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 ค าน า  
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
เล่มนี้ โรงเรียนอนุบาลตรังได้จัดท าขั้น ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ 
ที่ระบุให้ สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ  และประเภทการศึกษา 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกปี รายละเอียดของเนื้อหาในรายงาน ได้น าเสนอข้อมูลส าคัญ คือ บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 
 ขอขอบพระคุณคณะท างาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานเล่มนี้ และหวังว่า 
เอกสารรายงานฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อน ามาใช้เป็นฐานข้อมูล 
ในการก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นที่การศึกษาในปีต่อไป  
ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
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        พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนบุคลากรทั้งหมด 123 คน 
 จ านวนนักเรียนทั้งหมด  1,733 คน 
คุณภาพของสถานศึกษา 
๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ๑.๑ ภาพรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวยั 

         อยู่ในระดับ : ยอดเยี่ยม 

 ๑.๒ หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

          สถานศึกษาได้มีการวางแผนจัดท าโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. แต่งตั้งคณะท างาน
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(PLC) ของคณะครู-บุคลากรอยู่เสมอ และ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีการวิเคราะห์และประเมินผล
การใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษา มีการสอบถามความต้องการของผู้ปกครองและวิเคราะห์วิถีชีวิตของครอบครัว 
ชุมชนและท้องถิ่น พร้อมทั้งน าข้อมูลจากการประเมินการใช้หลักสูตร และการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ปกครองและ
ชุมชนจัดท าเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว 
ชุมชนและท้องถิ่น ส่งผลให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ เนนการเรียนรูผานการ   
เลนและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะ มีการ 
สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการ   
วิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็กใช
ประสบการณส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มี
ปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว มีการพัฒนางานโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูทุกคนมี 
การวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดานทั้งดานรางกาย ดานอารมณ-
จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านผ่านรูปแบบที่
หลากหลาย ได้แก่ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตามโครงการบ้าน

ค 
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นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย (STEM  
Education) โครงงาน และกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google meet 
พร้อมทั้งมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงพัฒนาการ
จัดประสบการณและพัฒนาเด็ก โดยครูทุกคนมีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมกิจวัตรประจ าวันดวย
เครื่องมือ วิธีการที่หลากหลาย ไมใชแบบทดสอบ วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผู้ที่
เกี่ยวข้อง น าผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มีประสิทธิภาพ 
            จากการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน มีผลการประเมินที่สูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดในทุกด้าน อีกทั้งผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป ครูผู้สอนได้รับรางวัลต่างๆ และโรงเรียนยังเป็นสถานที่ในการศึกษาดูงานให้กับสถานศึกษาและ
หน่วยงานอื่น 
 ๑.๓ แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในปีถัดไป 

  - พัฒนาเครื่องเลนสนามใหมีความปลอดภัยและเพียงพอตอ่ความต้องการของเด็ก 

  - ส่งเสริมให้ครูมกีารท าวจิัยในชั้นเรียนและ Case study อย่างต่อเน่ือง 

  - ส่งเสริมให้ครูมกีารน านวัตกรรมใหมๆ เพื่อน ามาใชพัฒนาคุณภาพเด็ก 

  - ฝึกใหเด็กไดมีการชวยเหลือตนเองทั้งที่บานและโรงเรียน 

 
๒. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ๒.๑ ภาพรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 อยู่ในระดับ : ยอดเยี่ยม 

 ๒.๒ หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  โรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA และ

ระบบและกลไกการบริหารคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามระบบ IQA เป็นแนวทางในการด าเนินงานการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการก ากับ ดูแลองค์กร และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการยึดตามหลัก

ธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วม มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้กระบวนการ SWOT  Analysis โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและน าข้อมูลวางแผนในการก าหนดวิสัยทัศน์

และพันธกิจของโรงเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อการ

ด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการ

สถานศึกษา มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม 

จริยธรรมและรักความเป็นไทย ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ส่งเสริมบุคลากรให้รักองค์กร 

มีจริยธรรมและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษาและ
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ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนรู้โดยใช้หลัก 3R 8Cs ควบคู่กับการด าเนินการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบโดยใช้เกณฑ์

การประเมินห้องเรียนคุณภาพ คุณธรรม มีการบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของ

นักเรียนด้านภาษาอังกฤษและด้านคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบของโครงการ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และโครงการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีการ เพิ่มศักยภาพและ

ความสามารถของนักเรียนด้านภาษาจีนเป็นรายวิชาเพิ่มเติมที่นอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการ

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกคนมีการพัฒนาตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การเข้ารับการอบรม สัมมนา การ

จัดท าแผนพัฒนาตนเอง การจัดท า Best Practice รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล วิจัยในชั้นเรียน รวมถึง

การพัฒนางานโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ทั้งในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับสายชั้น มี

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีเข้ามา

มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเผยแพร่ข่าวสารจากสถานศึกษาให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับ

ทราบอย่างต่อเนื่อง เช่น การสื่อสารทางหนังสือราชการ เวปไซต์ Facebook Line จดหมายข่าว เอกสารเผยแพร่ 

บอร์ดความรู้ เป็นต้น  

  จากการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้นักรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสารและการคิด

ค านวณ การวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  มี

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสร้างนวัตกรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา และมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียน

ก าหนด มีคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด 

ระดับภาค และระดับประเทศ อีกทั้งนักเรียนยังมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น

ไทย มีความสามารถในการยอมรับ สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ 

ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายตามที่สถานศึกษา

ก าหนด 

 ๒.๓ แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในปีถัดไป 

  - ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนและครูได้มีโอกาสในการแสดงความรู้ ความสามารถ และมีการน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

  - พัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับการนิเทศอย่างตอ่เน่ือง 

  - จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียน

กับสถานศึกษาอื่น 
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ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนอนุบาลตรัง ที่ตั้ง 32  ถนนเจิมปัญญา ต าบลทับเที่ยง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์  
92000   โทรศัพท์  0-7521-8818    โทรสาร   0-7521-8818  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 E-mail:anubantrangschool@gmail.com   Website :www.anubantrang.ac.th   
   

 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 5 ไร่  3 งาน  31 ตารางวา 
เขตพื้นที่บริการ จังหวัดตรัง 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนอนุบาลตรัง ตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2503 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้จังหวัด
ตรัง  จั ดตั้ ง โรงเรียนอนุบาลตรัง ตามความประสงค์ ของจั งหวัดตรัง การอนุมั ติ จั ดตั้ งในระยะแร ก
กระทรวงศึกษาธิการ ไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้แต่อย่างไร แต่ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
(พ.ต.อ.บุณณรงค์ วัฒนายนต์) ให้ใช้เรือนรับรอง (จวนล่าง) ของกระทรวงมหาดไทยเป็นสถานที่เรียน พร้อมทั้ง
จัดสรรครุภัณฑ์ และวัสดุส าหรับการเรียนการสอนให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.
2503 โดยนางสาวเสาวนีย์ ศักดิ์สวัสดิ์ รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ นางสาวทัศนีย์ ศรีวิสรรพกุล เป็นครู  
ประจ าชั้น มีนักเรียนทั้งหมด 56 คน ชาย 29 คน  หญิง 27 คน โดยเป็นโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาพิเศษ 
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

  พ.ศ.2504 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน 1หลัง 3 ห้องเรียน 
ในบริเวณบ่อนชนโคของจังหวัดตรัง นับเป็นอาคารหลังแรก ปัจจุบันรื้อถอนไปแล้วจนถึงปี พ.ศ.2507  

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2507  ได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนมาอยู่ในบริเวณที่ปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ดินที่ราช
พัสดุตามหนังสือส าคัญโฉนดที่ดิน เลขที่ 2429 มีเน้ือที่ทั้งหมด 6 ไร่ 3 งาน 31.10 ตารางวา ทะเบียนเลขที่ ตง 
836  เดิมที่เดียวโรงเรียนอนุบาลตรัง ใช้ประโยชน์ที่ดินในแปลงดังกล่าวเพียง 5 ไร่ 3 งาน 51 ตารางวา บริเวณ  
ที่เหลือ 1 ไร่เศษ หน่วยงานกรมประชาสงเคราะห์จังหวัดตรัง ได้รื้ออาคารที่พัก และคืนที่ให้ราชพัสดุจังหวัดตรัง  

ปี  พ.ศ.2553   โรงเรียนจึงได้ขอใช้ที่ดินดังกล่าว และได้รับอนุมัติจากราชพัสดุจังหวัดตรัง โรงเรียน  
ใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียบแบบ 2/28 จ านวน 1 หลัง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน และก่อสร้างส้วม 1 หลัง จ านวน 
10 ที่นั่ง 

ที่ตั้งและอาณาเขตพื้นที่ของโรงเรียน 

 ทิศเหนือ ติดต่อที่ราชพัสดุ ซึ่งสร้างเป็นบ้านพักราชการ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนประชาอุทิศ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านพักข้าราชการต ารวจและหนองน้ าสาธารณะ 
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โครงสร้างการบริหาร 

                                           แผนภมิูการบริหารงาน รงเรียนอนุบาลตรงั 
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 วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนอนุบาลตรังเป็นโรงเรียนคุณภาพ มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยภายใต้ความหมาย 
ดังนี้ 

1. โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง 
1.1 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.2 มาตรฐานของโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ 1) เป็นเลิศวิชาการ 2)สื่อสารสองภาษา 3) ล้ าหน้า 

ทางความคิด 4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
2.  บนพื้นฐานของความเป็นไทย หมายถึง 1) หลักการมีส่วนร่วม 2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3) หลักพฤติกรรมคนดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา 
พันธกิจ 

1.  จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วม 
2.  จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีคุณธรรม  

จริยธรรมและรักความเป็นไทย 
3.  ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
4.  ส่งเสริมบุคลากรให้รักองค์กร มีจริยธรรมและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
1. บริหารโรงเรียนอนุบาลตรังตามหลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่  หลักนิติธรรม    

หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส  หลักความมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
2. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการสร้างเครือข่าย 
3. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้  

ความสามารถและคุณลักษณะอังพึงประสงค์ 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงและมีทักษะความสามารถในการสื่อสาร 2 ภาษา เพิ่มพูน 

ประสบการณ์ขยายโลกทัศน์ต่อการมีส่วนร่วม รับผิดชอบในขอบข่ายของสังคม 
5. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและมีแหล่งเรียนรู้ มีบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ 

จัดการเรียนรู้ 
6. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
7. โรงเรียนมีคณะครูที่มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์โดยต่างเป็น  

“ทรัพยากรความรู้” ซึ่งกันและกัน (PLC) 
8. โรงเรียนมีคณะครูที่มีการคิดอย่างเป็นระบบ  มีจริยธรรม มุ่งมั่นพัฒนาโดยรวม ร่วมสร้าง 

วิสัยทัศน์และปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
 9. โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาวิชาชีพให้สูงข้ึน 
 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
การบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ 
Thailand 4.0 
  ปญฺญาว  ธเนน  เสยฺโย     
  “ปัญญา  ประเสริฐกว่าทรัพย์” 
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 ปรัชญา 
 รู้เวลา  รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม 

 ค าขวัญ 
 สร้างศรัทธา  สามัคคี  มีความรู้  สู้งาน  บริการสังคม 

 อัตลักษณ ์
 พูดเพราะ  ยิ้มง่าย ไหว้สวย 

 เอกลักษณ ์
 มีคุณธรรม  ก้าวน าวิชาการ 

 
2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

2.1 ผู้อ านวยการโรงเรยีน  
ชื่อ-สกุล  นายสมใจ  ชูแก้ว  โทรศพัท์ 095-2574307 

e-mail: somjaichukeaw@gmail.com วุฒกิารศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศกึษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  13  มกราคม  2565 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4 เดือน 

 
2.2 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 4 คน 

 1) นายสุทัศน์  เสียงเลิศ  โทรศัพท์ 087-277-3645 e-mail: siangloes@gmail.com วุฒิการศึกษา
สูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 2) น า งส าวม าลั ย รั ต น์   สุ ข ก าว  โท รศั พ ท์  082-724-2366 e-mail:malairant@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ 
 3) นางสุภารัตน์ รองเดช โทรศัพท์ 087-3967846 e-mail: suparut 12@gmail.com วุฒิการศึกษา
สูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษารับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบริหารบุคคล 
 4) นางกชชิตา  สงข า โทรศัพท์ 081-2731136 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษารับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่วไป 

2.3 จ านวนบุคลากรปีการศึกษา 2564 
ต าแหน่ง จ านวน หมายเหต ุ

ผู้บริหาร 5  
ครูผู้สอน  69  
พนักงานราชการ      -  
ครูอัตราจา้ง      6  
เจ้าพนักงานพัสด ุ 1  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1  
ครูพี่เลี้ยงเด็กพกิาร 1  
พนักงานประกอบอาหาร 1  
ครูผู้สอนคอมพวิเตอร ์ 4  
เจ้าหน้าที่ธุรการ 3  
เจ้าหน้าที่การเงิน 1  
ช่างเครื่องคอมพวิเตอร ์ 1  

mailto:somjaichukeaw@gmail.com
mailto:siangloes@gmail.com
mailto:malairant@gmail.com
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ต าแหน่ง จ านวน หมายเหต ุ
พี่เลี้ยงเด็ก 12  
นักการภารโรง 1  
พนักงานขับรถ 1  
พนักงานท าความสะอาด 3  
แม่ครัว 11  
เจ้าหน้าที่สหกรณ ์ 1  
แม่ค้าร้านคา้ 1  

รวม 123  
 
2.4 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปวส. ปวช. 

ต่ ากว่า 
ปวช. 

รวม
ทั้งหมด 

จ านวน (คน) - 40 54 - 10 6 16 126 
 
2.5 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 28 21 
2. ปฐมวัย 6 15 
3. ภาษาไทย 4 20 
4. คณิตศาสตร์ 5 20 
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 20 
6. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 21 
7. สุขศึกษา และพลศึกษา 2 19 
8. ศิลปะ 1 20 
9. ภาษาต่างประเทศ 8 21 
10. ประถมศึกษา 2 20 
11. คหกรรมศาสตร ์ 1 20 
12. บัญช ี 1 20 
13. การจดัการทัว่ไป 1 20 
14. จติวิทยาแนะแนว 1 19 
15. การวดัผลการศึกษา 1 20 
16. คอมพิวเตอร ์ 4 20 
17. นาฎศิลป ์ 1 20 
18. หลักสูตรและการสอน 6 20 
19. ดนตร ี 1 23 
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สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

รวม 82  
2.6 จ านวนครูแยกตามระดับที่สอน 
 จ านวนครูปฐมวัย    13 คน 
 จ านวนครูประถม    69 คน 
 
3. ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2564) 

3.1 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564   
 

ชั้น จ านวนห้อง จ านวนนักเรียนชาย จ านวนนักเรียนหญิง รวม 
อนุบาลปีที่ 1 3 41 49 90 
อนุบาลปีที่ 2 5 66 70 136 
อนุบาลปีที่ 3 5 85 64 149 

รวมอนุบาล 13 192 183 375 
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 102 83 185 
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 101 105 206 
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 118 124 242 
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 119 117 236 
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 115 128 243 
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 139 107 246 

รวมประถม 36 694 664 1,358 
รวมทั้งหมด 49 886 847 1,733 
๓.๒ ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

  - อนุบาล ๓  ร้อยละ 100 
  - ประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ 100 
     

๓.๓ ข้อมูลอัตราส่วนครู : เด็ก/ผู้เรียน 
  - อัตราสว่นครูปฐมวัย : เด็ก ๑ : 29 
    ครบชั้น 
    ไม่ครบชั้น อนุบาล.............. 
     

- อัตราสว่นครูประถม : ผู้เรียน  ๑ : 20 
 ครบชั้น 

    ไม่ครบชัน้ ป............... 
 

๓.๔ จ านวนวันที่เปิดท าการเรียนการสอนจริง 
  - ระดับปฐมวัย 200 วัน 
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  - ระดับประถมศึกษา  200 วัน 
 
๔. ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
 -  หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 
 -  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรัง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 - หลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English 
Program/Mini English Program) โรงเรียนอนุบาลตรัง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  
  

๕. ข้อมูลอาคารสถานที ่  
ตารางแสดงอาคารเรียน และจ านวนห้องในอาคาร 

ที ่ ประเภทอาคาร จ านวน การใช้ประโยชน์ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

 

อาคารเรียนหลังที่  1  แบบ  สปช. 2/28 
อาคารเรียนหลังที่  2  แบบ  017 
อาคารเรียนหลังที่  3  แบบ  สปช. 408/26 
อาคารเรียนหลังที่  4  แบบ  สปช. 2/28 
อาคารเรียนหลังที่  5 แบบ  สปช. 2/28 
อาคารเรียน  6  แบบ สพฐ. 1/2556 
อาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช. 201/26 
ห้องน้ า  ห้องส้วม 
อาคารพยาบาล 
โรงครัวชั่วคราว 
อาคารศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ 

18  ห้อง 
8  ห้อง 
8  ห้อง 
9  ห้อง 

15  ห้อง 
15  ห้อง 
1  หลัง 
3  หลัง 
1  หลัง 
1  หลัง 
1  หลัง 

ห้องเรียน /แหล่งเรียนรู้ 
ห้องเรียน /แหล่งเรียนรู้/ส านักงาน 
ห้องเรียน /แหล่งเรียนรู้/ห้องประชุม 
ห้องเรียน /แหล่งเรียนรู้/ห้องสมุด 
ห้องเรียน /แหล่งเรียนรู้/ส านักงาน 
ห้องเรียน /แหล่งเรียนรู้ 
ที่รับประทานอาหาร/ประกอบอาหาร 
ห้องน้ า  ห้องส้วม 
ห้องพยาบาล 
ประกอบอาหาร 
แหล่งเรียนรู้/ให้บริการทางด้านวิชาการแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

 
 

ตารางแสดงเทคโนโลยี และอุปกรณ์ 
ที ่ รายการเทคโนโลยี/อุปกรณ ์ จ านวน/เครื่อง ที ่ รายการเทคโนโลยี/อุปกรณ ์ จ านวน/เครื่อง 
1 
 
 

 
2 
3 
4 
5 
 

เครื่องคอมพิวเตอร ์
-  แบบพกพา 
-  แบบตั้งโต๊ะ 
-   TABLET 
PRINTER 
PROJECTOR 
PROJECTOR  -  กระดานอัจฉริยะ 
VISUAL 
 

 
30 

200 
550 
36 
13 
2 
1 

 
 

6 
 
 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

ระบบเครือข่าย  INTERNET 
-  เครือข่าย  INTERNET  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  (UNINET)  
เครือข่าย INTERNET  ของ  TOT 
รถยนต์ตู้  
รถยนต์กระบะ/รถยนต์  PPV 
เครื่องขยายเสียง 
เครื่องช่วยสอน 
เสียงตามสาย 
ประชาสัมพันธ์ตัวอักษรวิ่ง 

1 
2 
2 
1 
2 

50 
1 
1 
2 
1 
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6.  แหล่งเรยีนรู้ภายในสถานศึกษา (ห้องปฏิบัติการ)  
ท่ี ห้องปฏิบัติการ/พิเศษ จ านวนห้อง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ห้องเรียนสีเขียว 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ห้อง ICT 
ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 
ห้องปฏิบัติการดนตรี 
ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ 
ห้องพยาบาล 
ห้องประชุม 
ห้อง  Resource  Center 
ห้องสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนอนุบาลตรัง 
ห้องสวัสดิการร้านค้า 
ห้องสมุด 
ห้องสมุด M.E.P. 
ห้อง  Electronic  Multimedia  Classroom 
ห้อง  e - Learning 
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี 
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ  (PEER  
CENTER) 
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ห้องเกียรติยศ 
ห้องประชาสัมพันธ์ 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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๗. แหล่งเรยีนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
 ๗.๑  ศูนย์ศิลปะวิถี  ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรงั 
 7.2  สวนปันสุข  ต.น้ าผดุ อ.เมือง จ.ตรัง 
 7.3  ศูนย์เสมาส่งเสริมคณุธรรม วดัสาลกิาราม จ.ตรัง 
 7.4  พิพธิภัณฑ์สัตว์น้ าราชมงคลตรัง อ.สิเกา จ.ตรัง 
 7.5  อาคารประติมากรรมศูนย์เรียนรู้ทะเลอันดามัน “เขาไม้แก้วพิสดาร” อ.สิเกา จ.ตรัง 
 7.6 แหล่งเรียนรู้วิสาหกจิชุมชนหัตถกรรมกระจดู ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
๒.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

ท่ี มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเย่ียม 
๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ ยอดเย่ียม 
๓ การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 
 จุดเน้นที่ 1 นักเรียนคุณภาพ (ด ีเก่ง มีสุข) 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม   
 ๑. วิธีการและกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 ๑.๑ วิธีการพัฒนา  
 

 ประเด็นที่ ๑.๑.๑ มพีัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดแูลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 โรงเรียนอนุบาลตรังได้จัดกิจกรรมและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอย่าง
ต่อเนื่องสมดุลรอบด้าน ทั้งนี้เพื่อให้เด็กทุกคนมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหว รางกายคลอง
แคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย 
ปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย มีวิธีการและกระบวนการพัฒนา ดังต่อไปน้ี 
 1. การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอย่างต่อเนื่องสมดุลรอบด้าน ทั้งนี้เพื่อให้เด็กทุกคนมีน้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

  1) มีการชั่งน้ าหนักเด็กทกุคนทุกเดือนโดยผู้ปกครอง 
  2) มีการวัดสว่นสูงเด็กทกุคนทุกเดือน โดยผู้ปกครอง 
  3) เด็กทุกคนไดด้ื่มนมทกุวันที่บ้าน  
  4) เด็กทุกคนไดร้ับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ 
 5) เด็กที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ โรงเรียนด าเนินการประสานความร่วมมือในการให้ความรู้กับผู้ปกครอง

เกี่ยวกับการส่งเสริมภาวะโภชนาการระดับปฐมวัย 
 2. การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฒันาการการใชก้ล้ามเน้ือใหญ่ แขน ขา ในการ
เล่นและท ากิจกรรมต่าง ๆ ผ่านรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีกล้ามเนื้อใหญ่ที่
แข็งแรง สามารถเล่นและท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน และทรงตัวได้เหมาะสม
กับวัย ดังนี้ 
  1) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยครูผู้สอนท าท่าทางให้เด็กดูและมผีู้ปกครองเป็นผู้ช่วยในการท า
กิจกรรม 

      - การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ  
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      - การท าท่าทางประกอบเพลง 
  ๒) กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง โดยครูผูส้อนสร้างความรู ้ความเข้าใจกับผูป้กครองในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกับนักเรียน 
                - การเล่นน้ า เล่นทราย 
                - เกมและการละเล่นต่าง ๆ  
                - การเล่นกบัอุปกรณ์กีฬา 
  ๓) การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
 3. การจดัประสบการณส์่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รบัการพัฒนาการใช้กลา้มเน้ือเล็กผ่านรูปแบบกิจกรรมตา่ง 
ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งนีเ้พื่อให้เด็กมีกล้ามเน้ือเล็กที่แข็งแรง สามารถเล่นและท ากิจกรรมตา่ง ๆ ได้อย่าง
คล่องแคล่ว และท างานประสานสัมพันธ์กัน ดังนี้ 
  1) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

 - การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ 
 - การท าทา่ทางประกอบเพลง ดนตร ีค าบรรยาย 

  ๒) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ การใช้กล้ามเน้ือเล็กในการท ากิจกรรมและเรียนรู้สิ่งตา่ง ๆ จากการลงมอื
ปฏิบัติ เช่น การทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา การเรียนรู้โครงงาน 
เป็นต้น 
  ๓) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การใช้กล้ามเนื้อเล็กในการสร้างสรรค์ชิ้นงานต่าง ๆ เช่น การวาดภาพ      
การปั้นดินน้ ามัน  การเล่นด้วยสีน้ า การพับกระดาษ ฯลฯ 
  4) การท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมค่ายวิชาการ  เป็นต้น  

 4. การเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส าหรับเด็กปฐมวัย ทั้งด้านการเจริญเติบโต
อย่างมีคุณภาพ การสร้างวินัยในตนเอง การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การการฝึกสุขนิสัยในการกิน 
การนอน การเล่น การขับถ่าย ตลอดทั้งการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดี 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนเพียงพอและเป็นเวลา จึงได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑) จัดกิจกรรมประจ าวัน ได้แก ่
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

                     - กจิกรรมเสริมประสบการณ์ เช่น หน่วยร่างกายของฉัน  หน่วยตัวหนูน่ารัก หน่วยอาหารดีมี
คุณค่า หน่วยปลอดภัยหนูจ๋า  หน่วยรู้รอบ ปลอดภัย เป็นต้น  
                     - กจิกรรมการเล่นกลางแจ้ง 

2) กิจกรรมอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เด็กทุกคนได้ดื่มนมทุกวันที่บ้าน 
  ครูประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองผ่านช่องทาง ONLINE ในการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ เช่น เก็บข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูง การให้ความรู้
ภาวะโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองมารับนมที่ โรงเรียนเพื่อน าไปให้เด็กดื่มที่บ้าน  และครูจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีผู้ปกครองคอยดูแลช่วยเหลือเด็กที่บ้าน 
 ประเด็นที่ ๑.๑.๒ มพีัฒนาการด้านอารมณ ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 โรงเรียนอนุบาลตรังได้จัดกิจกรรมและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ เด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสม รูจักยับยั้งชั่งใจ อดทน
ในการรอคอย ยอมรับ พอใจในความสามารถในผลงานของตนเองและผูอื่น มีจิตส านึกคานิยมที่ดี มีความมั่นใจ     
กลาพูด กลาแสดงออก  ชวยเหลือแบงปน เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทน อดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม 
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จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว มีวิธีการและ
กระบวนการพัฒนา ดังต่อไปน้ี 
 1. การจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการผ่านรูปแบบและกระบวนการที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อให้
เด็กเรียนรู้ประสบการณ์อย่างมีความสุข สนุกสนานกับการได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อน ๆ ผ่านรูปแบบ
กระบวนการเรียนรู้ที่จัดขึ้น เด็กอารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส และเจตคติที่ดีต่อการเรียรู้ ดังนี้ 
  1) จัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจ าวัน ครอบคลุม ๖ กิจกรรมหลัก 
   - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
   - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
   - กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
   - กิจกรรมการเล่นเสรี (ใหเ้ด็กเล่นอิสระที่บ้าน) 
   - กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
   - กิจกรรมเกมการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบเสริมทักษะชีวิต 
  2)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย 
   - กิจกรรมค่ายวิชาการออนไลน์ 
   - กิจกรรมค่ายคุณธรรมออนไลน์ 
    - กิจกรรมทัศนศึกษาออนไลน์   
   - โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการของสมองอย่างสมดุลทั้งซีกซ้ายและขวา ผ่านการ    
บูรณาการการเรียนรู้ครอบคลุม ๖ กิจกรรมหลักตามหลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
เด็กทุกคนรักในงานศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและการออกก าลังกาย อันจะช่วยให้เด็กเกิดความสมดุลทางด้าน
อารมณ์ จิตใจ ความรู้สึกและกระบวนการคิด และมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจเหมาะสมกับวัย ดังนี้ 

๑) จัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจ าวัน ครอบคลุม ๖ กิจกรรมหลัก 
 2)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย 
      - กิจกรรมค่ายวิชาการออนไลน์   
      - กิจกรรมค่ายคุณธรรมออนไลน์ 
       - กิจกรรมทัศนศึกษาออนไลน์ 
      - โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 3. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ในการส่งเสริมให้เด็กรักธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น โดยได้จัดกิจกรรมบูรณาการเข้ากับหน่วยการเรียนรู้ และ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ตระหนักคิด เห็นคุณค่า
และมีจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ดังนี้ 

  1) แผนการจัดประสบการณ ์หน่วยโรงเรียนน่าอยู่  หน่วยต้นไม้ทีร่ัก  หน่วยชุมชนหรรษา หน่วยวันลอย
กระทง  หน่วยสัตว์น้อยใหญ่แสนน่ารัก  
  2) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
 3) กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับปฐมวัย 
 4. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กเกิดการเรียนรู้มีความมั่นใจในตนเองและ
กล้าแสดงออกได้เหมาะสมกับวัย ทั้งการจัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้ผ่าน ๖ กิจกรรมหลักตามหลักสูตร และการจัด
กิจกรรมอื่น ๆ สอดแทรกและบูรณาการเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย ดังนี้ 
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๑) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทุกวัน 
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ความมั่นใจในตนเองในการการแสดงความคิดเห็น 

สนทนาโต้ตอบ การแสดงบทบาท การเล่านิทาน  
                 -  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

- กิจกรรมการเล่นเสรี โดยให้เด็กเล่นอิสระที่บ้าน 
- กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง  
- กิจกรรมทักษะชีวิต 

