่น ร้อยละ ๗๐ 

 ๙) ช่ืนชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวและนาฏศิลป์เบื้องต้นส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

ร้อยละ ๗๐ 

 ๑๐) มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ร้อยละ ๗๐ 

 ๑๑) มีความรับผิดชอบ ซื้อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปันและรู้จักการรอคอยตามล าดับ ร้อยละ ๗๐ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  

 ๑๒) ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ร้อยละ ๗๐ 

 ๑๓) มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง ร้อยละ ๗๐ 

 ๑๔) มีส่วนร่วมดูและรักษาส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน ร้อยละ ๗๐ 

 ๑๕) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ร้อยละ ๗๐ 

 ๑๖) เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง ร้อยละ ๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  

 ๑๗) สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ร้อยละ ๗๐ 

 ๑๘) อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๗๐ 

 ๑๙) มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ 

ร้อยละ ๗๐ 

 ๒๐) สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ ร้อยละ ๗๐ 

 ๒๑) ใช้ส่ือเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ ๗๐ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 

 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับดี 

 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ระดับดี 

 ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดี 

 ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ระดับดี 

 ๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ระดับดี 

 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดี 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดี 

 ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับดี 

 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้นับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับดี 

 ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ระดับดี 

 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก 

ระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี ๙  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

............................................... 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.

๒๕๖๒มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 
          ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ 
แก้ปัญหา 
           ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
           ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
           ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
           ๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีดีต่ออาชีพ  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
            ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
           ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
           ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
           ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
          ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
          ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
กลุ่มเป้าหมาย 
          ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
          ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
          ๒.๖จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
          ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
          ๓.๒.ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 



          ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
          ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ฉบับลงวันท่ี ๙  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ ๗๕ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ ๗๕ 
     ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  ร้อยละ ๗๕ 

      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ร้อยละ ๗๕ 

      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๕ 

      ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร้อยละ ๗๕ 

      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๕ 

      ๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีดีต่ออาชีพ ร้อยละ ๗๕ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ 

      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ ๘๐ 

      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ ๘๐ 

      ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘๐ 

      ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ ๘๐ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

      ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ระดับดีเลิศ 

      ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 

      ๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ 

      ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ระดับดีเลิศ 

      ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ระดับดีเลิศ 

      ๒.๖จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

ระดับดีเลิศ 

    ๓.๒.ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 

     ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ระดับดีเลิศ 

    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับดีเลิศ 



มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ระดับดีเลิศ 

    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน
จัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 

หมายเหตุ 
  

 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย ให้ประเมินตามแนวทางประประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานใหม่ ๓  มาตรฐาน 
 ๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประเมินตามคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐาน ๓  มาตรฐาน 
 ๓. การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในท่ีก าหนดของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๕ ยอดเย่ียม  ๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๕ ยอดเย่ียม 

๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ  ๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 

๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ๓ ดี  ๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ๓ ดี 

๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๒ ปานกลาง  ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 

๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ๑ ก าลังพัฒนา  ๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ๑ ก าลังพัฒนา 

 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



ภำพกิจกรรม 
 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562  คะแนนรวม
การสอบอันดับ 1 – 15  ของโรงเรียน 

     นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ในล าดับที ่1 
ของจังหวัดและล าดับที่ 1 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัยเขต 1 



ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 RT (Reading Test) 

 

ผลการทดสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๕.๙๖ ๔๑.๙๗ ๔๓.๔๑ ๔๔.๗๗ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ๔๙.๕๕ ๓๓.๑๖ ๓๕.๕๓ ๓๒.๑๓ 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด ๔๗.๙๕ ๓๑.๖๐ ๓๔.๓๐ ๓๐.๘๖ 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ๔๙.๐๗ ๓๒.๙๐ ๓๕.๕๕ ๓๔.๔๒ 

 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

รายวิชา 
จ านวนเต็ม 

ของนักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนน 

ร้อยละ ๕๐ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย ๒๖๙ ๑๗๖ ๖๕.๔๓ 

คณิตศาสตร์ ๒๖๙ ๙๙ ๓๖.๘๐ 

วิทยาศาสตร์ ๒๖๙ ๙๙ ๓๖.๘๐ 

ภาษาอังกฤษ ๒๖๙ ๙๔ ๓๔.๙๔ 

 
 
 
 
 

 

ค่าเฉลี่ย การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม ๒ สมรรถนะ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 93.89 87.51 90.70 

คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี 72.53 74.60 73.57 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 

คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด 67.49 72.51 70.00 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 



           
            
            
            

        

        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยได้รับรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2562 
 

     คณะผู้บริหาร  คณะครูโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย  ศึกษาดูงานที่  
 



            
            
            
            
            
            
            
            
            
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
      

 

 

รับโล่รางวัลโครงการเพชรอินทนิล  คร้ังที่  3  ประจ าปีการศึกษา  2562 
 

     กจิกรรมบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับปฐมวัย)  เน้นทักษะปฏิบัตแิละ
รู้จักการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 
 


