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  คุณภาพผู้เรียน   
 

ด้านที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 

 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นนักเรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความรู ้ความสามารถ  
ทางวิชาการ  มีสุขภาพแข็งแรง  จิตใจแจ่มใส  มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  และกีฬา
นันทนาการ  สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนที่กำหนดไว้ว่า  “นักเรียนมีสุขภาพดี คุณธรรมงาม 
วิชาการเลิศ”  โดยได้ดำเนินการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน 
ในด้านการอ่าน  การเข ียน  การสื ่อสาร  ท ั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ความสามารถ  
ในการคิดวิเคราะห์  สามารถอภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  ความสามารถ  
ในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
มีความพร้อมในการศึกษาต่อ  โดยพัฒนาคุณภาพนักเรียน ดังนี้ 
  1.1.1 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระดับชาติ  (O-NET)  ของสถานศึกษามีพัฒนา 
การอย่างต่อเนื่อง  ๓  ปีหรือมีค่าเฉลี่ยของสถานศึกษาในปีที่ขอรับการประเมินสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศหรือมากกว่าร้อยละ ๓.๐๐ 
 วิธีการดำเนินงาน 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  และเป็นโรงเร ียนตามมาตรฐานสากล  
ระดับ  OBECQA   โดยโรงเรียนมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
คือ  “เป็นผู้นำทางวิชาการ นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
และนักเรียนมีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่  21”  และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  จะเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
ตามความต ้องการของน ักเร ียน   ค ุณคร ูผ ู ้สอนม ีกระบวนการพ ัฒนาการเร ียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพ  ดังนี้  

ขั้น 1  วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายคน  รายกลุ่มย่อย ในแต่ละ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อนำข้อมูลจาการวิเคราะห์มาวางแผนในการพัฒนานักเรียน  พร้อมทั้ง 
มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมและมีความรู้เพียงพอที่จะทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
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ขั้น 2  หาแนวทางปรับปรุงพัฒนา   เมื่อทราบจุดเด่นจุดที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละคน  ก็นำแนวทางซึ่งอาจเป็นวิธีการ  
หรือการเรียนการสอนหรือผสมผสานกันทั้งวิธีการและสื่อการเรียนการสอนแล้วออกแบบพัฒนา
นักเรียนให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคลและทุกคน 

ขั ้น 3  ขั ้นทดลองใช้หรือการนำนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพผู ้เรียนไปสู ่การปฏิบัติ  
กับนักเรียนในความรับผิดชอบของครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ  
  ขั้น 4  ขั้นการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน   แล้วตรวจสอบ
จุดเด่น  จุดด้อยเพื่อทางพัฒนาต่อเนื่อง  โดยครูผู ้สอนจะมีการให้ข้อมูลที่นักเรียนจะต้องพัฒนา 
ในการเรียนให้ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นแก่นักเรียนและผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้เกิดความร่วมมือ  
ในการพัฒนานักเรียนทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน   

ข้อ 5  การสะท้อนกลับและการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ของครูผู ้สอนในแต่ละกลุ่ มสาระ 
ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นการสะท้อนคิดให้ครูได้ข้อสรุป 
ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง  

อีกทั้งโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเล็ก  
ในโรงเรียนใหญ่ (School  within school) ประกอบไปด้วย  

1. โครงการพัฒนาศักยภาพแบบองค์รวม (SAP) 
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์  (LMAP) 
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ (MSEP) 
4. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  

(EP) 
โดยห้องเร ียนในแต่ละโครงการได้มีการจัดหลักสูตรในรายวิชาเพิ ่มเติมตามจุดเน้น  

ของโครงการ รวมทั้งมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง   มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียน รักการอ่านและพัฒนาตนเอง 
สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ทั้งภายในภายนอกโรงเรียน มาพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ดังนี้ 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2. โครงการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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แผนผังที ่ 2 องค์ประกอบความเป็นเลศิทางวิชาการ 

A : Academic Excellence 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ผลการดำเนินงาน 
 จากที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้มีนวัตกรรมการบริหารการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนเล็ก  
ในโรงเรียนใหญ่  (School  within school) โดยใช้หลักการบริหารงาน 4 ฝ่าย   ส่งผลให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและรอบด้าน  ด้วยกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ มีการจัดหลักสูตรที่มีวิชาหลากหลาย   สามารถตอบสนองความตองการของนักเรียน
ทุกคน  ไดมีการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนในการผลิตนักเรียนใหรูจักวิธีการเรียนรู  มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง มีความกระตือรือรนในการเรียน ใหมีความพรอมกับการ เผชิญโลกในศตวรรษที่ 
21 ใหนักเรียนรูสึก สํานึกในความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีศีลธรรม นอกจากนี้ยังมีโครงการและ
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความสามารถพิเศษทางดานตาง ๆ ออกมา  โดย
มาตรฐานการศึกษาเปาหมายของโรงเรียนคือ ใหนักเรียนมีความพร้อมและประสบความสําเร็จในการ
เรียนระดับสูง  โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการและการตัดสินใจโดยมีบุคคลที่เกี่ยวของหรือม ี
สวนไดสวนเสียโดยตรง   ทั้งในโรงเรียนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ  เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูปกครองและนักเรียน  
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ในกลยุทธการบริหารงาน 4 ฝ่ายของโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ (School  within school)   

ทำให้นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET)  โดยมีคะแนนเฉลี ่ยระดับ
สถานศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศตลอด 3 ปี ย้อนหลัง  ดังนี้ 
 

ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัชาติ (O-NET)  
ของระดับสถานศึกษากับระดับประเทศ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 

 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
ค่าเฉลี่ยคะแนน
ของสถานศึกษา 

 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ผลตา่งคะแนน
เฉลี่ยระดับ
โรงเรียนกับ
ระดับประทศ 

ภาษาไทย 66.28 55.90 10.38 
คณิตศาสตร ์ 57.09 37.50 19.59 
วิทยาศาสตร ์ 48.37 39.93 8.44 
ภาษาอังกฤษ 61.31 39.24 22.07 

 

ที่มา : รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา    ปีการศึกษา  2561 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับชาติ 
(O-NET)

ของระดับสถานศึกษากับระดบัประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปทีี ่6 ปีการศึกษา 2561

ค่าเฉลี่ยคะแนนของสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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ตารางที ่2 แสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัชาติ (O-NET)  

ของระดับสถานศึกษากับระดับประเทศ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ผลตา่งคะแนน
เฉลี่ยระดับ
โรงเรียนกับ
ระดับประทศ 

ภาษาไทย 60.23 49.07 11.16 
คณิตศาสตร ์ 47.11 32.90 14.21 
วิทยาศาสตร ์ 49.00 35.55 13.45 
ภาษาอังกฤษ 57.93 34.42 23.51 

 

ที่มา : รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา    ปีการศึกษา  2562 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิที่ 2  การเปรยีบเทียบคา่เฉลีย่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาต ิ
(O-NET)

ของระดับสถานศึกษากับระดบัประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปทีี ่6  ปีการศึกษา 2562

ค่าเฉลี่ยคะแนนของสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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ตารางที ่3 แสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัชาติ (O-NET)  
ของระดับสถานศึกษากับระดับประเทศ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 

 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 

 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ผลตา่งคะแนน
เฉลี่ยระดับ
โรงเรียนกับ
ระดับประทศ 

ภาษาไทย 67.96 56.20 11.76 
คณิตศาสตร ์ 46.01 29.99 16.02 
วิทยาศาสตร ์ 49.68 38.78 10.90 
ภาษาอังกฤษ 65.85 43.55 22.30 

 

ที่มา : รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2563 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับชาติ (O-NET)
ของระดับสถานศึกษากับระดบัประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปทีี ่6  ปีการศึกษา 2563

ค่าเฉลี่ยคะแนนของสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

ตารางที ่4 ตารางคา่เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัชาติ (O-NET)  
ของระดับสถานศึกษากับระดับประเทศ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561-2563 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 66.28 55.90 60.23 49.07 67.96 56.20 
คณิตศาสตร ์ 57.09 37.50 47.11 32.90 46.01 29.99 
วิทยาศาสตร ์ 48.37 39.93 49.00 35.55 49.68 38.78 
ภาษาอังกฤษ 61.31 39.24 57.93 34.42 65.85 43.55 

 
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 

ของระดับสถานศึกษากับระดับประเทศ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561-2563 
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ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

แผนภูมิที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับชาติ (O-NET) 
ของระดับสถานศึกษากับระดบัประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปทีี ่6  ปีการศึกษา 2561-2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยคะแนนของสถานศึกษา
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  คุณภาพผู้เรียน   
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ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

แผนภูมิ 5 การเปรยีบเทียบคา่เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 
ของระดับสถานศึกษากับระดบัประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปทีี ่6  ปีการศึกษา 2561-2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยคะแนนของสถานศึกษา
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ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

แผนภูมิที่ 6 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับชาติ(O-NET) 
ของระดับสถานศึกษากับระดบัประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปทีี ่6 ปีการศึกษา 2561-2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยคะแนนของสถานศึกษา
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

 
 

จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน  (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561-2563  ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ในทุกปีการศึกษา 
มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 
 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนน (O-NET) และคะแนนเฉลี่ย (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ของระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 – 2563  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนบุาลเชียงใหม ่

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

โรงเรียนอนบุาลเชียงใหม ่
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาษาไทย 66.28 60.23 67.96 
คณิตศาสตร ์ 57.09 47.11 46.01 
วิทยาศาสตร ์ 48.37 49.00 49.68 
ภาษาอังกฤษ 61.31 57.93 65.85 
ค่าเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระฯ 58.26 53.57 57.38 
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ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

แผนภูมิที่ 7 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับชาติ(O-NET)
ของระดับสถานศึกษากับระดบัประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปทีี ่6 ปีการศึกษา 2561-2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยคะแนนของสถานศึกษา
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

 
 

ตารางที่ 6  จำนวนนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561-2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จำนวนนักเรียนไดค้ะแนนเต็ม 100 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

คณิตศาสตร ์ 13 3 2 
ภาษาอังกฤษ 13 8 8 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ค่าเฉลี่ย 4 กลุ่ม

สาระฯ

ปีการศึกษา 2561 66.28 57.09 48.37 61.31 58.26
ปีการศึกษา 2562 60.23 47.11 49 57.93 53.57
ปีการศึกษา 2563 67.96 46.01 49.68 65.85 57.38
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แผนภูมิที่ 8 การเปรียบเทียบคะแนน (O-NET) และคะแนนเฉลี่ย (O-NET)
กลุ่มสาระเรียนรู้ ของระดับสถานศึกษา   ปีการศึกษา 2561-2563

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี ่6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
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คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิที่ 9 เปรียบเทยีบจ านวนนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100
ของผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับชาติ (O-NET) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปทีี ่6  ปีการศึกษา 2561-2563

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563



12  
 

 

  คุณภาพผู้เรียน   
 

หลักฐานอ้างอิง 
 1. รายงานการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  3  ปีย้อนหลังต่อเนื่อง 
 2. รายงานผลการดำเนินงานประจำป ี (SAR)  ของสถานศึกษา 
 3. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของสถานศึกษา 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

  
 

 
 
  
 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2561  
QR Code  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  (SAR)  ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 - 2563 
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  คุณภาพผู้เรียน   
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

 1.1.2 นักเร ียนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยและสื ่อสารได้อย่างดี  
และมีความสามารถในการคิดคำนวณในระดับดีมาก 
 วิธีการดำเนินงาน 

โรงเร ียนอน ุบาลเช ียงใหม ่ได ้ส ่ งเสร ิมและสน ับสน ุนให ้น ักเร ียนม ีความสามารถ  
ในด้านการสื่อสารและมีทักษะทางภาษาไทยในด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน มีทักษะการคำนวณ  
ที่มีประสิทธิภาพ  ไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  เข้าไปในการจัด  
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการกำหนดโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ  ที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนอย่างหลากหลายในโรงเรียน  

แนวทางการดำเนินการพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยและสื ่อสาร   
และการพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ  โรงเร ียนอนุบาลเช ียงใหม่ ม ีกระบวนการ   
โดยครูผู้สอนจะต้องกำหนดวิธีการในการพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยและสื่อสาร  
และการพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ   พร้อมทั้งมีการประเมินความสามารถในการอ่าน  
คิดคำนวณ  การสื ่อสาร  และเข ียนของนักเร ียนแต่ละคน  ม ีการประเม ินปร ับปร ุงแก้ไข   
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรีนยตามข้อบกพร่องที่พบ และได้ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถ 
ในด้านการใช้ภาษาไทยการเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย  คณิตศาสตร์โครงการ / กิจกรรม  
ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดทำขึ้นอยู่เสมอ  เพื่อพัฒนาความสามารถ  
ของนักเรียนในด้านการอ่าน  การเขียนภาษาไทย  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ  มีดังนี้ 
   1.  โครงการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา 
    2.  โครงการตามรอยพ่อขอเป็นนักอ่าน 
    3.  โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
      4.  โครงการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 
    5.  กิจกรรมวันภาษาไทย 
    6.  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
    7.  กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน 
    8.  กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน 

 9.  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร ์
10. กิจกรรมคิดเลขเร็ว 

 
 ผลการดำเนินงาน 
 ผลจากการจัดการเรียนการสอนผ่านโครงการ / กิจกรรม ต่าง ๆ  อย่างหลากหลาย  
ที่ได้กล่าวมาข้างต้น  โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญและมุ่งมั่น  สามารพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ
ในด้านการสื ่อสาร  และมีท ักษะทางภาษาไทยในด้านการฟัง  พูด  อ ่าน  เข ียน ม ีท ักษะ 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

การคิดคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การประเมินความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ   
มีผลดังนี ้
 
 1. การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 - 2563 
 

แผนภูมทิี ่10 ผลการประเมนิความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน  (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1   ปีการศึกษา  2561 - 2563 

 

 
 
 จากผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเร ียน  (RT)   ของนักเร ียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
 ปีการศึกษา  2561  พบว่าคะแนนเฉลี ่ยของนักเร ียนโรงเร ียนอนุบาลเช ียงใหม่  
รวมทั้ง  2  ด้าน มีผลการประเมินร้อยละ  75.89  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ร้อยละ 7.2 
 ปีการศึกษา  2562  พบว่าคะแนนเฉลี ่ยของนักเร ียนโรงเร ียนอนุบาลเช ียงใหม่  
รวมทั ้ง  2  ด้าน มีผลการประเมินร้อยละ   75.27 มีคะแนนเฉลี ่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
ร้อยละ 4.61 
 ปีการศึกษา  2563  พบว่าคะแนนเฉลี ่ยของนักเร ียนโรงเร ียนอนุบาลเช ียงใหม่  
รวมทั ้ง  2  ด้าน มีผลการประเมินร ้อยละ  76.81 มีคะแนนเฉลี ่ยส ูงกว่าระดับประเทศ   
ร้อยละ 3.79 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563
การอ่านออกเสียง 74.39 74.7 68.49
การอ่านรู้เรื่อง 77.38 75.65 70.25
รวมทั้ง 2 ด้าน 75.89 75.27 76.87
สํานักงานเขตพ้ืนที่ 65.61 63.42 64.9
ประเทศ 68.72 70.66 73.02
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

