


บทสรุปของผู้บริหาร 
 1.  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
   โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ท่ีต้ัง 302/342  
ในบริเวณอาคารสงเคราะห์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10400  สังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02-279-0415   โทรสาร 02-278-0713   E-mail: anubansamsen1@gmail.com    
Website: www.abss.ac.th  
 เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวนนักเรียน ๑,๑28 คน 
จ านวนครูและบุคลากร ๖7 คน 
 2.  ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา (ระดับคุณภาพตามมาตรฐานและภาพรวม)  
 2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 3.  หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 3.1  แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖4 
 3.2  สรุปโครงการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
 3.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
 ๓.๔  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 ๓.๕  ภาพกิจกรรม 
 ๓.๖  เกียรติบัตร/โล่รางวัล 
 4.  จุดเด่น 
 4.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 4.1.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนเพื่อการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ      
มีความสามารถในการคิดค านวณ และใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ตามความสมัครใจ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่าระดับประเทศ 
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐาน
ของนักเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ได้คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ  และ
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ีย
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร และมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ  
 4.1.๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ท่ีสถานศึกษาก าหนด รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะมี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีอัตลักษณ์เป็นผู้ท่ีไหว้ถูกวิธี มีมารยาทไทย สามารถเป็นแบบอย่างได้ เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ไทย มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ ตามวิสัยทัศน์ และบรรลุตาม จุดเน้นจุดเด่น   
 4.1.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาสูง
กว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบแบบแผน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
พัฒนาตนเองใช้ในการเรียน การส่ือสาร การท างานได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อการท างาน
และพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น รวมท้ังมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้เหมาะสมกับวัย และ
น าไปใช้เผยแพร่ทั้งในและนอกโรงเรียน  



 4.๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๔.๒.๑ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ มีระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพบนพื้นฐาน 
ภายใต้โครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีก าหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียนและความต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ชุมชนท้องถิ่น นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้น
สังกัด รวมท้ังสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  
 ๔.๒.๒ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการเช่ือมโยงกับชีวิตจริง ก าหนดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ และขับเคล่ือนกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 ๔.๒.๓ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีชัดเจนภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีมาตรการการป้องกันโรคเป็นอย่างดี มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยการสนับสนุนของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีการด าเนินการพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย มีกิจกรรมและโครงการที่เช่ือมโยง
สอดคล้องกับ ชีวิตจริง ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์โดยผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 ๔.๒.๔ ครูน าส่ือเทคโนโลยีและสารสนเทศ มาปรับใช้ในการจัดประสบการณ์และการจัดการเรียน
การสอนให้กับผู้เรียน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีวุฒิท่ีสูงขึ้น ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพตามความ
ต้องการและความถนัดของครู มีการใช้ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกระดับสายช้ัน ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มาพัฒนางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมบริเวณภายนอกโรงเรียน สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีบรรยากาศเอื้อ
ต่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 ๔.๓ ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ๔.๓.๑ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด ของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้น Active learning ในห้องเรียนออนไลน์ผ่าน    
Google Meet และ Google site ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) บูรณาการรูปแบบสะเต็มศึกษา และ
รูปแบบของโครงงานผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี บริหาร
ช้ันเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ในการจัดการเรียนรู้ มีเครื่องมือวัด
และประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
สร้างโอกาสใหผู้้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  
 ๔.๓.๒ สนับสนุนส่งเสริมครูและบุคลากรให้เข้ารับการอบรมและพัฒนาด้านการใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการผลิตส่ือเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนงบประมาณ
เครื่องมือ อุปกรณ์อย่างเพียงพอ ท าให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ท่ีมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ และบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนให้มีความ
หลากหลาย เหมาะสม และสามารถเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
 ๔.๓.๓ โรงเรียนมีกระบวนการวัดผลประเมินผลท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญท าให้นักเรียนทราบจุดท่ี
ควรพัฒนาตนเองในการวัดผลประเมินผลแต่ละครั้งและครูผู้สอนต้องปรับพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นไปตามเป้าประสงค์ของโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้คะแนนเฉล่ียสูง
กว่าระดับประเทศทุกวิชา  และนักเรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2564  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน Google Meet ตามแต่ละบริบทและเนื้อหาของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้   



 5. จุดควรพัฒนา 
 ๕.๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๕.1.๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
 ๕.1.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง 
 5.1.3 พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่สังคมดิจิทัล 
 ๕.๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๕.๒.๑ ในปีการศึกษา 2564 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ท าให้โรงเรียนจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ต้องปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ 
 ๕.๒.2 ระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ยังมีพื้นท่ีไม่เพียงพอ 
 ๕.๒.3 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถใกล้เคียงกัน ผลักดันให้ครูเข้ารับการพัฒนาตาม
 มาตรฐานต าแหน่งและมีการปรับวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
 ๕.๓ ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๕.๓.1 ส่งเสริมให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้น Active Learning และพัฒนากระบวนการ
 คิดขั้นสูง 
 ๕.๓.2 ครูและนักเรียนควรใช้เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่าและเน้นการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
 ต่อการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด 
 6.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 6.1 จัดท าแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแผน 
 ใช้ระบบการนิเทศอย่างใกล้ชิด 
 6.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง 
 6.๓ ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning และท าวิจัยใน
 ช้ันเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ  
 6.๔ พัฒนาครูและบุคลากรโดยส่งเข้าอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ส่งเสริมให้ครู
 และบุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น เป็นผู้น าด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
 เรียนการสอน 
 6.5 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชมแห่งการเรียนรู้และมีระบบบริหารจัดการแบบ Next Normal       
 น าเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ในโรงเรียน 
 6.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามา
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 6.7 พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

            
 

     ลงช่ือ...................................................................ผู้เขียนรายงาน 
                                                     (นางดารณี  คุณอนันต์ ) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
                                                วันท่ี 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 



ค ำน ำ 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มีสาระบัญญัติในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ในมาตรา 48  
ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมี การจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ าปี  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ การประกันคุณภาพภาย
นอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ซึ่งรวบรวมข้อมูล ผลการด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพ ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง          
ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โรงเรียนใช้รายงานฉบับนี้เป็นฐานข้อมูลของการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

 

 

     นางดารณี  คุณอนันต์ 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน  

     (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
     วันท่ี 9 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖5 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  ช่ือโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ท่ีต้ัง 302/342 ในบริเวณ
อาคารสงเคราะห์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์ 10400  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.)   
โทรศัพท์ 02-279-0415 โทรสาร 02-278-0713 E-mail: anubansamsen1@gmail.com  
Website: www.abss.ac.th เปิดสอนระดับช้ันปฐมวัย ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ต้ังอยู่เลขท่ี 302/342 แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นท่ี 2 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา ในบริเวณอาคาร
สงเคราะห์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)    
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2514 แนวคิดการตั้งโรงเรียนเกิดจากศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์  ผู้อ านวยการส านักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ในสมัยนั้นได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา ปรารถนาจะให้มีโรงเรียนระดับต้นๆ ส าหรับ     
บุตรหลานพนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และประชาชนบริเวณใกล้เคียง 
 แผนที่เดินทางไปโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

สี่แยกประดิพัทธ์ ไปสะพานแดง

เกียกกาย 

ถนนประดิพัทธ์ ไปสะพานควาย 

ซอยโพธิ์แก้ว 

โรงเรียนอนุบาลสามเสน 

(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 

ถน
นพ

ระ
รา

ม 
6 

ไป
โรง

พย
าบ

าล
พร

ะม
งกุ

ฎเ
กล

้า 

โรงเรียนเรวดี 

คล
อง

ปร
ะป

าส
าม

เส
น 

คล
อง

ปร
ะป

าส
าม

เส
น 

ซอ
ยว

ัจน
า 

ซอ
ยเ

จร
ิญส

ุข 

ซอ
ยเ

ริง
พย

งค
 ์

ซอ
ยเ
จริ
ญ
พร

 

ซอ
ยเ

จริ
ญพ

ร 
1 

ซอ
ยเ
รว
ดี 

ซอ
ยเ
รว
ดี 

   
ไป

จตุ
จัก

ร 



๒ 

 

2. ข้อมูลผู้บริหาร 
  1)  ผู้อ านวยการโรงเรียน นายรักไทย  ธนวุฒิกุล โทรศัพท์ 08-9299-0566 
e-mail : rakthai_th@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต                    
สาขาบรรณารักษณ์ศาสตร์  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ ต้ังแต่ 15 พฤศจิกายน 2559 จนถึง 30 กันยายน 2564  เป็นเวลา 4 ปี 11 เดือน 
  2) ผู้อ านวยการโรงเรียน นางดารณี  คุณอนันต์  โทรศัพท์ 06-2946-6491  
e-mail : daranee@abss.ac.th  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                    
สาขาการบริหารการศึกษา จากวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน   
   2)  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 3 คน 
    นายกิตติศักด์ิ  กาญจนครุฑ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต โทรศัพท์ 08-9060-2694 
e-mail : kittisaknaja@hotmail.com    รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
   นางอาภาสินี  ประสพศักด์ิ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขา การบริหารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โทรศัพท์ 06-1598-9242 
e-mail : tum_kunkonlex@hotmail.com    รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
   นายโชคชัย  จาดเมือง  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม)  
สาขา การบริหารการศึกษา  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 09-6667-7014 
e-mail : jadmuangc@gmail.com   รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป 
 
3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน 1128 คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 1128  คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อนุบาล 3 ขวบ - - - - - 

อ.1 3 50 40 90 30 
อ.2 3 47 43 90 30 
อ.3 3 39 43 82 27 
รวม 9 136 126 262  
ป.1 4 69 76 145 36 
ป.2 4 75 66 141 35 
ป.3 4 79 69 148 37 
ป.4 4 82 64 146 37 
ป.5 4 76 64 140 35 
ป.6 4 81 65 146 37 
รวม 24 462 404 866  

รวมทั้งหมด 33 598 530 1128  

mailto:tum_kunkonlex@hotmail.com
mailto:jadmuangc@gmail.com
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจ าการ(เรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมง ที่รับการ

พัฒนา/ป ี
คร้ัง ชั่วโมง 

๑ นางดารณี  คุณอนันต์ 49 27 ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการ 7 58 

๒ นายกิตติศักด์ิ  กาญจนครุฑ ๔6 ๑3 ช านาญการ คม. 
การบริหาร
การศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 7 58 

๓ นางอาภาสินี  ประสพศักด์ิ ๓9 ๑4 ช านาญการ ศษ.ม 
การบริหาร
การศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 7 58 

๔ นายโชคชัย  จาดเมือง ๓9 9 ช านาญการ   คม. 
การบริหาร
การศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 7 58 

ปฐมวัย 

๕ 
นางสาวปพรรัตน์  สมยาโลน ๓4 10 ช านาญการ ศษ.ม. 

การบริหาร
การศึกษา ปฐมวัย ๙ ๕๖ 

๖ นางสาวสรารัตน์  ฝากไธสง 30 5 คร ู   คม. ปฐมวัย ปฐมวัย ๑๒ ๖๒ 

๗ 
นายสุรชัย  ศรีโยธี ๓3 10 ช านาญการ คม. 

การบริหาร
การศึกษา ปฐมวัย ๘ ๕๓ 

๘ 
นางสุกัญญา  สุขศรีทอง ๔7 ๒4 ช านาญการ กศ.ม. 

การบริหาร
การศึกษา ปฐมวัย ๔ ๒๔ 

๙ นางสสิธร  หิรัญ ๓8 6 คร ู กศ.ม. ปฐมวัย ปฐมวัย ๙ ๕๖ 
๑๐ นางสาวศศิธร  เจียงพัฒนากิจ ๓4 ๑1 ช านาญการ คม. ปฐมวัย ปฐมวัย ๙ ๕๖ 

๑๑ นางสาวสินีนารถ  นรินทรสร
ศักด์ิ ๕8 ๓5 ช านาญการ คม. ปฐมวัย ปฐมวัย ๓ ๑๕ 

๑๒ นางเมธาวี  อุดมทัศนีย์ ๔5 ๒3 ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ปฐมวัย ๑๑ 4๙.๓๐ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑๓ นางสาวเจนณล ี ยศไชยวิบูลย์ ๓2 5 คร ู ศศ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๒ ๖ ๕๐ 

๑๔ นางสาวจิตนา  สังข์ทอง ๓9 ๑4 ช านาญการ
พิเศษ ศษ.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ป.๓ ๒๕ ๑๖๒ 

๑๕ นางสาวสุพร  อุดมชุม ๕8 9 ช านาญการ ศษ.ม นวัตกรรมหลักสูตร 
และจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.๓ ๑๘ ๑๑๘ 

๑๖ นางสาวรัตนาพร  จันทร์พรหม ๓2 6  คร ู ศษ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๖ ๗ 4๗ 
๑๗ นางสาวมณฑิรา  แสงสุข ๓3 5 คร ู ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๕ ๗ ๑๐๓ 
๑๘ นางรุ่งลักษณ์  ภูสุ่ข ๕5 7 คร ู ศษ.บ ประถมศึกษา ภาษาไทย ป.1 ๖ ๕๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑๙ นางปิติจิต  ย่ีสุ่นเทศ ๕7 ๒5 ช านาญการ

พิเศษ 
คบ. เกษตรศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.๑ ๖ ๕๐ 

๒๐ นางสาวจาริณี  บุญกอง ๒8 4 คร ู คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.๔ ๒๒ ๑๔๕ 

๒๑ นางสาวกานดาภร  พุกสุวรรณ ๔6 ๑2 ช านาญการ ศษ.ม. การวัดผลศึกษา คณิตศาสตร์  
ป.๒-๓ ๓๘ ๒๐๖.๒๐ 

๒๒ นางสาวบริสทุธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ ๔1 ๑7 ช านาญการ
พิเศษ ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 

คณิตศาสตร์  
ป.๓ -๖ (MSE) ๑๑ ๑๐๐ 



๔ 

 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมง ที่รับการ

พัฒนา/ป ี
คร้ัง ชั่วโมง 

๒3 นางสาวอมรรัตน์  เพชรมาศศร ี ๒9 4 คร ู ศษ.บ. 
การสอน

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์  
ป.๒ , ป.๕ ๘ ๔๗ 

๒4 นางวันเพ็ญ  ส าลีขาว ๔8 ๒๖ ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร์ป.๖ ๒๓ ๑๔๘ 

๒5 นางสาวอัณณ์ชญาณ์  อินต๊ะเทพ  ๓5    ๑2 ช านาญการ
พิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร์ ป.๒ ลาศึกษาต่อ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒6 นางสาวทิพวรรณ  แก้วพิมพ์ 30 4 คร ู คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.๑ ๑๕ ๑๑๒ 
๒7 นางสาวนงเยาว์  ขันค า ๔3 6 คร ู วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร์ ป.๓ ๒๐ ๑๒๔ 
28 นายเฉลิมชัย  วัดเข้าหลาม ๕7 ๓3 เชี่ยวชาญ กศ.ม. ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ป.๔  ๖ ๕๙ 
29 นางสาวศิริลักษณ ์ วงค์พุฒ ๒7 2 คร ู คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ป.๒ ๗ ๔๐ 
๓0 นางสาวสุพิชญา  ประสารศร ี ๓5 2  คร ู ศษ.บ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.5 ๑๓ ๑๐๒ 
31 นางอรอุมา  ลุนนากัน   43 6 คร ู คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ป.6 ๖ ๕๓ 

๓2 นางสาวอภิญา  พรช ู ๓8 7 คร ู  ศษ.ม บริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ 
 ป.๑ - ป.๓ ๖ ๔๗ 

๓3 นางสาวปานเทพิน  อัศวธ ารงกิติ ๓8 ๑5 ช านาญการ
พิเศษ ศษ.ม เทคโนโลยีและ 

สิ่อสารการศึกษา 
คอมพิวเตอร์  
ป.๔ - ป.๖ ๑๑ ๘๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๓4 นางสาววิมล  ธรรมโรเวศน์ ๔5 ๑1 ช านาญการ คม. หลักสูตรและการสอน หน้าที่พลเมือง 
ป.๑ – ๓ ๑๐ ๕๗ 

๓5 นางสาวสุพิชญา  แสงแก้ว ๒8 4 คร ู คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ป.๔ ๘ ๖๘ 
๓6 นางบังเอิญ  เชื้อชุ่ม ๔3 ๑2 ช านาญการ กศ.ม. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ป.๕ ๑๕ ๑๔๖ 

๓7 นายจิรัฏฐ์  เอ้ียเจริญ ๓8 4 คร ู พธ.บ. สังคมศึกษา หน้าที่พลเมือง  
ป.๔ – ๖ ๘ 44 

38 นางพัชราภรณ ์ วงศ์ประทุม ๕7 ๓5 
ช านาญการ

พิเศษ 
คม. การประถมศึกษา สังคมศึกษา ป.๖ 5 ๓๗ 

39 นางนฤมล เปลี่ยนแพ ๔7 ๒5 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม.,
กศ.ม. 

บริหารการศึกษา ,
จิตวิทยาแนะแนว 

สังคมศึกษา ป.3 ๒๗ ๑๓๗ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๔0 นายณตะนาว  เนียมอ่อน ๓2 8  ช านาญการ ศษ.ม บริหารการศึกษา 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
ป.๑- ๒ 

๑๖ ๑๓๗ 

๔1 นางสาวลาวัลย์  แย้มประสงค ์ 50 9 ช านาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา  
ป.๔ - ๖ 

๑๔ ๑๒๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๔2 นายปิตินันท์  บัวส าลี 40 ๑2 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศป.ม. บริหารการศึกษา ศิลปะ ป.4 - ๖ ๑๕ ๑๖๗ 

๔3 นางสาวหทัยรัตน์  ภัทรมานิต ๓3 8 ช านาญการ คม. บริหารการศึกษา ดนตรี ป.๑ - ๖ ๑๐ ๗๑ 

๔4 นางสาวสุนทรีย์  อ่วมปรานี ๔8 ๑4 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.ม บริหารการศึกษา ศิลปะ ป.๑ - ๓ ๖ ๒๒ 



๕ 

 

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมง ที่รับการ

พัฒนา/ป ี
คร้ัง ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชพีและเทคโนโลยี 

๔5 นางสาวอติภา  เกษมวัฒนา ๔8 ๒5 ช านาญการ คบ. ปฐมวัย 
การงานอาชีพ 

ป.4-ป.๖ 
5 ๕๐ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๔6 นางสาวมยุรา  สุระนิตย์ ๔4 8 คร ู  บธ.บ. คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ  
ป.๑ ๘ ๙๑ 

47 นางสาวฉวีวรรณ  ประกอบเสียง ๓7 10 ช านาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ  
ป.๒ ๑๔ ๑๐๕ 

48 นางสาวขันทอง  วงษ์แก้ว ๔7 8 คร ู ศษ.บ.  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ป.๓ - ป.๔ ๑๕ ๑๑๓ 

49 นางพิมพ์สิริ  จิตรามวงศ์ ๓๓ 8 ช านาญการ ศศ.ม การสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  

ป.6 ๒๑ ๑๒๖ 

50 นางสาวเบญญา  จันทรวิจิตร ๓2 4 คร ู คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ป.5 ๑๓ ๑๑๓ 

๕1 นางสาวฐิติการย์  ฤทธิชัยนุวัฒน์ ๒8 3 คร ู กศ.บ ภาษาจีน ภาษาจีน  
ป.๒ - ป.๖ ๙ ๕๙ 

๕๒ นางนริสา  บุญช่วยเหลือ ๕๐ ๓๒ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ศษ.บ บริหารการศึกษา ไปช่วยราชการ - - 

 

 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 42 คน คิดเป็นร้อยละ 80.77 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 

 
ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้าง 

ท่ี ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์

การสอน 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา / ชั้น / 
ต าแหน่ง 

จ้างด้วยเงิน 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมง ที่รับ
การพัฒนา/ปี 

ชั่วโมง 
ครั้ง ชั่วโมง 

1 นายสัญญา ไพบูลย์ ๓1 3  คบ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย สพป.กทม. ๙ ๖๐ 

2 นางสาวอารียา  ค้าสุกร ๒7 4  คบ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 
รายได้

โรงเรียน 
๘ ๔๒ 

3 นางสาวชลธิชา บุญผ่องศร ี ๒7 3  คบ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 
รายได้

โรงเรียน 
๑๒ ๖๒ 

4 นางสาวสาธนี  จรรยามั่น ๒6 2  ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 
รายได้ 

โรงเรียน 
๗ 3๖ 

5 นางสาวจุรีพร  วงศ์แสง 24 1  คบ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 
รายได้ 

โรงเรียน 
๑๓ ๘๖ 

6 นางสาวนงนุช  จ่าบาล ๓7 10 วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย ป.๑  สพป.กทม. 4 ๒๗ 

7 นายสุวสันต์  ค าภักดี ๒6 1  กศ.บ สุขศึกษาและ 
พลศึกษา พละ ป.๓ – ป.๕ 

รายได้ 
โรงเรียน 

๖ ๙๔ 

8 นางสาวสุคนธ์พิศา  วรรณวงษ ์ ๔2 ๑2  บธ.บ. สารสนเทศการจัดการ ภาษาไทย ป.๔ สพป.กทม. ๑๔ ๕๖ 
9 นางเบญจพร  บุญญานุวัตร ๗3 ๑3  คบ. นาฎศิลป ์ นาฎศิลป์ ป.๑- ป.๖ สพป.กทม ๓ ๑๕ 



๖ 
 

ท่ี ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์

การสอน 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา / ชั้น / 
ต าแหน่ง 

จ้างด้วยเงิน 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมง ที่รับ
การพัฒนา/ปี 

ชั่วโมง 
ครั้ง ชั่วโมง 

10 นายฐิติพงศ์ วรสิทธิกุลวงศ์ ๓8 3  ศศ.บ. 
บรรณารักษศาสตร์

ฯ 
ห้องสมุด 

รายได้
โรงเรียน 

๗ 3๗ 

11 นางสาวชัญญานุช  กลีบอุบล ๒7 3  ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อ
นวัตกรรมการสื่อสาร 

การงานอาชีพ 
ป.๑-๓ ห้องสมุด 

รายได้
โรงเรียน 

๖ ๕๐ 

12 นางพิมพ์ลดา  แจ้งเจนเวทย์ ๔3 - วท.บ. ฟิสิกส์ ธุรการ 
รายได้

โรงเรียน 
1 6 

13 นางวัชราภรณ ์ จินตภัทร์ ๓5 - บธ.บ. การตลาด ธุรการ สพป.กทม. 8 51 

14 นางสาวศิริรัตน์  แจ้งกระจ่าง ๓1 - บช.บ. การบัญชี ธุรการ 
รายได้

โรงเรียน 
3 12 

15 นางสาวนุชรีย์  ขวัญเมือง ๔1 - บธ.บ. การจัดการทั่วไป ธุรการ 
รายได้ 

โรงเรียน 
1 6 

 
 
สรุปข้อมูลครูและบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อ านวยการโรงเรียน - 1 1 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 2 1 3 
ครู ค.ศ. 4 1 - 1 
ครู ค.ศ. 3 1 1๑ 1๒ 
ครู ค.ศ. 2 2 13 15 
ครู ค.ศ. 1 - 20 20 
ครูผู้ช่วย - - - 
ครูอัตราจ้าง 2 8 10 
ลูกจ้างประจ า - 4 4 
พนักงานราชการ 1 - 1 
ลูกจ้าง - - - 
อื่นๆ (โปรดระบุ) - - - 

รวม 9 5๘ 6๗ 
 
5. ข้อมูลอาคารสถานที่  

 อาคารเรียน จ านวน 5 หลัง  อาคารประกอบด้วยตึก 3 ช้ัน แบบ 318 จ านวน 2 หลัง  ตึก 4 ช้ัน
แบบพิเศษ  จ านวน 2 หลัง และตึก 6 ช้ันแบบพิเศษ  จ านวน 1 หลัง  มีห้องน้ า 15 หลัง สนามเด็กเล่น 2 สนาม    
สนามแบดมินตัน 1 สนาม  สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม สนามฟุตซอล 1 สนาม 

 
 



๗ 

 

6. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 37,885,097 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 24,815,346 
เงินนอกงบประมาณ 10,914,178.97 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 22,626,118.53 
เงินอื่นๆ(ระบุ) 
- เงินเยียวยาผู้ปกครอง
และนักเรียน จ านวน 
2,000 บาท ตาม
โครงการใหค้วาม
ช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19  

2,256,000 

งบอื่นๆ(ระบุ) 
- เงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียน 
จ านวน 2,000 บาท ตามโครงการให้
ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 (ส่งคืนเขต 2000 บาท 
เนื่องจากนักเรียนย้ายออก) 

2,254,000 

รวมรายรับ 51,055,275.97 รวมรายจ่าย 49,695,464.53 

 
 งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ   48.60  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ   44.32  ของรายรับ 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 7.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นท่ีต้ังอาคารสงเคราะห์ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็น
ท่ีอยู่อาศัยของพนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประมาณ 300 – 400 ครอบครัว มีประชากร 1,500 คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนเป็นสถานท่ีราชการ บริษัทเอกชน และย่านการค้า อาทิเช่น กระทรวงการคลัง กรม
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การประปานครหลวง กรมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย อาคารบริษัท
ทิปโก้ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ ฯลฯ อาชีพหลักของชุมชนคือ รับราชการ นักธุรกิจ ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ค้าขาย 
ฯลฯ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ ศูนย์รวมการจ าหน่าย
สินค้าพื้นเมืองจาก4ภาคและการจ าหน่ายพันธุ์ไม้ ณ สวนจตุจักร และตลาด อ.ต.ก. 
 7.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
   - ประกอบอาชีพรับราชการประมาณร้อยละ 35  รัฐวิสาหกิจประมาณร้อยละ 15 รับจ้างและอาชีพ
อิสระประมาณร้อยละ 35   ธุรกิจส่วนตัวประมาณร้อยละ 15 
   - นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 95  นับถือศาสนาอื่นร้อยละ 5 
   - ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 170,000 บาท โดยประมาณ จ านวนคน
เฉล่ียต่อครอบครัว 3 – 5 คน 
  7.3 โอกาส 
   1) โรงเรียนต้ังอยู่ในแหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก ท าให้สามารถด าเนินการในด้านการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
   2) โรงเรียนมีความพร้อมในด้านการสนับสนุนด้านทรัพยากรการจัดการศึกษาจากผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล ชุมชน หน่วยราชการ และภาคเอกชนต่างๆ  
   3) นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดการศึกษามีความชัดเจนเน้นการปฏิรูป 
   4) ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเอื้อต่อการเรียนรู้ 



๘ 

 

    5) โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ปฐมวัยต้นแบบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
    6) โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนศูนย์
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) 
   7) โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)  และ
โรงเรียนนิติบุคคล จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    8) โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานต้นสังกัด จัดส่งบุคลากรศึกษานิเทศก์มาให้ค าแนะน า และเป็นท่ีปรึกษาในการท าหลักสูตรด้านการจัด
กระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน 
    9) ชุมชนโดยรอบสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษา ช่วยดูแลพฤติกรรมและความ
ปลอดภัยของนักเรียน 
 7.4 อุปสรรค 
    1) ท่ีต้ังสถานศึกษาอยู่ติดถนนใหญ่ ถนนสายเล็กและทางด่วน การจราจรค่อนข้างหนาแน่นส่งผล
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง 
    2) ผู้ปกครองบางส่วนมีรายได้น้อย มีการศึกษาต่ ากว่าระดับอนุปริญญา ส่งผลกระทบต่อการให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนด้านการศึกษาแก่โรงเรียน 
    3) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องท างานนอกบ้าน ท้ังบิดา มารดา ประกอบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการจราจร ท าให้ไม่มีเวลาดูแลและอบรมบ่มนิสัยเด็กอย่างใกล้ชิด 

 

8. โครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษา 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  

โรงเรียนอนุบาลสามเสน(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
           โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พุทธศักราช 2560 
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) ประกอบด้วย 

 1. สาระการเรียนรู้  แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

   1.1 ประสบการณ์ส าคัญ  ได้แก่ 
   - ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
   - ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
    - ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
    - ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
   1.2 สาระท่ีควรเรียนรู้  ได้แก่ 
    - เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก 
    - เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและส่ิงแวดล้อม 
   - เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว 
   - เรื่องราวเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ รอบตัวเด็ก 
    - เรื่องราวเกี่ยวกับวันส าคัญ สถานการณ์/ปัญหา 
  ประสบการณ์ส าคัญและสาระท่ีควรเรียนรู้ ใช้หลักการจัดประสบการณ์ในรูปแบบ 6 กิจกรรมหลัก เพื่อ
พัฒนาเด็กแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รูปแบบของการจัดกิจกรรมหลัก ได้แก่  
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1. กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะ  
2. กิจกรรมสร้างสรรค์   
3. กิจกรรมเล่นเสรีหรือเล่นมุม                    
4. กิจกรรมการเสริมประสบการณ์หรือกิจกรรมในวงกลม  
5. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง  
6. เกมการศึกษา 

  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดประสบการณ์ในรูปแบบ 6 กิจกรรมหลักผสมผสานเทคนิคและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ดังนี้  

  1. การสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นการจัดการเรียนรู้โดยการสืบค้นหาข้อมูลอย่างลุ่มลึก
ตามหัวเรื่องท่ีเด็กต้องการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยจะค้นหาค าตอบจากค าถามท่ีเกี่ยวกับหัว
เรื่องไม่ว่าค าถามนั้นจะมาจากเด็ก จากครู หรือจากเด็กและครูร่วมกันก็ตาม จุดประสงค์ของโครงการ คือ การ
เรียนรู้เกี่ยวกับหัวเรื่องมากกว่าการเสาะแสวงหาค าตอบท่ีถูกต้องเพื่อตอบค าถามท่ีครูเป็นผู้ถาม มี 3 ระยะ ได้แก่ 
ระยะท่ี 1 เริ่มต้นโครงการ ระยะท่ี 2 พัฒนาโครงการ ระยะท่ี 3 สรุปโครงการ 