๒) กิจกรรมประจ าวัน กิจกรรมกายบริหาร การสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าและก่อนนอน   
           ๔)  โครงการค่ายคุณธรรมออนไลน์  
           ๖)  กิจกรรมค่ายวิชาการออนไลน์ 
           ๗)  กิจกรรมทัศนศึกษาออนไลน ์  
 ครูประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองผ่านช่องทาง ONLINE ในการส่งเสริมพัฒนาการพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ เช่น ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 6 กิจกรรมหลัก  การจัด
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์สงขลา ผ่าน  Google meet  การจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรมออนไลน์ ผ่าน Google 
meet  โดยมี พระมหาธีระยุทธ  จิตฺตปุญโญ. กิจกรรมค่ายคุณธรรม และค่ายวิชาการ โดยมีผู้ปกครองคอยดูแล
ช่วยเหลือเด็กที่บ้านและให้ข้อมูลการท ากิจกรรมต่างๆ ของเด็ก  
 ประเด็นที่ ๑.๑.๓ มพีัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 โรงเรียนอนุบาลตรังได้จัดกิจกรรมและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  มีวินัยในตนเอง ประหยัด
และพอเพียง มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การไหว การยิ้มทักทาย และมี
สัมมาคารวะกับผูใหญ ยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหว่างบุคคล เลนและท างานรวมกับผูอื่นได แกไข 
ขอขัดแยง โดยปราศจากการใชความรุนแรง มีวิธีการและกระบวนการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
 1. การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก ให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้โรงเรียนได้มีกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก
สามารถช่วยเหลือตนเองได้และเหมาะสมตามวัย ดังนี้ 
  1) เคารพธงชาติและปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ 
  2) เด็กทุกคนดื่มนมรับประทานอาหาร แปรงฟัน ล้างมือ ปูที่นอนและพับเก็บที่นอน  ถอดและเก็บ
รองเท้าที่บ้านได้ด้วยตนเอง  
  3) เด็กทุกคนเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ทุกครั้งด้วยตนเอง 
  4) เด็กทุกคนเข้าห้องน้ าและท าความสะอาดห้องน้ าที่บ้านด้วยตนเอง 
 2. การเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองและความรับผิดชอบให้เด็กโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
โครงการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีวินัยในตนเองและรับผิดชอบตนเองได้ โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรม 
ดังนี้  

  ๑) การจัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ 
  ๑.๑ กิจกรรมประจ าวัน 

- กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เมื่อเด็กท างานเสร็จแล้วครูแจ้งให้เด็กเก็บอุปกรณ์สีเทียน สีไม้  
กระดาษ ผลงาน เก็บเข้าที่โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ช่วย 
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 1.๒ กิจวัตรประจ าวัน เช่น  การจัดเก็บของใช้เข้าที่ การรดน้ าต้นไม้ การพับผ้า การกวาดบ้าน               
การช่วยเหลืองานต่างๆ ภายในบ้าน 
  2) การท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ ครูเปิดโอกาสให้เด็กไดท้ างานทีไ่ด้รับมอบหมายจนส าเรจ็เช่น 

- กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อมีเด็กยังท าไม่เสร็จให้เด็กได้ท าต่อในเวลาว่าง 
- การเก็บอุปกรณ์ ของเล่นของใช้เข้าที่ภายในบ้าน 

3. การส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กเพื่อพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมอย่างสมดุลรอบด้าน    
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา ผ่านกิจวัตรประจ าวันและกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมตาม
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และเลือก
ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน กับครู และผู้ปกครอง เล่นและ
ท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ ให้เด็กมีทักษะการติดต่อสื่อสาร ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แบ่งปัน รู้จักการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีและเหมาะสมตามสถานการณ์ รู้จักการ
ประนีประนอม และตัดสินใจร่วมกัน นอกจากนี้ โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการ กิจกรรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กให้มีทักษะในการรับรู้ เรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว รู้จักเล่นและท ากิจกรรม 
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมตามวัยและสถานการณ์  
 4. การส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็ก เพื่อพัฒนาให้เด็กมีในมีกิจวัตรประจ าวันและ
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เด็กได้รับประสบการณ์
เหล่านี้จะฝังอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของสมองของเด็กซึ่งมีกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กด้านอารมณ์มีความส าคัญยิ่ง เพราะมีผลต่อความสามารถในการปรับตัวของเด็ก การสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับบุคคลอื่นเมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น เข้าใจถึงความแตกต่างของบุคคลเด็ก
จะต้องรู้จักอารมณ์ของตนเองว่าเป็นอย่างไรและสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ เข้าใจและเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น ยอมรับกฎเกณฑ์ กติกา มีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่น มานะ อดทนต่อการท างานปรับตัวต่อปัญหาต่าง ๆ ได้ 
มองโลกในแง่ดีและกล้าแสดงออก อันมีผลต่อทัศนคติในสิ่งต่าง ๆ และการใช้ชีวิตประจ าวัน ดังนี้ 
  1) จัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจ าวัน ครอบคลุม ๖ กิจกรรมหลัก 
  ๒) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

      - การจัดการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
     - การจดัประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

        ครูประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองผ่านช่องทาง ONLINE ในการส่งเสริมพัฒนาการพัฒนาการ
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เช่น ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 6 กิจกรรมหลัก   
ครูส่ง ลิงค์ กิจกรรมหน้าเสาธง ทักษะชีวิต การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์สงขลา ผ่าน  Google meet     
การจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรมออนไลน์ ผ่าน Google meet  โดยมี พระมหาธีระยุทธ  จิตฺตปุญโญ. กิจกรรมค่าย
คุณธรรม และค่ายวิชาการ โดยมีผู้ปกครองคอยดูแลช่วยเหลือเด็กที่บ้านและให้ข้อมูลการท ากิจกรรมต่างๆ ของ
เด็ก  
 
 ประเด็นที่ ๑.๑.๔ มพีัฒนาการด้านสติปัญญา สือ่สารได ้มีทักษะการคดิพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้  
  โรงเรียนอนุบาลตรังได้จัดกิจกรรมและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ เด็กมีทักษะการคิดพื้นฐาน แสวงหาความรู ได สนทนา               
โตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ  ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย พยายามคนหาค าตอบอานนิทาน                 
เลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการ คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและ
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วิทยาศาสตร การคิดแกปญหา สามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆ ได มีการสรางสรรคผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ ได้แก่ งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทางการเลนอิสระ การใชสื่อเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู
และแสวงหาความรูได้ มีวิธีการและกระบวนการพัฒนา ดังต่อไปน้ี 
 1. การส่งเสริมให้เด็กทกุคนใช้ภาษาสื่อสาร สนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ดังนี ้
  ๑) กิจกรรมประจ าวัน 

- กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ให้เด็กเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ท า  
- กิจกรรมการเล่นตามมุม  ให้เด็กได้เล่นอิสระที่บ้าน 
- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ เช่น การแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ 

การทดลอง การอธิบาย การสังเกตและบอก/เล่าให้ผู้อื่นเข้าใจ  
 - กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เช่น การเล่นอิสระ การเล่นเกม เบ็ดเตล็ด การละเล่นพื้นบ้าน                          

- กิจกรรมเกมการศึกษา เด็กเล่นของเล่นที่บ้าน 
- กิจกรรมทักษะชีวติ 

  ๔) การจัดการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 ๕) การจัดประสบการณก์ารเรียนรู้บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

 1. การจัดประสบการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดอันเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ และสร้างเสริมนิสัยการเรียนรู้ให้แก่ เด็กอย่างมีกระบวนการ                
มีขั้นตอน ส่งเสริมให้เด็กคิดอย่างเป็นระบบด้วยการน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง ๕ ขั้นตอน มาเป็น
กระบวนการที่ใช้เป็นสิ่งกระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็ก ทั้งการสังเกต การจ าแนก
และเปรียบเทียบ การวัด การสื่อสาร การทดลองและการน าไปใช้ ดังนี้  
 1) จัดการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 ๒) จัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
 3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้  6  กิจกรรมหลัก  
 4) จัดกิจกรรมค่ายวิชาการออนไลน ์
 2. จัดประสบการณ์และกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ
เจตคติที่ดีต่อการแสวงหาความรู้มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กในการใฝ่เรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ            
การปลูกฝังเจตคติที่ดีในด้านบวกเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ให้เด็กปฐมวัย มีความจ าเป็นและต้องบ่มเพาะให้
เกิดขึ้นด้วยการสร้างทักษะ กระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้เด็กประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยการเปิดโอกาสให้
เด็กได้ส ารวจ ลงมือกระท าด้วยตนเองจนเกิดความส าเร็จในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง ๕ ใช้ทักษะการตั้งค าถามของครูเพื่อให้เด็กได้รู้จักค้นหาค าตอบด้วยตนเอง มีวิธีการดังนี้ 

1) จัดการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
๒) จัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา (Stem Education)  

          3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้  6  กจิกรรมหลัก  
4) จัดกิจกรรมค่ายวิชาการออนไลน ์

 ครูประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองผ่านช่องทาง ONLINE ในการส่งเสริมพัฒนาการพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เช่น ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 6 กิจกรรมหลัก กิจกรรมทักษะ
ชีวิต การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์สงขลา ผ่าน  Google meet  การจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรมออนไลน์ 
ผ่าน Google meet  โดยมี พระมหาธีระยุทธ  จิตฺตปุญโญ. กิจกรรมค่ายคุณธรรม และค่ายวิชาการ โดยมี
ผู้ปกครองคอยดูแลช่วยเหลือเด็กที่บ้านและให้ข้อมูลการท ากิจกรรมต่างๆ ของเด็ก  
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๑.๒ กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
  ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย 

 สถานศึกษาด าเนินการพฒันาเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสมวัย โดยก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา 
คุณภาพเด็กปฐมวัยดังนี ้

- เด็กมพีัฒนาการดา้นร่างกาย เข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 80 
- เด็กมพีัฒนาการดา้นอารมณ์ จติใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได ้ร้อยละ 85 
- เด็กมพีัฒนาการดา้นสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 85 
- เด็กมพีัฒนาการดา้นสติปัญญา สื่อสารได ้มีทักษะการคดิพื้นบาน และแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ 80 

  ๒. มีการระบุวธิีพัฒนาคณุภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวยั 
 โรงเรียนอนุบาลตรังมีการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย โดยด าเนินโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน ได้แก่ โครงการภาษาอั งกฤษเพื่อการสื่อสาร 
กิจกรรมค่ายวิชาการปฐมวัย กิจกรรมค่ายคุณธรรม จัดการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย โดยให้เด็กทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 
  2.1 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   โรงเรียนด าเนินโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาคณ
ภาพผู้เรียน และจัดการเรียนการสอนที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจ้างครู
ต่างประเทศ (เจ้าของภาษา) สอนภาษาอังกฤษเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียน 
ห้องเรียนละ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อเป็นการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ และเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้
คุ้นเคยกับการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง 
 2.3 กิจกรรมค่ายวิชาการปฐมวัย 
    โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการปฐมวัยออนไลน์ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ผ่านรูปแบบและกระบวนการต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง ในบรรยากาศที่เหมาะสม
หลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้ อันจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้เด็กสนใจแลพัฒนาทั้งด้านร่ายกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา  
 2.4 กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
    โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม 
สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีชีวิตที่มีความสุข โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา         
ได้เรียนรู้ ได้ปฏิบัติจริงในสถานศึกษาจะช่วยพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพครบทุกด้าน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ทางโรงเรียนเห็นความส าคัญของกิจกรรมค่ายคุณธรรม และจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุกปี  เพื่อให้เด็กได้ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา ได้สวดมนต์ ไหว้พระ และ
นั่งสมาธิ 
 2.5 จัดการเรียนรูต้ามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
        โรงเรียนได้ก าหนดการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์จัดการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตรัง เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต ส ารวจ 
ค้นคว้า ทดลอง และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ ให้โอกาสเด็กได้ใช้ความคิดของตนเองได้
มากที่สุดผ่านกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
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 2.7 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา (Stem Education) 
 โรงเรียนได้ก าหนดการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียน
อนุบาลตรัง เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาและแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา 
ด้านความจ า การสร้างหรือพัฒนาความคิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความตั้งใจจดจ่อ การคิดด้านคณิตศาสตร์ 
ความเข้าใจปรากฎการณ์และวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีในธรรมชาติ และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมรอบตัว 
  ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเดก็ปฐมวัย 
   โรงเรียนอนุบาลตรังไดด้ าเนินการพัฒนาเดก็ตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีผลการพัฒนา 
ดังนี้ 

   3.1 เด็กมพีัฒนาการด้านรา่งกาย เข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ รอ้ยละ 
90.14 

   3.2 เด็กมพีัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ96.80 
   3.3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ชว่ยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 96  
   3.4 เด็กมพีัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได ้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ รอ้ยละ 

80.27  
  ๔. มีการน าผลประเมินคณุภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพฒันาการสมวัย 
  โรงเรียนอนุบาลตรัง ได้น าผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 
ดังนี้คือ เด็กขาดทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ตัดสินใจ และคิดรวบยอด โรงเรียนได้น าผลการพัฒนาด้าน
สติปัญญา จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีทักษะการคิดแก้ปัญหา ตัดสินใจ และคิดรวบยอดได้
เหมาะสมกับวัย ดังนี้ 

   4.1 จัดการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
   4.2 จัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)  

    4.3 จดัประสบกาณณก์ารเรียนรู ้ 6  กิจกรรม  
   4.4 จดักิจกรรมค่ายวชิาการออนไลน์  

  ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   สถานศึกษามีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
    - น าเสนอผลพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ดา้น แก่ ผู้ปกครองภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
    - น าเสนอในที่ประชุมคร ูผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียน ละ ๑ ครั้ง 
    - น าเสนอผ่านไลน์ส่วนตวั และไลน์กลุ่มผู้ปกครอง 
  ครูประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองผ่านช่องทาง ONLINE ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
อย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  เช่น ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 6 กิจกรรมหลัก กิจกรรม
ทักษะชีวิต การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์สงขลา ผ่าน  Google meet  การจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ออนไลน์ ผ่าน Google meet  กิจกรรมค่ายคุณธรรม และค่ายวิชาการ โดยมีผู้ปกครองคอยดูแลช่วยเหลือเด็กที่
บ้านและให้ข้อมูลการท ากิจกรรมต่างๆ ของเด็ก  
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๒. ผลการด าเนินการ/การบรรลุผลส าเร็จ 
ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน การบรรลุค่าเป้าหมาย 

๑.มีพัฒนาการดา้น
ร่างกายแข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

เด็กมีน้ าหนัก สวนสูงตามเกณฑ
มาตรฐาน เคลื่อนไหว รางกาย               
คลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและ
ตาประสานสัมพันธไดดี ดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติ
จนเปนนิสัย ปฏิบัติตนตามขอตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด 
และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม 
และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย 
ระดับคุณภาพเดก็ ร้อยละ ๘0 

เด็กมีพัฒนาการดา้น
ร่างกายแข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดีและดูแล
ความปลอดภัยของ
ตนเองได้ ร้อยละ 
90.14 

สูงกว่าคา่เป้าหมาย 

๒.มีพัฒนาการดา้น
อารมณ ์จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

เด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ
ความรสูึกไดเหมาะสมรูจักยับย้ัง 
ชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับ 
พอใจในความสามารถในผลงาน
ของตนเองและผอูื่น มีจิตส านึกคา
นิยมที่ดี มีความมั่นใจ กลาพูด     
กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปน 
เคารพสิทธิ รหูนาที่รับผิดชอบ 
อดทน อดกลั้นสัตยสุจรติ                
มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษาก าหนด ชื่นชมและมี
ความสุขกับศิลปะ ดนตร ีและการ
เคลื่อนไหว ระดับคุณภาพเด็ก  
ร้อยละ ๘๕ 

เด็กมีพัฒนาการดา้น
อารมณ ์จิตใจ 
ควบคุม และ
แสดงออกทาง
อารมณ์ได้ร้อยละ 
96.80 

สูงกว่าคา่เป้าหมาย 

๓. มีพัฒนาการด้าน
สังคมช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน  มีวินัยในตนเอง 
ประหยัดและพอเพียง มสีวนรวม
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทั้งในและ
นอกหองเรียน มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย ได้แก ่การไหว การ
ยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับ 
ผใูหญ ยอมรับหรือเคารพความ
แตกตางระหว่างบุคคล เลนและ
ท างานรวมกับผอูื่นได แกไขข
อขัดแยง โดยปราศจากการใชความ

เด็กมีพัฒนาการดา้น
สังคมช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็น
สมาชิกทีด่ีของสังคม
ร้อยละ 96.00 

สูงกว่าคา่เป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน การบรรลุค่าเป้าหมาย 
รุนแรง ระดับคุณภาพเดก็ ร้อยละ 
๘๕ 

๔. มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาสื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ 

เด็กมีทักษะการคิดพื้นฐาน 
แสวงหาความรไูด สนทนาโตตอบ
และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ          
ตั้งค าถามในสิ่งทีต่นเองสนใจหรือ
สงสัย พยายามคนหาค าตอบอาน
นิทาน เลาเรื่องที่ตนเองอานได
เหมาะสมกับวัย มีความสามารถใน
การคดิรวบยอด การคดิเชิงเหตุผล
ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
การคดิแกปญหา  สามารถตัดสินใจ
ในเรื่องงายๆ ได มีการสรางสรรค
ผลงานตามความคดิและนตนาการ 
ได้แก่ งานศิลปะ การเคลื่อนไหว
ท่าทางการเลนอิสระ การใชสื่อ
เทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูและแสวงหาความรูได้ ระดับ
คุณภาพเด็กร้อยละ ๘0 

เด็กมีพัฒนาการดา้น
สติปัญญาสื่อสารได้ 
มีทักษะการคิด
พื้นฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ ร้อยละ
80.27 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

 
 ๓. จุดเด่น  
  3.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภยัของตนเองได้ 
  3.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
  3.๓ มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
  ๔. จุดที่ควรพัฒนา  
  4.1 พัฒนาด้านสติปัญญาให้เด็กสามารถสื่อสารได้ มีทักษะการคดิพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
   ๕. ข้อเสนอแนะ  
          ๕.๑ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ประกอบด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้การ
สอแบบมอนเตสซอรี (Montessori)  เพิ่มในหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตรัง (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2565) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
    ๖. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนุน 

1. รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2. รายงานสรุปผลการประเมินพัฒนาการ  
3. สมุดบันทึกพัฒนาการ    
4. สมุดประจ าตัวนักเรียน  
5. บันทึกการให้บริการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน   
6. ตารางกิจกรรมประจ าวัน) 
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7. แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย 
8. วิจัยในชั้นเรียน 
9. รายงานโครงการ 
10. กิจกรรมทัศนศึกษา 
11. กิจกรรมค่ายวิชาการ 
12. กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
13. แผนการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
14.  แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา  

(Stem Education)  
 7. แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
 7.1 ผลงานนวตักรรมการเรียนการสอนในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) “ห้องเรียนออนไลน์ Stye STEM” 
 7.2 ผลงานนวตักรรมการเรียนการสอนในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) “การใช้บทเรียนส าเร็จรูปคณิตคิดสนกุ” 
 7.3 การพัฒนาทักษะพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ดา้นการสงัเกตและการจ าแนกประเภท 
โดยใช้กจิกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติการทดลองของเด็กปฐมวัย 
  
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 จุดเน้นที่ 3 การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม   
 ๑. วิธีการและกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
  ๑.๑ วิธีการพัฒนา       
      ประเด็นที่ ๒.๑ มีหลักสตูรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
 โรงเรียนอนุบาลตรังได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรและประเมินผลการใช้ เพื่อน าข้อมูลมาปรับและพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น เน้นการจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลง
มือปฏิบัติจริง เพื่อตอบสนองความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีโครงการ/กิจกรรมดังนี้  
 - โครงการพัฒนาหลักสตูร ระดับปฐมวัย  
                -  กิจกรรมประเมินการใช้หลักสูตร 
 - กิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 - รายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2564   
   ประเด็นที่ ๒.๒ จดัครใูห้เพียงพอกับชั้นเรียน 

    โรงเรียนมีการจัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน และเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบ 
การศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย อยางเพียงพอกับชั้นเรียน โดยมีโครงการ/กิจกรรมดังนี้  
 - โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย    

      ประเด็นที่ ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจดัประสบการณ์ 
   โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ

รูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ครูทุกคนมีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยมีโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
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 -  กิจกรรมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ (PLC) 
 -  กิจกรรมอบรมพัฒนาตามความสนใจ 

      ประเด็นที่ ๒.๔ จัดสภาพแวดลอ้มและสื่อเพื่อการเรียนรู ้อย่างปลอดภยัและเพียงพอ 
     โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยการประเมินห้องเรียนคุณภาพ คุณธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด
ทุกห้องมีการจัดสภาพแวดลอมภายนอกและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ  
 - โครงการปรับภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
 - โครงการแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน    

      ประเด็นที่ ๒.๕ ใหบ้ริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับ 
ครูโรงเรียนมีการใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสด ุและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณส าหรับ
ครู มีการสนับสนุนการบริหารจดัการเรียนรู ้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่คุณภาพ 
 - โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

      ประเด็นที่ ๒.๖ มรีะบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝา่ยมีส่วนรว่ม 
             โรงเรียนมีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียนและระดับสายชั้นทุกห้องเรียน 
 และมีการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
     -โครงการประกันคุณภาพภายใน 

- กิจกรรมจัดท ามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย    
- กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนา  
- กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ  
- กิจกรรมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามคุณภาพการศึกษา 
- การจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ด าเนินงานตามแผนพฒันา 
- กิจกรรมนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ 
- จดัท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2564  

  ๑.๒ กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
  ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  

 สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา เรื่องการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ที่เหมาะสมกับวัยทั้ง 4 ด้าน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีการประชุมปรึกษาหารือ ร่วมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา เพื่อร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายต่างๆ ตลอดจนเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา จุดเน้นแต่ละมาตรฐาน ร่วมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นต้น 
  ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ  
  สถานศึกษามีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ โดยสถานศึกษาได้น าสาระส าคัญใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูล และน าข้อมูลมาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งมีโครงการและ
กิจกรรม ดังนี้ เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย กิจกรรมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ (PLC)  โครงการปรับภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย  โครงการแหล่ง



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลตรัง  
 

เรียนรู้สู่ชุมชน โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา ฯลฯ น าสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 
  ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน  

 สถานศึกษามีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย สามารถตรวจสอบผลการ
ประเมินได้อย่างชัดเจน เช่น แบบประเมินระบบนิเทศติดตาม  แบบสังเกต/สอบถาม รายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ  
  ๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป  

 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป โดย
สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) น าผลการประเมินทุกมาตรฐานมาวิเคราะห์
ผล และน าผลของการวิเคราะห์มาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป  โดยการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี และโครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษา
ด าเนินการ เป็นต้น    

๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้สว่นเสียได้รับทราบ 
 สถานศึกษามีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ

ด้วยวิธีการและช่องทางที่หลากหลาย เช่น น าเสนอในที่ประชุมครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา จัดท า
เอกสารเผยแพร่ น าเสนอผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กลุ่มไลน์ เฟซบุ๊ก เว็ปไซต์ของสถานศึกษา เป็นต้น 
 
๒. ผลการด าเนินการ/การบรรลุผลส าเร็จ 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
การบรรล ุ

ค่าเป้าหมาย 
๑.มีหลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

1) โรงเรียนมีการวิเคราะห์และ
ประเมินผลการใช้หลักสตูร 
ทุกปีการศึกษา 
  2) โรงเรียนมีการสอบถามความ
ต้องการของผู้ปกครองและวิเคราะห์วิถี
ชีวิตของครอบครวั ชุมชนและท้องถิ่น 
  3) โรงเรียนมีการน าข้อมูลจากการ
ประเมินการใช้หลักสูตร และการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ปกครองและ
ชุมชนจัดท าเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน และ
สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว 
ชุมชนและท้องถิ่น  
  4) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่
ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตร
การศกึษาปฐมวัย โดยสถานศึกษา

โรงเรียนหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง ๔ ดา้น 
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

บรรลุค่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
การบรรล ุ

ค่าเป้าหมาย 
ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียม
ความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ     
เนนการเรียนรผูานการเลนและการลง
มือปฏิบัติ ตอบสนองความตองการ
และความแตกตางของเด็กปกติและ 
กลุมเปาหมายเฉพาะ 

๒.สถานศึกษาจัดครูให้
เพียงพอกับชั้นเรียน 

โรงเรียนมีการจัดครูใหเพียงพอกับชั้น
เรียน และเหมาะสมกับภารกิจการ
เรียนการสอนหรือจดัครทูี่จบการศกึษา
ปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศกึษา
ปฐมวัย อยางเพียงพอกบัชั้นเรียน 

ครูเพียงพอกับชั้นเรียน และ
เหมาะสมกับภารกิจการเรียน
การสอนหรือจัดครูที่จบ
การศกึษาปฐมวัยหรือผา่นการ
อบรมการศกึษาปฐมวัย 
 อยางเพียงพอกับชั้นเรียน 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

๓.สถานศึกษาส่งเสริม
ให้ครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจดั
ประสบการณ ์

  1) โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูมี
ความเชี่ยวชาญดานการจัด       
ประสบการณ พัฒนาครแูละบุคลากร
ใหมีความรคูวามสามารถในการ        
วิเคราะหและออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะในการจดั   
ประสบการณและการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ใชประสบการณส าคัญ
ในการออกแบบการจัดกจิกรรม มีการ
สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก    
เปนรายบุคคล มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก
และครอบครัว  
  2) ครูทุกคนมีการพัฒนางานโดยใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี(PLC) 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 50 ชั่วโมงต่อปี
การศกึษา 
  3) ครูและบุคลากรทกุคนมีการ
พัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ จ านวน
ไม่น้อยกว่า 20 ชัว่โมงตอ่ปีการศึกษา 
  4) ครูทุกคนมีการจัดท าแผนพัฒนา
ตนเอง ID PLAN ปีการศกึษาละ 1 
ครั้ง 
  5) ครูทุกคนมีการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษาละ 1 

ครูทุกคนไดร้ับการส่งเสรมิให้
มีความเชี่ยวชาญดา้นการจัด
ประสบการณ ์

บรรลุค่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
การบรรล ุ

ค่าเป้าหมาย 
ครั้ง 
  6) ครูทุกคนมีการจัดท าวิจัยในชั้น
เรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
  7) ครูทุกคนมีการจัดท ารูปแบบการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)       
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

๔. สถานศึกษา
ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์

  1) ห้องเรียนผ่านการประเมินให้เป็น
ห้องเรียนคุณภาพ คุณธรรมตามที่
สถานศึกษาก าหนดทกุห้อง 
  2) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอม
และสื่อเพื่อการเรียนรอูยางปลอดภัย
และเพียงพอ  
  3) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอก  หองเรียนที่
ค านึงถึงความปลอดภัย    
  4) โรงเรียนมีมาตรการในการป้องกัน
การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา
(COVID-19) 
  ๕) ครู บุคลากรและนักเรียนมีความ
พึงพอใจในการจดัสภาพแวดล้อมทั้ง
ทางกายภาพและสังคม อยู่ในระดับ
มากขึ้นไป 

สถานศึกษาให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
การเรียนรู้เพือ่สนับสนุนการ
จัดประสบการณค์ิดเป็น    
ร้อยละ 100 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

๕. สถานศึกษามรีะบบ
บริหารคุณภาพ ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

1) มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียนระดับห้องเรียนและระดับสาย
ชั้นทุกห้องเรียน 
  2) โรงเรียนมีการประชมุผู้ปกครอง
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  3) โรงเรียนมีการส ารวจความพึง
พอใจต่อการจดัการศึกษาภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

1) โรงเรียนจัดตั้งเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ห้องเรียนและระดับสายชั้นทุก
ห้องเรียน 
  2) โรงเรียนมีการประชมุ
ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  3) โรงเรียนมีการส ารวจ
ความพึงพอใจต่อการจัด
การศกึษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

 
๓. จุดเด่น  
  ๒.๑ สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
  ๒.๒ มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง ๔ ดา้น สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   
  ๒.๓ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ์ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลตรัง  
 