 ซึ ่งผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสูงกว่าระดับประเทศ   
 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ในด้านการสื่อสาร  
ทักษะทางภาษาไทยในด้านการฟัง  อ่าน  เขียน  อยู่ในระดับดีมาก 
 

แผนภูมทิี ่11 ผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563  ด้านภาษาไทย 

 

 
 
 จากผลการประเมินผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT)  ด้านภาษาไทย   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
 ปีการศึกษา  2561  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  มีผล 
การประเมินร้อยละ  64.76   มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ร้อยละ 12.09 
 ปีการศึกษา  2562  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  มีผล 
การประเมินร้อยละ  53.40   มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ร้อยละ 6.94 
 ปีการศึกษา  2563  พบว่าคะแนนเฉลี ่ยของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มีผล  
การประเมินร้อยละ  56.26   มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ร้อยละ 8.8 
 การประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)  ด้านภาษาไทย 
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ   ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับ
คุณภาพของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ในด้านการสื่อสาร  ทักษะทางภาษาไทยในด้านการฟัง  
อ่าน  เขียน  อยู่ในระดับดีมาก 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียน 64.35 53.4 56.26
สํานักงานเขตพ้ืนที่ 57.04 49.27 48.67
ประเทศ 53.18 46.46 47.46
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

แผนภูมทิี ่12 ผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563  ด้านคณิตศาสตร ์

 

 
 

 จากผลการประเมินผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) ด้านคณิตศาสตร์   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
 ปีการศึกษา  2561  พบว่าคะแนนเฉลี ่ยของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มีผล  
การประเมินร้อยละ  48.48   มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ร้อยละ 11.52  
 ปีการศึกษา  2562  พบว่าคะแนนเฉลี ่ยของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มีผล  
การประเมินร้อยละ  60.69  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ร้อยละ 15.75 
 ปีการศึกษา  2563  พบว่าคะแนนเฉลี ่ยของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มีผล  
การประเมินร้อยละ  54.90   มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ร้อยละ 14.43 
 การประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ด้านคณิตศาสตร์ 
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี ่ยสูงระดับประเทศ   ซึ ่งแสดงให้เห็นถึง  
ระดับคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ใน ทักษะทางด้านการคำนวณ อยู่ในระดับดีมาก 
 
  

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียน 61.05 60.69 54.9
สํานักงานเขตพ้ืนที่ 52.55 69.48 40.83
ประเทศ 47.19 44.94 40.47
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

2. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค  
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ที ่ กิจกรรม ชื่อนักเรียน ได้รับรางวัล 
1. คัดลายมือ 1. เด็กชายนภดล    วิญญานะ เหรียญทอง  ลำดับที่  4 
2. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 

(การเขียนเรื่องจากภาพ)  
1. เด็กหญิงปยุดา    รัตนพรหม เหรียญทอง  ลำดับที่  4 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ที ่ กิจกรรม ชื่อนักเรียน ได้รับรางวัล 
1. โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท

สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทาง
คณิตศาสตร ์

1. เด็กหญิงพัชรพรรณ    สมณา 
2. เด็กหญิงเพียงออ   เรืองจำเนียร 
3. เด็กหญิงชาลิสา    จิตตปัญญา 

เหรียญทอง  ลำดับที่  4 

2. คณิตคิดเร็ว 1. เด็กชายทินภัทร    แสงรัตน ์ เหรียญทอง  ลำดับที่  4 
 
 หลักฐานอ้างอิง 

1. ผลการทดสอบการอ่าน RT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
2. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2561-2563 
3. รายงานโครงการและกิจกรรม 
4. ภาพกิจกรรม 

  



25  
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การประเมินความสามารถด้านการอา่น 

 

การประเมินความสามารถด้านการอา่น 

 

กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน 

การประเมินความสามารถด้านการอา่น 

 

การประเมินความสามารถด้านการอา่น 
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 กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันภาษาไทย 

กิจกรรมวันสุนทรภู ่

 

 กิจกรรมวันสนุทรภู ่

ค่ายคณิตศาสตร ์

 

ค่ายคณิตศาสตร์ 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

 1.1.3 นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 

วิธีการดำเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษ  
ในการสื ่อสารชีว ิตประจำวัน  โดยในหลักส ูตรการเร ียนการสอนในกลุ ่มสาระการเร ียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ทั้งรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
โดยในทุก ๆ  ระดับชั้นได้เรียนกับคุณครูชาวไทยและครูต่างประเทศ  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา  
ปีที่  1 - 6   อีกทั้งโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ยังได้มีโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)   ที่มีปรัชญา  วิสัยทัศน์  ที่ชัดเจน 
ในการกำหนดเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้  

ปรัชญา  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  สื ่อสารภาษาอังกฤษ  คิดสร้างสรรค์ผลงานสู่ความ 
เป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

วิสัยทัศน์  มีความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย  (Towards Global Education 
with a Thai Identity) 
            โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ยังได้จัดให้มีโครงการและกิจกรรมที่ครอบคลุมงานด้านวิชาการ  
ด้านงบประมาณ  ด้านบุคลากร  และด้านการบริหารจัดการ  มีความสัมพันธ์ก ันเชิงระบบ   
และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อการพัฒนาการจั ด 
การเรียนการสอน  ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไว้อย่างชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างครอบคลุม เช่น 

1. กิจกรรม English is fun  
2. กิจกรรม English Day Camp 
3. กิจกรรมวันคริสมาสต์  
4. กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายต่างประเทศ 
5. กิจกรรมการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
6. กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

 ผลการดำเนินงาน 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน
อย่างหลากหลาย  เช ่น  การใช้สถานการณ์เป็นฐานการเร ียนรู ้ เหมาะสมกับระดับความรู้  
ความสามารถของนักเรียนและสอดคล้องกับหลักสูตร  ครูมีการคัดเลือกกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจ
ของผู ้เรียน  โดยคำนึงถึงพื ้นฐานประสบการณ์เนื ้อหาการเรียนรู ้  ความสนใจ  ความสามารถ 
ของผู ้เรียน เพื ่อเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษและมีส่วนร่วมในบทบาทจะทำให้  
มีการพัฒนาตนเอง  สอนแบบเน้นให้นักเรียนสื ่อสารด้วยความเข้าใจมากกว่าการจำคำศัพท์  
หรือรูปประโยค  ทำให้นักเรียนมีโอกาสแสดงออกทางภายาและสามารถนำความรู้ไปสื่อสารโต้ตอบ
ระหว่างกันได้  และนอกจากนี้นักเรียนยังมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื ่อสาร  
ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 

 
 หลักฐานอ้างอิง 
 1. หล ักส ูตรโครงการจ ัดการเร ียนการสอนตามหล ักส ูตรกระทรวงศ ึกษาธ ิการ  
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program ) 
 2. ภาพกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 3. รายงานโครงการ/กิจกรรม 
 4. ผลการทดสอบ CEFR 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

ตารางที่ 7 ผลการสอบวัดทักษะภาษาองักฤษ CEFR 
(Common European Framework of Reference for Languages)  

โดยอ้างอิงมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
ปีการศึกษา 2561 - 2563 

 

 

 

ผลการสอบว ัดท ักษะภาษาอ ั งกฤษ CEFR  (Common European Framework of 
Reference for Languages) โดยอ้างอิงมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ฟัง 
พูด อ่าน เขียน  ปีการศึกษา 2561 – 2563  ร้อยละของนักเรียนที่สอบผ่านตั้งแต่ระดับ A1 ขึ้นไป
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ในทุกปีการศึกษา 
 

80 80 80

90
88.88

87.38

74
76
78
80
82
84
86
88
90
92

2561 2562 2563

แผนภูมิที่ 13 ผลการสอบวัดทกัษะภาษาอังกฤษ CEFR
(Common European Framework of Reference for Languages) 

โดยอ้างอิงมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ 
ฟัง พูด อ่าน เขียน

ปีการศึกษา 2561 - 2563

ค่าเป้าหมายของโรงเรียน ร้อยละของนักเรียนที่สอบผ่านตั้งแต่ระดับ A1 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

ที่เข้าสอบ 
(คน) 

ค่าเป้าหมาย 
ของโรงเรียน 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สอบผ่านตั้งแต ่
ระดับ A1 ขึ้นไป 

 
ผลการดำเนนิการ 

2561 323 80 90 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
2562 306 80 88.88 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
2563 325 80 87.38 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

 
 
 
 
 

2 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

กิจกรรม EP MULTI - SKILLS 
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กิจกรรม EP English Camp 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

๑.๑.๔ นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้ 
 วิธีการดำเนินงาน 

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   แก้ปัญหา 
และประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีเหตุผลอย่างต่อเนื่องโดยผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง  ๆ  ที่นักเรียน 
ต้องเรียนรู ้กระบวนการทำงานค้นหาข้อมูล  นำข้อมูลไปคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์เป็นชิ ้นงาน 
และสามารถนำเสนอได ้อย ่างสมเหตุสมผล   และการจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนที ่ เน้น 
ในการฝึกทักษะการคิด  วิเคราะห์  การวางแผนในการแก้ไขปัญหาและการทำงานอย่างระบบ 
ทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน 
มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล  ดังนี ้

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
 ๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) 
 ๓. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน STEM ศึกษา 
 ๔. การจัดค่ายวิชาการต่าง ๆ 
 

ผลการดำเนินงาน 
ผลจากการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม โครงการต่าง ๆ อย่างหลากหลายที่ได้กล่าวมา

ข้างต้นด้วยความมุ่งมั่น  สามารถพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  แก้ปัญหา 
คิดริเริ่มแก้ปัญหาได้  สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอนประยุกต์ใช้ความรู้  
ได้อย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ  ได้ดังน้ี 
  ผลการประเมนิ  ร้อยละ 97.33  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนคิดเห็นและแก้ปัญหา  มีแนวทางแก้ปญัหา  อธิบายได้อย่างเป็นขั้นตอน  
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

 แผนภูมิที่ 14 แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนคิดเห็นและแก้ปัญหา ปีการศึกษา ๒๕61-๒๕63 

 
 

จากแผนภูม ิ   พบว ่า น ักเร ียนระด ับช ั ้นประถมศ ึกษาป ีท ี ่  ๑ -๖ ม ีความสามารถ 
ในการคิดว ิเคราะห์  ค ิดอย่างม ีว ิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี ่ยนคิดเห ็นและแก้ป ัญหา  
มีแนวทางแก้ปัญหา  อธิบายได้อย่างเป็นขั้นตอน  จากปีการศึกษา  2561  เป้าหมายของสถานศึกษา 
ที่กำหนดไว้  ร้อยละ  85  ผลการประเมิน  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  92  ปีการศึกษา  ๒๕62  มีเป้าหมาย 
ของสถานศ ึกษาที ่กำหนดไว ้   ร ้อยละ  80  ผล   การประเม ินม ีค ่าเฉล ี ่ยร ้อยละ   100   
และในปีการศึกษา  ๒๕63  มีเป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนดไว้  ร้อยละ  80  ผลการประเมิน 
มีค่าเฉลี ่ยร้อยละ  100  ซึ ่งจะพบว่าตั ้งแต่ปี  ๒๕61-๒๕63  มีค่าเฉลี ่ยรวมร้อยละ  97.33   
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาได้กำหนดไว ้ 
  

หลักฐานอ้างอิง 
1. ภาพถ่าย 
2. รายงานโครงการ 
3. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปี 2561 2562 และ 2563  
4. ภาพความสำเร็จต่างๆของโครงการ 
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เป้าหมาย ผลการประเมิน
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

  
 

  
 

 
  

 

                 
 

 

 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ IS 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร ์
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

  
 

  

 

 

 

     
 

 
  

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ STEM 

กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

 1.1.5 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
ได้อย่างเหมาะสม  ปลอดภัย  มีประสิทธิภาพ  มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ใหม ่ๆ  อยู่เสมอ  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

วิธีการดำเนินงาน 
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  ได้กำหนดให้มีรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน 

ทุกระดับชั้น  และจัดวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ของตนเอง
อย่างเพียงพอ  ทุกห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์สำหรับให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในห้องเรียน 
นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนให้แก่นักเรียนอย่างเพียงพอ ส่งเสริมให้ศึกษา
ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลได้อย่างอิสระ  ตามความสนใจของแต่ละบุคคล  เช่น  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู้    
จะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อสารสนเทศ  ICT  ที่ทันสมัย  เหมาะสมกับช่วงวัย  ปลอดภัย   
มีประสิทธิภาพ  ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว   ทันเหตุการณ์ 
และตรงตามความต้องการ  ส่งเสริมให้นักเรียนสรุปสาระความรู้  นำเสนองานโดยใช้  Application 
ต่าง ๆ  รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  อยู่เสมอ  
 
 ผลการดำเนินงาน 
 นักเรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี  และมีผลงานของนักเรียนที่ปรากฏ 
ในแต่ละกลุ ่มสาระการเรียนรู ้  อีกทั ้งสามารถนำความรู ้นั ้นมาสร้างสรรค์เป็ นองค์ความรู ้ใหม่ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  ผู้อื่น  และสังคมได้ 
 

ตารางที่ 8 การประเมินความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   
ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชยีงใหม่ 

 
 

ปีการศึกษา 
ค่าเป้าหมายการศึกษา 

ของโรงเรียน 

 

ผลการประเมนิ 

ปี 2561 80 100 
ปี 2562 80 100 
ปี 2563 80 100 
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 หลักฐานอ้างอิง 
 1. ผลงานนักเรียนด้าน ICT 
 2. กิจกรรมห้องเรียนโครงการพิเศษ 
 3. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลย ี
 4. เกียรติบัตรจากการแข่งขัน 
 5. ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
 6. การนำเสนองานผ่าน Application ต่างๆ ของนักเรียน 
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แผนภูมิที่ 15 การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)  ของนักเรียนโรงเรียนอนบุาลเชียงใหม่

ค่าเป้าหมายการศึกษาของโรงเรียน ผลการประเมิน
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กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องคอมพิวเตอร ์
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ส่งเสริมการใชส้ื่ออุปกรณ์สารสนเทศในการศึกษาค้นควา้สืบค้นข้อมูลได้อย่างอิสระ 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

 

 

  

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

นำเสนองานโดยใช้ Application ต่าง ๆ 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

 
https://www.facebook.com/englishpro
gram.anubaanchiangmai/videos/3451
325254984567/ 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BQY
KtbUc80c 
 

 
   

 
https://www.youtube.com/watch?v=JJ
cjVnw8SFM 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Bsg
CvjpeAOc 

 
   

 
https://www.youtube.com/watch?v=b
9vuM68wNLs 

 

