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ค ำน ำ 
 

            รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต                     
เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561) ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผล
การจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบ
ประเมินคุณภาพภายใน และน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
สาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภายนอกต่อไป     
            โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตทุกคนที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกัน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
                                                                   (นายวิลาศ  ปริญญานิยม) 
               ผู้อ านวยการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

  
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชือ่โรงเรียน     โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  
 ที่อยู่              เลขที่ 3 ถนนนริศร ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  รหัสไปรษณีย์  
                     83000 โทรศัพท ์0-7621-2329 โทรสาร 0-7621-2329   
   E-mail: abpk_info@abpk.ac.th  website : www.abpk.ac.th  
   สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   
 ชื่อผู้บริหำร     นายวิลาศ  ปริญญานิยม 

          โทรศัพท์ 088-8240274  e-mail : wilas9@hotmail.com 
          วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา ไทยคดีศึกษา 
          ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ตั้งแต่ วันที่ 22 มกราคม 2561 จนถึงปัจจุบัน 
           

          นางภัทรนิษฐ์  วิเชียรบรรณ 
โทรศัพท์ 090-871-0056 e-mail : van2004@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา 

           

          นางสาวอรอุมา  ทองสกุล 
โทรศัพท์ 062-351-6919 e-mail : besky266@hotmail.com  

 วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาเอก สาขา การบริหารการศึกษา 
 
จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

1) ข้าราชการครู                      84  คน              
2) พนักงานราชการ          1  คน              
3) ครูอัตราจ้าง                        10  คน                      
4) นักการภารโรง        -   คน                      
5) ครูธุรการ                            1  คน              

 
 
 

mailto:abpk_info@abpk.ac.th
http://www.abpk.ac.th/
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จ ำนวนนักเรียน  รวมทั้งสิ้น 2,089  คน   ชาย 1,059 คน   หญิง  1,030 คน   
 1) ระดับปฐมวัย                      395  คน              
 2) ระดับประถมศึกษา               1,694  คน              

 
วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

"โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนเพ่ือเป็นคนดี  มีคุณธรรม  น าความรู้สู่
สากล  ก้าวทันเทคโนโลยีและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 

 
ค ำขวัญ 

“การเรียนดี  กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม” 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
“มารยาทงาม” 

 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

“ยิ้มใส ไหว้สวย” 
 

วัตถุประสงค์เฉพำะของโรงเรียน 
1. นักเรียนของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
3. นักเรียนมีสุขภาพกาย ใจ ที่สมบูรณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สังคมต้องการ 
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แผนผังที่ตั้งของโรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 
 
 
          N 
 
  
เรือนจ าจังหวัดภูเก็ต      ศาลจังหวัดภูเก็ต 
 
                 ถนนด ารง 
  
           ส านักงานที่ดิน                                     สนาม 
            จังหวัดภูเก็ต                           เทนนิส 
 
          
  วัดวิชิตฯ                     ร.ร.อนุบำลภูเก็ต    สนามชัย  
          
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

สาธารณสุขจังหวัด แขวงการทางภูเก็ต 

ถนนนริศร 

ถน
นส

ุทัศ
น์ 

ศาลากลางจังหวัด 

ร.ร.พิบูลสวัสด ี

ถน
นม

นต
รี 

ถ. 
โต

๊ะแ
ซะ
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ส่วนที่ 2 
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวยั       
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 
1. ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
2. วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  
    2.1 วิธีกำรพัฒนำ 
 พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 
     โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

แบบบูรณาการตามหน่วยการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น หน่วยอาหารดีมีประโยชน์  

ไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเลือกรับอาหารที่มี

ประโยชน์ด้วยตนเอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านร่างกายตามความ

ถนัดและความสนใจ จัดช่วงเวลาให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ วันละ 2 ชั่วโมง  ปลูกฝังให้

ผู้เรียนรักการออกก าลังกาย โดยจัดประสบการณ์ในลักษณะการบูรณาการตามหน่วยการเรียน มีการ

ตรวจสุขภาพผู้ เรียน จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้เด็กครบทุกวัน จัดให้มีการ                       

ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง ผู้เรียนทุกคนล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร แปรงฟันหลัง

รับประทานอาหารกลางวัน มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์บ้านและโรง เรียน กิจกรรม            

บัวชมพูเกมส์ มีการจัดกิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว กายบริหารประกอบเพลง กายบริหาร

แบบผู้น าผู้ตาม กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมการให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนามัยโรงเรียน และ

เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขจังหวัด และได้ร่วมมือโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเกี่ยวการคัดกรองผู้เรียนเกี่ยวกับ

โภชนาการ การดูแลสุขภาพฟัน นอกจากนี้มีการตรวจความสะอาดร่างร่างกาย ผม เล็บ ฟัน ก่อนเข้า

ห้องเรียนทุกวัน และมีการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งผลให้เด็กระดับ

อนุบาลปีที่ 2 มีพัฒนาการด้านร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 82.32 และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3       คิดเป็น

ร้อยละ 94.42  มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้สูง

กว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
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 พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
      โรงเรียนได้จัดประสบการณ์และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะ
พฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจ และแสดงความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย  ร่าเริง  แจ่มใส        
มีวินัยในตนเอง  รู้จักการอดทนรอคอย  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้ อ่ืน  มีความตั้ งใจ                            
กล้าแสดงออก  และควบคุมการแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัย  เมื่อเผชิญกับสถานการณ์
ต่าง ๆ  ตลอดจนชื่นชมมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะดนตรี  และการเคลื่อนไหว  โดยจัด
กิจกรรม  ดังนี้  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมบทบาทสมมติ กิจกรรม
สร้างสรรค์งานศิลปะที่หลากหลายโดยบูรณาการการเรียนรู้ตามหน่วยต่าง ๆ ฝึกการท างานศิลปะ
อย่างมีข้ันตอน ท าให้ผลงานศิลปะสวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเอง  ทั้งยังส่งเสริมแรง
กระตุ้นด้วยการชื่นชม ยกย่อง ให้ก าลังใจในการท างาน ท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น
ในการท างาน  กิจกรรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  กิจกรรมสภาตัวน้อย  กิจกรรมกลางแจ้ง  
กิจกรรมกีฬาบัวชมพูเกมส์  และโครงการคุณธรรม “ค่ายความดี ที่หนูท าได้” กิจกรรม  ยิ้มใส ไหว้
สวย  ส่งผลให้เด็กระดับอนุบาลปีที่ 2 คิดเป็น ร้อยละ 91.91 และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 คิดเป็นร้อย
ละ 97.46 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
 
 

 

 

 
 พัฒนำกำรด้ำนสังคม 
          โรงเรียนได้จัดประสบการณ์และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรรม
แสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียน  การอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนในสังคม  และรักการท างาน  เพราะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับผู้เรียนในการอยู่ร่วมกันในสังคม
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ต่อไป  โดยจัดให้ผู้เรียนท างานร่วมกันด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการท างานเดี่ยว  ท างานคู่  ท างาน
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่  จัดกิจกรรมตามมุมเสรีต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจ จัด
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ตามระบอบ
ประชาธิปไตยลงคะแนนเลือกหัวข้อเรื่องการเรียนรู้แบบโครงการ การผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น า ผู้ตาม 
การร่วมกันคิดข้อตกลงในห้องเรียน และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  โดยจัดกิจกรรม  ดังนี้  กิจกรรม
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  กิจกรรมสภาตัวน้อย และโครงการคุณธรรม
จริยธรรม ส่งผลให้เด็กระดับอนุบาลปีที่ 2 คิดเป็น  ร้อยละ 95.95 และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3         
คิดเป็นร้อยละ 97.97  มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

 

 
 
 
 พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 
    โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยการจัดได้กิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง  และทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการครบทุก

ทักษะ  เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการทดลอง  ผ่านการเล่น  เน้นการถามแบบปลายเปิดให้มาก

ยิ่งขึ้น  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนให้เกิดความคิดรวยอด  และมีความสามารถในการใช้ภาษา

สื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับวัย  และมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ดังนี้  กิจกรรมหนูน้อย คนเก่ง  

กิจกรรมหนูอยากรู้  กิจกรรมวันส าคัญ  กิจกรรม STEM ศึกษา  กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  และ

กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ  เช่น  วาดภาพระบายสี  การปั้นดินน้ ามัน  การพับกระดาษ  การฉีกปะ  

การตัดปะ และการประดิษฐ์เศษวัสดุ และกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน  ครูอ่าน/เล่าให้ฟังทุกวัน                      

จัดให้มีมุมหนังสือในทุกห้องเรียน  ผู้เรียนฟังครูเล่านิทานและสามารถเลือกหนังสืออ่านตามความ

สนใจเป็นประจ าทุกวัน  และสามารถเลือกยืมหนังสือที่ตนเองชอบจากโรงเรียนกลับบ้านไปอ่านกับ

คุณพ่อคุณแม่ทุกสัปดาห์ ได้  ส่งผลให้เด็กระดับอนุบาลปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 89.39  และระดับชั้น

อนุบาลปีที่ 3  คิดเป็นร้อยละ 90.36  มีพัฒนาการด้านสติปัญญาได้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา

ก าหนด 
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     2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
 1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พุทธศักราช 2560 

2. แผนการจัดประสบการณ์ 
3. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
4. บัญชีการรับ-จ่ายนมโรงเรียน 
5. บันทึกน้ าหนักส่วนสูง 
6. ตารางการส ารวจสุขภาพนักเรียน 
7. บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย  
8. แบบรายงานพัฒนาการผู้เรียนรายบุคคล  
9. แบบสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
10. รายงานกิจกรรมสุขภาวะปฐมวัย ห่างไกลโรค 
11. รายงานกิจกรรมสภาตัวน้อย   
12. รายงานกิจกรรมกีฬาบัวชมพูเกมส์   
13. รายงานโครงการคุณธรรม “ค่ายความดี ที่หนูท าได้”  
14. รายงานกิจกรรมยิ้มใส ไหว้สวย 
15. รายงานกิจกรรมวันลอยกระทง 
16. รายงานกิจกรรมวันเด็ก 
17. รายงานกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา   