  ๒.๔ สถานศึกษามรีะบบบริหารคุณภาพ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  ๔. จุดที่ควรพัฒนา 
  ๔.๑ จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ 
  ๕. ข้อเสนอแนะ  
  อบรมพัฒนา ครูเกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจดัประสบการณ์ระดบัปฐมวัย 
  ๖. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนุน 
          - รายงานผลโครงการ 
          - หลักสตูรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตรัง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  2565 ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2650 
  ๗. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีข้ึนกว่าเดิม 
 - อบรมพัฒนา ครูเกี่ยวกบัการใช้สื่อเทคโนโลยีเพือ่การจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย 
  ๘.แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
         - ผลงานนวตักรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) “ห้องเรียนออนไลน์ Stye TEM” 
         - ผลงานนวตักรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) “การใช้บทเรียนส าเร็จรูปคณิตคดิหรรษา ” 
         - การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ดา้นการสังเกตและการจ าแนกประเภท โดยใช้
กิจกรรมวิทยาศาสตรท์ี่เน้นการปฏิบัติการทดลองของเด็กปฐมวัย 
 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 จุดเน้นที่ 2 ครูมืออาชีพ           
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 ๑. วิธีการและกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
  ๑.๑ วิธีการพัฒนา 
 ประเด็นที่ ๓.๑ จดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 โรงเรียนอนุบาลตรัง ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตรัง (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2564) โดยวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 
2560 และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์ที่มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านการเรียนรู้ 6 กิจกรรมหลักตามตารางกิจกรรมประจ าวัน จัด
กิจกรรมโดยใช้รูปแบบต่าง ๆ ได้ แก่การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา
ระดับปฐมวัย (Stem Educations) วิทยาการค านวณปฐมวัย โดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ใน
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน Google meet วันละ 1 ชั่วโมง โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ  
 โรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ ให้เหมาะสมสอดคล้อง เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา มีการส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Active Learning  ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน
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เพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยจัดอบรมให้ความรู้กับครูผู้สอนทุกคนให้สามารถใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียนการสอนได้ทั้งรูปแบบ ONLINE และ ONDEMAND เช่น Google Meet , Youtube , Facebook , Line  
เป็นต้น  และยังพัฒนาครูให้สามารถสร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน โดย
ใช้เว็บแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย เช่น เว็บแอพพลิเคชั่น OBS, Canva ซึ่งช่วยให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบสื่อการ
สอนให้มีความน่าสนใจ ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย มีสีสันสดใส สอดคล้องกับเนื้อหาและเพื่อกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียน และจัดให้มีการอบรมครูเพื่อให้มีความรู้เรื่องการสร้างเกมการศึกษาประกอบการเรียนรู้  โดยใช้เว็บ
แอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย เช่น Wordwall, Kahoot, Padlet, Gather Town, Quizizz, Blooket เป็นต้น 
ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการสร้างใบงานออนไลน์ด้วย Livesworksheet , Canva การสร้างแบบทดสอบด้วย 
Google Form เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน มีความสุขในการเรียน มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ด้วย
ความกระตือรือร้น  อีกทั้งโรงเรียนยังสนับสนุนและอ านวยความสะดวกด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนการสอน Online โดยการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ใน ๒ รูปแบบ ทั้งการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless Internet)  ซึ่งมีข้อดีคือสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกสถานที่ใน
โรงเรียน และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย (Wire Internet)  ซึ่งเป็นรูปแบบที่ให้ค่าที่เสถียรกว่า ระบบ
สัญญาณท างานได้ดีและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ในทุกห้องเรียนและห้องปฏิบัติการพิเศษต่างๆ ท าให้การจัดการ
เรียนการสอน Online เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญของการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งครูทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการแสวงหา
แหล่งข้อมูลสารสนเทศที่มีเน้ือหาสาระตรงกับหลักสูตร  สนองความสนใจและความต้องการของผู้เรียน และจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น  การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์สงขลา  
ผ่าน  Google meet  เป็นต้น  ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้  เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ผ่านประสบการณ์ในรูปแบบที่หลากหลาย  ผ่านสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และได้มีการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้จนกลายเป็นความรู้ที่คงทน 
 โดยมีการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตา่งๆ ดังนี ้
                           - โครงการอนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทย จัดกิจกรรมงานประเพณีไทย กิจกรรม
นักแสดงตัวน้อย (ฟังเพลงไทย ร้องเพลงไทย และร าไทย) กจิกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย กิจกรรมการท า
ขนมไทย กิจกรรมงามอย่างไทย ตอ้นรับผู้มาเยือน 
                    - โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
                    - กิจกรรมค่ายวิชาการ 
                    - กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
                    - กิจกรรมทัศนศึกษา 

 ประเด็นที่ ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
โรงเรียนอนุบาลตรัง จัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลักส าคัญในการจัดและเป้าหมายในการพัฒนาเด็กเพื่อให้เด็กเกิด
ความรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ และมีความสุข โดยต้องค านึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความมี
อิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น ความสะดวกในการท ากิจกรรม ความพร้อมของอาคารสถานที่มีอากาศถ่ายเท ซึ่ง
จัดแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร ได้แก่ พื้นที่อ านวยความสะดวกเพื่อเด็กและผู้สอน
ที่แสดงผลงานของเด็ก ที่เก็บแฟ้มผลงานของเด็ก จัดใส่แฟ้มรายบุคคล ที่เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก ที่เก็บ
เครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอนของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ ป้ายนิเทศตามหน่วยการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ หรือสิ่งที่เด็กสนใจ  พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม และการเคลื่อนไหว มีพื้นที่ให้เด็กสามารถท างานได้ด้วยตนเอง 
และท ากิจกรรมด้วยกันในกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระจากกิจกรรมหนึ่งไปยัง
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กิจกรรมหนึ่งโดยไม่รบกวนผู้อื่น พื้นที่จัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ มีของเล่น วัสดุอุปกรณ์ในมุมอย่างเพียงพอ
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก โดยเด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อม เช่น  ป้ายนิเทศ มีการจัดเปลี่ยนมุมทุกสัปดาห์
ตามหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีมุมแสดงผลงานของเด็ก การดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียน มีการจัด
เวรประจ าวันเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักความสะอาดและความรับผิดชอบตลอดจนมีจิตสาธารณะ ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ และความสนใจของเด็ก เช่น การใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล ทีวี  ไมค์โครโฟน 
เครื่องเสียง ห้องโฮมเตียเตอร์ ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์สื่อปฐมวัยต้นแบบ ห้องพยาบาล  ห้อง
วิทยาศาสตร์ สนามเด็กเล่น  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดตรัง ท าให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โควิด 19 ครูผู้สอนได้มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้แก่นักเรียนตามหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ และครูผู้สอนจัดการ
เรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย  โดยมี
การด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้                               

        - โครงการอนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทย จัดกิจกรรมงานประเพณีไทย กิจกรรม 
นักแสดงตัวน้อย (ฟังเพลงไทย ร้องเพลงไทย และร าไทย) กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย กิจกรรมการท า
ขนมไทย กิจกรรมงามอย่างไทย ต้อนรับผู้มาเยือน 
                    - โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
                    - โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
                    - กิจกรรมจัดประสบการณก์ารเรยีนรู้ด้วยโครงงาน 
                    - กิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาปฐมวัย 
                    - กิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมการทดลองตามโครงการบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย 
                    - กิจกรรมค่ายวิชาการ 
                    - กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
                    - กิจกรรมทัศนศึกษา 
 ประเด็นที่ ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 โรงเรียนอนุบาลตรัง จัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม
ให้เด็กได้มีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ  เช่น กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงท่าทางตามความคิด จินตนาการของตนเอง และเลือกอุปกรณ์ ใน
การเคลื่อนไหวด้วยตนเอง โดยใช้ดนตรี เสียงเพลง ค าคล้องจอง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เปิดโอกาสให้เด็กมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการจัดประสบการณ์ เลือกหัวข้อการเรียนรู้ที่ตนเองอยากรู้ ร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็น 
ตอบค าถาม ซักถามข้อสงสัยจากความคิดของตนเอง โดยเรียนรู้ผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
บูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย Stem Educations วิทยาการค านวณปฐมวัยโดยบูรณาการเข้ากับ
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป (Hight Scope) กิจกรรมตาม
โครงการอนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทย วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best  Practice กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมเข้า
ค่ายวิชาการเด็กปฐมวัย กิจกรรมค่ายคุณธรรม  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เด็กได้มีโอกาสเลือกสื่อในการเรียนรู้ ใน
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เลือกกิจกรรมที่สนใจด้วยตนเอง กิจกรรมการเล่นตามมุม เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นตาม
มุมประสบการณ์ต่าง ๆ ภายในห้องเรียนตามความสนใจ ซึ่งใช้กระบวนการ Plan วางแผนกิจกรรมที่อยากท า Do 
ลงมือปฏิบัติตามแผน ที่ได้วางไว้ Review ทบทวนหลังท าว่าส าเร็จไหม ติดขัดตรงไหน และจะแก้ไขได้อย่างไร 
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กิจกรรมกลางแจ้ง เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเล่นเครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์การเล่นเกมกลางแจ้งด้วยตนเอง 
กิจกรรมเกมการศึกษา เด็กได้เล่นเกมการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับหน่วยการจัดประสบการณ์โดยมีเกมการศึกษา
อย่างหลากหลายให้เด็กได้เลือกเล่น เพื่อให้เด็กเกิดกระบวนการคิด  มีความคิดรวบยอดจากการเรียนรู้ที่ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยครูร้อยละ 100 ของจ านวนครู
ปฐมวัยทั้งหมดจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ให้น่าดู น่าอยู่น่าเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ครูร้อยละ 100 
ของครูจ านวนทั้งหมดได้บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข  โดยมีการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
                           - โครงการปรับภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาและจัด
บรรยากาศห้องเรียนระดับปฐมวัย  กิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ศึกษา กิจกรรมนิเทศการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียน  กิจกรรมนิเทศการจดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน กิจกรรมตรวจสอบ ปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน กิจกรรมนิเทศสื่อการจัดประสบการณ์ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน 
                    - โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ คณุธรรม 
                    - โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
                    - โครงการแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน 
                    - โครงการพัฒนาอาคารสิ่งก่อสรา้งและครุภัณฑ์ 
                    - โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  
 ประเด็นที่ ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
  โรงเรียนอนุบาลตรัง ประเมินพัฒนาการเด็กจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรมหลักและ
กิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายผ่านการสอนออนไลน์ การประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงจากการสังเกตพฤติกรรมโดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรม เก็บคะแนนจากการบันทึกผลหลัง
การจัดกิจกรรมจากแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทุกหน่วย ประเมินผลงานจากแฟ้มสะสมผลงานเด็ก การ
สัมภาษณ์เด็กและผู้ปกครอง  จัดท าแบบบันทึกการ ดื่มนม น้ าหนัก ส่วนสูง บันทึกการตรวจสุขภาพ บันทึกข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน บันทึกกิจกรรมโฮมรูม มีการบันทึกเป็นประจ าทุกเดือน บันทึกผล
ของพัฒนาการด้านต่างๆ ตามมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรลงในแบบรายงานประจ าตัวเด็ก 
และรายงานให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็กในแฟ้ม
สะสมผลงานและร่วมประเมินแสดงความคิดเห็นในสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน เพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงใน
การจัดประสบการณ์พัฒนาคุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมี
การด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้                              
                    - โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
                    - โครงการสรา้งเครื่องมือวดัและประเมินผลการเรียน 
                    - โครงการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน 
                    - โครงการ Best Practice พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                    - กิจกรรมค่ายวิชาการออนไลน ์
                    - กิจกรรมค่ายคุณธรรมออนไลน ์
                    - กิจกรรมทัศนศึกษาออนไลน ์
   



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลตรัง  
 

   ๑.๒ กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
  ๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปีครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกชั้นปี 
สถานศึกษาก าหนดให้ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปีครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกชั้นปี โดย
สถานศึกษามีการด าเนินการโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา ก าหนดให้ครูทุกคนจัดส่งแผนการจัดการ
ประสบการณ์เป็นรายหน่วยการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษาเสนอต่อรองผู้อ านวยการที่ดูแลรับผิดชอบในระดับ
ปฐมวัยเพื่อตรวจแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และอนุมัติการใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  ๒. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สถานศึกษาก าหนดให้ครูทุกคนมีการน าแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ โดยครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ใช้สื่อ
ออนไลน์จากยูทูบ  ผลิตสื่อวีดีโอการสอนจากโปรแกรม Canva โปรแกรม PowerPoint  จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม GoogelMeet สร้างใบงานด้วยโปรแกรม Liveworksheet สร้างเกม
การศึกษาด้วยโปรแกรม Workwall ครูได้รวบรวมสื่อการสอนไว้ในอินเตอร์เน็ต และจัดท าคิวอาร์โคต เพื่อสะดวก
ในการสืบค้นน ามาใช้ในการจัดประสบการณ์  น าเด็กไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น 
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาออนไลน์ ณ สวนสัตว์เปิดสงขลา ผ่านห้องเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม GoogleMeet  
พร้อมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามาสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียรู้เรียนให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรง เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท าขนมไทย การปลูกต้นไม้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วยเศรษฐกิจ
พอเพียง ผ่านห้องเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet เป็นต้น 
  ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ  

สถานศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ โดยสถานศึกษา
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา มีวิธีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ดังนี้  มีการ
นิเทศครู ๓ ระยะ คือนิเทศแผนการจัดประสบการณ์  นิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และนิเทศผลการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ ด้านอย่างเป็นระบบ โดยการนิเทศจากหลายภาคส่วน เช่น เพื่อนนิเทศเพื่อ ฝ่าย
วิชาการ ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง หรือชุมชน เป็นต้น ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
แบบนิเทศ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ ชิ้นงาน/ผลงาน ครูประเมินเด็กผ่านคลิปวีดีโอ การสนทนาโต้ตอบกับเด็ก
ผ่านห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็กออนไลน์
ผ่าน Google From  เป็นต้น   

๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูอย่างเป็นระบบ 
สถานศึกษาสถานศึกษาจัดให้มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูอย่างเป็นระบบ โดย
สถานศึกษาน าข้อมูลที่ได้จากการผลการนิเทศภายใน มาเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาครูเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น 
ครูน าผลจากการนิเทศภายในมาปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ พัฒนาสื่อการจัดประสบการณ์ ปรับกิจกรรมใน
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน พร้อมกับปรับปรุงรูปแบบการประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านอย่างสมวัย 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัด 
ประสบการณ์สถานศึกษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์โดยสถานศึกษาก าหนดให้มีโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพครู ด้วยกิจกรรมชุมชนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ก าหนดให้มีการท า PLC ระดับชั้นเรียน/สายชั้น หรือระดับการศึกษา ทุกวัน
จันทร์ พุธ ศุกร์ ของสัปดาห์ โดยการมีการท า PLC ร่วมกันระหว่างครูกับครู  ครูกับผู้ปกครอง หรือครูต่าง
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สถานศึกษา เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดประสบการณ์ หรือการประเมินพัฒนาการของเด็ก ให้ครูน าไป
พัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบยิ่งขึ้น 
 
 ๒. ผลการด าเนินการ/การบรรลุผลส าเร็จ 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
การบรรล ุ

ค่าเป้าหมาย 
๑.ครูจดัประสบการณท์ี่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

  1) ครูทุกคนมีการวิ
เคราะหขอมูลเด็กเปนราย
บุคคล    
  2) ครูทุกคนมีการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ
จากการวิเคราะหมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคใน
หลักสูตรสถานศึกษา โดยมี
กิจกรรมที่ สงเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกดาน 
ทั้งดานรางกาย ดานอา
รมณ-จิตใจ    ดานสังคม 
และดานสติปญญา  
  3) ครูทุกคนมีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้
เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้านผ่าน
รูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ 
การจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ตาม
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ตามแนวคิดไฮสโคป(Higt 
Scope) การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษาระดับ
ปฐมวัย (STEM  
Education) โครงงาน และ
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 

  1) ครูทุกคนมีการวิเคราะห์   
ขอมูลเด็กเปนรายบุคคล    
  2) ครูทุกคนมีการจัดท า
แผนการจัดประสบการณจาก    
การวิเคราะหมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคใน
หลักสูตรสถานศึกษา โดยมี
กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการ
เด็กครบทุกดาน ทั้งดาน       
รางกาย ดานอารมณ-จิตใจ    
ดานสังคม และดานสติปญญา  
  3) ครูทุกคนไม่สามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรูต้ามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ
ไทย การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามแนวคดิไฮสโคป
(Higt Scope) ได้เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิค 19 

ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
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ค่าเป้าหมาย 
๒.ครูสรา้งโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณต์รง 
เล่นและปฏิบัติกิจกรรม
อย่างมีความสุข 

1) ครูทุกคนมีการจัด
ประสบการณที่เชื่อมโยงกับ     
ประสบการณเดิม โดยให
เด็กมีโอกาสเลือกท า
กิจกรรมอยางอิสระตาม
ความตองการ ความสนใจ 
ความสามารถ และการ
ตอบสนองตอวิธีการเรียนรู
ของเด็กเปนรายบุคคลจาก
แหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
เด็กไดเลือกเลน ลงมือ
กระท าและสรางองคความรู
ดวยตนเอง  
   ๒) โรงเรียนมีการบริหาร
จัดประสบการณก์ารเรียน
การสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษให้เด็กทุกคน 
มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาจาก
เจ้าของภาษายอดเย่ียม 

  ๑) ครูทุกคนมีการจัด
ประสบการณที่เชื่อมโยงกับ     
ประสบการณเดิม โดยใหเด็ก
มีโอกาสเลือกท ากิจกรรม    
อยางอิสระตามความตองการ 
ความสนใจ ความสามารถ 
และการตอบสนองตอวิธกีาร
เรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล
จากแหลงเรียนรทูี่
หลากหลาย เด็กไดเลือกเลน 
ลงมือกระท าและสรางองค
ความรดูวยตนเอง  
   ๒) โรงเรียนมีการบริหาร
จัดประสบการณก์ารเรียนการ
สอน เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถดา้น
ภาษาอังกฤษให้เด็กทุกคน     
มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาจาก
เจ้าของภาษายอดเย่ียม 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

๓.ครูจดับรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

1) ครูทุกคนมีการจัดหอง
เรียนใหสะอาด อากาศถาย
เทสะดวก ปลอดภัย มีพืน้ที่
แสดงผลงานเด็ก พื้นที่
ส าหรับมุมประสบการณ
และการจัดกิจกรรม        
   2) ครูทกุคนเปิดโอกาส
ให้เด็กมีสวนรวมในการจดั
สภาพแวดลอมในหองเรียน 
ได้แก่ ปายนิเทศ การดูแลต
นไม   
การจดัมุมประสบการณ์ 
และการรักษาความสะอาด   
  3) ครูทุกคนมีการใชสื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับชวงอายุ ระยะความ

ครูทุกคนจดับรรยากาศทีเ่อื้อ
ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

บรรลุค่าเป้าหมาย 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลตรัง  
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ค่าเป้าหมาย 
สนใจ และวิถีการเรียนรู
ของเด็ก ได้แก่ คอมพิวเตอร
ส าหรับการเรียนรรูายบุคคล
และกลุ่มใหญ่   สื่อของเล
นที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
และแก้ปัญหาให้กับเด็ก สื่อ
ส่งเสริมการพัฒนา
กล้ามเน้ือมัดเล็กและ
กล้ามเน้ือมัดใหญ่ 

๔. ครูประเมิน
พัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผล
การประเมินไปปรับปรุง
การจดัประสบการณ์
และการพัฒนาเดก็ 

  1) ครูทุกคนมีการ
ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริง และน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัด
ประสบการณและพัฒนา
เด็ก  
  2) ครูทุกคนมีการ
ประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมกิจวัตรประจ าวนัด
วยเครื่องมือ วธิีการที่
หลากหลาย ไมใช
แบบทดสอบ วิเคราะหผล
การประเมินพัฒนาการเด็ก
โดยผปูกครองและผู้ที่
เกี่ยวข้อง น าผลการ
ประเมินที่ไดไปพัฒนา
คุณภาพเด็กและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัด
ประสบการณที่มี
ประสิทธิภาพ 

ครูทุกคนประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริงและน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และการ
พัฒนาเด็ก 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

 
๓. จุดเด่น   
      ๓.๑ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และการ
พัฒนาเด็ก 
       ๓.๒ ครจูัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สือ่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
      ๓.๓ ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมอยา่งมีความสุข 
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.  ๔. จุดที่ควรพัฒนา 
     ๔.๑ ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกดา้นอย่างสมดลุเต็มศักยภาพ 
 ๕. ข้อเสนอแนะ  
    ๕.๑ ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ขอมูลเด็กเปนรายบุคคลและน าผลมาจดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ๖. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนุน 
      ๖.๑ สมุดบันทึกพัฒนาการเดก็รายบุคคล 
      ๖.๒ ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
      ๖.๓ แบบบันทึกพัฒนาการออนไลน์ในโปรแกรม Google from 
๗. แผนงาน/แนวทางพฒันาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
      ๗.๑ โครงการประชมุผู้ปกครอง 
      ๗.๒ กิจกรรมการให้ความรู้ผู้ปกครองในการใช้สื่อเทคโนโลยี 
๘. แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
      8.1 ผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) “ห้องเรียนออนไลน์ Stye STEM” 
      8.2 ผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) “การใช้บทเรียนส าเร็จรูปคณิตคดิหรรษา ” 
      8.3 การพัฒนาทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ด้านการสังเกตและการจ าแนกประเภท โดยใช้
กิจกรรมวิทยาศาสตรท์ี่เน้นการปฏิบัติการทดลองของเด็กปฐมวัย    
   8.4 การส่งเสริมมารยาทไทย  ตามแนวทาง Active leaning ด้วยสื่อ CAI และ PPT โดยใช้สถานการณ์เป็น
ฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลตรัง 
 
๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ท่ี มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม 
๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ ยอดเย่ียม 
๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 จุดเน้นที่ 1 นักเรียนคณุภาพ(ดี เก่ง มีสุข)          
ระดับคุณภาพ : .ยอดเยี่ยม   
 ๑. วิธีการและกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
  ๑.๑ วิธีการพัฒนา 
 ประเด็นที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ 

โรงเรียนด าเนินการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารด้านภาษาไทย  
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และการคิดค านวณของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Online 
Ondemand และ On hand เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 
(Covid-19) โดยมีจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยเน้นการอ่านออกเขียนได้  และคิดเลขเป็น มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนให้อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา  ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30 -09.30 น. ดังนี้  กิจกรรมภาษาไทยวันละค าและการ
แนะน าหนังสือใหม่ในตอนเช้าก่อนเริ่มเรียน เวลา 8.30 -9.30 น. กิจกรรมคณิตคิดเลขเร็วผ่านแอปพลิเคชัน 
mentimeter เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด กิจกรรม English 5 minutes มีทั้งภาษอังกฤษและภาษาจีน ตาม
เทศกาลส าคัญต่างๆ เช่น วันคริสต์มาส ปีใหม่ ตรุษจีน ฯลฯ และกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ช่วงเวลา  07.00น. -08.30 น.เพื่อรองรับการประเมิน/การสอบ 
NT/O-Net โดยจัดกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น wordwall , liveworksheet นอกจากนี้ยังมีการ
วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  โดยมีการ
จัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง และแบบลงมือปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์และเทคนิค
การสอนต่างๆ  เช่น การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Active Learning การเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการคิด  กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาให้คิดเป็น ท าเป็น และมุ่งสู่งานอาชีพในชุมชนเป็นหลัก พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ด้วยกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมสอบแข่งขันทาง
วิชาการ  (นานาชาติ) กิจกรรมสอบแข่งขันสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  (TEDET)   
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ผ่าน 
กิจกรรมโครงงาน การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด  มีผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้ให้
ค าแนะน า แล้วมีการประเมินผลจากสถานการณ์จริง ดูจากความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียนในขณะท า
กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินจากชิ้นงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโครงการเปิดโลกวิชาการโรงเรียนอนุบาลตรัง  โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการสนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี  กิจกรรมวันส าคัญ และยังมีการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนผ่านการทดสอบต่าง ๆ ตามระดับชั้น  เช่น  RT , NT,  TEDET   
 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ด้วย ตนเองและท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ น าประสบการณ์จากการเรียนรู้ทุกรายวิชามา
สร้างสรรค์นวัตกรรม เช่น โครงงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  โครงงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โครงงานการศึกษา
ด้วยตนเอง (IS) การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งยังสามารถน าเสนอและเผยแพร่ผลงานผ่าน
โลกออนไลน์ เช่น Youtube , Facebook , Line  การแข่งขันงานมหกรรมทางวิชาการระดับต่าง ๆ เช่น กิจกรรม 
Southern English Pogram/Mini English Program Open House 2021 ครั้งที่ 14 และสามารถเผยแพร่
ผลงานผ่านทางระบบเครือข่ายได้   
 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ผ่านแอพพลิเคชั่น
ต่าง ๆ เช่น  Line, Facebook, Google Meet, และได้มีการน าเทคโนโลยี  Google Apps for education        
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มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เช่น  Live worksheets, Word wall, Quizizz, Google 
forms เป็นต้น  ซึ่งผลจากการที่ครูผู้สอนได้มีการประยุกต์รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่ได้น าเทคโน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตและแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ครูผู้สอนใช้เป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอน 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้บริการทางอินเทอร์เนตในการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ มีความสามารถใน
การน าเสนองาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเรียนรู้ร่วมกัน การสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองและอ้างอิง
แหล่งข้อมูลจากการสืบค้นได้ ใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ เช่น การน าเสนอผลงานจากการ
สืบค้นผ่านห้องเรียนออนไลน์ (Google meet) การท ารายงานหรือภาระงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย น าเสนอ
ครูผู้สอนผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น Line, Google site, Google classroom การท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบฝึกหัดหลังเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน Google forms, Live worksheets, Word Wal, Quizizz  
google เป็นต้น นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ  
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการสอน Online ผ่านระบบ Google meet  โดยออกแบบ 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารญาณ  และคิดแก้ปัญหา  มีการใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพรร่ะบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID 19 เพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม
เข้าถึงการเรียนรู้ตามความพร้อมของแต่ละคน เช่น การศึกษาจากคลิปวิดีทัศน์ที่คุณครูได้จัดท าขึ้น  การศึกษาจาก
ใบความรู้ การเรียนผ่านระบบออนไลน์ Google meet  การฝึกท าแบบฝึกทักษะ ท าทดสอบผ่านระบบออนไลน์ 
เช่น Liveworksheets Google form ,Wordwall นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ
ระดับชาติ เช่น การทดสอบ O-Net ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การทดสอบ NT ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3  โดยจัดกิจกรรมสอนเสริมและติว ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 08.30 น. โดยผ่านระบบออนไลน์ 
Google meet 

สถานศึกษารวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกคน  ทุกระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระ จ านวน 
1,358 คน  และน ามาเทียบกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  
 1. รายวิชาพื้นฐาน พบว่า รายวิชาพื้นฐานทุกรายวิชามีจ านวนนักเรียนได้คะแนนเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนดสูงกว่าร้อยละ 80  

          2. รายวิชาเพิ่มเติม พบว่า รายวิชาที่จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดสูงกว่า ร้อยละ 80 ได้แก่ วิชาคณิตคิดสนุก  วิชาวิทยาศาสตร์น่ารู้  วิชาคอมพิวเตอร์วิชาหน้าที่พลเมือง  
วิชาการป้องกันการทุจริต  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  วิชา English  in daily life  และวิชาภาษาจีน  
รายวิชาที่จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดสูงกว่า ร้อยละ 70 ได้แก่ วิชา 
IS1 – IS2                                                                                                                

 3. นักเรียนร้อยละ 89.37  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด (สูงกว่าค่าเป้าหมาย 24.37)  

          4. การประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - Net) ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า วิชาภาษาไทยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   57.84  (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 7.84)  
วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.34 (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 4.34)  วิชาวิทยาศาสตร์ได้คะแนน
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เฉลี่ยร้อยละ 38.80  (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 8.2) วิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.13 (สูงกว่า
ค่าเป้าหมายร้อยละ 0.13) และเมื่อรวม 4 วิชาได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.53 

          5.  การประเมินผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) 
พบว่า ด้านภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  81.75 (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 31.75)  ด้านคณิตศาสตร์ ได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.00 (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 25.00) 

 ๖) มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 
โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้มีพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ ดีต่อ

งานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพตรงตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา มี
การ จัดกิจกรรมชุมนุม  เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามศักยภาพ และความสนใจของผู้เรียนอย่างหลากหลาย     
ซึ่งพัฒนาศักยภาพทุกด้านของผู้เรียน (4H : Head,Heart,Hand,Health) จัดกิจกรรมการเรียนรู้/โครงการต่าง ๆ 
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดบริการแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพื้นฐานในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีความสุขในการท างาน มีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกกระบวนการ
ท างานร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ ตามประเด็นที่นักเรียนสนใจและได้รับการ
ประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยประเมินจากกระบวนการท างานและผลงาน นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น การแข่งขันทักษะวิชาการ     
การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก เข้ามาร่วมจัดกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อและสร้างเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งมีการ
ท าแบบส ารวจการวัดแววความถนัดด้านอาชีพ โดยใช้แบบวัดความถนัดทางอาชีพของนักเรียน ป.1-6  
 ประเด็นที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ มีความ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ ส่งเสริมสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีตามที่
หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด โดยผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และชาติบ้านเมือง สามารถ
ปฏิบัติตนตามบทบาท หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรด้วยวิธีการ
สอดแทรกในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมวันสารท
ไทย กิจกรรมการเลือกตั้งส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันแม่ วันไหว้ครู การเข้า
แถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ การประกอบพิธีส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมอบรมคุณธรรมน าความรู้ 
(จัดกิจกรรมแบบออนไลน์) เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่ดีงาม อีกทั้งการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ปลูกฝังความสามัคคี ผ่าน
โครงการ/กิจกรรมต่ าง ๆ  เช่น  กีฬ า ดนตรี  ศิ ลปะ ปลูกจิตส านึ กรักษ์ สิ่ งแวดล้อมและร่วมอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยกิจกรรมชุมนุม นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการลงสู่การเรียนการสอนผ่านหน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนใน 8 กลุ่มสาระฯ ส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้ เกิดชิ้นงาน/
โครงงาน  
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
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  โรงเรียนได้ด าเนินการให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมทางด้าน ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ แสดงออกด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ตนเองภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ได้อย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ในรูปแบบออนไลน์ โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เนื้อหาในรายวิชาศิลปะ อาศัยรูปแบบกระบวนการคิด และสร้างผลงานตามภาระงานในแต่ละระดับชั้น และให้
ผู้เรียนฝึกทักษะการเป็นผู้น า จัดท าผลงานที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นไทย และความภาคภูมิใจในท้องถิ่น     ด้าน
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ด้วยตนเอง เช่น ด.ญ. วริศรา  หลีกภัย มีผลงานกิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง     
ขับร้องเพลงไทย เดี่ยวขิม ๗ หย่อง (เพลงนาคบริพัตร สองชั้น) การประกวดดนตรีไทย ประเภทขิม รับรางวัลเชิดชู
เกียรติด้านดนตรีไทย อัครศิลปิน KING OF JAZZ" ประเภทเยาวชนต้นกล้าดนตรีไทย  จัดโดยสมาคมเมโลเดียน
แห่งประเทศไทย และตัวแทนประเทศไทยบรรเลงเพลงขิมร่วมกับนักดนตรีนานาประเทศ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
ฉลองเทศกาลตรุษจีนประจ าปี2564 เผยแพร่ประเทศสิงค์โปร์  และมีการส่งเสริมด้านมโนราโดยภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 

 โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆที่หลากหลาย
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid 19) เพื่อให้นักเรียนสามารถยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  โดยจัดกิจกรรมต่างๆ แบบออนไลน์ เช่น การจัดกิจกรรมหน้าเสาธงที่
จัดเป็นประจ าทุกเช้า เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมร่วมกันแสดงออกถึงความรักความสามัคคี ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ความร่วมแรงร่วมใจกันของนักเรียนทุกระดับชั้น ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา สามารถท า
กิจกรรมทุกอย่างให้บรรลุจุดประสงค์ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี การจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เช่น  กิจกรรมวัน
ภาษาไทย กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมค่ายคุณธรรมซึ่งทุกกิจกรรมนักเรียนทุกระดับชั้น ทุกเพศ 
ทุกวัย ทุกศาสนา สามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างส าเร็จลุล่วง นักเรียนสามารถเรียนรู้และยอมรับในการอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างได้เป็นอย่างดี   
 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างเสริมสุขภาวะทางรา่งกาย โดยการออก 
ก าลังกายอย่าง สม่ าเสมอผ่านรูปแบบออนไลน์ อาทิ การออกกายบริหารช่วงเช้า ประกอบเพลงค่านิยม 12 
ประการ ท าให้นักเรียนได้ทั้งสุขภาพที่แข็งแรง และจิตทางสังคมไปพร้อมกัน  อีกทั้งยังมีการด าเนินการโครงการ
ต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรงและจิตทางสังคมที่ดี หลากหลายโครงการ เช่น จิตอาสาช่วยเหลือ
สังคม สารวัตรนักเรียน โครงการแยกขยะ โครงการวิถีพุทธ  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  ระบบดูแล
ช่วยเหลือ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมด้านต่าง ๆ เช่น มีสถานที่ที่เอื้อต่อการออกก าลังกายมีอุปกรณ์กีฬาให้ยืม
เพื่อใช้ในการออกก าลังกาย ซึ่งบูรณาการเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียน สร้างเสริมด้านลักษณะ
จิตสังคม โดยใช้การฝึกสมาธิ และการอบรมด้านจิตใจในการเข้าแถวตอนเช้าทุกวัน เพื่อพัฒนาจิตใจให้แจ่มใส ซึ่ง
ส่งผลต่อการมีอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดี และกรณีนักเรียนที่เจ็บป่วยจะได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด จาก
คุณครูประจ าชั้น    
  ๑.๒ กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน   
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สถานศึกษาด าเนินการพฒันาคุณภาพผู้เรียน ตามเป้าหมายการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทาง 
วิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนดังนี้  

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

ก าหนด ร้อยละ ๖๐  แยกตามประเด็นย่อย ดังนี้ 
   - ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร ร้อยละ ๖๐ 
    - ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถคิดค านวณได้ระดับพอใช้ขึ้นไปร้อยละ ๖๐ 
 ๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์  คดิอย่างมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นและแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ ์

๓) ผู้เรียน ร้อยละ ๙๐ มคีวามสามารถในการสร้างนวัตกรรม ตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด   
๔) ผู้เรียนร้อยละ ๘๗ มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และการสืบคน้ข้อมูล

ได้ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด  
๕) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสตูรสถานศึกษา แยกตามประเด็น ดังนี้   
   - ผู้เรียนไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๖๕ มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ตามเป้าหมาย

ที่สถานศึกษาก าหนด 
   - ผลการทดสอบ O - NET ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๕.๐๐ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
   -  ผลการทดสอบ O - NET ของนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุม่สาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๐๐ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
   - ผลการทดสอบ O - NET ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๗.๐๐ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
   - ผลการทดสอบ O - NET ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๕.๐๐ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
   - ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ความสามารถด้านภาษาไทย 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๐.๐๐ ซึ่งเป็นตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
   - ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ความสามารถด้านคณติศาสตร ์

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๓.๐๐ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
๖) ผู้เรียนมีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคตทิี่ดตี่องานอาชพี ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ  

๘๐ 
 ด้านคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๘๐ 
  ๒) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ตามเกณฑ์ที่สถานศกึษาก าหนดร้อยละ  ๘๐ 
  ๓) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ร้อยละ  ๘๐ 
  ๔) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๗๐ 

  ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  
  สถานศึกษาระบุวิธีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนโดย
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
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   - โครงการพัฒนาศกัยภาพการเรียนรู้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา   
   - กิจกรรมภาษาไทยวันละค าและการแนะน าหนังสือใหม่ กิจกรรมคณติคดิเลขเร็วผ่าo
แอปพลิเคชั่น mentimeter  
   - กิจกรรม English 5 minutes มีทั้งภาษอังกฤษและภาษาจีน ตามเทศกาลส าคัญต่างๆ เช่น วัน
คริสต์มาส ปีใหม่ ตรุษจีน  
   - กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อ
รองรับการประเมิน/การสอบ NT/O-Net โดยจัดกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น wordwall , 
liveworksheet  
   - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  กิจกรรมสอบแข่งขันทางวิชาการ  (นานาชาติ)  
กิจกรรมสอบแข่งขันสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  (TEDET)   

    ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพฒันาผู้เรียน     
 สถานศึกษาด าเนินการพฒันาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลการพฒันา 
ดังนี้  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด แยกตามประเด็นย่อย ดังนี้ 

 - ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๖๓ มีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร  
    - ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๑๓ มีความสามารถคิดค านวณ 

๒) ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๕๗ มีความสามารถในการวิเคราะห์ คดิอย่างมีวจิารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้  

๓) ผู้นักเรียนร้อยละ ๙๓.๖๗ มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
ก าหนด  

๔) ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๘๒ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและ 
สื่อสารได ้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  

๕) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสตูรสถานศึกษา แยกประเดน็ตามรายการ ดังนี้ 
  -  รายวิชาพื้นฐาน พบว่า รายวิชาพื้นฐานทุกรายวิชามีจ านวนนักเรียนได้คะแนนเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดสูงกว่าร้อยละ ๘๐ 

           - รายวิชาเพิ่มเติม พบว่า รายวิชาที่จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนดสูงกว่า ร้อยละ ๘๐ ได้แก่ วิชาคณิตคิดสนุก  วิชาวิทยาศาสตร์น่ารู้  วิชาคอมพิวเตอร์วิชาหน้าที่
พลเมือง  วิชาการป้องกันการทุจริต  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  วิชา  English  in daily life  และวิชา
ภาษาจีน  รายวิชาที่จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดสูงกว่า ร้อยละ ๗๐ 
ได้แก่ วิชา IS1 – IS2                                                                                                                

  - นักเรียนร้อยละ ๘๙.๓๗  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ๒๔.๓๗)    

                      - การประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - Net) ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ พบว่า วิชาภาษาไทยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ๕๗.๘๔  (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๔)  วิชา
คณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๔.๓๔ (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๓๔)  วิชาวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย
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ร้อยละ ๓๘.๘๐38.80  (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๒) วิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๕.๑๓ (สูง
กว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๑๓) และเมื่อรวม ๔ วิชาได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๖.๕๓ 

                      - การประเมินผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test : 
NT) พบว่า ด้านภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ๘๑.๗๕ (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๓๑.๗)  ด้านคณิตศาสตร์ 
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ๖๕.๐๐ (สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๒๕.๐๐) 

 ๖) ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๑๙ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ  
 ด้านคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) ผู้เรียนร้อยละ  ๙๙.๔๑ มีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดี  
  ๒) ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐มคีวามภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  ๓) ผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
  ๔) ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๖๗  มีสุขภาวะทางรา่งกายและจิตสังคม  
  ๔. มีการน าผลประเมินคณุภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิใ์ห้สูงข้ึน  
  สถานศึกษามีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนดา้นผลสัมฤทธิ์ให้สูงข้ึน ดังนี้  
   - ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดค านวณ สถานศึกษาด าเนินการสอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียนที่มีผล
การประเมินด้านการอ่านไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ ไม่บรรลุตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
   - ด้านนวัตกรรม สถานศึกษาจัดให้มีการส่งสเริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดย
สถานศึกษาเชิญวิทยากร หริอภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในเรื่องการสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตนเอง  
     ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง     
 สถานศึกษามีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   - น าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แก ่ผู้ปกครองภาคเรียนละ ๑ ครัง้ 
   - น าเสนอในที่ประชุมคร ูผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
   - น าเสนอผ่านไลน์ส่วนตวั และไลน์กลุ่มผู้ปกครอง 
  
๒. ผลการด าเนินการ/การบรรลุผลส าเร็จ 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
การบรรล ุ

ค่าเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑.มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มี
ความสามารถในการอา่น      
การเขียน การสื่อสารร้อยละ 
๖๐ 
  ๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถคิดค านวณได้  
ร้อยละ ๖๐ 

๑) ผู้เรียนร้อยละ 
๙๔.๖๓ มีความ 
สามารถในการอา่น 
การเขียน การสื่อสาร               
๒) ผู้เรียนร้อยละ 
๙๐.๑๓ มีความ 
สามารถคิดค านวณ 

สูงกว่าคา่
เป้าหมาย 

๒.มีความสามารถในการวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีความ 
สามารถในการคดิวิเคราะห์     
คิดอย่างมีวจิารณญาณ อภิปราย

ผู้เรียนร้อยละ 
๙๗.๕๗ มีความ 
สามารถในการ
วิเคราะห์ คดิอย่าง  

สูงกว่าคา่
เป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
การบรรล ุ

ค่าเป้าหมาย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

มีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็น และ
แก้ปัญหา 

๓.มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ผู้เรียน ร้อยละ ๙๐ มีความ 
สามารถในการสร้างนวตักรรม 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด   

ผู้เรียนร้อยละ 
๙๓.๖๗ มีความ 
สามารถในการสร้าง
นวัตกรรมตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด 

สูงกว่าคา่
เป้าหมาย 

๔.มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๗ มีความ 
สามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร และ
การสืบค้นข้อมูลได้ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 
๙๘.๘๒ มีความ 
สามารถในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลและ
สื่อสารได ้ตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด 

สูงกว่าคา่
เป้าหมาย 

๕.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

๑) ผู้เรียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
๖๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) รายวิชาพื้นฐาน
ทุกรายวิชามจี านวน
นักเรียนได้คะแนน
เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด
สูงกว่าร้อยละ ๘๐                                                                                 
-รายวิชาเพิ่มเติม 
พบว่า รายวิชาที่
จ านวนนักเรียนที่ได้
คะแนนเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด
สูงกว่า ร้อยละ ๘๐ 
ได้แก่ วิชาคณิตคิด
สนุก วิชา
วิทยาศาสตร์น่ารู ้ 
วิชาคอมพิวเตอร์วิชา
หน้าที่พลเมือง  

สูงกว่าคา่
เป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
การบรรล ุ

ค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๒) ผลการทดสอบ O - NET 
ของนักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยมคีะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๖๕.๐๐ เป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 
 
 
 
 
  ๓) ผลการทดสอบ O - NET 
ของนักเรียนระดับชั้น 

วิชาการป้องกันการ
ทุจริต วิชา
ภาษาอังกฤษ       
เพื่อการสื่อสาร วิชา 
English  in daily 
life  และวิชา
ภาษาจีนรายวิชาที่
จ านวนนักเรียนที่ได้
คะแนนเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด
สูงกว่า ร้อยละ ๗๐ 
ได้แก่ วิชา IS1 – 
IS2                                                                                                                
- นักเรียนร้อยละ 
๘๙.๓๗  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนด 
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๒๔.๓๗)        
                                                                           
๒) การประเมินการ
ทดสอบทาง
การศกึษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O - 
Net) ของนักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
พบว่า วิชาภาษาไทย
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ  ๕๗.๘๔ (สูงกวา่
ค่าเป้าหมายร้อยละ 
๘๔)   
๓) วิชาคณติศาสตร์
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
การบรรล ุ

ค่าเป้าหมาย 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระ
การเรียนรูค้ณิตศาสตร์มคีะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๐๐ เป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
  ๔) ผลการทดสอบ O - NET 
ของนักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระ
การเรียนรูว้ิทยาศาสตร์มคีะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๔๗.๐๐ เป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
  ๕) ผลการทดสอบ O - NET 
ของนักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๕.๔๐ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
  ๖) ผลการทดสอบ NT ของ
นักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ความสามารถดา้นภาษาไทย 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๐.๐๐ 
เป็นตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 

ได้คะแนนเฉลี่ย   
ร้อยละ ๔๔.๓๔     
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๔.๓๔)   
 
 
๔) วิชาวิทยาศาสตร์
ได้คะแนนเฉลี่ย   
ร้อยละ ๓๘.๘๐ (ต่ า
กว่าคา่เป้าหมายร้อย
ละ ๘.๒)  
 
 
๕)วิชาภาษาอังกฤษ
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ ๔๕.๑๓ (สูงกว่า
ค่าเป้าหมายร้อยละ 
๐.๑๓) และเมื่อรวม 
๔ วิชาได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๔๖.๕๓                                                     
๖)การประเมินผล
การทดสอบคุณภาพ
การศกึษาศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(National Test : 
NT) พบวา่ ด้าน
ภาษาไทย ได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ  
๘๑.๗๕ (สูงกวา่ค่า
เป้าหมายร้อยละ 
๓๑.๗)  ดา้น
คณิตศาสตร ์ได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
๖๕.๐๐ (สูงกวา่ค่า
เป้าหมายร้อยละ 
๒๕.๐๐ 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
การบรรล ุ

ค่าเป้าหมาย 
๖.มีความรู้ ทกัษะพื้นฐานและ    
เจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 

 ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพืน้ฐาน 
และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
ร้อยละ  ๘๐ 

 

 ผู้เรียนร้อยละ 
๙๙.๑๙ มีความรู้ 
ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดตี่องาน
อาชีพ 

สูงกว่าคา่
เป้าหมาย 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
๑.การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดี ตามเกณฑ์ที่สถานศกึษา
ก าหนด ร้อยละ ๘๐ 

ผู้เรียนร้อยละ  
๙๙.๔๑ มี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ด ี

สูงกว่าคา่
เป้าหมาย 

๒.ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในทอ้งถิ่น
และความเป็นไทย ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดร้อยละ  ๘๐ 

ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ 
มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

สูงกว่าคา่
เป้าหมาย 

๓.การยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
ร้อยละ  ๘๐ 

ผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

สูงกว่าคา่
เป้าหมาย 

๔.สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 

ผู้เรียนมีสุขภาวะทางรา่งกาย
และจิตสังคม ตามเกณฑ ์
ที่สถานศึกษาก าหนดร้อยละ๗๐ 

ผู้เรียนร้อยละ๙๓.๖๗  
มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 

สูงกว่าคา่
เป้าหมาย 

 
๓. จุดเด่น  
  ๓.๑ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  ๓.๒ ยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
  ๓.๓ การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๓.๔ สุขภาวะทางรา่งกายและลักษณะจิตสังคม 
  ๓.๕ มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
  ๓.๖ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๓.๗ มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
  ๓.๘ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
  ๓.๙ มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 
  ๔. จุดที่ควรพัฒนา 
  ๔.๑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
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   - การประเมินการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - Net) ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ พบวา่ วิชาวทิยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๘.๘๐  (ต่ ากวา่ค่าเป้าหมายรอ้ยละ ๘.๒)  
  ๕. ข้อเสนอแนะ  
  ๕.๑ จดัท าโครงการหรือกิจกรรมตวิ/สอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ และการคดิค านวณโดยอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคลากร/หน่วยงานที่มีความสามารถตรงตามสาขาวิชา เช่น สถาบันกวดวิชา   
  ๖. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนุน 

๖.๑ แบบรายงานการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียนและการคิดค านวณ จ าแนกตามระดับ
คุณภาพ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

๖.๒ ผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
จ าแนกตามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

๖.๓ ผลการประเมินความสามารถและทักษะการคิดเลขเป็นของนักเรียนระดับประถมศึกษา จ าแนกตาม
ระดับชั้น 

๖.๔ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ตามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
๖.๕ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาล

ตรัง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
๖.๖ เกียรติบัตร รางวัลที่นักเรียนได้รับ  
๖.๗ ผลงานนักเรียน/ชิ้นงาน/นวัตกรรม/สมุดบันทึกความดี/แหล่งเรียนรู้ /สมุดบันทึกความดี/บันทึกผล

กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน/สมุดรายงานประจ าตัวผู้เรียน/  แผนการจัดการเรียนรู้/แบบบันทึ กผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา (แบบปพ.5) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

๖.๘ โครงการและรายงานโครงการ/กิจกรรม 
 

๗. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
๗.๑ ด าเนินการประเมิน พัฒนา  ปรับปรุง หลักสูตร จัดให้มีหลักสูตรบูรณาการข้ามสาระ Active 

Learning  
๗.๒  ด าเนินการจัดท า พัฒนา  ปรับปรุง  โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียน

ด้านวิชาการ เช่น โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด โครงการ Best  Practice พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นักเรียนระดับประถมศึกษา โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
โครงการการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  โครงการเปิดโลกวิชาการโรงเรียนอนุบาลตรัง  โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 

๗.๓  ด าเนินการจัดท า พัฒนา ปรับปรุง โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  เช่น จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานความเป็นไทย โครงการโรงเรียนคุณธรรม  
โครงการโรงเรียนสุจริต  โครงการโลกสวยด้วยมือเรา โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการโรงเรียนสีขาว และจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม    

๗.๔  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และสร้างเวทีในการ
เผยแพร่ผลงานแก่ผู้เรียน 
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๗.๕ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของนักเรียน  เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้ในท้องถิ่นให้มาก
ขึ้น  ส่งเสริมการเรียนรู้จากวิทยากรภายในท้องถ่ิน อย่างหลากหลาย ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถ่ินชุมชน 
กิจกรรมวันส าคัญ  กิจกรรมหน้าเสาธงที่ส่งเสริมการแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๗.๖  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา เช่น การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ค่ายคุณธรรม บันทึกความดี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมวันส าคัญ 

๗.๗ จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและ 
มีจิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการโรงเรียนสุจริต  โครงการวิถีพุทธ โครงการโรงเรียน คุณธรรม 
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๗.๘ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อช่วยเสริมสร้าง
ทักษะ ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม    

๗.๙ จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เรียนเกี่ยวการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และจัดท า  
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 

๗.๑๐ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมให้กับผู้เรียนบ้าน วัด  
ชุมชน   โรงเรียน เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้าน โครงการ/ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

๗.๑๑ ก าหนดกระบวนการในการติดตาม ก ากับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ  และประสาน
ข้อมูลระหว่างบ้านและโรงเรียนในการส่งต่อข้อมูลนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการได้เต็มตามศักยภาพมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

๗.๑๒  ก าหนดนโยบายการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายของผู้เรียน  เป็นนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน
ประสานความร่วมมือน านวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมเข้ามาช่วยในการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายของผู้เรียนมีการ
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  เช่น  โรงเรียน  โรงพยาบาล  ผู้ปกครอง  ร้านค้าในโรงเรียน   
     ๘. แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation)    
 ๘.๑  ผลงานกิจกรรมการแข่งขันของ ด.ญ.วรศิรา หลีกภัย ดังนี้ 

- เดี่ยวขิม ๗ หย่อง   
- ขับร้องเพลงไทย เดี่ยวขิม ๗ หย่อง (เพลงนาคบริพัตร สองชั้น)  
- การประกวดดนตรีไทย ประเภทขิม รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านดนตรีไทย 

        อัครศิลปิน KING OF JAZZ" ประเภทเยาวชนต้นกล้าดนตรีไทย  จัดโดยสมาคมเมโลเดียนแห่ง
ประเทศไทย และตัวแทนประเทศไทยบรรเลงเพลงขิมร่วมกับนักดนตรีนานาประเทศ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลอง
เทศกาลตรุษจีน ประจ าปี2564 เผยแพร่ประเทศสิงค์โปร์   
            ๘ .๒  ผลงานการแข่งขันงานมหกรรมทางวิชาการ เหรียญทองกิจกรรม Southern English 
Pogram/Mini English Program Open House 2021 ครั้งที่   14  Singing contest P.1-3 จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 
   ๘.๓  โครงงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โครงงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โครงงานการศึกษาด้วยตนเอง (IS)  
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 จุดเน้นที่ 3 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม   
 ๑. วิธีการและกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
  ๑.๑ วิธีการพัฒนา 
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 ประเด็นที่ ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
            โรงเรียนอนุบาลตรังเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย จัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วม  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการสร้างเครือข่าย  มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงและมีทักษะความสามารถในการสื่อสาร 2 
ภาษา เพิ่มพูนประสบการณ์ขยายโลกทัศน์ต่อการมีส่วนร่วม เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ความสามารถในทุกๆด้าน  
มีคุณธรรมจริยธรรมและรักความเป็นไทย  ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยมีห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอและมีแหล่งเรียนรู้  มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  มีการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  ส่งเสริมบุคลากรให้รักองค์กร  มีการคิดอย่างเป็นระบบ  มีจริยธรรมมุ่งมั่น
พัฒนาโดยรวมและและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาวิชาชีพ
ที่สูงขึ้น 
 ประเด็นท่ี ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     โรงเรียนใช้หลักการบริหารโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ มีโครงการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เปิดโอกาสให้กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และ
บุคลากรภายในตลอดจนมีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวางแผนกลุยุทธ์แผนพัฒนาระยะ 3 ปี แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ก าหนดให้  โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานและจัดประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดการเรียนการสอน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบการบริหารงานการ
ด าเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
 
 ประเด็นที่ ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
        โรงเรียนมีการก าหนดให้บุคลากรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้ นเรียนประเมินและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น  มีการ
จัดท าแผน IEP ส าหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม ตลอดจนมีการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักเรียน
ทางด้านภาษาอังกฤษที่นอกเหนือหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบของโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อเสริมทักษะให้นักเรียนตามความถนัดของแต่ละบุคคล
ด้วย ตามมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัส COVID - 19  
      ประเด็นที่ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 

โรงเรียนได้พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในด้านของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดส่งเสริมให้ ครูและ
บุคลากรได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On line โดยใช้แอปพลิเคชั่นต่างๆเช่น Google meet, line 
และ Zoom meeting การท าแบบทดสอบโดยใช้ Google From รวมทั้งมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนด้วยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงสถานการณ์โรคไวรัส  COVID - 
19 ระบาด รวมทั้งได้พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  จัดการอบรมการด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตาม
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หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่  20 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ครูและบุคลากรมี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 ประเด็นที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนอนุบาลตรังด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ภายในโรงเรียนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID - 19 ในสถานศึกษา มีการพัฒนา
และปรับปรุงสถานที่ ภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน และอาคารประกอบ ด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน เช่น พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
และสวนเศรษกิจพอเพียง จัดวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีการส ารวจวัสดุครุภัณฑ์เพื่อท าการ
บ ารุงรักษา และปรับปรุงซ่อมแซม มีจุดคัดกรองก่อนเข้าติดต่อภายใน เช่น การวัดอุณหภูมิร่างกายมีจุดบริการ
แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์แบบสเปรย์ฉีดพ่น/เจลท าความสะอาดมืออย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID - 19 อย่างต่อเน่ือง และมีการติดป้าย
รณรงค์การปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคไวรัส COVID - 19  
 ประเด็นที่ ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน
ภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีห้องถ่ายทอดสดผ่านระบบประชุม Video Conference ระบบภาพ
และเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงสถานการณ์โรคไวรัส  COVID - 19 แพร่ระบาด ทางโรงเรียนได้น า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แอป
พลิเคชัน Google meet และ line ส ารวจข้อมูลนักเรียนหรือมีการท าแบบทดสอบโดยใช้ Google From รวมทั้ง
มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบยืนยันตัวตนให้กับ
นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนรวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียนเข้าเรียนรู้และปฏิบัติจริงจาก
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ทุกคน 

   
  ๑.๒ กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  
สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา เรื่องการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีการประชุม
ปรึกษาหารือ ร่วมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการด าเนินงานของสถานศึกษา เพื่อร่วมก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายต่างๆ ตลอดจนเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา จุดเน้นแต่ละมาตรฐาน ร่วม
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นต้น 

๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ  
สถานศึกษามีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ โดยสถานศึกษาได้น าสาระส าคัญในแผนพัฒนา

การจัดการศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูล และน าข้อมูลมาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งมีโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
เช่น โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน โครงการห้องเรียนคุณภาพ คุณธรรม  
โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาอาคาร สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ เป็นต้น น าสู่การปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 
 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน  

สถานศึกษามีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลตรัง  
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นรายปีละ ๑ ครั้ง ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายจากผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถ
ตรวจสอบผลการประเมินได้อย่างชัดเจน  
 ๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป  

สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป โดยสถานศึกษาจัดท า
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) น าผลการประเมินทุกมาตรฐานมาวิเคราะห์ผล และน าผลของ
การวิเคราะห์มาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป  โดยการปรับปรุงแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี และโครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาด าเนินการ เป็นต้น
 ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

สถานศึกษามีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ  ด้วย
วิธีการและช่องทางที่หลากหลาย เช่น น าเสนอในที่ประชุมครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา จัดท าเอกสาร
เผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล น าเสนอผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ก เว็ปไซต์ของโรงเรียน 
เป็นต้น 

 
๒. ผลการด าเนินการ/การบรรลุผลส าเร็จ 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน การบรรลุค่าเป้าหมาย 
๑.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศกึษาก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้
จริง 

1) โรงเรียนมีการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้กระบวนการ 
SWOT  Analysis โดยผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้องและน าข้อมูล
วางแผนในการก าหนด
วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
โรงเรียน 
  2) โรงเรียนมีวิสัยทัศน ์คือ 
โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็น
โรงเรียนคุณภาพ
มาตรฐานสากล บนพื้นฐาน
ของความ  เป็นไทย ภายใต้
ความหมาย ดังนี ้
    2.1) โรงเรียนอนุบาล
ตรัง เป็นโรงเรียนคุณภาพ
มาตรฐานสากล หมายถึง 
  -มาตรฐานการศกึษาของ
สถานศึกษา  
  -มาตรฐานของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ได้แก่        
 เป็นเลิศวิชาการ  
 สื่อสารสองภาษา ล้ าหนา้
ทางความคิด ผลิตงานอย่าง

โรงเรียนมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
กระบวนการ SWOT  
Analysis  ก าหนด
เป็นวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สอดคล้อง
กับของสถานศึกษา 
และสามารถปฏิบัติ
ได้จริง 

บรรลุค่าเป้าหมาย 
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สร้างสรรค์ ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 
    2.2) บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย หมายถึง   
1) หลักการมีสว่นร่วม   
๒) หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
๓) หลักพฤติกรรมคนดตีาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของหลักสูตรสถานศึกษา 
  3) โรงเรียนมีพันธกจิ 
ประกอบด้วย 
    3.1) จัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบตามหลักธรรมาภิ
บาลและเน้นการมีส่วนรว่ม 
    3.2) จดัหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  มีคุณธรรม 
จริยธรรมและรักความเป็น
ไทย 
    3.3) ส่งเสริมโรงเรียนให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    3.4) ส่งเสริมบุคลากรให้
รักองค์กร มีจริยธรรมและ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

๒.มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพ
การศกึษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเร็จไว้ 

