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  เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาปี 2563 - 2565 ของโรงเรียนอนุบาลล าพูนนี้ ได้จัดท า
ขึ้นโดยมีสาระส าคัญ  ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างชัดเจน โดยได้
ศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ยุทธศาสตร์ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 และโรงเรียนมาตรฐานสากล มาศึกษาสภาพปัญหาความ
ต้องการ โดยใช้รูปแบบ ADLI  การใช้วงจรควบคุมคุณภาพ PDCA การบริหารงานรูปแบบ I KASH model  
ตลอดจนการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาโดยใช้ SWOT Analysis เพ่ือน ามาใช้ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์      
พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา มีความสอดคล้องกันและเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่จะให้ผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล    
  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาปี 2563 – 2565 ของสถานศึกษาฉบับนี้ได้รับความ
ร่วมมือจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน  
ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่ง  ท าให้การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนอนุบาลล าพูนมีความสมบูรณ์ สามารถน าไปเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและเป็นที่ยอมรับของ
สังคม และตามเกณฑ์คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามที่ก าหนดไว้     
 
    โรงเรียนอนุบาลล าพูน ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรรมการจัดท า
เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาปี 2563 - 2565 คณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลล าพูน และคณะ
ผู้จัดท าทุกท่านที่ท าให้เอกสารเล่มนี้ส าเร็จเป็นรูปเล่ม  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาปี 2563 - 2565 โรงเรียนอนุบาลล าพูน  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และท าให้การด าเนินงานในการ
พัฒนางานโรงเรียนอนุบาลล าพูนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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สำรบัญ 
เรื่อง           หน้ำ 
ค าน า       
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทน า          1 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษา  (SWOT Analysis)    13 
ส่วนที่ 3 เป้าหมายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2565   20 
           เป้าหมายด้านคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   25 
ส่วนที่ 4 กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณและแผนการเบิกจ่าย     27 
ส่วนที่ 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพและรายงาน      50 
ภาคผนวก          56 
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ส่วนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
 

1.ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

 ที่อยู ่: เลขที4่1  ถนนสนามกีฬา  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง    จังหวัดล าพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 
 สังกัด : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 1 
 โทรศัพท์ : 053511087 โทรสาร : 053511878  

E-Mail :  anubanlamphun@gmail.com 
 เว็บไซต์ : http://www.ablpn.ac.th 
 เปิดสอน : ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 
 
2. ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนอนุบาลล าพูนตั้งอยู่เลขที่ 41  ถนนสนามกีฬา   ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง   จังหวัดล าพูน  
รหัสไปรษณีย์ 51000 โทรศัพท์ 053-511087  โทรสาร 053-511878   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
โรงเรียนอนุบาลล าพูน สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2498 ที่บริเวณวัดจามเทวี เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวสูงจากพ้ืนดิน
ประมาณ  1 เมตร กว้าง  11 เมตร  ยาว 52 เมตร  หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์  มีห้องเรียนจ านวน 6 ห้องเรียน  
กระทรวงศึกษาธิการให้งบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน 136,000 บาท เปิดสอนเมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  พ.ศ. 2499    
 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 ทางจังหวัดล าพูนได้ย้ายโรงเรียนอนุบาลล าพูน ไปอยู่ที่ถนนอัฏฐารส  ซ่ึง
แต่เดิมเป็นโรงเรียนการช่างสตรีของกรมอาชีวศึกษา  โรงเรียนอนุบาลล าพูนสังกัดกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญ
ศึกษา   โรงเรียนมีเนื้อที่ 3 งาน 97 ตารางวา  พ้ืนที่คับแคบไม่เพียงพอที่รับนักเรียนได้และผู้ปกครองนิยมส่งบุตร
หลานเข้าเรียนกันมาก จึงต้องน านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ไปฝากเรียนที่วัดช้างรอง  ต่อมาได้รับ
งบประมาณสร้างอาคารหลังใหม่แทนที่หลังเก่าเป็นอาคารครึ่งไม้ครึ่งตึก  ใต้ถุนโล่ง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ต่อเติมชั้น
ล่างอีก 4 ห้องเรียน และก่อสร้างห้องน้ าแบบ 035 ได้ย้ายนักเรียนที่ฝากเรียนวัดช้างรองมาเรียนรวมกัน และในปี 
2511 ได้รับงบประมาณสร้างโรงครัว-โรงอาหาร 1 หลัง  
 พ.ศ.2516 ได้รับบริจาคที่ดินแห่งใหม่จากท่านเจ้าพงษ์ธาดา  ณ ล าพูน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 7623  เนื้อท่ี 
6 ไร่  22 ตารางวา ตั้งอยู่ถนนสนามกีฬา กรมสามัญศึกษาซื้อที่ดินเพ่ิมเติมอีก 4 ไร่ 3 งาน  รวมเนื้อที่ทั้งหมด 10 
ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา ต่อมาเทศบาลเมืองล าพูนขอขยายถนนเป็นทางสาธารณะโรงเรียนจึงเหลือเนื้อที่  9 ไร่ 1
งาน 39 ตารางวา  และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 504  จ านวน 10 ห้องเรียน   
 พ.ศ.2517 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 504  จ านวน 6 ห้องเรียน  และสร้างบ้านพักครูแบบ 
410  จ านวน 1 หลัง   ห้องน้ าห้องส้วมแบบ 210  จ านวน 2 หลัง 
 พ.ศ.2519 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 505 จ านวน 8 ห้องเรียน 1 ห้องประชุม ห้องน้ าห้อง
ส้วมแบบ 210 จ านวน 1 หลัง   ย้ายนักเรียนชั้นประถมมาเรียนสถานที่แห่งใหม่   
 พ.ศ.2523 โรงเรียนอยู่ในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ย้ายนักเรียนชั้น
อนุบาลเรียนรวมกันทั้งหมด (สถานที่โรงเรียนใช้เป็นที่ท าการส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดล าพูน)  
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 พ.ศ.2525 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 203 จ านวน 1 หลัง อาคารชั่วคราว 8 
ห้องเรียน 1 หลัง   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 505  จ านวน  6 ห้องเรียน 1 หลัง และติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน 
 พ.ศ.2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 505(สปช.408)  จ านวน 8 ห้องเรียน 1 ห้อง
ประชุม  และห้องน้ าห้องส้วม แบบ สปช.601/2526  จ านวน  2 หลัง  
 พ.ศ.2529 ได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะช า 1 หลังและผู้ปกครองบริจาควัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน 
 พ.ศ.2531 ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ า ห้องส้วมแบบพิเศษ  2 ชั้น 8 ที่นั่ง  
 พ.ศ.2531 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นระดับประถมศึกษา  รับรางวัลพระราชทาน 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  นับเป็นเกียรติประวัติอันสูงส่งของโรงเรียน 
 พ.ศ.2534 ได้รับบริจาคเงินจากผู้ปกครอง สร้างถังเก็บน้ าบาดาลและอาคารสหกรณ์จ านวน 1 หลัง 
 พ.ศ.2535 ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ า ห้องส้วม แบบ สปช.602/26  10 ที่นั่ง 1 หลัง   
 พ.ศ.2536 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 504 (อาคารพงษ์ธาดา)  
 พ.ศ.2537 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/2526  
 พ.ศ.2539 ได้สร้างอาคารประกอบ อาคารแบบพิเศษจากเงินบ ารุงการศึกษา 
 พ.ศ.2540 ผู้ปกครองบริจาคเงิน ต่อเติม อาคารเรียนแบบ 505 (สปช.408)  จ านวน  4 ห้องเรียน 
 พ.ศ.2543 ปรับปรุงอาคารชั่วคราว 8 ห้องเรยีน  เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษา 
 พ.ศ.2544 รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  ท าลานกีฬาต้านยาเสพติด  
   พ.ศ.2546 รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน สร้างอาคารเอนกประสงค์ 
(อาคารบงกชประเสริฐ)  ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน  งบประมาณ 1,200,000.- บาท 
 พ.ศ. 2546 โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาการ พุทธศักราช 2546 ได้ย้ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2  
ไปเรียนสถานที่เดิม  ถนนอัฏฐารส   
 พ.ศ.2550  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 (3 ชั้น) 
 พ.ศ.2552  ได้ย้ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1-2 จากที่ตั้ง ถ.อัฏฐารส  มาเรียนรวมกัน   
 พ.ศ.2553  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบสปช.105/29  2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง และ ปี 2554  ได้รับ
งบประมาณต่อเติมชั้นล่าง   
 
