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บทน ำ 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
มาตรา 81 ซึ่งก าหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ จึงได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 47 เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  

การประกันคุณภาพภายใน เป็นระบบการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด
ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น สถานศึกษาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การก ากับ ดูแล
และสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักวิชา ข้อมูล
หลักฐาน ที่ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้าน
การศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
ก าหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ รวมทั้งเพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงเป็นกระบวนการที่สร้างความม่ันใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัด
การศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ และจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐาน
และตัวชี้วัดให้มีจ านวนน้อยลง กระชับ และสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริงเน้นการประเมินตามสภาพจริง ไม่
ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมิน เพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการ
ประเมิน รวมทั้งพัฒนาผู้ประเมินภายในให้มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ค าชี้แนะและให้ค าปรึกษา
แก่สถานศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ปรับใหม่จึงมีจ านวนไม่มาก แนวทางการประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษาจะเน้นการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา ไม่เพ่ิมภาระ ได้มีการปฏิรูประบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ตามประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาเพ่ือประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  

โรงเรียนอนุบาลล าพูนได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงหลักการและกระบวนการดังต่อไปนี้ 

 

1. หลักกำรส ำคัญของกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำมี 3 ประกำร คือ 
1.1 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลล าพูน คือ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุง

คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
1.2 มีการวางแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายชัดเจน ด าเนินการตามแผน ตรวจสอบ

ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการท างาน ให้เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ และการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 

1.3 การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษา โดยในการด าเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ชุมชน เขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมิน
ผลพัฒนาปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันท า ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา
ที่ดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง สังคม และประเทศชาติ 
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2. กระบวนกำร กำรประกันคุณภำพภำยในตำมแนวคิดของกำรประกันคุณภำพ มี 3 ขั้นตอนคือ  
2.1 การควบคุมคุณภาพ เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา

สถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน 
2.2 การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบ และติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไป

ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
2.3 การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาและ

หน่วยงานต้นสังกัดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ และระดับกระทรวง 
 

3. กระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียนอนุบำลล ำพูน ใช้รูปแบบ I-KASH Model ซึ่งมี 
   กระบวนกำรท ำงำน 5 ขั้นตอน ดังแผนภำพ ดังนี้  

 
 

I – KASH Model เป็น รูปแบบ Model ของการบริหารงานที่ร่วมกันสร้างภาพร่วมกันเพ่ือให้เกิด
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลล าพูน ดังนี้ 
  I หมายถึง Inspiration เป็นการสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  K หมายถึง Knowledge องค์ความรู้ในการพัฒนาองค์กร 
  A หมายถึง Attitude การสร้างทัศนคติต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กร 
  S หมายถึง Skill ทักษะกระบวนการที่เกิดจาการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนและคณะครู 
  H หมายถึง Habit คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
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I – KASH Model มีขั้นตอนกำรท ำงำน ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 
1. วิเคราะห์องค์กร  เป็นการร่วมกันวิเคราะห์สภาพของโรงเรียน เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย 

หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต  
2. สะท้อนปัญหา  เป็นขั้นตอนการแสดงให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ของโรงเรียนร่วมกัน ว่าปัญหาใดที่ต้อง

แก้ไข ปรับปรุง ให้ดีขึ้นตามล าดับความเร่งด่วน และความส าคัญ 
3. พัฒนาสู่กรอบแนวคิด  เป็นขั้นตอนการร่วมกันน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งการสร้างวิธีการ

ใหม่ หรือการน าวิธีการที่ได้รับการยอมรับ  
4. พิชิตจุดด้อย โดยใช้กระบวนการครบวงจร (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ  

4.1 การร่วมกันวางแผน (Planning) 
4.2 การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) 
4.3 การร่วมกันตรวจสอบ (Checking) 
4.4 การร่วมกันปรับปรุง (Action) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ร้อยรัดสู่ความยั่งยืน  เป็นขั้นตอนการร่วมกันตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงาน เช่น น าแนวทางการ