  2. การสอนแบบไฮสโคป (High Scope) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระท า (Active 
Learning) ท่ีประกอบด้วยส่ือหลากหลาย การได้ลงมือสัมผัสกระท าวัตถุ การเรียนภาษาท่ีมาจากเด็กและการ
สนับสนุนของผู้ใหญ่ โดยเด็กได้เรียนรู้จากห้องเรียนพิเศษ ห้องบล็อกต่อเติมฝันสร้างสรรค์จินตนาการซึ่งมี 3 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 วางแผน (Plan) เป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบัติหรือการด าเนินงานตามงานท่ีได้รับ
มอบหมายหรือส่ิงท่ีสนใจด้วยการสนทนาร่วมกันระหว่างครูกับเด็ก และเด็กกับเด็ก  ขั้นตอนท่ี 2 ปฏิบัติ (Do) การ
ลงมือท ากิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้ เป็นส่วนท่ีเด็กได้ร่วมกันคิด แก้ปัญหา ตัดสินใจ และท างานด้วยตนเอง หรือ
ร่วมกับเพื่อนอย่างอิสระตามเวลาท่ีก าหนดโดยมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า ขั้นตอนท่ี 3 ทบทวน (Review) เด็ก ๆ จะ
เล่าถึงผลงานท่ีตนเองได้ลงมือท าเพื่อทบทวนว่าตนเองนั้นได้ปฏิบัติงานตามแผนท่ีได้วางไว้หรือไม่ มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างไร การทบทวนจุดประสงค์ท่ีแท้จริง  

 3. การสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language) เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย โดย
เด็กเกิดการเรียนรู้ด้านภาษาเป็นองค์รวม ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน หลักการส าคัญของการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติ เช่น กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน การเปิดมุมเขียนอิสระ การเล่าเรื่อง การเล่าข่าว การ
อธิบายผลงาน 

 4. การสอนแบบสะเต็มศึกษาในรูปแบบ STEAM  เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการน าความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  และการ
ท างานมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1  การระบุปัญหาในชีวิตจริง หรือนวัตกรรมท่ีต้องการพัฒนา ขั้นท่ี 2  รวบรวม
ข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมนั้น ขั้นท่ี 3  ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา
โดยเช่ือมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ขั้นท่ี  4 วางแผน
และด าเนินการแก้ไขปัญหา ขั้นที่ 5  การทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุง  ขั้นที่ 6 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและ
ผลการแก้ปัญหา 



๑๐ 
 

  5. การสอนแบบสมองเป็นฐาน (BBL: Brain-Based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย โดยพัฒนาสมองของเด็กท้ังซ้ายและขวา การน าองค์ความรู้เรื่องสมองมาใช้เป็น
ฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านการจัดประสบการณ์และสภาพแวดล้อมในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้
ค าพูด ค าถามท่ีถูกต้องและเหมาะสม การมีปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ 

  2. ก าหนดเวลาเรียน 

  ระดับช้ันปฐมวัยหลักสูตร 3 ปี ประกอบด้วยช้ันอนุบาลปีท่ี 1 – 3  ก าหนดเวลาเรียน ปีการศึกษาละ    
2 ภาคเรียน หรือประมาณ 38 – 40 สัปดาห ์
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พ.ศ. 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 รายวิชาพื้นฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้)  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 160 160 160 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 120 120 120 120 120 
-วิทยาศาสตร์ (80) (80) (80) (80) (80) (80) 
-เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  80 80 80 120 120 120 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, วัฒนธรรมและการด าเนิน
ชีวิตในสังคม, เศรษฐศาสตร,์ ภูมิศาสตร์ 

(40) (40) (40) (80) (80) (80) 

- ประวัติศาสตร์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 80 80 80 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
 รายวิชาเพิ่มเติม (จัดตามความพร้อมและจุดเน้น) 
เสริมทักษะภาษาไทย 40 - - - - - 
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 40 40 40 40 40 40 
เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาจีน - 40 40 40 40 40 
การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ (IS) - - - - - 40 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 160 160 160 160 160 200 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 

 - ลูกเสือ / เนตรนารี                                     
    - ชุมนุม 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,160 

 
 
 

 

หมายเหตุ - บูรณาการการจัดการเรียนรู้ IS ในรายวิชาพ้ืนฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู)้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 
             - บูรณาการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในกิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
 



๑๒ 

 

หมายเหตุ   - บูรณาการการจัดการเรียนรู ้IS ในรายวิชาพ้ืนฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู)้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4-5 
               - บูรณาการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในกิจกรรม Club ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พ.ศ. 2564  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับประถมศึกษา 

โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program(MEP) ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 รายวิชาพื้นฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้)  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
Mathematics 160 160 160 160 160 160 
Science and Technology 120 120 120 120 120 120 
-Science (80) (80) (80) (80) (80) (80) 
-เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  80 80 80 120 120 120 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, วัฒนธรรมและการด าเนิน
ชีวิตในสังคม, เศรษฐศาสตร,์ ภูมิศาสตร์ 

(40) (40) (40) (80) (80) (80) 

- ประวัติศาสตร์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
Health and Physical Education                    80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
English 80 80 80 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
 รายวิชาเพิ่มเติม (จัดตามความพร้อมและจุดเน้น) 
เสริมทักษะภาษาไทย 40 - - - - - 
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
English for Communication 40 40 40 40 40 40 
เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาจีน - 40 40 40 40 40 
การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ (IS) - - - - - 40 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 160 160 160 160 160 200 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 

 - ลูกเสือ / เนตรนารี                                     
    - Club 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,160 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พ.ศ.2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับประถมศึกษา 
โครงการห้องเรียนพิเศษ Mathematics and Science in English (MSE) ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 รายวิชาพื้นฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้)  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์(Mathematics) 160 160 160 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย(ีScience) 120 120 120 120 120 120 
-วิทยาศาสตร์ (80) (80) (80) (80) (80) (80) 
-เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  80 80 80 120 120 120 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, วัฒนธรรมและการด าเนิน
ชีวิตในสังคม, เศรษฐศาสตร,์ ภูมิศาสตร์ 

(40) (40) (40) (80) (80) (80) 

- ประวัติศาสตร์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 80 80 80 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
 รายวิชาเพิ่มเติม (จัดตามความพร้อมและจุดเน้น) 
เสริมทักษะภาษาไทย 40 - - - - - 
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 40 40 40 40 40 40 
เสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาจีน - 40 40 40 40 40 
การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ (IS) - - - - - 40 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 160 160 160 160 160 200 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 

 - ลูกเสือ / เนตรนารี                                     
    - ชุมนุม 
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40 
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40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

 
40 
40 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,160 

 

 

หมายเหตุ - บูรณาการการจัดการเรียนรู้ IS ในรายวิชาพ้ืนฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู)้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 
             - บูรณาการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในกิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 9.1  ห้องสมุดมีขนาด 90.5 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 11,838เล่ม 
     - การสืบค้น 11 ครั้ง   การยืม/คืน 18 คน 35 รายการ 
                - การเข้าใช้ 80 ครั้ง  
    - จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 10 คน/วัน  คิดเป็นร้อยละ 
     25.21 ของนักเรียนท้ังหมด 
    9.2  ห้องปฏิบัติการ 
                - ห้องบล็อกปฐมวัย                         จ านวน 1 ห้อง 
                - ห้องสวนหนังสือ                           จ านวน 1 ห้อง 
                - ห้องบ้านวิทยาศาสตร์น้อย               จ านวน 1 ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(STEM)    จ านวน 1 ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน 2 ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ       จ านวน 1 ห้อง 
                - ห้องคณิตศาสตร์                     จ านวน 1 ห้อง 
                - ห้องการงานอาชีพ(ทักษะชีวิต)          จ านวน 1 ห้อง 
                - ห้องศิลปะ                          จ านวน 1 ห้อง 
                - ห้องโทรทัศน์เพื่อการศึกษา(สตูดิโอ)    จ านวน 1 ห้อง 
                - ห้องอาเซียน                                   จ านวน 1 ห้อง 
                - ห้อง Smart Classroom                จ านวน 1 ห้อง 
                - ห้องศูนย์พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(Museum)  จ านวน 1 ห้อง 
                - ห้องดนตรี                                  จ านวน 1 ห้อง 
                - ห้องนาฏศิลป์                              จ านวน 1 ห้อง 
                - โรงยิม                                      จ านวน 1 ห้อง 
    9.3 คอมพิวเตอร์ จ านวน 149 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการเรียนการสอน 92 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 129 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 20 เครื่อง 
   - จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย 600 คน/วัน                
     คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของนักเรียนท้ังหมด       

9.4 iPad ใช้เพื่อการเรียนการสอน จ านวน 51 เครื่อง 
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    9.5 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ป ีชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมุดโรงเรียน 210 ครั้ง 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 100 ครั้ง 
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  100 ครั้ง 
4. ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ  100 ครั้ง 
5. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (STEM) 250 ครั้ง 
6. ห้องคณิตศาสตร์  250 ครั้ง 
7. ห้องการงานอาชีพ (ทักษะชีวิต) 210 ครั้ง 
8. ห้องศิลปะ  210 ครั้ง 
9. ห้องบล็อกปฐมวัย  150 ครั้ง 
10. ห้องสวนหนังสือ   -    ครั้ง 
11. ห้องดนตรี  210 ครั้ง 

12. ห้องนาฏศิลป์  210 ครั้ง 
13. ห้องโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (สตูดิโอ) 30  ครั้ง 
14. ห้องประชุมใหญ่ (ห้องปกรณ์ อังศุสิงห์)  250 ครั้ง 
15. ห้องประชุมเล็ก (ห้องราศี) 50 ครั้ง 
16. สนามโรงเรียน  250 ครั้ง 
17. โรงยิม (ช้ัน6)  250 ครั้ง 
18. สนามเด็กเล่น (ประตู 1) 150 ครั้ง 
19. สนามเด็กเล่น (ประตู 3)  150 ครั้ง 
20. ห้อง Smart Classroom   70 ครั้ง 
21. ห้องอาเซียน 30 ครั้ง 
22. ห้องศูนย์พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา  60 ครั้ง 

            

    หมายเหตุ  เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคเรียน  
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  เด็กปฐมวัยและนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์
ทุกระดับช้ันและในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์  เด็กปฐมวัยและ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1 - 2  และจัดการเรียนรู้รูปแบบ Onsite สลับกลุ่มเรียน 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6   
 



๑๖ 
 

   9.6  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนรูปแบบออนไลน์ “ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ” 

 

                   

 

** เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
โควิด-19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียนได้ 
 



๑๗ 

 

   9.7 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษาท่ีรายงาน 

ชื่อผู้ให้ความรู้ เร่ืองที่ให้ความรู้ คร้ัง/ปี 
1. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครและคณะ 

ตรวจเย่ียมการเปิดการเรียนสอนตามปกติ 
ในวันแรกของการเปิดเรียน ตามมาตรการปูองกันการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

2 

2. เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์จากโรงพยาบาล
รามาธิบดี 

ด าเนินการตรวจ ATK ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี และครูต่างชาติทุกคน 

1 

3. เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์จากโรงพยาบาล
รามาธิบดี 

ด าเนินการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนท่ีมีความประสงค์
จะเข้าเรียนแบบ On-site 

1 

4. เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ - หน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร 

แนะน าวิธีการตรวจ ATK ให้กับข้าราชการครูและบุคล
การทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี และครูต่างชาติทุกคน 

1 

5. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ ให้กับนักเรียนท่ีมาเรียน On-
site 

1 

6. โรงเรียนมัธยม 14 โรงเรียน ได้แก ่
- โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี 
- โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
- โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
- โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 
- โรงเรียนโยธินบูรณะ 
- โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
- โรงเรียนหอวัง 
- โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 
- โรงเรียนสตรีวิทยา 
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
- โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
- โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
- โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
- โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย ์

แนะแนวการศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ในรูปแบบออนไลน์ 

1  

7.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้ความรู้เรื่องฉีดวัคซีน และฉีด Pfizer  
กลุ่มนักเรียนอายุ 5-11 ปี 

2 

8. ดร.สมชัย ชวลิตธารา ให้ความรู้คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาในการ
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ปี 2565-2569 

1 

9. เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ – หน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร 
 

ฉีดวัคซีนปูองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

1 



๑๘ 

 

ชื่อผู้ให้ความรู้ เร่ืองที่ให้ความรู้ คร้ัง/ปี 
10. นายวิษณุ ทับเท่ียง หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

มอบวัสดุอุปกรณ์ปูองกัน COVID-19 หน้ากากอนามัย
และแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

1 

 
10. ผลงานดีเดน่ในรอบปทีี่ผ่านมา 
      10.1 ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา   
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ รางวัลชมเชย กิจกรรพัฒนาผู้เรียน จากผลงาน 

“8 วิธีลูกเสือไทย รู้ทัน ปูองกันโควิด” ผลงาน
เข้าประกวดส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้  ส่ือ
สร้างสรรค์ปั้นอนาคตไทย 4.0 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนท่ีมีการ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 
3R8C และมีผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ผู้บริหาร   
นางดารณี  คุณอนันต์ โล่รางวัล เพชรรัตนโกสินทร์ในโครงการเพชรแห่ง

แผ่นดิน สาขา เพชรผู้น าเกียรติคุณ ผู้บริหาร
สถานศึกษาดีเด่น 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา ร่วมกับสมาคมเมโรเดียน สภา
องค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ สภาองค์กร
วัฒนธรรมไทยอาเซียน 

นายกิตติศักด์ิ  กาญจนครุฑ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละ
อุทิศตน ในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

นายกิตติศักด์ิ  กาญจนครุฑ รางวัล “ปิยชนน์ คนการศึกษา”เทียบเคียงกับ
รางวัลพระพฤหัสบดี 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

นายกิตติศักด์ิ  กาญจนครุฑ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น 

กระทรวงศึกษาธิการและสมาคม 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษ การศึกษา
ข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

นายกิตติศักด์ิ  กาญจนครุฑ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม 
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.)  
รุ่นท่ี 9 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน  

นางดารณี  คุณอนันต์ 
นายกิตติศักด์ิ  กาญจนครุฑ 
นางอาภาสินี  ประสพศักด์ิ 
นายโชคชัย  จาดเมือง 
 

ข้าราชการครูดีไม่มีวันลา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 



๑๙ 
 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู   
นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์ รางวัล “ปิยชนน์ คนการศึกษา” ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 

นายเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม 
นางสาวสุพิชญา ประสารศรี 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลอันดับ 3  
ในการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ระดับประถมศึกษา 
ตอนปลาย ระดับภาคกลาง  

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) 

นายเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 
ระ ดับ เขตพื้ น ท่ี กา ร ศึกษาประถม ศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นายปิตินันท์ บัวส าลี 
นางสุกัญญา สุขศรีทอง 
นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์ 
นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียง 
นางสาวอภิญา พรชู 
นางสาวเจนณลี ยศไชยวิบูลย์ 

ไ ด้รับรางวัลเกียร ติบัตร “ครู ดีศรีประถม
กรุงเทพ” จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสาวอติภา เกษมวัฒนา 
นางสาวปพรรัตน์ สมยาโลน 
นางสาวสุพร  อุดมชุม 

ไ ด้รับคัดเลือกเป็น“บุคคลรัก ศรัทธาและ
เสียสละ อุทิศตน ในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา” 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวศศิธร  เจียงพัฒนากิจ ครูดีในดวงใจ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

นางสสิธร  หิรัญ ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น"  
ในกรุงเทพมหานคร ประจ าปี  2564 ประเภท
ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

นางนงเยาว์ ขันค า ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อม
ประกาศเกียรติคุณ  การประกวดส่ิงประดิษฐ์
และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับ
ประถมศึกษา ระดับภาคกลาง 
 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) 

นายณตะนาว เนียมอ่อน 
นายสุรชัย ศรีโยธี 
นางสาวอภิญา พรชู 
 

รางวัลครูดีศรีอนุบาลสามเสนฯ 
ในดวงใจ ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 



๒๐ 
 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 
 
 
นางสาวหทัยรัตน์ ภัทรมานิต                       
นางสาวเบญญา จันทรวิจิตร 
นางสาวจาริณี  บุญกอง 
นางสาวปพรรัตน์ สมยาโลน 
นายณตะนาว เนียมอ่อน 
นางสาวทิพวรรณ แก้วพิมพ์ 
นางสาวมณฑิรา แสงสุข 
นางสาวอติภา เกษมวัฒนา 
นางสาววิมล ธรรมโรเวศน์ 
นางสาวรัตนาพร จันทร์พรหม 

รางวัลครูดีศรีอนุบาลสามเสนฯ  
ดีเด่นด้านนวัตกรรมส่ือ เทคโนโลยี  
ปีการศึกษา 2564 
รางวัลระดับดีมาก 
    
รางวัลระดับดี 
 
 
รางวัลชมเชย 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

 
 
นางรุ่งลักษณ์  ภู่สุข     
นางสาวสาธนี  จรรยามั่น                             

รางวัลครูดีศรีอนุบาลสามเสนฯ ดีเด่น 
ด้านนวัตกรรมส่ือส่ิงพิมพ ์ปีการศึกษา 2564 
รางวัลระดับดีมาก 
รางวัลระดับดี 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

 
 
 
นางสาวเจนณลี  ยศไชยวิบูลย์ 
นางสุกัญญา  สุขศรีทอง  
นางสาวสุพิชญา  แสงแก้ว 
นางสาวอภิญา พรชู 
นางสาวทิพวรรณ แก้วพิมพ์ 
นางสาวสุนทรีย์  อ่วมปราณี 
นางสาวชัญญานุช  กลีบอุบล 
นายสุวสันต์ ค าภักดี  

รางวัลครูดีศรีอนุบาลสามเสนฯ  
ดีเด่นด้านนวัตกรรมส่ือส่ิงประดิษฐ์  
ปีการศึกษา 2564 
รางวัลระดับดีมาก 
 
รางวัลระดับดี 
 
รางวัลชมเชย 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

 
 
 
นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ 
นางสาววิมล  ธรรมโรเวศน์ 

รางวัลครูดีศรีอนุบาลสามเสนฯ  
ดีเด่นด้านนวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2564 
ระดับดีมาก 
รางวัลชมเชย 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

นางสาวศศิธร   เจียงพัฒนากิจ 
นางสาวรัตนาพร จันทร์พรหม 
นางสาวบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ 
นางสาวปานเทพิน อัศวธ ารงกิติ   
 

รางวัลครูดีศรีอนุบาลสามเสนฯ ดีเด่นด้านการ
สอน ปีการศึกษา 2564 

 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 



๒๑ 
 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางพัชราภรณ์  วงศ์ประทุม 
นางสาวเบญญา จันทรวิจิตร 
นางสาวชัญญานุช กลีบอุบล 
นางสาวลาวัลย์    แย้มประสงค์ 
นางสาวหทัยรัตน์   ภัทรมานิต 

รางวัลครูดีศรีอนุบาลสามเสนฯ ดีเด่นด้านการ
สอน ปีการศึกษา 2564 

 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

นายสุรชัย  ศรีโยธี 
นางสาวนงนุช จ่าบาล   
นางสาวฉวีวรรณ  ประกอบเสียง 
นางสาวจิตนา สังข์ทอง 
นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ   
นางบังเอิญ  เช้ือชุ่ม 
นางพัชราภรณ์  วงศ์ประทุม     

รางวัลครูดีศรีอนุบาลสามเสนฯ ดีเด่นด้านการ
ครองตน ครองคน ครองธรรม 
ปีการศึกษา 2564 

 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

นายสุรชัย ศรีโยธี   
นางสาวปพรรัตน์ สมยาโลน 
นางสาวศศิธร  เจียงพัฒนากิจ 
นางสาวสสิธร หิรัญ 
นางปติิจิต ยี่สุ่นเทศ   
นางสาวฉวีวรรณ  ประกอบเสียง 
นางสาวจิตนา สังข์ทอง 
นางสาวสุคนธ์พิศา  วรรณวงษ์  
นางบังเอิญ  เช้ือชุ่ม 
นางวันเพญ็ ส าลีขาว     

รางวัลครูดีศรีอนุบาลสามเสนฯ ดีเด่นด้านการ
สนับสนุนการบริหารจัดการสายช้ัน ปีการศึกษา 
2564 
 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

นางสาวรัตนาพร  จันทร์พรหม   
นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ   
นายเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม   
นางสาวเบญญา  จันทรวิจิตร   
นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม   
นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์  
นายปิตินันท์ บัวส าลี 
นางสาวอติภา เกษมวัฒนา     

รางวัลครูดีศรีอนุบาลสามเสนฯ ดีเด่นด้านการ
สนับสนุนการบริหารจัดการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 
 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

นางสาวสรารัตน์  ฝากไธสง 
นางสาวปพรรัตน์  สมยาโลน 
นางเมธาวี  อุดมทัศนีย์ 
นางสสิธร  หิรัญ 
นายสุรชัย  ศรีโยธี 
นางสาวสินีนารถ นรินทรสรศักด์ิ 
นางปิติจิต ยี่สุนเทศ 
นางรุ่งลักษณ์  ภู่สุข   
นางสาวนงนุช  จ่าบาล 

ข้าราชการครูดีไม่มีวันลา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 



๒๒ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวสุนทรีย์  อ่วมปราณี 
นางสาวมยุรา  สุระนิตย์ 
นางสาวศิริลักษณ์  วงค์พุฒ  
นางเบญจพร บุญญานุวัตร 
นางสาวเจนณลี  ยศไชยวิบูลย์ 
นางสาวอภิญา  พรชู 
นางสาววิมล  ธรรมโรเวศน์ 
นางสาวสุพร  อุดมชุม 
นางสาวจิตนา  สังข์ทอง 
นางสาวนงเยาว์  ขันค า 
นางนฤมล  เปล่ียนแพ 
นางสาวกานดาภร  พุกสุวรรณ 
นางสาวบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ 
นางสาวปานเทพิน  อัศวธ ารงกิติ 
นางสาวขันทอง  วงษ์แก้ว 
นายเฉลิมชัย  วัดเข้าหลาม 
นางสาวสุคนธ์พิศา  วรรณวงษ์ 
นางสาวจาริณี  บุญกอง 
นางสาวเบญญา  จันทรวิจิตร 
นางบังเอิญ  เช้ือชุ่ม 
นางพิมพ์สิริ  จิตรามวงศ์ 
นางสาวลาวัลย์  แย้มประสงค์ 
นางสาวรัตนาพร  จันทร์พรหม 
นางสาวอติภา  เกษมวัฒนา 
นางพัชราภรณ์  วงศ์ประทุม 
นางวันเพญ็  ส าลีขาว 
นายปิตินันท์ บัวส าลี 

  

บุคลากรและลูกจ้าง   
นายอุดม จันทร์เศรษฐี 
นางประทิน  จันทร์เศรษฐี 

ข้าราชการครูดี-บุคลากรดี ไม่มีวันลา ปี
การศึกษา 2564 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

นักเรียน   

เด็กหญิงธารใส ไตรคุ้มพันธุ์ 
เด็กหญิงเมธปิยา อุดมทัศนีย์ 
เด็กหญิงสุชาดา ปิติพืชญ์ 

รางวัลอันดับ 3 ในการประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคกลาง  

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) 

เด็กหญิงนัฐพัชร์ สีเท่ียงธรรม รางวัลเหรียญเงิน การทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในประเภทประถมศึกษา       
ตอนปลาย โครงการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งท่ี 1 
 

บริษัทอคาแดมิค คอนเทสต์       
ประเทศไทย (จ ากัด) 



๒๓ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายอัครชัย จุลมูล รางวัลเหรียญทอง จากผลทดสอบ TEDET วิชา

คณิตศาสตร์ โครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(TEDET) 

โครงการประเมินและพัฒนาสู่          
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) 

เด็กชายณัชพล ต้ังศรีสกุล 
เด็กหญิงนันท์นพิน บูรณวนิช 

รางวัลเหรียญทองแดง จากผลทดสอบ TEDET 
วิชาคณิตศาสตร์ โครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(TEDET) 

โครงการประเมินและพัฒนาสู่          
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) 

เด็กชายอินทัช ต้ังกิตติมศักดิ์ 
เด็กชายธัชชัย  เหล่าชินชาติ 

รางวัลเหรียญเงิน จากผลทดสอบ TEDET วิชา
วิทยาศาสตร์ โครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(TEDET) 

โครงการประเมินและพัฒนาสู่          
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) 

เด็กชายณัชพล ต้ังศรีสกุล 
เด็กชายอัครชัย จุลมูล 

รางวัลเหรียญทองแดง จากผลทดสอบ TEDET 
วิชาวิทยาศาสตร์ โครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(TEDET) 

โครงการประเมินและพัฒนาสู่           
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) 

เด็กชายรวีโรจน์ กิจวัฒนหิรัญ 
เด็กชายศุภวัชช์ อรัญนารถ 
เด็กหญิงนัฐพัชร์ สีเท่ียงธรรม 

ได้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์         100 
คะแนน 

สถาบันการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(องค์การมหาชน) 

เด็กชายกวินพงศ์ เผ่าพันธุ์ 
เด็กชายณัชพล ต้ังศรีสกุล 

 

ได้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ        100 
คะแนน 

สถาบันการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(องค์การมหาชน) 

เด็กชายกฤตานน  ตราชูกุล 
เด็กชายธนาตุล  ญาณจรัส 
เด็กชายสารสนเทศ  ณ ล าพูน 
เด็กชายกวินพงศ์  เผ่าพันธุ์ 
เด็กชายพีรวัส  ทรัพย์เจริญ 
เด็กชายณัชพล  ต้ังศรีสกุล 
เด็กชายศุภวัชช์  อรัญนารถ 
เด็กชายสัณหณัฐ  วิชัย 
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ช่ืนสวัสด์ิ 
เด็กหญิงนัฐพัชร์  สีเท่ียงธรรม 

ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 50 คนกับ 
การแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ 
(National Scratch Competition ประจ าปี 
2021) 

National Scratch Competition 
ประจ าปี 2021 
ท่ีโรงเรียนสาธิตพัฒนา 

เด็กชายอินทัช วิสูญ     
เด็กชายกวินพงศ์ เผ่าพันธ์   
เด็กหญิงมนรดา สายเนียม 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมประกาศ 
เกียรติคุณ  การประกวดส่ิงประดิษฐ์และ
นวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ระดับประถมศึกษา ระดับภาคกลาง 
 
 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) 



๒๔ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายณัฐรัชต์ หลิมรัตน์ รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงสากล

ระดับอนุบาลปีท่ี 1-3 ในสัปดาห์ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

เด็กหญิงพัลวรินทร์ เพชรพลอย รางวัลรองชนะเลิศการประกวดร้องเพลงสากล
ระดับอนุบาลปีท่ี 1-3 ในสัปดาห์ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

เด็กหญิงเอวรินทร์ เพ่งรุง่เรืองวงษ ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้อง
เพลงสากลระดับอนุบาลปีท่ี 1-3 
ในสัปดาห์ภาษาอังกฤษ กิจกรรม 
วันคริสต์มาส 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

เด็กหญิงธนกชพร ปานมุนี 
เด็กชายอานนท์ สุขกะสิ 

รางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลงสากลระดับ
อนุบาลปีท่ี 1-3 ในสัปดาห์ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

เด็กหญิงพิมพ์พัน  หงษ์สุมาลย์ รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงสากล
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ในสัปดาห์
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมวันคริสต์มาส 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

เด็กหญิงกัญญาภัทร สุนทรศร รางวัลรองชนะเลิศการประกวดร้องเพลงสากล
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ในสัปดาห์
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมวันคริสต์มาส 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

เด็กชายศุภณัฐ อริยรัตนธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้อง
เพลงสากลระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ใน
สัปดาห์ภาษาอังกฤษ กิจกรรม 
วันคริสต์มาส 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

เด็กหญิงปุณยฉัตร เดือนฉาย รางวัลชมเชยการประกวดร้องเพลงสากลระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ในสัปดาห์ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

เด็กชายชินวัชร์ ภโววาท รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงสากล
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ในสัปดาห์
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมวันคริสต์มาส 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

เด็กหญิงลัลลักษณ์ นาคกุล รางวัลรองชนะเลิศการประกวดร้องเพลงสากล
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ในสัปดาห์
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมวันคริสต์มาส 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

เด็กหญิงอมรรัก เปล่ียนแพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้อง
เพลงสากลระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ใน
สัปดาห์ภาษาอังกฤษ กิจกรรม 
วันคริสต์มาส 
 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 



๒๕ 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงอิงฟูา สระสมบูรณ์ 
เด็กหญิงโศภิตา ก าเหนิดแขก 

รางวัลชมเชยการประกวดร้องเพลงสากลระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ในสัปดาห์ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

   10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลส าเร็จ 

ที่ 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนนิการ(ย่อๆ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 โครงการการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ
โครงการ (Project 
Approach) 
ออนไลน์  

 

1. เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง               
เกิดความคิด ความรู้ 
ความเข้าใจและ
แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ 
2.เพื่อให้ครูปฐมวัย
สามารถจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบโครงการ 
(Project Approach) 
ออนไลน์ได้ 

  

1.ประชุมวางแผน และจัดอบรม 
กลุ่มย่อย  
2.จัดการเรียนการสอนรูปแบบโครงการ 
(Project Approach) ออนไลน์  
3.จัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
โครงการ (Project Approach) ออนไลน์ 
แล้วเด็กน าเสนอผลงานผ่าน Google 
Meet 
4.จัดท าเล่มสรุปโครงการจัดการเรียนรู้
รูปแบบโครงการ  
(Project Approach) ออนไลน์  

1.เด็กปฐมวัยเรียนรู้
จากประสบการณ์
ตรง เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
2.ครูปฐมวัยสามารถ
จัดการเรียนการสอน
รูปแบบโครงการ 
(Project 
Approach) 
ออนไลน์ได้ 