3.  ข้อมูลผู้บริหาร 
3.1  ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ นายวรเชษฐ์   จันทร์ภิรมภ ์วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.)     
สาขาการบริหารการศึกษา    ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2557  
3.2  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  2  คน 
         1) นายสุรศักดิ์  นามบุปผา  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา   สาขาการบริหาร
การศึกษา  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2553 

2) นางธมณณัฏฐ์   นามจันทร์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหาร
การศึกษา   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.2557 
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4.  ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) 
ในปีการศึกษา 2561  โรงเรียนเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6  มีจ านวนนักเรียนจ าแนก
ตามระดับชั้น และการคาดคะเนจ านวนนักเรียนล่วงหน้า 3 ปี  ดังนี้ 

นักเรียนชั้น ปีปัจจุบัน 2563 ปีล่วงหน้า 3 ปี 
2563 2564 2565 

ก่อนประถมศึกษา 
อนุบาลปีที่ 1 120 

 
120 

 
120 134 

อนุบาลปีที่ 2 150 150 150 151 
อนุบาลปีที่ 3 150 150 150 150 
ประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีที่ 1 274 

 
280 

 
280 280 

ประถมศึกษาปีที่ 2 266 274 280 280 
ประถมศึกษาปีที่ 3 218 266 275 280 
ประถมศึกษาปีที่ 4 250 250 266 266 
ประถมศึกษาปีที่ 5 215 250 250 275 
ประถมศึกษาปีที่ 6 211 215 250 266 
รวมทั้งสิ้น 1,854 1,955 2,021 2,067 

 
5.  ข้อมูลครูและบุคลากร 
 5.1  จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามหน้าที่ เพศ  ระดับการศึกษา   
 
ประเภทบุคลากร 

จ านวน ระดับการศึกษาสูงสุด 
ชาย หญิง รวม ต่ ากว่า 

ป.ตรี 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
ผู้อ านวยการ 1 - 1 - - 1 - 
รองผู้อ านวยการ 1 1 2 - 1 1 - 
ครูประจ าการ  6 52 58 - 40 18 - 
ครูอัตราจ้าง 7 16 23 - 23 - - 
ครูอัตราจ้าง
ชาวต่างชาติ 

3 4 7 - - - - 

นักการ/ภารโรง 6 2 8 8 - - - 
รวม 24 75 99 8 64 20 0 

    
ระดับประถมศึกษา     
อัตราส่วนจ านวนครู : นักเรียน  เท่ากับ  1 : 28 
อัตราส่วนจ านวนนักเรียนต่อห้อง  (เฉลี่ย คน : ห้องเรียน) 
     ช่วงชั้นที่ 1   35 คน  :  ห้องเรียน 
  
     ช่วงชั้นที่ 2   36 คน  :  ห้องเรียน 
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มีจ านวนครูครบชั้น 
ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์  เท่ากับ 19 ชั่วโมง : สัปดาห์   
6. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
  โรงเรียนมีอาคารสถานที่ ได้แก่ อาคารเรียน  อาคารประกอบ และอ่ืนๆ เพื่ออ านวยความสะดวก  
สนับสนุนให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
  6.1 โรงเรียนมีอาคารสถานที่ ได้แก่ อาคารเรียน  อาคารประกอบ และอ่ืนๆ  เพ่ืออ านวยความ
สะดวก  สนับสนุนให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
       อาคารเรียน 
     1. อาคารเรียนแบบ 504  ใช้เป็นห้องเรียนจ านวน  16  ห้องเรียน  ห้องพิเศษ 1 ห้องเรียน 
        (อาคารพงษ์ธาดา) 
 2. อาคารเรียนแบบ 505  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์,ห้องนาฏศิลป์,ห้องดนตรี, 
        (อาคารเก็ดตะหวา)  ห้องจริยศึกษา,ห้องการศึกษาพิเศษ,ห้องศูนย์อาเซียน,ห้องสมุด, 
     ห้องเรียนสีเขียว,ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องพยาบาล 
 3. อาคารเรียนแบบ 505  ใช้เป็นห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 3  ห้องเรียน  
        (อาคารสบันงา)  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2  ห้องเรียน  
     ห้องวิชาการ  1 ห้อง 
     ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  1 ห้อง 
    4. อาคารเรียนแบบ 505 (สปช.408)  ใช้เป็นห้องเรียนระดับก่อนประถม 6  ห้องเรียน 
       (อาคารซอมพอ)   ห้องดนตรี  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องวิทยาศาสตร์   
      ห้องศูนย์ก่อนประถมศึกษา ห้องผู้บริหาร  ห้องธุรการ 
      หอ้งการเงิน และห้องประชุม 
 5. อาคารเรียนชั้นเดียว  ใช้เป็นห้องประชุม  
       (อาคารบงกชประเสริฐ) 
 6. อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ใช้เป็นห้องเรียนจ านวน    16 ห้องเรียน  
                (อาคารสัตตบงกช)  ห้องส่งเสริมศักยภาพจ านวน  2 ห้องเรียน 
 7. อาคารแบบ สปช.105/29 หอ้งเรียน ICT  4 ห้องเรียน ห้องพิเศษ  4 ห้องเรียน 
      อาคารประกอบ 
   1. อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/2526  จ านวน   1  หลัง   
   2. อาคารศูนย์การเรียนภาษาอังกฤษ  จ านวน   1 หลัง  
    3. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กหัวแหลม   จ านวน   1 หลัง 
     4. โรงประกอบอาหาร    จ านวน   1 หลัง 
    5. ส้วม       จ านวน   6  หลัง  
  6.2 ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 
   1. คอมพิวเตอร์  มีจ านวนทั้งหมด    270  เครื่อง 
   ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้          115  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน                     105  เครื่อง 
   ใช้ในงานบริหาร                                     50  เครื่อง 
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   2. ข้อมูลสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีประเภท หนังสือเกี่ยวกับการเรียนการสอน ICT  56 
เล่ม สื่อ CD/DCD  150 เรื่อง 
  3. สื่อประเภท เครื่องโปรเจคเตอร์   รวม   18 เครื่อง 