แก้ไขปัญหาที่ได้ปฏิบัติแล้วมาตรวจสอบว่าจะด าเนินต่อไปตามแนวทางเดิม  หรือจะมีการปรับ
ทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่ เพ่ือปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา และการด าเนินงานดียิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต 
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กระบวนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ  
และกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

 

 โรงเรียนอนุบาลล าพูนได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และด าเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบ I-KASH Model มีกระบวนการท างาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 วิเครำะห์องค์กร   
 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน ได้ตระหนักถึงปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการด าเนินงานของ
สถานศึกษา เพราะเป็นข้อมูลที่สมดุลในการประเมินผลและกาพัฒนาให้เป็นไปตามทิศทางที่ก าหนด ทั้งตาม
ความต้องการของสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลล าพูนทั้งหมด โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่จะส่งผลต่อการด าเนินงานของอนุบาล
ล าพูน เป็น 2 บริบท คือ 

1. สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)  เป็นบริบทที่สถานศึกษาไม่สามารถควบคุมได้ หรือควบคุมได้
ในระยะสั้นๆ ประกอบด้วย 
1.1 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors : S) 
1.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors : T) 
1.3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) 
1.4 ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors : P) 

2.  สภาพแวดล้อมภายใน (2S 4M) เป็นบริบทที่สถานศึกษาสามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้อยู่ที่
การบริหารและจัดการตามสภาพความเหมาะสมของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
2.1 ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน (Structure and Policy : S1) 
2.2 ด้านการให้บริการและผลผลิต  (Service and Product : S2) 
2.3 ด้านบุคลากร (Man : M1) 
2.4 ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money : M2) 
2.5 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ (Material : M3) 
2.6 ด้านการบริหารจัดการ (Management : M4) 