2 ห้องเรียนออนไลน์
โรงเรียนอนุบาล
สามเสนฯ 

เพื่อให้นักเรียนทุกคน
สามารถเรียนรู้ตาม
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาล
สามเสนฯ                         
ปีการศึกษา 2564          
ในสถานการณ์                  
การแพรระบาดของโรค
ติดตอเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019  
(COVID-19)  ท้ังใน
ระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 

1. คณะครูและผู้บริหารร่วมกันถอดบทเรียน
จากการจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดตอเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในปี
การศึกษา 2563 มผีลการด าเนินการและ
ปัญหาดังนี้ 
ระยะที่ 1 จัดการเรียนรู้ผ่าน Google 
Classroom, กลุ่ม Line ห้องเรียน ควบคู่กับ
ชุดอุปกรณ์(ปฐมวัย)เอกสาร ใบงาน หนังสือ
เรียนและหนังสือแบบฝึกหัด(ประถมศึกษา) 
พบว่าการใช้ Google Classroom  ไม่
เหมาะสมกับนักเรียนระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษา เนื่องจากนักเรียนต้อง 
ใส่รหัสเข้าเรียน ท าให้เกิดความยุ่งยาก และ
สร้างความสับสนในการเข้าเรียน  
ระยะที่ 2 จัดการเรียนรู้ผ่านกลุ่ม Line 
ห้องเรียนด้วยตารางมอบหมายงานลิงก์และ 

1.นักเรียนพร้อมท่ีจะ
ต่อยอดความรู้สู่
ระดับช้ันต่อไปได้
อย่างสมบูรณ์ 
2.นักเรียนเข้าถึงการ
เรียนรู้ได้ง่าย 
ทบทวนซ้ าได้
ตลอดเวลา 
3.นักเรียนมีภาระ
งานลดลงและลด
ภาระผู้ปกครอง 
4.ครูสอนแบบ
เรียลไทม์มี
ปฏิสัมพันธ์กับ
นักเรียน 
5.ครูและโรงเรียนมี
การจัดเก็บส่ือการ  
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ที่ 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนนิการ(ย่อๆ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

   บาร์โค้ดของคลิปการสอนแต่ละวิชา โดย
ครูผู้สอนสร้างเองหรือจาก YouTube ส่ือ
ต่างๆบนอินเทอร์เน็ต ควบคู่กับชุดอุปกรณ์ 
(ปฐมวัย)หนังสือเรียนและหนังสือแบบฝึกหัด
(ประถมศึกษา)  ซึ่งครูประจ าช้ันจะรวบรวม
ท าเป็นตารางมอบหมายงานแล้วส่งให้
ผู้ปกครองทุกวัน ตอนเย็น พบว่านักเรียนบาง
คนไม่สามารถเข้าถึงตารางมอบหมายงาน
และคลิปการสอนตามท่ีครูส่งให้กับผู้ปกครอง 
2. โรงเรียนสร้างแบบส ารวจความพร้อมทาง
เทคโนโลยีและเครื่องมือ ส่ือสาร ได้แก่ 
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์  แล็บท็อป  ไอ
แพด  แท็บเล็ต ฯลฯ ของครู นักเรียนและ
ผู้ปกครองต้ังแต่ระดับช้ันปฐมวัยถึง
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ Google Form 
ส่งลิงก์ถึงผู้ปกครองทางกลุ่มไลน์ห้องเรียน 
พบว่าครู นักเรียนและผู้ปกครองมีความ
พร้อมเฉล่ียร้อยละ 80 
3. โรงเรียนน าส่ิงท่ีได้จากการถอดบทเรียน
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์
การแพรระบาดของโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรน
า 2019 (COVID-19)  ในปีการศึกษา 
2563  และความพร้อมทางเทคโนโลยี/
เครื่องมือส่ือสารมาออกแบบนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนทางไกล              ปี
การศึกษา 2564 ช่ือว่า ห้องเรียนออนไลน์ 
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ซึ่งครูผู้สอนต้องใช้  
2 แพลตฟอร์มหลัก คือ Google Site และ 
Google Meet  โดยครูผู้สอนแต่ละคนต้องมี 
Google Site ทุกวิชาท่ีตนเองสอน เพื่อเป็น
คลังรวบรวมรายละเอียดของวิชาและคลิป
การสอนทุกช่ัวโมงท่ีบันทึกจากการสอน
ออนไลน์ผ่านGoogle Meet ส าหรับนักเรียน  

เรียนรู้ที่เป็นระบบ 
และนักเรียนได้
เรียนรู้ตามหลักสูตร 
6.โรงเรียนอืน่ๆ 
สามารถน าไปใช้เป็น
ส่ือการสอนเข้าทาง
เว็บไซต์โรงเรียน
อนุบาลสามเสนฯ 
 



๒๗ 

 

ที่ 
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนนิการ(ย่อๆ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

   เข้าดูย้อนหลัง ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าเรียน
ออนไลน์ได้ในแต่ละช่ัวโมง   
4. โรงเรียนด าเนินการจัดท า “ห้องเรียน
ออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ” มี
ขั้นตอนดังนี ้
4.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ให้กับครูทุกคน โดย
ครูผู้สอนทุกคนสร้าง Google Site ทุกวิชาท่ี
ตนเองสอน ประกอบด้วย แนะน าครูผู้สอน 
แนะน าวิชา หนังสือเรียนและหนังสือ
แบบฝึกหัด แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ช่องทาง
ติดต่อครูผู้สอน แล้วรวบรวมลิงก์ให้กับครู
ผู้ดูแล Site ของระดับช้ัน แล้วส่งต่อให้กับครู
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์
โรงเรียน เพื่อจัดท าระบบห้องเรียนออนไลน์ 
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ               
4.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Google 
Meet ในการสอนออนไลน์และการบันทึก
คลิปการสอนให้กับครูทุกคน ซึ่งครูทุกคนต้อง
สร้างลิงค์ห้องเรียน Google Meet แล้ว
รวบรวมลิงก์ให้กับครูผู้ดูแล Site ของ
ระดับช้ัน แล้วส่งต่อให้กับครูผู้ดูแลระบบ
เว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียน เพื่อจัดท า  
ระบบห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลสาม
เสนฯ    
5. นักเรียนเข้าเรียนรู้ตามตารางเรียนผ่าน
หน้าเว็บไซต์โรงเรียน  
6. สรุปการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน
ออนไลน์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
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11. ผลการประเมนิคณุภาพภายในรอบปทีี่ผ่านมา (ปกีารศกึษา 2564) 
 11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย   ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ ปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ยอดเย่ียม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้    ยอดเย่ียม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ยอดเย่ียม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ยอดเย่ียม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเย่ียม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ยอดเย่ียม 
2.5 ให้บริการส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

ยอดเย่ียม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม ยอดเย่ียม 
ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ยอดเย่ียม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเย่ียม 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเย่ียม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                        

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม 
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 11.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ยอดเย่ียม 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ยอดเย่ียม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเย่ียม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยอดเย่ียม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเย่ียม 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ยอดเย่ียม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานท่ีก าหนด ยอดเย่ียม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเย่ียม 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานท่ี 1 ยอดเยี่ยม 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ 
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ยอดเย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานท่ี 2 ยอดเยี่ยม 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเย่ียม 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเย่ียม 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานท่ี 3 ยอดเยี่ยม 
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12. ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา รอบสาม  (รอบสี่ ถ้ามี) 
12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย   5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย   10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป   10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 33.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาของสถานศึกษา 15.00 13.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  8  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  5.00 4.96 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     
ตัวบ่งชี้ที่  9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์     
               พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น  
                  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสง่เสริมบทบาทของสถานศึกษา   2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา มาตรฐาน 
                 และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 96.46 ดีมาก 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 96.46 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง  เนื่องจาก ...................................... 
 
12.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.70 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.88 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 10.00 9.55 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 9.36 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 14.92 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และต้นสังกัด 5.00 4.96 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจและ  
                วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น  
                  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสง่เสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน         
                  รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ  
                  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 91.17 ดีมาก 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดีมาก  โดยมีค่าเฉล่ีย 91.17   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง  เนื่องจาก ................................ 
 

13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 

1.  ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง 
2.  ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตน  ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ 
3.  นักเรียนมีศักยภาพด้านวิชาการ  ได้รับรางวัลจากหลาย ๆ หน่วยงาน 
4.  ผู้ปกครอง  ชุมชน และหน่วยงานภายนอกมีส่วนรวมสนับสนุน  ส่งเสริมในด้านการจัดการศึกษา 
5.  โรงเรียนมีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่า 
     ค่าเฉล่ียของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา 
6.  โรงเรียนมีลักษณะทางกายภาพที่ดี  สะอาด  เรียบร้อย  มีห้องปฏิบัติการท่ีทันสมัย และเอื้อต่อ 

 การส่งเสริมการเรียนรู้ 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
จุดเด่น 
 1. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 
 2. ผู้บริหารมีความรอบรู้และสามารถบริหารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัย 
 3. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามวิสัยทัศน์ สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. การจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 2. องค์ความรู้ของครูผู้สอนในการประเมินพัฒนาการตามวัย 4 ด้าน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
   เนื่องจากสถานศึกษาอยู่ใกล้สถานท่ีท่ีกลุ่มบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ มักใช้เป็นท่ีชุมนุม
ทางการเมืองเพื่อเรียกร้องสิทธิ/ความต้องการต่อรัฐบาล ซึ่งผู้เรียนมักได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว อาทิ 
ความปลอดภัยในการเดินทาง ไป-กลับ การรับรู้ รับฟังถ้อยค าท่ีไม่เหมาะสม ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรอบรม ให้



๓๒ 

 

ความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อปูองปรามไม่ให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกับวัย หรือพฤติกรรมเลียนแบบอีกท้ังผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีมาตรการในการปูองกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
         1)  สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ
และกิจกรรมต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการวางระบบการนิเทศภายในอย่างชัดเจน มีปฏิทินการนิเทศและ
ด าเนินการตามปฏิทินอย่างต่อเนื่อง การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
สถานศึกษาควรเปรียบเทียบกับเปูาหมาย ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ เพื่อให้ทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหา ตรวจสอบ
ผลส าเร็จของงาน และมีข้อมูลประกอบการวางแผนปรับปรุง พัฒนาให้บรรลุเปูาหมายตามแผน 
         2) สถานศึกษาควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะปลอดภัย
และเอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย การเพิ่มแสงสว่างภายในห้องเรียน การจัดหาฝาครอบ
ปล๊ักไฟ การปรับปรุงระบบการระบายอากาศในห้องเรียนเพื่อแก้ปัญหากล่ินเหม็นจากท่อระบายน้ าและวาง
แผนการปรับขยายห้องเรียนหรือเพิ่มจ านวนห้องเรียนให้เหมาะสมกับจ านวนผู้เรียนและเอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรม 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   เนื่องจากเกณฑ์การประเมินพัฒนาการบางส่วนเป็นนามธรรมมากกว่าเป็นรูปธรรม จึงท าให้ครู
บางส่วนยังไม่สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็กและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กได้
อย่างชัดเจน ดังนั้นครูควรได้รับการอบรมพัฒนา เพื่อเติมเต็มในเรื่องการประเมินพัฒนาการของเด็กตามวัยให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น และควรพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้มีลักษณะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยการน าแนว
ทางการประเมินตามสภาพจริงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็กและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 14.1 สรุปการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 สภาพปัญหา  
 1. โรงเรียนต้ังอยู่ใกล้แหล่งชุมชน และใกล้สถานท่ีส าคัญต่าง ๆ ส่งผลให้การจราจรติดขัดและท า
 ให้มีมลพิษทางอากาศและทางเสียง 
 2. โรงเรียนมีพื้นท่ีจ ากัด ไม่รองรับการจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่ของนักเรียนท้ังโรงเรียน 
 3. ขาดแคลนครูวิชาเอก การงานอาชีพ สังคมศึกษา และนาฏศิลป์ 
 4. ผู้ปกครองบางส่วนไม่ตระหนักในการดูแล เรื่อง การรับประทานอาหารของบุตรหลานให้ถูก
 หลักโภชนาการ 
 5. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ท างานนอกบ้าน ท้ังบิดา มารดา ประกอบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
 และปัญหาการจราจร ท าให้มีเวลาน้อยในการดูแล อบรมบ่มนิสัยบุตรอย่างใกล้ชิด 

6. โรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนท่ีวางไว้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) 

 จุดเด่น  
 1. โรงเรียนเป็นศูนย์ปฐมวัยต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ High scope ของส านักงานเขตพื้นท่ี
 การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2. มีแหล่งเรียนรู้ มีส่ือเทคโนโลยีในห้องเรียนเหมาะสม มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้
 ของผู้เรียน 



๓๓ 

 

 3. โรงเรียนมีการบริหารการจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
 2019 (COVID-19) อย่างเป็นระบบชัดเจน มีคุณภาพ น าไปเป็นแบบอย่างได้ 
 4. ครูมีความรู้ ความสามารถ มีความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 5. มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง สืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
 6. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 7. โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ของนักเรียนช้ัน
 ประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียของประเทศทุกวิชา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 8. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเย่ียม 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. จัดกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและการทดสอบระดับชาติ
 ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะ ในศตวรรษท่ี 21 ผ่าน
 กระบวนการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการสะเต็มศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน
 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
 4. จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความรู้ ด้านภาษาอังกฤษในการส่ือสารใน
 ชีวิตประจ าวัน 
 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Avtive Learning และเน้นทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง 
 6. ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียน และน าผลการวิจัยมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

15. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน (ป.1 - ป.6)   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 3  
ขี้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขี้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 142 0 0 0 0 1 2 2 137 141 99.30 
2. คณิตศาสตร ์ 142 0 0 0 0 1 3 1 137 141 99.30 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 142 0 0 0 0 0 0 0 142 142 100.00 
4. สังคมศึกษาฯ 142 0 0 0 0 0 0 0 142 142 100.00 
5. ประวัติศาสตร ์ 142 0 0 0 0 0 1 0 141 142 100.00 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 142 0 0 0 0 0 0 0 142 142 100.00 
7. ศิลปะ 142 0 0 0 0 0 0 0 142 142 100.00 
8. การงานอาชีพ 142 0 0 0 0 0 0 1 141 142 100.00 
9. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 142 0 0 0 0 0 0 0 142 142 100.00 
10. รายวิชาเพ่ิมเติม 
 (เสริมทักษะภาษาไทย) 

142 0 0 0 0 1 1 4 136 141 99.30 

11. รายวิชาเพ่ิมเติม (หน้าท่ีพลเมือง) 142 0 0 0 0 0 0 0 142 142 100.00 

12. รายวิชาเพ่ิมเติม (ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร) 

142 0 0 0 0 0 0 2 140 142 100.00 

13. รายวิชาเพ่ิมเติม (เสริมทักษะการ
อ่านเขียนภาษาอังกฤษ) 

142 0 0 0 0 0 0 1 141 142 100.00 

 

นักเรียนร้อยละ  99.84 ได้คะแนนรวมทุกวิชา ระดับ 3 ข้ึนไป 
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100
99.3 99.3 100 100 100 100 100 100 100 99.3 100 100 100 

0.7 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 

ร้อ
ยล

ะ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ระดับช้ันประถมศกึษาปทีี่ 1 

ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ต่ ากว่าระดับ 3  



๓๖ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 3  
ขี้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขี้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 138 0 0 2 2 3 3 10 118 131 94.93 
2. คณิตศาสตร ์ 138 0 0 1 1 2 4 10 120 134 97.10 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 138 0 0 0 0 0 2 4 132 138 100.00 
4. สังคมศึกษาฯ 138 0 0 0 0 0 0 2 136 138 100.00 
5. ประวัติศาสตร ์ 138 0 0 0 0 0 1 0 137 138 100.00 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 138 0 0 0 0 0 2 5 131 138 100.00 
7. ศิลปะ 138 0 0 0 0 0 0 2 136 138 100.00 
8. การงานอาชีพ 138 0 0 0 0 0 0 0 138 138 100.00 
9. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 138 0 0 0 1 0 4 0 133 137 99.28 
10. รายวิชาเพ่ิมเติม (หน้าท่ีพลเมือง) 138 0 0 0 0 0 0 1 137 138 100.00 
11. รายวิชาเพ่ิมเติม (ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร) 

138 0 0 0 1 0 2 6 129 137 99.28 

12. รายวิชาเพ่ิมเติม (เสริมทักษะ 
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษ) 

138 0 0 0 0 3 1 2 132 135 97.83 

13. รายวิชาเพ่ิมเติม (ภาษาจีน) 138 0 3 0 0 1 4 7 123 134 97.10 
 

นักเรียนร้อยละ  98.89  ได้คะแนนรวมทุกวิชา ระดับ 3 ข้ึนไป 
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100
94.93 97.1 100 100 100 100 100 100 99.28 100 99.28 97.83 97.1 

5.07 2.9 0 0 0 0 0 0 0.72 0 0.72 2.17 2.9 

ร้อ
ยล

ะ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ระดับช้ันประถมศกึษาปทีี่ 2 

ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ต่ ากว่าระดับ 3  



๓๘ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 3  
ขี้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขี้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 148 0 0 0 2 7 13 20 106 139 93.92 
2. คณิตศาสตร ์ 148 0 0 1 2 5 9 10 121 140 94.59 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 148 0 0 0 1 4 10 22 111 143 96.62 
4. สังคมศึกษาฯ 148 0 0 0 0 0 0 5 143 148 100.00 
5. ประวัติศาสตร ์ 148 0 0 0 0 0 3 3 142 148 100.00 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 148 0 0 0 0 0 0 4 144 148 100.00 
7. ศิลปะ 148 0 0 0 0 0 1 8 139 148 100.00 
8. การงานอาชีพ 148 0 0 0 0 0 0 0 148 148 100.00 
9. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 148 0 0 2 0 3 9 15 119 143 96.62 
10. รายวิชาเพ่ิมเติม (หน้าท่ีพลเมือง) 148 0 0 0 0 0 0 2 146 148 100.00 
11. รายวิชาเพ่ิมเติม (ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร) 148 0 0 0 1 1 4 4 138 146 98.65 

12.รายวิชาเพ่ิมเติม (เสริมทักษะการ
อ่านเขียนภาษาอังกฤษ) 148 0 0 0 1 0 6 8 133 147 99.32 

13. รายวิชาเพ่ิมเติม (ภาษาจีน) 148 0 0 1 4 1 3 12 127 142 95.95 
 

นักเรียนร้อยละ  98.13  ได้คะแนนรวมทุกวิชา ระดับ 3 ข้ึนไป 
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100 93.92 94.59 96.62 100 100 100 100 100 96.62 100 98.65 99.32 95.95 

6.08 5.41 3.38 0 0 0 0 0 3.38 0 1.35 0.68 4.05 

ร้อ
ยล

ะ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ระดับช้ันประถมศกึษาปทีี่ 3 

ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ต่ ากว่าระดับ 3  



๔๐ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 3  
ขี้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขี้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 146 0 1 1 3 1 11 22 107 140 95.89 
2. คณิตศาสตร ์ 146 0 0 0 1 8 13 21 103 137 93.84 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 146 0 0 1 1 5 9 19 111 139 95.21 
4. สังคมศึกษาฯ 146 0 0 0 0 0 6 9 131 146 100.00 
5. ประวัติศาสตร ์ 146 0 0 0 3 5 9 13 116 138 94.52 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 146 0 0 0 0 0 1 1 144 146 100.00 
7. ศิลปะ 146 0 0 0 0 0 3 9 134 146 100.00 
8. การงานอาชีพ 146 0 0 0 0 1 2 7 136 145 99.32 
9. ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 146 0 1 6 7 8 10 14 100 124 84.93 

10. รายวิชาเพ่ิมเติม (หน้าท่ี
พลเมือง) 146 0 0 0 0 0 2 5 139 146 100.00 

11. รายวิชาเพ่ิมเติม 
(ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร) 146 0 0 0 3 3 7 18 115 140 95.89 

12. รายวิชาเพ่ิมเติม (เสริมทักษะ
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษ) 146 0 0 0 3 6 2 9 126 137 93.84 

13. รายวิชาเพ่ิมเติม (ภาษาจีน) 146 0 4 1 1 7 3 11 119 133 91.10 
 

นักเรียนร้อยละ  95.73  ได้คะแนนรวมทุกวิชา ระดับ 3 ข้ึนไป 
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4.11 6.16 4.79 0 
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0 0 0.68 

15.07 

0 4.11 6.16 8.9 

ร้อ
ยล

ะ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ระดับช้ันประถมศกึษาปทีี่ 4 

ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ต่ ากว่าระดับ 3  



๔๒ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 3  
ขี้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขี้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 140 0 0 1 2 5 18 27 87 132 94.29 
2. คณิตศาสตร ์ 140 0 8 4 12 12 20 19 65 104 74.29 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 140 0 0 0 1 6 11 19 103 133 95.00 
4. สังคมศึกษาฯ 140 0 1 0 3 4 12 23 97 132 94.29 
5. ประวัติศาสตร ์ 140 0 0 0 2 9 13 27 89 129 92.14 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 140 0 0 0 0 0 2 0 138 140 100.00 
7. ศิลปะ 140 0 0 0 0 0 6 7 127 140 100.00 
8. การงานอาชีพ 140 0 0 0 0 0 5 9 126 140 100.00 
9. ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 140 0 3 5 2 11 12 21 86 119 85.00 

10. รายวิชาเพ่ิมเติม (หน้าท่ี
พลเมือง) 140 0 0 0 1 3 1 10 125 136 97.14 

11. รายวิชาเพ่ิมเติม 
(ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร) 140 0 0 0 1 4 5 27 103 135 96.43 

12. รายวิชาเพ่ิมเติม (เสริมทักษะ
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษ) 140 0 0 2 2 9 8 20 99 127 90.71 

13. รายวิชาเพ่ิมเติม (ภาษาจีน) 140 0 0 1 6 7 5 10 111 126 90.00 
 

นักเรียนร้อยละ  93.02  ได้คะแนนรวมทุกวิชา ระดับ 3 ข้ึนไป 
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ร้อ
ยล

ะ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ระดับช้ันประถมศกึษาปทีี่ 5 

ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ต่ ากว่าระดับ 3  



๔๔ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน
นักเรียน 

ที่ได้
ระดับ 3  
ขี้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
3 ขี้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 145 0 3 11 13 24 35 24 35 94 64.83 
2. คณิตศาสตร ์ 145 0 7 12 24 15 30 17 40 87 60.00 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 145 0 0 5 7 19 22 29 63 114 78.62 
4. สังคมศึกษาฯ 145 0 0 0 4 9 20 27 85 132 91.03 
5. ประวัติศาสตร ์ 145 0 0 0 4 11 26 22 82 130 89.66 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 145 0 0 0 0 0 7 18 120 145 100.00 
7. ศิลปะ 145 0 0 0 0 0 13 12 120 145 100.00 
8. การงานอาชีพ 145 0 0 0 2 4 2 19 118 139 95.86 
9. ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 145 0 5 4 10 8 18 20 80 118 81.38 

10. รายวิชาเพ่ิมเติม (หน้าท่ี
พลเมือง) 145 0 0 0 5 9 13 15 103 131 90.34 

11. รายวิชาเพ่ิมเติม 
(ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร) 145 0 0 3 4 7 7 25 99 131 90.34 

12. รายวิชาเพ่ิมเติม (เสริมทักษะ
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษ) 145 0 1 6 13 18 19 18 70 107 73.79 

13. รายวิชาเพ่ิมเติม (ภาษาจีน) 145 0 4 4 8 10 12 17 90 119 82.07 
14. รายวิชาเพ่ิมเติม (IS) 145 0 1 4 3 10 28 25 74 127 87.59 
 

              นักเรียนร้อยละ  84.68  ได้คะแนนรวมทุกวิชา ระดับ 3 ข้ึนไป 
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ร้อ
ยล

ะ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ระดับช้ันประถมศกึษาปทีี่ 6 

ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละของนักเรียนมี่มีผลการเรียนรู้ต่ ากว่าระดับ 3  



๔๖ 
 

ผลการประเมนิคณุภาพผู้เรียน (National Test : NT) 

ช้ันประถมศกึษาปทีี่ 3  (จ านวน 116  คน) 

ความสามารถ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ เฉลี่ยร้อยละ 

จ านวนและร้อยละนักเรียน    
ที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย 

วิชาภาษาไทย 100 76.42 76.42 109 (93.96) 
วิชาคณิตศาสตร ์ 100 72.90 72.90 104 (๘๙.๖๖) 

รวมคะแนน 200 74.66 74.66 111 (๙๕.๖๙) 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน  74.66   
ค่าเฉลี่ยร้อยละของเขตพ้ืนที่  52.19   
ค่าเฉลี่ยร้อยละของประเทศ  52.80   

          

 



๔๗ 

 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET)  

ช้ันประถมศกึษาปทีี่ 6  (จ านวน 103  คน) 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 

ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 

ภาษาไทย 103 62.24 13.46 62.24 82 ( 79.61 ) 

คณิตศาสตร์ 103 50.19 21.04 50.19 74 ( 71.84 ) 

วิทยาศาสตร์ 103 41.41 13.38 41.41 65 ( 63.11) 

ภาษาอังกฤษ 103 66.38 24.13 66.38 80 (77.67 ) 

รวมเฉลี่ย  55.06    

 

 

 



๔๘ 

 

ผลการประเมนิความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

ช้ันประถมศกึษาปทีี่ 1 

ด้าน 
จ านวน 

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน 
เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

เฉลี่ย   
ร้อยละ 

จ านวน (ร้อยละ) ของนักเรียนที่ได้ในระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

การอ่านออก
เสียง 

1๑๖ ๙๑.๒๗ ๗.๐๐ ๙๑.๒๗ 0 (0.00) 2 (1.72) 
11 

(9.49) 
103 

(88.79) 
การอ่านรู้
เรื่อง 

1๑๖ ๘๕.๓๗ ๕.๐๗ ๘๕.๓๗ 0 (0.00) 1 (0.86) 
13 

(11.21) 
102 

(87.93) 

รวม 2 ด้าน 1๑๖ ๘๘.๓๒ ๙.๐๔ ๘๘.๓๒ 0 (0.00) 0 (0.00) 
13 

(11.21) 
103 

(88.79) 

 

 

 

 

 



๔๙ 
 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศกึษา ระดบัช้ันปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเดก็  

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1  มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ยอดเย่ียม 

1.2  มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเย่ียม 
1.3  มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเย่ียม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม 

1.วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

     วิธีการพัฒนา 

 - จัดประสบการณ์รูปแบบออนไลน์ (Online) หน่วยการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 6 กิจกรรม
หลัก การจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงการ (Project Approach) ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านแพลตฟอร์ม 
Google site โดยใช้แอปพลิเคชัน Google Meet เช่น กิจกรรมชวนลูกเล่น กิจกรรมหนูท าได้ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ได้ออกก าลังกายร่วมกันกับผู้ปกครอง เพื่อน และครู เพื่อพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

- จัดให้มี ระบบการติดตามการเจริญเ ติบโตของเด็ก ผ่านแบบฟอร์มของ Google Forms                            
ให้ผู้ปกครองกรอกแบบส ารวจสุขภาพเด็ก ดังนี้ ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง โรคประจ าตัว การแพ้อาหารและยา                     
เพื่อติดตามเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมสุขภาพเด็ก แจกนมโรงเรียนและจัดท าแบบบันทึกรายงานด่ืมนม
ฟลูออไรด์ 

 - วัดและประเมินผลพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
รูปแบบออนไลน์ (Online) ตามแบบประเมินพัฒนาการเด็ก อบ.01, อบ.02, อบ.03/แฟูมสะสมผลงานเด็ก  

     ผลการพัฒนา  

 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้มาตรฐานท่ี 1.1  
ในระดับยอดเย่ียม  ร้อยละ 94.81 

 



๕๐ 
 

มาตรฐานที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

     วิธีการพัฒนา 

- จัดกิจกรรมท่ีเน้นให้เด็กมีทักษะในการส่ือสารถึงเรื่องราว ความรู้ สึก ความต้องการของตนเอง               
โดยถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดและผลงาน เช่น การเล่านิทานประกอบส่ือ การร้องเพลงประกอบท่าทาง                    
การเล่าเรื่องจากผลงานศิลปะ การท าหนังสือเล่มเล็ก เล่มใหญ่ การเล่นบทบาทสมมติ เป็นต้น  

- จัดส่ิงแวดล้อม “สวนรักธรรมชาติ, การจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงการ (Project Approach),                            
โครงการสวนหนังสือ,บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อปลูกฝังและปลูกจิตส านึก รักธรรมชาติ รวมถึงฝึกให้เด็กมี
ความรับผิดชอบต่อแวดล้อมและน ากลับไปใช้ในชีวิตประจ าวันท่ีบ้านร่วมกับผู้ปกครอง 

- การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นความอิสระในการคิด มีจินตนาการ โดยแต่ละวัน จะจัด
งานศิลปะให้เลือกท าตามความสนใจและความสามารถของเด็ก เช่น งานวาดภาพสีเ ทียน สีน้ า งานประเภทฉีก-
ตัด-ปะ งานประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ งานร้อยต่างๆ งานปั้น และประเภทของการท างานกลุ่ม/งานเด่ียว ร่วมใน
กิจกรรมสร้างสรรค์ 

- การจัดกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กมีโอกาสได้แสดงออก                              
อย่างอิสระในการเคล่ือนไหวประกอบจังหวะดนตรีประเภทต่างๆ เพื่อให้มีความสุนทรี และมีความคล่องแคล่วใน
การเคล่ือนไหวตามข้อตกลงต่างๆ 

- จัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์ กิจกรรมในร่มและกลางแจ้ง 
- ปรับพฤติกรรมเด็ก โดยใช้การเสริมแรงเชิงบวก 
- วิจัยในช้ันเรียนเกี่ยวกับการสร้างความเช่ือมั่นในตนเอง และส่งเสริมการกล้าแสดงออก 
- สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

     ผลการพัฒนา  

 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ มาตรฐานท่ี 1.2 ในระดับ   
ยอดเย่ียม ร้อยละ 96.79 