1) โรงเรียนบริหารจดัการ
คุณภาพของสถานศึกษา
ตามแนวทางของโรงเรียน
มาตรฐานสากล OBECQA  
 2) โรงเรียนใชร้ะบบและ
กลไกการบริหารคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตาม
ระบบ IQA เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานการประกนั
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

โรงเรียนมีการจัดท า
คู่มือ OBECQA และ
คู่มือระบบและกลไก
การบริหารคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศกึษาตามระบบ 
IQA และด าเนินงาน
ตามแนวทางของ
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
พร้อมทั้งมี

บรรลุค่าเป้าหมาย 
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 3) โรงเรียนด าเนินการนิเทศ
ภายในอย่างเป็นระบบโดย
ใช้เกณฑ์การประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพ คุณธรรม 
4) โรงเรียนมีโครงสร้างการ
บริหารงาน 4 กลุ่มงาน และ
มีการมอบหมายงานตาม
ศักยภาพของบุคลากร 
ประกอบด้วย 
     4.1) กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
     4.2) กลุ่มบริหารทั่วไป 
     4.3) กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
     4.4) กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 

กระบวนการนิเทศ
ตามคู่มือการนิเทศ
ของโรงเรียน โดย
บริหารงานโครงสร้าง
การบริหารงาน 4 
กลุ่มงาน 

๓.มีการด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสตูร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

  1) โรงเรียนมีการประเมิน
และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคลอ้งกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและบูรณาการ
ท้องถิ่นทุกปีการศึกษา และ
ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
  2) มีการจัดท าแผน IEP 
ส าหรับนักเรียนพิการเรียน
รวม 
  3) มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรของสถานศึกษา 
  4) โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการเรียนการสอน เพือ่
เพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถของนักเรียน
ด้านภาษาอังกฤษที่
นอกเหนือหลักสูตร

โรงเรียนมีการ
ประเมินการใช้
หลักสูตรและจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา
ทุกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และผ่าน
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
สถานศึกษา พร้อมทั้ง
จัดท าแผนIEP 
ส าหรับนักเรียนพิการ
เรียนรวมทุกคน 
ครูผู้สอนทุกคนมีการ
จัดท าแผนการจดัการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรของ
สถานศึกษา และมี
การจดัท าโครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร พรอ้มทั้งมี
การจดัการเรียนการ

บรรลุค่าเป้าหมาย 
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การศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 ๕) โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการเรียนการสอน เพือ่
เพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถของนักเรียน
ด้านภาษาจีนเป็นรายวิชา
เพิ่มเติมที่นอกเหนือ
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามมาตรการการ
เฝ้าระวังการระบาดของโรค
ไวรัส COVID - 19 

สอนด้านภาษาจีน
ให้กับนักเรียนทุกคน 
 

๔.มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 

๑) ครูและบุคลากรทกุคนมี
การพัฒนาตนเองในรูปแบบ
ต่าง ๆ จ านวนไม่น้อยกวา่ 
20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
  ๒) ครูทุกคนมีการจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN        
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
๓) ครูทุกคนมีการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง 
SAR  ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

- ครทูุกคนมีการ
พัฒนาตนเองใน
รูปแบบต่าง ๆ 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 
20 ชั่วโมงต่อปี
การศกึษา  
- ครทูุกคนมีการ
จัดท าแผนพัฒนา
ตนเอง ID PLAN        
ปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง 
- ครทูุกคนมีการ
จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง SAR 
ปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง  

บรรลุค่าเป้าหมาย 

๕.มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

1) ห้องเรียนทุกห้องผ่าน
การประเมินให้เป็น
ห้องเรียนคุณภาพ คุณธรรม
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2) โรงเรียนมีอาคารเรยีน 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
ห้องพิเศษที่เพียงพอและเอื้อ
ต่อการเรียนรู ้
  3) โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

- ห้องเรียนทุกห้อง
ผ่านการประเมินให้
เป็นห้องเรียน
คุณภาพ คุณธรรม  
- โรงเรียนมีการ
จัดท าทะเบียนแหล่ง
เรียนและมีการ
ส่งเสริมให้ครูมีการ
จัดบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ในการ

บรรลุค่าเป้าหมาย 
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และสังคมที่สะอาดปลอดภัย
และเอื้อต่อการเรียนรู ้
  4) ครู บุคลากรและ
นักเรียนมีความพึงพอใจใน
การจดัสภาพแวดล้อมทั้ง
ทางกายภาพและสังคม อยู่
ในระดับมากขึ้นไป 
  

จัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์ 
แต่เน่ืองด้วยสถาน 
การณก์ารแพร่
ระบาดของโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) จึงไม่ได้
ใช้ห้องปฏิบัติการได้
ตามเป้าหมาย 
- ครูและบุคลากรมี
ความพึงพอใจในใน
การจดัสภาพ 
แวดล้อมทั้งทาง
กายภาพและสังคม 
อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

๖.มีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจดัการ
เรียนรู้ 

1) โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ที่
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
  2) โรงเรียนมีการน า
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรูท้ี่มี
ประสิทธิภาพ 
  3) ครู บุคลากรและ
นักเรียนมีความพึงพอใจใน
การจดัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับมากขึ้น
ไป 
  4) โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน
ทุกคนเกินมาตรฐานที่รัฐจัด
ให ้
  5) โรงเรียนมีการ
สนับสนุนการบริหารจัดการ

-โรงเรียนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ 
-โรงเรียนมีการน า
เทคโนโลยีเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพให้กับ
ครูทุกคน 
-ครู บุคลากรและ
นักเรียนมีความพึง
พอใจในการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนรู ้อยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป 
-โรงเรียนมีการจดัท า
โครงการการเรียน
การสอนคอมพิวเตอร ์

บรรลุค่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน การบรรลุค่าเป้าหมาย 
เรียนรู้ โดยการใช้งานบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ
ระบบยืนยันตัวตนให้กับครู
และบุคลากรทุกคน 

 

แต่เน่ืองด้วยสถาน 
การณก์ารแพร่
ระบาดของโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) จึง
ส่งผลให้นักเรียนไม่ได้
เรียนคอมพิวเตอร์
ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
-โรงเรียนมีการ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการเรียนรู ้โดย
การใช้งานบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
แบบระบบยืนยัน
ตัวตน และวางระบบ
เน็ตเวิร์คให้กับครู
และบุคลากรทุกคน  

 
๓. จุดเด่น  
  ๓.๑ สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง     
          ๓.๒ มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว ้          
  ๓.๓ มีการด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  ๓.๔ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี 
          ๓.๕ มกีารจัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
       
  ๔. จุดที่ควรพัฒนา 
          ๔.๑ มกีารจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
   
   ๕. ข้อเสนอแนะ  
        ๕.๑ สถานศกึษาควรมีการจดัท าโครงการเรยีนการสอนคอมพิวเตอรอ์ย่างต่อเน่ืองและปรับปรุงระบบการ
ใช้งานอินตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพสูงเพือ่รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-
19) 
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 ๖. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนุน 
         ๖.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี     
      ๖.๒ รายงาน Best practice      
      ๖.๓ รายงานการประเมนิตนเอง(SAR) รายบุคคล   
  ๖.๔ แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN     
  ๖.๕ หลักสูตรสถานศึกษา   
  ๖.๖ คู่มือระบบและกลไกการบริหารคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามระบบ IQA     
  ๖.๗ คู่มือการบริหารจดัการคุณภาพของสถานศกึษาตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
  ๖.๘ ภาพถ่าย (หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผา้ การคดักรองวัดอณุหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ตามจุดตา่ง ๆ  
  ๖.๙ ภาพประชุมคร ูนักเรียนและ ผู้ปกครอง ผา่น Video Conference 
  ๖.๑๐ ภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในห้องเรียน 
  ๖.๑๑ ภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนคอมพิวเตอรท์ุกคน 
  ๖.๑๒ ภาพการใช้ Google form ในการส่งงาน 
  ๖.๑๔ แผนปฏิบัติการประจ าป ี
  ๖.๑๕ คู่มือการบริหารงาน 4 กลุ่มงาน 
  ๖.๑๖ แผนการจัดการเรยีนรู้ 
  ๖.๑๗ โครงการการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
  ๖.๑๘ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  ๖.๑๙ โครงการห้องเรียนคุณภาพ คุณธรรม 
  ๖.๒๐ ทะเบียนแหล่งเรียนรู้  
 ๗. แผนงาน/แนวทางพฒันาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
            ด าเนินงานตามโครงการ 
              ๗.๑ โครงการพัฒนาหลักสตูรโรงเรียน 
              ๗.๒ โครงการพัฒนาวชิาชพีครูและบุคลากร 
              ๗.๓ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
             ๗.๔ โครงการพัฒนาอาคาร สิ่งก่อสรา้งและครุภัณฑ์ 
     ๘.แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
            ๘.๑ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ 
LOTUS Model  
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จุดเน้นที ่2 ครูมืออาชพี           
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม   
 ๑. วิธีการและกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
  ๑.๑ วิธีการพัฒนา 
 ประเด็นที่ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้ 

โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี  มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  เพื่อ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยกระบวนการและ
วิธีการที่หลากหลาย  เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียน อีกทั้งสามารถคิด
วิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับ  เพื่อน ามาอภิปรายพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ อีกทั้งสามารถ
เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้  เป้าหมายความส าเร็จที่ส าคัญคือครู  ซึ่งเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน โดยการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับความถนัด  สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนผ่าน
กระบวนการ PLC  ตามนวัตกรรม 4D สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด ปฏิบัติ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และแก้ปัญหาการเรียนได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 

ทั้งนี้โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้  ตัวชี้วัดของสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) และสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง  ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการได้ปฏิบัติจริง โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้ ครูมีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความ
จ าเป็นและความช่วยเหลือพิเศษ  ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ  กล้าแสดงออก  แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้  
น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต โดยโรงเรียนมีแนวทางจัดการจัดการเรียนการสอน
ผ่านรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และคิดสร้างสรรค์  โดยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเรียนรู้แบบ
โครงงานและ STEM ศึกษา 

๒) โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และคิดสร้างสรรค์  โดยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเรียนรู้   โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) ในรายวิชาเพิ่มเติม วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent  
Study  IS)  และบูรณาการการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ STEM ศึกษา และสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานสู่
สังคมได้ 

๓) โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนรู้โดยใช้หลัก ๓R ๘Cs 
 ๔) โรงเรียนได้มีการด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ระดับประถมศึกษา 
 ๕) โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกคนจัดการเรียนรู้ตามคู่มือการ

จัดการศึกษาของ สสวท. 
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๖) โรงเรียนได้มีการด าเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน/นอกโรงเรียน  โดย
ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์สงขลา ออนไลน์  ผ่าน Google Meet  
 ประเด็นที่ ๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  โรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ ให้เหมาะสมสอดคล้อง เพื่อให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา มีการส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Active Learning  ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อเข้าสู่
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยจัดอบรมให้ความรู้กับครูผู้สอนทุกคนให้สามารถใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการ
สอนได้ทั้งรูปแบบ ONLINE และ ONDEMAND เช่น Google Meet , Youtube , Facebook , Line  เป็นต้น  
และยังพัฒนาครูให้สามารถสร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เว็บ
แอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย เช่น เว็บแอพพลิเคชั่น OBS, Canva ซึ่งช่วยให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบสื่อการสอน
ให้มีความน่าสนใจ ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย มีสีสันสดใส สอดคล้องกับเน้ือหาและเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน 
และจัดให้มีการอบรมครูเพื่อให้มีความรู้เรื่องการสร้างเกมการศึกษาประกอบการเรียนรู้  โดยใช้เว็บแอพพลิเคชั่นที่
หลากหลาย เช่น Wordwall, Kahoot, Padlet, Gather Town, Quizizz, Blooket เป็นต้น ตลอดจนให้ความรู้
เรื่องการสร้างใบงานออนไลน์ด้วย Livesworksheet , Canva การสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form เป็นต้น 
ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน มีความสุขในการเรียน มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้น  อีก
ทั้งโรงเรียนยังสนับสนุนและอ านวยความสะดวกด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
Online โดยการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ใน ๒ รูปแบบ ทั้งการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้
สาย (Wireless Internet)  ซึ่งมีข้อดีคือสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกสถานที่ในโรงเรียน และการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย (Wire Internet)  ซึ่งเป็นรูปแบบที่ให้ค่าที่เสถียรกว่า ระบบสัญญาณท างานได้ดีและใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง ในทุกห้องเรียนและห้องปฏิบัติการพิเศษต่างๆ ท า ให้การจัดการเรียนการสอน Online เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญของการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งครูทุก
คนสามารถจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการแสวงหาแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่มีเนื้อหา
สาระตรงกับหลักสูตร  สนองความสนใจและความต้องการของผู้เรียน และจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น  การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์สงขลา  ผ่าน  Google meet  เป็นต้น  
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้  เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ ผ่านประสบการณ์ใน
รูปแบบที่หลากหลาย  ผ่านสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และได้มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็น
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้จนกลายเป็นความรู้ที่คงทน 
 ประเด็นที่ ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก  ผ่านการด าเนินงานของโครงการห้องเรียนคุณภาพคุณธรรม ซึ่งครูผู้สอนได้มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งนี้ ในการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอน  จะเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อน ามาวางแผนจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนได้อย่างเต็มศักยภาพ  ซึ่งครูผู้สอนจะมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ที่ส่งเสริมบรรยากาศให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข  โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะ  ฝึกการปฏิบัติ  เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอย่างมีความสุข  และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สามา รถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  และ
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ไว้ในทุกรายวิชา  ทั้งนี้ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน
การสอน  โดยผ่านกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ประเด็นที่ ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนส่งเสริมให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยได้จัดกิจกรรมให้กับ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริ ง  มีทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกัน  ได้ใช้ทักษะการคิด
วิเคราะห์  ก้าวทันเทคโนโลยี  และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถของตนและของกลุ่ม  
ให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีทักษะความรู้  ความสามารถในสิ่งที่ตนถนัดและสนใจเพิ่มขึ้น  ให้มี
ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น และมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  สามารถอภิปรายและแก้ปัญหา  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และยกระดับ
ผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น  และมีความมั่นใจในตนเอง พร้อมที่จะศึกษาในระดับสู งต่อไป และสามารถ
ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่าง
เต็มศักยภาพในทุก ๆ ด้าน   

ทั้งนี้โรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน ชิ้นงาน /ภาระงานของ
นักเรียน สร้างกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์   และมีการส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) 
การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (Student 
generated exam questions) ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของผู้เรียน และลงมือปฏิบัติจริงเพื่อ
น าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา อีกทั้งได้มีการก าหนดให้มี
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดศึกษา และพัฒนา
ระบบการนิเทศ การติดตามผล ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และส่งเสริมให้
เห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และมีการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 ประเด็นที่ ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้/แสดงความ
คิดเห็นของนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  และส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และมีการ
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการจัดท า  Best 
Practice  ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง  จัดท าวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง  โดยได้รับการตรวจให้ค าแนะน า
จากผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลตรัง  อีกทั้งส่งเสริมให้ครู    ทุกคนมีการพัฒนางาน
โดยใช้การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ทั้งในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับสายชั้น  ตลอดจน
ได้มีการสนับสนุนให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่หลากหลาย  เช่น การวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล , การเยี่ยม
บ้านนักเรียน, การคัดกรองและจ าแนกเป็นกลุ่มตามสภาพของผู้เรียน  (SDQ) 
  ๑.๒ กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

๑. ครูมกีารวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี 
สถานศึกษามีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี   โดยสถานศึกษา

ก าหนดให้ครูทุกคนจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี เป็นรายหน่วยการเรียนรู้ รายภาคเรียน 
รายปีการศึกษา เสนอต่อรองผู้อ านวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบในแต่ละสายชั้น  ได้ตรวจสอบในทุกสัปดาห์ก่อนใช้
สอนจริง  เพื่ออนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
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 ๒. ครูทกุคนมีการน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชใ้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

สถานศึกษาก าหนดให้ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน      
การสอน  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  โดยครูจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้  โดยมีกระบวนการให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Google Meet และร่วมชื่นชม
เพื่อน ๆ ผ่านกลุ่มออนไลน์  อีกทั้งยังมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Youtube , Facebook , Line  ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีการสร้างเกมการศึกษาประกอบการเรียนรู้  โดยใช้เว็บแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย 
เช่น Wordwall, Kahoot, Padlet, Gather Town, Quizizz, Blooket เป็นต้น ตลอดจนสร้างใบงานออนไลน์
ด้วย Livesworksheet , Canva การสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form  และมีการใช้สื่อของจริง เป็นต้น  
และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น การจัด
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์สงขลา  ผ่าน  Google meet  พร้อมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เช่น การจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรมออนไลน์ ผ่าน 
Google meet  โดยมี พระมหาธีระยุทธ  จิตฺตปุญโญ. ดร. ผจล. วัดตันตยาภิรม เลข.จอ.เมืองตรัง  และวิทยากร
จากสวนสัตว์สงขลา  เป็นวิทยากรให้ความรู้  เป็นต้น 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนอย่างเป็นระบบ 
สถานศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ โดย

สถานศึกษาด าเนินโครงการ/กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา มีวิธีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ดังนี้  
จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแบบเสริมพลัง  โดยมีการจัดการนิเทศห้องเรียน  ซึ่งมีผู้บริหารและหัวหน้าสาย
ชั้นเป็นผู้นิเทศห้องเรียน  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  และการนิเทศครูผู้สอน ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้นิเทศ
ครูผู้สอน  ภาคเรียนละ ๒ ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น แบบนิเทศ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ 
ชิ้นงาน/ผลงาน เป็นต้น 

๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ 
สถานศึกษาจัดให้มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็น

ระบบ  โดยสถานศึกษาน าข้อมูลที่ได้จากการผลการนิเทศภายใน  มาเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น ครูน าผลจากการนิเทศภายในมาปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้ พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ ปรับกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน พร้อมทั้งปรับปรุงรูปแบบการประเมินคุณภาพของผู้เรียน ท าให้
ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
สถานศึกษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน  โดยสถานศึกษาก าหนดให้มีกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพครู ด้วยกิจกรรมชุมชนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ก าหนดให้มีการท า PLC สายชั้น  ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์  และ PLC  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกวันจันทร์และวันพุธของสัปดาห์  โดยการมีการท า PLC ร่วมกันระหว่างครูกับครู, ครูกับ
ผู้บริหาร หรือครูกับครูต่างสถานศึกษา   เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน  หรือกา ร
ประเมินคุณภาพของผู้เรียน  แล้วให้ครูน าผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบยิ่งขึ้น 
  
๒. ผลการด าเนินการ/การบรรลุผลส าเร็จ 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน การบรรลุค่าเป้าหมาย 
๑. จัดการเรียนรู ้
    ผ่านกระบวนการคิดและ  
    ปฏิบัติจริงและสามารถ 

 น าไปประยุกต์ใช้ในชวีิต 
  ได ้

๑) ครูผู้สอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และคิด
สร้างสรรค์ โดยการลงมอื
ปฏิบัติจริงผ่านการเรียนรู้
แบบโครงงานและสะเต็ม
ศึกษา 
   ๒) ครูผู้สอนในระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และคิด
สร้างสรรค์ โดยการลงมอื
ปฏิบัติจริง ผ่านการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ๕ 
ขั้นตอน (๕ STEPs) ใน
รายวชิาเพิ่มเติม วิชา
การศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเอง 
(Independent Study IS) 
และบูรณาการการสอน ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 
สะเต็มศึกษา  และสามารถ
สร้างสรรค์ชิ้นงานสู่สังคมได้ 
๓) ครูผู้สอนทุกคนจดัการ
เรียนรู้โดยใช้หลัก ๓R ๘Cs  
  หลัก 3R มดีังนี้ 
      (๑) Reading คือ 
สามารถอ่านออก 
      (๒) (W)Riteing คือ 
สามารถเขียนได้ 
      (๓) (A)Rithmatic คือ  
มีทักษะในการค านวณ 
  หลัก ๘Cs มีดังนี ้

(๑) Critical thinking 
and problem solving คือ   

๑) ครูผู้สอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และคิด
สร้างสรรค์ ในรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ 
โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยใน
การท ากิจกรรม และมีการ
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน
และเสต็มศึกษาบางกิจกรรม 
   ๒) ครูผู้สอนในระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และคิด
สร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ๕ 
ขั้นตอน (๕ STEPs) ใน
รายวชิาเพิ่มเติม วิชา
การศกึษาค้นควา้ดว้ยตนเอง 
(Independent Study IS) 
และบูรณาการการสอน ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
๓) ครูผู้สอนจัด 
การเรียนรูโ้ดยใช้หลัก 
๓R ๘Cs ในรูปแบบการสอน
แบบออนไลน์  

๔) ครูผู้สอนวิชาวิทยาการ
ค านวณชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ - ๖ ทกุคน จดัการเรียนรู้
ตามขอบเขตการเรียน 
การสอนของวิชาวิทยาการ
ค านวณตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
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มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การคดิอย่างมวีิจารณญาณ
และสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
      (๒) Creativity and 
innovation คือ การคดิ
อย่างสร้างสรรค์และคิดเชิง
นวัตกรรม 
      (๓) Cross-cultural 
understanding คือ ความ
เข้าใจในความแตกต่างของ
วัฒนธรรมและกระบวนการ
คิดข้ามวัฒนธรรม 
     (๔) Collaboration 
teamwork and 
leadership  คือ ความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม 
และภาวะความเป็นผู้น า 

(๕) Communication 
information and media 
literacy คือ มีทักษะในการ
สื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ 
     (๖) Computing and 
IT literacy คือ มีทักษะการ
ใช้คอมพวิเตอร์และรู้เท่าทัน
เทคโนโลย ี
     (๗) Career and 
learning skills คือ มีทกัษะ
อาชีพและการเรียนรู้ 
     (๘) Compassion คอื 
มีความเมตตากรุณา มี
คุณธรรม และมีระเบียบวินัย 

๔) ครูผู้สอนวิชาวิทยาการ
ค านวณชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ - ๖ ทกุคน จดัการเรียนรู้
ตามขอบเขตการเรียน 
การสอนของวิชาวิทยาการ
ค านวณตามหลักสูตร

๒๕๕๑ โดยสถาบันส่งเสริม
การสอนวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี(สสวท.) 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน การบรรลุค่าเป้าหมาย 
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
โดยสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) โดยแบ่งออกเป็น ๓ 
องค์ความรู้ ดังนี ้

(๑) การคดิเชิงค านวณ 
(Computational 
Thinking) 
    (๒) พื้นฐานความรู้ดา้น
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) 
(๓) พื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อ
และข่าวสาร (Media and 
Information Literacy) 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลย ี
    สารสนเทศและ 
    แหล่งเรียนรู้  ที่เอื้อตอ่ 
    การเรียนรู ้

๑) ครูทุกคนจดัการเรียนรู้ 
โดยการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ แสวงหา
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
ที่มีเน้ือหาสาระตรงกับ
หลักสูตรหรือสนอง       
ความสนใจของผู้เรียน 
  ๒) ครูทุกคนจดัการเรียนรู้
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
ที่สอดคล้องกับภาระงาน
สอน 

๑) ครูทุกคนจดัการเรียนรู้
โดยการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศตามที่โรงเรียนได้
พัฒนา พร้อมทั้งแสวงหา
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ ที่มี
เน้ือหาสาระตรงกับหลักสูตร
หรือสนองความสนใจของ
ผู้เรียน 
  ๒) ครูทุกคนจดัการเรียนรู้
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
ภายนอกสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับภาระงานสอน 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

๓. มีการบริหารจัดการ         
    ชั้นเรียนเชิงบวก 

๑) ครูทุกคนมีการวิเคราะห์
ข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคลและน าข้อมูลไป
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
  ๒) ครูและนักเรียน        
ทุกห้องเรียนร่วมกันก าหนด
ข้อตกลงของห้องเรียน  
  ๓) ทกุห้องเรียนและ

๑) ครูทุกคนมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคลพร้อมทั้งน าข้อมูล
ไปใช้ในการจดัการเรียนรู้
โดยค านึงถึงความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคล 

๒) ครูและนักเรียน        
ทุกห้องเรียนร่วมกันก าหนด
ข้อตกลงของเรียน 

๓) ทุกห้องเรียนและ

บรรลุค่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน การบรรลุค่าเป้าหมาย 
ห้องปฏิบัติการมีการจัด
บรรยากาศที่เอื้อต่อ        
การจดัการเรียนรู้ 

ห้องปฏิบัติการมีการจัด
บรรยากาศที่เอื้อต่อ        
การจดัการเรียนรู ้

๔. ตรวจสอบและประเมิน 
    ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
    และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

๑) ครูทุกคนมีการ
ออกแบบเครื่องมือการวดั
และประเมินผล นักเรียน
อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับศักยภาพของ
นักเรียน  

๒) ครูทุกคนมีการน าผล
มาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุ
ตามตวัชี้วดัของหลักสูตร 

๓) ครูทุกคนมีการน าผล 
การตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนมาจัดท าเป็นวิจัย     
ในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  
๑ เรื่อง 

๑) ครูทุกคนมีการออกแบบ
เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลนักเรียนด้วย
วิธีการตา่งๆ ที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับศักยภาพ
และความพร้อมของนักเรียน 

๒) ครูทุกคนมีการน าการ
วัดและประเมินผลทั้งก่อน
เรียน ระหว่างเรียนและหลัง
เรียนมาพัฒนาให้นักเรียน
บรรลุตามตัวชีว้ัดของ
หลักสูตร 

๓) ครูทุกคนมีการ 
จัดท าวิจัยในชั้นเรียน  
ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    และให้ข้อมูลสะท้อน     
    กลับเพื่อพัฒนาและ 
    ปรับปรุงการจัดการ 
    เรียนรู ้

๑) ครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้จัดให้มีเวทีอภิปราย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/แสดง
ความคดิเห็นของนักเรียน
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
  ๒) ครูทุกคนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการ
จัดท า Best Practice  
ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง และ
น าเสนอผลงานใน
นิทรรศการเปิดโลกวชิาการ
ของโรงเรียน 
  ๓) ครูทุกระดับสายชั้นมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
การจดัท า Best Practice 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามที่ก าหนด ปีการศึกษา
ละ ๑ เรื่อง และน าเสนอ
ผลงานในนิทรรศการเปิด

๑) ครูผู้สอนทุกคนเปิด
โอกาสให้นักเรียนมีการ
อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้/แสดงความคดิเห็น
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
  ๒) ครูทุกคนมีการจัดท า 
Best Practice ปีการศึกษา 
ละ ๑ เรื่อง  
  ๓) ครูทุกระดับสายชั้นมี
การจดัท า Best Practice 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามที่ก าหนด ปีการศึกษา
ละ ๑ เรื่อง  
  ๔) ครูทุกคนมีการพัฒนา
งานโดยใช้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชพี(PLC) ทั้ง
ในระดับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้และระดับ 
สายชั้น 

บรรลุค่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน การบรรลุค่าเป้าหมาย 
โลกวิชาการของโรงเรียน 
  ๔) ครูทุกคนมีการพัฒนา
งานโดยใช้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชพี(PLC) ทั้ง
ในระดับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และระดับสายชั้น 
จ านวนไม่น้อยกวา่ ๓๐ 
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

๓. จุดเด่น  
 ๓.๑  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๒  มกีารบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๓.๓  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๔  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 ๔. จุดที่ควรพัฒนา 
 ๔.๑  ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้   

๕. ข้อเสนอแนะ  
         เนื่องด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๔  เป็นช่วงที่ต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ ONLINE  ภายใต้
สถานการณ์โควิด - ๑๙  จึงท าให้การจัดกิจกรรมการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  
อาจยังไม่เต็มรูปแบบและสมบูรณ์มากนัก  เพราะสามารถจัดกิจกรรมได้เพียงในรายวิชาหรือในห้องเรียนออนไลน์
ของแต่ระดับชั้น   
  ดังนั้น หากในปีการศึกษาต่อไปยังคงมีข้อจ ากัดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะออนไลน์อีก  
โรงเรียนควรด าเนินการจัดกิจกรรมการแสดงความคิดเห็นของนักเรียน  ในรูปแบบการถ่ายทอดคลิปการแสดง
ความคิดเห็นของนักเรียน  ให้นักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน หรือต่างระดับชั้น ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายขึ้น 

๖. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนุน 
๖.๑   รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 
๖.๒   รายงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
๖.๓   รายงานโครงการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน 

 ๖.๔   รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 
๖.๕   รายงานโครงการส่งเสริมคุณภาพนักเรียนชั้น ป.๖ 
๖.๖   รายงานโครงการ Best Practice พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 ๖.๗   รายงานโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ คุณธรรม 
๖.๘   รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  

 ๖.๙   รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
 ๖.๑๐ รายงานโครงการวัสดุสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๖.๑๑ รายงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
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 ๖.๑๒ รายงานโครงการการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
 ๖.๑๓ รายงานโครงการพัฒนาวิชาชีพครุและบุคลากร 
 ๖.๑๔ รายงานโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