 

 
https://youtu.be/mz4dbIPIFLA 
 

 
ผลงานนักเรียนด้าน ICT 

https://www.facebook.com/englishprogram.anubaanchiangmai/videos/3451325254984567/
https://www.facebook.com/englishprogram.anubaanchiangmai/videos/3451325254984567/
https://www.facebook.com/englishprogram.anubaanchiangmai/videos/3451325254984567/
https://www.youtube.com/watch?v=BQYKtbUc80c
https://www.youtube.com/watch?v=BQYKtbUc80c
https://www.youtube.com/watch?v=JJcjVnw8SFM
https://www.youtube.com/watch?v=JJcjVnw8SFM
https://www.youtube.com/watch?v=BsgCvjpeAOc
https://www.youtube.com/watch?v=BsgCvjpeAOc
https://www.youtube.com/watch?v=b9vuM68wNLs
https://www.youtube.com/watch?v=b9vuM68wNLs
https://youtu.be/mz4dbIPIFLA
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

 1.1.6 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 
 วิธีการดำเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  ได้ดำเนินการกำหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทั กษะกระบวน 
การคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  และคิดแก้ปัญหา  จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนา
สมรรถนะทั้ง  5  ด้าน  รวมทั้งสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และค่านิยมหลัก  12  ประการ  
เพื ่อให้ผู ้เรียนสอบเลื ่อนขั้นหรือจบการศึกษาตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ 
ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดและพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
 ผลการดำเนินงาน 
 นักเรียนมคีวามก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ  
อย่างเป็นรูปธรรม  และต่อเนื่องตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด  นักเรียนมีผลสมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในระดับสูงกว่าค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ 
 

ตารางที ่9 แสดงค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ภาษาไทย 75 76.17 75 76.52 75 83.56 
คณิตศาสตร ์ 75 81.37 75 79.39 75 82.24 
วิทยาศาสตร ์ 75 77.58 75 78.31 75 81.87 
ภาษาอังกฤษ 70 82.46 70 73.53 75 72.33 
สังคมศึกษา 
ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

80 96.26 80 86.10 85 81.15 

สุขศึกษา  
และพลศึกษา 

90 96.26 90 99.73 95 100 

การงานอาชีพ 90 95.52 90 98.18 95 99.26 
ศิลปะ 90 99.10 90 99.67 95 99.61 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การงาน
อาชีพ

ศิลปะ

ค่าเป้าหมาย 75 75 75 70 80 90 90 90

ผลการประเมิน 76.17 81.37 77.58 82.46 96.26 96.26 95.52 99.1
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แผนภูมิที่ 16 ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การงาน
อาชีพ

ศิลปะ

ค่าเป้าหมาย 75 75 75 70 80 90 90 90

ผลการประเมิน 76.52 79.39 78.31 73.53 86.1 99.73 98.18 99.67
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แผนภูมิที่ 17 ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
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 จากผลค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม ่
 ปีการศึกษา  2561  พบว่าผลการประเมินทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ค่าเป้าหมาย  
ที่สถานศึกษากำหนดไว้  
 ปีการศึกษา  2562  พบว่าผลการประเมินทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ค่าเป้าหมาย  
ที่สถานศึกษากำหนดไว้ 
 ปีการศึกษา  2563  พบว่าผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย สาระการเรียน
คณิตศาสตร์ สาระการเรียนวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนสุขศึกษาแลพลศึกษา สาระการเรียน การงาน
อาชีพ สาระการเรียนศิลปะ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ 
 การประเมินความก้าวหน้าทางการเร ียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื ่องทุกกลุ ่มสา ระ 
การเรียนรู้  ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่   ในภาพรวมมีผลการประเมินเฉลี ่ยสูงกว่า 
ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ระดับคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
  
หลักฐานอ้างอิง 
 1. รายงานมาตรฐานสถานศึกษา 

2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (SAR) ของสถานศึกษา 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การงาน
อาชีพ

ศิลปะ

ค่าเป้าหมาย 75 75 75 75 85 95 95 95

ผลการประเมิน 83.56 82.24 81.87 72.33 81.15 100 99.26 99.61
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แผนภูมิที่ 18 ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563



47  
 

 

  คุณภาพผู้เรียน   
 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (SAR) ของสถานศึกษา 
 

    

รายงานการประเมินตนเอง 

ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รายงานการประเมินตนเอง 

ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายงานการประเมินตนเอง 

ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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 ๑.๑.๗ นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงานตามระดับชั้น 
วิธีการดำเนินงาน 
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาให้นักเรียนทุกคน 

มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพ  
ที่เหมาะสมกับช่วงวัย ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษากำหนด  เมื ่อนักเรียนจบการศึกษา  
ระดับชั ้นประถมศึกษาปีท ี ่  6 โรงเร ียนกำหนดรูปแบบให้น ักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปีท ี ่  6 
ที่จะศึกษาต่อได้เลือกกลุ่มการเรียนตามศักยภาพและความสนใจของนักเรียนอย่างหลากหลาย  
โดยได้ดำเนินงาน  ดังนี ้

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร 

2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมแนะแนว การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปให้กับ
นักเรียน  

3. นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เรียนรู้อาชีพต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่น 

4. จัดกิจกรรมค่ายสานฝัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ผลการดำเนินงาน 
ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน

ได้รับความรู้แนวทางอาชีพและฝึกประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ อีกทั้งโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียน
แสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกกระบวนการทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะ ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( IS)  ซึ่งจะเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ/
วางแผนการเรียนและอาชีพ นักเรียนทุกคนจึงมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน  หรือการ
ทำงานตามระดับช้ัน 
 
 หลักฐานอ้างอิง 
 1. โครงการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา 
 2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ IS และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 3. คลิปวีดีโอโครงงาน English Program นักเรียน ป.5 
 4. รายงานโครงงานมัดย้อม (รายงานกิจกรรม STEM) 
 5. คลิปนักเรียนนำเสนอโครงงาน หรือชิ้นงาน 
 6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างประเทศของโครงการห้องเรียนพิเศษ 
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 7. การนำเสนอการศึกษาค้นคว้าด ้วยตนเอง (IS) ของนักเร ียนที ่ม ีผลการประเมิน 
ระดับดีเยี่ยม (KIDS Symposium IS ABCM) 
  

หลักฐานอ้างองิ 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการจดัการเรียนรูด้้วยตนเอง (IS)  เกี่ยวกับความสนใจในอาชีพ 
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กิจกรรมร่วมกนัแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพนอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

 

กิจกรรมร่วมกนัแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพนอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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กิจกรรมร่วมกนัแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพนอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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ทุน  ห้อง Smart YRC ห้องปกติ

    -         

EP       

        

                  

           

                                                                    

                                               

                                  

                                  
 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2561 จำนวน 322 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
ได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2562 จำนวน 303 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
ได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 324 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

ได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

                           

  ร เร  น   รา วิ  า              
  ร เร  นว   น    า            
  ร เร  นสา ิ ม าวิ  า   เ      ม่         
  ร เร  นม  อร  วิ  า          
  ร เร  นปริ น ส รอ      วิ  า         
  ร เร  นนวมิน รา   ิ        

  ร เร  นกาว ิะวิ  า        
  ร เร  นดาราวิ  า        
 วิ  า   นา  ิ ป เ      ม่      
   ร เร  นเ   ดิน ร      
   ร เร  น ่อ   า ินเ ิ วา ิ   าร       
   ร เร  น กวิ   าร เ      ม่      
   ร เร  น ระ          
   ร เร  น เร  นาเ   วิ  า        
   ร เร  นเ      ม่คริสเ   น      

   ร เร  นส น รา วิ  าคม      
   ร เร  น รรมรา   ก า      
   ร เร  นเม  า  ก า      
   ร เร  น อ ระวิ  า        
   ร เร  นดอ สะเก  ด      
   ร เร  น ร กระนวน   อน ก ่น      
   ร เร  นเ ิ ดอ  ดอ สะเก  ด      
   ร เร  นประ  า    ว ดกร  เ  ม านคร      

   ร เร  นวาระเ      ม่      

   ร เร  นนานา า ิสิ ค ปร      
   ร เร  นสารสาสน  กร  เ        
   ร เร  น ม่ริมวิ  าคม      
   ร เร  นส นป า อ วิ  าคม      
   ร เร  น า ด ร  รา  ร      

   ร เร  นสาร  วิ  าคม      
   ร เร  น ้านดอนป น      

              

สร ป  การสอ เ ้าเร  น ่อ   นม   ม  ก าป       ป การ  ก า      
 ร เร  นอน  า เ      ม่
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 1.1.8.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้าน  มีความสามารถพิเศษ และมีผลงาน
เป็นเลิศ   
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพหรือทักษะความสามารถ
พิเศษผ่านกิจกรรม  โครงการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการครอบคลุม 8 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้  ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ซึ่งประสบผลสำเร็จ  
สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน  นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง 
  
 วิธีการดำเนินงาน 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  ได้มีระบบที่จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้  
และความสามารถรอบด้าน   ดังนี ้
            1) มาตรฐานในการเรียนรู ้  เน้นทักษะ  ความรู ้ในเชิงลึกมากกว่าการสร้างความรู้  
แบบผิวเผิน  โรงเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือการลงมือทำ  
ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์  กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
เน้นให้นักเรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว   มีการจัดกิจกรรม  
ให้นักเรียนได้การเรียนรู ้โดยการอ่าน   การเขียน  การโต้ตอบและการวิเคราะห์ปัญหา  อีกทั้ง 
ให้ครูผู้สอนได้จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง  ได้แก่  การวิเคราะห์  
การสังเคราะห์และการ  ประเมินค่า  ยกระดับความสามารถนักเรียนด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง  
การใช้สื่อหรือเครื่องมือที่มีคุณภาพในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา   ให้นักเรียนได้เกิดทักษะ  
การทำงานร่วมกันและสามรถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได ้

            2) หลักสูตรและการสอน  สอนให้เกิดทักษะการเรียนในศตวรรษที่   21  เป็นการจัด 
การมุ ่งเน้นเชิงวิทยาการของวิชาแกนหลัก  ครูผู ้สอนมีการสร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้  
ที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน  การเรียนรู้แบบสืบค้น  เพื่อการสร้างทักษะขั้นสูงทางการคิด 

            3) การวัดและประเมินผล  สร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ  โดยการ 
ใช้วิธีการวัดและประเมินที่หลากหลายสำหรับการประเมินผลในชั้นเรียน  เน้นการนำประโยชน์  
ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติของนักเรียนมาปรับปรุงแก้ไข  เพื่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป 

            4) การพัฒนาทางวิชาชีพของครูผู ้สอน   โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ให้ความสนับสนุน
คร ูผ ู ้สอนในการพัฒนาตนเองอย ุ ่ เสมอ  เพ ื ่อให ้เป ็นผ ู ้สอนม ีท ักษะความร ู ้ความสามา รถ 
ในการใช้เครื ่องมือและกำหนดยุทธศาสตร์สู ่การปฏิบัติในชั ้นเรียน  และให้ครูมีความสามารถ 
ในการวิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมการเรียนรู ้ได้เหมาะสม   สร้างความสมบูรณ์แบบในมิติ 
ของการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  เพื่อนำองค์ความรู้ต่าง ๆ  มาพัฒนานักเรียน 
ให้มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ปัญหา  การคิดแบบวิจารณญาณ  และทักษะ
ด้านอื่น ๆ        
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มา ร าน

 นการเร  นร ้

   กส  ร  ะ
การสอน

การว ด  ะ
ประเมิน  การ   นาคร 

สิ   วด ้อม

   สน  สน น

การเร  นร ้

5)   โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายโรงเรียนที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ของนักเรียน   
มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกื้อหนุนช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล  เน้นการมีส่วนร่วมกับ 
ผู ้ที ่ม ีส่วนเกี ่ยวข้องต่าง ๆ  การแบ่งปันในสิ ่งปฏิบัติที ่เป็นเลิศระหว่างกันในโรงเรียน   ไม่ว่า 
จะทั้งครูผู้สอนหรือนักเรียน   เพื่อให้เกิดการนำผลการปฏิบัติที่ดีนั้นนำไปปรับใช้และพัฒนาตนเอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
แผนผังที ่ 3  ระบบการเรียนการสอนทีส่่งเสริมให้นักเรียนที่มีความรูแ้ละความสามารถรอบด้าน 

 
 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้าน  
ความสามารถพิเศษ  และมีผลงานเป็นเลิศ  หลากหลายโครงการได้แก่ 

๑. โครงการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา  
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
๔. กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ 
๕. โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
๖. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
๗. โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม 
๘. โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาและคณิตศาสตร ์

 
  

นักเรียน 

มีความรู้
ความสามารถ

รอบด้าน 
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 ผลการดำเนินงาน 
 นักเรียนมีความสามารถรอบด้าน ทั้งด้านทักษะวิชาการ ด้านทักษะการกีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  
งานอาชีพ และเทคโนโลยี โรงเรียนได้นำผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ส่งเข้าร่วมประกวด 
แข่งขันในระดับต่าง ๆ  ได้รับรางวัล  ระดับเขตพื ้นที ่  ระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับชาติ   
และระดับนานาชาติ  ได้รับรางวัลต่าง ๆ  ดังนี ้
 

ผลงานของนกัเรียนได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัล ปีการศึกษา 25๖1 

ตารางที่ 10 ผลงานของนกัเรียนที่ได้รับการยกย่องหรอืได้รับรางวลั 

1. ผลงานระดบันานาชาต ิ

ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
เด็กหญิงวรินทร อ่องแสวงชัย 
เด็กหญิงรมิตา โพธ์ิทอง 
เด็กหญิงพลอยประภัส สำเร็จรัม 

ป.3 รางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปะนานาชาติ  
ณ ประเทศฮ่องกง 

เด็กหญิงเมธาพร บุญปภังกร ป.5 ทุนการศึกษาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนด้าน
การศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

เด็กหญิงศรีจิรา  ศรีธีระจิตต ์
เด็กหญิงณัฐณชิา  มะโนรมย ์

ป.6/5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ Environmental 
Protection–Sea Surface Sweeper Robot Game 
การเข้าร่วมแขง่ขันหุ่นยนต์ในรายการ International 
Robotic Olympiad 2018  ณ เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  

เด็กหญิงปุญญสิา สดใส ป.3/6 รางวัลโลก Colgate-2020 BSBF Globol calender 
contest ที่สหรัฐอเมริกา 

เด็กหญิงปุญญสิา สดใส ป.3/6 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขนัวาดภาพ The World 
Children's Picture Contest received 19,173 
entries from 82 countries and regions.  
ณ ประเทศญี่ปุ่น 

เด็กหญิงปุญญศิา  สดใส ป.3/6 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 การประกวดวาดภาพ Art 
and Design Compettition 2019  
ชื่องาน FLOWERS OF SEA ณ ประเทศฮ่องกง 
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2. ผลงานระดับชาต ิ

ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
เด็กชายชวนากร  พุทธวงค ์ ป.3/4 รางวัลชนะเลิศในการประกวดวาดภาพระบายสี 

"หน้ากากอนามัย ปลอดภัยและสร้างสรรค"์ 
 

เด็กหญิงชาคริยา พุทธวงค์ ป.4/7 รางวัลขวัญใจกรรมการในการประกวดวาดภาพ
ระบายสี "หน้ากากอนามัย ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์" 
 

สถานศึกษา  รางวัลศูนย์สอบย่อยดีเด่น ในงานประกาศรางวัล
ศูนย์สอบย่อยสถาบันขงจื่อ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องอินทนิล สำนัก
บริการวิชาการ มช. 