ห้องประชุมซอมพอ        1 เครื่อง 
ห้องประชุมบงกชประเสริฐ       1 เครื่อง 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1        1 เครื่อง 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2        1 เครื่อง 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3               1 เครื่อง 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ สายชั้นอนุบาล         1 เครื่อง 
ห้องเรียนพิเศษ ป.1/1          1 เครื่อง 
ห้องเรียนพิเศษ ป.4/5             1 เครื่อง 
ห้องเรียนพิเศษ ป.4/1        1 เครื่อง 
ห้องเรียนพิเศษ ป.5/1         1 เครื่อง 
ห้องเรียนพิเศษ ป.6/1                           1 เครื่อง 
ห้องศูนย์สื่อ ป.3           1 เครื่อง 
ห้องสุมด         1 เครื่อง 
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์        1 เครื่อง 
ห้องเรียนคณิตศาสตร์                2 เครื่อง 
ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                2 เครื่อง   

   4. กระดานอิเลคทรอนิกส์   รวม     4 ชุด 
ห้องคอมพิวเตอร์ 1          1 ชุด    
ห้องคอมพิวเตอร์ 2        1 ชุด 
ห้องคอมพิวเตอร์ สายชั้นอนุบาล       1 ชุด 
ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ        1 ชุด 

5. เครื่องโทรทัศน์ (TV)   รวม          53 เครื่อง 
6. รับสัญญาณดาวเทียมไกลกังวล    
1. ห้องอัจริยะ         2 เครื่อง 

   2. ห้องเรียนเด็กพิเศษ        2 เครื่อง 
    3. ห้องเรียนดนตรีไทย        2 เครื่อง 
    4. ห้องเงินทองของมีค่า        2 เครื่อง 
    5. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 2       2 เครื่อง 
    6. ห้องนาฏศิลป์         2 เครื่อง 

7.  รับสัญญาณไทยคิดไทยคม 
ห้องเรียนศิลปะ ตึก ICT     1 เครื่อง 
ห้องหัวแหลม      1 เครื่อง 
8.รับสัญญาณท่ัวไปห้องสมุด    2 เครื่อง 
9. ห้องเรียนทุกห้องเรียน                  36 เครื่อง 
10. ห้องพยาบาล      1 เครื่อง   
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6.3 ห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ และมีจ านวนคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
   1. ห้องคอมพิวเตอร์    มีจ านวนคอมพิวเตอร์ดังนี้ 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1   จ านวน 26  เครื่อง    
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2   จ านวน 30  เครื่อง     
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  3   จ านวน 30  เครื่อง       
            ห้องคอมพิวเตอร์อนุบาล   จ านวน 19  เครื่อง 
   2. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง   จ านวน   1  เครื่อง   
   3. ห้องวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 1 ห้อง  จ านวน   3  เครื่อง 
   4. ห้องคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  1 ห้อง  จ านวน   5  เครื่อง 
   5. ห้องเรียนสีเขียว              จ านวน   5  เครื่อง   
   6. ห้องศูนย์พัฒนาเด็กหัวแหลม    จ านวน   5  เครื่อง  
             7. ห้องศูนย์การเรียน ป.3      จ านวน   1  เครื่อง 
   8. ห้องสมุด       จ านวน  12  เครื่อง 
   9. ห้องธุรการ     จ านวน     5  เครื่อง  
  10. ห้องการเงิน          จ านวน     8  เครื่อง   
  11. ห้องวิชาการ       จ านวน     4  เครื่อง 
  12. ห้องธนาคารโรงเรียน    จ านวน     1  เครื่อง 
  13. ห้องพยาบาล      จ านวน     1  เครื่อง 
  14. ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ    จ านวน     2  เครื่อง 
  15. ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน     1  เครื่อง 
  16. ห้องเรียนพิเศษ  
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1   จ านวน     7  เครื่อง 
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5   จ านวน     1  เครื่อง 
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1   จ านวน     7  เครื่อง 
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1   จ านวน     7  เครื่อง 
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1   จ านวน     1  เครื่อง 
  17. ห้องพักครูแต่ละสายชั้น  
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   จ านวน     1  เครื่อง 
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   จ านวน     1  เครื่อง 
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   จ านวน     1  เครื่อง 
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   จ านวน     1  เครื่อง 
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   จ านวน     1  เครื่อง 
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จ านวน     1  เครื่อง 
   - ชั้นอนุบาล    จ านวน     3  เครื่อง 
   - ห้อง ICT Sever       จ านวน     2  เครื่อง 
  6.4  พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม  นันทนาการ ได้แก่  ลานอเนกประสงค์  ห้องประชุม  สนามเด็กเล่น 
(เครื่องเล่นสนาม) 
  6.5  ห้องสมุดมีขนาด 243 ตารางเมตร   มีจ านวน  1 ห้อง  จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด  
16,000 เล่ม  ระบบสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน  ใช้ระบบ โปรแกรม PLS 3           
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7.  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน 
 1.  โรงเรียนอนุบาลล าพูนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองล าพูน ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนเมือง โรงเรียนไม่มีเขต
บริการจึงรับนักเรียนได้โดยไม่จ ากัดเขตพ้ืนที่ นักเรียนที่มาเข้าเรียนมาจากทุกอ าเภอในจังหวัดล าพูนและมี
นักเรียนจ านวนหนึ่งมาจากบางอ าเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น อ าเภอหางดง อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอสารภี เป็น
ต้น 
 2.  สภาพชุมชน  เป็นชุมชนเมือง    นักเรียนเป็นคนไทยพ้ืนราบทั้งหมด  คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100    
 3.  อาชีพผู้ปกครอง 
  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 33.05 
  เกษตรกรรม      ร้อยละ   8.25 
  รับจ้าง   ร้อยละ 40.12 
  ค้าขาย      ร้อยละ 19.58 
 4. ฐานะเศรษฐกิจของผู้ปกครอง 
  ยากจน   ร้อยละ  2.25 
  ปานกลาง  ร้อยละ 95.25 
  ดี   ร้อยละ   2.50 