 มาตรฐานที่ 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

     วิธีการพัฒนา 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยเน้นให้เด็กมีวินัยเข้าเรียนและเลิกเรียนตามเวลาปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันต่างๆได้ด้วยตนเองในห้องเรียนออนไลน์เช่น กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมหนูท าได้ ฯลฯ 

- จัดกิจกรรมการสอนออนไลน์โดยยึดหลักและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้เด็กรู้จัก            
การประหยัดและพอเพียงโดยใช้วัสดุท่ีมีในบ้านหรือของท่ีไม่ใช้แล้ว  มาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ และมีการจัดจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กเห็นคุณค่าของน้ า และรณรงค์การใช้น้ าอย่างคุ้มค่า 



๕๑ 
 

- จัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์โดยมุ่งเน้นให้เด็กอยู่ร่วมหรือท างานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุขด้วย
การให้เกียรติกันเคารพสิทธิผู้อื่นรู้จักการรอคอย เรียงล าดับก่อนหลังและการเป็นผู้พูดและการเป็นผู้ฟังท่ีดี รู้หน้าท่ี
ตนเองมีน้ าใจรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 

     ผลการพัฒนา  

 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ี ดีของสังคม มาตรฐานท่ี 1.3 ในระดับ      
ยอดเย่ียม  ร้อยละ 94.93 

มาตรฐานที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

     วิธีการพัฒนา 

- จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมหนูท าได้ รูปแบบออนไลน์ (Online) มุ่งเน้นฝึกทักษะการคิด ให้
เด็กได้ลงมือปฏิบั ติ เพื่อให้ เด็กเกิดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง เด็กได้รับประ สบการณ์ท่ีแปลกใหม่ ท้าทาย                
และหลากหลาย 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษารูปแบบออนไลน์ (Online) ให้กับเด็ก ได้แก่ กิจกรรมภาษา         
พาเพลิน กิจกรรมธนาคารค า กิจกรรมนิทานหรรษา 

- จัดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้กับเด็กผ่านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์รูปแบบ
ออนไลน์ (Online) 

- จัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ (Online) ส่งเสริมให้เด็กได้ปฏิบัติโดยการสังเกต เปรียบเทียบ ส ารวจ 
ค้นคว้า และทดลอง เพื่อฝึกให้เด็กมีทักษะและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบการสอน
แบบโครงการ (Project Approach) กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมเสริม
ทักษะ  

- จัดกิจกรรมห้องบล็อก ต่อเติมฝัน สร้างสรรค์จินตนาการรูปแบบออนไลน์ (Online) พัฒนาทักษะ           
การคิดแก้ปัญหา ทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมการเล่นบล็อกหรือของเล่น การพับกระดาษ การสร้างส่ิงต่างๆ 
จากเศษวัสดุเหลือใช้  โดยใช้กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ ทบทวนแบบร่วมมือร่วมใจ 

- จัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา ความคิด
สร้างสรรค์ และความรับผิดชอบของเด็กระดับปฐมวัย 

- จัดโครงการแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น สวนรักษ์ธรรมชาติ, บ่อน้ า บ่อทราย, พืชผักสวนครัว, 
สนามเด็กเล่น ฯลฯ 

- จัดโครงการรอยเช่ือมต่อโรงเรียน – บ้าน ประสานการพัฒนาพาลูกรักสู่ระดับประถม เพื่อเตรียมเด็ก ใน
วิชาภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคม 
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     ผลการพัฒนา  

 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้มาตรฐานท่ี 1.4  
ในระดับยอดเย่ียม ร้อยละ 91.60 

2.หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ของเด็ก ดังนี้ 

2.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
- มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง ตรวจสอบเอกสารอ้างอิง : แบบส ารวจสุขภาพเด็กปฐมวัย (Google 

Form) แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูง แบบบันทึกรายงานการดื่มนมฟลูออไรด์ บันทึกผลการจัดประสบการณ์รูปแบบ
ออนไลน์ (Online) หน่วยการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 6 กิจกรรมหลัก การจัดการเรียนรู้รูปแบบ
โครงการ (Project Approach) ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านแพลตฟอร์ม Google sites โดยใช้
แอปพลิเคช่ัน Google Meet  ภาพถ่ายการท ากิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม             
ชวนลูกเล่น กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมหนูท าได้ สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
อบ.01 , อบ.02 , อบ.03 แฟูมสะสมผลงานเด็ก แบบส ารวจการฉีดวัคซีนปูองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  Pfizer ฝาส้ม 

- มีสุขนิสัยท่ีดี ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูง แบบบันทึกรายงานด่ืมนมฟลูออไรด์ 
สมุดประจ าตัวนักเรียน สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน แบบประเมินพัฒนาการเด็ก อบ.01, อบ.02, อบ.03 สมุด
บันทึกสุขภาพประจ าตัวเด็ก  

- ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกผลการจัดประสบการณ์                
หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน กิจกรรมชวนลูกเล่น (กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ  กิจกรรมกลางแจ้ง) สมุดบันทึก
พัฒนาการนักเรียน แบบประเมินพัฒนาการเด็ก อบ.01, อบ.02, อบ.03 สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน   

2.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- สมุดประจ าตัวนักเรียน 
- สมุดพัฒนาการ 
- ภาพถ่ายกิจกรรม  กิจกรรม 
- แฟูมสะสมผลงานนักเรียน (Portfolio) 
- การจัดการเรียนการสอนรูปแบบโครงการ (Project Approach) 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- โครงการห้องสวนหนังสือ 
- วิจัยในช้ันเรียน 
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2.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 - กิจวัตรประจ าวันของเด็ก 
. - กิจกรรมการเรียนรู้ห้องบล็อก 
          - โครงการเรียนรู้แบบโครงการ (project approach) 
          - กิจกรรมการเรียนห้องเรียนแบบออนไลน์ (Google Meet)         
          - แผนการสอน 
2.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

 - โครงการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) (Online) 
 - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (Online) 
 - โครงการห้องสวนหนังสือระดับปฐมวัย (Online) 
 - โครงการเช่ือมต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 - โครงการการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 - แบบประเมินพัฒนาการเด็ก (Online) 
 - อบ.01, อบ.02, อบ.03  
 - จัดท าวิจัยในช้ันเรียนในพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก (Online) 

3.จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

3.1 จุดเด่น 
- พัฒนาการด้านร่างกายมีโครงการท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี            

และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

- พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ มีการจัดกิจกรรมมีความหลากหลาย ให้โอกาสเด็กๆ ได้แสดง
ความสามารถอย่างอิสระได้มากขึ้น ท าให้เด็กๆ มีความสนใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และจัดกิจกรรมท่ีสร้าง
ความเช่ือมั่นให้ตัวเด็กมีความกล้าแสดงออกท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนได้อย่างดี เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผู้ปกครองและเด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ระหว่างบุคคลในครอบครัวได้มากขึ้น ผู้ใหญ่           
ท าหน้าท่ีกระตุ้นแนะน าช่วยเหลือประคับประคองให้เด็กได้มีประสบการณ์สมหวัง ผิดหวัง วิตกกังวล เศร้าใจ หวั่น
ใจละอายใจ ยินดี ถูกผิด ส่วนกระบวนการจัดการเรียนรู้จึงเน้นให้เด็กเข้าไปอยู่ในกลุ่ม ในสังคม ได้เล่น ได้แข่งขัน 
ได้วาด ได้ฟัง ได้เล่า ได้แสดง ได้ทดลอง ได้ตัดสิน ได้เดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ฯลฯ ให้เด็กได้พัฒนาด้านอารมณ์
และความรู้สึก ผ่านเหตุการณ์ท่ีแท้จริง ท่ีตนเองเป็นผู้ร่วมกระท า จุดมุ่งหมายของการพัฒนา  คือ ต้องการให้เด็ก  
มีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์และจิตใจ อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยมีความสุข  

- พัฒนาการด้านสังคม เด็กมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนและครูท่ีดี และเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

- พัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญาด้วยกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญาท่ีหลากหลายรูปแบบเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เด็กมีส่วนร่วมใน
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การทดลอง สังเกต เปรียบเทียบ ต้ังค าถาม คิดแก้ปัญหา ค้นหาค าตอบและลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ                 
ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอและมีการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้กับเด็ก 

3.2 จุดควรพัฒนา 
- พัฒนาการด้านร่างกายกลุ่มเปูาหมายของประชากรในแต่ละปีการศึกษาแตกต่างกันส่งผลให้ข้อมูล

โภชนาการเด็กแตกต่างกัน ผู้ปกครองขาดความตระหนักและดูแลสุขภาวะของเด็กในการบริโภคอาหารของเด็ก  
และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท าให้เด็กไม่สามารถมาโรงเรียนได้ส่งผลต่อ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 

- พัฒนาการด้านสังคม การเล้ียงดูเด็กในสังคมปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีในการเล้ียงดูเด็กจากท่ีบ้าน ส่งผลให้
เด็กขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

4.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

- พัฒนาการด้านร่างกาย ควรจัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลือกอาหารให้เด็กบริโภค
ในแต่ละวันอย่างถูกวิธีและส่งเสริมให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ 

- พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควรมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยมี
กิจกรรมยามเช้าให้กับเด็กๆ ได้แสดงความสามารถ เช่น การเล่านิทาน , การเล่าข่าว, การร้องเพลง, การเต้น
ประกอบเพลง หรือแสดงความสามารถเฉพาะตัวให้กับเพื่อนๆ ได้ชมในวันเข้าประชุมอนุบาลแต่ละระดับช้ัน 

- พัฒนาการด้านสังคม ควรมีจัดจัดโครงการการประกวดห้องบล็อกต่อเติมฝันสร้างสรรค์จินตนาการ   
- พัฒนาการด้านสติปัญญา โรงเรียนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร แผนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ให้ทันสมัย

และเหมาะสมกับเด็กและสถานการณ์ต่างๆ มากขึ้น จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กด้านทักษะทางภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษสอดคล้องกับระดับประถมศึกษาให้มากขึ้น และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ตามมาตรฐานของ สสวท. โดยการเรียนรู้แบบบูรณาการเข้ากับหน่วยการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

 5.ความรับผิดชอบต่อสังคม 

  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณภาพของเด็ก มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้                 
มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมและมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ผ่าน
ช่องทางดังนี้ 

- ผ่านการประชุมผู้ปกครอง  
- การส่ือสารทางไลน์ (Line ) 
- เว็บไซด์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ http://www.abss.ac.th. 
- เว็บไซด์ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ http://www.abss.ac.th/anubansamsen 
- ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ www.abss.ac.th/onlinelearning.php 
- คลังส่ือปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ https://sites.google.com/view/samsen-ece 

http://www.abss.ac.th/
http://www.abss.ac.th/anubansamsen
http://www.abss.ac.th/onlinelearning.php
https://sites.google.com/view/samsen-ece


๕๕ 

 

- เพจเพซบุ๊ค (Facebook) ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลสามเสน 
https://www.facebook.com/abssphotographer 
- เพจเพซบุ๊ค (Facebook) ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
https://www.facebook.com/Anubansamsen.school 
- แอพพลิเคช่ัน YouTube ช่อง Samsen ECE  
https://m.youtube.com/channel/UCoowuNVjKGOauai4PczL_0g/videos 
- สถิติ สมุดเย่ียมโรงเรียนท่ีหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานท่ีโรงเรียน 
- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเย่ียม 
2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเย่ียม 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และพอเพียง ยอดเย่ียม 
2.5  จัดบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ยอดเย่ียม 

2 .6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม  ยอดเย่ียม 
ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 

1.วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

 มาตรฐานที่ 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 

     วิธีการพัฒนา 

- จัดต้ังคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร/ปรับหลักสูตร น าหลักสูตรเสนอผู้เช่ียวชาญคณะกรรมการ
สถานศึกษาตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2564 
มีการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศระดับปฐมวัย มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการฝุา ย
ต่างๆ มีการพัฒนาบุคลากรหลากหลายลักษณะอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง       
มีการน าข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงหลักสูตร และแผนการจัดการศึกษาอยู่เสมอ 

- โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครองร่วมกัน
ท างานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถเสนอแนววิธีการพัฒนาโรงเรียน 

https://www.facebook.com/abssphotographer
https://www.facebook.com/Anubansamsen.school
https://m.youtube.com/channel/UCoowuNVjKGOauai4PczL_0g/videos


๕๖ 
 

- โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ออนไลน์ผ่าน Google meet และบันทึกคลิป VDO การสอนลงใน Google 
site ห้องเรียนปฐมวัย การส่งอบรมกับองค์กรหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และการจัดนิเทศภายในด้วยวิธีการต่างๆ 

- โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นมาตรฐานสากลพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการท าสาระการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 

- โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนศูนย์พัฒนา         
การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)  

- โรงเรียนมีโครงสร้างบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัยและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
เพื่อให้ครูน าหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอน 

- มีการจัดท าข้อมูลสาระสนเทศข่าวสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบ ผ่านเว็บไซด์ ศูนย์
เ ด็กปฐมวัย ต้นแบบโรง เรี ยนอนุบาลสามเ สนฯ (www.abss.ac.th/Anubansamsen) และ Facebook          
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ และห้องเรียนออนไลน์  

 - การจัดท าโครงการพิเศษ ท่ีน าผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

     ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นมาตรฐานท่ี 2.1  ใน
ระดับยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

     วิธีการพัฒนา 

- ผู้บริหาร/ หัวหน้าปฐมวัย มีการนิเทศ เย่ียมห้องเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Google meet ห้องเรียน 
- จัดประชุมครูปฐมวัยเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยอย่างน้อยเดือนละ  1 ครั้ง 
- ครูได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อน าความรู้มาพัฒนาและปรับใช้ในการจัดการเรียน

การสอน 
     ผลการพัฒนา  

 ครูมีความเพียงพอกับช้ันเรียน  มาตรฐานท่ี 2.2  ในระดับยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

     วิธีการพัฒนา 

- โรงเรียนส่งเสริมให้ครูแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยการอบรมปฏิบัติการกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน น า
ความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์สู่เพื่อนร่วมงานในรูปแบบการบรรยาย สาธิต หรือฝึกปฏิบัติจริง ในการ
ประชุมครูประจ าเดือน  



๕๗ 

 

- จัดประชุมครูปฐมวัย เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย อย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง 
- โรงเรียนส่งเสริมให้ครูศึกษาและท าวิจัยพัฒนา การจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีสอน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
- ครูมีการน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องหน่วยการเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 
- ครูได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อน าความรู้มาพัฒนาและปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
- แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกจากการเป็นวิทยากร 
- การอบรม/ประชุม/สัมมนา 

     ผลการพัฒนา  
 ครูมีความเช่ียวชาญในด้านการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้เหมาะสมตามวัย มาตรฐานท่ี 
2.3  ในระดับยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และพอเพียง 

     วิธีการพัฒนา 

- ครูจัดสภาพแวดล้อมผ่านส่ือออนไลน์ท่ีสอดคล้องกับการเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

- จัดโครงการการเรียนรู้กับแหล่งการเรียนรู้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เล่นน้ าเล่นทราย เพื่อการเรียนรู้ 
- จัดให้ส ารวจสถานท่ีแหล่งการเรียน เพื่อศึกษาข้อมูลเป็นแผนพัฒนา 
- โรงเรียนมีเครือข่ายท่ีประกอบด้วยสถาบันทางการศึกษารัฐและเอกชน มีองค์หน่วยงานเครือข่ายใน         

ช้ันเรียน ชุมชนท้องถิ่น บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการจัดการเรียนรู้ 
- โรงเรียนเป็นสถานศึกษาฝึกนิสิตปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ฯลฯ 
- จัดโครงการโรงเรียน – บ้าน ประสานการเรียน 

     ผลการพัฒนา   
 จัดสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่ือเพื่อการเรียนอย่างเพียงพอ มาตรฐานท่ี 2.4 ในระดับยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 2.5  จัดบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนนุการจัดประสบการณ์ 

     วิธีการพัฒนา 
- ครูจัดสภาพแวดล้อมผ่านส่ือออนไลน์ท่ีสอดคล้องกับการเรียนเพื่อพฒันาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 - จัดโครงการการเรียนรู้กับแหล่งการเรียนรู้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 
 - ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ท่ีเล่นน้ า/เล่นทราย เพื่อการเรียนรู้ 
 - จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ เกมการศึกษา ใบกิจกรรมเสริมทักษะ ธนาคารค า ภาษาพาเพลิน  
   แผ่นพับสารสัมพันธ์ 

- โรงเรียนมีเครือข่ายท่ีประกอบด้วยสถาบันทางการศึกษาของรัฐและเอกชน มีองค์กร หน่วยงาน 
เครือขา่ยในช้ันเรียน ชุมชนท้องถิ่น บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการจัดการเรียนรู้ 



๕๘ 

 

 - การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น โครงการห้องสวน
หนังสือปฐมวัยและทักษะทางภาษา และการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงการ (Project Approach) ฯลฯ 
 - โรงเรียนเป็นสถานศึกษาฝึกประสบการณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 
     ผลการพัฒนา   
 โรงเรียนให้บริการส่ือเทคโนโลยีและสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
ส าหรับครูได้มาตรฐานท่ี 2.5  ในระดับยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

     วิธีการพัฒนา 
- โรงเรียนส่งเสริมให้ครูแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยการอบรมประชุมปฏิบัติการกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและ

เอกชน ท้ังรูปแบบ Online และ Onsite น าความรู้ท่ีได้รับมาถ่ายทอดประสบการณ์สู่เพื่อนร่วมงานในรูปแบบการ
บรรยาย สาธิต หรือฝึกปฏิบัติจริง ในการประชุมครูประจ าเดือนของโรงเรียนทุกเดือน 

 - จัดประชุมครูปฐมวัย เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 - โรงเรียนมีการนิเทศการสอนครู อย่างน้อย ภาคเรียนละ 3 ครั้ง 
 - ครูจัดท า ID Plan และรายงานผลการพัฒนาตนเองในทุกปีการศึกษา 
 - โรงเรียนส่งเสริมให้ครูศึกษา และท าวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีสอน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 - โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดท าส่ือ และนวัตกรรมทางเรียนรู้  
 - ครูมีการน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องหน่วยการเรียนรู้ท่ีโรงเรียน เด็กมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีบ้าน 

เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 
 - โรงเรียนให้ขวัญ และก าลังใจครูและบุคลากรในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันปีใหม่ เรียนจบ เย่ียมไข้ ฯลฯ 
 - โรงเรียนน าครูไปศึกษาดูงานท้ังในประเทศ 
 - ครูน าส่ือและเทคโนโลยีมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารกับผู้ปกครอง 
 - ครูได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อน าความรู้มาพัฒนาและปรับใช้ในการจัดการเรียน

การสอน  
 - ครูมีการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ท่ีดี

ร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครอง 
 - ครูมีการพูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อช่วยเหลือ พัฒนาเด็กร่วมกันตลอดปีการศึกษา 
 - แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกจากการเป็นวิทยากร การอบรม/ 

ประชุม/ สัมมนา 
 - การประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์               

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid – 19 และ การจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงการ (Project Approach) 
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     ผลการพัฒนา   
สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม มาตรฐานท่ี 2.6 ในระดับ      
ยอดเย่ียม 

2.หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมกระบวนการบริหารและการ
จัดการดังนี้ 

 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 - หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง 2564) 
 - หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ.2560  
 - หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช……. 
 - หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
 - หลักสูตรมาตรฐานสากล พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 - รายงานผลการใช้หลักสูตร พ.ศ.2564 
 - วิจัยผลการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช……. 
 - ผลการวิจัยการทดลองการใช้หลักสูตรพุทธศักราช......... 
 - แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 2559-2564 
 - รายงานผลการสรุปโครงการปี พ.ศ.2564 
 - บันทึกการประชุม 
 - แผนการจัดประสบการณ์/บันทึกหลังการสอน 
 - เอกสารบันทึกการศึกษาดูงานของสถาบันต่าง ๆ  
 - บัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - คณะกรรมการสถานศึกษา 
 - รายงานสรุปโครงการรอยเช่ือมต่อการศึกษาปฐมวัยกับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 - รายงานสรุปโครงการหนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง   
 - ทะเบียนส่ือแหล่งเรียนรู้ สารสนเทศของโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
 - คลังส่ือปฐมวัย ออนไลน์ (Google site) 
 - แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  
 - สนามเด็กเล่น / ท่ีเล่นน้ าเล่นทราย 
 - สวนรักษ์ธรรมชาติ / สวนพืชผักสวนครัว 
 - ห้องสวนหนังสือเด็กปฐมวัย 
 - ห้องต่อเติมฝันสร้างสรรค์จินตนาการ 

- เว็บไซด์โรงเรียนและเว็บไซด์ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
(www.abss.ac.th/Anubansamsen) 

http://www.abss.ac.th/Anubansamsen
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 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
- เข้ารับการอบรมการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย/ การจัดท าหลักสูตรและวิจัยในช้ันเรียน/        

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เรื่อง แนวทางในการท าข้อตกลงพัฒนา
งาน (PA)/ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการผลิตส่ือการสอนและงาน
กราฟิก โดยใช้แพลตฟอร์ม Canva ๒๕๖๔/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูด้วยกระบวนการ 
Active Learning  ผ่านระบบออนไลน์ (Online) /การอบรมการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าท่ีพลเมืองดิจิทัล/              
การอบรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ.2565-2569 

- จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google meet และการจัดท า Google site 
ห้องเรียนออนไลน ์

- การประชุมประจ าเดือน 
- จัดโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนระดับช้ันปฐมวัย ผ่าน Google meet ห้องเรียนโดยหัวหน้า 

สายช้ันฝุายวิชาการของโรงเรียนและฝุายบริหารของโรงเรียน 
 

 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
- ครูเข้ารับอบรมการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยและพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบต่างๆ  จัดอบรมและให้ความรู้แก่ครูภายในโรงเรียนโดยการเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญจากภายนอก
และจากบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญภายในโรงเรียน  อีกท้ังมีการการส่งเสริมและให้ค าแนะน าในจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนให้แก่ครู ได้แก่  การจัดท าวิจัยในช้ันเรียน/การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป/ การ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ / การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย / การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education)/ การอบรมเพศวิถี /การอบรมการจัดท าเพื่อ
ขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ/การอบรมหลักสูตรออนไลน์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

- ครูจัดท า ID Plan รายบุคคล และ ว.PA 
- ประชุมประจ าเดือน 
- จัดโครงการนิเทศช้ันเรียน 
- ครูท าแผนการจัดประสบการณ์ และวิจัยในช้ันเรียนทุกห้อง 
- ครูเป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายใน  และหน่วยงานภายนอก 
- ครูจัดท าสมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก และแฟูมสะสมผลงานเป็นรายบุคคล 
- ครูเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา 

 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และพอเพียง 

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
- กิจกรรมการประกันคุณภาพ และการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับช้ันปฐมวัย 
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) 
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- กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) 
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาส่ือนวัตกรรมและการวิจัยปฐมวัย 
- กิจกรรมห้องสวนหนังสือปฐมวัยและทักษะทางภาษา 
- กิจกรรมครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์พัฒนาการ 
- กิจกรรมพัฒนาคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมสุขภาพดี 
- กิจกรรมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศระดับช้ันปฐมวัย 
- กิจกรรมการบูรณาการ STEM สู่การเรียนรู้แบบ STEAM ระดับช้ันปฐมวัย 
- กิจกรรมรอยเช่ือมต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยกับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
- กิจกรรมห้องต่อเติมฝัน สร้างสรรค์ จินตนาการ 
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน 
- การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 
- มุมเล่นในช้ันเรียน 
- สารสัมพันธ์ 
- ปูายนิเทศจัดกิจกรรม 
- คลิปวิดีโอประกอบการสอนผ่านช่องทางยูทูบ  (ช่อง Samsen ECE) 
- เว็บไซด์โรงเรียนและเว็บไซด์ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
(www.abss.ac.th/Anubansamsen) 
- ทะเบียนส่ือแหล่งเรียนรู้ สารสนเทศของโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย 

 - ส่ือเทคโนโลยีในห้องเรียนออนไลน์ (www.abss.ac.th/onlinelearning.php) 
 2.5  จัดบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 - ส่ือเทคโนโลยีในห้องเรียนออนไลน์ (www.abss.ac.th/onlinelearning.php) 
 - ส่ือการสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet 
 - คลิปวิดีโอประกอบการสอนผ่านช่องทางยูทูบ  (ช่อง Samsen ECE) 
 - เว็บไซด์โรงเรียนและเว็บไซด์ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ   

  (www.abss.ac.th/Anubansamsen) 
- เอกสารการจัดซื้อส่ือวัสดุ – อุปกรณ์ 
- ทะเบียนส่ือแหล่งเรียนรู้ สารสนเทศของโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- ภาพถ่ายส่ือตามมุมการจัดประสบการณ์ออนไลน์ 
- บันทึกการผลิตส่ือ 
- แผ่นพับสารสัมพันธ์ 
 

 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม 

http://www.abss.ac.th/Anubansamsen
http://www.abss.ac.th/onlinelearning.php
http://www.abss.ac.th/onlinelearning.php
http://www.abss.ac.th/Anubansamsen
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- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
- ค าส่ังปฏิบัติงานปีการศึกษา 2564 
- จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง 2564) 
- ครูท าแผนการจัดประสบการณ์ และบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ทุกห้องเรียน 
- ครูท าวิจัยในช้ันเรียนทุกห้องเรียน 
- เข้าโครงการโรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการปฐมวัยตามแนวคิดไฮส โคป (High Scope) ร่วมกับ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- สถานศึกษาได้รับรางวัล Best Practices โครงการ IFTE ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ในระดับดี 
- สถานศึกษาได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 
- ครูได้รับรางวัล บุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละอุทิศตน ในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา สมควร

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างท่ีดี ครูดีในดวงใจ ครูดีเด่น ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ครูดีศรีทวารวดี   
ครูดีไม่มีอบายมุข ครูดีศรีอนุบาลสามเสนฯ ครูดีไม่มีวันลา และแฟูมประกาศนียบัตร 

- ครูเข้ารับการอบรมการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย / การจัดท าหลักสูตร และวิจัยในช้ันเรียน / 
การอบรม แนวทางในการท าข้อตกลงพัฒนางาน (PA) / การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างครู และบุคลากร
ทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 

- ศึกษาดูงาน ภายในประเทศ และประชุมประจ าเดือน 
- จัดโครงการนิเทศช้ันเรียน / นิเทศครู ทุกภาคเรียน 
- คณะครูเป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
- ครูจัดท าสมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก และแฟูมสะสมผลงานเป็นรายบุคคล 
- สมุดเย่ียม สมุดนิเทศ 
- โครงการยกระดับคุณภาพเด็กปฐมวัย 
- โครงการพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการศึกษาปฐมวัย 
- โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญระดับปฐมวัย 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) รูปแบบออนไลน์ (Online) 
- กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รูปแบบออนไลน์ (Online) 
- กิจกรรมพัฒนาภาษา ส าหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบออนไลน์ (Online) 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ส าหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบออนไลน์ (Online) 
- กิจกรรมหนูน้อยเศรษฐกิจพอเพียง (ปฐมวัย) 
- กิจกรรมมารยาทไทย (ปฐมวัย) 
- กิจกรรมรอยเช่ือมต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
- การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 
- การจัดท าคลังส่ือ ระดับปฐมวัย 
- แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในและภายนอก 
- โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2556 
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3.จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

 3.1 จุดเด่น 
- การน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับเด็ก        

 ทุกช้ันเรียน 
 - จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง 2564) 
 - โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนศูนย์พัฒนา         
 การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)  
 - การจัดการศึกษาระดับช้ันปฐมวัย รูปแบบออนไลน์ผ่าน Google meet และบันทึกคลิป VDO          
 การสอนลงใน Google site ห้องเรียนปฐมวัย จากชุดกิจกรรมเล่นท่ีบ้าน (Play at home) 

- ครูได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อน าความรู้มาพัฒนาและปรับใช้ในการจัดการเรียน
 การสอน 

- ส่งเสริมคุณครูให้รับการอบรมเกี่ยวกับกรจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
- ครูได้เข้ารับการอบรมเพื่อน ามาประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงานจากบุคคลภายนอก ท้ังผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ นิสิต 

 นักศึกษา และผู้ท่ีสนใจ 
- โรงเรียนส่งเสริมให้ครูศึกษาและท าวิจัยพัฒนา การจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีสอน อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง 
- ครูมีการน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องหน่วยการเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 
- ครูได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อน าความรู้มาพัฒนาและปรับใช้ในการจัดการเรียน

 การสอน 
- แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกจากการเป็นวิทยากร 
- สภาพแวดล้อมส่งเสริมพัฒนาการและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก มีความปลอดภัย มีความคงทน 
- มีส่ือท่ีหลากหลาย เหมาะกับวัยและการเรียนรู้ของเด็ก 
- การน าส่ือเทคโนโลยีและสารสนเทศ มาปรับใช้ในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนให้กับเด็ก 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
- ส่ือมีความทันสมัย ครูสามารถน าไปปรับใช้ได้จริง 
-  มีระบบบริหารท่ีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรท างานเป็นทีม ร่วมกันวางแผน และให้ค าปรึกษาใน   

 การท างานร่วมกัน 
- สถานศึกษาจัดสรรแบ่งงานตามความสามารถของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 
- มีการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูทุกภาคเรียน 
- สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพ เช่น การท า 

 วิทยฐานะ การศึกษาต่อ เป็นต้น 
 3.2 จุดควรพัฒนา 

- โรงเรียนควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจ  
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- การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google meet / การบันทึกการสอนใน Google site 
ห้องเรียน/ การจัดท าคลิปเพื่อประกอบส่ือการจัดการเรียนการสอน คุณครูบางคนยังไม่เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีค่อนข้างช้า ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพได้ไม่เท่าท่ีควร 
4.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

- โรงเรียนจัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับปฐมวัย  ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการวิจัยหลักสูตรปฐมวัย
พุทธศักราช 2564 มีการรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาประจ าปี และการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่าน Google meet 
 - จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ น าผลมาวิเคราะห์ จุดเด่นจุดด้อย พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร และ
มอบหมายงานให้ตรงความสามารถ 

- ครูที่เรียนรู้กับเทคโนโลยีท่ีค่อนข้างช้า ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google meet 
/ การบันทึกการสอนใน Google site ห้องเรียน/ การจัดท าคลิปเพื่อประกอบส่ือการจัดการเรียนการสอน จัด
คุณครูเพื่อนช่วยสอนในการให้ค าแนะน า และช่วยเหลือเกี่ยวกับเทคโนโลยี 

- โรงเรียนควรมีการจัดแหล่งการค้นคว้า เอกสารทางวิชาการและส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการศึกษา
ค้นคว้า เพื่อให้ครูน าไปพัฒนาการสอนให้เด็กมีวิธีการเรียนท่ีหลากหลาย 

- จัดกิจกรรมให้ครูพัฒนาตนเองในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ท้ังด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม การ
ใช้เทคโนโลยี (ICT) และปฏิบัติตนตามแผนงาน แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจ
กว้าง และยอมรับการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาในปี พ.ศ. 2564 

- จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ น าผลมาวิเคราะห์ จุดเด่นจุดด้อย พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร และ
มอบหมายงานให้ตรงความสามารถ 

- ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ในสถานการณ์โรคระบาด  
- จัดสวนรักษ์ธรรมชาติให้สวยงามและเพิ่มชนิดพันธ์ไม้ท่ีเด็กควรรู้จัก 
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ครบทุกด้าน 
- ส่ือออนไลน์ เว็บไซด์ ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ ให้เป็นระบบและทันสมัยยิ่งขึ้น 
- จัดกิจกรรมอบรมการผลิตส่ือเทคโนโลยี (AI) ให้กับครูผู้สอน  
- โรงเรียนควรมีการจัดแหล่งการค้นคว้าข้อมูล เอกสารทางวิชาและส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการศึกษา

ค้นคว้า เพื่อให้ครูน าไปพัฒนาการสอนให้เด็กมีวิธีการเรียนท่ีหลากหลาย 
- จัดกิจกรรมให้ครูพัฒนาตนเองในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ท้ังด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม การ

ใช้เทคโนโลยี (ICT) และปฏิบัติตนตามแผนงาน แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจ
กว้าง และยอมรับการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาในปีต่อไป 

- มีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างมีระบบต่อเนื่อง 
- จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ น าผลมาวิเคราะห์ จุดเด่นจุดด้อย พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร และ

มอบหมายงานให้ตรงความสามารถ 
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5.ความรับผิดชอบต่อสังคม 

  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการบริหารและการจัดการ  โดยมี
หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการจัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ จัดสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
เพียงพอ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีและสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู  
และจัดให้มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง 
ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ผ่านช่องทางดังนี้ 

- ผ่านการประชุมผู้ปกครอง  
- การส่ือสารทางไลน์ (Line ) 
- เว็บไซด์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ http://www.abss.ac.th. 
- เว็บไซด์ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ http://www.abss.ac.th/anubansamsen 
- ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ www.abss.ac.th/onlinelearning.php 
- คลังส่ือปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ https://sites.google.com/view/samsen-ece 
- เพจเพซบุ๊ค (Facebook) ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลสามเสน 
https://www.facebook.com/abssphotographer 
- เพจเพซบุ๊ค (Facebook) ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
https://www.facebook.com/Anubansamsen.school 
- แอพพลิเคช่ัน YouTube ช่อง Samsen ECE  
https://m.youtube.com/channel/UCoowuNVjKGOauai4PczL_0g/videos 
- สถิติ สมุดเย่ียมโรงเรียนท่ีหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานท่ีโรงเรียน 
- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ยอดเย่ียม 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเย่ียม 
3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเย่ียม 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม 

 

 

http://www.abss.ac.th/
http://www.abss.ac.th/anubansamsen
http://www.abss.ac.th/onlinelearning.php
https://sites.google.com/view/samsen-ece
https://www.facebook.com/abssphotographer
https://www.facebook.com/Anubansamsen.school
https://m.youtube.com/channel/UCoowuNVjKGOauai4PczL_0g/videos


๖๖ 
 

1.วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

     วิธีการพัฒนา 

- โรงเรียนจัดท าแผนการจัดการศึกษาท่ีมีกลยุทธ์ การก าหนดเปูาหมายและตัวช้ีวัด มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยผ่านการตัดสินใจและมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการพัฒนาการศึกษาของคณะกรรการฝุายต่างๆ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูมีส่วนร่วมปรับปรุงวิสัยทัศน์  

ซึ่งคณะกรรมการต่างๆ จะมีการร่วมประชุมกันอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการบริหารสามารถตรวจสอบการ
บริหารของโรงเรียนได้ 

- โรงเรียนจัดโครงการ/จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
เพื่อให้เกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ท่ีก าหนด ได้แก่ โครงการยกระดับคุณภาพเด็กปฐมวัย เช่น กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมมารยาทไทย กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ  (Online)   โครงการส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญระดับปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป 
กิจกรรมห้องต่อเติมฝันสร้างสรรค์จินตนาการ(บล็อก) Online กิจกรรมห้องสวนหนังสือเด็กปฐมวัยและพัฒนา
ทักษะทางภาษา (Online)  การจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงการ (Project Approach) รูปแบบ Online  

     ผลการพัฒนา  
 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพมาตรฐานท่ี ๓.๑       
ในระดับยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

     วิธีการพัฒนา 

- การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Google Meet) ท่ีเน้นการพัฒนาให้เด็กได้เกิดกระบวน 
ทักษะต่างๆ การช่วยเหลือตนเอง การเป็นผู้น า ผู้ตาม ให้ได้ทักษะพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัย 

- การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง เด็กทุกคนได้ออกก าลังกาย กลางแจ้ง เล่นอิสระ และเล่นเครื่องเล่นทุกอัน  
จัดท่ีเล่นน้ า เล่นทราย บทบาทสมมติ แสดงท่าทางประกอบเพลง 

- จัดกิจกรรมท่ีเน้นให้เด็กมีทักษะในการส่ือสารถึงเรื่องราว ความรู้สึก ความต้องการของตนเอง โดย
ถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดและผลงาน เช่น การเล่านิทานประกอบส่ือ การร้องเพลงประกอบเพลง  การเล่าเรื่อง
จากผลงานศิลปะ  การท าหนังสือเล่มเล็ก เล่มใหญ่ การเล่นบทบาทสมมติ เป็นต้น 

- การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นความอิสระในการคิด มีจินตนาการโดยแต่ละวันจะจัด
งานศิลปะ ให้เลือกท าตามความสนใจและความสามารถของเด็ก เช่น งานวาดภาพสีเทียน สีน้ า งานร้อยต่างๆ งาน
ปั้น และประเภทของการท างานกลุ่ม/งานเด่ียว ร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ 



๖๗ 

 

- จัดกิจกรรมโดยยึดและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง จัดประสบการณ์
เพื่อให้เด็กเห็นคุณค่าของน้ า และรณรงค์การใช้น้ าอย่างคุ้มค่า 

- จัดประสบการณ์สอดแทรกคุณธรรม จัดประสบการณ์ให้เด็กเล่นร่วมกัน เพื่อสร้างลักษณะนิสัยการ
เอื้อเฟื้อแบ่งปัน การเล่นแล้วเก็บของเข้าท่ี ฝึกการรับผิดชอบจัดประสบการณ์ การเล่านิทานคุณธรรมปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยท่ีดี ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

- จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  มุ่งเน้นฝึกทักษะการคิด ครูใช้ค าถามปลายเปิด จัดท าแผนผังความคิด 
(Web) ดังปรากฏในแผนการจัดประสบการณ์ทุกระดับช้ัน 

- จัดกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบัติโดยการสังเกต ส ารวจ ทดลอง เพื่อฝึกให้เด็กบอกคุณสมบัติ ของส่ิงต่างๆ 
ได้แก่ กิจกรรมในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมการประกอบอาหาร เป็นต้น 

- จัดโครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์พัฒนาการ ท่ีปลูกฝังให้เด็กรู้จักการท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว 
- จัดโครงการห้องบล็อก โดยศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วย

กิจกรรมการเล่นบล็อก โดยใช้กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ ทบทวนแบบร่วมมือร่วมใจ 
- จัดรูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project  Approach) 

     ผลการพัฒนา  

 เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข มาตรฐานท่ี 3.2 ในระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3.3  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

     วิธีการพัฒนา 

- ครูจัดห้องเรียนออนไลน์ให้มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก 

- ครูจัดพื้นท่ีส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรมไฮสโคป 

- เด็กมีส่วนร่วม ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนออนไลน์ เช่น ปูายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

- ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสะใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก ส าหรับ
การรู้กลุ่มย่อย 

- การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ให้เด็กได้เล่นอิสระ และเล่นเครื่องเล่นทุกอัน จัดท่ีเล่นทราย บทบาทสมมติ 
แสดงท่าทางประกอบเพลง 

     ผลการพัฒนา  
 เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข มาตรฐานท่ี 3.3 ในระดับ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

     วิธีการพัฒนา 

 - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญและเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 



๖๘ 

 

- จัดประชุมครูปฐมวัย เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย อย่างน้อย เดือนละ 
๑ ครั้ง 

- โรงเรียนส่งเสริมให้ครูศึกษาและท าวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีสอน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
- ครูมีการน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ครู ไ ด้รั บการส่ง เสริม ให้ ศึกษาต่อในระ ดับปริญญาโท เพื่ อน าความรู้ ม าพัฒนาและป รับใ ช้                          

ในการจัดการเรียนการสอน 
- ครูมีการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ที่ดีร่วมกัน

ระหว่างครูและผู้ปกครอง 
- ครูมีการพูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อช่วยเหลือพัฒนาเด็กร่วมกันตลอดปีการศึกษา 
- การอบรม/ประชุม/สัมมนา เพื่อน าความรู้มาพัฒนาและปรับใช้ให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

     ผลการพัฒนา  

 เด็กมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ   
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก มาตรฐานท่ี ๓.๔ ในระดับ ยอดเย่ียม 

2.หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญดังนี ้
 2.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 - หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง 2564) 
 - วิจัยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช....... 
  - แผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 - แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
 - แผนการจัดประสบการณ์ 
 - โครงการการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงการ (Project Approach) แบบออนไลน์ 
 - โครงการต่างๆ ของศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ 
 - รายงานแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 - 2564 

 2.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

- การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Google Meet) 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- กิจกรรมกลางแจ้ง 
- สนามเด็กเล่น/ ท่ีเล่นน้ า เล่นทราย 
- การจัดการเรียนรู้กิจกรรมห้องบล็อก 
- โครงการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) 

 2.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
- กิจกรรมการเรียนรู้ห้องสวนหนงัสือ 
- กิจกรรมการเรียนรู้ห้องต่อเติมฝันสร้างสรรค์จิตนาการ 



๖๙ 
 

- พืชผักสวนครัว 
- สวนรักษ์ธรรมชาติ 
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) 
- กิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกกวา้ง 
- สนามเด็กเล่น 
- ท่ีเล่นน้ า/เล่นทราย 
- มุมเล่นในช้ันเรียน 
- ปูายนิเทศการจัดกิจกรรม 
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
- ครูจัดห้องเรียนให้มีความพร้อม ด้านความสะอาด ความปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก และมีมุมใน

การจัดประสบการณ์ท่ีช่วยส่งเสริมพัฒนาการอย่างหลากหลาย มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างท่ี
ดีได้ เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
 2.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ             
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

- เข้ารับการอบรมการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
- การจัดท าหลักสูตรและวิจัยในช้ันเรียน/ โครงการทักษะสมองเพื่อชีวิตท่ีส าเร็จ (EF)/ STEM 
- กิจกรรมการนิเทศช้ันเรียน 
- โครงการการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงการ (Project Approach) Online 
- กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย Online 
- กิจกรรมรอยเช่ือมต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
- กิจกรรมห้องสวนหนังสือระดับปฐมวัย Online 
- กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน 
- จัดท าวิจัยในช้ันเรียนทุกห้องเรียน  
- จัดท าแผนการจัดประสบการณ์และบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
- จัดท าสมุดรายงานประจ าตัวเด็ก (อบ.๐๑) 
- จัดท าสมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก (อบ.๐๒) 
- จัดท าแบบบันทึกพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย (อบ.๐๓) 
- ครูจัดท าแฟูมสะสมผลงานเป็นรายบุคคล 
- แบบประเมินประกันคุณภาพภายใน 

3.จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

 3.1 จุดเด่น 

 1. โรงเรียนจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

 2. เด็กได้รับประสบการณ์ตรงท่ีมากพอและเอื้อต่อการเรียนรู้ เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข  ผ่านการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Google meet ควบคู่กับชุดกิจกรรม Play at home 
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3. โรงเรียนจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย โดยมี Google site 
ของแต่ละห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้เข้าเรียนเมื่อผู้ปกครองสะดวกและเข้าเรียนย้อนหลังได้ 
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง โดยประเมินจากผลงาน การเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ และ
สังเกตพฤติกรรมเด็กและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
5. จัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 3.2 จุดควรพัฒนา 
1. โรงเรียนจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย และพัฒนาครูทุกคน
ในการสร้างคลิปการสอน เพื่อพัฒนาเด็กให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
2. การจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนห้องเรียนออนไลน์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากนักเรียนบางคนมีอินเทอร์เน็ตท่ีไม่เสถียร 
3. อุปกรณ์เข้าเรียนออนไลน์ ผ่าน Google meet เนื่องจากผู้ปกครองบางท่านต้องใช้โทรศัพท์ในการ
ท างาน ส่งผลให้เด็กไม่มีอุปกรณ์เข้าเรียนออนไลน์ 

4.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 - ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 - ก าหนดแผนปฏิบัติงานรองรับ การศึกษามาตรฐานสากล โดยวิเคราะห์และพัฒนาตัวบ่งช้ีระดับช้ันปฐมวัย 
- จัดกิจกรรมยามเช้าให้เด็กแสดงความสามารถเช่นเล่านิทานเหล้าขาวร้องเพลงการเต้นประกอบเพลง

หรือแสดงความสามารถเฉพาะตัวให้กับเพื่อนเพื่อนได้ชมในวันเข้าประชุมแต่ละระดับช้ัน  
- จัดกิจกรรมให้เด็กได้รับผิดชอบงานส่วนรวมในฉันและในโรงเรียนโดยเฉพาะในเด็กช้ันอนุบาลปีท่ี 2 - 3 
- การจัดหาอุปกรณ์เข้าเรียนออนไลน์ ผ่าน Google meet และระบบอินเทอร์เน็ตให้นักเรียน เพื่อให้

นักเรียนสามารถเข้าเรียนห้องเรียนออนไลน์ (Online) ได้อย่างต่อเนื่อง 
- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามมาตรฐานของ สสวท. โดยการเรียนรู้แบบบูรณา

การในรูปแบบออนไลน์ (Online) 
- โรงเรียนควรมีการจัดแหล่งการค้นคว้าข้อมูล เอกสารทางวิชาการและส่ือเทคโนโลยี ท่ีทันสมัย                          

ในการศึกษาค้นคว้า เพื่อครูน าไปพัฒนาการสอนเด็กและการประเมินเด็กด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ 
5.ความรับผิดชอบต่อสังคม 

  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญโดยจัด
ประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมและการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็กเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ผ่านช่องทางดังนี้ 

- ผ่านการประชุมผู้ปกครอง  
- การส่ือสารทางไลน์ (Line ) 
- เว็บไซด์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ http://www.abss.ac.th. 

http://www.abss.ac.th/
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- เว็บไซด์ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ http://www.abss.ac.th/anubansamsen 
- ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ www.abss.ac.th/onlinelearning.php 
- คลังส่ือปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ https://sites.google.com/view/samsen-ece 
- เพจเพซบุ๊ค (Facebook) ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลสามเสน 
https://www.facebook.com/abssphotographer 
- เพจเพซบุ๊ค (Facebook) ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
https://www.facebook.com/Anubansamsen.school 
- แอพพลิเคช่ัน YouTube ช่อง Samsen ECE  
https://m.youtube.com/channel/UCoowuNVjKGOauai4PczL_0g/videos 
- สถิติ สมุดเย่ียมโรงเรียนท่ีหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานท่ีโรงเรียน 
- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 

มาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ยอดเย่ียม 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ยอดเย่ียม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเย่ียม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยอดเย่ียม 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ยอดเย่ียม 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานท่ีก าหนด ยอดเย่ียม 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเย่ียม 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม 
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑.๑.๑ ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
     วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ มีการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา โดยมีครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้ร่วมกันจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา         
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ครูผู้สอนรู้และเข้าใจในมาตรฐานและตัวช้ีวัด ครูผู้สอนสามารถจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ท่ี

http://www.abss.ac.th/anubansamsen
http://www.abss.ac.th/onlinelearning.php
https://sites.google.com/view/samsen-ece
https://www.facebook.com/abssphotographer
https://www.facebook.com/Anubansamsen.school
https://m.youtube.com/channel/UCoowuNVjKGOauai4PczL_0g/videos
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เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ โดยมีเปูาหมายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒน า
ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณดังนี้ 

๑. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการสอน โดยใช้รูปแบบการสอน Online       
ผ่าน Google Meet ควบคู่กับการสอนแบบ On site เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙)  โดยการจัดการเรียนรู้เน้นการอ่านออกเขียนได้ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  ท้ังสาระการเรียนรู้หลัก
และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดท าแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาไทยโดยมีการ
ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ สามารถอ่านออก เขียนได้  ให้นักเรียนได้ฝึกอ่าน
ออกเสียง ฝึกสะกดค าศัพท์ภาษาไทยอย่างสม่ าเสมอและมีนิสัยรักการอ่านโดยโรงเรียนจัดเพิ่ม เวลาเรียนใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ เป็น ๔๐ ช่ัวโมงต่อปีในรายวิชาเพิ่มเติม วิชาเสริมทักษะภาษาไทย ซึ่งด าเนินการตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  และสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
จัดท าแบบฝึกยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ และจึง
จัดกิจกรรมรักการอ่านแนะน าหนังสือท่ีดีในเพจห้องสมุดโรงเรียน มีโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดค านวณ ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้
แบบการร่วมมือ การลงมือปฏิบัติ การใช้กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการสอนสืบเสาะหาความรู้ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วมส าหรับผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการช่วยเหลือด้านการเรียนเป็นพิเศษ   

๒. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาความสามารถผู้เรียนในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบร่วมมือ มีการเรียนรายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Study) : IS มีการก าหนดเปูาหมายในการศึกษาคาดการณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้น สามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในขณะศึกษา   
ได้อย่างมีเหตุผล และสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากการศึกษาค้นคว้า น าเสนอความคิดได้อย่างเป็นระบบ 
สร้างสรรค์ จนได้รับรางวัลระดับประเทศ 

๓. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถให้กับนักเรียนโดยการจัดแข่งขันกิจกรรมการแข่งขัน
ต่างๆนอกสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     
จึงส่งเสริมนักเรียนเข้าประกวดทักษะทางภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

๓.๑ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ช่ืนสวัสด์ิ รางวัลชมเชยประกวดกาพย์ยานี ๑๑ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
       หัวข้อ “วันนี้ท่ีรอคอย”โดยกวีสโมสร 

๓.๒ เด็กชายอัครชัย จุลมูล  รางวัลเหรีญทอง ผลการทดสอบ TDET  วิชาคณิตศาสตร์  
      โดย Thailand Educational Development and Evaluation Tests 
๓.3 เด็กชายณัชพล  ต้ังศรีสกุล และเด็กหญิงนันทนพิน  บูรณวณิช รางวัลเหรียญทองแดง  
      ผลการทดสอบ TDET วิชาคณิตศาสตร์ โดย Thailand Educational Development and 

       Evaluation Tests 
๓.๔ เด็กชายอินทัช  ต้ังกิตติมศักด์ิ และเด็กชายธัชชัย เหล่ารินชาติรางวัลเหรียญเงินผลการทดสอบ 

       TDET วิชาวิทยาศาสตร์ โดย Thailand Educational Development and Evaluation Tests 
๓.๕ เด็กชายณัชพล  ต้ังศรีสกุล และเด็กชายอัครชัย จุลมูล รางวัลเหรียญทองแดงผลการทดสอบ TDET 

       วิชาวิทยาศาสตร์ โดย Thailand Educational Development and Evaluation Tests 
๓.๖ เด็กชายรวีโรจน์  กิจวัฒนหิรัญ เด็กหญิงนัฐพัชร์  สีเท่ียงธรรม และเด็กชายศุภวัชช์ อรัญนารถ 



๗๓ 

 

                 มีผลทดสอบคะแนนแต็ม ๑๐๐ คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ การทดสอบการศึกษาระดับชาติ 
       ขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
 ๓.๗ เด็กชายกวินพงศ์  เผ่าพันธุ์ และเด็กชายณัชพล ต้ังศรีสกุล มีผลทดสอบคะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน 
       วิชาภาษาอังกฤษ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
 ๓.๘ เด็กหญิงมนรดา สายเนียม เด็กชายกวินพงศ์ เผ่าพันธุ์ และเด็กชายอินทัช  วิสูญ ชนะเลิศ 
       อันดับ ๑ ระดับภาค และรางวัลชมเชยระดับประเทศการประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม      
       นักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ๓.๙ เด็กชายกวินพงศ์  เผ่าพันธุ์ เด็กชายอินทัช  วิสูญ เด็กชายกัณภวัต  แพรสี เด็กชายกัณตภณ  วงศ์ใหญ่ 
       เด็กหญิงปาณิสรา  วงศ์ใหญ่  เด็กหญิงอมรรัก  เปล่ียนแพ และเด็กหญิงมนรดา สายเนียม ได้รับรางวัล
       ระดับประเทศนักเรียนแกนน าต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม ผู้ขับเคล่ือนกิจกรรม 
        โรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟูาท่ีโรงเรียน) 
 ๓.๑๐ เด็กชายกฤตานน  ตราชูกุล เด็กชายธนาตุล  ญาณจรัส เด็กชายสารสนเทศ  ณ ล าพูน 
       เด็กชายกวินพงศ์  เผ่าพันธุ์ เด็กชายพีรวัส  ทรัพย์เจริญและเด็กชายศุภวัชช์  อรัญนารถผ่านเข้าสู่รอบ
       ชิงชนะเลิศการทดสอบในโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งท่ี ๑ จากหน่วยงาน 

       Code Genius 
๔. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ียึดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
โดยมีการพัฒนาหลักสูตรส าหรับห้องเรียนปกติและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓-๖ ได้แก่ 
โครงการ Mini English Program โครงการห้องเรียน EIS (English Integrated Study ) คณะครูร่วมกันศึกษา
วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เ รียนเป็นส าคัญ วัดและ
ประเมินจากเครื่องมือท่ีหลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ เน้นการประเมินตามสภาพ
จริงจากผลงานและพฤติกรรม ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา ตลอดจน ผลการ
ทดสอบระดับชาติท้ัง NT (National Test ) และ O-Net (Ordinary National Educational Test) มีคะแนนผล
การทดสอบเฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ีและระดับประเทศ 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จึงมีแนวทางการด าเนินงานให้ตรงตามเปูา หมายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน มีกิจกรรมและ
การด าเนินงานดังนี ้
 ๑. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

    ๑.๑ จัดท าแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยช้ันปีการศึกษาปีท่ี ๑ เพื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย 
    ๑.๒ จัดท าแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ ป.๑ – ป.๖ 
    ๑.๓ จัดกิจกรรมรักการอ่านแนะน าหนงัสือท่ีดีในเพจห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
 (https://www.facebook.com/ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ) 

 ๒. กิจกรรมส่งเสริมการเขียน 
    ๒.๑ การจัดประกวดทักษะการเขียน รูปแบบ Online เนื่องในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ   

  วันพ่อแห่งชาติรวมถึงกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเขียนในเพจห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ โดย
  มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนท่ีชนะเลิศการประกวด 

    ๒.๒ นักเรียนส่งผลงานด้านการเขียน ได้แก่ แต่งกลอน เขียนเรียงความ คัดลายมือ เข้าประกวดกับ
  หน่วยงานภายนอกโรงเรียน 
 ๓. กิจกรรมแสดงความสามารถด้านทักษะการฟัง การดู และการพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 



๗๔ 

 

 นักเรียนร่วมกิจกรรมโดยฝึกทักษะการฟัง การดู การพูด ด้วยการตอบค าถาม เช่น กิจกรรม    
วันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันคริสต์มาส เป็นต้น 
 ๔. กิจกรรมคัดกรองการอ่านคล่องเขียนคล่อง และการสอนซ่อมเสริม 

    ๔.๑ การจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระต่างประเทศในรูปแบบ 

  Online ครูผู้สอนจะเน้น ย้ า ซ้ า ทวน ค าศัพท์ในบทเรียนโดยให้นักเรียนฝึกอ่าน และเขียนให้คล่อง 
    ๔.๒ การจัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนในรูปแบบ Online ท่ีมีผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ท่ีอยู่ใน

  เกณฑ์ปรับปรุง เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โดยครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๕. กิจกรรมสร้างส่ือการเรียนรู้ภาษาไทย 

    ๕.๑ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจะสร้างส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย  
 มีความทันสมัย เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในเรียนรู้ภาษาไทย และอ่านเขียนให้คล่อง 
    ๕.๒ นักเรียนสร้างส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพือ่ส่งเสริมเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

 ๖. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการค านวณ 
    ๖.๑ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ – ๖ ท าแบบฝึกคิดเลขเร็ว เพื่อเป็นการพัฒนาเรื่องการค านวณอยู่

  เสมอก่อนเรียน 
    ๖.2 นักเรียนเข้าประกวดทางวิชาการต่างๆ เช่น การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 

     ผลการพัฒนา 
๑. แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีครูพัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้และ ส่งเสริมให้

 นักเรียนเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง 
๒. นักเรียนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งได้รับ

 รางวัลเป็นท่ียอมรับ 
๓. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ระดับดีเยี่ยม ๘๘.๓๖ สูงกว่าเปูาหมาย

 หมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๔. นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ระดับดีเย่ียม ร้อยละ ๙๑.๓๘ สูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษา

 ก าหนด 
๕. นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารระดับดีเยี่ยม ร้อยละ ๙๒.๖๖ สูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษา

 ก าหนด 
มาตรฐานที่ 1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
     วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ คิดเป็น ท าเป็น ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา การน าเสนอผลงานและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล โรงเรียนจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบโครงงาน จัดกิจกรรมชุมนุม จัดกิจกรรม
บูรณาการรูปแบบสะเต็มศึกษา และในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 จัดรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent study) : IS เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
รู้จักแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรม กล้าแสดงออก น าเสนอความคิดและผลงานของตนเอง 
     ผลการพัฒนา 



๗๕ 

 

 1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รูปแบบ Active Learning โดยการจัดการเรียนการ
สอน รูปแบบ Online ผ่าน Google meet และส่งเสริมกระบวนการคิดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. ผู้เรียนร้อยละ 99.65 มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ ดีขึ้นไป 
 3. ผู้เรียนร้อยละ 91.39 มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถในการคิด ระดับดีเย่ียม 
 4. ผู้เรียนร้อยละ 92.89 มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ระดับดีเย่ียม 
 5. ผู้เรียนร้อยละ 94.88 มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
มาตรฐานที่ 1.1.3  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมผ่านครูสู่นักเรียนอย่างเป็นระบบ
ดังนี้  
 1. โรงเรียนมีนโยบายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง เน้นกระบวนการ Active Learning โดยให้นักเรียน
ลงมือปฏิบัติ และสร้างนวัตกรรมได้ ตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ และวัยของนักเรียน ท้ังการสอนใน
รูปแบบ Online Onhand Ondemand และ Onsite  

 2. โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโดยจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เน้นจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถ รวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง และการท างาน
เป็นทีม เช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างส่ือใหม่ๆอาจเป็นแนวคิดโครงการ โครงงาน ช้ินงาน 
และผลผลิต เช่น 
 - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ทางออนไลน์ นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และสร้างนวัตกรรม 
 - กิจกรรมวันภาษาไทยเน้นการอ่าน การจัดท าหนังสือเล่มเล็ก 
 - กิจกรรมศิลปะ เน้นความคิดสร้างสรรค์ แสดงผลงานทางออนไลน์ 
 - กิจกรรมกลุ่มการงานอาชีพ เน้นการประดิษฐ์กระทง การปลูกพืช  
 - กิจกรรม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 3. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการสร้างนวัตกรรม เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
นักเรียนโดยจัดการประกวดส่ือนวัตกรรมของครูทัง้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ังในโรงเรียนและสนับสนุนให้ครูส่ง
ผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมท่ีหน่วยงานภายนอกจัดขึ้นในระดับต่างๆ 
 4. โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนส่งผลงานส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าประกวดในระดับภาค 
ระดับประเทศ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ท้ังส่ิงประดิษฐ์ วิทยาการค านวณเกี่ยวกับ coding การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์และผลงานด้านศิลปะ เป็นต้น 
 5. โรงเรียนใช้วิธีการติดตามประเมินผลในรูปแบบ ABSS model อย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และน า
ผลมาปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม 
     ผลการพัฒนา 
 1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนในการ
สร้างนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ  
 2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการท้ังการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตาม 8 กลุ่มสาระ
เปิดโอกาส สร้างโอกาส ให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรม ท้ังการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
การต่อยอดส่งเข้าประกวดในระดับภาค และระดับประเทศ 