ขั้นตอนที่ 2 สะท้อนปัญหำ 

บริบทของโรงเรียนทั้งสองบริบท มีอิทธิพลที่จะเอ้ือและไม่เอ้ือต่อกระบวนการบริหารและจัดการ 
การศึกษาของโรงเรียน ซึ่งการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาว่า ประเด็นใดเป็นโอกาส (กลยุทธ์เชิงบวก +) หรือเป็น
อุปสรรค (กลยุทธ์เชิงลบ - ) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ปัจจัยโดยสรุปได้ดังนี้ 
  บริบทของสภำพแวดล้อมภำยนอก  ตัวแปรที่เป็นปัจจัยส าคัญด้านโอกาส  คือ ผู้ปกครอง
ส่วนมากมีฐานทางเศรษฐกิจและการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง แม้อาชีพ ความมั่นคงจะแตกต่างตาม
นัยส าคัญแต่เห็นความส าคัญและประโยชน์ทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  จึงเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน
ระดมทุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในรูปแบบของสมาคมผู้ปกครองนักเรียน และครูโรงเรียน
อนุบาลล าพูน โดยมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนทั้งด้านโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ , โครงการห้องเรียนพิเศษ
ส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษา มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีกับสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ตลอดจนภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพเต็มรูปแบบและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งนโยบายการใช้โรงเรียนเป็นฐานในฐานะนิติบุคคลเกิดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการและมีอิสระด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตรงตามเป้าประสงค์ รวดเร็วทันต่อการพัฒนาองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ด้ำนอุปสรรค (กำรศึกษำคือกำรลงทุน)  ปัญหาในด้านการจัดสรรงบประมาณของต้นสังกัด
ไม่เพียงพอกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนที่ เน้นระบบเทคโนโลยีเป็นส่วน
ใหญ่  และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้โรงเรียนมีต้นทุนในการผลิตสูง ส่งผลให้โรงเรียนต้องระดมทุน
ทรัพยากรจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกมาสนับสนุน ซึ่งถูกระเบียบเงื่อนไขของระบบราชการ 
บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการแม้ผู้ปกครองในชุมชนมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งเงินทุนได้ และ
ปัญหาที่ส าคัญผู้ปกครองยุคปัจจุบันต้องประกอบอาชีพเพ่ือต่อสู้กับสภาวะเศรษฐกิจ  จึงท าให้มีโอกาสน้อยใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
  บริบทของสภำพแวดล้อมภำยใน จุดแข็งของโรงเรียนได้จัดระบบการบริหารและจัดการ
องค์การเพ่ือการศึกษา  มีการก าหนดโครงสร้างและหน้าที่โดยก าหนดวิสัยทัศน์  และวางยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ  มีเป้าประสงค์ของภารกิจที่ชัดเจน เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล และการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  มีการกระจายอ านาจการบริหาร โดยบุคลากรในโรงเรียนให้มีส่วนร่วมในการบริหารและ
ตัดสินใจ  แนวการจัดการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียน พัฒนากิจกรรมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ต่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมคุณธรรม น าสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีประสบการณ์ที่ทันเหตุการณ์บน
พ้ืนฐานของพลเมืองไทยและพลโลก  จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลเน้นสภาพความเป็นจริงอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง  พร้อมทั้งพัฒนาความก้าวหน้าของผู้เรียนโดยน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาที่ตรง
ตามศักยภาพ  ส่วนบุคลากรทางการศึกษา คือ ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้ได้รับความรู้
ทักษะในรูปแบบต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และที่สถานศึกษาจัดให้โดยจัดสวัสดิการให้การสนับสนุนให้
ถูกต้องตามระเบียบเป็นอย่างดี การบริหารงบประมาณใช้จ่ายตรงตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบการ
บริหารงบประมาณของส่วนราชการและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาล  ตรวจสอบ
ได้ โปร่งใส และใช้งบประมาณเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ  ด้านอ่ืน ๆ สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนสะอาดร่มรื่น มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบชั้นเรียนและนอก
ระบบชั้นเรียน ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละดับชั้น มีการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอนให้พร้อมและสะดวกต่อการใช้งาน  จัดการบริหารเน้นทีมงานหรือองค์คณะบุคคลท าให้การตัดสินใจรัดกุม  
เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียนมีผลต่อการส่งเสริมในการพัฒนาการศึกษาทุกๆ ด้าน 
  จุดอ่อนของโรงเรียน  โรงเรียนต้องใช้งบลงทุนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรม  อุปกรณ์เนื่องจากผู้เรียนมีความต้องการตามความถนัดและความสนใจท าให้ต้องจัดหาสื่อ  ขาด
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน  และสื่อที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้ไม่ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน 

 



6 
 

ผลกำรประเมินสถำนภำพของสถำนศึกษำ 
  ปรากฏว่า องค์กรอยู่ในทิศทางที่บริบทของสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส บริบทของ
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง วิเคราะห์แล้วอยู่ในลักษณะที่เอ้ือและเด่นต่อการขยายโอกาสและขยายงาน  
ซึ่งปัจจัยภายนอกที่เป็นก าลังส าคัญในการส่งเสริม และสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนและผู้เรียนพัฒนาเต็ม 
รูปแบบอย่างมีคุณภาพทุก ๆ ด้าน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากรสนับสนุนการกระจายอ านาจ
บริหารจัดการ  สนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายใน  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติและ
สากล  ตลอดจนความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชนและของผู้เรียน  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
คุณภาพมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ประหยัด ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
บ าเพ็ญประโยชน์มีจิตสาธารณะ และสุขภาพแข็งแรงได้มาตรฐานของเด็กไทย บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
เชื่อมโยงความเป็นสากล และมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย มีการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น มีทักษะชีวิตและทักษะใน
การตัดสินใจให้สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 จุดแข็ง (ภำยใน) 
- มีการบริหารจัดการโครงสร้างขององค์กรที่ชัดเจน 
- มีนโยบายของโรงเรียนที่สนองความต้องการของชุมชนและประเทศ 
- มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย พอเพียงและระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน 
- บุคลากรมีความมุ่งมั่น เสียสละ อุทิศเวลา ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 จุดอ่อน (ภำยใน) 
- ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