  18. คู่มือกิจกรรม STEM ศึกษา   
19. รายงานกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
20. รายงานกิจกรรมรักการงาน  
21. สื่อการสอน 
22. ชิ้นงานผู้เรียน 
23. เกียรติบัตร 
24. รูปภาพกิจกรรม 
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3. แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
1.  ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ    
    ของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถ 
    น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ที่ 
    สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
    และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 
    หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่าง 
    ระหว่างบุคคล 
2.  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัย    
    เชิงบวก ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม และ 
    สอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก 
3. ครูจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อ 
    การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ 
    ผู้เรียน และผู้ปกครอง 
 

1. การพัฒนาครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ 
    ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความ 
    หลากหลายและมีความเหมาะสมกับวัย 
    ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
2.  การผลิตสื่อที่หลากหลายและเหมาะกับวัย 
     ผู้เรียน 
3.  จัดกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม 
     ในการช่วยส่งเสริมให้เด็กมีน้ าหนักและ 
     สว่นสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1.ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 

2.วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูลหลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

   2.1 วิธีกำรพัฒนำ 

  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาให้ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ได้อย่าง          

มีประสิทธิภาพ โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ  โดยครูศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

และมีแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program)  มีการประเมินและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น  มีการสอน

แบบบูรณาการ active learning  โดยใช้นวัตกรรม Project Approach  ซึ่งมีการจัดประสบการณ์

หน่วยดังต่อไปนี้ ไอศกรีมของหนู กล้วยแสนน่ารัก เครื่องบิน ไข่หรรษาพาสนุก ป.ปลาตากลม           

สีมหัศจรรย์ แมวเอ๋ยแมวเหมียว ปลาทะเลแสนสวย นมดีมีประโยชน์ ส้มต าแสนอร่อย ท.ทหาร หมึก

มหัศจรรย์ ดอกไม้วิเศษ เห็ดดีมีประโยชน์ สะเต็มศึกษา และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  มีการจัดครูให้

เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ

คุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล  ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมอย่าง

ปลอดภัย  มีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ       

สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ระบบบริหาร

จัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มีการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลต่อ

คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  บูรณาการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดี  และได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  โรงเรียนได้มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีรูปแบบการจัด

ประสบการณ์ใน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เด็กมีทักษะกระบวนการและทักษะชีวิต มีพัฒนาการทั้ง     

4 ด้านที่เหมาะสมกับวัย ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือ

ปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ครูปฐมวัยทุกคนล้วน       มี

ความรู้ความส ามารถในการวิเคราะห์และ ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัด

ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และมีแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 

(English Program) ที่เน้นให้เด็กฝึกทักษะการสื่อสารด้าน  ภาษาอังกฤษ จัดครูเพียงพอและ

เหมาะสมกับชั้นเรียน มีครูประจ าการที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจ านวน 12 คน มีประสบการณ์

ความถนัดด้านปฐมวัยจ านวน 2 คน และมีพ่ีเลี้ยงเด็กที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็ก ปฐมวัย

จ านวน 14 คน มีการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมในด้านของปฐมวัย ซึ่งส่งผลให้ครูได้เป็นวิทยากร

ของ สสวท. สะเต็มศึกษา บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย คณะกรรมการประเมินครูวิทย

ฐานะ คณะกรรมการประเมินโครงงานปฐมวัยหน่วยงานภายนอก  

 

 

 

 

 

  มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนมีพ้ืนที่ให้เด็กท ากิจกรรมกลุ่ม

ใหญ่และกลุ่มย่อย  จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้น่าอยู่ มีแสงสว่างที่เพียงพอ มีการจัดมุมส าหรับเล่น

และท ากิจกรรมเพ่ือให้เด็กเกิดความสนใจที่หลากหลาย  ได้จัดอาคารสถานที่และบริเวณอาคารเรียน

ปฐมวัยให้สะอาด ปลอดภัย สวยงาม มีรั้วก าแพงรอบขอบชิด มีกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย  

มีเครื่องเล่นสนามอยู่ในต าแหน่งที่ปลอดภัย อยู่ในสภาพดี  มีสถานที่ประกอบอาหารเป็นสัดส่วน 

สะอาด  จัดสถานที่และเครื่องใช้ในการรับประทานอาหารที่สะอาด มีห้องน้ า ห้องส้วมเพียงพอ  

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จาก

ธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มีสื่อ

เทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง   
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  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมิน

ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเอง

ให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

 1. แผนการจัดการประสบการณ์ 

 2. แบบบันทึกการนิเทศการสอน 

 3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

 4. แบบประเมินการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

 5. รายงานผลการอบรมต่าง ๆ 

 6. รายงานประเมินตนเอง 

 7. เกียรติบัตร  
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3. แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
1. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการโดยใช้       
    กระบวนการ P D C A อย่างมีส่วนร่วม โรงเรียนได้ใช้    
    เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุม 
    แบบมีส่วนร่วม การประชุมแบบระดมสมอง การ 
    ประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด  
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน   
2. มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
   แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัด 
   การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ 
   นโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ 
   ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
   สถานศึกษาทุกปี 
3. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง  สามารถจัดการ  
   เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ   
   ดังนี้  รางวัล OBEC AWARD  กลุ่มสาระการศึกษา 
  ปฐมวัยด้านบริหารจัดการ  รางวัลครูดีในดวงใจ ครูดีไม่  
  มีอบายมุข ครูเป็นวิทยากรของ สสวท. สะเต็มศึกษา  
  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย   
  คณะกรรมการประเมินครูวิทยฐานะ คณะกรรมการ 
  ประเมินโครงงานปฐมวัยหน่วยงานภายนอก 
4. โรงเรียนได้จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา โดยใช้  
   กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล  เพื่อใช้เป็นฐานใน   
   การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

1. ขาดความต่อเนื่องในการนิเทศ   
   ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน   
  ประกันคุณภาพ 
2. ครูและบุคลากรบางส่วน ยังขาด  
   ความรู้ ความเข้าใจ ในการประกัน   
  คุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ     
  PDCA  
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มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
1.  ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

2.  วิธีกำรพัฒนำ  ข้อมูล  หลักฐำน  เอกสำรเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
     2.1 วิธีกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน
ให้เหมาะสมกับวัย อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ ตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
โดยจัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงใน  6  กิจกรรมหลักได้แก่  กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรม
เล่นตามมุมและกิจกรรมเกมการศึกษา จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้              
แบบเรียนปนเล่น  การลงมือปฏิบัติจริง  โดยมีการสอนแบบบูรณาการ active learning  โดยใช้
นวัตกรรม Project Approach  รูปแบบสะเต็มศึกษา  รูปแบบโครงงาน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัยเพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 การจัด
บรรยากาศในชั้นเรียนให้มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เน้นความสะอาด ปลอดภัยและให้ความรู้สึก
อบอุ่น และเอ้ือต่อการเรียนรู้ ผ่านมุมประสบการณ์เช่น มุมบ้าน  มุมบทบาทสมมุติ มุมหนังสือ                     
มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์ มุมดนตรี  มุมบล็อก  มีการประเมินพัฒนาการของเด็กจากการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
สังเกต  การส ารวจ  การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องจากผลงาน และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม น าผลการประเมินไปพัฒนาต่อยอดและ
ปรับปรุงให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จากการ
ด าเนินการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พบว่า      
 1. ครูได้วิเคราะห์ขอมูลเด็กเปนรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ  จากการ                      
วิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา มีรูปแบบในการจัดประสบการณ์                     
ที่พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมแบบบูรณาการผ่านการเล่น การทดลองและให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงโดย
ผ่านการสืบเสาะหาข้อมูลด้วยตนเอง ฝึกกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมยามเช้า กิจกรรมสภานักเรียน การเรียนรู้นอกสถานที่ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การเล่า
นิทานประกอบท่าทาง กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม กิจกรรมกีฬาบัวชมพูเกมส์ กิจกรรมลอยกระทง การ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงการ ศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรีแสนสนุก กิจกรรมต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ดานร่างกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา               
ที่เหมาะสมกับวัย 
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2. ครูสรางโอกาสให้เด็กไดรับประสบการณตรง ผ่านการเลนและปฏิบัติจริงอยางมีความสุข                 

ครูจัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิมของเด็ก ให้เด็กได้
เรียนรู้ตามความสนใจ มีอิสระในการเรียนรู้ ลงมือกระท าได้ด้วยตนเอง เช่นการเรียนรู้แบบโครงงาน          
การประกอบอาหาร การปลูกต้นไม้ดอกไม้ การออกแบบในกิจกรรมสร้างสรรค์ งานประดิษฐ์ กิจกรรม
บทบาทสมมุติ กิจกรรมศิลปะ  กิจกรรมผู้น า - ผู้ตาม กิจกรรมดนตรีแสนสนุก 
 

 

 

 

 

3. มีการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู้ของเด็ก สะอาด ปลอดภัย อากาศถายเทได้สะดวก    
มีมุมประสบการณ์และสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ส่งผลให้เด็กเกิดทักษะชีวิตและการเรียนรู้อย่าง
มีความสุข  
 

 

 

 

 

4. มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก          
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจ าวัน ดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  การทดสอบสมรรถนะ ทดสอบพัฒนาการเด็ก               
ไมใชแบบทดสอบ วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวของมีสวนรวม 
และน าผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มี
ประสิทธิภาพ  
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สรุปได้ว่า ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและ

พัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้

เหมาะสมกับวัยอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล โดยความร่วมมือของผู้ปกครอง 

ครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง  เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเรียนปนเล่นและการลงมือปฏิบัติ

จริง  อย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการใช้

สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือที่

หลากหลายและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ใน

รูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

  1.  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 

2. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
3. แผนการจัดประสบการณ์ 

4. แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 

  5. แผนการสอนนวัตกรรม Project Approach  

6. แผนการสอน STEM ศึกษา 
7. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
8. การสอนแบบบูรณาการ Active Learning 
9. บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย  
10. แบบรายงานพัฒนาการผู้เรียนรายบุคคล  
11. แบบสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
12. รายงานกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
13. รายงานกิจกรรมสภาตัวน้อย   
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14. รายงานกิจกรรมกีฬาบัวชมพูเกมส์   
15. รายงานโครงการคุณธรรม “ค่ายความดี ที่หนูท าได้”  
16. รายงานกิจกรรมวันลอยกระทง 
17. รายงานกิจกรรมวันเด็ก 
18. รายงานกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา   