เด็กหญิงกชพร  ซ้อนพุฒ  

เด็กหญิงกมลกร  ชาวบ้านกร่าง 

เด็กหญิงกานต์พิชญา  เกลอด ู

เด็กชายจิรทีปต์  มะจันทร ์

เด็กหญิงจิรพัชร  ศรีเมืองมูล 

เด็กหญิงชนัดดา  ทวีผล 

เด็กหญิงธิดารัตน ์ ใจปัน 

เด็กหญิงนันท์ณภัทร  วงค์มหาวัน 

เด็กหญิงปัณณรัตน ์ ณ เชียงใหม ่

เด็กหญิงสุพรรณิการ ์ ต๊ะนวล 

ป.6 

ป.6 

ป.6 

ป.6 

ป.6 

ป.6 

ป.6 

ป.6 

ป.6 

ป.6 

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรม
สภานักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2561 

เด็กหญิงทัตพิชา  ยอดด ี ป.5 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับช้ัน ป.1-6 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2561  
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ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
ด.ญ.พิมพ์มาดา สิทธ ิ

ด.ญ.ชญานภัค ศรีคำตัน 

ด.ญ.ปุญญิศา สดใส 

ด.ญ.รักษณาลี เถาสุวรรณ ์

ป.6 

ป.4 

ป.3 

ป.1 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาด
ภาพโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู ้ปีที่ 13  
ณ ห้องประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ 
สำนักงานใหญ ่

 

เด็กชายกิตติภัท เธียรวัฒนกุล 
เด็กหญิงภัสสร หมั่นตลุง 

ป.6 

ป.6 

รองชนะเลิศอันดับที่ 4 การแข่งขันตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์  
ครั้งที่ 4 รอบชิงแชมป์ประเทไทย 
Thailand English online Contest 4 

เด็กหญิงดารมิงค์ บุษดาคำ 
เด็กหญิงปณาล ีวิเศษคุณ 

ป.6 

ป.6 

รองชนะเลิศอันดับที่ 8 การแข่งขันตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ครั้งที ่4 รอบชิง
แชมป์ประเทศไทย Thailand English online 
Contest 4 

ด.ช.วิชญ์ภาส สุภามูล ป.6/8 รางวัลดีเด่น การแข่งขันประเภท อิเลคโทน 
Team talent รุ่นอายุไม่เกิน 13 ป ีYamaha 
Thailand Music Festival 2019 หอประชุม
มหิดลสิทธาคาร วิทยาลัย    ดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 28 เม.ย. 62 

ด.ญ.ภูริชา วิชัยศรี ป.3/8 รางวัลดีเด่น การแข่งขันประเภท อิเลคโทน 
Team talent รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี Yamaha 
Thailand Music Festival 2019 หอประชุม
มหิดลสิทธาคาร วิทยาลัย    ดุรยิางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 28 เม.ย. 62 

ด.ญ.อรชพร มะลิมาศ  
ด.ญ.ปุญญิศา สดใส  
ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ ปะอินทร ์

ป.3 

ป.3 

ป.3 

รับโล่หร์างวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี 
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี 2562 

เด็กชายปฏิภาณ  จินะ ป.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน Sumo 
(หุ่นยนต์ต่อสู้แบบซูโม่) การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน
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ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 และการแข่งขัน 
Thailand Battle Droid Arena 2019 

เด็กชายพชร  ปัญสุวรรณ ป.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน Sumo 
(หุ่นยนต์ต่อสู้แบบซูโม่) การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 และการแข่งขัน 
Thailand Battle Droid Arena 2019 

เด็กหญิงกันติชา  คุณาปกรณก์าร ป.3/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันการประกวด STEM Club Contest 
ระดับประถมศึกษา  
งาน Thailand STEM Festival 2019 
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ระดับช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 2 การแข่งขัน World Talent invitational 
Mathematics Examinations 2019 world 
TIME 
- รางวัลเหรียญเงิน  ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 2 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์  
การแข่งขันคณติศาสตร์ประเทศไทย   
ครั้งที่ 7  เพื่อค้นหาอัจฉริยทางคณิตศาสตร์ 
(สมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำ 
ประเทศไทย) 

เด็กหญิงบุญพิทักษ์  คำลุน ป.4/5 รางวัลระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันโครงงานเต็ม
ศึกษา ระดับประถมศึกษา  
งาน Thailand STEM Festival 2019 

เด็กหญิงกฤณฑิราภรณ ์ อ่อนส
นิส 

ป.4/6 รางวัลระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันโครงงานะ
เต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา  
งาน Thailand STEM Festival 2019 

เด็กหญิงมณสญิจ์  สุริยวงศ ์ ป.4/6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญ
เงิน  การแข่งขนัการประกวด 
การสื่อสารเชิงสะเต็ม ระดับประถมศึกษา งาน 
Thailand STEM Festival 2019 

เด็กชายชนิตว์คุณ  ปญัญาเทพ ป.5/5 รางวัลระดับเหรียญเงิน  การแข่งขัน 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
โครงงานะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา  
งาน Thailand STEM Festival 2019 
 

เด็กชายธนกฤต  สมศร ี ป.5/5 รางวัลระดับเหรียญทองแดง   
การแข่งขันซูโดกุ ระดับประถมศึกษา งาน 
Thailand STEM Festival 2019 

เด็กชายปองคุณ  สวนโน ป.5/6 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง   
การแข่งขัน STEM Challenge ระดับ
ประถมศึกษา งาน Thailand STEM Festival 
2019 

เด็กหญิงชาลิสา  จิตตปัญญา ป.5/6 - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง   
การแข่งขัน STEM Challenge ระดับ
ประถมศึกษา งาน Thailand STEM Festival 
2019 

เด็กชายกรณ ์ ธนวิโรจน์กุล ป.6/5 รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขัน STEM 
Challenge ระดับประถมศึกษา งาน Thailand 
STEM Festival 2019 

เด็กหญิงธรรฑสร  อ่อนละม่อม ป.6/6 รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขัน STEM 
Challenge ระดับประถมศึกษา งาน Thailand 
STEM Festival 2019 

เด็กชายณัฏฐชัย  มีสุข ป.6/6 รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขัน STEM 
Challenge ระดับประถมศึกษา งาน Thailand 
STEM Festival 2019 

เด็กชายวรภพ  ภูทองโปร่ง ป.6/6  รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขัน STEM 
Challenge ระดับประถมศึกษา งาน Thailand 
STEM Festival 2019 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

 3. ผลงานระดบัภาค 
ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 

เด็กชายเอ้ืออังกรู  ลิ่มสุวรรณ ป.6/2 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเล่า
นิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี  
ของนักเรียน ครั้งที่ 68  ระดบัภาคเหนือ 
ปีการศึกษา 2561 

เด็กหญิงกุลสรา  ปานแย้ม ป.4/7 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม
การแข่งขัน     พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ป.4 – 6 งานมหกรรม ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของ
นักเรียน  
ครั้งที่ 68  ระดับภาคเหนือ  
ปีการศึกษา 2561 

เด็กชายกฤตพัส  มอญแสง 
เด็กชายสุวิจักษณ์  ธนัยนพรตัน ์

ป.6 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่ ป.4-6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของ
นักเรียน  
ครั้งที่ 68  ระดับภาคเหนือ  
ปีการศึกษา 2561 

เด็กหญิงปุญญศิา  สดใส ป.3/7 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค ์  ป.1-3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของ
นักเรียน คร้ังท่ี 68  ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 
2561 

เด็กหญิงทัตพิชา  ยอดด ี ป.6 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-6  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68  ระดับ
ภาคเหนือ    
ปีการศึกษา 2561 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
เด็กหญิงอรชร  มะลมิาศ ป.6 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลง

สากล ประเภทหญิง ป.1-6   
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที ่
68  ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2561 

เด็กหญิงญดา  กอบแก้ว ป.5 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  
ป.1-3  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  
ของนักเรียน ครั้งที่ 68  ระดบัภาคเหนือ  
ปีการศึกษา 2561 

เด็กหญิงปฤษณพร  ปัญญา
ราษฎร ์

ป.6 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills 
Competition ป.4 – 6   
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี  
ของนักเรียน ครั้งที่ 68  ระดบัภาคเหนือ 
 ปีการศึกษา 2561 

เด็กหญิงกชพร  ซ้อนพุฒ 
เด็กหญิงกมลกร  ชาวบ้านกร่าง 
เด็กหญิงกานต์พิชญา  เกลอด ู
เด็กชายจิรทีปต์  มะจันทร ์
เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีเมืองมลู 
เด็กหญิงชนัดดา  ทวีผล 
เด็กชายธิดารัตน์  ใจปัน 
เด็กหญิงนันท์ณภัทร  วงค์มหาวัน 
เด็กหญิงปัณณรัตน ์ ณ เชียงใหม ่
เด็กหญิงสุพรรณิการ ์ ต๊ะนวล 

ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันสภา
นักเรียน      ป.1–6  งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลย ีของ
นักเรียน  
ครั้งที่ 68  ระดับภาคเหนือ  
ปีการศึกษา 2561 

เด็กชายญาณเดช  อินต๊ะมา 
เด็กหญิงพิมพัชชา  นาละต๊ะ 
เด็กหญิงภูษิตา  มณียะ 

ป.6/3 
ป.6/3 
ป.6/3 

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
ผสม  ป.1-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  
ของนักเรียน ครั้งที่ 68  ระดบัภาคเหนือ 
ปีการศึกษา 2561 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
เด็กหญิงนรีรัตน ์ โฉมนิธิตรานนท ์ ป.3 รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยาน

ทำนองเสนาะ ป.1-3  งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลย ีของ
นักเรียน  
ครั้งที่ 68  ระดับภาคเหนือ  
ปีการศึกษา 2561 

เด็กชายกิตติภัท  เธียรวัฒนากุล ป.6 รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขนัเรียงร้อย
ถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)  
ป.4-6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  
ของนักเรียน ครั้งที่ 68  ระดบัภาคเหนือ  
ปีการศึกษา 2561 

เด็กชายกิตติภพ  อินทำ ป.6 รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขนั
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6   
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที ่
68  ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2561 

เด็กหญิงรมิตา  โพธ์ิทอง ป.3 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-
3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที ่
68  ระดับภาคเหนือ  
ปีการศึกษา 2561 

เด็กหญิงกฤณฑิราภรณ ์อ่อนสนิส ป.3 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันพนิิจวรรณคดี  
ป.1-3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  
ของนักเรียน ครั้งที่ 68  ระดบัภาคเหนือ  
ปีการศึกษา 2561 

เด็กหญิงชัญญา  สายวุฒิกุล 
เด็กหญิงดารมิงค ์ บุษดาคำ 
เด็กชายศฤงคาร  เชื้อหมด 

ป.5/6 
ป.5/6 
ป.5/6 

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันอจัฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ป.4-6  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  
ของนักเรียน ครั้งที่ 68  ระดบัภาคเหนือ  
ปีการศึกษา 2561 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
เด็กหญิงโยษิตา  กุลณาวงค์ ป.6/3 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ

ประถมศึกษา Thailand STEM Festival 2018 ณ 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

เด็กหญิงโยษิตา  กุลณาวงค์  ป.6/3 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ
ประถมศึกษา Thailand STEM Festival 2018 ณ 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

เด็กชายสิรภัฑ  นิลปวน ป.3 รางวัลชนะเลิศ การประกวดอ่านออกเสียง ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการธนชาตริิเริ่ม...เติม
เต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที ่47 ประจำปี 2561 

เด็กชายกิตติวินท์ ทัพผดุง 
เด็กชายชญานนท์ พรหมชัยยะ 
 

ป.5/1 
ป.6/2 

รางวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อย่างง่าย งาน Thailand 
STEM Festival 2019 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

 
 4. ผลงานระดบัจังหวัด 

ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
เด็กหญิงกวินธิดา  แซล่ี ้ ป.6/3 การแข่งขันเขียนลำดับขีดภาษาจีน  

ระดับประถมศึกษา  งานวันตรุษจีนหรรษา ครั้งที่ 
4 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

เด็กหญิงกวินธิดา  แซล่ี ้ ป.6/3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันการอ่าน
ออกเสียงภาษาจีน  
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  
งานวันเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 17 

เด็กหญิงธีราดา  วันสม ป.3/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน “การ
อ่านออกเสียงภาษาจีน”  
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  
งานวันเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 17 

เด็กหญิงโยษิตา กุลณาวงษ ์ ป.6/3 รางวัลการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ
ประถมศึกษา งานวันตรุษจีนหรรษา  
ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

เด็กหญิงกวินธิดา  แซล่ี ้ ป.6/3 การแข่งขันเขียนตามคำบอก HSK  
ระดับ3-4 งานวันตรุษจีนหรรษา ครั้งที่ 4  
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
เด็กหญิงธีรดา  วันสม ป.3/4 การแข่งขันเขียนตามคำบอก HSK  

ระดับ3-4 งานวันตรุษจีนหรรษา ครั้งที่ 4  
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

เด็กชายธนกฤต  อินวงศ ์ ป.6/3 การแข่งข้นเตะลูกขนไก่จีน งานวันตรุษจีนหรรษา 
ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

เด็กชายธนกร  คนขยัน ป.6/3 การแข่งข้นเตะลูกขนไก่จีน งานวันตรุษจีนหรรษา 
ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

เด็กชายสหวัฒน์  ปันมะ ป.6/3 การแข่งข้นเตะลูกขนไก่จีน งานวันตรุษจีนหรรษา 
ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

เด็กหญิงทัตพิชา  ยอดด ี ป.6 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย  งานวันเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 17 

เด็กหญิงจินตรามณฑ ์ ทวีเมธีโชติ ป.4/3 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ลำดับที่ 1 เป็น
นักเรียนรัก การอ่าน สามารถอ่านหนังสือได้ตาม
เกณฑ์ที่กำหนดในโครงการ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 
ชวนน้องอ่าน ปีที่ 16 

เด็กหญิงปาริฉัตร  จินะ ป.4/3 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ลำดับที่ 2 เป็น
นักเรียนรักการอ่าน สามารถอ่านหนังสือได้ตาม
เกณฑ์ที่กำหนดในโครงการ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 
ชวนน้องอ่าน ปีที่ 16 

เด็กหญิงป่ินสยาม  ธรรมสาโรช ป.4/3 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ลำดับที่ 3 เป็น
นักเรียนรักการอ่าน สามารถอ่านหนังสือได้ตาม
เกณฑ์ที่กำหนดในโครงการ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 
ชวนน้องอ่าน ปีที่ 16 

 
 5. ผลงานระดบัเขตพื้นที่ 

ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
เด็กหญิงกุลสรา  ปานแย้ม ป.4/7 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน

พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4 - 6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68  
ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
เด็กชายโชติวิทย์  น้ำเพชร ป.6/4 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

กิจกรรมการแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.
6 ระดับเขตพ้ืนที่ 