๖.๑๕ รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๖.๑๖ รายงานโครงการพัฒนาอาคาร สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ 
๖.๑๗ รายงานโครงการโลกสวยด้วยมือเรา 
๖.๑๘ รายงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.๑๙ รายงานกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน/นอกโรงเรียน 

 ๖.๒๐ หลักสูตรสถานศึกษา/ หลักสูตรท้องถิ่น 
 ๖.๒๑ แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน 
 ๖.๒๒ เครื่องมือและแบบทดสอบในการวัดและประเมินผล 
 ๖.๒๓ รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
 ๖.๒๔ แบบบันทึกการนิเทศครูผู้สอน 
 ๖.๒๕ แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๖.๒๖ แบบบันทึกคะแนนการทดสอบระหว่างเรียน 
 ๖.๒๗ แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม 
 ๖.๒๘ แผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 

๖.๒๙ รายงานผลการจัดกิจกรรม (PLC) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี (Professional Learning 
Community) 

 ๖.๓๐ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR) 
 ๖.๓๑ สรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล   
 ๖.๓๒ แบบสรุปการเย่ียมบ้านผู้เรียน   
 ๖.๓๓ แบบสรุปผลการคัดกรองผู้เรียน  (SDQ) 
 ๖.๓๔ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ.๕)   
 ๖.๓๕ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 ๖.๓๖ แบบประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน   

  ๖.๓ แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๗. แผนงาน/แนวทางพฒันาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

โรงเรียนอนุบาลตรังยังต้องมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง  เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ 
ความต้องการของท้องถิ่น  และสอดคล้องกับอาชีพตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยพัฒนาครูให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับนักเรียนตามกลุ่มความถนัด  จัดกิจกรรมบูรณาการที่ก่อให้เกิดทักษะการคิด แก้ปัญหา อย่าง
สร้างสรรค์  เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนไปสู
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21  พัฒนาครูให้สามารถจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบอย่างต่อเน่ือง  มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย  สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ กล้า
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้  
ตลอดจนส่งเสริมให้ครูทุกคนร่วมประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  มีการแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับผ่านการจัดกิจกรรม (PLC) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การเรียนรู้  อีกทั้งเพื่อยกระดับโรงเรียนสูมาตรฐานสากล  โดยแนวทางการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน  จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  ซึ่งจัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทุกเดือนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีคุณภาพเหมาะสมกับผู้เรียน  ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  และ
เนื่องด้วยโรงเรียนอนุบาลตรังอยู่ในสังคมเมือง ท าให้ความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นมีไม่มากเหมือนกั บ
โรงเรียนในชนบท  ควรมีการส ารวจบุคคลที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านแขนงต่าง ๆ เพื่อจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม อีกทั้งควรมีการสร้าง
ความตระหนักให้แก่ผู้เรียนในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  มีระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกา และข้อตกลงในการอยู่
ร่วมกันของคนหมู่มากอย่างสม่ าเสมอ  

๘. แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
 ๘.๑  “เพราะต้อง ON ครูจึงสอนโดยใช้ APP Model”  โดย  คุณครูลัดดาวัลย์  แย้มทอง 
 ๘.๒  “English Idol Online by STAR Model”  โดย  คณุครูณัฐพร  โบสะอิ 
 ๘.๓  “นวตักรรมการจดัการเรียนการสอนออนไลน์  โดยใช้เทคนิคการสอน  THAI  Model  ผา่น
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Game  Based  Learning (GBL)”  โดย  คุณครูชนากานต์  เต็มสงสัย 
 ๘.๔  “การสร้างเกมส์การศึกษาด้วย Wordwall  บทเรียนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”  โดย  
คุณครูวริษฐา  พิทักษ์ 
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ส่วนท่ี ๓ 

สรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 
ระดับขั้นปฐมวัย 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานที่๑ คุณภาพเด็ก 
 
 

- พัฒนาด้านสติปัญญาให้เด็กสามารถสื่อสารได ้มีทักษะ
การคดิพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการ 
 
 

- จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นคัญ 
 
 

- ส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได ้  

 
แผนพัฒนา หรือแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา หรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 

เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลตรังเปิดท าการเรียนการสอนในรูปแบบ On-
siteตลอดทั้งปีการศึกษา และจากผลการประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนปรากฏว่า นักเรียนมีผลการ
ประเมินด้านสติปัญญาอยู่ในระดับดีน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้นในปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนจึงมีแนวทางใน
การส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นคุณภาพเด็กด้านสติปัญญา ให้เด็กมีการสื่อสารได้มี
ทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ พร้อมทั้งสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆ ได้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากกหลาย 
ได้แก่ สะเต็มศึกษา บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป โครงงาน 
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม วิทยาการค านวณ และมอนเตสเซอรี่ 
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ระดับขั้นพ้ืนฐาน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
มาตรฐานที่๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 
 
 

- การประเมินการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O - Net) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ พบวา่ วชิาวทิยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
๓๘.๘๐  (ต่ ากว่าคา่เป้าหมายร้อยละ ๘.๒) 

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการ 
 
 
 
 

- การจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ที่มีประสิทธภิาพ
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

- จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการด าเนินชีวิตได ้

 
แผนพัฒนา หรือแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา หรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 

 1. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้หลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็น “ครูในยุคดิจิทัล”    
 2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สร้างนวัตกรรม วิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
 3. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของเด็กโดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ใน
กิจวัตรประจ าวันจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็นอย่าง   
ต่อเน่ือง 
  4. พัฒนารูปแบบการจัดการความรู (Knowledge Management) สงเสริมการแสวงหาความรู้การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และเสริมสรางศักยภาพทีมงานจัดการความรู (KM Team)ใหสามารถพัฒนาคน พัฒนางาน 
และพัฒนาสถานศึกษาอยางแทจริง 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลตรัง  
 

ภาคผนวก 
 
๑. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
สถานศึกษา มีผลการประเมินองค์กร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับคุณธรรม
ต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร 
อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ.2559-2564) 

ผู้ว่าราชการจังหวดัตรัง 

 ได้รับการคัดเลือกยกย่องให้เป็นโรงเรียนวิถี
พุทธชั้นน า รุ่นที ่12 

มหาวิทยาลัยจฬุาลงกรณ์
มหาราชวิทยาลัย 

ผู้บริหาร  
นายณัฐ  ลายทองสุก 
 

นวัตกรรม การพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมที่
เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) 
ระดับคุณภาพผลงานดีเด่น เรื่อง คุณธรรม
น าความรู้ดว้ย ANUBAN Model 

สพป.ตรัง เขต 1 
 

นายสุทัศน์  เสียงเลิศ ได้รับการคัดเลือกเป็น “คุรุชน คนคุณธรรม” 
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศกึษา ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับดี
เย่ียม 

สพป.ตรัง เขต 1 
 

 นวัตกรรมสรา้งสรรค์คนดี โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.ระดับคุณภาพผลงานดีเด่น  
เรื่อง สร้างสรรค์คนดีดว้ย “SMATI Model” 

สพป.ตรัง เขต 1 
 

 ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีของ
แผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดี
ของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคล
บาท 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

นางสาวมาลัยรัตน ์ สุขกาว ได้รับการคัดเลือกเป็น “คุรุชน คนคุณธรรม” 
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศกึษา ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับดี
เย่ียม 

สพป.ตรัง เขต 1 
 

 ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีของ
แผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดี
ของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคล
บาท 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

นางสุภารตัน์  รองเดช ได้รับการคัดเลือกเป็น “คุรุชน คนคุณธรรม” สพป.ตรัง เขต 1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศกึษา ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับดี
เย่ียม 

 
 

 ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีของ
แผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดี
ของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคล
บาท 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

ครู 
นางสุพร  โขขัด 

 

รางวัลระดับ ดีเยี่ยม รูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) ด้านการจัด
ประสบการณ์การศึกษาระดับปฐมวัย
ประเภทครูผู้สอน 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวรุ่งทิวา  น้ าเจ็ด มีนวัตกรรมการจดัการเรยีนการสอน ในสถา
การณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

สพป.ตรัง เขต 1 

นางสาวจันทร์ทพิย์  ออ่นแท้ มีนวัตกรรมการจดัการเรยีนการสอน ในสถา
การณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

สพป.ตรัง เขต 1 

นาบปวร  ทองบัว มีนวัตกรรมการจดัการเรยีนการสอน ในสถา
การณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) สาระการเรียนรู้
การงานอาชพี 

สพป.ตรัง เขต 1 

นางลัดดาวัลย์  แย้มทอง มีนวัตกรรมการจดัการเรยีนการสอน ในสถา
การณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

สพป.ตรัง เขต 1 

นางสาววริษฐา  พิทักษ ์ มีนวัตกรรมการจดัการเรยีนการสอน ในสถา
การณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม 

สพป.ตรัง เขต 1 

นางสุรีย์  ค านวน เครื่องหมายเชิดชูเกียรต ิ“คุรุสดุดี” ระดับ
จังหวัด 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตรัง 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นางสาวชรีานันท์  แซ่จุ้ง นวัตกรรมสรา้งสรรค์คนดี โครงการโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ.ระดับคุณภาพผลงานดี  เรื่อง 
สร้างคนดดี้วยสื่อออนไลน์ “เกือบจะสาย” 

 

นางสาวกนกภรณ์  ดว้งสขุ ได้เสนอผลงานนวัตกรรมการจดัการเรียน
การสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในโครงการ
ติดตามการจดัการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที ่
1 ปีการศกึษา 2564 

สพฐ. 
 

นางสาวชนากานต ์ เขียวจีน ได้เสนอผลงานนวัตกรรมการจดัการเรียน
การสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในโครงการ
ติดตามการจดัการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที ่
1 ปีการศกึษา 2564 

สพฐ. 

นางสาววริษฐา พทิักษ์ ได้เสนอผลงานนวัตกรรมการจดัการเรียน
การสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในโครงการ
ติดตามการจดัการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที ่
1 ปีการศกึษา 2564 

สพฐ. 

นางสาวเยาวลกัษณ์  เอี้ยวสง่า ได้เสนอผลงานนวัตกรรมการจดัการเรียน
การสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในโครงการ
ติดตามการจดัการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที ่
1 ปีการศกึษา 2564 

สพฐ. 

นางลัดดาวัลย์  แย้มทอง ได้เสนอผลงานนวัตกรรมการจดัการเรียน
การสอนที่เป็นแบบอย่างได้ในโครงการ
ติดตามการจดัการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที ่
1 ปีการศกึษา 2564 

สพฐ. 

นางสาวอตินุช  สรรเกียรติกุล ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีของ
แผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดี
ของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคล
บาท 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นางณัฐพร  โบสะอ ิ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกยีรติเป็น “ครูผู้สอน

ดีเด่น” เน่ืองในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.
2565 จังหวดัตรัง 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตรัง 

นางสุรีย์  ค านวน ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรต ิ“คุรุสดดุี” ใน
ฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชพีเป็นที่ประจักษ์ชัด 

คุรุสภา 

นางสุรีย์  ค านวน 
 

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกยีรติรางวัลชมเชย 
ในการคดัเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
จังหวัดตรัง ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ผู้ว่าราชการจังหวดัตรัง 

นักเรียน (ระบุชื่อ) 
ด.ช.หัสปัญญา  แก่นอินทร ์
 

 
รางวัล เหรียญทอง                 
กิจกรรม Southern English Pogram/Mini 
English Program Open House 2021 
ครั้งที่  14  Singing contest P.1-3 

 
 

ด.ช.ภารัณ  หนูโมระ 
 

รางวัล เหรียญทอง                 
กิจกรรม Southern English Pogram/Mini 
English Program Open House 2021 
ครั้งที่  14  Speech contest P.1-3 

 

ด.ญ.พิชญา  อมรลักษณ ์ รางวัล เหรียญทอง                 
กิจกรรม Southern English Pogram/Mini 
English Program Open House 2021 
ครั้งที่  14  Speech contest P.1-3 

 

ด.ญ.ภัทรวด ี ทองสวุรรณ์ รางวัล เหรียญทอง                 
กิจกรรม Southern English Pogram/Mini 
English Program Open House 2021 
ครั้งที่  14 Singing Contest P.4-6 

 

ด.ญ.วรรณภัสสร  ศิรริักษ์ชัยกุล รางวัล เหรียญทอง                 
กิจกรรม Southern English Pogram/Mini 
English Program Open House 2021 
ครั้งที่  14 Speech contest P.4-6 

 

ด.ญ.วรศิรา  หลีกภัย รางวัล เหรียญทอง                 
กิจกรรม Southern English Pogram/Mini 
English Program Open House 2021 
ครั้งที่  14 Story Telling P.4-6 

 

ด.ญ.สุธาสิน ี เดิมหลิ่ม 
 

รางวัล เหรียญทอง                 
กิจกรรม Southern English Pogram/Mini 
English Program Open House 2021 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
ครั้งที่  14 Science Project Work P.4-6 

ด.ญ.มฆวัน  หนูนาค 
 

รางวัล เหรียญทอง                 
กิจกรรม Southern English Pogram/Mini 
English Program Open House 2021 
ครั้งที่  14 Science Project Work P.4-6 

 

ด.ญ.พรรณปพร  ไชยแกว้ รางวัล เหรียญทอง                 
กิจกรรม Southern English Pogram/Mini 
English Program Open House 2021 
ครั้งที่  14 Science Project Work P.4-6 

 

ด.ญ.ณัฎฐณิชา  พานิชย์ 
 

รางวัล เหรียญทอง                 
กิจกรรม Southern English Pogram/Mini 
English Program Open House 2021 
ครั้งที่  14 Mathematics Project Work 
P.4-6 

 

ด.ช.พจิักษณ์  พูลแกว้ 
 

รางวัล เหรียญทอง                 
กิจกรรม Southern English Pogram/Mini 
English Program Open House 2021 
ครั้งที่  14 Mathematics Project Work 
P.4-6 

 

ด.ช.พลวัต  วัฒนพรชัยสริิ รางวัล เหรียญทอง                 
กิจกรรม Southern English Pogram/Mini 
English Program Open House 2021 
ครั้งที่  14 Mathematics Project Work 
P.4-6 

 

ด.ช.ธธิป  รจุิรนันทบุตร รางวัล เหรียญเงิน “ยอดอัจฉริยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ รุ่นประถมศึกษา
ตอนปลาย” 
กิจกรรม การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการ
ระดับชาต ิ(สวช.) ประจ าปี พ.ศ.2564 
(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) 

 

ด.ช.ธธิป  รจุิรนันทบุตร รางวัล เหรียญทองแดง “สอบได้คะแนนเกิน
มาตรฐานวิชาคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย” 
กิจกรรม การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการ
ระดับชาต ิ(สวช.) ประจ าปี พ.ศ.2564 
(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) 

 

ด.ญ.พิชา  ศรีหมอก รางวัล เหรียญทองแดง “สอบได้คะแนนเกิน  
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
มาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย” 
กิจกรรม การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการ
ระดับชาต ิ(สวช.) ประจ าปี พ.ศ.2564 
(รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด) 
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๒.  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
2.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

พัฒนาการ 
จ านวนเด็ก 
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี  พอใช้  ควรส่งเสริม  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ดา้นร่างกาย 375 338 90.14 37 9.86 - - 
2. ดา้นอารมณ ์- จติใจ 375 363 96.80 12 3.20 - - 
3. ดา้นสังคม 375 360 96.00 15 4.00 - - 
4. ดา้นสติปัญญา 375 301 80.27 74 19.73 - - 

(ให้น าเสนอผลตามการประเมินพัฒนาการของเด็ก  ตามหลกัการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวยั) 
 

2.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน (ป.๑-๖, ม.๑-๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 185 0 0 7 1 1 15 14 148 177 95.68 
2. คณิตศาสตร ์ 185 0 0 6 2 2 8 13 156 177 95.68 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 185 0 0 1 7 7 65 16 155 177 95.68 
4. สังคมศึกษาฯ 185 0 0 0 7 7 9 14 159 178 96.22 
5. ประวัติศาสตร์ 185 0 0 3 5 5 0 19 149 177 95.68 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 185 0 0 0 0 0 5 10 175 185 100.00 
7. ศิลปะ  185 0 0 0 4 4 4 9 167 081 97.84 
8. การงานอาชีพ 185 0 0 3 0 0 4 10 168 182 98.38 
9. ภาษาต่างประเทศ 185 0 0 2 5 5 0 10 164 178 96.22 
10. คอมพิวเตอร์ 161 0 0 0 0 0 0 0 161 161 100.00 
11.คณิตคิดสนุก(เพิ่มเติม MEP) 24 0 0 0 0 0 0 0 24 24 100.00 
12.วิทยาศาสตร์น่ารู้(เพิ่มเติม 
MEP) 

24 0 0 0 0 0 0 0 24 24 100.00 

13.หน้าท่ีพลเมือง 161 0 0 0 0 0 7 5 149 161 100.00 
14.การป้องกันการทุจริต 161 0 0 0 2 2 6 7 146 159 98.762 
15.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 161 0 0 3 7 7 16 42 94 152 94.414 
16.English in daily life(เพ่ิมเติม 
MEP) 

24 0 0 0 0 0 0 0 24 24 100.00 

17.ภาษาจีน 185 0 0 10 15  26 12 122 160 86.49 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 206 0 0 4 8 9 15 34 136 185 89.81 
2. คณิตศาสตร์ 206 0 0 1 8 4 13 19 161 193 93.69 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 206 0 0 1 4 13 10 18 160 188 91.26 
4. สังคมศึกษาฯ 206 0 0 0 0 0 3 35 168 206 100.00 
5. ประวัติศาสตร์ 206 0 0 0 6 3 7 18 172 197 95.63 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 206 0 0 0 2 5 5 21 173 199 96.60 
7. ศิลปะ  206 0 0 0 2 5 5 21 173 199 9.60 
8. การงานอาชีพ 206 0 0 0 2 3 6 11 184 201 97.57 
9. ภาษาต่างประเทศ 206 0 0 0 2 4 12 23 165 200 97.09 
10. คอมพิวเตอร์ 186 0 0 0 2 3 8 11 160 179 96.24 
11.คณิตคิดสนุก(เพิ่มเติม MEP) 20 0 0 0 0 0 0 0 20 20 100.00 
12.วิทยาศาสตร์น่ารู้(เพิ่มเติม 
MEP) 

20 0 0 0 0 0 0 0 20 20 100.00 

13.หน้าท่ีพลเมือง 186 0 0 5 6 4 6 18 149 173 93.01 
14.การป้องกันการทุจริต 186 0 0 0 10 13 10 14 145 169 90.86 
15.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 186 0 0 0 4 2 4 9 171 184 98.92 
16.English in daily life(เพ่ิมเติม 
MEP) 

20 0 0 0 0 0 0 0 20 20 100.00 

17.ภาษาจีน 206 0 0 0 21 14 21 22 147 190 92.23 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 242 0 2 4 22 29 36 40 109 185 76.45 
2. คณิตศาสตร์ 242 0 0 1 11 13 30 25 162 217 89.67 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 242 0 0 0 12 15 35 33 147 215 88.84 
4. สังคมศึกษาฯ 242 0 0 0 1 23 42 54 121 217 89.67 
5. ประวัติศาสตร์ 242 0 0 0 0 18 40 50 134 224 92.56 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 242 0 0 0 0 3 12 31 196 239 98.76 
7. ศิลปะ  242 0 0 2 11 18 24 30 157 211 87.19 
8. การงานอาชีพ 242 0 0 1 1 8 31 25 176 232 95.87 
9. ภาษาต่างประเทศ 242 0 0 0 20 32 31 56 103 190 78.51 
10. คอมพิวเตอร์ 213 0 6 0 0 0 7 19 181 207 97.18 
11.คณิตคิดสนุก(เพิ่มเติม MEP) 29 0 0 0 0 0 0 0 29 29 100.00 
12.วิทยาศาสตร์น่ารู้(เพิ่มเติม 
MEP) 

29 0 0 0 0 0 1 1 27 29 100.00 

13.หน้าท่ีพลเมือง 213 0 0 1 3 8 39 41 121 201 94.37 
14.การป้องกันการทุจริต 213 0 0 1 0 8 24 22 158 204 95.77 
15.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 213 0 0 0 0 3 6 6 198 210 98.59 
16.English in daily life(เพ่ิมเติม 
MEP) 

29 0 0 0 0 0 0 0 29 29 100.00 

17.ภาษาจีน 242 0 0 0 14 24 20 15 169 204 84.30 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 236 0 3 15 25 30 31 50 82 163 69.07 
2. คณิตศาสตร์ 236 0 7 16 19 30 36 26 102 164 69.49 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 236 0 3

6 
11 25 25 37 34 68 139 58.90 

4. สังคมศึกษาฯ 236 0 1 10 15 12 29 44 125 198 83.90 
5. ประวัติศาสตร์ 236 0 1 5 18 26 40 52 94 186 78.81 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 236 0 0 1 7 30 36 30 132 198 83.90 
7. ศิลปะ  236 0 0 0 9 20 39 33 135 207 87.71 
8. การงานอาชีพ 236 0 0 1 14 20 17 18 166 201 85.17 
9. ภาษาต่างประเทศ 236 0 0 3 20 15 37 39 122 198 83.90 
10. คอมพิวเตอร์ 212 0 0 0 2 36 23 35 116 174 82.08 
11.คณิตคิดสนุก(เพิ่มเติม MEP) 24 0 0 0 2 0 7 4 11 22 91.67 
12.วิทยาศาสตร์น่ารู้(เพิ่มเติม 
MEP) 

24 0 0 0 0 1 6 7 10 23 95.83 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

13.หน้าท่ีพลเมือง 212 0 0 0 0 2 1 15 194 210 99.06 
14.การป้องกันการทุจริต 212 0 0 0 0 3 6 18 185 209 98.58 
15.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 212 0 0 0 0 0 3 21 188 212 100.00 
16.English in daily life(เพ่ิมเติม 
MEP) 

24 0 0 0 0 1 3 1 19 23 95.83 

17.ภาษาจีน 24 0 0 0 0 3 1 1 19 21 87.50 
18.IS1-IS2 236 0 2

0 
13 19 16 28 40 100 168 71.19 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้3

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 243 0 0 6 18 27 44 47 101 192 79.01 
2. คณิตศาสตร์ 243 0 7 33 28 39 34 30 72 136 55.97 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 243 0 0 1 3 24 70 37 108 215 88.48 
4. สังคมศึกษาฯ 243 0 0 0 2 22 58 46 115 219 90.12 
5. ประวัติศาสตร์ 243 0 0 0 0 36 84 30 93 207 85.19 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 243 0 0 0 0 0 8 34 201 243 100.00 
7. ศิลปะ  243 0 0 1 18 35 44 39 106 189 77.78 
8. การงานอาชีพ 243 0 0 0 1 15 39 39 149 227 93.42 
9. ภาษาต่างประเทศ 243 0 0 0 7 11 18 32 175 225 92.59 
10. คอมพิวเตอร์ 243 0 0 0 0 4 9 6 5 20 83.33 
11.คณิตคิดสนุก(เพิ่มเติม MEP) 24 0 0 0 0 4 9 5 6 20 83.33 
12.วิทยาศาสตร์น่ารู้(เพิ่มเติม 
MEP) 

24 0 0 0 0 0 7 39 173 219 100.00 

13.หน้าท่ีพลเมือง 219 0 0 0 0 1 1 8 209 218 99.54 
14.การป้องกันการทุจริต 219 0 0 0 0 2 21 28 168 217 99.09 
15.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 219 0 0 4 10 13 13 30 145 188 85.84 
16.English in daily life(เพ่ิมเติม 
MEP) 

24 0 0 0 0 0 5 11 8 24 100.00 

17.ภาษาจีน 24 0 0 0 0 7 4 2 11 17 70.83 
18.IS1-IS2 243 0 1 3 5 8 19 40 167 226 93.00 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลตรัง  
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้3

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 246 0 
2
3 

31 25 41 49 39 38 126 51.22 

2. คณิตศาสตร์ 246 0 0 7 31 34 44 56 74 174 70.73 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 246 0 6 20 19 45 54 52 50 156 63.41 
4. สังคมศึกษาฯ 246 0 0 0 6 7 18 22 193 233 94.72 
5. ประวัติศาสตร์ 246 0 1 2 10 10 24 33 166 223 90.65 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 246 0 0 0 0 7 12 20 207 239 97.15 
7. ศิลปะ  246 0 1 4 25 36 48 44 88 180 73.17 
8. การงานอาชีพ 246 0 0 0 25 20 42 48 111 201 81.71 
9. ภาษาต่างประเทศ 246 0 1

2 
29 35 38 56 39 37 132 53.66 

10. คอมพิวเตอร์ 246 0 0 0 0 4 7 9 8 24 85.71 
11.คณิตคิดสนุก(เพิ่มเติม MEP) 28 0 0 0 0 4 7 6 11 24 85.71 
12.วิทยาศาสตร์น่ารู้(เพิ่มเติม 
MEP) 

28 0 0 0 0 0 27 42 149 218 100.00 

13.หน้าท่ีพลเมือง 218 0 0 0 1 10 20 30 157 207 94.95 
14.การป้องกันการทุจริต 218 0 0 0 3 0 67 37 111 215 98.62 
15.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 218 0 5 9 11 16 20 33 124 177 81.19 
16.English in daily life(เพ่ิมเติม 
MEP) 

28 0 0 0 0 2 6 4 16 26 92.86 

17.ภาษาจีน 28 0 0 0 0 3 6 2 17 25 89.29 
18.IS1-IS2 246 0 0 24 36 39 49 38 59 146 59.35 

 
 

๓. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
    (หมายเหต ุไม่มีนักเรียนเข้ารบัการทดสอบ) 

จ านวนนักเรียน ชั้น ป.๑ จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

คะแนนรวม การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง 
- - - - - 
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๔. ผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ(Nation Test : NT)  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

คะแนนรวม ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ ความสามารถดา้นภาษาไทย 
ระดับโรงเรียน 65.00 81.75 73.38 
ระดับเขตพื้นที่ 41.63 52.34 46.99 
ระดับประเทศ 49.44 56.14 52.79 

 

    เปรียบเทียบภาพรวมผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT)  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผลต่าง (+,-) 
ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ 40.11 64.00 23.89 
ความสามารถดา้นภาษาไทย 43.65 81.75 38.10 
รวม/เฉลี่ยความสามารถทั้ง ๒ ดา้น 46.88 72.88 26.00 

 

๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O - Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 44.34 57.84 38.80 45.13 
ระดับเขตพื้นที่ 38.56 51.86 34.98 39.96 
ระดับ สพฐ. 35.85 49.54 33.68 35.46 

ระดับประเทศ 36.83 50.38 34.31 39.22 
 

 เปรียบเทียบภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - Net)  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  

วิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผลต่าง (+,-) 
คณิตศาสตร ์ 41.68 44.34 2.66 
ภาษาไทย 65.32 57.84 -7.48 

วิทยาศาสตร ์ 47.16 38.80 -8.36 
ภาษาอังกฤษ 50.92 45.13 -5.79 

รวม/เฉลี่ยทั้ง ๔ วิชา 51.27 46.53 -4.74 
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6. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป.๑ 185 185 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ป.๒ 206 188 91.26 18 8.74 0 0.00 0 0.00 
ป.๓ 242 111 45.87 83 34.30 48 19.83 0 0.00 
ป.๔ 236 140 59.32 66 27.97 30 12.71 0 0.00 
ป.๕ 243 216 88.89 26 10.70 1 0.41 0 0.00 
ป.๖ 246 213 56.59 33 13.41 0 0.00 0 0.00 
รวม 1358 1053 471.93 226 95.12 79 32.96 0 0.00 
เฉลี่ย  175.50 78.65 37.67 15.85 13.17 5.49 0 0.00 

7. ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน  คิด  วิเคราะห์และการเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป.๑ 185 137 74.05 44 23.78 4 2.16 0 0.00 
ป.๒ 206 129 62.62 61 29.61 16 7.77 0 0.00 
ป.๓ 242 192 79.34 45 18.60 5 2.07 0 0.00 
ป.๔ 236 202 85.59 33 13.98 1 0.42 0 0.00 
ป.๕ 243 160 65.84 83 34.16 0 0.00 0 0.00 
ป.๖ 246 158 64.23 87 35.37 1 0.41 0 0.00 
รวม 1358 978 431.68 353 155.50 27 12.83 0 0.00 
เฉลี่ย  163 79.95 58.83 25.92 4.50 2.14 0 0.00 
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8. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามผลการประเมิน 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 185 185 100.00   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 206 206 100.00   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 242 242 100.00   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 236 236 100.00   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 243 243 100.00   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 246 246 100.00   

รวม 1,358 1,358 100.00   
เฉลี่ย  100.00 100.00   
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9. ค าสั่งแตง่ตั้งผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลตรัง 
ท่ี 17 /2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

.................................................... 
          เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลตรัง ประจ าปีการศึกษา 
2564 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนอนุบาลตรัง จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนงาน การควบคุมและก ากับดูแล 
การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า อ านวยความสะดวกและแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลตรัง ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 