   19. คู่มือกิจกรรม STEM ศึกษา   
20. ภาพการจัดบรรยากาศในห้องเรียน 
21. ภาพการใช้สื่อเทคโนโลยีในห้องเรียน 

22. ทะเบียนสื่อและการใช้สื่อ 

23. ภาพการจัดป้ายนิเทศในห้องเรียน 

24. ภาพกิจวัตรประจ าวัน 

25. คู่มือการประเมินพัฒนาการเด็ก 

26. แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก 

27. แฟ้มเกียรติบัตรนักเรียน 

 

3.  แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

1. มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริม    
   ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง โดยเน้นการ  
   ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองท้ังราย 
   กลุ่มและรายบุคคล เพื่อก่อให้เกิด 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งผลให้เด็กเกิด   
   การเรียนรู้อย่างมีความสุข 
2. มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ที่ส่งเสริม 
   พัฒนาการและดึงดูดความสนใจของ 
   ผู้เรียน มีบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยความ 
   อบอุ่น สะอาด และปลอดภัยเอื้อต่อการ 
   เรียนรู้ของเด็ก มีมุมส่งเสริมประสบการณ์ 
   การเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ 
   จัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัย 

1. บริบทของโรงเรียนมีเนื้อที่ไม่เอ้ือต่อการ 
   จัดการเรียนการสอนในบางกิจกรรม  
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับ    
   หน่วยงานภายนอกในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
   ให้เป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง  
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สรุปผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  

ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน  อนุบาลภูเก็ต     ที่อยู ่3 ถนนนริศร ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โทรศัพท์  076-212329   
โทรสำร 076-212329   
เปิดสอนระดับช้ัน อนุบาล 2   ถึงระดับช้ัน อนุบาล 3 
ผู้บริหำร 4 คน  ครู 14 คน    นักเรียน 395 คน  นักเรียนที่มีควำมพิเศษ 6 คน 
 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 จากผลการด าเนินด าเนิน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้จัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ
ประเมินสรุปได้ว่า ได้ระดับดีเลิศ ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 การจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 ทั้งนี้ ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด   
 
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 
     จากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  ก าหนดให้เด็กมีน้ าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี  เด็กใช้มือและ
ตาประสานสัมพันธ์กัน  เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติติจนเป็นนิสัย เด็ก ๆ ปฏิบัติติ
ตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยได้  และเด็ก ๆ หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  สิ่งเสพติด         
และระวังภัยจากบุคคล  สิ่งแวดล้อม  และสถานการณ์เสี่ยงอันตรายได้  และมีการประเมินพัฒนาการ
ด้านร่างกายของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมปั้นดิน
น้ ามัน ระดับชั้นปฐมวัย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการสร้างภาพ
ด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 และได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน 
ระดับชั้นปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ส่งผลให้เด็กระดับอนุบาลปีที่ 2     
มีพัฒนาการด้านร่างกาย  คิดเป็นร้อยละ 82.32 และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 94.42      
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มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
 

พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
 จากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  ก าหนดให้เด็กร่าเริงแจ่มใส 
แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม  มีวินัยในตนเอง  อดทนและรอคอยในสถานการณ์ต่าง ๆ     
ได้ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืนแสดงความสามารถในผลงานความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน    
ตามวัย  มีความมั่นใจกล้าพูด  กล้าแสดงออก  มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี เคารพสิทธิ  รู้หน้าที่ 
รับผิดชอบ  มีความเมตตากรุณา  มีน้ าใจ  และช่วยเหลือแบ่งปัน  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  ส่งผลให้เด็กระดับอนุบาลปีที่ 2 คิดเป็น ร้อยละ 91.91  และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3       
คิดเป็นร้อยละ 97.46 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

พัฒนำกำรด้ำนสังคม 
     จากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม  ก าหนดให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง  ประหยัดพอเพียง  มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในและนอกห้องเรียน  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน
ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล  และปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้  
ส่งผลให้เด็กระดับอนุบาลปีที่ 2 คิดเป็น  ร้อยละ 95.95 และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3   คิดเป็นร้อยละ 
97.97 มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
 

พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 
     จากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  ก าหนดให้เด็กสนทนาโต้ตอบและ

เล่าเรื่องราวให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ดี  รู้จักการตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย  และพยายามค้นหา

ค าตอบด้วยตนเองได้  อ่านนิทาน  และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย  มีความสามารถใน

การคิดรวบยอด  การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และคิดแก้ปัญหาการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์          

คิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้เหมาะสมกับวัย  ท างานศิลปะตามจินตนาการและ

ความคิดสร้างสรรค์แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว  การเล่นอิสระตามจินตนาการ  และมีความสามารถใน

การแสวงหาความรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีด้วยวิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง  เช่น  แว่นขยาย  แม่เหล็ก        

กล้องดิจิตอล  เป็นต้น  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้  ส่งผลให้เด็กระดับอนุบาล     
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ปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 89.39  และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  คิดเป็นร้อยละ 90.36  มีพัฒนาการ           

ด้านสติปัญญาไดสู้งกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาให้ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ได้อย่าง  มี
ประสิทธิภาพ  โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ  โดยครูศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 
และมีแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program)  มีการประเมินและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น  มีการสอน
แบบบูรณาการ active learning  โดยใช้นวัตกรรม Project Approach  ซึ่งมีการจัดประสบการณ์
หน่วยดังต่อไปนี้ ไอศกรีมของหนู กล้วยแสนน่ารัก เครื่องบิน ไข่หรรษาพาสนุก ป.ปลาตากลม           
สีมหัศจรรย์ แมวเอ๋ยแมวเหมียว ปลาทะเลแสนสวย นมดีมีประโยชน์ ส้มต าแสนอร่อย ท.ทหาร      
หมึกมหัศจรรย์ ดอกไม้วิเศษ เห็ดดีมีประโยชน์ สะเต็มศึกษา และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  มีการจัด
ครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่
ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล  ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อม
อย่างปลอดภัย  มีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ      
สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  ระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มีการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  บูรณาการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดี  และได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มีการจัดท าหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน มีรูปแบบ
การจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดทักษะและกระบวนการเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน               
ครูที่เหมาะสมมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กคือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย 
และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาครูปฐมวัยอย่างต่อเนื่องส่งผล
ให้ครูปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์การออกแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและการประเมิน
พัฒนาการเด็กหลายรูปแบบทั้งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กชุมชนและผู้ปกครอง  ในการจัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพ่ือการเรียนรู้มีการด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึง
ความปลอดภัยของผู้เรียนมีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติ หรือ
สื่อในชุมชนมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  การให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมีการ
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จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง  จากโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

 

กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุม
พัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ ตามความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยจัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงใน              
6  กิจกรรมหลักได้แก่  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม
สร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเล่นตามมุมและกิจกรรมเกมการศึกษา จัดประสบการณ์ใน
รูปแบบบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น  การลงมือปฏิบัติจริง  โดยมีการสอนแบบบูรณาการ 
active learning  โดยใช้นวัตกรรม Project Approach  รูปแบบสะเต็มศึกษา  รูปแบบโครงงาน       
มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยเพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ ซึ่ง
สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560  การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เน้นความสะอาด 
ปลอดภัยและให้ความรู้สึกอบอุ่น และเอ้ือต่อการเรียนรู้ ผ่านมุมประสบการณ์ เช่น มุมบ้าน  มุม
บทบาทสมมุติ  มุมหนังสือ  มุมศิลปะ  มุมวิทยาศาสตร์  มุมดนตรี  มุมบล็อก  มีการประเมิน
พัฒนาการของเด็กจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การส ารวจ  การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่องจากผลงาน และการ
วิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็กตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม น าผลการ
ประเมินไปพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล   
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 ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
1. ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
2. วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูลหลักฐำนเอกสำรเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
     2.1 วิธีกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย                
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551  โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของการลงมือปฏิบัติจริง
แบบร่วมคิด ร่วมท าร่วมเรียนรู้ แบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แบบใช้กระบวนการคิดภายใต้ปัญหาการ
วิเคราะห์ปัญหา หาทางเลือกในการแก้ปัญหาร่วมกันและเลือกทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา สรุปวิธี 
การแก้ปัญหา แล้วลงมือแก้ปัญหาทั้งในกระบวนการกลุ่มและรายบุคคล ครูได้จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ใช้วิธีการวัดและประเมินผลโดยใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มุ่งส่งเสริม             
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณอย่างเป็นระบบ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ มุ่งให้ครูทุกคนได้พัฒนาตนเองทั้งในเรื่อง
ความสามารถการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน             
เช่น สื่อ DLIT สื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น จัดให้มีแหล่งเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูลอย่าง
หลากหลาย โดยโรงเรียนมีโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โครงการพัฒนา
นักเรียนและใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกสถานศึกษา โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โครงการแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ EP เป็นต้น เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนอย่างสูงสุด 

นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการด าเนินการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต  เพ่ือให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียน
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับวัย  และด าเนินตามค าขวัญของโรงเรียน  
“การเรียนดี  กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม”  ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและมารยาท
ไทย  โครงการส่งเสริมสุขภาพ  โครงการสถานศึกษาสีเขียว  To  Be  Number  One ปลอด                        
ยาเสพติด  และอบายมุข  โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย  โครงการสหกรณ์โรงเรียนครบ
วงจร  โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
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ด้วยกระบวนการสภานักเรียน  โดยใช้กิจกรรมตามโครงการที่หลากหลายและจัดให้กับผู้เรียนทุกคน
ทุกระดับชั้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  ซื่อสัตย์  สุจริต  กตัญญูกตเวที  มีความรับผิดชอบ  
และมีจิตสาธารณะ 
 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านการอ่าน การ
เขียนและการคิดค านวณอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นส่งเสริมความสามารถการอ่านออกเขียนได้ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 และเน้นความสามารถการอ่านคล่องเขียนคล่อง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 – 6  ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ 89.15  มีความสามารถด้านการอ่านในระดับดี – ดีเยี่ยม ผู้เรียนร้อยละ 
92.11 มีความสามารถด้านการเขียนในระดับดี-ดีเยี่ยม และผู้เรียนร้อยละ 84.53 มีความสามารถด้าน
การคิดค านวณและเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
ในระดับดี - ดีเยี่ยม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6
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ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียน
ในระดับดี - ดีเยี่ยม ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1-6
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และผู้เรียนร้อยละ 96.52 มีผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความเป็นไปตามเป้าหมายที่
โรงเรียนก าหนด  
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ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค ำนวณในระดับดี-ดีเย่ียม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 - 6
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ของนักเรียนที่ได้ระดับดีและดีเยี่ยม            
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1- 6 โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต

เฉลี่ยร้อยละ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด โดยมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดีและดีเยี่ยม ร้อยละ 83.89 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน เช่น กิจกรรมจินตคณิต ค่ายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
กิจกรรมสามภาษาน่ารู้ กิจกรรม English Day และกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ   

 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการพัฒนาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้
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ตำรำงแสดงร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระดับดีขึ้นไป 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1-6 โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

เฉลี่ยร้อยละ
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อย่างมีเหตุผลโดยการจัดท าการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานในกลุ่มสาระต่าง ๆ เช่น 
โครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสอน
เสริม STEM กิจกรรมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) โครงการคุณธรรม  
 
 
 
 
 
 

 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สามารถน าไปเผยแพร่เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร ท างานอย่างสร้างสรรค์มีคุณธรรม ท าให้ผู้เรียนทันต่อโลกเหตุการณ์ปัจจุบัน โรงเรียนได้จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัยและหลากหลาย เช่น การแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรมศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (IS) กิจกรรม Open House กิจกรรมสภานักเรียน (ระบบการจัดการสภานักเรียนด้วย 
Application) กิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีแบบออนไลน์ ผู้เรียนร้อยละ 
99.59 จึงมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างนวัตกรรม สามารถน า
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
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 โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการประกอบอาชีพหรือการอาชีพสู่อนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ท้าทาย อยากเรียนรู้ให้เกิดทักษะกระบวนการท างานสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ 
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด กิจกรรมสาธารณะ 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนว (แนะแนวการศึกษาต่อ) กิจกรรม Open House จาก
การท ากิจกรรมโครงการที่หลากหลายส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 100 ได้ตัดสินใจ
ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
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ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสร้ำงนวัตกรรมในระดับด-ีดีเยี่ยม ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 - 6
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ผลการด าเนินงานด้านวิชาการที่น่าภูมิใจอีกประการ คือ การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O – Net) ในปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 53.58 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  ร้อยละ  15.59  ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จ านวน 5 คน และสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจ านวน 2 
คน   และผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) มีค่าเฉลี่ย   
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ตำรำงเปรียบเทียบผลคะแนนกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O -
Net)

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต

โรงเรียน จังหวัด สพฐ. ประเทศ
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 กราฟการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT : National Test) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนได้ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนมี
ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาไทย ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ วันสุนทรภู่ กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรม
การละเล่นไทย เป็นต้น ผู้เรียนร้อยละ 92.30  จึงมีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย     
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รวมความสามารถ ๓ 
ด้าน

ปี 2560 64.24 50.97 53.02 56.08

ปี 2561 64.60 60.42 59.23 61.42

ปี 2562 58.36 62.91 0 60.64

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนย้อนหลัง 3 ปี       
จ าแนกรายด้าน

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
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การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายนั้น โรงเรียนได้ส่งเสริมการสร้างความ

ตระหนักให้ผู้ เรียน มี เหตุผลและยอมรับ ความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ                             
ที่หลากหลาย  สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  เช่น  กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด  กิจกรรมการแข่งขันกีฬา  กิจกรรมสหกรณ์  กิจกรรมชุมนุม เป็นต้น จากการจัดกิจกรรมดัง 
ที่กล่าวมา ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ 96.46 สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายได้อย่าง
มีความสุข 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีควำมควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำควำมเป็นไทย
ในระดับดี-ดีเย่ียม ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 - 6

ดี

ดีเยี่ยม
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นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่

สถานศึกษาก าหนด  โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เรียนทุกคน การจัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพให้กับผู้เรียนโดยวิทยากรภายใน-ภายนอกโรงเรียนและการให้ความร่วมมือจากชุมชน 
ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี ผู้เรียน
จึงมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมท่ีดี แข็งแรงและมีพัฒนาการที่สมวัย 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีสำมำรถอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
ในระดับดี-ดีเย่ียม ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 - 6
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จากกิจกรรมและโครงการต่าง  ๆของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ก าหนดให้มีการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยยึด
ปรัชญาของโรงเรียน และด าเนินการภายใต้กรอบของหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี คนเก่ง มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้
ส่งผลให้ผู้เรียน ร้อยละ 98.82 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นแบบอย่างได้สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
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ตำรำงเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ได้ระดับดีและดีเยี่ยม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1-6 โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต

เฉลี่ยร้อยละ
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  2.2 ข้อมูล หลักฐำนเอกสำรเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนกำรประเมินตนเอง 
1. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

3. รายงานผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

4. รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) 

5. รายงานผลการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด การทัศนศึกษา

แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) เป็นต้น 

6. หลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

7. รายงานการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 

8. รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

9. แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

10. รายการวิจัยในชั้นเรียน 

11. บัตรสุขภาพของนักเรียน 

12. รายงานโครงการ เช่น โครงการค่ายคุณธรรม โครงการวันส าคัญ โครงการต่อต้าน 

ยาเสพติด เป็นต้น 

3. แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมกระบวนการ

พัฒนาผู้ เ รี ยนด้ ว ยกระบวนการ เ รี ย นรู้ ที่
หลากหลาย  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ วิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ  อีกทั้งผู้เรียนได้คะแนน O-NET 
เต็ม 100 คะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ จ านวน 7 คน 
 

ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ส่วนหนึ่ งยั งต้องเร่ งพัฒนาเ พ่ิมเติมในด้าน
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ก า ร อ่ า น  คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพ่ือการสื่อสารที่จ าเป็น
ในชีวิตประจ าวันและรู้เท่าทันเหตุการณ์ 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

1.ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 

2.วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูลหลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

   2.1 วิธีกำรพัฒนำ 

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่สอดรับกับบริบทของสถานศึกษาที่พร้อม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษท่ี 21 เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรทุกฝ่าย
มีการประชุมปรึกษาหารือ ก าหนดข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาและบริหารจัดการศึกษา บริหาร
จัดการตามกระบวนการ PDCA และมีทิศทางในการจัดการศึกษา ส่งผลให้เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาการศึกษา ความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ครูและชุมชนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
ร่วมมือท างานไปในทิศทางเดียวกัน ผลงานมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
อย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยความ
ร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็น
แบบอย่างได้ มีการวางแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียน  สะท้อนแนวคิดที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน 

มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดท าวิจัย เพ่ือพัฒนานโยบายและแผนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การวางแผนได้ ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีโดยการ
น าแผนงานโครงการ กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายที่
ก าหนดและเกดิผลตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบ มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดย
ใช้รูปแบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามแนวคิด AT - ABPK (ANUBANPHUKET) Model 
ดังนี้ 

A: administration การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (TQA) 
การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) วงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เพ่ือก าหนดทิศทาง
ในการด าเนินงานบริหารจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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T: Teamwork & Technology การท างานเป็นทีม โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบเปิด
โอกาสให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด และแก้ปัญหา ป้อนข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการ
ตัดสินใจ วางแผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

A: Accountability การรับผิดชอบต่อสังคม โรงเรียนเน้นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมจนเป็นนิสัยถาวร และในที่สุดก็น าไปสู่การเป็นคนที่ดีมี
คุณภาพ และสามารถท าหน้าที่ส่งเสริม พัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น   

B: Believe in people’s capacity to change การมีความเชื่อว่าขีดความสามารถของคน
เปลี่ยนได้    คนทุกคนมีความสามารถและศักยภาพแตกต่างกัน แต่ทุกคนสามารถพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองได้  

P: Participation การบริหารแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายเพ่ือช่วยในการขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู บุคลากร และ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย  

K: Kind cooperation ความร่วมมืออันดีจากทุกภาคส่วน ทั้งเครือข่ายองค์กรภายในและ
องค์กรภายนอก ในการร่วมมือกันเพ่ือพัฒนา ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
และด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 

จากการบริหารจัดการตามแนวคิด AT – ABPK (ANUBANPHUKET) Model รวมทั้งความ
มุ่งมั่น ทุ่มเทของทุกฝ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท าให้นักเรียนได้รับการดูแล 
ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา การเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง  เช่น การได้รับบริการ
ด้านการศึกษา ได้แก่ การเรียนจินตคณิต การเรียนภาษาจีน การเรียนภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติ 
ห้องเรียน ป.7 เป็นต้น  นอกจากนี้ นักเรียนยังได้รับการบริการด้านการตรวจสุขภาพและสุขอนามัย  
มีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางให้บริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน การจัดท าประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน
ทุกคน การบริการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม การเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล การคัดกรอง
นักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ซึ่งท าให้เราเข้าถึงข้อมูลตามสภาพจริงของนักเรียนและนักเรียน
ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

  โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงานภายใต้โครงการ และกิจกรรมที่หลากหลาย มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียนและการเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการภาระงาน ชิ้นงานทุก
ระดบัชั้น จัดท าหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง จัดท าโครงสร้างหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และ
การปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ เพ่ือการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” และ
ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้มีความสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน
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การสอนได้สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และเรียนรู้เป็นภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยมอบหมายงานให้นักเรียนปฏิบัติในลักษณะงานกลุ่ม งานเดี่ยว โดยร่วมกันวางแผนการท างาน 
ค้นคว้าหาความรู้ รอบรวบความรู้ ก าหนดขั้นตอนการท างาน จัดท าแผนที่ความคิด (Mind mapping) 
น าเสนอที่ประชุม และลงมือปฏิบัติงาน ปรับปรุงการท างานและชิ้นงานที่ได้จากการปฏิบัติงาน ให้ดี
ขึ้น สรุปความรู้และน าเสนอชิ้นงาน แสดงความภาคภูมิใจในผลงาน / ชิ้นงาน  โดยมีครูท าหน้าที่คอย
ดูแลให้ความช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาโดยครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความอยากเรียนรู้  
ในส่วนของการวัดและประเมินผลสนับสนุนให้ครูให้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป  

โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและโรงเรียน มีกระบวนการบริหารจัดการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของครูและสถานศึกษา โดยการน าโครงการการ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มาเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนา 
จัดให้มีการอบรม สัมมนา โดยมีการส ารวจความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล และมี
การนิเทศ ติดตาม อย่างเป็นระบบ และมีการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือการพัฒนางาน โดย
ด าเนินงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษามีการสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทาง
ในการปฏิบัติตามกระบวนการ PLC มีการพูดคุยเพ่ือค้นหาปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข  
ออกแบบกิจกรรมพร้อมทั้งน าสู่การปฏิบัติ สะท้อนผล โดยการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เกิด
ความส าเร็จ และมีการก ากับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผล โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  

นอกจากนี้โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการเรียน ท าให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถรอบด้านและมีการกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยโรงเรียนได้ให้ความส าคัญใน
เรื่องกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการศึกษา จนส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ จนน าความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียน ท าให้โรงเรียนเป็นที่
ยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน  และท้องถิ่น 

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตให้ความส าคัญกับการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยให้มีเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา โดยจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียน เพ่ือช่วยในการจัดระบบดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียน น า
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โปรแกรมวัดผลและประเมินผลออนไลน์มาใช้ในการจัดการข้อมูลคะแนนนักเรียน สนับสนุนให้ครูและ
นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ โดยบริหารจัดการสร้างมีเดียเซิฟเวอร์เพ่ือ
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนเพ่ือให้ครูและนักเรียนได้เข้าใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ผ่านระบบเครือข่ายที่โรงเรียนได้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นการรองรับการใช้งานและการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอนในอนาคตส่งผลให้โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานที่ครบถ้วน 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน และส่งผลให้โรงเรียนมีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกภารกิจทั้ง 
4 ฝ่าย ทั้งในด้านงานบริหารวิชาการ บริหารงานงบประมาณ การบริหารทั่วไป และงานบริหารงาน
บุคคล  
 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  จัดท า
โครงการ / กิจกรรม เพ่ือพัฒนานโยบายและแผน  น าไปสู่การปฏิบัติ ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามเป้าหมายที่ก าหนด และเกิดผลตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยความร่วมมือจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล โดยใช้ตัวชี้วัดความส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม และมีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 
 

 
 
  
 จากการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ โรงเรียนได้มีการด าเนินงาน โครงการ 
กิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมให้
ครูมีวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือปรับปรุง แก้ไขปัญหา ส่งเสริม พัฒนาให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มี
ผลงานเชิงประจักษ์ และเป็นแบบอย่างได้ ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ 
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ครูและบุคลากร ร้อยละ 100  ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือการพัฒนางาน โดย
ด าเนินงานการขับเคลื่อนกระบวนการ  PLC ระดับสถานศึกษามีการสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทาง
ในการปฏิบัติตามกระบวนการ PLC มีการพูดคุยเพ่ือค้นหาปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข  
ออกแบบกิจกรรมพร้อมทั้งน าสู่การปฏิบัติ สะท้อนผล โดยการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เกิด
ความส าเร็จ และมีการก ากับ  ติดตาม นิเทศ ประเมินผล โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
 
 
 
 
 

รวมทั้งมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัย มี
ระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
ห้องนาฏศิลป์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องสหกรณ์ ซึ่งเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้
ภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ยังมีอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน เช่น 
กระดานอัจฉริยะ สมาร์ททีวี  โปรเจคเตอร์ เป็นต้น และยังมีการน าโปรแกรมวัดผลและประเมินผล
ออนไลน์มาใช้ในการจัดท าคะแนนนักเรียน โรงเรียนยังมีการสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีแบบออนไลน์และออฟไลน์ และยังเพ่ิมความปลอดภัยโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด                      
ถังดับเพลิง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
 
  
 

 
 
 
2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

 1. แบบนิเทศ ติดตาม  

 2. รายงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

 4. แผนการจัดการเรียนรู้ 
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 5. บันทึกการประชุม 

 6. ประชุมภาคี ๔ ฝ่าย 

          7. แบบบันทึก PLC  

          8. รายงานประเมินตนเอง 

 9. รางวัล เกียรติบัตร 

          10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

  

3. แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

1. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการโดยใช้  
   กระบวนการ P D C A อย่างมีส่วนร่วม โรงเรียนได้ใช้ 
   เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี ส่งผลให ้
   สถานศึกษาได้รับรางวัล IQA AWARD ประจ าปี 
   การศึกษา 2562 
2. มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
   แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัด 
   การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ 
   นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ 
   ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
   สถานศึกษาทุกป ี
3.  ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง  สามารถจัดการ 
    เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ     
    เช่น รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา 
    ปีการศึกษา 2562 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "ครุสดุดี" 
    ประจ าปี 2562 รางวัลชนะเลิศ Obec Awards  
    ระดับชาติ  รางวัล "ครูดีในดวงใจ" เป็นต้น 
4. โรงเรียนได้จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา โดยใช้ 
   กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล  เพื่อใช้เป็นฐานใน 
   การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 ควรจัดอบรมในระบบประกัน 
 คุณภาพการศึกษา เพ่ือให้บุคลากร   
 มีความรู้ ความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1. ระดับคุณภำพ: ยอดเยี่ยม          

2. วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

    2.1 วิธีกำรพัฒนำ 

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาภายใต้กรอบของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีการด าเนินโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการคิด และการแก้ปัญหา อีกทั้งยังมีการ
ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีการจัดการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และยังมีการสร้างพร้อมเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตส่งเสริมให้ครูได้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความหลากหลาย

ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้สื่อ DLIT ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลนักเรียน โดยใช้ระบบ DMC การคัดกรองนักเรียนโดยใช้ SDQ การใช้
อุปกรณ์ Tablet ในการบันทึกข้อมูลงานสภานักเรียนและห้องเรียนสีเขียว การใช้ Google Form 
รวบรวมข้อมูลและประมวลผลในรูปแบบของสถิติ พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูล นอกจากนี้ยังจัดแหล่ง
เ รี ยนรู้ ที่ เ อ้ื อต่ อการ เ รี ยนรู้ ข อ งนั ก เ รี ยน  เช่ น  ห้ อ งปฏิบั ติ ก ารคอมพิว เตอร์  ห้ อ งสมุ ด 
มีชีวิต ห้องเรียนสีเขียว ห้องเรียนสีขาว ห้องสหกรณ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องนาฏศิลป์   
ห้องดนตรี ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ห้องศูนย์วิชาการ ลานบัวชมพู เป็นต้น และยังมีแหล่ง
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เรียนรู้ภายนอกอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเอ้ือต่อการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง เช่น ศูนย์วิจัยพันธุ์ยางพารา  Phuket old farm  ชุมชนบ้านแขนน  
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า ไร่วานิช เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมีการตรวจสอบการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นขั้นตอนและมี

ระบบเหมาะสมกับเป้าหมาย มีการประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
และน าผลการประเมินมาจัดกลุ่มนักเรียน เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยยึดความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานตนเอง และผลงานของ
เพ่ือนในห้องเรียน มีการใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การตอบค าถามขณะ
จัดการเรียนการสอน การทดสอบย่อย การท ารายงาน การน าเสนอผลงาน การสังเกตพฤติกรรม การ
ทดสอบออนไลน์ โดยการวัด และประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดรายวิชาที่สอน 
ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ (K)  ด้านทักษะกระบวนการ(P)  ด้านคุณลักษณะ
นิสัย (A)  มีการก าหนดระยะเวลาประเมินผลให้นักเรียนทราบ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที
หลังการประเมิน เพ่ือให้นักเรียนน าผลประเมินมาพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 
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นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการชั้นเรียนในเชิงบวก  มีการสร้างข้อตกลงในการท ากิจกรรม

ร่วมกับเพ่ือนร่วมชั้น  จัดสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ตลอดเวลา การจัดการเรียน
การสอนโดยใช้การเสริมแรงทางบวก การสร้างขวัญและก าลังใจโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรม เช่น การจัดป้ายนิเทศ จัดมุมประสบการณ์ต่าง ๆ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือและยุวกาชาด  
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น กิจกรรม To be number one กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
(กิจกรรมชุมนุม) เป็นต้น มีการใช้สื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาการของเด็กเพ่ือให้
เด็กได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดในด้านต่าง ๆ ได้เหมาะสมตามวัย  เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนในด้าน
สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคมได้เป็นอยา่งดี  ท าให้นักเรียนรักการเรียน เกิดการเรียนรู้การอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน  ผู้เรียนกับครูผู้สอน มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีภาคีเครือข่ายระหว่างครู ชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผ่านขั้นตอนการด าเนินงานตาม
โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ส่งผลให้เกิดการสะท้อนกลับผ่านการรายงานผลการจัด
กิจกรรม เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนและสอดคล้องกับสภาพ
สถานศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากข้างต้นผลจากการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่ผ่านมาได้ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้เรียนไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายในห้องเรียนแล้ว ครูผู้สอน
มีการใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเชิญครู
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียน
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ อยากเรียน ในส่วนของการวัดและการประเมินผลเน้นการประเมิน
ตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด การประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ ครูมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน แล้วน าผลมาพัฒนาผู้เรียนและเป็นแนวทางให้กับครูใน
การน ามาใช้ประกอบในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป  

 2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
 1. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 2. ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
 3. แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
 4. ระเบียนสะสม 
 5. ปพ.6  
 6. แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน  
 7. บันทึกการสอนซ่อมเสริม 
           8. งานวิจัยในชั้นเรียน 
           9. เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล เช่น แบบทดสอบ 
          10. ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน (งานกลุ่ม/เดี่ยว) 
          11. รายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) 
          12. รายงานศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          13. บันทึกกิจกรรม PLC  
          14. การใช้อุปกรณ์ Tablet ในการเก็บข้อมูลงานสภานักเรียนและห้องเรียนสีเขียว 
          15. การใช้ Google Apps ในการท าข้อสอบออนไลน์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
          16. โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ / โครงการห้องเรียนพิเศษ EP / โครงการจินตคณิต และโครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศสู่มาตรฐานสากล (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 
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3. แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดพัฒนำ 
1. ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน เพ่ือให้ 
   การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจการจัดการเรียน 
   การสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี 
   ประสิทธิผล ซึ่งส่งผลให้ครูได้รับรางวัล ต่าง ๆ  
   อาทิ รางวัลครูดีคุรุสภาระดับประเทศ ครูด ี
   ของแผ่นดิน รางวัล OBEC AWARD  ด้านครู  
   ด้านผู้บริหาร ครูดีไม่มีอบายมุข นอกจากนี้ยัง 
   ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่นให้เป็น 
   วิทยากรในด้านต่าง ๆ 
2. ครูมีสื่อการสอนและเทคนิควิธีในการสอนที่ 
   หลากหลาย ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
   ทางการเรียนดี รวมทั้งผลการสอบต่าง ๆ เช่น  
   NT,O-NET, RT, T-DET เป็นต้น อยู่ใน 
   ระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