 โอกำส (ภำยนอก) 
- ผู้ปกครองมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ มีการศึกษา ให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดี 
- โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมือง มีความเจริญ เอื้อต่อการศึกษา 
- โรงเรียนมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ 
- หน่วยงานต้นสังกัดคาดหวังและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแบบอย่างในการพัฒนา 
- รอบโรงเรียนเป็นแหล่งวัฒนธรรมเอื้อประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ ผู้เรียนและครูผู้สอน 

 อุปสรรค (ภำยนอก) 
- การจราจรติดขัด มีปัญหาการคมนาคม 
- สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ค่อนข้างมีเสียงดังบางขณะ มีมลพิษทางอากาศ 

 

3.พัฒนำสู่กรอบแนวคิด 
3.1 เตรียมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ 

3.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
     สถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 

3.1.2 สร้างจิตส านึกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
สร้าง ความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความรู้และแนว
ทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง วางแนวปฏิบัติในการด าเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพท่ีชัดเจน เป็นมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน 
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3.2 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำนกำรศึกษำ 
3.2.1  วิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน  
          การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
3.2.2  วิเคราะห์มาตรฐานอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเก่ียวข้องอีก เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล  

 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม ฯลฯ และความต้องการของสังคม ชุมชน    
 และบริบทของสถานศึกษา  

3.2.3  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน 
 

3.3 ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำและตัวบ่งชี้ 
3.3.1  คณะกรรมการร่วมกันก าหนดมาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาจุดเน้น นโยบาย 

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มคน 
3.3.2  ก าหนดค่าเป้าหมายส าหรับแต่ละมาตรฐานการศึกษา ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ทุกปี

การศึกษา เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกคนยึดถือ
เป็นเป้าหมายของการด าเนินงานที่รับผิดชอบ ให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลล าพูน  

3.3.3  ก าหนดประเด็นพิจารณาของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือสามารถวัดและประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ได้ 
          ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3.3.4 ประชาพิจารณ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการน ามาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนอนุบาลล าพูน เผยแพร่ และรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น 
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ด้วย
วิธีการประชุมระดมความคิด และส ารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามแบบสอบถาม
ประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลล าพูน 

3.3.5 น ามาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่ผ่านการประชาพิจารณ์ มาจัดท าเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาลล าพูน)  และจัดท า
เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล (แบบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

 

3.4 ตรวจสอบและทบทวนมำตรฐำน 
3.4.1 จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา น าตัวบ่งชี้ ประเด็น

พิจารณา และค่าเป้าหมายที่ ได้  มาตรวจสอบ และทบทวน โดยพิจารณ าจาก
ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

3.4.2  ขอความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

       3.5 ประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และน าไปเป็นเป้าหมาย 

และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และสถานศึกษา หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 4 พิชิตจุดด้อย 
   ด าเนินการออกแบบการด าเนินงาน และวางระบบการด าเนินงานของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  เช่น การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน หน้าที่ของแต่ละฝ่าย กรอบการท างาน โดยการแต่งตั้งค าสั่ง
คณะกรรมการระบบประกันคุณภาพ และก าหนดหน้าที่ของแต่ละทีมไว้เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการ ก าหนดทีมที่รับผิดชอบ ออกเป็น 8 ทีม ได้แก่ 

1. ทีมน าองค์กร ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร มีหน้าที่  
1) ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

2) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ ในการจัดท าระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

3)  เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการ 
ประกันคุณภาพภายใน 

4) ก ากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
5) สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่า

การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. ทีมสะท้อนสายชั้น (ทีมติดตาม ตรวจสอบสายชั้น ป.1) 
3. ทีมสะท้อนสายชั้น (ทีมติดตาม ตรวจสอบสายชั้น ป.2) 
4. ทีมสะท้อนสายชั้น (ทีมติดตาม ตรวจสอบสายชั้น ป.3) 
5. ทีมสะท้อนสายชั้น (ทีมติดตาม ตรวจสอบสายชั้น ป.4) 
6. ทีมสะท้อนสายชั้น (ทีมติดตาม ตรวจสอบสายชั้น ป.5) 
7. ทีมสะท้อนสายชั้น (ทีมติดตาม ตรวจสอบสายชั้น ป.6) 