๗๖ 
 

 3. ครูทุกกลุ่มสาระมีการสร้างนวัตกรรม และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน ได้เห็นผลงานของเพื่อนครู 
เกิดขวัญและก าลังใจในการพัฒนาตนเองในเรื่อง การสร้างนวัตกรรมในวิชาท่ีสอน มีครูท่ีมีผลงานนวัตกรรมท่ีโดด
เด่นได้รับรางวัลของสภาการศึกษา 
 4. นักเรียนส่งผลงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และนักวิทยาศาสตร์น้อยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคกลาง 
และได้รับรางวัลชมเชยในระดับประเทศ การประกวด coding ได้เข้ารอบการแข่งขันในระดับประเทศ การแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับภาคกลาง 
 5. ระบบการติดตามประเมินผลโดยการนิเทศ ABSS model ได้สร้างการพัฒนาตนเองของครูอย่างเป็น
รูปธรรมโดยครูผู้รับการนิเทศ มีความพึงพอใจในการรับนิเทศอยู่ในระดับดีมาก และเป็นฐานในการสร้างนวัตกรรม
จากครูผ่านสู่นักเรียนให้ก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง 
มาตรฐานที่ 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ มีการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันจัดท าหลักสูตร ท าให้ครูผู้สอนรู้และเข้าใจในมาตรฐาน
ตัวช้ีวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีการศึกษา 2564 นี้ การจัดการเรียนการสอนในระยะแรกเป็นรูปแบบออนไลน์  
และระยะท่ีสองโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานออนไลน์  (Online) และมีนักเรียนบางส่วนมา
เรียนท่ีโรงเรียน (On Site)  ดังนั้นครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาจึงต้องปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้มีการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น มีการติดต่อส่ือสารกันด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ครูผู้สอน
จัดท าแผนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างพื้นฐานในการใช้งานส่ือ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาร่วมในการสืบค้นข้อมูล การน าเสนองาน และการรายงานผล ในรายวิชาต่าง ๆ  นอกจากนี้ยัง
พัฒนาส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการจาก
หน่วยงานภายนอก  และถึงแม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)      
โรงเรียนก็จัดกิจกรรมทางออนไลน์ในวันส าคัญต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างไม่มีขีดจ ากัด เช่น กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ  วันวิทยาศาสตร์ วันคริสมาสต์ การเลือกตั้งประธานนักเรียนกิจกรรมห้องสมุด วันตรุษจีน วันสุนทรภู่
และวันภาษาไทย ท าให้นักเรียนเกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้เป็นอย่างดี 
     ผลการพัฒนา 
 ผลการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยี มากกว่าร้อยละ 80  ในทุกระดับช้ัน และผลการประเมิน
สมรรถนะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมิน และนักเรียนร้อยละ 
98.37 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  อีกท้ัง นักเรียนได้แสดงศักยภาพผ่านการสร้างผลงานในรายวิชา
ต่างๆ ได้แก่ รายงานของแต่ละรายวิชา ท านิตยสารหน้าเดียว การใช้แอปพลิเคชันในการสร้างช้ินงาน เป็นต้น 
นอกจากผลงานในโรงเรียนแล้วนักเรียนของเราได้ไปแสดงความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านรายการ
แข่งขันทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอก  ซึ่งสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้แก่ 
การแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ เป็นต้น และนักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ 
วิชา IS โดยน าส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ท าโครงงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  จนน าไปสู่การเข้าร่วม
แข่งขันได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ รางวัลชนะเลิศส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
ระดับภาค  และรางวัลชมเชยระดับประเทศ   
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มาตรฐานที่ 1.1.5  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1), แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3)  และเอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด ได้แก่ แบบ
แสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ.5), แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6),  
ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7),  ระเบียนสะสม (ปพ.8), การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์, การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ซึ่งจัดท าเอกสารหลักฐานด้วยความถูกต้องตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนได้มีการจัดท าแบบทดสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 และปลายภาคเรียนท่ี 2  
ผ่าน Google Form โดยด าเนินการสอบรูปแบบออนไลน์เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และน าผลจากการทดสอบทางการเรียนแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
นักเรียนกลุ่มเก่ง,  นักเรียนกลุ่มปานกลาง และนักเรียนกลุ่มเร่งพัฒนา เพื่อน ามาผลปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
อีกท้ังเอกสารงานวัดผล  มีการประมวลผลอัตโนมัติ ได้แก่ การตัดสินผลการเรียนเกรด, การค านวณค่าเฉล่ีย ค่า
ร้อยละผลการเรียนรู้, ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์,การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน, สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน, แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5), แบบรายงานผลการเรียนรู้รายบุคคล เพื่อให้
เกิดความสะดวกและง่ายต่อการจัดท าเอกสารวัดผล  รวมท้ังจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่  จัดท า
ตารางแสดงระดับผลการเรียนของนักเรียน จ าแนกรายช้ัน, สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์, การ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน, สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1-6  มีการกรอกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน และกรอกผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน ต้ังแต่ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันปัจจุบันลงในระบบ School MIS ถูกต้องและครบถ้วน  มีการจัดท าระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1) ของนักเรียนจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และนักเรียนขั้นอื่นท่ีย้ายสถานศึกษาระหว่างปี
การศึกษา  มีการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการสอบประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)  โดยเปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา และเปรียบเทียบกับผลการสอบ
ระดับประเทศ เพื่อน ามาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินงานข้างต้น ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเปูาหมายของโรงเรียนและ
ส่งผลให้ผลการทดสอบ O-NET มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ รวมท้ังผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีผลการประเมินดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 96.97  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีผล
การประเมินดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 88.36  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน มีผลการประเมินดีเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ 94.06   การจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดและเอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนดด้วยความ
ถูกต้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เอกสารงานวัดผลมีการประมวลผลอัตโนมัติ ท าให้เกิดความ
สะดวก ถูกต้องและรวดเร็วในการท างาน 
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มาตรฐานที่ 1.1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
     วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้   
มีทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการวางแผนการด าเนินงาน
และปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จและมีความสุข มีความภาคภูมิใจในผลส าเร็จของงานท่ีท า โดยจัดท าโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน การประกอบอาหาร การบริโภคอาหาร 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 2. โครงการแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ การด าเนินการระบบ HERO ร่วมกับกรม
สุขภาพจิต การให้ทุนการศึกษานักเรียน และการแนะแนวศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Online 
และ Hybrid โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งเสริมการสร้างงานด้านการวาดภาพ การปั้น 
 4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 
Online และ Hybrid โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้นักเรียนได้ท า DIY จากวัสดุต่าง ๆ 
เพื่อฝึกทักษะการท างานและมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
     ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการท างาน รักงานท่ีท า ท างานได้อย่าง
เป็นระบบและท างานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ สามารถท างานเป็นทีมได้ มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสุจริต มีความรู้
และทักษะพื้นฐานในการบริหารจัดการท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ัน ท่ีสูงขึ้น มีภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดี ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
มาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
     วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดี เหมาะสมกับ
กาลเทศะ เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม โดยการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุกวิชา จัดท าโครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าโครงการไหว้ถูกวิธีมีมารยาทไทย เพื่อฝึกฝนนักเรียนตาม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน “ไหว้ถูกวิธี มีมารยาทไทย” ในช่วงภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ท่ีนักเรียนมาเรียน
รูปแบบ Onsite (สลับกลุ่ม) โรงเรียนจัดกิจกรรมอาสาจราจรเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนท่ีเป็นอาสาจรดูแลเรื่องความ
ปลอดภัยให้กับเพื่อน พี่ น้องนักเรียนท่ีเดินทางมาโรงเรียนตอนเช้า บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน  จัดกิจกรรมหน้า
เสาธงทุกวัน   มีการอบรมเรื่องมารยาท ส่ิงท่ีพึงกระท า/ส่ิงท่ีไม่พึงกระท า หลักธรรมทางศาสนาพุทธ  ฝึกมารยาท 
ข่าวสารทันโลก อีกท้ังกิจกรรมบันทึกความดีเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนบันทึกความดีของตนเองในสมุดท่ีโรงเรียนแจก
ให้เพื่อเตือนสติให้นักเรียนท าความดีในทุกๆวัน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็น
กิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเรียน แสดงความกตัญญูต่อครู โรงเรียน พ่อแม่และผู้มีพระคุณ  
กิจกรรมประชาธิปไตยเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้นักเรียนทุกคน
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มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังประธานนักเรียนรูปแบบ  Online กิจกรรมมุทิตาจิตต่อผู้อ านวยการโรงเรียนท่ี
เกษียณอายุราชการรูปแบบ Online  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติรูปแบบ Online เป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้รู้จัก
บทบาท หน้าท่ีต่อตนเองและสังคม   กิจกรรมทอดผ้าปุาการศึกษารูปแบบ Online กิจกรรมเหล่านี้หล่อหลอมให้
นักเรียนเกิดจิตส านึกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด และมีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมดังค าขวัญของโรงเรียน “ประพฤติดี มีความรู้ สู้งาน บริการสังคม” ซึ่งมีการประเมินผลด้วยแบบประเมิน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนทุกรายวิชา 
     ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้เกิดกับผู้เรียน ดังนี้ 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ผ่านการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 100 โดย
 จ าแนกเป็นระดับดีเย่ียม ร้อยละ 96.97 ระดับดี ร้อยละ 3.03 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ร้อยละ 100 โดย
 จ าแนกเป็นระดับดีเย่ียม ร้อยละ 94.06 ระดับดี ร้อยละ 5.82 และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 0.12 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 100 
 4. ผลจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ พบว่าผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุายมีความพึงพอใจในการด าเนิน
 โครงการ/กิจกรรม ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป ทุกกิจกรรม 
มาตรฐานที่ ๑.๒.๒ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
     วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีความภาคภูมิใจในความไทย ร่วมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยและท้องถิ่น เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา ยึดมั่นใน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
การด าเนินการโครงการไหว้ถูกวิธีมารยาทไทย กิจกรรมวันภาษาไทย(ออนไลน์) เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและใช้
ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ออนไลน์) เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของเด็กและเยาวชน รวมถึงปลูกฝังให้นักเรียน เข้าใจบทบาทและรู้จักหน้าท่ีในการมีส่วนร่วมกับสังคม
ในฐานะพลเมืองโลก พัฒนากระบวนการคิด คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน ผ่านกิจกรรม ตลอดจนโรงเรียนให้
คณะครูและนักเรียนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ 
     ผลการพัฒนา 

นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ภูมิใจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย แต่ง
กายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ แสดงออกอย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย สามารถใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตระหนักถึง
ความส าคัญของเด็กท่ีต้องเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ รู้จักหน้าท่ีของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม ยึดมั่นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  
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มาตรฐานที่ 1.2.3 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างประเทศ กิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับ Dazhong Primary School ประเทศสิงคโปร์ โดยจัดกิจกรรมรูปแบบ Online ผ่าน zoom 
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ออนไลน์  กิจกรรมวันอาเซียนออนไลน์  กิจกรรมวันคริสมาสต์  กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติออนไลน์ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม โครงการการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างเป็นองค์รวม  โครงการส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียน กิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมฝึกปฏิบัติไหว้ถูกวิธีและมารยาทไทยหน้าเสาธงในกิจกรรม
ยามเช้า โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา และโครงการแนะ
แนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     ผลการพัฒนา 

จากการจัดท าโครงการและกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนกล้าและความคิดเห็น พูดคุยกันด้วยความ
สุภาพเรียบร้อย รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจท่ีดี ผู้เรียนแสดงมารยาทท่ีเหมาะสม ให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน เช่น ไม่แสดงอาการดูหมิ่น หรือรังเกียจในเรื่องท่ีตนไม่ชอบ ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการมีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายในสังคม และผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมและสังคม ท้องถิ่นและปรับตัวได้อย่างกลมกลืน ท้ังในและนอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ ผู้เรียน
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อชุมชน และสามารถแนะน าโน้มน้าวผู้อื่นให้เข้าใจถึงการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างเหมาะสม นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลการพัฒนาผ่านเกณฑ์
การประเมินผลโดยภาพรวม อยู่ในระดับดีเย่ียม และส่งให้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
     วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ด าเนินการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้วยวิธีการที่หลากหลายในรูปแบบออนไลน์ มีการจัดปรับรูปแบบกระบวนการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์โดยยึดหลักให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพด้วยความปลอดภัย มีการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างเพิ่มเติมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผ่านแอปพลิเคช่ันต่างๆ ใน
รูปแบบ Online และ Hybrid มีการติดตามเนื้อหาของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ปรับตัว
ให้เหมาะสมตามวัย ตามสภาพจริง ตามความรู้ ความสามารถของนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพอย่างเหมาะสม มีการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาให้สอดคล้ององค์ประกอบส่ิงแวดล้อมของผู้เรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพอย่างมีความสุข ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีภาวะ
อารมณ์และสังคมอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข เข้าใจการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 
 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนมี
มาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อยู่ตลอดเวลา มีการ
จัดเตรียมเวชภัณฑ์การพยาบาลและอุปกรณ์ การท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมสม่ าเสมอ งดจัดกิจกรรมท่ีมีการ
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รวมกลุ่มคนจ านวนมาก คัดกรองและเฝูาระวังโรคติดต่ออย่างสม่ าเสมอ และร่วมกับหน่วยงานรัฐด าเนินการจัดหา
วัคซีนปูองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ท่ีมีความปลอดภัย เพื่อฉีดให้กับนักเรียน คณะครู
และบุคลากรของโรงเรียนตามมาตรการทุกคน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ
นักเรียนโดยผ่านการจัดการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตาม
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียนก าหนด โดยไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ท่ีเหมาะสมตามวัยของผู้เรียนตามค าขวัญ
ของโรงเรียน ประพฤติดี มีความรู้ สู้งาน บริการสังคม โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมตามวัย มีระบบการ
ดูแลภาวะทางโภชนาการท้ังด้านอาหาร ด้านการออกก าลังกาย ในขณะท่ีเรียนออนไลน์ ด้วยการร่วมมือกับ
ผู้ปกครองติดตามสนับสนุนให้ค าแนะน า เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ อย่างมีความสุข แข็งแรง
และปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
     ผลการพัฒนา 
 1. ผู้เรียนมีการเรียนรู้เต็มศักยภาพได้อย่างเหมาะสมตามวัย โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
 ออนไลน์ ท่ีปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 2. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ มีสมรรถภาพทางร่างกายท่ีเหมาะสมตามวัย 
 3. ผู้เรียนมีการพัฒนาการแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
 ความสุข มีความเข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้ง ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข แข็งแรง ปลอดภัย 
 4. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ รู้ จักการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว ให้มีสุขภาวะทาง
 ร่างกายและจิตสังคม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ 

2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ด าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษาแบบรู้เท่าทัน 
2) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
4) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม 
5) โครงการกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ 
6) โครงการวิจัยในช้ันเรียนและส่ือนวัตกรรม 
7) โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
8) โครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
9) โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
10) โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ 
11) โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อม 
12) โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
13) โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างเป็นองค์รวม 
14) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
15) โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
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16) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
17) โครงการไหว้ถูกวิธี มีมารยาทไทย 
18) โครงการกิจกรรมส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
19) โครงการศาสตร์พระราชา : สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
20) โครงการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
21) คลิปการสอนใน Google site 
 

3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 3.1 จุดเด่น 
  1) โรงเรียนมีมาตรฐานการปูองกัน เฝูาระวัง เตรียมความพร้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
  โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
  อย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัย 
  2) ผู้เรียนสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค    
  ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้เป็นอย่างดี และสามารถเรียนในรูปแบบ Online และ
  Hybrid ได้ดีมาก 

3) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณสูงกว่าเปูาหมายท่ี
โรงเรียนก าหนดและมีผลการทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ 
4) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่า
เปูาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
6) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้เหมาะสมกับวัย มีการน าไปใช้และเผยแพร่ท้ังใน
และนอกโรงเรียน 
7) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองใช้ในการ
เรียน การส่ือสาร การท างานได้อย่างสร้างสรรค์ และปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
8) ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ต่อการท างานและพร้อมท่ีจะศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
9) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์สูงกว่าสถานศึกษาก าหนด มีอัตลักษณ์เป็นผู้
ท่ีไหว้ถูกวิธี มีมารยาทไทย สามารถเป็นแบบอย่างได้ เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย สามารถอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเปูาหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด ดังค าขวัญ “ประพฤติดี มีความรู้ สู้งาน บริการสังคม” 

 3.2 จุดควรพัฒนา 
 1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ัน
 ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
 2) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง 
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 3) พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่สังคมดิจิทัล  
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1) ส่งเสริมให้ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แอปพลิเคช่ันต่าง ๆ ให้สามารถเรียนรู้ได้ตามสถานการณ์และสังคมดิจิทัล 
 3) ส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดแรงจูงใจใน
 การสร้างผลงานด้วยตนเอง 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
รับทราบ โดยผ่านช่องทาง ดังนี้ 
 1. การประชุมผู้ปกครอง 
 2. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3. การส่ือสารทางแอพลิเคช่ันไลน์ (Line) ของห้องเรียน 
 4. เว็บไซด์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ http://www.abss.ac.th. 
 5. เพจเพซบุ๊ค (Facebook) ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลสามเสน 
 https://www.facebook.com/abssphotographer 
 6. แอพพลิเคช่ัน YouTube ช่อง Samsen ECE  
 https://m.youtube.com/channel/UCoowuNVjKGOauai4PczL_0g/videos 
 7. สถิติ สมุดเย่ียมโรงเรียนท่ีหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานท่ีโรงเรียน 
 8. เอกสาร / ใบแจ้งบ้านจากโรงเรียนถึงผู้ปกครอง 
 9. รายงาน / สรุปผลการด าเนินโครงการและกิจกรรม 
 10. เอกสารจดหมายข่าว ANUBANSAMSEN NEWS 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ยอดเย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 

http://www.abss.ac.th/
https://www.facebook.com/abssphotographer
https://m.youtube.com/channel/UCoowuNVjKGOauai4PczL_0g/videos
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1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

     วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ได้ศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติ และได้ประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยน าผลและข้อมูลการจัดการศึกษามาหา    
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค พร้อมท้ังระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย เช่น บุคลากรในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมท้ังพิจารณาจากนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล หน่วยงานต้นสังกัด และ 
ก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีวางไว้ และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนาของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมท้ังจัดหา
ทรัพยากรจัดสรรงบประมาณ ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จัดอัตราก าลัง มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ / กิจกรรม 
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน น าผลมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป โดยจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560-2564 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
3. สรุปผลการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  

 4. จัดท าข้อมูลนักเรียนท่ีได้รับรางวัลจากการไปแข่งขันรายการต่างๆท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน    
ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการศึกษาตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนท่ีก าหนดไว้ 
     ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินงานตามวิธีการพัฒนาท่ีกล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้เกิดผลการพัฒนา ดังนี้ 
 1. สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจท่ีสอดคล้องกับสภาพความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาชาติ 
 2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเปูาหมาย เหมาะสมกับสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดขึ้น เช่น การปรับกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019      
(COVID-19)  
 3. สถานศึกษาเป็นท่ียอมรับจากท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จาก
องค์กร หน่วยงานต่างๆในการศึกษาดูงาน หรือส่งบุคลากรของสถานศึกษาเข้าอบรม ศึกษาดูงานเพื่อน าความรู้มา
ต่อยอดในการพัฒนาการศึกษาต่อไป นอกจากนี้สถานศึกษายังประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข
หลายหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์สาธารณสุข ประดิพัทธ์ 11 มูลนิธิเส้นด้ายเพื่อให้ความรู้ ปูองกัน
และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
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มาตรฐานที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

     วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และค่าเปูาหมายความส าเร็จท่ีก าหนดไว้ โรงเรียนได้
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุายและผ่านการ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยแบ่งการบริหารงาน
เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และกลุ่มบริหาร
ท่ัวไป ได้ด าเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ท้ังในส่วนของการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและ ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีระบบการบริหารอัตราก าลังบุคลากรภายในสถานศึกษา 
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีเครือข่ายชมรมผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม มีระบบการนิเทศภายใน และน า
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรทุกภาคส่วนรวมท้ังผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย มีส่วนร่วมในการ
วางแผนปรับปรุงพัฒนาและ รับผิดชอบต่อผลของการจัดการศึกษา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ มุ่งบริหารจัดการ
ภายใต้วิ สัยทัศน์ มีกลยุทธ์  เปูาหมายสู่ความส าเร็จ  โดยใช้กระบวนการบริหาร SCHOOL MODEL 
Anubansamsen  ใช้วงจรคุณภาพ PDCA เป็นระบบในการขับเคล่ือนคุณภาพสู่มาตรฐาน มีวัฒนธรรมองค์กรท่ี
สะท้อนถึงการพัฒนาท่ียั่งยืน ภายใต้การ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นกัลยาณมิตร”  มีการส่งเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีอย่างเต็มศักยภาพ 
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน  มีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ระบบ และจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี 
งานพัสดุอย่างเป็นระบบ รวมท้ังมีการประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนาโรงเรียนโดยได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากทุกฝุาย 
     ผลการพัฒนา 

 จากการด าเนินงานส่งผลให้โรงเรียนมีแผนการบริหารเป็นระบบ มีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ        
มีโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนชัดเจน มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเปูาหมายท่ีก าหนด  ครูและบุคลากร
ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการน าข้อมูลมาใช้ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
เป็นแบบอย่างได้ ท าให้โรงเรียนได้รับการยกย่องช่ืนชมจาก  ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานสังกัดเดียวกัน         
มีหน่วยงานมาศึกษาดูงานเป็นประจ า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสูงกว่าค่าเปูาหมายท่ี
โรงเรียนก าหนด เป็นโรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูง ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนเต็มแผนการรับนักเรียน 
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มาตรฐานที่ 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ      
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาแบบรู้เท่าทัน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครูผู้สอนทุกคนในเรื่องการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) มีหลักสูตรท่ีครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน 3 โปรแกรม (1) ห้องเรียนปกติ  (2) ห้องเรียน 
MEP (Mini English Program) (3) หลักสูตร MSE (Mathematics and Science in English) 
 ในปีการศึกษา 2564 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท่ีระบาดหนักในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ อยู่ในพื้นท่ีนี้ ท าให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการ
เรียนรู้แบบ Onsite ท่ีโรงเรียนได้  คณะผู้บริหารและครูร่วมกันถอดบทเรียนจากปีการศึกษา 2563 สร้าง
นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 256 4 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นการจัดการ
เรียนรู้แบบเรียลไทม์ผ่าน Google Meet และนักเรียนเรียนรู้ย้อนหลังผ่านคลิปใน Google Sites ของครูผู้สอน
ประจ าวิชา  โดยครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวช้ีวัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้ังแต่ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 น ามาเขียนค าอธิบายรายวิชา ออกแบบโครงสร้างรายวิชาและน าไปออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ (จัดการเรียนรู้รูปแบบ Online) ส าหรับรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในวิชาเสริม
ทักษะภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในวิชาเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ ในวิชา
เสริมทักษะภาษาไทยและเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ  โรงเรียนจัดท าหนังสือประกอบการจัดการเรียน
การสอนเพิ่มเติม และจัดท าเอกสารค าศัพท์ประกอบรายวิชาห้องเรียนพิเศษ MEP และ MSE ได้แก่ 
Mathematics  Science Health and Physical Education เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด
ขึ้น และโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลต้องจัดการเรียนการสอนในวิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (IS : Independent Study) ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งโรงเรียนมีคณะครูเข้าร่วมการจัดท า
หลักสูตรในวิชานี้ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วน าสู่หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS : Independent Study) ของโรงเรียน 
 โรงเรียนจัดโครงการด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านและเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง เน้นลงสู่ผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตาม            
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค์  และจัดสอนเสริมศักยภาพให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา  
ปีท่ี 3, 6  ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการหลาย
กิจกรรม ได้แก่ ติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ NT 
เดือนมีนาคม 2565   ติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, O-NET และการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เดือนกุมภาพันธ์ 2565  และติวนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
เตรียมนักเรียนเข้าสู่การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 



๘๗ 

 

โรงเรียนมีการคัดกรองผู้เรียนและจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนรวม ในโครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนการจัดการศึกษาเรียนรวม ซึ่งครูผู้สอนต้องออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ IEP จัดการเรียนการสอน
เพิ่มเติมส าหรับผู้เรียนกลุ่มนี้  จัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 4 ท่ีเป็นกลุ่มเร่ง
พัฒนาวิชาภาษาไทยด้านการอ่านออก เขียนได้ และโครงการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรม 
ได้แก่ การเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน 100% รูปแบบ Online การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน
เกี่ยวกับทุนการศึกษา การแนะแนวการศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ให้กับนักเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อเป็นแนวทางในการเลือก ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อได้ตรงตามความต้องการและความสนใจ
ของผู้เรียน โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย 

     ผลการพัฒนา 
 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 2. ครูมีความรู้และเข้าใจในมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตร
 แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 3. ครูจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายจัดการเรียนรู้รูปแบบ Online, ใช้กระบวนการ
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS), รูปแบบของโครงงาน สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 
 4. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โรงเรียนสร้าง
 นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ช่วยลดปัญหาการไม่เข้าถึงการเรียนรู้ของนักเรียน
 และนักเรียนสามารถเข้าเรียนรู้ได้ง่าย อีกท้ังนวัตกรรมนี้เป็นส่ิงท่ีช่วยพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาผู้เรียนให้
 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมกับสถานการณ์ปัจจุบันได้          
 5. นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
มาตรฐานที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ได้มีการวางแผนการและด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้    
มีความรู้ ความก้าวหน้าดังต่อไปนี้  
 1. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของตนเองด้วยการอบรมกับ  
 หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน น าความรู้ท่ีได้รับมาถ่ายทอดประสบการณ์สู่เพื่อนร่วมงานในรูปแบบ 
 บรรยาย สาธิต หรือ ฝึกการปฏิบัติจริง หรือจัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองให้มีคว าม
 เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 2. ส่งเสริมให้ครูน าความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมพัฒนาตนเองไปใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี  
 ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อผู้เรียน  
 3. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้นและ 
 ส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อน าความรู้มาพัฒนาและปรับใช้ในการจัดการเรียนการ
 สอน  
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 4 .ส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาและวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีสอนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
 5. ส่งเสริมให้ครูได้เป็นวิทยากรเพื่อแลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
 ภายนอก สถานศึกษา  
 6. ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรม ประชุม และสัมมนา โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  6.1 การประชุม  

ครูทุกคนโดยมีเข้าประชุมเดือนละ 1 ครั้ง  หัวหน้าสาระ หัวหน้าสายช้ัน เข้าร่วมประชุมกับฝุายบริหาร
 และ เพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการท างานและเพื่อขยายผลไปยังครูในสายช้ันและกลุ่มสาระ เดือนละ   
 1-2 ครั้ง  
  6.2 การอบรม 

    6.2.1 กิจกรรมการอบรมในสถานศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรมดังนี้ 
  6.2.1.1 จัดการอบรมการสร้างห้องเรียนด้วยโปรแกรม Google Meet  ในวันท่ี 24 

   พฤษภาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นคณะครูใน
   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณะครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯท่ีเข้าร่วมการ
   อบรมจ านวน 65 คน   

 6.2.1.๒ จัดอบรมปฏิบัติการจัดท ารายการผลการปฏิบัติงาน(วฐ.2)ส าหรับข้าราชการ
  ครู จ านวน 33 คน ในวันอาทิตย์ท่ี 27 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุ
  สิงห์ โดยมีวิทยากร 2 ท่าน ดร.ปรพล แก้วชาติ และนางสาวณภัทร ใจกล้า  

 6.2.1.๓ จัดอบรมบุคลากร เรื่องแนวทางการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)  ใน
  วันท่ี 26 ตุลาคม 2564  ณ ห้อง Smart Classroom  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ โดย
  มีคุณครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯท่ีเข้าร่วมการอบรมจ านวน 65 คน และคณะวิทยากร
  จากโรงเรียนวัดอมรินทรารามจ านวน 15 ท่าน   
 6.2.2 กิจกรรมการอบรมออนไลน์ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ครูทุกคนได้เข้ารับการอบรมผ่าน

  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้แก่ ระบบประเมินวิทยฐานะ (ระบบ PA) ,หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ,อบรม 
  Stand up (การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและท่ีสาธารณะ)และ การอบรมการบันทึกวีดีโอการ
  เรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet   
     ผลการพัฒนา 