5. ศาสนาที่ผู้ปกครองหรือนักเรียนนับถือ 
  ศาสนาพุทธ  ร้อยละ 99.75 
  ศาสนาคริสต์         ร้อยละ   0.25 
  ศาสนาอิสลาม    ร้อยละ   0 
8.  ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที ่ ชื่อบุคคล ภูมิปัญญาด้าน หมายเหตุ 
1 นายนันท์    นันชัยศักดิ์ ครูภูมิปัญญาวรรณกรรมล้านนา(สกศ.)  
2 พระนิรันดร์  ชาตวิริโย พุทธศาสนา  
3 นายวรพล  สภาวจิตร ดนตรีสากล  
4 นายสุธรรม  ปาระพรหม นาฏศิลป์  
5 น.ส.จรรยา    ปาระพรหม ทอผ้าพื้นเมือง  
 
 
 
 
9.  แหล่งเรียนรู้ 
  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ได้แก่  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องเรียนสีเขียว       
ห้องเงินทองของมีค่า  ห้องพุทธจริยะ ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ลานอเนกประสงค์  ห้องประชุม สวนสมุนไพรใกล้
ตัว  ไม้ยืนต้น(ต้นไม้พูดได้)  ศูนย์เสาะแสวงหาผู้มีความสามารถพิเศษ 
 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ได้แก่  การทอผ้าบ้านแม่สาร,บ้านยู้และบ้านเวียงยอง  การประดิษฐ์ธูปชุมชนสัน
ดอนรอม  การท าเทียน/เจลหอมบ้านเทียนปัญญา  กาดขัวมุง   โรงงานผลิตน้ าดื่ม  ตลาดสดหนองดอก  
ห้างสรรพสินค้า    สนามกีฬาจังหวัด  สวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ  แม่น้ ากวง  แม่น้ าสาร 
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 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  หอสมุดแห่งชาติ  พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองล าพูน  พิพิธภัณฑ์  วัดต้นแก้ว(วิถีชีวิต
ชาวยอง)  ห้องสมุดประชาชน  สถาบันวิจัยหริภุญชัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน   องค์การบริหารส่วน
ต าบล เวียงยอง,ต้นธง โรงบ าบัดน้ าเสียเทศบาลเมืองล าพูน  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  สถานีอุตุนิยมวิทยา  
ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัด   ศูนย์สมุนไพรเทศบาลเมืองล าพูน  สวนสมุนไพรมนภัทร 
 วัดพระธาตุหริภุญชัย   วัดจามเทวี  วัดมหาวัน  วัดพระคงฤๅษี  วัดสังฆาราม  วัดพระยืน  วัดบ้านหลวย   
วัดสันดอนรอม  วัดธงสัจจะ วัดศรีเมืองยู้  วัดแม่สาร  วัดช้างรอง  วัดกู่เหล็ก วัดสันป่ายางหลวง  และวัดชัยมงคล 
  อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  กู่ช้าง  กู่ม้า  กู่ไก่  ประตูเมืองหริภุญชัย  เช่น ประตูช้างสี   ประตูท่านาง  
ประตูท่าสิงห์  ประตูท่าขาม  ประตูลี้  และประตูมหาวัน   
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10.  โครงสร้างหลักสูตร   หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลล าพูน  ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนเป็นรายปี  ดังนี้ 
โครงสร้างเวลาเรียน  ห้องเรียนปกติ โรงเรียนอนุบาลล าพูน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน  ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  840 840 840 840 840 840 
    ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
    คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
    วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 120 120 120 120 120 120 
          * ประวัติศาสตร์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
          * ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

 
(80) 

 
 
(80) 

 
 
(80) 

 
 
(80) 

 
 
(80) 

 
 
(80) 

          * หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 
          * เศรษฐศาสตร์ 
          * ภูมิศาสตร์ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
    ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
    ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 
 รายวิชาเพ่ิมเติม 240 240 240 240 240 240 
    เสริมทักษะการอ่านเขียน (ภาษาไทย)  40 40 40    
    เสริมทักษะคณิตศาสตร์  40 40 40 40 40 40 
    เสริมทักษะวิทยาศาสตร์    40 40  
    หน้าที่พลเมือง  40 40 40 40 40 40 
    เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 40 40 40    
    เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร    40 40 40 
    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 80 80 80 80 80 80 
    การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (Knowledge  Inquiry)      40 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
     * กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
     * กิจกรรมนักเรียน       
          - ลูกเสือ/บ าเพ็ญประโยชน ์ 40 40 40 40 40 40 
         -  ชุมนุม 30 30 30 30 30 30 
     * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลาทั้งหมด 1,20

0 
1,20
0 

1,20
0 

1,20
0 

1,20
0 

1,20
0 

โครงสร้างเวลาเรียน  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  โรงเรียนอนุบาลล าพูน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน  ระดับประถมศึกษา 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  840 840 840 840 840 840 
    ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
    คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
    วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 120 120 120 120 120 120 
          * ประวัติศาสตร์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
          * ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

 
(80) 

 
 
(80) 

 
 
(80) 

 
 
(80) 

 
 
(80) 

 
 
(80) 

          * หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 
          * เศรษฐศาสตร์ 
          * ภูมิศาสตร์ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
    ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
    ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 
 รายวิชาเพ่ิมเติม 240 240 240 240 240 240 
    เสริมทักษะคณิตศาสตร์  40 40 40 40 40 40 
    เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ 40 40 40 40 40  
    หน้าที่พลเมือง  40 40 40 40 40 40 
    เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 40 40 40    
    เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร    40 40 40 
    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 80 80 80 80 80 80 
    การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (Knowledge  Inquiry)      40 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
     * กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
     * กิจกรรมนักเรียน       
          - ลูกเสือ/บ าเพ็ญประโยชน ์ 40 40 40 40 40 40 
         -  ชุมนุม 30 30 30 30 30 30 
     * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลาทั้งหมด 1,20