เด็กหญิงกวินธิดา  แซล่ี ้ ป.6/3 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรมการแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.
6 ระดับเขตพ้ืนที่ 

เด็กหญิงมุจิรา  ระมิวงศ ์ ป.3 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่68 ปีการศึกษา 
2561 ระดับเขตพ้ืนที่ 

 
ผลงานของนกัเรียนได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2562 

ตารางที่ 11 ผลงานของนกัเรียนที่ได้รับการยกย่องหรอืได้รับรางวลั 

 1. ผลงานระดบันานาชาต ิ
 

ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
เด็กหญิงปุญญศิา  สดใส ป.4/6 รางวัลชนะเลิศการประกวด My Bright smile 

2020 Global art contest. จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

เด็กหญิงปุญญศิา  สดใส ป.4/6 รางวัลชนะเลิศ Colgate-2020 BSBF Globol 
calendar contest ณ ประเทศสหรัฐอเมรกิา นคร
นิวยอร์ก 

เด็กหญิงปุญญศิา  สดใส ป.4/6 รางวัล  Best Prize The 2018 Knots Painting 
Competition East Asian-Australasian Flyway 
Partnership (EAAFP) Incheon ,Korea 
 

เด็กหญิงปุญญศิา  สดใส ป.4/6  รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพ  
The World Children's Picture Contest 
received 19,173 entries from 82 countries 
and regions. ณ ประเทศญี่ปุ่น  

เด็กหญิงปราญภ์ัทรา สายอ้าย ป.1/8 การแข่งขัน 4 Estern Asia Youth Chess 
Championship 2019 ระหว่างวันที่ 1 – 10 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กทม. โดยมี 13 
ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 

• Standard Game (เหรียญเงิน) 
• Btitz Game (เหรียญทองแดง) 

เด็กหญิงจริัชญา  สิงหพันธุ์    ป.6/1 การแข่งขัน Hip Hop International 2019 และ
ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปแข่งขันต่อ ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เด็กหญิงณฐัมน   คำมา ป.5/2 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จากการแข่งขันโปโล
น้ำศูนย์จังหวัดเชียงใหม่และเป็นตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขัน KRSA Junior Blast ณ มาเลเซีย 

เด็กหญิงนภัสวรรณ  เกษธรรม   ป.5/1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จากการแข่งขันโปโล
น้ำศูนย์จังหวัดเชียงใหม่และเป็นตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขัน KRSA Junior Blast ณ  ประเทศมาเลเซีย 

เด็กหญิงกันติชา  คุณาปกรณก์าร ป.4/6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ประเภทบุคคล การแข่งขัน
คณิตศาสตร์นานาชาติ  2019 World Talent 
Invitational 

 

 2. ผลงานระดบัชาต ิ
 

ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
เด็กหญิงจรินยา  เลิศลักขณาวัฒน ์ ป.5/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขนั

หุ่นยนต์ผสม รุน่ ระดับช้ัน ป.1 – 6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
จังหวัดสุโขทัย 

เด็กชายปฏิภาณ  จินะ ป.5/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขนั
หุ่นยนต์ผสม รุน่ ระดับช้ัน ป.1 – 6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
จังหวัดสุโขทัย 

เด็กหญิงณัฐนร ี คำน ุ ป.5/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขนั
หุ่นยนต์ผสม รุน่ ระดับช้ัน ป.1 – 6  
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
จังหวัดสุโขทัย 

เด็กหญิงปราญ์ภัทรา  สายอ้าย ป.1/8 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่ง
ขันหมากรุกสากล ชิงแชมป์ประเทสไทย  
ณ การกีฬาแหง่ประเทศไทย  
ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2562  
รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี 

เด็กหญิงกันติชา  คุณาปกรณก์าร ป.3/6 -ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2562  
ในด้านวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

เด็กหญิงปุณญิศา  สดใส ป.4/5 - รางวัลดีเด่น การแข่งขันวาดภาพสด  
หัวข้อประกวด สุขใจ ใต้ฟ้าใหม่ ในแผ่นดิน
รัชกาลที่ 10 โครงการ ใสส่ี สานใจ ใฝ่สันต ิ
ครั้งที่ 15 สมาคมสหพันธ์สตร ี
เพื่อสันติภาพโลก 
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับช้ัน 
ป.4-ป.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดบัชาติ ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 

เด็กหญิงชาลิสา  จิตตปัญญา ป.5/6 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

 

ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
เด็กหญิงเพียงออ  เรืองจำเนียร ป.5/6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  

กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทาง
คณิตศาสตร์  
ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  ระดบัชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

เด็กชายกฤษณพล  เมฆสมุทร ป.6/5 -ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2562 ในด้านวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
 

เด็กชายศฤงคาร  เชื้อหมอ ป.6/5 -ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2562 ในด้านวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ด.ญ.ณัฐนรีย ์ พันธ์เขียว ป.5/7 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
ระดับชั้น ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
69 ปีการศึกษา 2562  

ด.ญ.ญาดา  กอบแก้ว ป.3/7 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptr 
Speech)  
ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรนักเรยีน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 

ด.ญ.กุลสรา  ปานแย้ม ป.5/7 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptr 
Speech)  
ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรนักเรยีน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
ด.ญ.กานต์พิชญา  เกลอด ู
ด.ญ.ปัณณรัตน ์ ณ เชียงใหม ่
ด.ญ.ณัฏฐ์นลิน  สันกลกิจ 
ด.ญ.วรรณวนัช  คำตุ้ย 
ด.ญ.เจนิสตา  ยอดปัญญา 

ป.6/7 
ป.6/8 
ป.6/7 
ป.5/7 
ป.5/7 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกิจกรรมสภา
นักเรียน ระดับช้ัน ป.1-ป.6   
งานศิลปหัตถกรรนักเรียน  
ระดับชาติ ครั้งที่ 69  

 

3. ผลงานระดบัภาค 

ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
เด็กหญิงสุจิรา  แก้วนุช ป.1/5 รางวัลเหรียญทองแดงที่ 3  

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศภาคเหนือ
ตอนบน (วิ่งข้ามรั้ว/โยนบอล) 

 เด็กหญิงณปภัช  สุวรรณ ์ ป.1/5 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขนักระโดดไกล 
การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทยระดับภาคเหนือตอนบน รุ่นอายุ
ไม่เกิน 7 ปี 

เด็กหญิงสุรัญชนา  จันทรส์ะอาด ป.1/5 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการว่ิงข้ามรั้ว 
30 เมตร การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทยระดับภาคเหนือตอนบน รุ่น
อายุไม่เกิน 7 ปี 

เด็กชายวิชยุตม์  วิลาช ป.1/2 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันยืนกระโดด
สูง การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทยระดับภาคเหนือตอนบน รุ่นอายุ
ไม่เกิน 7 ปี 

เด็กหญิงสุจิรา  แก้วนุช ป.1/5 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวิ่งเก็บของ 
การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทยระดับภาคเหนือตอนบน รุ่นอายุ
ไม่เกิน 7 ปี 

เด็กหญิงชลชญาน ์ นันต๊ะราช ป.1/5 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันขว้างถุง
ทราย การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทยระดับภาคเหนือตอนบน รุ่นอายุ
ไม่เกิน 7 ปี 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
เด็กชายธีปานนท์  กลัยาธ ิ ป.1/1 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขนัยืนว่ิงเก็บของ 

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทยระดับภาคเหนือตอนบน รุ่นอายุ
ไม่เกิน 7 ปี 

ด.ญ.วรินทร  อ่องแสวงชัย 
ด.ญ.รมิตา  โพธ์ิทอง 
ด.ญ.พลอยประภัสร์  สำเรจ็รมั 
ด.ช.นาวิน  แซเ่ตีย 

ป.4/7 
ป.4/7 
ป.4/7 
ป.4/7 

รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรม ปตท. 
เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ.
2562 "ของขวัญแด่พระราชา" 

ด.ช.อชิรพงศ์  ทิพย์ภาษา 
ด.ช.กานต ์ พิเชฐกุลสัมพันธ ์
ด.ญ.รักษณาลี  เถาสุวรรณ ์

ป.2/8 
ป.3/5 
ป.2/8 

รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม ปตท. 
เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ.
2562 "ของขวัญแด่พระราชา" 

 

4. ผลงานระดบัจังหวัด 
ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 

เด็กหญิงณัฐรดา ทิพนีดารากุล 
เด็กชายนาบุญ มาปัน 
เด็กชายคชภูมิ คำฮอม 
เด็กหญิงธัญชนก อินทร์มลู 
เด็กหญิงภัควลัญช์ ปัญญา 
เด็กชายณัฏฐชัย มีสุข 
เด็กชายวรินทร ชมภูเทศ 

ป.2/4 
ป.5/7 
ป.5/8 
ป.6/5 
ป.6/5 
ป.6/6 
ป.6/6 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
 กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรี วงสตริง ระดับ
ประถมศึกษา วันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปี 2562 

เด็กหญิงชัญญา  สายวุฒิกุล ป.6/5 รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1  
ของจังหวัดเชียงใหม่ในการทดสอบความรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ป.6  
บริษัทเสริมปญัญา จำกัด 

เด็กหญิงกันติชา  คุณาปกรณก์าร ป.3/6 - เป็นผู้สอบไดค้ะนนยอดเยี่ยม  
อันดับ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่  
ระดับป.3  ในการทดสอบความรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ บริษัทเสริมปัญญา จำกัด 
- เป็นผู้สอบไดค้ะนนยอดเยี่ยม  
อันดับ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่  
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ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
ระดับป.3  ในการทดสอบความรู้วิชา
คณิตศาสตร์ บริษัทเสริมปัญญา จำกัด 
-รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เด็กหญิงปุณญิศา  สดใส ป.4/5 -โล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ ระดับ
ประถมศึกษา หัวข้อ Say no plastic โครงการ
ประกวดภาพวาดส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์
ศิลปะ 
และวัฒนธรรมเขตเมืองกระบี่  
(เทศบาลเมืองกระบี่) 

เด็กหญิงปุณญิศา  สดใส ป.4/5 -รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์  
หัวข้อ”จิตอาสา นำวิทย์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม” 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค  
ประจำปี 2562  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เด็กหญิงณัฐธิดา  โกมาศ ป.5/6 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด  
งานพระพิษณุโลกสองแคว เมอืงองค์ดำ ครั้งที่ 
2 ประจำปี 2562  
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

เด็กชายกฤษณพล  เมฆสมุทร ป.6/5 - เป็นผู้สอบไดค้ะนนยอดเยี่ยม  
อันดับ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่  
ระดับป.6  ในการทดสอบความรู้วิชา
คณิตศาสตร์ บริษัทเสริมปัญญา จำกัด 

เด็กหญิงชัญญา  สายวุฒิกุล ป.6/6 - เป็นผู้สอบไดค้ะนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ระดับป.6   
ในการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ บริษัท
เสริมปัญญา จำกัด 

เด็กหญิงอิสรียกร  คำแก้ว ป.2/6 - เป็นผู้สอบไดค้ะนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ระดับป.2   
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ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
ในการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ บริษทั
เสริมปัญญา จำกัด 

เด็กชายวรปรัชญ์  ทองทิพย์ ป.2/6 - เป็นผู้สอบไดค้ะนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ระดับป.2   
ในการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ บริษัท
เสริมปัญญา จำกัด 

เด็กหญิงฐิติรัตน ์ อินทรชัย ป.5/6 - เป็นผู้สอบไดค้ะนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ระดับป.5   
ในการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ บริษัท
เสริมปัญญา จำกัด 

ด.ญ.ณัฐนรีย ์ พันธ์เขียว ป.5/7 การประกวดบรรยายธรรม 
 

ด.ญ.ปพิชญา  มณีวรรณ ป.2/7 การประกวดบรรยายธรรม 
 

 5. ผลงานระดบัเขตพื้นที่ 

ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
เด็กหญิงณัฐชยา ว่องวิทย์สกุล ป.3/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  

กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ระดับชั้นป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69 

เด็กหญิงปิยมณฑ์ กันยายน  
เด็กหญิงจิดาภา เรือนจา 

ป.1/2 
ป.1/6 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4  
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพ 
ปะติด ระดับชั้น ป.1-ป.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

เด็กชายณัฐดนัย จัทร์ประสงค ์
เด็กหญิงนภชนก ประวงค ์
เด็กหญิงธฤตวัน แก้วกุลส ี

ป.2/2 
ป.2/2 
ป.2/2 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน
ประติมากรรม ระดับช้ัน ป.1-ป.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69 

เด็กชายไกเนทร์ มูลเทพ 
เด็กชายธนรรณพ เปี้ยสาย 
เด็กหญิงรตน์พรรณ ศรสีุพรรณ 

ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/1 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน
ประติมากรรม ระดับช้ัน ป.4-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69 

เด็กหญิงชญานุช  มิตรช่วยรอด ป.1  การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว Pisa ระดบัชั้น
ประถมศึกษา ป.1-ป.3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
เด็กหญิงรมิตา  โพธ์ิทอง ป.1 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์  

ระดับชั้น ป.1-ป.3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เด็กหญิงเกตน์สิร ี ชูปาน ป.1 การแข่งขันการท่องบทอาขยาน  

ระดับชั้น ป.1-ป.3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เด็กหญิงธีราดา  วันสม ป.4 การแข่งขันการคัดลายมือภาษาจีน  

ระดับประถมศึกษาตอนต้น 
เด็กหญิงสหฤหยั  ใจจิตต ์ ป.6/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมแขง่ขัน

พูดภาษาจีน ระดับช้ัน ป.4 - ป.6  
เด็กหญิงรรรรร  ขวัญแก้ว ป.6/3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม

การแข่งขันพูดภาษาจีน  
ระดับชั้น ป.4 - ป.6  

เด็กชายณัฐวุฒ ิ ขาวคม 
เด็กหญิงภทรมน  ท่างาม 

ป.5/4 
ป5/4 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขนัการ
สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่  4 – 6  

เด็กหญิงจินตรามณฑ ์ ทวีเมธีโชติ ป.5/3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขนัการ
สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic strip) ระดับชั้น ป.4 
– 6  

เด็กชายกฤษณพล  เมฆสุวรรณ ป.6/5 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
1 กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับ ป.4-ป.6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 
69 ปีการศึกษา 2562 

เด็กชายศฤงคาร  เชื้อหมอ ป.6/5 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
1 กิจกรรมการแข่งขันอัจฉรยิภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับ ป.4-ป.6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 
69 ปีการศึกษา 2562 
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ผลงานของนกัเรียนได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2563 

ตารางที่ 12 ผลงานของนกัเรียนที่ได้รับการยกย่องหรอืได้รับรางวลั 

 1. ผลงานระดบันานาชาต ิ
 

ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
เด็กหญิงปุญญสิา  สดใส ป.5/6 เหรียญรางวัลชนะเลิศ 2e และใบประกาศนียบัตร 

จากประเทศฝรั่งเศส Imaj-Contre pour 
I’UNESCO ประเทศฝรั่งเศส Them the planet : 
Today….and tomorrow รุน่อายุ 10 - 13 ปี คัด
จากผลงาน 5,460 ผลงาน / จาก 66 ประเทศทั่ว
โลก    ชื่อภาพ “ฝันร้ายจากโควิด” 

เด็กหญิงอัญมณี สุวรรณศักด์ิ 
เด็กหญิงปพิชญา มณีวรรณ ์

ป.3/7 รางวัล Bronze Awards สําหรับ Hippo 1 และ 
Little Hippo ใน Hippo English Language 
Olympiad 2021 -TH 

เด็กหญิงวรินทร อ่องแสวงชัย ป.5/7 ร่วมแสดงผลงานในงานนิทรรศการศิลปะนานาชาติ 
International and Local Student Mail Art 
Exhibition จดัโดย HKSEA: Hong Kong Society 
for Education in Art ในหัวข้อ “Mail Art”  
จัดแสดงงาน online ที่เว็บไซต ์

เด็กชายกฤตพร   ขุนตาล 
เด็กหญิงสรารมณ์    สุวรรณาภา 
เด็กหญิงชาคริยา  พุทธวงค ์
เด็กหญิงภิมวรีย์  ดวงแดง  
 
 

ป.4/7
  

 

รางวัลชนะเลิศประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ 
"Paint A Friendly Future Between China & 
ASEAN " สมาคมมิตรภาพระหว่างมณฑลกุ้ยโจวกับ
ต่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(Guizhou Provincial People's Association For 
Friendship with Foreign Countries.) 