    ด้วยบริบทของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มีเนื้อ
ที่จ ากัดในบางกิจกรรมไม่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน  
 

                                      
3.1 ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจการจัดการ

เรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งส่งผลให้ครูได้รับรางวัล ต่าง ๆ อาทิ 
รางวัลครูดีคุรุสภาระดับประเทศ ครูดีของแผ่นดิน รางวัล OBEC AWARD ด้านครู ด้านผู้บริหาร ครูดี
ไม่มีอบายมุข นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่นให้เป็นวิทยากรในด้านต่าง ๆ 
 
      

 
 
 
 
3.2 ครูมีสื่อการสอนและเทคนิควิธีในการสอนที่หลากหลาย พร้อมทั้งมีการจัดคาบทบทวน

เนื้อหาเพ่ิมเติมให้แก่นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น รวมทั้งมีผลการทดสอบ
ต่าง ๆ อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ เช่น การสอบNT, O-NET, RT, TEDET เป็นต้น 
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สรุปผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 บทสรุปของผู้บริหำร 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน
สรุปว่า ได้ระดับ ยอดเยี่ยม  ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมีกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ และเป็นไป
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 โดยออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบของการลงมือปฏิบัติจริงแบบร่วมคิด ร่วมท าร่วมเรียนรู้ แบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แบบใช้กระบวนการคิดภายใต้ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา หาทางเลือกในการแก้ปัญหาร่วมกันและ
เลือกทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา สรุปวิธีการแก้ปัญหาแล้วลงมือแก้ปัญหาทั้งในกระบวนการกลุ่ม
และรายบุคคล ครูได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลโดยใช้เครื่องมือการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้  มุ่งให้ ครู
ทุกคนได้พัฒนาตนเองทั้งในเรื่องความสามารถการจัดการเรียนการสอน   การใช้เทคนิควิธีสอนให้ตรง
ตามศักยภาพของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  การใช้สื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูลอย่างหลากหลาย 
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนอย่างสูงสุด  นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการด าเนินการในการพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต เพ่ือให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับวัย  และด าเนิน
ตามค าขวัญของโรงเรียน“การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม”   
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่สอด
รับกับบริบทของสถานศึกษาที่พร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 เน้นการท างานแบบมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรทุกฝ่ายมีการประชุมปรึกษาหารือ ก าหนดข้อตกลงร่วมกันในการ
พัฒนาและบริหารจัดการศึกษา บริหารจัดการตามกระบวนการ PDCA และมีทิศทางในการจัด
การศึกษา ส่งผลให้เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนาการศึกษา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล สอดคล้อง
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กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง     
ครูและชุมชนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ร่วมมือท างานไปในทิศทางเดียวกัน ผลงานมีประสิทธิภาพ  
โดยโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพอย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการน าข้อมูลมาใช้
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ ท าให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครอง 
ชุมชน และท้องถิ่น 
  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงานภายใต้
โครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากลที่เอ้ือต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21  มีการบูรณา
การภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดท าโครงสร้างหลักสูตรให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งปรับปรุง
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ เพ่ือการจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้”ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
เสียสละ ประพฤติดี มีพัฒนาการควบคู่ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมโดยการพัฒนาผู้เรียนตามบันได 5 ขั้น 
สู่ความเป็นสากล  จัดหน่วยการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความเหมาะสม
แต่ละช่วงวัย  ส่งเสริมผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีการมอบหมายงานให้นักเรียนปฏิบัติใน
ลักษณะงานกลุ่ม งานเดี่ยว โดยครูท าหน้าที่ดูแลให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา ใช้สื่อการเรียน
การสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้
สื่อ ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง ได้รับการตรวจพร้อมทั้งรับ
ค าแนะน าจากคณะกรรมการฝ่ายนิเทศงานวิจัยของสถานศึกษา ตลอดจนมีการเผยแพร่ผลงานทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
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ส่วนที่ 3 
ภำคผนวก 

 

- หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

- ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

- ข้อมูลนักเรียน 

- ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (ข้อมูล 31 มีนาคม 2562) 

- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้น ป.6  O-NET (Ordinary National 
Educational Test)  

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชั้น ป.3 (NT: National Test) 

- ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 (RT: Reading Test)  

- ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

 
           ข้าพเจ้าในฐานะประธานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ร่วมประชุม
รับฟังค าชี้แจงและรับการเสนอของที่ประชุมในการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา                
ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการและน าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ จึงได้ให้ความเห็นชอบไว้ในรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562             
ฉบับนี้ 
 
 
 
           ลงชื่อ                          
          
                                                                        (นายธรรมวรรธ  วงศ์เจริญยศ) 
                                          ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                           โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
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รำยช่ือคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 
 

 
          
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ล ำดับที่ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1. นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ           ประธานกรรมการ 
2. นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์           ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายสมชีพ เทพอักษร           ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายสุรชาติ คงพูล           ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายเผดิม วงศ์ชุมพิศ           ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ร้อยต ารวจโทวิรัช ชัยวชัรินทร์           ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางสาวกฤติญา เพ็ชรจรูญ           ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายชินสิช ชาญณรงค์           ผู้แทนผู้ปกครอง 
9. นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์           ผู้แทนศิษย์เก่า 
10. นางพภัสสรณ์ สมพรานนท์           ผู้แทนองค์กรชุมชน 
11. นายถาวร จิรพัฒนโสภณ     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
12. พระมหาเรียน รตโน            ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
13. นายศิวะ เสียงหย่อง           ผู้แทนองค์กรศาสนา 
14. นางสาลีรัตน์ ช่วยปลอด           ผู้แทนครู 
15. นายวิลาศ  ปริญญานิยม           กรรมการและเลขานุการ 
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 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
       ชื่อ – สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายวิลาศ  ปริญญานิยม 
โทรศัพท์ 088-8240274  e-mail : wilas9@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา ไทยคดีศึกษา 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 จนถึงปัจจุบัน 

       ชื่อ-สกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางภัทรนิษฐ์  วิเชียรบรรณ 

โทรศัพท์ 090-871-0056 e-mail : van2004@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา 

นางสาวอรอุมา  ทองสกุล 
โทรศัพท์ 062-351-6919 e-mail : besky266@hotmail.com  

 วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาเอก สาขา การบริหารการศึกษา 
 
จ ำนวนบุคลำกร 
         จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 121 คน โดยมีสัดส่วนครูต่อนักเรียน 1:23 คน 

 

 
 

คศ.๓
8%

คศ.๒
9%

คศ.๑
17%

ครูผู้ช่วย
1%

อ่ืน ๆ
15%

รวม
50%

คศ.๓ คศ.๒ คศ.๑ ครูผู้ช่วย อื่น ๆ รวม

บุคลำกร คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครูผู้ช่วย อ่ืน ๆ รวม 

ปีกำรศึกษำ 2562 19 23 40 2 37 121 
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วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

 
  
 

 
 
 
 

 

วุฒิกำรศึกษำ ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ ำกว่ำ ป.ตรี รวม 
ปีกำรศึกษำ 2562 1 31 79 10 121 

วิชำเอก จ ำนวน (คน) วิชำเอก จ ำนวน (คน) 

   ภาษาไทย 8      ดนตรีศึกษา 2 
   ประถมศึกษา 11      ปฐมวัย 6 

บริหารการศึกษา 35      บริหารธุรกิจ 3 

บรรณารักษ์ 2 คณิตศาสตร์ 4 
วิทยาศาสตร์ 13 สังคมศึกษา 7 

ภาษาอังกฤษ 7 วัดผลและประเมินผล 1 
แนะแนว 3 ภาษาจีน 2 

นาฏศิลป์ 1 พลศึกษา 3 

คหกรรม 1 อ่ืน ๆ 12 

ป.เอก
0%

ป.โท
13%

ป.ตรี
33%

ต่ ำกว่ำ ป.ตรี
4%

รวม
50%

วุฒกิารศึกษา
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ข้อมูลนักเรียน  
       จ ำนวนนักเรียนโรงเรียนอนุบำลภูเก็ต ปีกำรศึกษำ 2562 รวม 2,089 คน  
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จ ำนวนนักเรียน

จ านวนห้อง จ านวนนักเรียน รวม

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
จ ำนวนนักเรียน 

รวม 
ชำย หญิง 

อนุบาลปีที ่2 7 120 78 198 
อนุบาลปีที ่3 7 97 100 197 

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 132 132 264 
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 142 115 257 
 ประถมศึกษาปีที่ 3 7 141 138 279 
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 145 157 302 
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 137 149 286 
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 145 161 306 

รวมทั้งหมด 56 1,059 1,030 2,089 
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จ ำนวนนักเรียนโรงเรียนอนบุำลภูเก็ตเปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ 2560 -2562 
 

ระดับชั้นเรียน ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 

อนุบำล 2 198 190 198 
อนุบำล 3 254 253 197 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 288 257 264 
ประถมศึกษำปีท่ี 2 320 285 257 
ประถมศึกษำปีท่ี 3 295 310 279 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 311 290 302 
ประถมศึกษำปีท่ี 5 322 305 286 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 326 323 306 

รวมทั้งหมด 2,314 2,213 2,089 

 

 
 
 
 
 
 

0 50 100 150 200 250 300 350

อนุบาล 2

อนุบาล 3

ประถมศึกษาปีท่ี 1

ประถมศึกษาปีท่ี 2

ประถมศึกษาปีท่ี 3

ประถมศึกษาปีท่ี 4

ประถมศึกษาปีท่ี 5

ประถมศึกษาปีท่ี 6

จ ำนวนนักเรียนโรงเรียนอนุบำลภูเก็ตเปรียบเทียบ ปีกำรศึกษำ 2560 -2562

ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2560
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ (ข้อมูล 31 มีนำคม 2562)  
 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
 ผลพัฒนำกำรเด็ก  ระดับชั้นอนุบำลปีที่  2 