มีหน้าทีด่ังนี้ 
1)  ตรวจสอบการจัดท าเครื่องมือ และเกณฑ์การพิจารณา 
2)  ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในแต่ละสายชั้นตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
3)  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการน า 
       เครื่องมือ 
4)  ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไปเก็บรวบรวมข้อมูลตามสายชั้นที่ 
       รับผิดชอบ 
5) รวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของสายชั้น 
6) จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีของสายชั้น ให้เสร็จสิ้นตามปฏิทิน   

ปฏิบัติงาน 
7) จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
9) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
10) ภายในของสถานศึกษา 
11) แต่ละสายชั้นแต่งตั้งคณะท างานระบบประกันเพ่ิมเติมในแต่ละสายชั้นตามบริบท 
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12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
8. ทีมสะท้อนองค์กร (ทีมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) มีหน้าที่ดังนี้ 

1) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกสายชั้นตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
2) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการน า  
    เครื่องมือประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไปเก็บรวบรวมข้อมูลทุกสายชั้น 
3) รวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละสายชั้น 
4) จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีของโรงเรียน ให้เสร็จสิ้นตามปฏิทิน 
    ปฏิบัติงาน 
5) จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
6) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
7) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ภายในของสถานศึกษา 
8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

ขั้นตอนที่ 5 ร้อยรัดสู่ควำมย่ังยืน 
 การด าเนินงานระบบประกันจะต้องน ากระบวนการด าเนินงานทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นมาประมวลผล และ
ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานในล าดับต่อไป เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานไปสู่ความยั่งยืน 
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บริบททั่วไปของโรงเรียนอนุบำลล ำพูน 
 

โรงเรียนอนุบาลล าพูนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6  มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,665 คน  มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 
140 คน ผู้ปกครองมีความต้องการและมีความคาดหวังว่าเมื่อส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลล าพูน 
บุตรหลานของตนจะเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีความสามารถด้านวิชาการ 
สามารถเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงต่างๆ ได้ 
 โรงเรียนมีความตระหนักและได้มุ่งมั่นสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   โดยได้ระดมความคิดเห็นจากผู้ปกครอง  ครู  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกันก าหนดเป้าหมายการด าเนินการจัดการศึกษา มีความเห็นที่สรุป
ได้ว่าต้องเร่งพัฒนาองค์กรในทุกด้านเพ่ือการจัดการเรียนการสอนสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และใน
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลล าพูนเพ่ือให้สู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น มีแนวคิดหลัก
โดยการพัฒนาสถานศึกษาเชิงระบบ ซึ่งการพัฒนาเชิงระบบสามารถน าไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลล าพูนเพ่ือให้สู่เป้าหมายที่ต้องการได้ จึงได้ก าหนดการด าเนินงานระบบคุณภาพของ
สถานศึกษาเป็น 5 ระบบคือ  
  1. ระบบการจัดการเรียนรู้   
  2. ระบบช่วยเหลือดูแลเด็ก  
  3. ระบบกิจกรรมนักเรียน  
  4. ระบบพัฒนาบุคลากร  
  5. ระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบสนับสนุน  
 

 นอกจากนี้โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล มีการพัฒนาหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพ่ือให้
ได้ผู้ เรียนที่มีคุณภาพ คือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ  (Learner Profile) เทียบเคียง
มาตรฐานสากล (World class standard) และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) ซึ่งเป็นผู้มีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 

1. เป็นเลิศทางวิชาการ 
2. สื่อสารสองภาษา 
3. ล้ าหน้าทางความคิด 
4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