0 
1,20
0 

1,20
0 

1,20
0 

1,20
0 

1,20
0 
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โครงสร้างเวลาเรียน  ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  โรงเรียนอนุบาลล าพูน 
 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน  ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  840 840 840 840 840 840 
    ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
    คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
    วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 120 120 120 120 120 120 
          * ประวัติศาสตร์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
          * ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

 
(80) 

 
 
(80) 

 
 
(80) 

 
 
(80) 

 
 
(80) 

 
 
(80) 

          * หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 
          * เศรษฐศาสตร์ 
          * ภูมิศาสตร์ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
    ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
    ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 
 รายวิชาเพ่ิมเติม 240 240 240 240 240 240 
    หน้าที่พลเมือง  40 40 40 40 40 40 
    เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 40 40 40    
    เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร    40 40 40 
    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 80 80 80 80 80 80 
    ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 80 80 80 40 40 40 
    ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน    40 40  
    การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (Knowledge  Inquiry)      40 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
     * กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
     * กิจกรรมนักเรียน       
          - ลูกเสือ/บ าเพ็ญประโยชน ์ 40 40 40 40 40 40 
         -  ชุมนุม 30 30 30 30 30 30 
     * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลาทั้งหมด 1,20

0 
1,20
0 

1,20
0 

1,20
0 

1,20
0 

1,20
0 
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11. งบประมาณ   งบประมาณ(รายหัว) ที่คาดว่าจะได้รับ  
ที ่ รายรับ งบประมาณ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษา 
   

 (1) เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 3,630,500
.- 

3,755,900
.- 

3,843,300.- 

 (2) ค่าหนังสือเรียน 1,107,672 1,122,978 1,191,801 
 (3) ค่าเครื่องแบบ 678,600 702,360 718,920 
 (4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 682,650 708,390 726,330 
 (5) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 917,400 949,080 971,160 
 รวม 3,386,322 3,482,808 3,608,211 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษา  (SWOT Analysis) 

 
 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
ในระยะ 

สั้นๆ 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
การ 

บริหารและจัดการตามสภาพความเหมาะสมของสถานศึกษา 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) 

บริบทของโรงเรียนทั้งสองบริบท มีอิทธิพลที่จะเอ้ือและไม่เอ้ือต่อกระบวนการบริหารและจัดการ
การศึกษา 

ของโรงเรียน ซึ่งการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาว่า ประเด็นใดเป็นโอกาส (กลยุทธ์เชิงบวก +) หรือเป็นอุปสรรค 
(กลยุทธ์เชิงลบ - ) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ปัจจัยโดยสรุปได้ดังนี้ 
   บริบทของสภาพแวดล้อมภายนอก  ตัวแปรที่เป็นปัจจัยส าคัญด้านโอกาส  คือ 
ผู้ปกครองส่วนมากมีฐานทางเศรษฐกิจและการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง แม้อาชีพ ความมั่นคงจะแตกต่าง
ตามนัยส าคัญแต่เห็นความส าคัญและประโยชน์ทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  จึงเข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนระดมทุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในรูปแบบของสมาคมผู้ปกครองนักเรียน และครู
โรงเรียนอนุบาลล าพูน โดยมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนทั้งด้านโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ , โครงการห้องเรียน
พิเศษส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษา มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีกับสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ตลอดจนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพเต็มรูปแบบและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งนโยบายการใช้โรงเรียนเป็นฐานในฐานะนิติบุคคลเกิดความคล่องตัวในการ
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บริหารจัดการและมีอิสระด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตรงตามเป้าประสงค์ รวดเร็วทันต่อการพัฒนาองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ด้านอุปสรรค (การศึกษาคือการลงทุน)  ปัญหาในด้านการจัดสรรงบประมาณของ
ต้นสังกัดไม่เพียงพอกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนที่เน้นระบบเทคโนโลยี
เป็นส่วนใหญ่  และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้โรงเรียนมีต้นทุนในการผลิตสูง ส่งผลให้โรงเรียนต้อง
ระดมทุนทรัพยากรจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกมาสนับสนุน ซึ่งถูกระเบียบเงื่อนไขของระบบ
ราชการ บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการแม้ผู้ปกครองในชุมชนมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งเงินทุนได้ 
และปัญหาที่ส าคัญผู้ปกครองยุคปัจจุบันต้องประกอบอาชีพเพ่ือต่อสู้กับสภาวะเศรษฐกิจ  จึงท าให้มีโอกาสน้อย
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
   บริบทของสภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็งของโรงเรียนได้จัดระบบการบริหารและ
จัดการองค์การเพื่อการศึกษา  มีการก าหนดโครงสร้างและหน้าที่โดยก าหนดวิสัยทัศน์  และวางยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ  มีเป้าประสงค์ของภารกิจที่ชัดเจน เพ่ือความเป็นมาตรฐานสากล และการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน  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 มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โดยจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบชั้นเรียนและนอก
ระบบชั้นเรียน ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละดับชั้น มีการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอนให้พร้อมและสะดวกต่อการใช้งาน  จัดการบริหารเน้นทีมงานหรือองค์คณะบุคคลท าให้การตัดสินใจรัดกุม  
เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียนมีผลต่อการส่งเสริมในการพัฒนาการศึกษาทุกๆ ด้าน 
   จุดอ่อนของโรงเรียน  โรงเรียนต้องใช้งบลงทุนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และ
พัฒนา สื่อ นวัตกรรม  อุปกรณ์เนื่องจากผู้เรียนมีความต้องการตามความถนัดและความสนใจท าให้ต้องจัดหา
สื่อ ขาดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน  และสื่อที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้ไม่ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน 

ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
   ปรากฏว่า องค์กรอยู่ในทิศทางที่บริบทของสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส 
บริบทของสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง วิเคราะห์แล้วอยู่ในลักษณะที่เอ้ือและเด่นต่อการขยายโอกาส
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และขยายงาน  ซึ่งปัจจัยภายนอกที่เป็นก าลังส าคัญในการส่งเสริม และสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนและ
ผู้เรียนพัฒนาเต็ม รูปแบบอย่างมีคุณภาพทุก ๆ ด้าน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากรสนับสนุนการ
กระจายอ านาจบริหารจัดการ  สนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายใน  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานชาติและสากล  ตลอดจนความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชนและของผู้เรียน  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนให้มีคุณภาพมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ประหยัด ปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา  บ าเพ็ญประโยชน์มีจิตสาธารณะ และสุขภาพแข็งแรงได้มาตรฐานของเด็กไทย บนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทย เชื่อมโยงความเป็นสากล และมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย มีการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น มีทักษะ
ชีวิตและทักษะในการตัดสินใจให้สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ผลการประเมินศักยภาพของโรงเรียนโดยใช้เทคนิค SWOT ปรากฏผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural factors: S) 