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ได้พัฒนาตนเองให้ตรงกับความสนใจและความต้องการ
ของตนเองน าความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมพัฒนาตนเองไปใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  มีความเช่ียวชาญ
ในวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้น   ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท น าความรู้ท่ีได้รับมา
พัฒนาและปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ศึกษาและวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีสอน เป็นวิทยากร
เพื่อแลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  สถานศึกษา ครูได้เข้ารับการอบรม 
ประชุม และสัมมนา ในรูปแบบ Online และ Onsite น าความรู้มาพัฒนาผู้เรียน พัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น    
มีชุมชนแห่ง การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้และพัฒนางานร่วมกันในระดับสายช้ัน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนการ
ท างานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ   
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มาตรฐานที่ ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     วิธีการพัฒนา 
1. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
 ๑.1 การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน จัดอาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย 
สวยงาม สร้างบรรยากาศให้ปลอดโปร่ง สบายใจ ใกล้ชิดธรรมชาติ และกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในชุมชน       
มีเครื่องเล่นสนามท่ีต้ังในต าแหน่งท่ีปลอดภัย อยู่ในสภาพดี เครื่องเล่นท าจากวัสดุธรรมชาติท่ีหาได้ง่าย จัดบริเวณ
ส าหรับการเล่นให้มีความหลากหลายท้ังในร่มและกลางแจ้ง โดยค านึงถึงความปลอดภัยและการดูแลรักษา         
มีสถานท่ีประกอบอาหารเป็นสัดส่วน สะอาด จัดสถานท่ีและเครื่องใช้ในการรับประทานอาหารให้สะอาด และ
สวยงาม จัดน้ าด่ืมให้พอเพียงให้เด็กดื่มได้โดยสะดวก มีห้องน้ าเพียงพอ โดยให้มีขนาดและต าแหน่งท่ีต้ังท่ีเหมาะสม
กับวัยของเด็ก ดูแลให้สะอาดถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณ์และสถานท่ีสะอาดและเหมาะสมในการท าความสะอาด
ร่างกาย เช่น ล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัน รวมท้ังจัดถังขยะให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งาน และดูแลรักษา
ด้วย 
 1.๒. การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน จัดห้องเรียนให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ
และสม่ าเสมอท่ัวห้อง โต๊ะเก้าอี้มีขนาดเหมาะสมกับวัย น้ าหนักเบาให้เด็กเคล่ือนย้ายได้โดยสะดวกเด็กแต่ละคนมี
เครื่องใช้ส่วนตัวในการท าความสะอาดร่างกาย และเครื่องใช้ในการนอน โดยจัดเก็บเป็นระเบียบ สวยงาม ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม เลือกสรรวัสดุอุปกรณ์และส่ือการเรียนรู้ ท่ีมีความสร้างสรรค์ ทนทาน 
หลากหลายมาใช้งาน โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและความทนทาน มีการจัดระบบการวางวัสดุอุปกรณ์ให้เด็กหยิบ
ใช้ได้โดยสะดวก มีการตรวจสอบความสะอาด ความพร้อมในการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์และส่ืออย่างสม่ าเสมอ 
เลือกสถานท่ีในการเรียนรู้ให้เหมาะกับลักษณะของกิจกรรม เช่น กิจกรรมท่ีสงบอยู่ไกลจากกิจกรรมท่ีใช้เสียง 
กิจกรรมท่ีต้องการแสงสว่างอยู่ใกล้กับหน้าต่าง เป็นต้น จัดการจราจรท้ังในและนอกห้องเรียนให้สะดวกต่อการ
เคล่ือนไหวของเด็กขณะท ากิจกรรม     ส่ิงส าคัญคือสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้อบอุ่น เป็นมิตร และเต็มไป
ด้วยความรักความเมตตา 
2. การจัดสภาพแวดล้อมทางบุคคลเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.๑. เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของครู 
 บุคลิกภาพของครูช่วยเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในห้องได้เป็นอย่างดี ครูควรยิ้มแย้มแจ่มใส 
มีกิริยามารยาทแบบไทย แต่งกายเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ใช้ภาษาถูกต้องชัดเจน เต็มใจตอบค าถามของ
เด็ก พูดกับเด็กด้วยเสียงนุ่มนวลเป็นมิตร และพูดช้ีแจงเหตุผลแก่เด็กด้วยน้ าเสียงปกติ 
 2.๒. เอื้อต่อการจัดการช้ันเรียนของครู 
 ครูใส่ใจดูแลให้เด็กอยู่ร่วมกันในห้องเรียนอย่างมีความสุข พร้อมท้ังเรียนรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนด้วย จึง
ต้องมีการจัดท าข้อตกลงร่วมกัน แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีแนวทางปฏิบัติเมื่อเด็กไม่ท าตามข้อตกลง และแก้ไข
ปัญหาเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น 
 2.๓. เอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก  
 ครูมีความสัมพันธ์อันดีกับเด็กช่วยเสริมสร้างให้เด็กรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย สร้างความมั่นใจในตนเอง และ
เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ครูควรสร้างความสัมพันธ์กับเด็กด้วยท่าทาง เช่น ยิ้ม สัมผัส ทักทายและพูดคุยกับเด็ก
ท้ังเมื่อเด็กมาถึง ขณะรับประทานอาหาร เตรียมตัวท ากิจกรรม หรือเด็กลากลับบ้าน ดูแลเด็กท่ีมีปัญหาสุขภาพ  
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ไม่สบาย หรือต้องการก าลังใจ รับฟังเมื่อเด็กพูดด้วย ให้โอกาสเด็กท่ีต้องการพูดคุยกับครู ตอบเมื่อเด็กถาม และ
ยอมรับการช่วยเหลือของเด็ก 
 2.๔. เอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน 
 ครูสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองด้วยการจัดท าปูายนิเทศซึ่งมีสาระเกี่ยวกับเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน และ
โรงเรียน จัดท าจดหมายข่าวถึงผู้ปกครอง กระตุ้นให้ผู้ปกครองแลกเปล่ียนเรียนรู้กับทางโรงเรียน สนับสนุนให้
ผู้ปกครองเย่ียมช้ันเรียนของบุตรหลาน จัดประชุมสัมมนาระหว่างผู้ปกครองและครู รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
ได้ท างานอาสาสมัครร่วมกับทางโรงเรียน 
     ผลการพัฒนา 

๑. อาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ิงแวดล้อมบริเวณโรงเรียน สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย          
เป็น ระเบียบ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน  

๒. นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน มีความรู้ สามารถฝึกทักษะและประสบการณ์ทางด้านการปูองกัน 

อุบัติภัยภายในโรงเรียน  

๓. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต พร้อมท้ังรู้จัก 

คุณค่าของส่ิงแวดล้อมและร่วมกันดูแลรักษาบริเวณโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 

     วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ก าหนดผู้รับผิดชอบจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการของโรงเรียน   โดย ก าหนดหมวดหมู่ข้อมูลให้ถูกต้อง ครอบคลุม และพร้อมใช้ โดยจัดหาฮาร์ดแวร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพใช้งานง่ายสะดวก ถูกต้อง ปลอดภัย โดยการก าหนดรหัสแต่ละระดับของผู้ใช้งาน ซึ่งมีขั้นตอนในการ
จัดระบบสารสนเทศ 5 ขั้นตอน คือ 1. การรวบรวมข้อมูล 2. การตรวจสอบข้อมูล 3. การประมวลผลข้อมูล 4. 
การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 5. การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มงานท้ัง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหาร
วิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารท่ัวไป และ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการ
ก าหนด ผู้รับผิดชอบจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครอบคลุมภารกิจ มีการจัดท าและให้บริการข้อมูล
สารสนเทศท่ีเป็นระบบ แก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝุาย บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วเป็นปัจจุบัน
น าข้อมูลสารสนเทศ ท่ีส าคัญย้อนหลัง 3 ปี ใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนปรับปรุงพัฒนางาน 
     ผลการพัฒนา 

 มีผู้รับผิดชอบจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน ด าเนินการก าหนดหมวดหมู่ข้อมูลให้ถูกต้อง 
ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้ โดยจัดหาฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ท่ีมีประสิทธิภาพใช้งานง่าย สะดวก ถูกต้อง 
ปลอดภยัโดยการก าหนดรหัสแต่ละระดับของผู้ใช้งาน กลุ่มงานทุกกลุ่มก าหนดผู้รับผิดชอบจัดท าระบบสารสนเทศ
ด าเนินการจัดการข้อมูลส าคัญท่ีครอบคลุมภารกิจท้ัง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ            
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป จัดท าและให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝุาย
บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน น าข้อมูลสารสนเทศ ท่ีส าคัญย้อนหลัง 3 ปี       
ใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนปรับปรุงพัฒนางานได้  
 โรงเรียนมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดท าสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร จัดเก็บรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
ประสานงานกับกลุ่มงานท้ังภายในและภายนอก เพื่อจัดท าสารสนเทศของแต่ละกลุ่มงานและโรงเรียนมีการ
น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์โดยได้รับความพึง
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พอใจจากผู้มารับบริการ และผู้ท่ีมาติดต่อประสานงานท้ังจากหน่วยงานภายในและภายนอกมีผลการประเมินโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเย่ียม 
2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

1. เปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
2. แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 2560 - 2564 
3. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) 
5. สรุปผลการด าเนินโครงการ  
6. ภาพถ่ายการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ จาก Website ของโรงเรียน 
7. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
8. ผลการทดสอบระดับชาติ O – NET , NT , RT 
9. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารและจัดการศึกษา 

 10. บันทึกการประชุม 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 3.1 จุดเด่น 

 1) โรงเรียนมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ก าหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
และความต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ชุมชน นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล หน่วยงานต้นสังกัด และ
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ทันต่อความเปล่ียนแปลง  
 2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยความร่วมมือของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุาย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และน าไปเป็นแบบอย่างได้  
 3) มีการด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย จัดท ากิจกรรมและด าเนินโครงการท่ีเช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตจริง ผู้เรียนน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
 4) มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีวุฒิท่ีสูงขึ้น ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพตามความ
ต้องการและความถนัดของครู  
 5) มีการใช้ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในระดับสายช้ัน ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้มาพัฒนางาน  
 6) จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน มีห้องปฏิบัติการหลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน       
จัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนสวย สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  

  7) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
 3.2 จุดควรพัฒนา 

 1) ในปีการศึกษา 2563 ประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) ท าให้โรงเรียนจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ส่งผลให้การด าเนินงานตาม
เปูาหมายของโรงเรียนท่ีวางไว้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในบางส่วน 
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 2) ครูบางส่วนยังน าผลการด าเนินกิจกรรมมาวิเคราะห์ สะท้อนผลท่ีแท้จริง เพื่อน าไปเป็นแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไปไม่ต่อเนื่อง 

  3) ระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ยังมีพื้นท่ีไม่เพียงพอ 
 4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถใกล้เคียงกัน ผลักดันให้ครูเข้ารับการพัฒนาตาม
มาตรฐานต าแหน่งและมีการปรับวิทยฐานะให้สูงขึ้น 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1) ประชุมวางแผน เตรียมการรองรับสถานการณ์ท่ีไม่ปกติและจัดท าแผนรองรับไว้ หากไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผนปกติได้ สามารถมีแผนยืดหยุ่น ปรับเปล่ียนได้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 2) ส่งเสริมให้ครูน าผลการด าเนินกิจกรรมและการด าเนินกิจกรรมและการด าเนินโครงการท่ีสะท้อน
ผลท่ีแท้จริงไปเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 3) จัดหาระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ให้มีพื้นท่ีมากขึ้นและใช้งานง่าย เข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 4) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและผลักด้านให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนส่งผลงานทางวิชาการให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
 5) ให้ความรู้กับครูและบุคลากร ท่ีเข้ามาท างานใหม่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
รับทราบ โดยผ่านช่องทาง ดังนี้ 

 1. การประชุมผู้ปกครอง 
 2. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3. การส่ือสารทางแอพลิเคช่ันไลน์ (Line) ของห้องเรียน 
4. เว็บไซด์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ http://www.abss.ac.th. 
5. เพจเพซบุ๊ค (Facebook) ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลสามเสน 
https://www.facebook.com/abssphotographer 
6. แอพพลิเคช่ัน YouTube ช่อง Samsen ECE  
https://m.youtube.com/channel/UCoowuNVjKGOauai4PczL_0g/videos 
7. สถิติ สมุดเย่ียมโรงเรียนท่ีหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานท่ีโรงเรียน 
8. เอกสาร / ใบแจ้งบ้านจากโรงเรียนถึงผู้ปกครอง 
9. รายงาน / สรุปผลการด าเนินโครงการและกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.abss.ac.th/
https://www.facebook.com/abssphotographer
https://m.youtube.com/channel/UCoowuNVjKGOauai4PczL_0g/videos
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

ยอดเย่ียม 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเย่ียม 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยี่ยม 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
     วิธีการพัฒนา 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564   
โรงเรียนสร้างนวัตกรรม “ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ” ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560)  โดยครูมีความรู้และเข้าใจในมาตรฐานและตัวช้ีวัดแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดโดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น Active learning ในรูปแบบ
ออนไลน์  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ IEP ส าหรับนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และโรงเรียนได้มีการ
ติดตามผลการจัดการเรียนรู้โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้นิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตลอดปีการศึกษา  และรายงานผลการนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหลังจากครูจัดการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครูจะบันทึกผลลงในบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ และน าผลท่ีได้มาแลกเปล่ียน/สนทนา
ร่วมกับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันเพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนา อีกท้ังใช้เป็นข้อมูลในการท าวิจัยใน
ช้ันเรียนของครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูมีการวัดและประเมินผลอย่างมีคุณภาพหลังจากจบหน่วยการเรียนรู้ 
ปลายภาคเรียนท่ี 1และ 2 ตามสภาพจริง ตามความรู้และความสามารถของนักเรียน  
     ผลการพัฒนา 
 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active learning ในรูปแบบออนไลน์ 
ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด  นักเรียนแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต ซึ่งส่งผลให้พัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
มาตรฐานที่ 3.2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ มีการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ นักเรียนเข้าเรียนตาม
ตารางเรียนทางเว็บไซต์ของโรงเรียน คลิกห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม
เนื้อหา คลิปวิดีโอทุกช่ัวโมงสอน ทุกวิชาและส่ือต่าง ๆ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของการจัดการศึกษา โดยโรงเรียนส่งเสริมครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาด้าน
การใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการผลิตส่ือเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้จาก
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หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก ท าให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ครูเป็นผู้ผลิตด้วยตนเอง และจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนรักการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทางออนไลน์  ท าให้นักเรียนมี
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร นอกจากนี้ยังพัฒนาส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันจากองค์กรต่าง ๆ จนได้รับรางวัลระดับประเทศ 

 โรงเรียนด าเนินการวิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ได้แหล่งเรียนรู้
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  เปิดโอกาสนักเรียนเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอกและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สร้างแหล่งเรียนรู้ทางออนไลน์ให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมออนไลน์ในวันส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรม
ห้องสมุด วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ  วันเด็กแห่งชาติ วันวิทยาศาสตร์         
วันคริสมาสต์ เป็นต้น 

     ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ นักเรียน
สามารถเรียนรู้โดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนองาน สร้างช้ินงานในทุกรายวิชา และสามารถ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  สืบค้นสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ทางออนไลน์ ท าให้นักเรียนมีสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีและการส่ือสารในระดับดีเยี่ยม ครูร้อยละ 100 เข้ารับการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีตาม
ความสนใจ จากท้ังในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก จนสามารถผลิตส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนรักการเรียนรู้ และมี
ผลสัมฤทธิ์ผ่านตามตัวชี้วัดของรายวิชา  ท้ังยังมีแหล่งเรียนรู้ทางออนไลน์ให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมออนไลน์ในวัน
ส าคัญต่าง ๆ 
มาตรฐานที่ 3.3 การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
     วิธีการพัฒนา 

   ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับนักเรียน โดยครู จัด
บรรยากาศในห้องเรียนรูปแบบออนไลน์ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  มีกิจกรรมกระตุ้นความสนใจให้กับ
นักเรียน แลกเปล่ียนความคิดเห็น กิจกรรมตอบค าถามใช้ส่ือ เกมการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านแอพลิเคชันต่างๆ  

และครูสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ส าหรับนักเรียนผ่าน Google Site เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาหรือ
ทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ และจัดกิจกรรมท่ีเสริมศักยภาพรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ กิจกรรมห้องสมุด                 
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ  วันเด็กแห่งชาติ วันวิทยาศาสตร์  วันคริสมาสต์
รูปแบบออนไลน์ท่ีท าให้นักเรียนได้แสดงทักษะความสามารถ 

     ผลการพัฒนา 

 ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ัน เรียนรูปแบบ
ออนไลน์ นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ มีความรักความสามัคคีคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับเพื่อนร่วมช้ันเรียนผ่าน
ทางการส่ือสารแบบออนไลน์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถต่าง ๆ ท าให้นักเรียน เกิด
ความเช่ือมั่นในตนเอง และกล้าแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีความสุข 
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มาตรฐานที่ 3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

     วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ จึงมีการวัดและประเมินผลนักเรียนในรูปแบบออนไลน์
อย่างเป็นระบบ ครูมีการศึกษา/วางแผนการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ครูรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล ท าให้ทราบจุดเด่น จุดควรพัฒนาของนักเรียน และใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายเพื่อ
วิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียนในการเรียนออนไลน์  ท าให้ทราบความแตกต่างและข้อจ ากัดของนักเรียนเป็น
รายบุคคล ครูได้จัดท าโครงสร้างรายวิชาและแผนจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ เข้าใจเนื้อหา มีทักษะกระบวนการและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีสูงขึ้น ซึ่งมีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบดังนี้ 1 ) ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา 2) จัดท าโครงสร้างรายวิชาและการวัดผลประเมินผล 3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล   4) ช้ีแจงรายละเอียดของการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์วิธีการ เครื่องมือภาระงาน เกณฑ์การประเมินและคะแนนตามแผนการ
ประเมินท่ีก าหนดไว้ 5) วัดและประเมินนักเรียน ระดับสถานศึกษา ได้แก่ 5.1) การวัดและประเมินนักเรียนก่อน
เรียน เป็นการประเมินระดับช้ันเรียน เพื่อวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นของนักเรียนต่อการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ท า
ให้ครูผู้สอนน าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการปรับพื้นฐานของนักเรียนได้อย่าง
เหมาะสม  5.2) การวัดและประเมินนักเรียนระหว่างเรียน และหลังเรียน ซึ่งการตรวจสอบและประเมินนักเรียนท่ี
มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ครูผู้สอนได้มอบหมายให้ท าใบงานเก็บคะแนนระหว่างเรียนผ่าน
ห้องเรียนออนไลน์ในแต่ละเดือน และทางโรงเรียนได้มอบหมายงานทดแทนการสอบกลางภาค ซึ่งแต่ละวิชามี
เกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจน 5.3) การวัดและประเมินนักเรียนในการสอบปลายภาคเรียน ทางโรงเรียนได้จัดท า
แบบทดสอบในรูปแบบ Google form และจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet  โดยมีแนวปฏิบัติใน
การสอบตามนโยบายของทางโรงเรียน และคุณครูประจ าช้ันเป็นผู้คุมสอบ  6. วัดและประเมินผลนักเรียน
ระดับชาติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 ทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ทดสอบ
วัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  โดยจัดทดสอบในรูปแบบออนไลน์ผ่าน 
Google Meet ตามความสมัครใจของนักเรียน และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) โดยจัดทดสอบท่ีโรงเรียนตามความสมัครใจของนักเรียน 

     ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูรูปแบบออนไลน์ โดยผู้อ านวยการโรงเรียน         
รองผู้อ านวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการก าหนดปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียนตลอดปี
การศึกษา มีตารางการรับการนิเทศ/สมุดเย่ียมนิเทศ และมีข้อเสนอแนะเพื่อให้ครูน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้
ดีขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ครูวัดและประเมินผลนักเรียนอย่างเป็นระบบ ท้ังระหว่างเรียน
และหลังเรียนรูปแบบออนไลน์ น าผลมาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่ง       
กลุ่มกลางและกลุ่มเร่งพัฒนา เพื่อน ามาออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ และท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อ
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ส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ โดยครูประจ าช้ันจะรายงานผลการทดสอบให้ผู้ปกครองทราบ มีแบบ
รายงานผลคะแนนทดสอบปลายภาคเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  

 โรงเรียนด าเนินการวัดและประเมินผลนักเรียนระดับชาติ ซึ่งช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นการทดสอบ
ความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) โรงเรียนตรวจสอบคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ 
และรายงานความก้าวหน้าผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน และ
ส่งต่อข้อมูลให้ครูผู้สอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  ได้พัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
เป็นการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) โรงเรียนตรวจสอบคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ และรายงานความก้าวหน้าผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ ใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน และส่งต่อข้อมูลให้ครูผู้สอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  ส าหรับ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  โรงเรียนตรวจสอบคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนในวิชา 4 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
ภาษาอังกฤษ รายงานความก้าวหน้าผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าโรงเรียนมีกระบวนการวัดผลประเมินผลท่ี
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญท าให้นักเรียนทราบจุดท่ีควรพัฒนาตนเองในการวัดผลประเมินผลแต่ละครั้งและครูผู้สอน
ต้องปรับพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
เป็นไปตามเปูาหมายของโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน ได้คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา และร้อยละของนักเรียนท่ีสอบเข้าศึกษาต่อระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงมากกว่าร้อยละ 80 ท าให้โรงเรียนเป็นท่ีน่าเช่ือถือ เป็นท่ี
ยอมรับแก่ผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ 

มาตรฐานที่ 3.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
     วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและใช้กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ตามหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ตามแต่ละ
บริบทและเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในช้ันเรียน จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางภาษา สังคม และ
วัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ กับนักเรียน Dazhong Primary School ประเทศสิงคโปร์
รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom อีกท้ังเป็นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างประเทศ และโรงเรียนมีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับกับครูทุกคนด้วยกระบวนการนิเทศการสอนเพื่อให้ครูน าผลการนิเทศไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้  นิเทศการสอนโดยผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูทุก
คนได้รับการนิเทศการสอน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยร่วมประชุมหารือ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีสอนร่วมกัน เกิด
การแลกเปล่ียนปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง รวมท้ังการประชุมครูในแต่ละกลุ่มสาระการ
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เรียนรู้ การประชุมครูประจ าเดือน การจัดท าวิจัยในช้ันเรียน และการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนและกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

     ผลการพัฒนา 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเทศ และ
ต่างประเทศ ช่วยให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชนได้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ 
ร่วมกัน   การนิเทศการสอนช่วยให้ครูน าค าแนะน า ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)   การประชุมครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นการน าปัญหาท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้มาแลกเปล่ียน หา
วิธีการแก้ไขและพัฒนา โดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน ซึ่งครูสร้างส่ือและนวัตกรรมท่ีทันสมัย และน ามาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม และพัฒนา
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามเปูาหมายท่ีโรงเรียนก าหนด 

 อีกท้ังการเยี่ยมบ้านนักเรียนและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนช่วยให้ครูและโรงเรียนได้แลกเปล่ียน      
หาวิธีการแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการเรียนรู้ของ
นักเรียนได้อย่างเหมาะสม 

2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

            1. โครงการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษาแบบรู้เท่าทัน 
     1.1 หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
1.1 รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                   

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เน้น Active learning , แผนการจัดการเรียนรู้ IEP 
      2.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในรายวิชา 
      2.3 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของคร ู
      2.4  ผลงานนักเรียนท่ีมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการจัดการศึกษาเรียนรวม 
      3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ IEP 
  4. โครงการกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ   
     4.1 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ Dazhong Primary School  
  5. โครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  6. โครงการวิจัยในช้ันเรียนและพัฒนาส่ือนวัตกรรม 
  7. โครงการพัฒนาระบบวัดและประเมินผล 
     7.1 แบบทดสอบระหว่างเรียนรูปแบบออนไลน์ 
     7.2 แบบทดสอบปลายภาครูปแบบออนไลน์ 
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     7.3 แผนการขับเคล่ือนและยกระดับคุณภาพ O – NET, ผลการทดสอบ O – NET  
        ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
     7.4 แผนการขับเคล่ือนและยกระดับคุณภาพ NT, ผลการทดสอบ NT ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

       7.5 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
               7.6 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 8. ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ http://www.abss.ac.th/onlinelearning.php 
               8.1  คลิปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ย้อนหลังของครู ทุกช่ัวโมง ทุกรายวิชา  
               8.2  ส่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รปูแบบออนไลน์ของครูทุกรายวิชา  

      9. กิจกรรมรูปแบบออนไลน์ในวันส าคัญต่าง ๆ 
    9.1 เว็บไซต์กิจกรรมออนไลน ์
    9.2 เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม 
    9.3 รายงานการจัดกิจกรรมออนไลน ์

          10. กิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษ 2564 รูปแบบ Onsite สลับกลุ่มมาเรียน 
          11. กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียนและกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
          12. กิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันส่ือและนวัตกรรมของครูทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน    
          13. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน/ภายนอกโรงเรียน 
          14. เกียรติบัตรและโล่รางวัลของโรงเรียน ครูและนักเรียน 
          15. กิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันส่ือและนวัตกรรมของครูทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 3.1 จุดเด่น 
 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สร้างนวัตกรรม “ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ” ให้นักเรียนเข้า
เรียนตามตารางเรียนทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และจัดกิจกรรมเสริมในวันส าคัญต่างๆ รูปแบบออนไลน์ ให้นักเรียน
ได้เลือกและปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัด ความสนใจและตามความต้องการของตน นักเรียนได้ร่วมคิดและ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางการแก้ไข  เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างหรือผลิตนวัตกรรมและช้ินงานใน
การแก้ปัญหานั้นได้ นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ เน้นทักษะการคิด อย่างเป็นระบบ        
คิดสร้างสรรค์และตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีหลากหลายทางออนไลน์ นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
คุ้มค่าและเหมาะสม ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น Active learning จัดการเรียนรู้  
ช้ันเรียนเชิงบวกได้อย่างเหมาะสม เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในช้ันเรียนได้อย่างมีความสุขและใช้ส่ือ ICT    
มากขึ้น มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลกับนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  
 โรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมครูและบุคลากรให้เข้ารับการอบรมและพัฒนาด้านการใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการผลิตส่ือเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้   เล็งเห็นความส าคัญ
ของการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการสนับสนุนงบประมาณ
เครื่องมือ อุปกรณ์อย่างเพียงพอ  ท าให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  โดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครูเป็นผู้ผลิตด้วยตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  และใน
ด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนมีความหลากหลาย เป็นการเพิ่มพูนความรู้
ให้กับนักเรียนได้หลายด้าน  

http://www.abss.ac.th/onlinelearning.php
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 โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบในรูปแบบออนไลน์ มีความชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนแต่ละระดับช้ันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นไปตามค่าเปูาหมายของโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test: RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ  และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สอบ
เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ในโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงมากกว่าร้อยละ 80 

 3.2 จุดควรพัฒนา 
 1. ครูควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ของตนเองมากกว่าการ
ลอกเลียนแบบ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ให้
เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนมากขึ้น   
 2. ครูและนักเรียนควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้คุณค่าและ เน้นให้นักเรียนมีมารยาทในการ         
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน    
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. การส่งเสริมครูให้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ เน้นรูปแบบ Active Learning และการพัฒนา
กระบวนการคิดขั้นสูง  
 2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ผ่านการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 3. การส่งเสริมให้ครูสร้างส่ือการสอนออนไลน์ท่ีทันสมัยด้วยตนเอง เพื่อรองรับกับสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 
 4. การเพิ่มรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และสร้างชุมชนทาง
ความคิด เพื่อเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้คุณค่าและมีมารยาทในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกัน 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 1. โรงเรียนเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.abss.ac.th.           
 2. โรงเรียนเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารทาง Facebook โรงเรียน Anubansamsen : โรงเรียนอนุบาล
สามเสนฯ https://www.facebook.com/anubansamsen 
 3. แจ้งและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับช้ันเรียนถึงนักเรียนและผู้ปกครองทางกลุ่มไลน์ห้องเรียนผ่าน    
ครูประจ าช้ัน   
 4. กิจกรรมท่ีแจ้งข้อมูลสู่ผู้ปกครองและชุมน 

   4.1 การประชุมผู้ปกครอง 
   4.2 การเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง 
   4.3 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 5. สถิติ สมุดเย่ียมโรงเรียนท่ีหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานท่ีโรงเรียน  

https://www.facebook.com/anubansamsen


๑๐๐ 
 

การปฏิบัติที่ดีเลิศของสถานศึกษาหรือนวัตกรรมของสถานศึกษาที่โดดเด่น 
ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา “ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ” 

ปีการศึกษา 2564 เป็นปีท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019        
(COVID-19) มีความรุนแรงและแพร่กระจายหลายพื้นท่ี โรงเรียนอนุบาลสามเสน(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อุปถัมภ)์ ต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตพื้นท่ีสีแดง ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite หรือ
เรียนท่ีโรงเรียนได้ โรงเรียนจึงต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีก าลังเผชิญอยู่ และ
จากการถอดบทเรียนจากปีการศึกษา 2563 ท่ีโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานท้ังในรูปแบบ 
On Hand, On Demand และใช้แอปพลิเคชันช่วยสอนท่ีหลากหลาย ได้แก่ Line, Google Classroom, Zoom, 
YouTube  พบว่า การสอนแบบผสมผสานท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้นยังไม่เป็นระบบ นักเรียนเข้าถึงได้ยาก ส่ือการเรียน
การสอน ความรู้และใบงานต่างๆ กระจัดกระจาย  นักเรียนติดตามงานยาก ไม่สามารถทบทวนย้อนหลังได้ และ
ผู้ปกครองต้องท างานไม่มีเวลาดูแล ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่เกิดประสิทธิผลเท่าท่ีควร  
ดังนั้นในปีการศึกษา 2564  ทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร ครู และ
ผู้ปกครอง ร่วมกันคิดวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย และนักเรียนทุก
คนได้เรียนรู้จากครูผู้สอนโดยตรงแบบ Face to Face และมีคลังข้อมูลท่ีสามารถเรียนรู้ย้อนหลังได้ จนเกิดเป็น
นวัตกรรมของโรงเรียน ท่ีเรียกว่า ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ มีการด าเนินการ ดังนี้  

1.ส ารวจความพร้อมทางเทคโนโลยีและเครื่องมือส่ือสารของครู นักเรียน ผู้ปกครองเพื่อเป็นข้อมูล
เบ้ืองต้นในการด าเนินการ  

2. ออกแบบห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชันท่ีครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย  
  2.1 Google sites สร้างเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมคลิปการสอนย้อนหลังและส่ือการเรียนการสอน 

   2.2 Google Meet เป็นแอปพลิเคชันท่ีนักเรียนใช้เข้าเรียน ครูใช้เข้าสอนแบบ Face to Face พร้อม
บันทึกคลิปการสอนทุกครั้ง  

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Google sites และการใช้ Google Meet โดยคณะวิทยากรเป็นครู
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เพื่อการเข้าใจและเข้าถึงเพื่อนครูด้วยกัน  

4. ครูผู้สอนทุกคนสร้าง Google sites รายวิชาของตนเอง  
5. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Meet และอัพโหลดส่ือ/คลิปการสอนย้อนหลังลง 