🇨🇳• สำนักเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาจีน-
อาเซียน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(Secretariat of China-ASEAN Education 
Cooperation Week) 

เด็กชายปุริมปรัชญ์ สายอ้าย ป.6/7 - ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จากสมาคม
กีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการ
แข่งขัน 2021 Online World Youth Mind 
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ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
Sports Fair 14 - 28 AUGUST 2021 ประเภท
ทั่วไปรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จดัการแข่งขันแบบ 
online ที่ประเทศเกาหลีใต ้
- ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยจากสมาคม
กีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการ
แข่งขัน FIDE ONLINE CADETS & YOUTH RAPID 
WORLD CUP  
6 - 10 AUGUST 2021 ประเภททั่วไปรุ่นอายุไม่
เกิน 12 ปี จัดการแข่งขันแบบ online  
ที่ประเทศจอรเ์จีย 
- ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จากสมาคม
หมากรุกสากลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน 
Asian School Chess online รุ่นอายุไม่เกิน 11 ป ี

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ปะอินทร ์ ป.4/8 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จากสมาคม
หมากรุกสากลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน 
Asian School Chess online รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี 
ในรายการแข่งขันหมากรุกทีป่ระเทศฟิลิปปินส์ ซึ่ง
จัดการแข่งขันแบบ Asian School Chess 
Championships (Open Under) ป ี2021 

เด็กหญิงปราชญ์ภัทรา สายอา้ย ป.3/8 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จากสมาคม
หมากรุกสากลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน 
Asian School Chess online รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี 
ในรายการแข่งขันหมากรุกทีป่ระเทศฟิลิปปินส์ ซึ่ง
จัดการแข่งขันแบบ Asian School Chess Online 
ปี 2021 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

2. ผลงานระดบัชาต ิ
 

ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
เด็กหญิงกุลสรา  ปานแย้ม ป.6/7 นักเรียนรางวัลพระราชทาน  

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ ่
เด็กหญิงณัฐนรีย์ พันธ์เขียว ป.6/7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบรรยาย

ธรรมระดับประเทศ รับโล่พระราชทานจากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี 

เด็กชายพุทธคุณ  สกุลมาศ ป.5/7 รางวัลวัฒนคุณาธร (เด็กและเยาวชนดีเด่น) ระดับ
ประถมศึกษา  

เด็กหญิงปุญญศิา  สดใส ป.5/5 รางวัลชนะเลิศ ประเภทอายุ 6-12 ปี โครงการ
ประกวดภาพวาดระบายส ี 
“ART FROM HEARTH”  
กำลังใจเพ่ือนักรบเสื้อกาวน์   
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพโครงการ 
“STAY HOME NO COVID DRAW BETTA” ระดับ
ประถมศึกษา 
ปีที่ 4-6 ประเภท Hand Painting   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดวาดภาพ
ระบายสีเนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก 2563 

เด็กหญิงปุญญศิา  สดใส ป.5/5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพ
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 16   
รางวัลรองชนะเลิศ ในกจิกรรมการประกวดวาดภาพ
หัวข้อ “ปันกำลังใจก้าวไปด้วยกัน” ในโครงการ 
“แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู”้ ปีที ่3   
รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โครงการเด็กไทยสู้
ภัยโควิด (Thai Kids Fight Covid) 
รางวัลร่วมแสดงผลงาน การประกวดวาดภาพหัวข้อ 
“ท่องเที่ยววิถีชุมชน” ระดับประถมศึกษา 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล   
เด็กและเยาวชนที่นำช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรมและดนตร ี   
รางวัล “สุดยอดเด็กดีเด่นแห่งป”ี  
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

เด็กหญิงชญานุช  มิตรช่วยรอด ป.6/5 Earning the required passing points is 
specified riteria by participating in the 
Thailand Educational Development and 
Evaluation Tests Program (TEDET) 
Mathematics Subject Elementary Level G.6    
Earning the required passing points is 
specified riteria by participating in the 
Thailand Educational Development and 
Evaluation Tests Program (TEDET) Science 
Subject Elementary Level G.6  

เด็กหญิงกินติชา  คุณาปกรณก์าร ป.4/5 รางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่งขันชิงแชมป์การ
คิดและแก้ปญัหาคณิตศาสตร์  
ครั้งที่ 21 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3-4 

เด็กหญิงนภษภร  ศักดิ์ทอง ป.6/5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพ
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา เวทีนักวิทยาศาสตร ์
รุ่นเยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ 16 

เด็กหญิงญาดา กอบแก้ว  
เด็กหญิงปยุดา รัตนพรหม   

ป.4/8 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 การแข่งขัน Thailand 
English Online Contest 6 “TEOC6” 

เด็กหญิงเจนิสตา ยอดปัญญา 
เด็กหญิงกุลสรา ปานแย้ม 

ป.6/7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 6 การแข่งขัน Thailand 
English Online Contest 6 “TEOC6” 

เด็กหญิงธีรดา วันสม   
เด็กหญิงพิมพ์ประภา วิชัยสืบ 

ป.6/3
ป.6/3 

รางวัลชมเชยการประกวดสุนทรพจน์และความรู้
ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” 
ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 
2564 คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาคลิปวิดีโอ
การพูดสุนทรพจน์+การแสดงความสามารถพิเศษ  
จากผู้เข้าแข่งขนั 174 คนทีม่าจาก 69 โรงเรียน 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
เด็กหญิงนันท์นภัส เกิดผล  ป.3/4 รางวัลการประกวดเรียงความ กิจกรรมประกวด

เรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิด
พระคุณแม่ เนือ่งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพันปี
หลวง 2564 

 
 3. ผลงานระดบัภาค 

ที ่ ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
1 เด็กหญิงปุญญศิา  สดใส ป.5/5 รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันวาดภาพ

จินตนาการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมิภาพ ประจำปี 2563 

2 เด็กหญิงนภษภร  ศักดิ์ทอง ป.6/5 รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันวาดภาพ
จินตนาการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมิภาพ ประจำปี 2563 

 
 4. ผลงานระดบัจังหวัด 

ที ่ ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
1 เด็กชายกันตภณ  สามใจ  ป.4/6 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน  

11 ปี  ประเภทถ้วย ก การแข่งขันฟุตบอล 
“สันกำแพงยูธคัพ” ครั้งที่ 4 

2 เด็กหญิงธนพร  ข้าวเหนียว ป.6/1 รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ 
3 เด็กหญิงณันธกานต ์ ยอดยา ป.6/1 รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ 
4 เด็กหญิงพิชญา  กันทะพรม ป.6/1 รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ 
5 เด็กหญิงจินตรามณฑ์ ทวีเมธีโชติ ป.6/3 โล่ประกาศเกียรติคุณเด็กดีเด่นจังหวัด

เชียงใหม่ ประจำปี 2564 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

 5. ผลงานระดบัเขตพื้นที่ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ห้อง รายการแข่งขนั / รางวัล 
1 เด็กหญิงอิสรียกร  คำแก้ว ป.3/6 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมคัดลายมือ 

ระดับประถมศึกษาตอนต้น  
เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ  
ประจำปีการศึกษา 2563 

 
ตารางที่ 13 แสดงจำนวนรายการผลงานของนักเรียนทีไ่ด้รับการยกยอ่งหรือได้รับรางวัลระดับ

นานาชาติ ปีการศึกษา 2561 - 2563   
โรงเรียนอนบุาลเชียงใหม ่

 
ปีการศึกษา  จำนวนรางวลั 

ระดับนานาชาติ 
ปี 2561 6 
ปี 2562 9 
ปี 2563 9 

 

 
 
 หลักฐานอ้างองิ 

1. รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561-2563 
2. ภาพถ่าย /รางวัล /เกียรติบัตร 

 

6

9 9

0

2

4

6

8

10

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผนภูมิที่ 19 แสดงจ านวนรายการผลงานของนักเรียนทีไ่ด้รับการยกย่อง
หรือได้รับรางวัลระดบันานาชาต ิปกีารศึกษา 2561 - 2563  

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

รางวัลที่นักเรยีนได้รับระดับนานาขาต ิ
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลชนะเลิศการประกวด My Bright smile 2020 Global art contest  

จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
 
 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพ The World Children's Picture 
Contest received 19,173 entries from 82 countries and regions. 

 ณ ประเทศญี่ปุ่น 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กหญิงกันตชิา  คุณาปกรณ์การ (KANTICHA  KUNAPAKORNKARN) 
      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ได้รับรางวัลเหรียญเงนิ  จากการแข่งขัน International Mathematics Contest  2020 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

รางวัลที่นักเรยีนได้รับระดับชาต ิ
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่านฟังเสียง ระดับประเทศ 
ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ 

 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันศิลปส์ร้างสรรค ์ระดับชั้น ป.4-6 
ในงานศิลปหตัถกรรมนักเรียนระดบัชาติ ครั้งที่ 69 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รางวัลชนะเลิศ รางวัลเรื่องเลา่ยอดเยี่ยม การแข่งขนัวาดภาพ  
โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ ครั้งที่ 14 ระดับประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ 

 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ ฟันสวยยิ้มใสครั้งที ่5 
ได้รับรางวัลถว้ยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ Young Creative Environment Artist  
(Season 4) ระดับประถมศึกษา ในหัวขอ้ Say No Plastic 

 

รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
การประกวดวาดภาพ “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish)”  

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

เนื่องในวนัประมงน้อมเกล้า 
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเดน่ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 

รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดบัชาติ ครั้งที่ 69 
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  คุณภาพผู้เรียน   
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  คุณภาพผู้เรียน   
 

๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ๑.๒.๑ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามที่สถานศึกษากำหนด และแสดงการ
กระทำที ่สะท้อนว่าเห ็นประโยชน์ส ่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส ่วนตน ปรากฏโดดเด่น  
เป็นแบบอย่างที่ดีได้  
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นนักเรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความรู ้ความสามารถ 
ทางวิชาการ มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา
นันทนาการ สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนที่กำหนดไว้ว่า  “นักเรียนมีสุขภาพดี คุณธรรมงาม 
ว ิชาการเล ิศ”  โรงเร ียนได้จ ัดกิจกรรมเพื ่อพัฒนาคุณภาพนักเร ียนให้ม ีค ุณธรรม จริยธรรม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีจิตใจงาม  แสดงออกทางกาย  วาจา  
จิตใจและพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา  ความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นไทย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ มีความมุ่งมั่นในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร  ตระหนัก 
ในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะท้องถิ่นของตน  รวมทั้งมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  โดยได้จัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  ดังนี้ 
 
 วิธีการดำเนินงาน 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ทั ้ง  ๘  ประการ  เพื ่อให้สามารถอยู ่ร่วมกับผู ้อื ่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะ  
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  จำเป็นต้องอาศัย
การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  ได้แก่  ผู ้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ครูผู้สอน  ครูประจำชั้น  ผู้ปกครอง  และชุมชนต้องร่วมมือกันปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  จึงต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยมีวิธีการดำเนินงาน  ดังนี ้
  1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นนัก เรี ยนเป็นสำคัญและให้นัก เรี ยน  
มีความรู้คู ่ คุณธรรม  มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดแทรกทุกกลุ่มสาระ  
การเรียนรู ้ เพื่อให้นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมือง
ไทยและพล เมื อ ง โลก  โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘  ประการ  ได้แก่  รักชาติ  ศาสน์ 
กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ  ค่านิยมหลักของคนไทยทั ้ง  ๑๒  ประการ  และสมรรถนะสำคัญของผู ้เร ียน  
๕ ประการ 
 2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
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  ข้อ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมอบรมยามเช้า 
เป็นกิจกรรมที่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทุกคนร่วมกันทำกิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ 
และให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ดำเนินการโดยคณะกรรมการสภานักเรียน   
ที่เป็นเวรประจำวัน และจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติและศาสนา เช่น วันพ่อ วันแม่ วันวิสาขบูชา 
วันเข้าพรรษา วันธรรมสวนะ มีกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาในฤดูกาลเข้าพรรษา กิจกรรม
ทำบุญตักบาตรประจำวัน มีมัคนายกน้อยเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม การตอบปัญหาธรรมะ Online style 
ชาวบัว โครงงานคุณธรรมน้อมนำพุทธวจนะสู ่วิถีชาวบัว โครงงานโพธิสัตว์น้อยคนดีศรีอนุบาล
เชียงใหม่ชวนผู้ปกครอง ลด ละ เลิก อบายมุข(เหล้า -บุหรี่)เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา กิจกรรม      
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กิจกรรมแข่งขันการบรรยายธรรมะ การสวดมนต์แปล การสวดมนต์
ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  

 
 
 
 

  ข้อ ๒ ซื่อสัตย์ สุจริต ได้แก่ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมเด็กดีศรีอนุบาลเชียงใหม่ 
กิจกรรมเยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง กิจกรรมฝากสัจจะความดี 
 ข้อ ๓ มีวินัย ได้แก่ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัยนักเรียน  
กิจกรรมสร้างเสริมระเบียบวินัย กิจกรรมสารวัตรนักเรียน 
 ข้อ ๔ ใฝ่เรียนรู้ ได้แก่ โครงการตามรอยพ่อขอเป็นนักอ่าน กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน 
สัปดาห์ห้องสมุดรักการอ่าน การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์  
 ข้อ ๕ อยู่อย่างพอเพียง ได้แก่ กิจกรรมโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมวันตลาดนัด
อนุบาลเชียงใหม่ โครงการส่งเสริมความรู้และป้องกันเกี่ยวกับภัยพิบัติ  
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 ข้อ ๖ มุ ่งม ั ่นในการทำงาน ได้แก่ ก ิจกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมการเร ียนรู้  
แบบโครงงาน 
 ข้อ ๗ กิจกรรมรักความเป็นไทย ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมวิถีชาวบัว   
กิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล วันลอยกระทง    
กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมคารวะธรรม การแต่งกายพื้นเมืองในวันศุกร์  
  ข้อ ๘ มีจิตสาธารณะ ได้แก่ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสภานักเรียนร่วมใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการดำเนนิงาน                                                                                                     
 จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาพบว่า นักเรียนร้อยละ ๙๓.๘๑ มี
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
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ตารางที่ 14  จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม 
ปีการศึกษา 2561-2563 