 1.1  นายสมใจ  ชูแก้ว   ประธานกรรมการ 
1.2  นายสุทัศน์  เสียงเลิศ  รองประธานกรรมการ 
1.3  นางสาวมาลัยรัตน์  สุขกาว           รองประธานกรรมการ 
1.4  นางสุภารัตน์  รองเดช  รองประธานกรรมการ 
1.5  นางกชชิตา  สงข า   รองประธานกรรมการ 
1.6 นางพรเพ็ญ  ชูหลิน   กรรมการ 
1.7 นางสมจิตร  สัมพันธรัตน์  กรรมการ 
1.8 นางปัทมาวดี  ปราบปัญจะ  กรรมการ 
1.9 นางสุพร  โขขัด   กรรมการ 
1.10 นางสาวศุทธินี  บุญรัตน์  กรรมการ 
1.11 นางสาวพนัสดา  กั่วเจริญ  กรรมการ 
1.12 นางสาวผุสดี  บ่นหา           กรรมการและเลขานุการ 
1.13 นางลัดดาวัลย์  แย้มทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 2. คณะกรรมการด าเนินงาน ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา และจัดท ารายงานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564  มีหน้าที่ประชุมก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สรุปผล และรายงานผลต่อคณะท างาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ประกอบด้วย 
           มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก  คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
อ้างอิงที่สะท้อนพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ของเด็ก เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย 
    1.  นางเมตตา  คงสุข         ประธานกรรมการ 

    2.  นางสาวริศรินทร ์ บัวแดงดี           รองประธานกรรมการ 
    3.  นางสุพร  โขขัด           กรรมการ   
    4.  นางขนิษฐา  คงเรอืง           กรรมการ 

     5.  นางสารภี  พลเดช           กรรมการและเลขานุการ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ ขับเคลื่อนมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  (มีหลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  มีครูเพียงพอ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ การจัด
สภาพแวดล้อม การใช้บริการสื่อ เทคโนโลยี มีระบบบริหารคุณภาพ ) โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
อ้างอิงที่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ประกอบด้วย  
             1.  นางสาวเยาวลักษณ ์ เอี้ยวสง่า  ประธานกรรมการ 
    2.  นางสาวกนกภรณ์  ด้วงสุข   รองประธานกรรมการ 
    3.  นางยินด ี   คงพูล    กรรมการ 
    4.  นางนพรดา  โพชสาลี   กรรมการและเลขานุการ 
 มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ขับเคลื่อน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ (จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง จัดบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยี ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
อ้างอิงที่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 
           1. นางสุพร  โขขัด      ประธานกรรมการ 
                    2. นางสาวนรรีัตน์  สิทธชิัย            รองประธานกรรมการ 
                    3.  นางสริกา  ชลธาร              กรรมการ   
 4.  นางสาวสุมาลี  ตันฉ้วน   กรรมการ  
 4.  นางมยรุีย์   คันฉ่อง      กรรมการและเลขานุการ 
      3. คณะกรรมการด าเนินงาน ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา และจัดท ารายงานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564  มีหน้าที่ประชุมก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปผล รายงานผลต่อคณะท างาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ประกอบด้วย 
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 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ) โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
  1.  นางลดัดาวัลย ์ แย้มทอง  ประธานกรรมการ 
  2.  นางสรุีย์  ค านวน   รองประธานกรรมการ 
  3.  นางสาววรัญญา  ช่วยพิชัย  กรรมการ 
  4.  นางหัสวรี  สุรตัิศักดิ์   กรรมการ 

  5.  นางสาวอารียา  เขียดเขียว  กรรมการ 
  6.  นางพธรูียา  จันทร์หอม  กรรมการ 
  7.  นางวีรนุช  ธรรมวัฒน์   กรรมการ 
  8.  นางสวุิมล  ปาระณะ   กรรมการ 
  9.  นางสุคนธา   โพธิท์อง   กรรมการ 
  10.  นางสุดารัตน ์ อดิทิง้   กรรมการ 
  11.  นางสาวณชัชา  ชูเพ็ง  กรรมการ 
  12.  นางอุบลวรรณ  กญัจนโรจน ์  กรรมการ 
  13.  นางสาวชีรานันท ์ แซ่จุ้ง  กรรมการ 
  14.  นางสาวชนากานต ์ เขียวจีน  กรรมการ 
  15.  นายปวร  ทองบัว   กรรมการ 
  16.  นางสาวนันทา  ตั้นฉ้วน  กรรมการ 
  17.  นางสาวนินทติา  ฤทธิหาญ  กรรมการ 
  18.  นางจารุวรรณ  หนูเอียด  กรรมการ 
  19.  นางสาววิยะวรรณ  หาดเกลี้ยง กรรมการ 
  20.  นางสุรีย์พร  ชตุิภาณุ  กรรมการ 

  21.  นางศศิวิมล  ดาวังปา  กรรมการและเลขานุการ 
 มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ  (การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ  การ
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การเรียนรู้ ) โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
      1.  นางชุติมา  ภกัด ี   ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวณธษา   ชุมพล  รองประธานกรรมการ 
  3.  นางสมจิตร   สัมพันธรัตน์  กรรมการ 
  4.  นางพรเพ็ญ   ชูหลิน   กรรมการ  
  5.  นางสวุิมล   วงเวียน   กรรมการ 
  6.  นางบัวบูชา  เพชรนอ้ย  กรรมการ 
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  7.  นางสาวจริาวรรณ  เก่งกั่ว  กรรมการ 
  8.  นางสาวนิตยาพร  ชสูุวรรณ ์  กรรมการ 
  9.  นางเปรมใจ   เจียมจราพันธ์   กรรมการ 
  10.  นางสุวรรณา   เพช็รถัด  กรรมการ 
  11.  นางสาวจันทร์ทพิย ์  อ่อนแท ้ กรรมการ 
  12.  นางพจนาถ   วุฒิวงศ์  กรรมการ 
  13.  นางสุภารตัน์   พูลแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่
ขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (การจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้) โดยจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย   
           1.  นางสาวอตนิุช  สรรเกียรติกุล  ประธานกรรมการ 
           2.  นางสาวบังอร  จิตรา   รองประธานกรรมการ 
           3.  นางปัทมาวดี  ปราบปัญจะ  กรรมการ 
  4.  นางจรัสศรี  บุณยรัตน์  กรรมการ 
  5.  นายเกียรติสิน  สุขเกษม  กรรมการ  
  6.  นายสนั่น  ล ายอง   กรรมการ 
  7.  นางดวงจันทร์   รัตนแคล้ว  กรรมการ 
  8.  นายสรรเพชญ  พิธกีาร  กรรมการ 
  9. นางสาวมลิแก้ว  มณรีัตน ์  กรรมการ  
  10. นางนิศากร   เกา้เอี้ยน  กรรมการ 
  11. นางอุไรวรรณ  ศรีระวรรณ  กรรมการ 
  12.  นายเทพพิทกัษ์  ท าพล  กรรมการ 
  13.  นางสาวธัญชิตา  จนัทร์เจริญ  กรรมการ 
  14.  นางสาววริษฐา  พทิักษ์  กรรมการ 
  15.  นายพร  ศรีสุวรรณ   กรรมการ 
  16.  นางสุวาล ี พิณเขียว   กรรมการ 
  17.  นางสาวสาวติร ี ราชเดิม  กรรมการ 
  18.  นายมานพ  อินทรทอง  กรรมการ 
  19.  นางสาวรัศมีปาน  เซ่งฉ้วน  กรรมการ 
  20.  นางสุภาวดี   ภูสุมาศ  กรรมการ 
  21.  นางสาวอาทติา  แดงเรือง  กรรมการและเลขานุการ 
   

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับสถานศึกษา ต่อไป 
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  สั่ง ณ วันที ่ 17  เดอืนมกราคม  พ.ศ.  2565 
   
 
 

 
    (นายสมใจ   ชูแก้ว) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนบุาลตรัง 
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๑0. ประกาศโรงเรียน เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

----------------------------------------------------------- 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของทุก
ระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้อง
กัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย
มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

  ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๙(๓) มาตรา มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
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พิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยรัฐมนตรีว่ากาaรกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนอนุบาลตรังจึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนอนุบาลตรังจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

 ประกาศ ณ วันที่ 25  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

                                                  (นายณฐั  ลายทองสุก) 
   อ านวยการโรงเรียนอนบุาลตรัง 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง 

เรื่อง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก ่
  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก  
  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่  ๓  การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 
 ๑.๑  มพีัฒนาการดา้นรา่งกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 ๑.๒  มพีัฒนาการดา้นอารมณ์  จติใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 ๑.๓  มพีัฒนาการดา้นสงัคม  ชว่ยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม 
 ๑.๔  มพีัฒนาการดา้นสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทกัษะการคดิพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีหลักสตูรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ดา้น  สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
 ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกบัชั้นเรียน 
 ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู ้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 ๒.๕  ให้บริการสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์ 
 ๒.๖  มรีะบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่  ๓  การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอยา่งสมดุลเตม็ศักยภาพ 
 ๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณต์รง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 ๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
           การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลตรัง  
 

๑1. ประกาศโรงเรียน เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 

 

 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง 

เรื่อง การก าหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ฉบับลงวันที่  ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ของทุกระดับก่อน
จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกัน จึงให้
ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ ส าคัญข้อห นึ่ ง คือ  
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย
มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
  ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๙(๓) มาตรา มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนอนุบาลตรังจึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
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สอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลตรังมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา  
ปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 ประกาศ ณ วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
                                                 

(นายณัฐ  ลายทองสุก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนบุาลตรัง 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง 
เรื่อง ก าหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับยอดเยี่ยม 
    1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  

เด็กมีน้ าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน เคลื่อนไหว   
รางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสาน
สัมพันธไดดี ดูแลรักษาสขุภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติ
จนเปนนิสัย ปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวงัภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย  
ระดับคุณภาพเดก็ ร้อยละ ๙๕  

    1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได ้

เด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสม 
รูจักยับย้ังชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับ พอใจ 
ในความสามารถในผลงานของตนเองและผูอื่น มีจิตส านึก  
คานิยมที่ดี มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก  ชวยเหลือ
แบงปน เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทน อดกลั้น  
ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และ 
การเคลื่อนไหว ระดับคุณภาพเด็ก ร้อยละ ๙๖   

    1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม 

เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวตัรประจ าวนั  มีวินัย
ในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีสวนรวมดูแลรักษา 
สิ่งแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียน มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย ได้แก ่การไหว การยิ้มทกัทาย และมี 
สัมมาคารวะกับผใูหญ ยอมรับหรือเคารพความแตกตาง
ระหว่างบุคคล เลนและท างานรวมกับผอูื่นได แกไข 
ขอขัดแยง โดยปราศจากการใชความรุนแรง  
ระดับคุณภาพเดก็ ร้อยละ ๙๖ 

    1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได ้ 
มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

เด็กมีทักษะการคิดพื้นฐาน แสวงหาความรูได สนทนา 
โตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ  ตั้งค าถามในสิง่ที่ตนเอง
สนใจหรือสงสัย พยายามคนหาค าตอบอานนิทาน เลาเรื่อง
ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการ 
คิดรวบยอด การคดิเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและ 
วิทยาศาสตร การคดิแกปญหา  สามารถตัดสินใจในเรื่อง 
งายๆ ได มีการสรางสรรคผลงานตามความคดิและ
จินตนาการ ได้แก่ งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง 
การเลนอิสระ การใชสื่อเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
เรียนรูและแสวงหาความรูได้ ระดับคุณภาพเด็กรอ้ยละ ๙๐ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ 
การจัดการ 

ระดับยอดเยี่ยม 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง 4 ดา้น 
สอดคล้องกับบริบทท้องถ่ิน 

  1) โรงเรียนมีการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้หลักสูตร 
ทุกปีการศึกษา 
  2) โรงเรียนมีการสอบถามความต้องการของผู้ปกครอง
และวิเคราะห์วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถ่ิน 
  3) โรงเรียนมีการน าข้อมูลจากการประเมินการใช้
หลกัสูตร และการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ปกครองและชุมชน 
จัดท าเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔  
ด้าน และสอดคลองกับวถิีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและ
ท้องถิ่น  
  4) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยนุ และ       
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยสถานศึกษา
ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและ     
ไมเรงรัดวิชาการ เนนการเรียนรผูานการเลนและการลงมือ
ปฏิบัติ ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็ก
ปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะ  

2.2 จดัครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   1) โรงเรียนมีการจัดครใูหเพียงพอกับชั้นเรียน และ
เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูทีจ่บ
การศกึษาปฐมวัยหรือผา่นการอบรมการศกึษาปฐมวัย    
อยางเพียงพอกับชั้นเรียน 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญดา้นการจัด
ประสบการณ ์

  1) โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการ
จัดประสบการณ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะในการจดัประสบการณและการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก ใชประสบการณส าคัญในการ
ออกแบบการจัดกจิกรรม มีการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว  
  2) ครูทุกคนมีการพัฒนางานโดยใชชุ้มชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ(PLC) จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ชัว่โมงต่อปี
การศกึษา 
  3) ครูและบุคลากรทกุคนมีการพัฒนาตนเองในรูปแบบ
ต่างๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 20 ชัว่โมงต่อปีการศึกษา 
  4) ครูทุกคนมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN        
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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  5) ครูทุกคนมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR    
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  6) ครูทุกคนมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอยา่งน้อยปีละ  
1 เรื่อง 
  7) ครูทุกคนมีการจัดท ารูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

2.4 จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

  1) ห้องเรียนผ่านการประเมินให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ 
คุณธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนดทุกห้อง 
  2) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู
อยางปลอดภัยและเพียงพอ  
  3) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอก  
หองเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย    
  4) โรงเรียนมีมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) 
  ๕) ครู บุคลากรและนักเรียนมีความพึงพอใจในการจดั
สภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสังคม อยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป 

  2.5 ใช้บริการสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
การเรียนรูท้ี่สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

  1) โรงเรียนใหบริการสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ      
และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณส าหรับครู     
  ๒) โรงเรียนมีการบริหารจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนเกินมาตรฐานทีร่ัฐจดัให้ 
  ๓) โรงเรียนมีการสนับสนุนการบริหารจัดการเรยีนรู้ โดย
การใช้งานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบระบบยืนยันตัวตน
ให้กับครูและบุคลากรทุกคน 

  2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้
เกี่ยวของทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม 

  1) มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดบัห้องเรียน
และระดับสายชั้นทุกห้องเรียน 
  2) โรงเรียนมีการประชมุผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  3) โรงเรียนมีการส ารวจความพึงพอใจต่อการจดั
การศกึษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับยอดเยี่ยม 

  3.1 จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

  1) ครูทุกคนมีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล    
  2) ครูทุกคนมีการจัดท าแผนการจดัประสบการณจาก    
การวิเคราะหมาตรฐานคณุลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตร
สถานศึกษา โดยมกีิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบ
ทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดานสังคม 
และดานสติปญญา  
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  3) ครูทุกคนมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใหเ้ด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้านผ่านรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ การ
จัดประสบการณก์ารเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหา
ความรูต้ามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคดิไฮสโคป(Higt 
Scope) การจัดประสบการณ์การเรียนรูต้ามแนวสะเต็ม
ศึกษาระดับปฐมวัย (STEM  Education) โครงงาน และ
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
  

  3.2 สรา้งโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณต์รง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

  1) ครูทุกคนมีการจัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับ     
ประสบการณเดิม โดยใหเด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอยาง
อิสระตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ และ
การตอบสนองตอวิธีการเรียนรขูองเด็กเปนรายบุคคลจาก
แหลงเรียนรูที่หลากหลาย เด็กไดเลือกเลน ลงมือกระท า
และสรางองคความรดูวยตนเอง  
   ๒) โรงเรียนมีการบริหารจดัประสบการณก์ารเรียนการ
สอน เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถดา้นภาษาอังกฤษ
ให้เด็กทุกคน มีโอกาสไดเ้รียนรู้ภาษาจากเจ้าของภาษา 

  3.3 จัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

   1) ครูทกุคนมีการจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท
สะดวก ปลอดภัย มีพื้นทีแ่สดงผลงานเด็ก พื้นที่ส าหรับ 
มุมประสบการณและการจัดกจิกรรม        
   2) ครูทกุคนเปิดโอกาสให้เด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพ
แวดลอมในหองเรียน ได้แก่ ปายนิเทศ การดูแลตนไม   
การจดัมุมประสบการณ์ และการรักษาความสะอาด   
  3) ครูทุกคนมีการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ     
ชวงอาย ุระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก ได้แก่ 
คอมพิวเตอรส าหรับการเรียนรรูายบุคคลและกลุ่มใหญ่   
สื่อของเลนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและแก้ปัญหาให้กับ
เด็ก สื่อส่งเสริมการพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กและกล้ามเน้ือ
มัดใหญ่  

  3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ
น าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

  1) ครูทุกคนมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 
และน าผลการประเมินพฒันาการเด็กไปปรับปรุงพัฒนา 
การจดัประสบการณและพัฒนาเด็ก  
  2) ครูทุกคนมีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม
กิจวัตรประจ าวันดวยเครือ่งมือ วิธกีารที่หลากหลาย ไมใช
แบบทดสอบ วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู
ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง น าผลการประเมินที่ไดไปพัฒนา
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
คุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มี
ประสิทธิภาพ 
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 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที่ ๑  
คุณภาพของเด็ก 
๑.๑ มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุข 
นิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

 
 
๑) เด็กมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรม
อนามัยกระทรวง
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 ๒) เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว 
ทรงตัวได้ด ี
 
 
๓) เด็กใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ไดด้ี  
 
 
 
๔) เด็กดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยส่วน
ตนและปฏิบัติจน
เป็นนิสัย 
 
 
 
 
 
๕) เด็กปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย 
 
 

 
 
๑) เฝ้าระวังและส่งเสริมให้เด็ก
มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามยั
กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
๒) ส่งเสริมให้เด็กเคลื่อนไหว
ร่างกายและการทรงตวั
สม่ าเสมอ 
 
 
๓) ส่งเสริมให้เด็กใช้มือและตา
ท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประสาน
สัมพันธ์ไดด้ ี
 
 
๔) ส่งเสริมให้เด็กดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยส่วนตนและ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
 
 
 
 
 
 
๕) ส่งเสริมการปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย 
 
 
 

 
 
๑) โครงการพชิิตอว้น พชิิตหวาน 
กิจกรรม 
-ส ารวจเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
โภชนาการเกินเกณฑ์และต่ ากวา่
เกณฑ์ 
-ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ/
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร 
 
๒) กิจกรรม 
-บริหารร่างกายขั้นพื้นฐาน 
-เคลื่อนไหวร่างกายประกอบ
ท่าทางประกอบเพลง 
 
๓) กิจกรรม 
-เล่นตามมุม ต่อบล็อก มมุดนตร ี
-ศิลปะสร้างสรรค์ ฉีก ตดั ปะ 
ร้อย ระบายส ีวาด ปั้น ฯลฯ 
 
๔) กิจกรรม 
-การแปรงฟันหลังรับประทาน
อาหารเที่ยง เช้าและก่อนนอน 
-การล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังการใช้หอ้งน้ าห้อง
ส้วม 
-การรักษาความสะอาดของ
เสื้อผ้า ผิวหนัง เส้นผม เล็บ 
 
๕) โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนเข้าใหม่ระดับปฐมวัย 
กิจกรรม 
-ประชุม/ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
 
๖) เด็กหลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
สิ่งเสพติด และระวัง
ภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และ
สถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย 

 
๖) ส่งเสริมการหลีกเลี่ยงสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และ
การระวังภัย จากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่
เสี่ยงอันตราย 

 
๖) โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนเข้าใหม่ระดับปฐมวัย 
กิจกรรม 
-ประชุม/ปฐมนิเทศ 
ผู้ปกครอง 
 

๑.๒ มีพัฒนาการด้าน
อารมณ ์จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

๑) เด็กร่าเริงแจ่มใส 
แสดงอารมณ์
ความรู้สกึได้
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒) เด็กรู้จักยับย้ังชั่ง
ใจ อดทนในการรอ
คอย 
 
 
 
 
 
 
๓) เด็กยอมรับและ
พอใจใน
ความสามารถและ

๑) ส่งเสริมให้เด็กมีความร่าเริง
แจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึก
ได้เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒) ส่งเสริมให้เด็กรู้จักยับยั้งชั่ง
ใจ อดทนและเรียนรู้ในการรอ
คอย 
 
 
 
 
 
 
๓) ส่งเสริมเด็กยอมรับและ
พอใจในความสามารถและ
ผลงานของตนเองและผู้อื่น 

๑) โครงการอนุรกัษ์และสืบสาน
ความเป็นไทย 
-กิจกรรมจดังานประเพณีไทย 
-กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
-นักแสดงตัวน้อย 
-กิจกรรมแต่งกายสวยด้วยชุดไทย 
-กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของ
เด็กไทย 
-กิจกรรมท าขนมไทย 
-กิจกรรมอนรุักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-กิจกรรมงามอย่างไทยตอ้นรับผู้
มาเยือน 
โครงการพิชติอ้วน พิชติหวาน 
-เด็กมีความสุขสนุกสนานในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
 
๒) กิจกรรม 
-กิจกรรมหลัก ๖ กจิกรรม
ประจ าวัน 
-กิจวตัรประจ าวัน 
-นิทาน 
-เพลง 
-ค าคล้องจอง 
- กิจกรรมทักษะชีวติ 
 
๓) โครงการอนุรกัษ์และสืบสาน
ความเป็นไทย 
-กิจกรรมนักแสดงตัวน้อย 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
ผลงานของตนเอง
และผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔) เด็กมีจิตส านึก
และค่านิยมที่ดี มี
ความมั่นใจ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก 
ช่วยเหลือแบ่งปัน 
เคารพสิทธิ รู้หน้าที่ 
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔) ส่งเสริมให้เด็กมีจิตส านึก
และค่านิยมที่ดี มีความมัน่ใจ 
กล้าพดู กลา้แสดงออก 
ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้
หน้าที่ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

-กิจกรรมท าขนมไทย 
 
โครงการพิชติอ้วน พิชติหวาน 
-กิจกรรมการท าทา่ทางประกอบ
เพลง  
-โยคะเพื่อสุขภาพและ 
-แอโรบิคประกอบเพลง 
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม 
 -กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 -กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 -กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์
 -กิจกรรมการเล่นตามุม 
 -กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
 -กิจกรรมเกมการศึกษา 
 
๔) โครงการอนุรกัษ์และสืบสาน
ความเป็นไทย 
-กิจกรรมจดังานประเพณีไทย 
-กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
-นักแสดงตัวน้อย 
-กิจกรรมแต่งกายสวยด้วยชุดไทย 
-กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของ
เด็กไทย 
-กิจกรรมท าขนมไทย 
-กิจกรรมงามอย่างไทยตอ้นรับผู้
มาเยือน 
โครงการพิชติอ้วน พิชติหวาน 
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม 
 -กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 -กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 -กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์
 -กิจกรรมการเล่นตามุม 
 -กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
 -กิจกรรมเกมการศึกษา 

๑.๓ มีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็น

๑) เด็กช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน 

๑) ส่งเสริมให้เด็กช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวตัร
ประจ าวันไดด้้วยตนเองอยู่เสมอ 

๑) โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนเข้าใหม่ระดับปฐมวัย 
กิจกรรม 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
สมาชิกทีด่ีของสังคม  

 
 
๒) มีวินัยในตนเอง 
ประหยัดและ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓) เด็กมีส่วนช่วย
ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในและ
นอกห้องเรียน 
 
 
 
 
๔) เด็กมีมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทย 
เช่น การไหว ้การยิ้ม 
ทักทาย และมีสัมมา
คารวะกับผู้ใหญ่ 
เป็นต้น 
 
 

 
 
 
๒) ส่งเสริมมีวินัยในตนเอง 
ประหยัดและพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓) ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนช่วย
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและ
นอกห้องเรียน 
 
 
 
 
 
๔) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมี
มารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
เช่น การไหว ้การยิ้ม ทกัทาย 
และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
เป็นต้น 
 
 
 

-ประชุม/ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
 
 
๒) โครงการอนุรกัษ์และสืบสาน
ความเป็นไทย 
-กิจกรรมจดังานประเพณีไทย 
-กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
-นักแสดงตัวน้อย 
-กิจกรรมแต่งกายสวยด้วยชุดไทย 
-กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของ
เด็กไทย 
-กิจกรรมท าขนมไทย 
-กิจกรรมอนรุักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-กิจกรรมงามอย่างไทยตอ้นรับผู้
มาเยือน 
-นิทาน 
-เพลง 
-ชมวีดทีัศน์จากโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
๓) กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
-เพลง 
-ค าคล้องจอง 
-ประหยัดน้ าประหยัดไฟ 
-การเก็บ กวาด เช็ด ถู  
-เก็บขยะแล้วน าไปทิ้งลงในถัง
ขยะตามประเภทของถังขยะ 
 
๔) โครงการอนุรกัษ์และสืบสาน
ความเป็นไทย 
-กิจกรรมจดังานประเพณีไทย 
-กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
-นักแสดงตัวน้อย 
-กิจกรรมแต่งกายสวยด้วยชุดไทย 
-กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของ
เด็กไทย 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
๕) เด็กยอมรับหรือ
เคารพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เช่น 
ความคดิ พฤตกิรรม 
พื้นฐานครอบครวั 
เชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม เป็นต้น 
 
๖) เด็กเล่นและ
ท างานรว่มกับผู้อื่น
ได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง 
โดยปราศจากการใช้
ความรุนแรง 

 
 
 
 
 
 
 
๕) ส่งเสริมให้เด็กยอมรับหรือ
เคารพความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เช่น ความคดิ พฤติกรรม 
พื้นฐานครอบครวั เชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 
 
 
 
๖) ส่งเสริมให้เด็กเล่นและ
ท างานรว่มกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อ
ขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้
ความรุนแรง 

-กิจกรรมท าขนมไทย 
-กิจกรรมอนรุักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-กิจกรรมงามอย่างไทยตอ้นรับผู้
มาเยือน 
-กิจวตัรประจ าวัน 
 
๕) โครงการพชิิตอว้น พชิิตหวาน 
-โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนเข้าใหม่ระดับปฐมวัย 
กิจกรรม 
-ประชุม/ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
 
 
 
๖) โครงการอนุรกัษ์และสืบสาน
ความเป็นไทย 
-กิจกรรมจดังานประเพณีไทย 
-กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
-นักแสดงตัวน้อย 
-กิจกรรมแต่งกายสวยด้วยชุดไทย 
-กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของ
เด็กไทย 
-กิจกรรมท าขนมไทย 
-กิจกรรมอนรุักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-กิจกรรมงามอย่างไทยตอ้นรับผู้
มาเยือน 
-กิจวตัรประจ าวัน 
-ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของเด็ก 
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม 
 -กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 -กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 -กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์
 -กิจกรรมการเล่นตามุม 
 -กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
 -กิจกรรมเกมการศึกษา 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได ้ 
มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

๑) เด็กสนทนา
โต้ตอบและเล่าเรื่อง
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
 
 
 
 
 
๒) เด็กตั้งค าถามใน
สิ่งที่ตนเองสนใจ
หรือสงสัยและ
พยายามหาค าตอบ
ด้วยวธิีการที่
หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓) เด็กอ่านนิทาน
และเล่าเรื่องที่
ตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย 
 
 
 
๔) เด็กมี
ความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคดิ

๑) ส่งเสริมให้เด็กสนทนา
โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นได้
อย่างเข้าใจ 
 
 
 
 
 
๒) ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น
ให้เด็กตั้งค าถามในสิ่งทีต่นเอง
สนใจหรือสงสัยและพยายามหา
ค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓) สนับสนุนให้เด็กอ่านนิทาน
และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย 
 
 
 
 
๔) สนับสนุนให้เด็กมี
ความสามารถในการคดิรวบ
ยอด การคดิเชิงเหตุผลทาง

กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม 
 -กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 -กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 -กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์
 -กิจกรรมการเล่นตามุม 
 -กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
 -กิจกรรมเกมการศึกษา 
 
๒) กิจกรรม 
--จดัประสบการณก์ารเรยีนรู้โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย  
-จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวคิดไฮสโคป(Higt Scope)  
-จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย 
(STEM  Education)  
-กิจกรรมหลัก ๖ กจิกรรม
ประจ าวัน 
 -กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 -กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 -กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์
 -กิจกรรมการเล่นตามมมุ 
 -กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
 -กิจกรรมเกมการศึกษา 
 
๓) กิจกรรม 
-เล่าข่าวยามเช้า 
-เล่นเสรี/เล่นตามมุม 
  มุมนิทาน 
-ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 
และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรยีน 
 
๔) กิจกรรม 
-จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
เชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕) เดก็คิดแก้ปัญหา
และสามารถ
ตัดสินใจในเรื่อง
ง่ายๆ ได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖) เด็กสร้างสรรค์
ผลงานตามความคดิ

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕) สนับสนุนให้เด็กคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจ
ในเรื่องง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖) สนับสนนุให้เด็กสร้างสรรค์
ผลงานตามความคดิและ

ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย  
-จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวคิดไฮสโคป(Higt Scope)  
-จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย 
(STEM  Education)  
-กิจกรรมหลัก ๖ กจิกรรม
ประจ าวัน 
 -กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 -กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 -กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์
 -กิจกรรมการเล่นตามมมุ 
 -กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
 -กิจกรรมเกมการศึกษา 
 
5) กิจกรรม 
-จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย  
-จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวคิดไฮสโคป(Higt Scope)  
-จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย 
(STEM  Education)  
-กิจกรรมหลัก ๖ กจิกรรม
ประจ าวัน 
 -กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 -กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 -กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์
 -กิจกรรมการเล่นตามมมุ 
 -กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
 -กิจกรรมเกมการศึกษา 
  
๖) กิจกรรม 
-จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
และจินตนาการ เช่น 
งานศิลปะ การ
เคลื่อนไหวท่าทาง 
การเล่นอิสระ  
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗) เด็กใช้สื่อ
เทคโนโลยี เช่น แว่น
ขยาย แม่เหล็ก 
กล้องดิจิตอล เป็น
ต้น เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ได ้
 

จินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่น
อิสระ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗) สนับสนุนให้เด็กได้ใช้สื่อ
เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย 
แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู ้
 

ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย  
-จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวคิดไฮสโคป(Higt Scope)  
-จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย 
(STEM  Education)  
-กิจกรรมหลัก ๖ กจิกรรม
ประจ าวัน 
 -กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 -กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 -กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์
 -กิจกรรมการเล่นตามมมุ 
 -กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
 -กิจกรรมเกมการศึกษา 
โครงการปรับภูมิทัศน์และแหล่ง
เรียนรู้ระดับปฐมวัย 
กิจกรรม 
 
๗) กิจกรรม 
-จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย  
-จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวคิดไฮสโคป(Higt Scope)  
-จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย 
(STEM  Education)  
-กิจกรรมหลัก ๖ กจิกรรม
ประจ าวัน 
 -กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 -กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
 -กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์
 -กิจกรรมการเล่นตามมมุ 
 -กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
 -กิจกรรมเกมการศึกษา 
 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐาน  ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
๒.๑ มีหลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้อง 
กับบริบทของท้องถิ่น 
 
 

๑) โรงเรียนมีการ
ประเมินและพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและบริบทของ
ท้องถิ่น 

๑) ส่งเสริมให้มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่น 
และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศกึษาปฐมวัย โดยออกแบบ
การจดัประสบการณ์ที่เตรียมความ
พร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้น
การเรียนรู้ผา่นการเล่นและการลง
มือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการ
และความแตกตา่งของเด็กปกติ
และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว 
ชุมชนและท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาหลักสตูร 
ระดับปฐมวัย  
ประกอบด้วยกิจกรรม
ดังต่อไปน้ี 
๑) กิจกรรมการวิเคราะห์
หลักสูตร และพัฒนา
หลักสูตร 
๒) กิจกรรมก าหนดหน่วย
การเรียนรู ้
๓) กิจกรรมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นตาม
หน่วยการเรียนรู ้
๔) กิจกรรมปรับปรุง
หลักสูตร 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอ
กับช้ันเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ์ 
 

๑)จัดครูให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับทุกชั้นเรียน 
๑)มีการส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญดา้นการ
จัดประสบการณ ์
ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็ก
เป็นรายบุคคล ตรงความ
ต้องการของครูและ โดย
๑ ปีการศกึษามีไม่น้อย
กว่า ๑๒ ชัว่โมง แต่ไม่
เกิน ๒๐ ชั่วโมง  

๑)จัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการ
เรียนการสอนหรือจดัครทูี่จบ
การศกึษาปฐมวัยหรือผา่นการ
อบรมการศกึษาปฐมวัยอย่าง
พอเพียงกับชั้นเรียน 
๒)พัฒนาครูและบุคลากร  ระดับ
ปฐมวัย ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตร มทีักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์
ส าคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรม มีการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ
ครอบครัว 

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ระดับปฐมวัย  ระดับ
ปฐมวัย ประกอบด้วย
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑)กิจกรรมส ารวจความ
เพียงพอของครู ต่อชั้น
เรียน ภาคเรียนละ 1 ครัง้ 
๒)กิจกรรมอมรบคูปองครู 
ของ สพฐ. 
๓)กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้
สู่การท า plc 
๔)กิจกรรมอบรมอื่น ๆ 
ตามความต้องการ 
 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๑)จัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชพีจัด

๑)จัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่ค านงึถึงความ

โครงการพัฒนาสือ่ และ
สภาพแวดล้อม  ระดับ
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 มาตรฐาน  ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 
๒.๕ ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพื่อ 
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
 
 

สภาพแวดล้อมอย่าง
ปลอดภัย และมีสื่อเพื่อ
การเรียนรูอ้ย่างเพียงพอ
และหลากหลาย 
๒) ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู ้
เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เหมาะสม
กับบริบทของ 
 

ปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ
ร่วมมือรว่มใจ มีมุมประสบการณ์
หลากหลายมีสื่อการเรียนรู้ เช่น 
ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจาก
ธรรมชาต ิสื่อส าหรับเด็กมุด ลอด 
ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการ
สืบเสาะหาความรู ้
๒) อ านวยความสะดวก และ
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัสดุ และอุปกรณ ์เพื่อสนับสนุน
การจดัประสบการณ์และพัฒนาคร ู

ปฐมวัย ประกอบด้วย
กิจกรรมดังต่อไปนี้  
๑)กิจกรรมนิเทศการจัด
สภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน ภาคเรียนละ ๒ 
ครั้ง 
๒)กิจกรรมนิเทศการจัด
สภาพแวดล้อมภายนอก
ห้องเรียนที่รับผิดชอบภาค
เรียนละ ๒ ครั้ง 
๓)กิจกรรมตรวจสอบ  
ปรับปรุง สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอก
ห้องเรียน ภาคเรียนละ ๒ 
ครั้ง 
๔)กิจกรรมสร้างเครือข่าย
การเรียนรู ้plc ในการ
พัฒนาคร ู

๒.๖ มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาส 
ให้ผู้เก่ียวข้อง 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

๑)มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของที่เหมาะสม 
และต่อเน่ืองมีการชี้แนะ
ระหว่างการปฏิบัติงาน
ส่งผลต่อคุณภาพ 
ตามมาตรฐานของ 
บูรณาการการปฏิบัติงาน
และเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดี 
และได้รับการยอมรับ
จากชุมชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษา
ปฐมวัย และ อัตลักษณท์ี ่
ก าหนด จดัท าแผนพัฒนา
การศกึษาของที่สอดรับกับ
มาตรฐานที่ก าหนดและด าเนินการ
ตามแผน มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายใน ติดตาม
ผลการด าเนินงาน และจดัท า
รายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปี น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้น
สังกัด 

โครงการการประกัน
คุณภาพภายใน
ประกอบด้วยกิจกรรม 
ดังนี้ 
๑)กิจกรรมจัดท ามาตรฐาน
การศกึษาปฐมวัย    
๒)กิจกรรมจัดท า
แผนพัฒนา  
๓) กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  
๔) กิจกรรมตดิตาม
ตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงานตาม
คุณภาพการศกึษา 
๕) การจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
๖) ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนา 
๗) นิเทศ  ตดิตาม  
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 มาตรฐาน  ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
ตรวจสอบ 
๘) จัดท ารายงานประจ าปี 
(SAR)ที่เป็นรายงาน  
ประเมินคุณภาพภายในต่อ
ผู้เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
๙) จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 มาตรฐาน  ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
๓.๑. จัดประสบการณ์ 
ที่ส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้าน 
อย่างสมดุลเตม็
ศักยภาพ 
 

ร้อยละของครูที่สามารถ
จัดประสบการณท์ี่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการดา้นร่างกาย 
อารมณ ์จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพโดย
ความรว่มมือของพ่อแม่
และครอบครัวชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง และเป็น
แบบอย่างที่ดี 

- วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
- จดัท าแผนการจดัประสบการณ์ 
จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคใ์น
หลักสูตรสถานศึกษา โดยมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ดา้น
อารมณ ์จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน
ใดดา้นหนึ่งเพียงด้านเดียว 

กิจกรรมการจดั
ประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ ประกอบด้วย
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑)วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล  
๒)จัดท าแผนการจดั
ประสบการณ์ จากการ
วิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ร้อยละของครูที่สามารถ
สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับ
ประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติกิจกรรม 
เรียนรู้ลงมือท าและสรา้ง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
อย่างมีความสุข 
 

ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาส
เลือกท ากิจกรรมอยา่งอสิระ  
ตามความต้องการ ความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธกีาร
เรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
หลากหลายรูปแบบจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย เดก็ได้เลือก
เล่นเรียนรู้ ลงมือ กระท า และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

โครงการการจดั
ประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ ประกอบด้วย
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๑)จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ตาม
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย  
๒)จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามแนวคดิไฮสโคป
(Higt Scope)  
๓)จัดประสบการณ์การ
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 มาตรฐาน  ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
เรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษาระดับปฐมวัย 
(STEM  Education)  
๔)โครงการภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารเรียนรู้
ภาษาอังกฤษจากครู
ต่างชาติ  จดักิจกรรม
สัปดาห์ละ ๒ ครั้งละ  
๓๐ นาท ี
๕)กิจกรรมจัดงาน
ประเพณีไทย 
๖)กิจกรรมนกัแสดงตวั
น้อย (ฟังเพลงไทย      
ร้องเพลงไทย และร าไทย) 
๗)กิจกรรมการละเล่น
พื้นบ้านของเด็กไทย 
๘)กิจกรรมท าขนมไทย 
๙)กิจกรรมงามอย่างไทย
ต้อนรับผู้มาเยือน 

๓.๓ จัดบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ
และเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละของครูที่สามารถ
จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนที่เอื้อต่อ 
การเรียนรูโ้ดยเด็กมีสว่น
ร่วม ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 
 

ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศ
ถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที ่
แสดงผลงานเด็ก พื้นที่ส าหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 
เด็กมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น 
ป้ายนิเทศการดูแลต้นไม ้เป็นต้น 
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม
กับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และ
วิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้อง
ดิจิตอล คอมพวิเตอร์ส าหรับการ
เรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่
กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ 
เป็นต้น 

โครงการปรับภูมิทัศน์และ
แหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
ประกอบด้วยกิจกรรม
ดังต่อไปน้ี  
๑)กิจกรรมปรับปรุง 
พัฒนาและจัดบรรยากาศ
ห้องเรียนระดับปฐมวัย 
๒)กิจกรรมการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
๓)กิจกรรมนิเทศการจัด
สภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน ภาคเรียน 
ละ ๒ ครั้ง 
๔)กิจกรรมนิเทศการจัด
สภาพแวดล้อมภายนอก
ห้องเรียนที่รับผิดชอบ 
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
๕)กิจกรรมตรวจสอบ  
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 มาตรฐาน  ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
ปรับปรุง สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอก
ห้องเรียน ภาคเรียน 
ละ ๒ ครั้ง 
๖)กิจกรรมนิเทศสื่อการจัด
ประสบการณ์ ทกุวันศุกร์
สุดท้ายของเดือน 

๓.๔ ประเมิน
พัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผล
การประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

ร้อยละของครูที่สามารถ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมน า
ผลการประเมินที่ได้ไป
ปรับปรุงการจัด
ประสบการณ ์
และพัฒนาเด็ก 

ครูประเมินพัฒนาการเดก็จาก
กิจกรรมและกิจวตัรประจ าวันดว้ย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
ไม่ใช้แบบทดสอบวิเคราะห์ผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วม และน าผลการประเมินที่
ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

การจดัประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 
ประกอบด้วยกิจกรรม
ดังต่อไปน้ี 
-กิจกรรมคา่ยวิชาการ
ปฐมวัย 
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การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของโรงเรียนอนุบาลตรัง   
............................................................................................................................................. 

     การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม พ .ศ. 2564  ได้พิจารณามาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 เห็นชอบให้ด าเนินการประกาศได้ 
 
 

ลงชื่อ 
(นายสลิล   โตทับเที่ยง) 

 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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๑2. ค าสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลตรัง 

ท่ี  18  /2565 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
.................................................... 

          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด้วยระบบประกันภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาที่
ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่าวยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ของโรงเรียนอนุบาลตรัง จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อ
ท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แล้วเสร็จ  ดังต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า อ านวยความสะดวกและแก้ปัญหาต่าง ๆ ใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 

 1.1  นายสมใจ  ชูแก้ว   ประธานกรรมการ 
1.2  นายสุทัศน์  เสียงเลิศ  รองประธานกรรมการ 
1.3  นางสาวมาลัยรัตน์  สุขกาว           รองประธานกรรมการ 
1.4  นางสุภารัตน์  รองเดช  รองประธานกรรมการ 
1.5  นางกชชิตา  สงข า   รองประธานกรรมการ 
1.6 นางพรเพ็ญ  ชูหลิน   กรรมการ 
1.7 นางสมจิตร  สัมพันธรัตน์  กรรมการ 
1.8 นางปัทมาวดี  ปราบปัญจะ  กรรมการ 
1.9 นางสุพร  โขขัด   กรรมการ 
1.10 นางสาวศุทธินี  บุญรัตน์  กรรมการ 
1.11 นางสาวพนัสดา  กั่วเจริญ  กรรมการ 
1.12 นางสาวผุสดี  บ่นหา           กรรมการและเลขานุการ 
1.13 นางลัดดาวัลย์  แย้มทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564   
 
           มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก  คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอ้างอิง
ที่สะท้อนพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ของเด็ก เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 
    1.  นางเมตตา  คงสุข         ประธานกรรมการ 

    2.  นางสาวริศรินทร ์ บัวแดงดี           รองประธานกรรมการ 
    3.  นางสุพร  โขขัด           กรรมการ   
    4.  นางขนิษฐา  คงเรอืง           กรรมการ 

     5.  นางสารภี  พลเดช           กรรมการและเลขานุการ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  (มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  มีครูเพียงพอ ส่งเสริมให้ครู
มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ การจัดสภาพแวดล้อม การใช้บริการสื่อ เทคโนโลยี มีระบบบริหาร
คุณภาพ ) โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย  
             1.  นางสาวเยาวลักษณ ์ เอี้ยวสง่า  ประธานกรรมการ 
    2.  นางสาวกนกภรณ์  ด้วงสุข   รองประธานกรรมการ 
    3.  นางยินด ี   คงพูล    กรรมการ 
    4.  นางนพรดา  โพชสาลี   กรรมการและเลขานุการ 
 มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ (จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการ สร้าง
โอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยี ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริง) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  เพื่อ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
           1. นางสุพร  โขขัด      ประธานกรรมการ 
                    2. นางสาวนรรีัตน์  สิทธชิัย            รองประธานกรรมการ 
                    3.  นางสริกา  ชลธาร              กรรมการ   
 4.  นางสาวสุมาลี  ตันฉ้วน   กรรมการ  
 4.  นางมยรุีย์   คันฉ่อง      กรรมการและเลขานุการ 
      3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2564   
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
อ้างอิงที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ประกอบด้วย 
  1.  นางลดัดาวัลย ์ แย้มทอง  ประธานกรรมการ 
  2.  นางสรุีย์  ค านวน   รองประธานกรรมการ 
  3.  นางสาววรัญญา  ช่วยพิชัย  กรรมการ 
  4.  นางหัสวรี  สุรตัิศักดิ์   กรรมการ 
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  5.  นางสาวอารียา  เขียดเขียว  กรรมการ 
  6.  นางพธรูียา  จันทร์หอม  กรรมการ 
  7.  นางวีรนุช  ธรรมวัฒน์   กรรมการ 
  8.  นางสวุิมล  ปาระณะ   กรรมการ 
  9.  นางสุคนธา   โพธิท์อง   กรรมการ 
  10.  นางสุดารัตน ์ อดิทิง้   กรรมการ 
  11.  นางสาวณชัชา  ชูเพ็ง  กรรมการ 
  12.  นางอุบลวรรณ  กญัจนโรจน ์  กรรมการ 
  13.  นางสาวชีรานันท ์ แซ่จุ้ง  กรรมการ 
  14.  นางสาวชนากานต ์ เขียวจีน  กรรมการ 
  15.  นายปวร  ทองบัว   กรรมการ 
  16.  นางสาวนันทา  ตั้นฉ้วน  กรรมการ 
  17.  นางสาวนินทติา  ฤทธิหาญ  กรรมการ 
  18.  นางจารุวรรณ  หนูเอียด  กรรมการ 
  19.  นางสาววิยะวรรณ  หาดเกลี้ยง กรรมการ 
  20.  นางสุรีย์พร  ชตุิภาณุ  กรรมการ 

  21.  นางศศิวิมล  ดาวังปา  กรรมการและเลขานุการ 
 มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่เก็บรวบรวมเอกสาร
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารและการจัดการ  (การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน มี
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ  การด าเนินงานพัฒนาวิชาการ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ) โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
            1.  นางชุติมา  ภักดี   ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวณธษา   ชุมพล  รองประธานกรรมการ 
  3.  นางสมจิตร   สัมพันธรัตน์  กรรมการ 
  4.  นางพรเพ็ญ   ชูหลิน   กรรมการ  
  5.  นางสวุิมล   วงเวียน   กรรมการ 
  6.  นางบัวบูชา  เพชรนอ้ย  กรรมการ 
  7.  นางสาวจริาวรรณ  เก่งกั่ว  กรรมการ 
  8.  นางสาวนิตยาพร  ชสูุวรรณ ์  กรรมการ 
  9.  นางเปรมใจ   เจียมจราพันธ์   กรรมการ 
  10.  นางสุวรรณา   เพช็รถัด  กรรมการ 
  11.  นางสาวจันทร์ทพิย ์  อ่อนแท ้ กรรมการ 
  12.  นางพจนาถ   วุฒิวงศ์  กรรมการ 
  13.  นางสุภารตัน์   พูลแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่
จัดเก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (การจัดการเรียนรู้ที่ผ่าน
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กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้) โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอ้างอิงที่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย   
            1.  นางสาวอตนิุช  สรรเกียรติกุล  ประธานกรรมการ 
           2.  นางสาวบังอร  จิตรา   รองประธานกรรมการ 
           3.  นางปัทมาวดี  ปราบปัญจะ  กรรมการ 
  4.  นางจรัสศรี  บุณยรัตน์  กรรมการ 
  5.  นายเกียรติสิน  สุขเกษม  กรรมการ  
  6.  นายสนั่น  ล ายอง   กรรมการ 
  7.  นางดวงจันทร์   รัตนแคล้ว  กรรมการ 
  8.  นายสรรเพชญ  พิธกีาร  กรรมการ 
  9. นางสาวมลิแก้ว  มณรีัตน ์  กรรมการ  
  10. นางนิศากร   เกา้เอี้ยน  กรรมการ 
  11. นางอุไรวรรณ  ศรีระวรรณ  กรรมการ 
  12.  นายเทพพิทกัษ์  ท าพล  กรรมการ 
  13.  นางสาวธัญชิตา  จนัทร์เจริญ  กรรมการ 
  14.  นางสาววริษฐา  พทิักษ์  กรรมการ 
  15.  นายพร  ศรีสุวรรณ   กรรมการ 
  16.  นางสุวาล ี พิณเขียว   กรรมการ 
  17.  นางสาวสาวติร ี ราชเดิม  กรรมการ 
  18.  นายมานพ  อินทรทอง  กรรมการ 
  19.  นางสาวรัศมีปาน  เซ่งฉ้วน  กรรมการ 
  20.  นางสุภาวดี   ภูสุมาศ  กรรมการ 
  21.  นางสาวอาทติา  แดงเรือง  กรรมการและเลขานุการ 
 
      3. คณะกรรมการ ก ากับ ติดตามประเมินผลการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
ประจ าปีการศึกษา  2564  มีหน้าที่ด าเนิน ก ากับ ติดตามการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 
  1.  นางสาวมาลัยรัตน์  สุขกาว  ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวผุสดี  บ่นหา   รองประธานกรรมการ 
  3.  นางสาวพนัสดา  กั่วเจริญ  กรรมการ 
  4.  นางพรเพ็ญ  ชูหลิน   กรรมการ 

  5.  นางลดัดาวัลย ์ แย้มทอง  กรรมการ 
  6.  นางสาวรุ่งทิวา  น้ าเจ็ด  กรรมการ 
  7.  นางสาวศทุธินี  บุญรตัน์  กรรมการ 
  8.  นางสกุัญญา  ล้อมคง   กรรมการ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลตรัง  
 

  9.  นางณฐัพร  โบสะอ ิ   กรรมการและเลขานุการ 
   

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับสถานศึกษา ต่อไป 
  สั่ง ณ วันที ่ 17  เดอืนมกราคม  พ.ศ.  2565 

   
 
 

 
 (นายสมใจ   ชูแกว้) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง 
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๑3. บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนอนุบาลตรัง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
............................................................................................................................................. 

     มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตรัง เมื่อวันที่   10  พฤษภาคม พ .ศ. 
2565  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  ด้วยมติเป็น
เอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 
 

ลงชื่อ 
(นายสลิล   โตทับเที่ยง) 

 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

ลงชื่อ         
 
 

(นายสมใจ  ชูแก้ว) 
           ผู้อ านวยการโรงเรยีนอนุบาลตรัง 
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๑4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรม / โครงการ 



 
 

๑4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรม / โครงการ 
ผลการด าเนินงานโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้ด าเนินงานโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลตรัง ประจ าปี 2564 ประสบผลส าเร็จ  ดังนี้ 

โครงการ/วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
ในโครงการ เบิกจ่ายจริง 

1. พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ 
1.1  ผลผลิต  
1.1.1  เพื่อให้ครูทกุคนมีความรู้
ความสามารถในการจดัท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
1.1.2 เพื่อให้ครูทุกคนได้ใช้หลักสูตร
ของโรงเรียนเป็นแนวทางในการจดั
การศกึษา 
1.1.3 เพื่อให้ครูทุกคนได้ใช้หลักสูตร
บูรณาการท้องถิ่น/อาเซียน  หลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากลและกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในการจัด
การศกึษา 
1.2   ผลลัพธ ์
1.2.1ครูมีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1.2.2 โรงเรียนมีหลักสูตรให้ครูได้ใช้
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา 

1. คณะครูได้จดัท าหลักสูตรท้องถิ่น 
2. คณะครูได้จดัท าหลักสูตรการ
ป้องกันการทุจริตระดับชัน้ ป.1-ป.6  
3. คณะครูได้จดัท าหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ป.1 - 
ป.6 
4. คณะครทูุกคนมีการน าหลักสูตรไป
ใช้ในการจัดการศึกษา 
5. มีการประเมินการใชห้ลักสูตรในแต่
ละกลุ่มสาระอยา่งเป็นระบบ 
โครงการ 

15,000.- 6,418.- - - 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลตรัง  
 

โครงการ/วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
ในโครงการ เบิกจ่ายจริง 

1.2.3 หลักสตูรของโรงเรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียน 
1.วัตถุประสงค์ 
1.1 ผลผลิต 
1.1.1 เพื่อให้สถานศึกษาจัดวางระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
1.1.2. เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
จากหน่วยงานภายนอก 
1.1.3. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ 
ติดตามผล และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
1.1.4.  เพื่อให้ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/
ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษา 
1.2 ผลลัพธ ์
1.2.1 สถานศึกษามีการจัดวางระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน

1.โรงเรียนอนุบาลตรังจดัวางระบบการ
ประกันคุณภาพภายในทีส่่งผลต่อการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้
ในระดับดีมาก ส่งผลให้ผลการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้นฐานอยู่ใน
ระดับดีทุกมาตรฐาน 
2.มีการนิเทศ ติดตามผล ประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 90 
3.การประเมินความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อ พบว่า ผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน
โรงเรียน ปีกาศึกษา 2564 โดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 94.75) 
 

2,800.- 520.- - การด าเนินงานตาม
แผนพั ฒ น าการจั ด
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษาในเรื่อ ง
ของวันเวลาไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่วางไว้
ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรม
และความจ าเป็นตาม
ภาระงานตามนโยบาย
ของโร งเรี ยนมี ก าร
เป ลี่ ย น แ ป ล ง จึ ง
ยืดหยุ่นเวลาตามความ
เหมาะสม 
- การประเมินความพึง
พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
โครงการไม่สามารถ
ประเมินจากประชากร
ทั้งหมดได้ เนื่องจาก
เป็ น โรงเรี ยนขนาด
ใ ห ญ่  จึ ง ใ ช้ ก ลุ่ ม

ด าเนินการตาม
ความส าคัญและจ าเป็น
ของสถานศึกษา 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลตรัง  
 

โครงการ/วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
ในโครงการ เบิกจ่ายจริง 

อยู่ในระดับด ี
1.2.2  การประเมินการประกัน
คุณภาพจากหน่วยงานภายนอกอยู่ใน
ระดับด ี
1.2.3 การนิเทศ ติดตามผล และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
อยู่ในระดับด ี
1.2.4 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความ
พึงพอใจต่อระบบการบรหิารและการ
จัดการอยู่ในระดับมากขึน้ไป 

ตัวอย่าง 

3.สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียน 
 1.วัตถุประสงค์ 
1.1 ผลผลิต 
 1.1.1 เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
ประเมินการประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยและเข้าใจระเบียบการวดัและ
ประเมินผลของโรงเรียนอนุบาลตรัง 
 1.1.2 เพื่อให้การวดัผลประเมินผล
การเรียนรูท้ี่มีคุณภาพ 
1.1.3 เพื่อให้การวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู้ได้มาตรฐาน   
1.2 ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ 
   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลตรังจ านวน 85 คน ได้
เข้ารับการอบรมให้ความรู้แนวทางการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศักราช 
2560 แนวการประเมินตามหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสตูรแกนกลาง
การศกึษาขั้นพื้นฐาน 2551 ฉบับ
ปรับปรุงพุทธศักราช 2560 และ
ระเบียบการวัดและประเมินผลของ
โรงเรียนอนุบาลตรัง 
2. สรา้งแบบทดสอบ เพื่อวัดและ

50,000.- 12,505.- - - 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
ในโครงการ เบิกจ่ายจริง 

1.2.1 ครูมีเครื่องมือประเมิน
พัฒนาการและวัดผลประเมินผลที่มี
คณุภาพ 
1.2.2 ครูสามารถออกแบบพัฒนาการ
และแบบทดสอบพร้อมจดัการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้มีมาตรฐาน 
1.2.2 นักเรียนไดร้ับการพัฒนาการ
และการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้
จากเครื่องมือที่มคีุณภาพ 

ประเมินผลการเรียนของนักเรียน ดังนี้ 
     - ข้อสอบปลายปี ชัน้ ป.1 - 6  ปี
การศกึษา 2564 
     - ข้อสอบกลางปี ชั้น ป.1 - 6  ปี
การศกึษา 2565 
3. จัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษา 
ได้แก่  แบบ ปพ.1 , ปพ.3  ส าหรับ
จัดท า  ปพ.1,  ปพ.5, ปพ.6,  ปพ.8 ,  
ป.03 
เชิงคุณภาพ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศกึษา
โรงเรียนอนุบาลตรังสามารถประเมิน
พัฒนาการนักเรียนและวดัผล
ประเมินผลถูกต้องตามระเบียบการ
วัดผลและประเมินผลของโรงเรียน
อนุบาลตรัง 
2. โรงเรียนมีเอกสารหลกัฐานทาง
การศกึษาถูกต้องตามการประเมิน
พัฒนาเด็กประถมศึกษาและตาม
ระเบียบการวัดผลประเมินผลของ
โรงเรียนอนุบาลตรัง 
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QR Code รายงานกิจกรรม/ ครงการ 
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๑5. ส าเนาหลักฐานการได้รับรางวลั ที่สอดคล้องกับแต่ละมาตรฐานทีอ่้างถึงในรายงาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลตรัง  
 

 
๑6. นวัตกรรมเด่น หรอื ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
 

 ื            ื  -ส           ใ       แพ   
                  
      ์ Style STEM 

                            https://www.youtube.com/watch?v=qA77ur7wGeg 

      ด   ษ  by       ็                        https://www.youtube.com/watch?v=yMr9u9vBD6A 
           จ ด   
        ส        ์ 
“ พ        ON    จึ 
ส   ด ใ   APP Model” 

                       https://www.youtube.com/watch?v=Udk-LQT6D7w 

   ส       ส์   ศึ ษ 
ด    Wordwall        
  ฒ ธ   แ  ภ     ญญ 
    

                      https://www.youtube.com/watch?v=11QLYqqEJbs 

English Idol Online by 
STAR Model 

          โ      https://www.youtube.com/watch?v=mlfm_W1yMZE 

   จ ด           ส  
      ์  ด ใ         
THAI Model 

                         https://www.youtube.com/watch?v=sQKJgZlBYBU 

                       
                  
        โ          
ไ    โ โ    2019 โ  
    LOTUS Model 

                          

 

https://www.youtube.com/watch?v=sQKJgZlBYBU