Google sites ทุกวัน  
6. ทางโรงเรียนรวบรวมลิงก์ Google sites ของทุกรายวิชาจัดหมวดหมู่ แยกเป็นระดับช้ัน เพื่อให้เข้าถึง

ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือเว็บไซต์ของห้องเรียนออนไลน์ได้สะดวก  ซึ่งนักเรียนเข้าห้องเรียนออนไลน์ ดังนี้ 
นักเรียนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน Google Meet  โดยเข้า
ทางหน้าเว็บไซต์  ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ   

ในระดับช้ันอนุบาล นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet กับครูประจ าช้ันแบบเรียลไทม์ มีการ
กระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับชุดกิจกรรมแต่ละสัปดาห์ (Play at home) ท่ีโรงเรียนจัดเตรียมให้กับนักเรียนทุกคน 
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนระหว่างเรียนหรือท ากิจกรรม  

ในระดับช้ันประถมศึกษา นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet กับครูประจ าวิชาตามตาราง
เรียน แบบเรียลไทม์ โดยครูแต่ละรายวิชาออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชา โดยใช้ส่ือ



๑๐๑ 
 

การสอนแบบท ามือ และส่ือการสอนออนไลน์ท่ีครูสร้างขึ้นเองจากแอปพลิเคชัน เช่น PowerPoint, Wordwall, 
Kahoot, VonderGo, Google Form และส่ืออื่นๆ  

นอกจากนี้ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ยังเป็นคลังเรียนรู้ส าคัญ ท่ีนักเรียนสามารถเรียนรู้
ย้อนหลังหรือทบทวนบทเรียนจากคลิปการสอนท่ีบันทึกไว้  ท ากิจกรรม ท าแบบทดสอบ และศึกษาความรู้เพิ่มเติม
ทาง Google sites ท่ีครูผู้สอนสร้างขึ้น ส าหรับการวัดและประเมินผลมีเครื่องมือท่ีหลากหลายตามบริบทของวิชา 
และจัดทดสอบปลายภาคเรียนทุกรายวิชา ผ่าน  Google Meet  ในระดับประถมศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้น านวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เผยแพร่ทาง 
สพฐ.ฝุาวิกฤต และรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน สพฐ. ครั้งท่ี 10/2565 วันพุธท่ี 16 มีนาคม 2565 

 
ประเด็นที่ต้องการให้ สมศ. ประเมินและติดตามตรวจสอบ 

 โครงการไหว้ถูกวิธี  มีมารยาทไทย  เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ มีเอกลักษณ์โรงเรียน คือ      
“มีมารยาทไทย ใส่ใจการเรียน”  ดังนั้นโรงเรียนจึงด าเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะมารยาทไทยเป็นการ
แสดงออกของกิริยา วาจาต่างๆ เช่น การยืน การเดิน การนั่ง การรับของ ส่งของ การท าความเคารพ การแสดง
กิริยาอาการ การรับประทานอาหาร การให้และรับบริการ การทักทาย การสนทนา การใช้ค าพูด การฟัง การใช้
เครื่องมือส่ือสาร รวมท้ังการประพฤติปฏิบัติตนในพิธีการต่าง ๆ อย่างสุภาพเรียบร้อยท่ีบุคคลพึงปฏิบัติในสังคม
โดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะ ถือเป็นเอกลักษณ์ส าคัญของคนไทยและเป็นส่ิงท่ีดีงามท่ี
นักเรียนต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้อยู่สืบต่อไป อีกท้ังส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย สามารถปฏิบัติตนเกี่ยวกับมารยาทไทย
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเติบโตเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 

 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

   ระดับการศึกษาปฐมวัย 

  ผลพัฒนาเด็ก ช้ันอนบุาลปีที่ 1-3 (แยกระดับชั้น อ.1 อ.2 และ อ.3) 

 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 

พัฒนาการ จ านวนเด็กที่ประเมิน 
จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. ด้านร่างกาย 90 84(93.33) 6(6.67) - 
2. ด้านอารมณ์และจิตใจ 90 88(97.78) 2(2.22) - 
3. ด้ายสังคม 90 87(96.67) 3(3.33) - 
4. ด้านสติปัญญา 90 87(96.67) 3(3.33) - 
 

  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 

พัฒนาการ จ านวนเด็กที่ประเมิน 
จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. ด้านร่างกาย 89 86(96.63) 3(3.37) - 
2. ด้านอารมณ์และจิตใจ 89 86(96.63) 3(3.37) - 
3. ด้านสังคม 89 87(97.75) 2(2.25) - 
4. ด้านสติปัญญา 89 85(95.51) 4(4.49) - 
 

  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 

พัฒนาการ จ านวนเด็กที่ประเมิน 
จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. ด้านร่างกาย 83 80(96.39) 3(3.61) - 
2. ด้านอารมณ์และจิตใจ 83 81(97.59) 2(2.41) - 
3. ด้านสังคม 83 81(97.59) 2(2.41) - 
4. ด้านสติปัญญา 83 81(97.59) 2(2.41) - 
    

 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละ) ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 142 142 0 0 0 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 138 138 0 0 0 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 148 148 0 0 0 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 146 146 0 0 0 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 140 140 0 0 0 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 145 119 26 0 0 

รวม 859 833 26 0 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 96.97 3.03 0 0 
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ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละ)  ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 142 116 25 1 0 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 138 131 7 0 0 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 148 147 1 0 0 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 146 137 9 0 0 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 140 114 24 2 0 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 145 114 31 0 0 

รวม 859 759 97 3 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 88.36 11.29 0.35 0 
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละ) ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 142 142  (100.00)                                                                                                      0 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 138 138  (100.00) 0 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 148 148  (100.00) 0 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 146 146  (100.00)                                                    0 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 140 140  (100.00) 0 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 145 145  (100.00) 0 

รวม 859 859                                                                                                            0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 100.00 0 

 

 

 

 

 

 



๑๐๖ 
 

ผลการประเมนิสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละ) ของนักเรียนตามสมรรถนะส าคัญ 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ด้านความสามารถในการส่ือสาร 859 796 62 1 0 
2. ด้านความสามารถในการคิด 859 785 73 1 0 
3. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 859 798 60 1 0 
4. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 859 815 44 0 0 
5. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 859 845 14 0 0 

รวม 859 808 50 1 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 94.06 5.82 0.12 0 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา  

1. จุดเด่น 

 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลาย เช่น 
การประชุมระดมสมอง การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมกลุ่มงานหรือกลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ การประชุม 
ออนไลน์ผ่านระบบ Google meet เพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาชัดเจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารภายในโรงเรียนออกเป็น 4 ฝุาย
ประกอบด้วย กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารท่ัวไป    
โดยวิเคราะห์จากข้อมูล พื้นฐาน ทางด้านการศึกษา ทักษะ ความสนใจ และความต้องการของแต่ละบุคคล โดย
โครงสร้างการบริหารงาน ท้ัง 4 ฝุาย มีความสอดคล้องกับบริบทภาระงาน โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
บุคลากรไว้อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ในค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ีการสอน และค าส่ังปฏิบัติงานหน้าท่ีพิเศษท่ี
ได้รับมอบหมาย โดยมีการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและ ให้ความรู้ในการน าไปปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีและ
ภาระงาน มีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้าสายช้ัน หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้และคณะฝุายบริหาร ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน แล้วด าเนินการรายงานผลการประเมินเพื่อ
น าไปปรับปรุงและแก้ไขพัฒนา เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายตามวัฒนธรรมองค์กรท่ีต้ังไว้ ซึ่ง
มาจากแนวปฏิบัติท่ีสืบเนื่องกันมายาวนานประกอบด้วย 1) ความศรัทธา ได้แก่ ความศรัทธาเรื่องความส าเร็จใน
อดีตและปัจจุบัน การเสริมแรงจูงใจ การมีต้นแบบท่ีดี ความเช่ือมั่นใน คุณภาพ การประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย 
2) การปลูกฝัง ในเรื่อง การส่งเสริมความเป็นเลิศ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การใฝุรู้ใฝุเรียน 3) ความมุ่งมั่น 
ได้แก่ มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างภาวะผู้น า การมีส่วนร่วม การกระจาย อ านาจสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

 โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแบบ Active learning มีรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรม
ชุมนุม เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ โดยผ่านกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
ใช้กระบวนการ STEM ศึกษาในการบูรณาการความรู้และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เรียนไม่สามารถมา
เรียนท่ีโรงเรียนได้ตามปกติทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน         
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จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google meet เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ตามความ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์และครูผู้สอนได้บันทึกคลิปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกช่ัวโมงท่ีสอนและน าไป
เผยแพร่ใน Google site เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาบทเรียนย้อนหลังและทบทวนบทเรียนได้ทุกเวลาท่ีต้องการ     
ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนและผู้ปกครองรวมถึงทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องกับการจั ดการศึกษาของ
โรงเรียน 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ รวมท้ังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บรรลุเปูาหมายตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
ท่ีผู้เรียนเข้าทดสอบตามความสมัครใจมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสูงกว่าระดับประเทศทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
ในการสร้างนวัตกรรมได้ มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัย ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

จุดเด่น 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

  ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ก าหนดพันธกิจของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศและมีความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน โดยได้ก าหนดให้มี
ข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับ 3 ขึ้นไป ระหว่างครูผู้สอนกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และกลุ่มสาระการเรียนรู้กับกลุ่มบริหารวิชาการ ผลการด าเนินงานท่ีเป็นจุดเด่นมีดังนี้ 

  1) ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯสูงกว่าค่าเปูาหมายท่ี
ก าหนดทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2)  ผลคะแนน เฉ ล่ี ยของการทดสอบทางการ ศึกษาระ ดับชา ติขั้ นพื้ น ฐาน  (O-Net)                  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผู้เรียนเข้าทดสอบตามความสมัครใจมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
  3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สูงกว่าค่าเปูาหมายท่ีก าหนด  

4) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สูงกว่าค่าเปูาหมายท่ีก าหนด 
5) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน สูงกว่าค่าเปูาหมายท่ีก าหนด 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ มีการบริหารคุณภาพด้วยวงจร
คุณภาพในทุกระดับอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  โดยน าแผนไปสู่
การปฏิบัติในกิจกรรม/โครงการ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน วิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนา
หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน อีกท้ังส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากร 
จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยเน้นให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิท า
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ให้งานมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ น าผลท่ีได้จากการรับมอบหมาย มาปรับใช้ พัฒนาโรงเรียนจนส่งผล
ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัยมีส่ิงอา
นวยความสะดวก เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน จัด
โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษารวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนได้
ปฏิบัติตามมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของครู บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนรวมถึงผู้
ท่ีมาติดต่อกับทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัดโดยติดต้ังเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าโรงเรียน ก าหนดให้ทุกคน
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและเว้นระยะห่างในการท ากิจกรรม มีเจลแอลกอฮอล์วางไว้ในบริเวณห้องเรียน
และบริเวณต่างๆของโรงเรียน มีการท าความสะอาดห้องเรียนและบริเวณอาคารเรียนหลังท ากิจกรรมต่างๆเสร็จ
ส้ินในแต่ละวันมีการตรวจ ATK ให้แก่ครู บุคลากรและนักเรียนทุกสัปดาห์โดยผสานความร่วมมือกับโรงพยาบาล
รามาธิบดี นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการประสานสัมพันธ์แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้
ผู้ปกครองทราบผ่านกลุ่ม Line ของห้องเรียนผ่านครูประจ าช้ัน ส่งผลให้ผู้ปกครองได้รับข่าวสารต่างๆของทาง
โรงเรียนได้ทันท่วงทีส่งผลให้การด าเนินงานต่างๆของโรงเรียนเป็นไปได้ด้วยดีภายใต้สถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้น 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  จุดเด่นด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และหลักสูตรสถานศึกษา โดยครูผู้สอนทุกคนต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้และจัด กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้น
การปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ตรงตามความต้องการของผู้เรียน  มีการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้เรียน รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ ตลอดจนน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์ (PLC) 
ระหว่างครู ด้วยกัน ส่งผลให้ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯทุกคนเป็นเป็นแบบอย่างท่ีดีในการพัฒนาผู้เรียน จุดเด่น
ของการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับของสถานศึกษาท่ีผู้เรียนไปเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้นและองค์กรต่างๆท่ีผู้เรียนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 



๑๑๐ 
 

  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เรียนไม่
สามารถมาเรียนท่ีโรงเรียนได้ตามปกติทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ครู ผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
ระดับช้ันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google meet เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ตามความ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์และครูผู้สอนได้บันทึกคลิปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกช่ัวโมงท่ีสอนและน าไป
เผยแพร่ใน Google site เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาบทเรียนย้อนหลังและทบทวนบทเรียนได้ทุกเวลาท่ีต้องการ     
ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนและผู้ปกครองรวมถึงทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

2. จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1. พัฒนาความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในแต่ละระดับช้ัน  
  2. จัดกิจกรรม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให้ 
  สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะ ในศตวรรษที่ 21  
ผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการสะเต็มศึกษา  

  4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง 
  รับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ   

5. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ  
 คณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนในแต่ละระดับช้ัน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1. พัฒนาครูและบุคลากรควรมีการจัดการอบรมให้ครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  ผลักดันให้ครู
  เข้ารับการพัฒนาตามมาตรฐานต าแหน่งและมีการปรับวิทยฐานะให้มากขึ้น  และสร้างความ
  ร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัด  
  การศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ  การ
  ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  

3. ส่งเสริมให้บุคลากรน าผลการด าเนินกิจกรรมและการด าเนินโครงการท่ีสะท้อนผล  
ท่ีแท้จริงเพื่อน าไปเป็นแนวทาง ปรับปรุง พัฒนาในการด าเนินงานครั้งต่อไป  
4. ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น มีความ 
ปลอดภัย และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา   
สาธารณะสมบัติให้มากขึ้น 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 



๑๑๑ 
 

   3. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้น มี 
   ประสบการณ์ตรง และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนได้น าความรู้
   กลับไปใช้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
มากขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง 
2. ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและให้ผู้เรียน 
มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และจัดท าการวิจัยในช้ันเรียน 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ี 
ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น  
เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ติดตามผลการน าไปใช้และ 
ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และมีระบบบริหารจัดการแบบ Next  
Normal มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้ในการด าเนินงานด้านต่างๆของ 
โรงเรียน 

  5. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะและน าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                     เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  6. ให้ความรู้บุคลากรใหม่ ด้านการประกันคุณภาพและวัฒนธรรมองค์กร 

7. พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

4. ความต้องการการช่วยเหลือ  
  1. การพัฒนาครูผู้สอนในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  

 2. การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดตามแนวทางของการประเมิน    
  การทดสอบระดับชาติในระดับต่างๆ 

3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น/ครูท่ีมีความ 
  สามารถเฉพาะด้าน  

4. ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 

5. การให้ความรู้ด้านการบริหารโดยใช้กระบวนการวิจัย 
6. การให้ความรู้ครู ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ด้านการประกันคุณภาพ 
7. การใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบ Next Normal 
8. การเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลในโรงเรียน 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ)์ 
ท่ี ๔๙.๕ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
---------------------------------------- 

 

   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเตรียมรับ       
การประเมินคุณภาพภายนอก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลอุปถัมภ์)  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
  ๑.๑  นางเพ็ญพรรณ  ยูวะเวส ผู้ทรงคุณวุฒิ    ที่ปรึกษา   
   ๑.๒  นายรักไทย  ธนวุฒิกุล ผูอ้ำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  ๑.๓  นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
  ๑.๔  นางอาภาสินี  ประสพศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
  ๑.๕  นายโชคชัย  จาดเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
   ๑.๖  นางวันเพ็ญ  สำลีขาว ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๑.๗  นางสาวอติภา  เกษมวัฒนา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กรรมการ 
  ๑.๘  นางพิมพ์สิริ  จิตรามวงศ์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กรรมการ 
  ๑.๙  นางสาวบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กรรมการ 
  ๑.๑๐  นางพัชราภรณ์  วงศ์ประทุม ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
   ๑.๑๑  นายสุรชัย  ศรีโยธี   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒. คณะกรรมการประจำมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย 

  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   

   มาตรฐานที่ 1.1 เด็กมพีัฒนาการด้านร่างกาย 
    นางสสิธร  หิรัญ   คร ู
   มาตรฐานที่1.2 เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
    นางเมธาวี  อุดมทัศนีย์  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
   มาตรฐานที่ 1.3 เด็กมพีัฒนาการด้านสังคม 
    นางสุกัญญา  สุขศรีทอง  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการ 
   มาตรฐานที่ 1.4 เด็กมพีัฒนาการด้านสติปัญญา 
    นางสาวสรารัตน์  ฝากไธสง คร ู
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐานที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
    นายสุรชัย  ศรโียธ ี  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการ 
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   มาตรฐานที่ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
    นายสุรชัย  ศรโียธ ี  ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการ 

  นางสาวจรุีพร  วงศ์แสง  ครูอัตราจา้ง 
   มาตรฐานที่ 2.3 ส่งเสรมิให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
    นางสาวสาธนี  จรรยามัน่ ครูอัตราจา้ง 
   มาตรฐานที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 
    นายสัญญา  ไพบูลย ์  พนักงานราชการ 
   มาตรฐานที่ 2.5 การใหบ้ริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ 
    นางสาวชลธิชา  บุญผ่องศร ี ครูอัตราจา้ง 
   มาตรฐานที่ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพ 
    นางสาวศศธิร  เจียงพัฒนากิจ ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการ 

  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
   มาตรฐานที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านเต็มศักยภาพ 
    นางสาวปพรรัตน ์ สมยาโลน ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการ 
   มาตรฐานที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น ปฏิบัติอย่างมีความสุข 
    นางสาวอารยา  ค้าสุกร  ครูอัตราจา้ง 
   มาตรฐานที่ 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี 
    นางสาวสินีนารถ  นรินทรสรศักดิ์  ครู วิทยฐานะ ครชูำนาญการ  
   มาตรฐานที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลไปปรับปรุง 
    นางสาวจรุีพร  วงศ์แสง  ครูอัตราจา้ง 

 ๓. คณะกรรมการประจำมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  (นางพัชราภรณ์  วงศ์ประทุม)   

   มาตรฐานที่ ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

   ๑.๑.๑  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
    ๑)  นางสาวรัตนาพร  จันทร์พรหม ครู     หัวหน้า 
    ๒)  นางสาวทิพวรรณ  แก้วพิมพ์ ครู    กรรมการ 
   ๑.๑.๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
             และแก้ปัญหาได้     
    ๑)  นางบังเอิญ  เชื้อชุ่ม  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ หัวหน้า 
    ๒)  นางสาวมณฑิรา  แสงสุข  ครูผู้ช่วย            กรรมการ 
    ๓)  นางสาวสุพร  อุดมชุม  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กรรมการ 
   ๑.๑.๓  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการสร้างนวัตกรรม 
    ๑)  นายเฉลิมชัย  วัดเข้าหลาม  ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้า 
    ๒)  นางสาวศิริลักษณ์  วงค์พุฒ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
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   ๑.๑.๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                                   เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 
    ๑)  นางสาวปานเทพิน  อัศวธำรงกิติ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ หัวหน้า 
    ๒)  นางสาวหทัยรัตน์  ภัทรมานิต ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กรรมการ 
   ๑.๑.๕  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๑)  นางสาวกานดาภร  พุกสุวรรณ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ หัวหน้า 
    ๒)  นางสาวนงนุช  จ่าบาล  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
   ๑.๑.๖  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    ๑)  นางปิติจิต  ยี่สุ่นเทศ  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ หัวหน้า 
    ๒)  นางอรอุมา  ลุนนากัน  ครู    กรรมการ 
    ๓)  นางรุ่งลักษณ์  ภู่สุข  ครู    กรรมการ 

  มาตรฐานที่ ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

   ๑.๒.๑  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
    ๑)  นางสาวบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ หัวหน้า 
    ๒)  นางพัชราภรณ์  วงศ์ประทุม ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กรรมการ 
    ๓)  นางสาวอติภา  เกษมวัฒนา  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กรรมการ 
    ๔)  นายเฉลิมชัย  วัดเข้าหลาม  ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ กรรมการ 
    ๕)  นายปิตินันท ์ บัวสำลี  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
    ๖)  นางสาวเบญญา  จันทรวิจิตร ครู    กรรมการ 
    ๗)  นางสาวลาวัลย์  แย้มประสงค์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กรรมการ 
    ๘)  นางสาวรัตนาพร  จันทร์พรหม ครู    กรรมการ 

   ๑.๒.๒  ผู้เรียนมคีวามภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ๑)  นางสาวอมรรัตน์  เพชรมาศศรี ครู    หัวหน้า 
    ๒)  นายจิรัฏฐ์  เอี้ยเจริญ  ครู    กรรมการ 
    ๓)  นางเบญจพร  บุญญานุวัตร  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

   ๑.๒.๓  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    ๑)  นางสาวสุพิชญา  แสงแก้ว  ครู    หัวหน้า 
    ๒)  นางสาวสุนทรีย์  อ่วมปราณี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
    ๓)  นางสาวขันทอง  วงษ์แก้ว  ครู    กรรมการ 

   ๑.๒.๔  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
    ๑)  นางสาวลาวัลย์  แย้มประสงค์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ หัวหน้า 
    ๒)  นายสุวสันต์  คำภักดี  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
    ๓)  นางสาวศิริรัตน์  แจ้งกระจ่าง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
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 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
               (นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ, นางอาภาสินี  ประสพศักดิ์, นายโชคชัย  จาดเมือง) 

  มาตรฐานที่ ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
                                  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
    ๑)  นางวันเพ็ญ  สำลีขาว  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
    ๒)  นางนฤมล  เปลี่ยนแพ  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
    ๓)  นางสาวนุชรีย์  ขวัญเมือง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

  มาตรฐานที่ ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพ 
                                  ตามมาตรฐานการศึกษา 
    ๑)  นางพัชราภรณ์  วงศ์ประทุม ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ หัวหน้า 
    ๒)  นางพิมพ์ลดา  แจ้งเจนเวทย์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
    ๓)  นางวัชราภรณ์  จินตภัทร์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

  มาตรฐานที่ ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๑)  นางสาวบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ หัวหน้า 
    ๒)  นางพิมพ์สิริ  จิตรามวงศ์  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กรรมการ 
    ๓)  นางสาววิมล  ธรรมโรเวศน์  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กรรมการ 

  มาตรฐานที่ ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
    ๑)  นางสาวอติภา  เกษมวัฒนา  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ หัวหน้า 
    ๒)  นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กรรมการ 
    ๓)  นางสาวนุชรีย์  ขวัญเมือง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

  มาตรฐานที่ ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    ๑)  นายณตะนาว  เนียมอ่อน  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ หัวหน้า 
    ๒)  นายปิตินันท ์ บัวสำลี  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
    ๓)  นางพิมพ์ลดา  แจ้งเจนเวทย์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

  มาตรฐานที่ ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
    ๑)  นางสาวอภิญา  พรชู  ครู    หัวหน้า 
    ๒)  นางสาวมยุรา  สุระนิตย์  ครู    กรรมการ 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (นางสาวบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ) 

  มาตรฐานที่ ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
                                  ในการดำเนินชีวิต 
    ๑)  นางสาวเบญญา  จันทรวิจิตร ครู    หัวหน้า 
    ๒)  นางสาวสุพิชญา  ประสารศรี ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
    ๓)  นางสาวอัณณ์ชญาณ์ อินต๊ะเทพ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
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  มาตรฐานที่ ๓.๒  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
    ๑)  นางสาวปานเทพิน  อัศวธำรงกิติ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ หัวหน้า 
    ๒)  นายฐิติพงศ์  วรสิทธิกุลวงศ์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

  มาตรฐานที่ ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
    ๑)  นางสาวนงเยาว์  ขันคำ  ครู    หัวหน้า 
    ๒)  นางมานิตา  อุชชิน   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
    ๒)  นางสาวฐิติการย์  ฤทธิชัยนุวัฒน์ ครู    กรรมการ 

  มาตรฐานที่ ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    ๑)  นางสาวจิตนา  สังข์ทอง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ หัวหน้า 
    ๒)  นางสาวสุคนธ์พิศา  วรรณวงษ์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

  มาตรฐานที่ ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
                                  การจัดการเรียนรู้ 
    ๑)  นางสาวเจนณลี  ยศไชยวิบูลย์ ครู    หัวหน้า 
    ๒)  นางสาวจาริณี  บุญกอง  ครู    กรรมการ 
   
    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง ณ วันที่  ๒  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
                      ลงชื่อ 

  (นายรักไทย   ธนวุฒิกุล) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนบุาลสามเสน 
 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 













2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564

ภาษาไทย 49.07 56.20 50.38 54.33 62.25 54.83 64.93 72.93 62.24

คณิตศาสตร์ 32.90 29.99 36.83 38.42 34.76 41.31 52.21 42.00 50.19

วิทยาศาสตร์ 35.55 38.78 34.31 40.26 42.48 37.08 54.02 51.45 41.41

ภาษาอังกฤษ 34.42 43.55 39.22 45.95 57.22 53.38 59.85 69.22 66.38

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศกลุ่มสาระ / วิชา คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

ปีการศึกษา  2562-2564



แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2562-2564
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ภาพการด าเนินงานกิจกรรมของโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2564 



ผู้บริหาร คณะคร ูและบุคลากรเข้ารบัการฉีดวัคซีน AstraZeneca ป้องกันโรคโควิด ๑๙ 
เข็มที ่๑ ณ ศูนยฉ์ีดวัคซีนกลางบางซื่อ 

 

โอนเงินตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการศึกษาในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธคิุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคา ๒๕๖๔ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร  

 

 

 
    

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๖ โรงเรยีนอนุบาลสามเสนฯ  
เข้ารบัการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) 

จัดการอบรมแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(Performance Agreement : PA)  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๖ โรงเรยีนอนุบาลสามเสนฯ  
เข้ารบัการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที ่๒ 

 

  



การนิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินความพร้อม การเปิดเรียนของสถานศึกษา  

ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ประชุมผูป้กครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ 
ประจำภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ทั้งระบบออนไซต์และออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา้ ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

  



เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลงิและกูภ้ัย  มาฉีดพ่นน้ำ เพื่อล้างทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 

การตรวจคัดกรองโควิด - ๑๙  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6  
ด้วยเครื่องตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 

เปิดเรียนรูปแบบ On-Site ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



รับโล่และเกยีรตบิัตร โรงเรยีนที่มีผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ Active learning  ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามทักษะการเรียนรู้ ๓R๘C  

ประสบความสำเร็จเป็นแบบอยา่งได ้ประจำปี ๒๕๖๔ 

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ให้กับนักเรียน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

ขอแสดงความยินดกีับนักเรียน 
ที่ได้รับรางวัลในการประกวด การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science show) 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๔ 

ขอแสดงความยินดกีับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศกึษา 

รอบชิงชนะเลิศ ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๔ 

ขอแสดงความยินดกีับนักเรียนที่ทดสอบทักษะภาาษาอังกฤษ ระดับเหรียญเงิน 
ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย   โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ

ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑ ของบริษัทอคาแดมิค คอนเทสต์ ประเทศไทย (จำกัด) 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความยินดกีับนักเรียนที่ผา่นเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 
การแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาต ิ

(National Scratch Competition ประจำป ี2021) 

ขอแสดงความยินดกีับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

ขอแสดงความยินดกีับนักเรียนที่สอบได้รางวัลระดับเหรียญทอง 
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง การทดสอบ TEDET  

วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ประมวลภาพการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง 
 

   
     

   
     

   
 

   
 



มาตรฐานที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ (ต่อ) 

  เด็กมีทักษะในการเคลื่อนไหวตามวัย 
 

   

 

   

     

   

     

    



เด็กมีสุขนิสัยที่ดี 

มาตรฐานที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ (ต่อ) 

 
 

   

     

   

     

   

     

   



มาตรฐานที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ (ต่อ) 

  เด็กดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 

    

     

   

     

   

     

   



มาตรฐานที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

   

 

   

 

   

 

   

 



มาตรฐานที่  1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ของสังคม 

   

 

   

 

   

 

   

 



มาตรฐานที่  1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้         

   

 

   

 

     

 

     

 



มาตรฐานที่  2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 

   

 

   

 

   

 

   

 



มาตรฐานที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน (ต่อ) 

   

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

   

 

   

 

   

 

   

 



มาตรฐานที่ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน (ต่อ) 

   

 

   

 

   

 

   

 



มาตรฐานที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

   

 

   

 

   

 

   

 



มาตรฐานที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสื่อเพือ่การเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

   

 

   

 

   

 

   

 



มาตรฐานที่  2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 

   

 

   

 

   

 

   

 



มาตรฐานที่ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

   

 

   

 

   

 

   

 



มาตรฐานที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

   

 

   

 

   

 

   

 



มาตรฐานที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ (ต่อ) 

   

 

   

 

   

 

   

 



มาตรฐานที่ 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  

   

 

   

 

   

 

   

 



มาตรฐานที่ 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับวัย 

   

 

   

 

   

 

   

 



มาตรฐานที่ 3.4 การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

   
 

   
 

   
 

   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการจัดกิจกรรมส าคัญทางออนไลน์ 

ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 



การจัดกิจกรรมออนไลน:์ วันสุนทรภู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างประกาศนียบัตร 



การจัดกิจกรรมออนไลน:์ สัปดาห์ห้องสมุด 

 

 

 

 

 



การจัดกิจกรรมออนไลน:์ วันวิทยาศาสตร ์

 

 



การจัดกิจกรรมออนไลน:์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

 

 

 

 



การจัดกิจกรรมออนไลน์: วันคริสต์มาส 

 

 

 

 



การจัดกิจกรรมออนไลน์: วันเด็กแห่งชาต ิ

 

 

 

 

 



การจัดกิจกรรมออนไลน์: วันตรุษจีน 

 

 

 



การจัดกิจกรรมออนไลน์: ค่าย MEP ออนไลน์ 
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