ระดับชั้น 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม  

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ  

ป.1 283 99.65 224 74.67 269 99.63  

ป.2 261 84.74 250 85.62 265 88.33  

ป.3 313 100 260 86.96 298 100.00  

ป.4 281 86.46 303 98.06 302 99.34  

ป.5 304 97.44 318 98.15 279 90.29  

ป.6 321 100 306 99.35 324 100.00  

รวม 1,763 94.71 1,661 90.47 1,737 96.26  

 
แผนภูมิที่ 20 จำนวนนักเรียนที่มผีลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม 

ปีการศึกษา 2561-2563 
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จากแผนภูมิที ่  ๑8 สรุปผลจากโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา ABCM SMS : 
School Management System  พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษาในระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๔.๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๐.๔๗ และปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๗.๑๐ จึงสรุปได้ว่า  
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓  
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยในระดับดีเยี่ยมโดยรวมร้อยละ ๙๖.๒๖ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้ 
คือ ร้อยละ ๘๕  
  
 หลักฐานอ้างองิ  

๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. โครงการ กจิกรรมส่งเสรมิคุณลักษณะอันพึงประสงค์และรายงานโครงการ 
๔. รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕. ภาพถ่ายกิจกรรม 

  ๖. แผนปฏิบัติงานประจำปี 
          ๗. โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา ABCM SMS : School Management System 
 
 1.2.2 นักเร ียนมีความตระหนักและแสดงออกถึงการมีส ่วนร ่วมในการอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนโดยมีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ  
ร่วมอนุรักษ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 วิธีการดำเนินงาน 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมจีิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

๑. กิจกรรมประชาธิปไตยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
๒. กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำและโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน 

๓. กิจกรรมโรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็ก 
๔. กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว 
๕. กิจกรรมรีไซเคิล 
๖. กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจลดใช้พลังงาน 
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 ผลการดำเนินงาน 
 ๑. นักเรียนได้ทำกิจกรรมทีส่่งเสริมคณุลักษณ์ใส่ใจสิง่แวดล้อม 

๒. นักเรียนมจิีตสำนึกในการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม ด้านมลภาวะ และพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชน 
๓. นักเรียนสามารถประยุกต์นำของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคลิ) 
๔. นักเรียนมีความรัก ชื่นชม และเห็นคุณค่าภาษาถิ่น 

          ๕. นักเรียนร้อยละ ๙๕.๙๖ มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมรักษาทรัพย์สมบัติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา ร่วมกันดูแลบำรุงรักษาทั้งภายในและภายนอก บริเวณสถานศึกษา โดยร่วมกัน
สถานศึกษา วางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้รับรางวัลระดับประเทศ 
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แผนภูมิที่ 21  การมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมรักษาทรัพย์สมบัติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ภายในสถานศกึษา ร่วมกันดูแลบำรงุรักษาทั้งภายในและภายนอก บริเวณสถานศึกษา

 
 

 จากแผนภูมิที่  19  พบว่า  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖  มีจิตสำนึกและมีส่วน
ร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา  ร่วมกันดูแลบำรุงรักษาทั้ง
ภายในและภายนอก  บริเวณสถานศึกษา  โดยร่วมกันสถานศึกษา  วางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  มีคะแนนเฉลี ่ยร้อยละ  ๙๔.๗๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  มีคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ  ๙๕.๗๔   ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ๙๗.๔๔  จึงสรุปได้ว่านักเรียน 
มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ ๙๕.๙๖ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาได้
กำหนดไว้ คือ ร้อยละ ๘๕  
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เป้าหมาย ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563
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 หลักฐานอ้างอิง 
 ๑. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

๒. รูปภาพ 
๓. รายงานโครงการ 
๔. โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
๕. แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
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 1.2.๓ นักเรียนมีการยอมรบัเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น 
 ในยุคสมัยที ่ส ังคมเปิดกว้างอย่างในปัจจุบ ัน   ผ ู ้คนในสังคมและจากทั ่วทุกมุมโลก   
สามารถสื ่อสาร  แสดงออกทางความคิด  ทั ้งในรูปแบบข้อความ  ภาพถ่าย  วิดีโอ  รวมไปถึง 
การแสดงออกเช ิ งส ัญล ักษณ ์ต ่าง  ๆ  ได ้อย ่างง ่ ายดาย  รวดเร ็ว  และม ีอ ิสระมากขึ้น   
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้การแสดงออกเหล่านั้น 
อยู่ในขอบเขตและไม่ก่อให้เกิดปัญหา  คือ การยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน  ซึ่งอาจมีความ
แตกต่างจากสิ่งที่เราคิด  การรับฟัง  ทำความเข้าใจ  และยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นเป็นสิ่งจำเป็น
อย่างหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ข้อดีของการรับฟังความคิดเห็น
หรือการแสดงออกทางความคิดของคนอื่น  คือ ได้เรียนรู้ข้อมูล  เหตุผลต่าง ๆ  ที่อีกฝ่ายยกมา   
ซึ่งอาจช่วยเปิดมุมมองของเราให้กว้างขึ้น  ได้รับความรู้ใหม่ ๆ  เป็นฝึกความมั่นใจในการแสดงความ
คิดเห็นของตนเองด้วยเหตุผล  ฝึกความอดทนที่จะไม่โต้แย้งด้วยอารมณ์  และเป็นการร่วมกัน 
หาข้อสร ุปหร ือหาทางออกที ่ด ี ให ้ก ับป ัญหาหร ือเร ื ่อ งราวต ่าง ๆ  เพราะในส ังคมหนึ ่ง  ๆ   
ย่อมประกอบด้วยบุคคลหลากหลายซึ่งมีความแตกต่างกัน  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  จึงให้แต่ละ 
วิชาสอดแทรกให้นักเรียนได้มีกิจกรรมที่จะเปิดโอกาสให้มีการยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
เพราะไม่ว่าจะเป็นเพศ  วัย  เชื้อชาติ  ศาสนา  วัฒนธรรม  สังคม  สิ่งแวดล้อม  ฯลฯ  ความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคลที่ถูกปลูกฝังและหล่อหลอมมาจากความหลากหลายเหล่านี้   อาจมีบางที่ก่อให้เกิด
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่จำเป็นต้องแตกแยกหรือแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันแต่อย่างใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 วิธีการดำเนินงาน 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้จ ัดกิจกรรมการเรียนรู้และโครงการส่งเสริมให้นักเรียน 
มีการยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น ดังนี ้
 ๑. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนการเลือกตั้งสภานักเรียน 
 ๒. กิจกรรมการทำงานกลุ่มในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

 ๓. กิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 
 ๔. กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
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 ๕. กิจกรรมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกแสดงความคิดเห็น อภิปราย
และนำเสนอผลงานด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียน คิดวิเคราะห ์

 

 ผลการดำเนนิงาน 
 ๑. นักเรียนมีการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถทำงานกลุ่ม
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้ 
 ๒. นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ยอมรับ 
และให้โอกาสตนเองในการแสวงหาความรู้ตลอดจนอยู่ร่วมในสังคมได ้
 ๓. นักเรียนรู้จักการสืบค้นแสวงหาความรู้ด้วยการไขว่คว้าและสร้างโอกาสในการเรียนรู้  
โดยยอมรับฟังเหตุผลที่เหมาะสม 
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แผนภูมิที่ 22  น กเร  นม การ อมร  เ       ะความคิดเ  น อ   ้อื น 

 
 
จากแผนภูมิที่ 20 พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีการยอมรับเหตุผล 

และความคิดเห็นของผู้อื ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๖.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๗.๔๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๙.๓๔ จึงสรุปได้ว่า 
นักเรียนมีการยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย

โดยรวม ร้อยละ ๙๗.๖๙ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้ คือ ร้อยละ ๘๕ 
 
หลักฐานอ้างองิ 

๑. ภาพกิจกรรมการทำงานกลุ่มในในห้องเรียนและนอกหอ้งเรียน 
๒. รูปภาพกิจกรรมกีฬา 
๓. รายงานโครงการสะเต็ม, IS 
๔. ภาพกิจกรรมที่สอดคล้อง 
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 1.2.๔  นักเรียนสามารถทำงานเป็นทีมมีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นในการทำงาน  
และได้งานมีประสิทธิภาพ 

 การทำงานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกันทำงานของสมาชิกที่มากกว่า  1 คน โดยที่สมาชิก 
ทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกัน จะทำอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผนการ
ทำงานร่วมกัน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีการทำงานเป็นทีมจึงมีความสำคัญและ
เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีมที่มีบทบาทสำคัญที่
จะนำไปสู่ความสำเร็จของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี 

วิธีการดำเนินงาน 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการทำงานเป็นทีม ฝึกความรับผิดชอบ
มุ ่งม ั ่นในการทำงาน และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง  ๆ  
อีกท ั ้ งสอดแทรกเข ้าไปในห ้องเร ียนผ ่านการจ ัดการเร ียนการสอนบูรณาการการเร ียนรู้  
อย่างหลากหลาย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดังนี้ 
 1. กิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS  
 2. กิจกรรมสะเต็มสบู่คู่สะอาดปราศจากโรค 
 3. การบริหารงานของสภานักเรียน 
 4. กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กสร้างเด็กอ่านเขียน ในโครงการตามรอยพ่อขอเป็น    นักอ่าน 
 5. กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวิชาที่มีการสอดแทรกกระบวนการทำงานกลุ่ม  
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 ผลการดำเนนิงาน 
 ๑. นักเรียนสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น  มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน  และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๒. นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง  กล้าแสดงออกและซึมซับบทบาทตนเองที่ต้องยอมรับ 
และสามารถควบคุมได้จากทีมที่ต้องเรียนรู้ร่วมกัน 

 
แผนภูมิที ่23  การทำงานเป็นทีมมีความรับผิดชอบ  

มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และได้งานที่มปีระสิทธิภาพ 

 
 

จากแผนภูมิที ่ 21 พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑-๖ มีการทำงานเป็นทีม 
มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั ่นในการทำงานและได้งานที่มีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๔๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๖.๓๐  ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๘.๑๕ จึงสรุปได้ว่า นักเรียนมีการยอมรับเหตุผลและความคิดเห็น 

ของผู้อื่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ ๙๕.๙๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

ที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้ คือ ร้อยละ ๘๕ 
 
 หลักฐานอ้างองิ 
 ๑. รูปภาพกิจกรรมลูกเสือยวุกาชาด                                                                          
           ๒. ภาพกิจกรรมสะเต็ม, IS                                                                                    
           ๓. ภาพกิจกรรมการทำงานกลุ่มในในห้องเรียนและนอกห้องเรียน                                       
           ๔. ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการหรือกีฬาและการเรียนรู้นอกสถานที ่
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 ๑.๒.๕ นักเรียนตระหนักในคุณคา่ของภูมปิัญญาไทยและภูมิใจในความเป็นไทย 
 วิธีการดำเนนิงาน 

โรงเร ียนได้จ ัดกิจกรรมและโครงการที ่ส ่งเสริมให้นักเร ียนมีความตระหนักในคุณค่า  
ของภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในความเป็นไทย ดังน้ี 

๑. กิจกรรมแตง่กายชุดพื้นเมือง/พูดภาษาคำเมืองทุกวันศุกร์ตลอดปีการศึกษา 
๒. กิจกรรมชุมนุมเสริมหลักสตูรที่ส่งเสริมความเป็นไทย ได้แก ่
   - ชุมนุมศิลปะ 
   - ชุมนุมดนตรีไทย 
   - ชุมนุมนาฏศิลป์ 
   - ชุมนุมดนตรีสากล 
   - ชุมนุมดนตรีพื้นเมืองและอังกะลุง 
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๓. กิจกรรมส่งเสริมประเพณีของไทยและวันสำคัญทางศาสนา ได้แก ่
   - กิจกรรมทำบุญตักบาตร 
   - กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
   - กิจกรรมตานตุง 
   - กิจกรรมประเพณียี่เป็ง 
   - กิจกรรมปีใ๋หม่เมือง 
   - การแสดงดนตรีพ้ืนเมือง ดนตรีไทยและการแสดงนาฏศิลป์ไทย ในวันสำคัญต่างๆ 
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยวิถีชีวิตล้านนา เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน

เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในวิถีชีวิตล้านนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. โครงการวิถีชาวบัว ได้แก่ 
    - วันรับบัว เป็นกิจกรรมรบัน้องใหม่ คือ ผู้ที่เข้ามาใหม่ในต้นปีการศึกษา ทั้งครูและนักเรียน 
    - วนับัวกตญัญู พิธสีูมาคารวะคุณครู   วันไหว้ครู  
    - วันบัวบูชา วันบูชาองค์พระธาตุกิตติ ที่เป็นสิ่งหล่อหลอมจิตใจของทุกคน จัดขึ้นในวัน

สถาปนาโรงเรียน วันที่ ๗ กรกฎาคม ทุกปี 
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    - วันบัวสัมพันธ์ คือ กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ กิจกรรมตลาดนัด และกิจกรรมที่ร่วมกับชุมชน 
เช่น การทำบุญเมืองเชียงใหม่ กิจกรรมใส่ขันดอกอินทขิล สำหรับกิจกรรมกีฬาสีและตลาดนัด จะเป็น
กิจกรรมที่ผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรมาให้การสนับสนุนช่วยเหลือทุนทรัพย์ ในการ
ดำเนินกิจกรรม 

    - วนับัวบาน  กจิกรรมแสดงความยินดกีับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๖ ที่จบการศึกษา
ชั้นสูงสุดของโรงเรียน ในกิจกรรมประกอบด้วย การบายศรีสู่ขวัญ การมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน
ดีเด่นแต่ละประเภท และกิจกรรมน้องส่งพี่ 
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๖. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
    - กิจกรรมทำบุญตักบาตร 
    - กิจกรรมไปวัดฟังธรรม 
    - โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
    - กิจกรรมปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ 
    - กิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์ 
    -กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะและประกวดมารยาทไทย  ในวันสำคญัทางพระพุทธศาสนา 

 

 
 
 
 ผลการดำเนนิงาน 
 ๑. นักเรียนร้อยละ ๙๔.๓๘ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาไทย สามารถอธิบาย ยกตัวอย่าง และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีแนวทางนำภูมิปัญญา  
ที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 ๒ . นักเร ียนทุกคนได้ร ่วมกิจกรรมส่งเสร ิมพุทธศาสนา และความเป็นไทย คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนากับชุมชน ในวันสำคัญทางศาสนาโดยโรงเรียน 
จัดให้นักเรียนแต่ละสายชั้นทุกสาย เข้าร่วมกิจกรรมตามวัดต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กิจกรรมถวายเทียน        
วันเข้าพรรษา กิจกรรมใส่ขันดอกอินทขิล กิจกรรมเวียนเทียน เป็นต้น 
 ๔. นักเรียนเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ ่น สามารถนำมาประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๕ . นักเร ียนม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม ได ้ร ับการปลูกฝ ังว ิถ ีช ีว ิตว ัฒนธรรมลูกชาวบัว 
ทุกคนของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ๕ กิจกรรม ที่ทุกคนต้องปฏิบัติสืบทอด 
กันมาเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และยั่งยืน 
  