 
พัฒนาการ 

จ านวน
เด็กที่
ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 198 163 82.32 35 17.68 - - 
2. ด้านอารมณ-์จิตใจ 198 182 91.91 16 8.09 - - 
3. ด้านสังคม 198 190 95.95 8 4.05 - - 
4. ด้านสติปัญญา 198 177 89.39 21 10.61 - - 

 
 ผลพัฒนำกำรเด็ก  ระดับชั้นอนุบำลปีที่  3 

 
พัฒนาการ 

จ านวน
เด็กที่
ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 197 186 94.42 11 5.58 - - 
2. ด้านอารมณ-์จิตใจ 197 192 97.46 5 2.54 - - 
3. ด้านสังคม 197 193 97.97 4 2.03 - - 
4. ด้านสติปัญญา 197 178 90.36 19 9.64 - - 
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ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนปีกำรศึกษำ 2562 (ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรเรียนตั้งแต่

ระดับ 3 ขึ้นไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

ชั้น ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร ์ สังคมศึกษำฯ สุขศึกษำฯ ศิลปะ กำรงำนฯ ภำษำอังกฤษ 

ป.1 95.83 92.80 85.98 98.36 100 99.62 99.24 90.91 

ป.2 87.16 80.93 76.26 89.88 100 100 99.22 71.98 

ป.3 87.81 93.19 86.02 99.76 99.28 100 100 81.72 

ป.4 91.39 80.46 82.12 98.46 98.68 100 99.01 63.58 

ป.5 92.66 87.76 95.45 95.57 100 100 100 75.87 

ป.6 87.25 73.53 77.45 96.41 100 100 100 76.80 
รวม 90.32 84.53 83.88 96.40 99.65 99.94 99.59 76.56 

0
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กรำฟร้อยละของนักเรียนที่มีระดับผลกำรเรียน ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
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ตำรำงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุก
ระดับชั้น (ป.1-ป.6) ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ภาษาไทย 83.14 82.93 82.54 

คณิตศาสตร์ 82.41 81.41 81.88 
วิทยาศาสตร์ 79.58 77.56 78.71 

สังคมศึกษา ฯ 84.28 82.32 83.27 

ประวัติศาสตร์ 80.66 79.90 80.79 
สุขศึกษาและพลศึกษา 86.63 85.72 88.58 

ศิลปะ 84.85 84.63 86.42 

การงานอาชีพฯ 88.59 88.10 86.24 
ภาษาต่างประเทศ 79.82 77.40 79.89 

สาระเพ่ิมเติม 
หน้าที่พลเมือง 90.05 

 
90.01 90.32 

การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (IS) 90.53 89.62 92.02 

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   81.61 
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สุขศึกษาและพลศกึษา

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาต่างประเทศ

หน้าที่พลเมือง

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2560 – 2562

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
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ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       4.2.4  ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
 
 
 

ระดับชั้น 

จ ำนวน 

นร.

ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ประถมศึกษำปีท่ี 1 264 236 24 4 - 

ประถมศึกษำปีท่ี 2 257 257 0 0 - 

ประถมศึกษำปีท่ี 3 279 254 18 7 - 

ประถมศึกษำปีท่ี 4 302 282 15 5 - 

ประถมศึกษำปีท่ี 5 286 209 74 3 - 

ประถมศึกษำปีท่ี 6 306 276 30 0 - 

รวม 1,694 1514 161 19 - 

เฉลี่ยร้อยละ  89.38 9.50 1.12 - 
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ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปีกำรศึกษำ 2562

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน
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ผลกำรประเมนิ กำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน นร.

ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 

(กำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ประถมศึกษำปีท่ี 1 264 176 62 26 - 

ประถมศึกษำปีท่ี 2 257 179 53 25 - 

ประถมศึกษำปีท่ี 3 279 230 42 7 - 

ประถมศึกษำปีท่ี 4 302 223 79 - - 

ประถมศึกษำปีท่ี 5 286 241 44 1 - 

ประถมศึกษำปีท่ี 6 306 266 40 - - 

รวม 1,694 1315 320 59 - 

เฉลี่ยร้อยละ  77.63 18.89 3.48 - 
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กรำฟแสดงผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6  ปีกำรศึกษำ 2562

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน
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ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 5 ด้ำน ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 – 6  
ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 1,694 คน 
 

สมรรถนะ 
จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ  

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ความสามารถการสื่อสาร 
 1356 80.5 262 15.47 74 4.37 2 0.12 

ความสามารถในการคิด 
 1239 73.14 346 20.43 107 6.32 2 0.12 

ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 1161 68.54 387 22.85 144 8.50 2 0.12 

ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 1673 98.76 20 1.18 1 0.06 0 0.00 

ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 1652 97.52 39 2.30 3 0.18 0 0.00 
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ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน นร.

ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 

(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ประถมศึกษำปีท่ี 1 264 264 - 

ประถมศึกษำปีท่ี 2 257 257 - 

ประถมศึกษำปีท่ี 3 279 279 - 

ประถมศึกษำปีท่ี 4 302 302 - 

ประถมศึกษำปีท่ี 5 286 286 - 

ประถมศึกษำปีท่ี 6 306 306 - 

รวม 1,694 1,694 - 

เฉลี่ยร้อยละ  100 - 
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กรำฟแสดงผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1-6 ปีกำรศึกษำ 2562

ผ่าน ไม่ผ่าน
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O–NET)  ปีกำรศึกษำ 2562 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับ

โรงเรียน 

ระดับ

จังหวัด 

ระดับ 

สพฐ. 

ระดับ 

ประเทศ 

61 ภาษาไทย 62.31 50.98 47.95 49.07 

64 คณิตศาสตร์ 51.72 34.91 31.60 32.90 

65 วิทยาศาสตร์ 46.91 37.20 34.30 35.55 

63 ภาษาอังกฤษ 53.37 40.20 30.86 34.42 
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสต
ร์

ภำษำอังกฤ
ษ

คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียน 62.31 51.72 46.91 53.37

คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด 50.98 34.91 37.2 40.2

คะแนนเฉลี่ย ระดับสพฐ. 47.95 31.6 34.3 30.86

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 49.07 32.9 35.55 34.42

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O – NET) 
ปีกำรศึกษำ 2562 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับ จังหวัด ระดับสังกัด 
สพฐ. และสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับ ประเทศ 
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ

61
.9

4

57
.7

1

49
.35

60
.4

970
.0

7

62
.8

5

50
.0

8 56
.4

1

62
.31

51
.7

2

46
.9

1 53
.3

7

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O – NET)
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 – 2562

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O – NET)             
ปีกำรศึกษำ 2562  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ (ระดับโรงเรียน) 

หมำยเหตุ  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 

 

 

     

   

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สำระวิชำ 
จ ำนวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มำตรฐำน 

เฉลี่ย 

ร้อยละ 

จ ำนวนร้อยละของนกัเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 

ภาษาไทย 297 62.31 13.31 62.31 5.38 34.01 52.19 8.42 

คณิตศาสตร์ 297 51.72 22.23 51.72 39.73 30.64 16.83 12.80 

วิทยาศาสตร์ 297 46.91 17.85 46.91 40.40 37.04 17.51 5.05 

ภาษาอังกฤษ 297 53.37 23.92 53.37 40.07 21.55 22.22 16.16 
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ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ  
(National Test : NT)  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
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โรงเรียน เขตพ้ืนที่ จังหวัด ประเทศ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำสังกัด

ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้ำนภำษำไทย รวมควำมสำมำรถทั้ง 2 ด้ำน

ด้ำน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำมระดับ 

โรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด ประเทศ 

ด้ำนคณิตศำสตร ์ 62.91 44.01 43.85 44.94 
ด้ำนภำษำไทย 58.36 47.41 48.07 46.46 

รวมควำมสำมำรถทั้ง 2 ด้ำน 60.64 45.71 45.96 45.70 
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ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560– 2562               
 ตารางเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2560– 2562 

ร้อยละของโรงเรียน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ความสามารถทางด้านภาษา 64.24 64.60 58.36 
ความสามารถด้านค านวณ 50.97 60.42 62.91 

ความสามารถด้านเหตุผล 53.02 59.23 - 

รวมความสามารถ 3 ด้าน 56.08 61.42 60.64 
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ความสามารถ
ด้านค านวณ

ความสามารถ
ด้านเหตุผล

รวม
ความสามารถ 

๓ ด้าน
ปี 2560 64.24 50.97 53.02 56.08

ปี 2561 64.60 60.42 59.23 61.42

ปี 2562 58.36 62.91 0 60.64

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนย้อนหลัง 3 ปี       
จ ำแนกรำยด้ำน

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
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ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2562 

 

สมรรถนะ 
จ ำนวนและร้อยละของนักเรียน จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
อ่ำนออกเสียง 189 76.51 38 15.38 13 5.26 7 2.83 

อ่ำนรู้เรื่อง 176 71.25 56 22.67 14 5.66 1 0.40 

รวม  186 75.30 44 17.81 15 6.07 2 0.80 
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อ่ำนออกเสียง อ่ำนรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ

กรำฟแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน
(Reading Test: RT)  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง
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อ่ำนออกเสียง อ่ำนรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562

โรงเรียน จังหวัด ประเทศ
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ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
1) แหล่งเรียนรู้ภำยใน 

 1.1   ห้องสมุด 
 1.2   สหกรณ์ร้านค้าบัวชมพูมาร์ช 
 1.3   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
 1.4   สนามบาสเกตบอล 
 1.5   ห้องดนตรีไทย 
 1.6   ห้องดนตรีสากล 
 1.7   ห้องนาฏศิลป์ 
 1.8   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 1.9   ห้องพยาบาล 
 1.10 ห้องครัวโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
 1.11 ห้องสภานักเรียน 
 1.12 ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