ประเด็นปัจจัย โอกาส อุปสรรค 
S1 โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและสังคม   
S2 ค่านิยมของผู้ปกครองนิยมให้ลูกเรียนโรงเรียนอนุบาลล าพูน   
S3 โรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของชุมชน   
S4 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีอาชัพรับจ้าง รับราชการ ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย และ   
 มีการศึกษาระดับปานกลางค่อนข้างสูง   
S5 ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน   
S6 นักเรียนพักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่เป็นบ้านของตนเอง แต่มีเช่าที่พักอาศัย

เป็นจ านวนน้อย 
 
 

 

S7 ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ความสนใจในด้านการปฏิรูปการศึกษา   
S8 ผู้ปกครองนิยมให้ลูกเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน   
S9 หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมของ

โรงเรียน 
  

S10 มีการเคลื่อนย้ายของประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่บริการของ   
 โรงเรียนค่อนข้างมาก   

 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors: T) 

ประเด็นปัจจัย โอกาส อุปสรรค 
T1 มีแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายทั้ง

สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นที่อยู่ใกล้โรงเรียน 
  

T2 นักเรียนสามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ได้
คล่องแคล่ว 

  

T3 การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือการสืบค้นข้อมูลแก่ ครู 
และนักเรียนสะดวกสบาย 

  

T4 นักเรียนบางส่วนน าสื่อเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด   
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ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economical factors: E) 
ประเด็นปัจจัย โอกาส อุปสรรค 

E1 ฝึกให้นักเรียน มีรายได้ระหว่างเรียนโดยจัดกิจกรรมตลาดนัดอนุบาล/ฝึก
การออมทรัพย์ในรูปของสหการโรงเรียน 

  

E2 รายได้ของชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดี   
E3 รายได้ผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี   
E4 เศรษฐกิจในชุมชนดีเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน   
E5 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยท าให้ผู้ปกครองจ านวนหนึ่งไม่สามารถสนับสนุน

กิจกรรมของโรงเรียนได้ 
  

 
ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors: P) 

ประเด็นปัจจัย โอกาส อุปสรรค 
P1 พระราชบัญญัติการศึกษาเอ้ือต่อการเรียนการสอน   
P2 นโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของท้องถิ่น   
P3 นโยบายรัฐเรื่องการศึกษาภาคบังคับ   
P4 พระราชบัญญัติการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสศึกษาตามศักยภาพของแต่ละ

บุคคล 
  

P5 นโยบายการเมืองด้านลดอัตราก าลัง ท าให้บางสาขาวิชาขาดบุคลากร   
P6 นโยบายรัฐบาล และพรรคการเมืองที่มีปัญหาท าให้นโยบายรัฐบาลไม่

แน่นอน 
  

P7 การจัดสรรอัตราก าลังโดยไม่ค านึงตามความต้องการของสถานศึกษาเป็น
อุปสรรคการสรรหาผู้สอนให้ตรงตามวุฒิ 

  

สภาพแวดล้อมภายใน 
ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา (Structure and Policy: S1) 

ประเด็นปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 
S1 โรงเรียนมีการก าหนดนโยบาย ได้ชัดเจน   
S2 นโยบายของสพฐ.และสพป.ล าพูนเขต 1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ และ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

S3 โครงสร้างการบริหารใช้โรงเรียนในฐานโดยการกระจายอ านาจ  
(School Based Management) 

  

S4 นโยบายของโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตาม
ศักยภาพ 

  

S5 ก าหนดวิธีการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน   
S6 นักเรียนในห้องเรียนมีมากเกินไป   
S7 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   
S8 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน เอ้ือต่อการเรียนการสอน มีสื่อ เทคโนโลยี   
 ช่วยในการสอน   
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ปัจจัยด้านผลผลิตและการบริการ (Products and Service: S2) 
 

ประเด็นปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 
S1 จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากลและ   
 ความต้องการของท้องถิ่น   
S2 จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ

ตามความต้องการของผู้เรียน 
  

S3 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

  

    
S4 จัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้    
 (Independent Study : IS) ในทุกระดับชั้น   
S5 การใช้หนังสือ ต าราเรียน และสื่อที่มีคุณภาพตามาตรฐานสากล   
S6 ใช้ระบบการวัดผลและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล   
S7 การจัดกิจกรรมสนับสนุนหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้

ตลอดชีวิตและเน้นคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  

S8 ผู้มีประสบการณ์ในการแข่งขันในตลาดวิชาการทั้งภายในและนอกประเทศ
ตามมาตรฐานสากล 

  

 
ปัจจัยด้านบุคลากร (Man: M1) 

ประเด็นปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 
M1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และพร้อมรับความรู้ที่ทันสมัย 
  

M2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์   
M3 บุคลากรไม่เพียงพอในบางสาขาวิชา เนื่องจากครูเกษียณอายุราชการ   
 จ านวนมากในโรงเรียนขนาดใหญ่   
M4 บุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง   
M5 ครูบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือ

การสื่อสาร 
  

M6 โรงเรียนมีตัวป้อนที่ดี   
M7 บุคลากรได้รับการเสริมแรงพอสมควรท าให้มีก าลังใจในการปฏิบัติงาน   
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ปัจจัยด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money: M2) 

ประเด็นปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 
M1 การเบิกจ่ายเงินไม่คล่องตัว   
M2 การใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ และพัฒนา

การศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  

M3 ระดมทรัพยากรช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษา และจัด
กิจกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และองค์กรอื่นเป็นอย่างดี 

  

M4 ทุนส ารองในการจัดสวัสดิการยังไม่เพียงพอ   
 
ปัจจัยด้านวัสดุทรัพยากร (Materials: M3) 

ประเด็นปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 
M1 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดการเรียนสอนอย่างเพียงพอ   
M2 อาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกับจ านวนนักเรียน   
M3 โสตทัศนูปกรณ์ยังไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มีความสามารถ

เฉพาะทาง 
  

M4 อาคารสถานที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่ชุมชน และองค์กร
ภายนอก 

  

 
ปัจจัยด้านบริหารจัดการ (Management: M4) 

ประเด็นปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 
M1 มีการติดตาม และการปฏิบัติงานของครูเป็นประจ าด้วยระบบงาน                