เด็กหญิงณัฐนรีย์ พันธ์เขียว ชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรม
ระดับประเทศ 
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๖. ผลของการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีผลดังนี้ 
๖.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว

ดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๖.๒ นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี เป็นลูกที ่ดี 

ของพ่อแม่  สุขภาพดีมีความสุข 
   ๖.๓ นักเรียนผ่านเกณฑ์การปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธ ปฏิบัติตนเป็นนักเรียน 
ที่ดี เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ สุขภาพดีมีความสุข 

๖.๔ นักเร ียนได้ร ับความรู ้  ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา  
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

๖.๕ ได้รับรางวัลจากการดำเนินงาน ดังนี้ 
 - โล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จากการบรรยายธรรมะ ระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    - โล่รางวัลพระราชทานจากพลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับ
ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ป ี2562 ด.ญ.กลุสรา  ปานแย้ม  

เด็กหญิงณัฐนรีย์ พันธ์เขียว ชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรม
ระดับประเทศ 
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แผนภูมิที่ 24  แสดงร้อยละของนักเรียนทีม่ีความภาคภมูิใจในความเป็นไทย  

และเห็นคุณคา่เกี่ยวกบัภูมิปญัญาไทย สามารถอธิบาย ยกตัวอย่าง และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม  
มีแนวทางนำภูมิปัญญาที่มใีนท้องถิ่นของตนไปใช้ในชีวติประจำวันได ้ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

 

 
 

จากแผนภูมิที่ 22 พบว่า นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มกีารทำงานเป็นทีมมีความ
รับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการทำงานและได้งานที่มีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ๙๐.๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๔๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๙๙.๓๕ จึงสรุปได้ว่า นักเรียนมีการยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น ปีการศึกษา 

๒๕๖๑-๒๕๖๓ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ ๙๕.๙๗ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้ 
คือ ร้อยละ ๘๕ 
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 หลักฐานอ้างอิง 
๑. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมชุมนุมต่างๆ 
๒. ภาพกิจกรรม 
๓. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
๔. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕. รายงานโครงการ 
๖. เกียรติบัตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 1.2.6 นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
 วิธีการดำเนนิงาน 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรยีนรู้และโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองและ
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ดังนี ้

๑. กิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างประเทศของนักเรียนในโครงการห้องเรียน
พิเศษ เช่น ประเทศสิงคโปร์ เกาหลี ไต้หวัน จีน และออสเตรเลีย 

๒. กิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนการนำเสนอผลงานของนักเรียนทั้งในรูปแบบ 
On site/ On line 

๓. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ การแข่งขันตลอดจนความ
เชื่อมั่นในตนเองทั้งในด้านการแสดงออกผ่านการแต่งกายหรือการฝึกให้แสดงความคิดเห็นได้อย่าง  
มีเหตุผล ทำให้นักเรียนได้รับรางวัลโล่ เกียรติบัตรต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับโรงเรียน
ระดับ เครือข่าย ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค ตลอดระดับชาติและนานาชาติ  
 

 ผลการดำเนนิการ 
๑. นักเรียนได้เปิดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างประเทศมีการฝึกใช้ภาษาอังกฤษ 

จีน ตามเป้าหมายของห้องเรียนพิเศษ 
๒. นักเรียนมโีอกาสได้นำเสนอผลงานของตนเองทั้งในรูปแบบ On site/ On line 
๓. นักเรียนมคีวามกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เข้าสู่เวทีการแข่งขันได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย

ทำให้เก ิดความเชื ่อมั ่นในตนเองทั ้งในด้านการเรียนรู ้ การแสดงออกผ่านการแต่งกายหรือ  
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การแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล ทำให้นักเรียนได้รับรางวัลโล่ เกียรติบัตรต่าง ๆ ที่เข้าร่วม 
การแข่งขันทั ้งในระดับโรงเรียนระดับ เครือข่าย ระดับเขตพื ้นที ่ ระดับภาค ตลอดระดับชาติ  
และนานาชาติ  

 
แผนภูมิที่ 25  นักเรียนมคีวามมั่นใจในตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
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จากแผนภูมิที่ 23 พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีความมั่นใจในตนเอง  
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๙๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๖.๒๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๗.๔๔ จึงสรุปได้ว่า 
นักเรียนมีความมั ่นใจในตนเอง และมีเจตคติที ่ดีต่อการเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓  
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ ๙๕.๙๐ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้ คือ ร้อยละ ๘๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 1.2.7 นักเรียนสามารถรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดีได ้
 วิธีการดำเนนิงาน 
 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  

มีสุนทรียภาพสามารถดูแลตนเองได้พร้อมทั้งมีร่างกายแข็งแรง มีน้ำหนักส่วนสูงที่สมส่วนตามเกณฑ์

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้  รวมทั้งการให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ

ติดให้โทษ  หลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงและโรคภัยต่าง ๆ  ตลอดจนสามารถควบคุม

มูลเหตุปัจจัยและสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ  โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

และจัดทำเป็นโครงการระหว่างโรงเรียนและชุมชน การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ บริการอนามัย
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ในโรงเรียน การให้สุขศึกษาในโรงเรียน โภชนาการและอาหารปลอดภัย กีฬาและนันทนาการ  

การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม ดังนี ้

๑. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
2. กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน 
๓. กิจกรรมการอบรมผู้นำอนามัยโรงเรียนหมอน้อยอาสา  

    4. กิจกรรมพฒันาห้องพยาบาลและจัดหาเวชภัณฑ์ประจำห้อง 
5. กิจกรรมการคัดกรองโรคติดต่อและความปลอดภัยในด้านสุขภาพ 
6. กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ 
7. กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี กีฬา 

 

 ผลการดำเนนิการ 
1. นักเรียน บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนผู ้ปกครอง ได้ร ับการส่งเสริมสุขภาพทุกคน  

และมีโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2. นักเรียนช้ัน อ.1 – ป.6และบุคลากรในโรงเรียนได้รับการบริการด้านอนามัยจากโรงเรียน 
3. นักเร ียนได้ร ับความรู ้และความเข้าใจและสร้างเสริมเจตคติตามหลักสุขบัญญัติ  

10 ประการ 
4. มีการส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนได้รับการตรวจสุขภาพประจำป ี

 

แผนภูมิที่ 26  ข้อมูลพัฒนาการด้านน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์อนามยัของนักเรียน 3 ปี ย้อนหลงั 

 
 
จากแผนภูมิที ่ 24 พบว่า นักเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๑-๖ มีข้อมูลพัฒนาการ 

ด้านน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์อนามัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๒.๖๐ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๒.๙๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๓.๐๙ จึงสรุปได้
ว่าข้อมูลพัฒนาการด้านน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์อนามัยของนักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ ๘๒.๘๙ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้ คือ ร้อยละ ๘๐ 
 

หลักฐานอ้างองิ 
๑. บันทึกน้ำหนักส่วนสูง 
๒. บันทึกการตรวจสุขภาพ 
๓. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี กีฬา 
๔. แผนการจัดการเรียนรู้วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา 
๕. ภาพกิจกรรมที่สอดคล้องกบัการรักษาสุขภาพกาย ใจ 
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 1.2.8 นักเรียนมีความรูส้ึกปลอดภัยเข้าใจวิธีป้องกันตนเองและผู้อืน่ให้ปลอดภัยจากสาร
เสพติดปัญหาทางเพศและอบายมุขทุกชนิดในทุกสถานการณ ์

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา 
ความสามารถ  คุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาส่งเสริมสนับสนุน  
การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนา 
ทั้งนี้ สภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งใน เชิงบวกและเชิงลบ ส่งผลกระทบมากมาย
ทำให ้เก ิดป ัญหา การปร ับต ัวได ้ เหมาะสมต่อท ุก ๆ ที่   ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องโดยเฉพาะนักเร ียน  
ดังนั้นความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามที่มุ ่งหวังต้องอาศัยความร่วมมือ 
จากผู้เกี่ยวข้อง ทุก ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากร ครู ทุกคน ในโรงเรียนเพื่อดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
อย่างใกล้ช ิด เพื ่อให้นักเร ียนรู ้ส ึกปลอดภัยเข้าใจวิธ ีป ้องกันตนเองและผู ้อ ื ่นให้ปลอดภัย 
จากสารเสพติด ปัญหาทางเพศและอบายมุขทุกชนิดในทุกสถานการณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
จึงได้จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างทันสมัยทั้งการเตรียมการณ์ การปฏิบัติและการติดตาม
ผลดูแลอย่างใกล้ชิด แม้ในช่วงสถานการณ์โควิดก็มีระบบการเยี่ยมบ้านออนไลน์ เพื่อแก้ปัญญา  
อย่างตรงจุดและไม่ขาดช่วงตลอดจนส่งเสริมและสานต่อนโยบายของภาครัฐอย่างเต็มที่ 
 
 วิธีดำเนินการ 

๑. จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยความร่วมมือจากบ้านและโรงเรียนประสานกัน  
โดยจัดเก็บไว้ในระบบ BIG Data ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ที่ไดร์ฟน้ี 
https://drive.google.com/drive/folders/156_RAFXN1ABzv5gkB6lD4Ze6StfltPpK 

๒. โครงการ D.A.R.E ที่มีลักษณะของการผนึกกำลังระหว่างตำรวจ โรงเรียน ครู/อาจารย์ 
บิดามารดา/ผู้ปกครอง และชุมชน เข้าแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
"ราษฎร์ - รัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" อันเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั ่งยืน อีกทั้งเป็นโครงการ  
ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดที ่ม ีร ูปแบบที ่ช ัดเจน โรงเร ียนอนุบาลเชียงใหม่  
จึงให้ความร่วมมือกับตำรวจและนำโครงการ D.A.R.E. มาปรับใช้ให้เหมาะสม 

๓. กิจกรรมการอบรมป้องกันภัยจากยาเสพติดและการรณรงค์รู้เท่าทันระวังภัยจากยาเสพติด 
๔. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเล่นกีฬา 
๕. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี กีฬาเพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมโปรดและค้นหา

พรสวรรค์ของตนเอง 
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 ผลการดำเนนิการ 
๑. โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่มีระบบดูแลช่วยเหลือผู ้เร ียนโดยความร่วมมือจากบ้าน 

และโรงเรียนประสานกันทั้งในแบบสอบถามและผ่านระบบออนไลน์ 
๒. นักเรียนในระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ของทุกปีจะได้เข้าร่วมโครงการ D.A.R.E  

ที่มีครูตำรวจมาสอนให้รู้เท่าทันยาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
"ราษฎร์ - รัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" อันเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั ่งยืน อีกทั้งเป็นโครงการ  
ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดที ่ม ีร ูปแบบที ่ช ัดเจน โรงเร ียนอนุบาลเชียงใหม่  
จึงให้ความร่วมมือกับตำรวจมาตลอดทุกปี 

๓. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานเพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดและการรณรงค์รู้เท่าทัน
ระวังภัยจากยาเสพติด โดยสอดแทรกและบูรณาการไปกับวิชาสุขศึกษา 

๔. นักเรียนทุกห้องในระดับประถมศึกษาตอนปลายจะมีพลังในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลในโรงเรียน เพราะได้แสดงพลังอย่างเต็มที ่ทั ้งในด้านการเล่นฟุตซอลของนักเรียนชาย 
และการเต้นเพลงเชียร์ของนักเรียนหญิง โดยใช้เวลาในช่วงพักกลางวัน 

๕. นักเรียนทุกคนจะต้องมีความสามารถพิเศษในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี 
กีฬา เพื ่อให้นักเรียนมีกิจกรรมโปรดและค้นหาพรสวรรค์ของตนเองและฝึกซ้อมเพื ่อเข้าร่วม 
การแข่งขันได้ตลอดป ี
 

แผนภูมิที่ 27 นักเรียนมคีวามรู้สึกปลอดภัยเข้าใจวิธีปอ้งกันตนเอง 
และผู้อื่นใหป้ลอดภัยจากสารเสพติดปัญหาทางเพศ และอบายมุขทกุชนิดในทุกสถานการณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิที่ 25 พบว่า นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีความรู้สึกปลอดภัยเข้าใจ
วิธีป้องกันตนเองและผู ้อื ่นให้ปลอดภัยจากสารเสพติด ปัญหาทางเพศ และอบายมุขทุกชนิด  
ในทุกสถานการณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๖.๒๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนน
เฉลี ่ยร้อยละ ๙๘.๐๘  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี ่ยร้อยละ ๙๙.๖๕ ดังนั ้น จึงสรุปได้ว่า  
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นักเรียนมีความรู้สึกปลอดภัยเข้าใจวิธีป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากสารเสพติด ปัญหาทาง
เพศ และอบายมุขทุกชนิดในทุกสถานการณ์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ซึ ่งมีคะแนนเฉลี่ย 
โดยรวม ร้อยละ ๙๘.๐๐ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้ คือ ร้อยละ ๘๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 หลักฐานอ้างองิ 
 ๑. ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 ๒. โครงการ D.A.R.E 
 ๓. ภาพกิจกรรมการอบรมป้องกันภัยจากยาเสพติด 
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 ๔. ภาพกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด 
 ๕. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี กีฬา 
 

ลูกชาวบัว เป็นผู้นำที่มีบุคลิกภาพที่สง่างาม ผ่านวิถีการเรียนรู้หรือวัฒนธรรมในการเรียนรู้

การปฏิบัติขององค์กรที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของลูกชาวบัว ที่ได้รับการปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียน 

ให้เป็นผู้ที ่มีความรู้คู ่คุณธรรม  มีคุณลักษณะที่ดีสำหรับการดำรงชีวิตในสังคม ซึ่งการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์นั ้น ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริงตามบริบท  
ของโรงเรียน   ครูจะต้องใช้เวลาในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนแต่ ละคนเพื ่อนำมาประเมิน 
และตัดสินผล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  จึงได้จัดทำคู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ของนักเรียนขึ้น เพื่อให้ครูประจำชั้นได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินที่เป็นรูปแบบและแนวทาง  
อันเดียวกัน  และส่งผลให้การประเมินที่ได้ตรงตามมาตรฐาน ตามตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด  เนื่องจากครูประจำชั้นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน รู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนในปกครองของตน  จึงรู้จักนักเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน 
โดยครูจะต้องศึกษาคู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ทั้ง 8 ข้อ อย่างละเอียด
และเข้าใจแล้วประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามสภาพจริงตรงตามตัวชี ้วัด   
ทำให้ได้ผลการประเมินที่สอดคล้องกับเกณฑ์ดังที่ได้นำเสนอ 

 
  
 