 อนึ่ง ในการบริหารเพ่ือให้โรงเรียนมีมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากลนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานที่น าไปสู่ความส าเร็จ และเกิดผลตามที่พึงประสงค์ โรงเรียนต้องมีการปรับ
กระบวนทัศน์ทางการศึกษา การปรับปรุงการเรียนรู้ และการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ ให้สอดรับกับ
การเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล โดยมีล าดับขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1.  การก าหนดสิ่งที่ต้องการปฏิบัติและพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Goal Setting) 
2.  การค้นหา (Search) ความเป็นเลิศในสิ่งที่ต้องการศึกษา และค้นหาเพื่อตอบค าถามว่า โรงเรียน 

ที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศได้ท าอะไรดีในสิ่งที่เราต้องการปรับปรุง 
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1. การวิเคราะห์ตนเอง (Self – Study) เพ่ือหาจุดแข็งจุดอ่อนของตนเองโดยใช้วิธีการท า SWOT  
Analysis 

2. การรวบรวมข้อมูล (Collect) เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศว่า  
ได้ท าสิ่งนั้น อย่างไร 

5. การวิเคราะห์ (Gap Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติที่เป็นเลิศกับ 
การปฏิบัติงานของตนเอง และหาสาเหตุที่ท าให้เกิดความแตกต่างของสิ่งที่ต้องการพัฒนา 

6. การตรวจสอบ (Check) ตนเอง และตั้งเป้าหมายเพื่อปรับทิศทาง หาข้อเสนอการปรับปรุง 
โรงเรียน 
 

ปรัชญำ   
    สุวิชาโน  ภว    โหติ  (ผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญ) 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนอนุบาลล าพูน บริหารจัดการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ภายใต้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบบริหารการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาสู่มาตรฐานชาติและ

มาตรฐานสากล 
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง และยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความเป็นไทยภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
4. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

อัตลักษณ์ ระดับปฐมวัย   :  มิตรภาพดี มีจิตวิทยาศาสตร์    
ระดับประถมศึกษา  :  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่ความพอเพียง 

 

เอกลักษณ์   
โรงเรียนเสริมสร้างให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับผู้เรียน 

   

เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเสมอภาค มีคุณภาพและมาตรฐาน 
3. มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาท้ังในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ได้มาตรฐานสากลบน

พ้ืนฐานของความเป็นไทย 
5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
6. มีระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่มีประสิทธิภาพ    
 

ยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำน 
โรงเรียนอนุบาลล าพูน ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ที่จะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์  ภารกิจ และ

เป้าประสงค์หลัก  5 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู้เรียน ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกมุ่งสู่สากล และเสริมสร้างศักยภาพความเป็นพลโลก 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้       
โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมศักยภาพด้านคุณลักษณะการเป็นพลโลก(World Citizen)ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างภาคี
เครือข่าย โรงเรียน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน  ทั้งภายในและต่างประเทศ  สู่ระบบ TQA ด้วยระบบคุณภาพ 
  

ภำพควำมส ำเร็จ  (Success) 
 

ผู้เรียน : ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อันหมายถึง เป็นคนเก่ง สามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รักการอ่านและการค้นคว้า เป็นคนดีมีคุณธรรม มีทักษะการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข ตามแนววิถีพุทธ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถสืบสานวัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้อง ภายใต้บริบทของสังคมโลกใหม่ มีศักยภาพและความสามารถ
ระดับสูงในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือสร้างความรู้และน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
 

ครู : ครูมีการพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ในการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มี
ทักษะการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน สื่อนวัตกรรม มีการวัดและ
ประเมินผลและสร้างเกณฑ์ประเมินผลอย่างหลากหลายและน าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการจัด 
การเรียนการสอน 
 

ผู้บริหำร : ใช้หลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการ มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
งานในเชิงรุกเพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โรงเรียน : เป็นโรงเรียนชั้นน าที่มีคุณภาพระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard) มี
เอกลักษณ์เด่นชัด เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการ
หลักสูตรนานาชาติ (International Program) และเป็นต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ (โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า) 
และเป็นสถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดย
ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