( (Core Competencies ) 
  

M2 การประสานงานในการท างานสอดรับกับการกระจายภายใน
สถานศึกษาด้วยนวัตกรรม SAC 

  

M3 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนต่อชุมชนหลายช่องทางของ   
 เทคโนโลยีในปัจจุบัน   
M4 มีการวางแผนการบริหารงาน ชัดเจน และด าเนินงานตามแผนแบบ 

PDCA และระบบ SAC 
  

M5 บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบายของโรงเรียน   
M6 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ

เข้มแข็ง 
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จุดแข็ง – จุดอ่อน – โอกาส – อุปสรรคของโรงเรียน 
 จุดแข็ง (ภายใน) 

- มีการบริหารจัดการโครงสร้างขององค์กรที่ชัดเจน 
- มีนโยบายของโรงเรียนที่สนองความต้องการของชุมชนและประเทศ 
- มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย พอเพียงและระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน 
- บุคลากรมีความมุ่งมั่น เสียสละ อุทิศเวลา ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 จุดอ่อน (ภายใน) 
- ขาดอัตราก าลังบุคลากร 
- ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

 โอกาส (ภายนอก) 
  ผู้ปกครองมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ มีการศึกษา ให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดี 
  โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมือง มีความเจริญ เอื้อต่อการศึกษา 
  โรงเรียนมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ 
  หน่วยงานต้นสังกัดคาดหวังและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแบบอย่างในการพัฒนา 
  
         รอบโรงเรียนเป็นแหล่งวัฒนธรรมเอื้อประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ ผู้เรียนและครูผู้สอน 
 อุปสรรค   (ภายนอก) 
  การจราจรติดขัด มีปัญหาการคมนาคม 
  สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ค่อนข้างมีเสียงดังบางขณะ มีมลพิษทางอากาศ 
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ส่วนที่ 3 
เป้าหมายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2565 

นโยบาย  เป้าหมาย  และมาตรการที่สถานศึกษาก าหนด 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

หลักการ 
1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่ภูมิภาคให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ตามนโยบายประชารัฐกลยุทธ์  

ระดับก่อนอนุบาล 
เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ในด้านสุขภาพและ

โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
ระดับประถมศึกษา 
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง 

หรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน ของผู้เรียนและ
ครู ด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 

5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก 

บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
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กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และจุดเน้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 1  
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

และสามารถปฏิบัติงานได้อย่าสงมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา โดย

ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทย 
 
 
พันธกิจ 

1.ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพและทั่วถึง 

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริบธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาทมหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

3.พัฒนราะบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา 

4.ส่งเสริม สนับสนุนและประสานให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 
เป้าประสงค์ 
 1.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคถุณภาพและทั่วถึง 

2.ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะตรงตามสายงาน และ
ปฏิบัติงานไดต้ามมาตรฐาน 

4.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกาาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
จุดเน้นการด าเนินการ 9 จุดเน้น 

1.ห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา 
2.การยกระดับภาษาอังกฤษ 
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3.โรงเรีนยนคุณธรรม 
4.การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
5.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพ้ืนฐาน 
6.การจัดการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
7.การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีหรือผู้บ าเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา 
8.การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
9.การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 
นโยบาย  เป้าหมาย  และมาตรการที่สถานศึกษาก าหนด 
1. ปรัชญา   
    สุวิชาโน  ภว๐  โหติ  (ผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญ) 
2. วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน บริหารจัดการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3. พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 
2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนอย่างเสมอภาค ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ในทุก ๆ ด้านให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. พัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นต้นแบบทั้งในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ 

4. อัตลักษณ์ ระดับปฐมวัย  :  มิตรภาพดี มีจิตวิทยาศาสตร์    
ระดับประถมศึกษา :  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   คู่ความพอเพียง 

5. เอกลักษณ์ เป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
6. เป้าประสงค์ 

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

พ้ืนฐานของความเป็นไทย 
5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
6. มีระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่มีประสิทธิภาพ    

7. กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

และสามารถปฏิบัติงานได้อย่าสงมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา โดย

ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
8.  ผลผลิต  ผลผลิตของโรงเรียนอนุบาลล าพูน 
            1.  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
            2.  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
 
9. ตัวช้ีวัดและเป้าหมายผลผลิต 
   แผนงาน :  สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบขั้นพื้นฐาน 
   ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุน      1,705  คน 
   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ร้อยละ 100  ของผู้ปกครองของผู้เรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน 
   แผนงาน :  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
   ผลผลิตที่  1  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
   ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนผู้เรียนที่เข้าเรียนก่อนประถมศึกษา (อ.1)    65  คน 
จ านวนผู้เรียนก่อนประถมศึกษา (อ.2-3)        267 คน 
จ านวนผู้เรียนที่จะจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาปีการศึกษา 2562     146  คน 
   ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
ร้อยละ100  ของผู้เรียนที่จบการศึกษาก่อนประถมศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 
   ผลผลิตที่  2  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
   ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนผู้เรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     247  คน 
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด (อ.1-ป.6)      1,705  คน 
จ านวนผู้เรียนประถมศึกษา (ป.1-6)     1,373  คน 
จ านวนผู้เรียนที่จะจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561   208  คน 
   ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 
ร้อยละ 100 ของผู้เรียน จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 
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ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการ

พิจารณา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

ประเด็นการพิจารณา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา

มาตรฐานที ่1 คุณภาพเด็ก ระดับ ดี ระดับ ดี ระดับ ดี ระดับ ดีเลิศ
1.1 มีพัฒนาการด้านรา่งกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยทีด่ี และดูแลความปลอดภัย     ของตนเองได้ รอ้ยละ  87 รอ้ยละ  89 รอ้ยละ  91 รอ้ยละ  92
เด็กมีน้้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใชม้ือและตาประสาน ได้ระดับดี ได้ระดับดี ได้ระดับดี ได้ระดับดี

ระดับดี = น้้าหนักและส่วนสูงตาม ระดับดี = น้้าหนักและ ระดับดี = น้้าหนักและส่วนสูงตาม ระดับดี = น้้าหนักและส่วนสูง
ระดับปานกลาง = น้้าหนักและ ระดับปานกลาง = น้้าหนัก ระดับปานกลาง = น้้าหนักและ ระดับปานกลาง = น้้าหนักและ
ระดับปรับปรุง = น้้าหนักและส่วนสูง ระดับปรับปรุง = น้้าหนัก ระดับปรับปรุง = น้้าหนักและ ระดับปรับปรุง = น้้าหนักและ