2)  แหล่งเรียนรู้ภำยนอก 
 2.1   สยามนิรมิตภูเก็ต 
 2.2   อควาเรียเซ็นทรัลเฟสติวัล 
 2.3   ภูเก็ตโอลฟาร์ม 
 2.4   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต 
 2.5   พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ 
 2.6   พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าภูเก็ต 
 2.7   โลมา โชว์ ภูเก็ต 
 2.8   ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมบ้านแขนน 
 2.9   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง 
 2.10 สวนสาธารณะสะพานหิน 
 2.11 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวงร.๙) อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
 2.12 อุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดในยาง จ.ภูเก็ต 
 2.13 ภูเก็ตแฟนตาซี 
 2.14 แหล่งเรียนรู้น าร่องแก้ไขปัญหาขยะ “ชุมชนบ้านดอน” 
 2.15 เพอรานากัน ภูเก็ต มิวเซียม 
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 2.16 พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ 
 2.17 พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต 
 2.18 พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว 
 2.19 พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต 
 2.20 ไร่วานิช ภูเก็ต 
 2.21 ป่าชายเลน ต.ป่าคลอก จ.ภูเก็ต 
 2.22 วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) จ.ภูเก็ต 
 2.23 วัดพระทอง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
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ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
ที่ 454 /๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(แก้ไขและ
เพิ่มเติม) 

......................................................................................  
 เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕61 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ดังนี้ 
 
คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.  นายวิลาศ  ปริญญานิยม  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวอรอุมา  ทองสกุล  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
 ๓.  นางภัทรนิษฐ์  วิเชียรบรรณ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
 ๔.  นางสาวณัฏฐา  กิสลัย   ครู   กรรมการ 
 ๕.  นางสาวกรณัฐ  สุจริตธรรม  ครู   กรรมการ 
 ๖.  นางสาวชนิดาภา  ทัพเย็น  ครู   กรรมการ 
 ๗.  นางวิชชุตา  ประกอบแสง  ครู   กรรมการ 
 ๘.  นางสาวรุ่งนภา  ลังกาวีเขต  ครู   กรรมการ 
 9.  นางสาวฐิกาญภัศ  สันติกุล  ครู   กรรมการและ
เลขานุการ 
 10.  นางดารุวรรณ  เตชะวันโต   ครู   กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

มีหน้าที่ 
 1.  ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพ่ือให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒.  ร่วมวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๓.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 ๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย 
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มาตรฐานการศึกษาที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
๑.  นางภัทรนิษฐ์  วิเชียรบรรณ    ประธานกรรมการ 
๒.  นางกรรณิกา  กลิ่นจันทร์    กรรมการ 
๓.  นางสาวลัดดาวัลย์  เพชรประทุม   กรรมการ 
๔.  นายพิพัฒน์พงษ์  อัมรัตน์    กรรมการ 
5.  นางสาวขวัญชนก  พลัดช ู    กรรมการ 
6.  นางวิชชุตา  ประกอบแสง    กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานการศึกษาที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑.  นางสาวอรอุมา   ทองสกุล    ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวรุ่งนภา ลังกาวีเขต    กรรมการ 
๓.  นางมิ่งขวัญ ชิดเชี่ยว     กรรมการ 
๔.  นางสาวลลิตา  ปาระณะ    กรรมการ 
๕.  นางสาวสธุิรา บุญยะวัตร    กรรมการ 
๖.  นางดารุวรรณ  เตชะวันโต    กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานการศึกษาที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๑.  นางสาวกนกอร  ปานบุญ    ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวนันทิยา  ชลกิจ    กรรมการ 
๓.  นางสาวรัตนาภรณ์  พรหมเกตุ    กรรมการ 
4.  นางธิติมา  พยายาม     กรรมการ 
๔.  นางสาวจุตราพร  แซ่อ๋อง    กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
มาตรฐานการศึกษาที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.  นางภัทรนิษฐ์  วิเชียรบรรณ    ประธานกรรมการ 
๒.  นางภัทรธนน  ชัมพูทนะ    กรรมการ 
๓.  นางมณฑา  ค าโปร่ง     กรรมการ 
๔.  นางบุบผา  มุงค าภา     กรรมการ 
๕.  นางสาวนวกชมณ  มะโรงวัง    กรรมการ 
๖.  นางสุภาวดี  ศรีหล้า     กรรมการ 
๗.  นางสาวพิชชานันธุ์  ถิ่นเกาะยาว   กรรมการ 
๘.  นางสาวขนิษฐา  บุญสุขานนท์    กรรมการ 
๙.  นางอุษา  แกล้วชิต     กรรมการ 
๑๐.นางสาวรอพีอะห์  มูซอ    กรรมการ 
๑๑.นางสาวจันทิมา  พิบูลย์    กรรมการ 
๑๒.นางสาวภัสสร  ราศรีใส    กรรมการ 
๑๓.นางนิตยา  ปิ่นเทศ     กรรมการ 
๑๔.นางสาวสุพรรนิภา  ดาวเรือง    กรรมการ 
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๑๕.นางศิรินทรา  หนูทอง     กรรมการ 
๑๖.นางสาวลภัสรดา  ชุมรักษ์    กรรมการ 
๑๗.นายศรัณย์   สดาษเสดียร    กรรมการ 
๑๘.นางภิญญา  หวันส ู     กรรมการ 
๑๙.นางชฎาพร  กิจประสาน    กรรมการ 
๒๐.นางจินตนา  อารีราษฎร์    กรรมการ 
๒๑.นางนฤมล  สิทธิพงษ์     กรรมการ 
๒๒.นางสาวคนึงนิตย์  ต๊ะผัด    กรรมการ 
๒๓.นางสาวนวพร  คงราช    กรรมการ 
๒๔.นางสุภาพร  ดีมาก     กรรมการ 
๒๕.นางสาวภานิสรา  เท่งฮะ    กรรมการ 
๒๖.นายวรยุทธิ์  บุญสัย     กรรมการ 
๒๗.นางขวัญทิพย์  วิจักขณ์สังสิทธิ์    กรรมการ 
๒๘.นางคณิตตา  แช่มศรี     กรรมการ 
๒๙.นางสาวจันทร์เพ็ญ  คงบ ารุง    กรรมการ 
๓๐.นางศศิณัฏฐ์  พิชัยรัตน์    กรรมการ 
๓๑.นางสาวณัฏฐา  กิสลัย     กรรมการและเลขานุการ 
๓๒.นางสาวสุกัญญา  ไทรแก้ว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มาตรฐานการศึกษาที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑.  นางสาวอรอุมา   ทองสกุล    ประธานกรรมการ 
2.  นางประพิศ  อัคสินธวังกูร    กรรมการ 
3.  นางสาวชนิดาภา  ทัพเย็น    กรรมการ 
4.  นางสาลีรัตน์  ชว่ยปลอด    กรรมการ 
5.  นางพริยาภรณ์  เกลี้ยงจิตร    กรรมการ 
6.  นางสาวโสภาวรรณ  ศรีปญัญา    กรรมการ 
7.  นางสาวกมลรัตน์  เพ็ชรเกิด    กรรมการ 
8.  นายอนุรัตน์  รักษ์วงค์     กรรมการ 
9.  นางสาวศิริพร   หอมรื่น    กรรมการ 
10.นายอนุชิต  หมอเล็ก     กรรมการ 
๑1.นายสุภัทร  ลลีาพันสิทธิ    กรรมการ 
๑2.นางสุภมาส  รักษาเขตร    กรรมการ 
๑3.นายเฉลิมชล  ด าสอน     กรรมการ 
๑4.นางสาวบงกชธร  เตชะภทัทวรกุล   กรรมการ 
๑5.นางสาวกรณัฐ  สุจริตธรรม    กรรมการ 
๑6.นายสุรเชษฏ์  เพ็ชรสุทธิ ์    กรรมการ 
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๑7.นายวันใหม่  คงทองค า    กรรมการ 
๑8.นางสุพัตรา  ลีลาทิวานนท์    กรรมการ 
๑9.นางสาวฐิกาญภัศ  สันติกุล    กรรมการและเลขานุการ 
20.นางสาวพัชร์สิตา  ศรีบุณยหิรัญกุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มาตรฐานการศึกษาที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.  นางอนัญญา  บุญโชติ      ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวมณีรัตน์  อารีราษฎร์     กรรมการ 
๓.  นางกัญญาณี  มะลิชู     กรรมการ 
๔.  นางสาวศิรินารี  ศรีรักษ์    กรรมการ 
๕.  นางสาวเสาวกุล  ป้องทองหลาง   กรรมการ 
๖.  นางสาวสิริญญา  ม่าเหลม็    กรรมการ 
๗.  นางสาวปลื้มจิต   หงอประดิษฐ์   กรรมการ 
๘.  นางสาวธียาน์พร  ขาวสะอาด    กรรมการ 
๙.  นางกัสมีนี  ดุมลักษณ์     กรรมการ 
๑๐.นางสาวสุพรรณี  ทองอยู่    กรรมการ 
๑๑.นางสาวประภาพรรณ  กุลแก้ว    กรรมการ 
๑๒.นางโสภา  ภัทรชุติกุล     กรรมการ 
๑๓.นางสาวทิพย์กมล  ชิดจันทร์    กรรมการ 
๑๔.นางถิราภรณ์  ทองพัฒน์    กรรมการ 
๑๕.นางกมลชนก  สีแก้ว     กรรมการ 
๑๖.นางอัจฉราพา  ทองอินทร์    กรรมการ 
๑๗.นางจรวยพร  สมหวัง     กรรมการ 
๑๘.นางสาววรรณิศา  สมจิตต์    กรรมการ 
๑๙.นางสาวอรอุมา  ทับไทร    กรรมการ 
๒0.นางสาวสุพัตรา  พรหมสวัสดิ์    กรรมการ 
๒๑.นางนูรียา  อสัมภินวัฒน์    กรรมการ 
๒๒.นางจันทนา  หิรัญจรัสพิวัฒน์    กรรมการ 
๒๓.นางสาวพวงเพ็ญ  ประกิต    กรรมการ 
๒๔.นางสาวขวัญตา  ศรีวิรัตน์      กรรมการ 
๒๕.นางสาวสิริรัตน์  ประทีป ณ ถลาง   กรรมการและเลขานุการ 
๒๖.นางสาวสุชาดา  เพชรสุทธิ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่
๑.  รวมรวมข้อมูล เอกสาร รายงานผลจากการด าเนินงานตามมาตรฐานของฝ่ายงานที่

เกี่ยวข้อง  
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๒.  จัดระบบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ผู้รับผิดชอบน าเสนอข้อมูล สรุปผลการด าเนินงาน 
๓.  รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ต่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
๔.  อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

                  สั่ง  ณ  วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 
(นายวิลาศ    ปริญญานิยม) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
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