ผู้ปกครองและชุมชน : ศรัทธา เชื่อมั่นในคุณภาพให้การยอมรับ มีความรู้สึกผูกพันและมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของโรงเรียน 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติศาสน์กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทางาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
9. ใจบุญ 

 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

จุดเน้น  โรงเรียนอนุบาลล าพูนด าเนินงานตามจุดเน้นที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนด
ไว้ ดังนี้ 
จุดเน้นด้ำนผู้เรียน 
 1. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 

1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาที่
สมดุล  เหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ  
      (O- NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

              1.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้าน 
                     ค านวณ และด้านการใช้เหตุผล ที่เหมาะสม 

  1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว 
        และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 
  1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต  ทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  และทักษะการสื่อสาร 
        อย่างสร้างสรรค์ อย่างน้อย 2 ภาษา  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือใน 
        การเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวัย 

 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม 
  2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม 
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3.1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 

3.2 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

จุดเน้นด้ำนครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 1. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และการวัด
ประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเหมาะสม 

1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งโรงเรียน 
1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิด

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
1.5 ครูจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
1.6 ครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
 3. ครูและผู้บริหารมีขวัญและก าลังใจในการท างาน           
 4. องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วางแผนและสรรหาครูให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน 

จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 1. สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อการ
ด าเนินงาน 

1.1 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ โดย
สถานศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูท าแผนพัฒนาเป็นรายห้องเรียน 

1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยใช้มาตรฐานสถานศึกษา 
1.3 สถานศึกษาพัฒนาระบบก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที่มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
1.4 สถานศึกษาเชิดชูเกียรติห้องเรียนและนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

     2. สถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2.1 สถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.2 สถานศึกษาส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ค ำอธิบำยของมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  
หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และพัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่ส าคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
หมายถึง การด าเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างความม่ันใจด้านคุณภาพการศึกษา 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน

และท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และ
ประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพของมำตรฐำนมี 5 ระดับ 
 ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
 ระดับ 4 ดีเลิศ 
 ระดับ 3 ดี 
 ระดับ 2 ปานกลาง 
 ระดับ 1 ก าลังพัฒนา 
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ค ำอธิบำยและระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ โรงเรียนอนุบำลล ำพูน 
 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน ได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยวิเคราะห์นโยบายการจัด 
การศึกษาของประเทศ มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐาน
การศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาเกี่ยวข้องอีก เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม ฯลฯ และความต้องการของสังคม ชุมชน และบริบทของ
สถานศึกษา แบ่งออกเป็น 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 12 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 6 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 6 ตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนอนุบาลล าพูนมีรวมทั้งสิ้น 3 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี้ ในแต่ละมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ได้ก าหนดค าอธิบาย ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล
และเกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ การก าหนดระดับคุณภาพของแต่ละตัวบ่งชี้ นั้น ได้ก าหนดระดับคุณภาพ
ออกเป็น  5 ระดับ ดังนี้  

คุณภาพระดับ 1 หมายถึง ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับก าลังพัฒนา มีการด าเนินการแต่ด าเนินการได้
ไมดีเท่าท่ีควร ต้องทบทวนการด าเนินงาน และหาจุดบกพร่องส าหรับแก้ไขปรับปรุง 

คุณภาพระดับ 2 หมายถึง ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง หากเป็นด้านผู้เรียนจะสามารถท า 
                     ได้โดยต้องมีผู้ชี้แนะ ก ากับ ควบคุม  
คุณภาพระดับ 3 หมายถึง ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี ที่ผู้เรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา 
  สามารถบรรลุตามเกณฑ ์
คุณภาพระดับ 4 หมายถึง ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีเลิศ ผลที่เกิดขึ้นที่ขยายผลในวงกว้างออกไปใน 
                     เครือข่ายหรือระดับกลุ่ม   
คุณภาพระดับ 5 หมายถึง ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ผลที่เกิดขึ้นมถีึงความโดดเด่นของ 
  เรื่องนั้น ๆ ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