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ รอ้ยละ  83 รอ้ยละ  85 รอ้ยละ  87 รอ้ยละ  88
 เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยบัยั้งชั่งใจ อดทน   ในการรอคอย ยอมรับและพอใจ ได้ระดับดี ได้ระดับดี ได้ระดับดี ได้ระดับดี

ระดับดี = ปฏิบติัได้ด้วยตนเองอยา่ง ระดับดี = ปฏิบติัได้ด้วย ระดับดี = ปฏิบติัได้ด้วยตนเอง ระดับดี = ปฏิบติัได้ด้วยตนเอง
ระดับปานกลาง = ปฏิบติัได้ด้วย ระดับปานกลาง = ปฏิบติัได้ ระดับปานกลาง = ปฏิบติัได้ด้วย ระดับปานกลาง = ปฏิบติัได้ด้วย
ระดับปรับปรุง = ปฏิบติัได้ด้วย ระดับปรับปรุง = ปฏิบติัได้ ระดับปรับปรุง = ปฏิบติัได้ด้วย ระดับปรับปรุง = ปฏิบติัได้ด้วย

1.3มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกทีด่ีของสังคม รอ้ยละ  82 รอ้ยละ  84 รอ้ยละ  86 รอ้ยละ  88
     เด็กชว่ยเหลือตนเองในการปฏิบติักจิวตัรประจ้าวนั มีวนิัยในตนเอง ประหยดัและพอเพยีง  มีส่วนร่วมดูแล ได้ระดับดี ได้ระดับดี ได้ระดับดี ได้ระดับดี

ระดับดี = ปฏิบติัได้ด้วยตนเองอยา่ง ระดับดี = ปฏิบติัได้ด้วย ระดับดี = ปฏิบติัได้ด้วยตนเอง ระดับดี = ปฏิบติัได้ด้วยตนเอง
ระดับปานกลาง = ปฏิบติัได้ด้วย ระดับปานกลาง = ปฏิบติัได้ ระดับปานกลาง = ปฏิบติัได้ด้วย ระดับปานกลาง = ปฏิบติัได้ด้วย
ระดับปรับปรุง = ปฏิบติัได้ด้วย ระดับปรับปรุง = ปฏิบติัได้ ระดับปรับปรุง = ปฏิบติัได้ด้วย ระดับปรับปรุง = ปฏิบติัได้ด้วย

1.4มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทกัษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ รอ้ยละ  82 รอ้ยละ  84 รอ้ยละ  86 รอ้ยละ  88
      ได้ระดับดี ได้ระดับดี ได้ระดับดี ได้ระดับดี
เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเร่ืองใหผู้้อืน่เขา้ใจ ต้ังค้าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค้าตอบ ระดับดี = ปฏิบติัได้ด้วยตนเองอยา่ง ระดับดี = ปฏิบติัได้ด้วย ระดับดี = ปฏิบติัได้ด้วยตนเอง ระดับดี = ปฏิบติัได้ด้วยตนเอง

ระดับปานกลาง = ปฏิบติัได้ด้วย ระดับปานกลาง = ปฏิบติัได้ ระดับปานกลาง = ปฏิบติัได้ด้วย ระดับปานกลาง = ปฏิบติัได้ด้วย
ระดับปรับปรุง = ปฏิบติัได้ด้วย ระดับปรับปรุง = ปฏิบติัได้ ระดับปรับปรุง = ปฏิบติัได้ด้วย ระดับปรับปรุง = ปฏิบติัได้ด้วย

1.5มีมิตรภาพดีและมีจิตวทิยาศาสตร์ รอ้ยละ  82 รอ้ยละ  84 รอ้ยละ  86 รอ้ยละ  88
เด็กมีลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกถงึความเปน็เพือ่น และ           มีอธัยาศัยที่ดี โดยเด็กรู้จักกล่าวค้าทกัทาย ได้ระดับดี ได้ระดับดี ได้ระดับดี ได้ระดับดี

ระดับดี = ปฏิบติัได้ด้วยตนเองอยา่ง ระดับดี = ปฏิบติัได้ด้วย ระดับดี = ปฏิบติัได้ด้วยตนเอง ระดับดี = ปฏิบติัได้ด้วยตนเอง
ระดับปานกลาง = ปฏิบติัได้ด้วย ระดับปานกลาง = ปฏิบติัได้ ระดับปานกลาง = ปฏิบติัได้ด้วย ระดับปานกลาง = ปฏิบติัได้ด้วย
ระดับปรับปรุง = ปฏิบติัได้ด้วย ระดับปรับปรุง = ปฏิบติัได้ ระดับปรับปรุง = ปฏิบติัได้ด้วย ระดับปรับปรุง = ปฏิบติัได้ด้วย

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ระดับ ดี ระดับ ดี ระดับ ดี ระดับดีเลิศ
     2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพฒันาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกบับริบทของทอ้งถิ่น ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดีเลิศ
     2.2จัดครูใหเ้พยีงพอกบัชั้นเรียน ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดีเลิศ

2.3 ส่งเสริมใหค้รูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดีเลิศ
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพือ่การเรียนรู้ อยา่งปลอดภัย และเพยีงพอ ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดีเลิศ
2.5 ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพือ่สนับสนุนการจัดประสบการณ์ ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดีเลิศ
2,6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดิโอกาสใหผู้้เกีย่วขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดีเลิศ

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดีเลิศ
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกด้านอยา่งสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดีเลิศ
3.2 สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบติัอยา่งมีความสุข ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดีเลิศ
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวยั ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดีเลิศ
3.4 ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน้าผลการประเมินพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพฒันาเด็ก
ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดีเลิศ

เป้าหมายด้านคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2563-2565 ได้ก าหนดเกณฑ์ระดับคุณภาพแต่ละมาตรฐานและแต่ละตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ระดับปฐมวัย  



                                 แผนพัฒนาคณุภาพสถานศกึษาปี 2563 - 2565 ของโรงเรียนอนุบาลล าพูน 
25 

 

25 

ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563 ปีการศกึษา 2564 ปีการศกึษา 2565

มาตรฐาน / ประเดน็การพิจารณา
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็การ

พิจารณา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็

การพิจารณา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

ประเดน็การพิจารณา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็

การพิจารณา

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดี ระดับ ดี ระดับ ดีเลิศ ระดับ ดีเลิศ
1.1 ผลสมัฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน

1.1.1) ความสามารถในการอา่น การเขียนส่ือความ การส่ือสาร
          ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น
1.1.2) ความสามารถในการอา่น การเขียนส่ือความ การส่ือสาร ร้อยละ  65   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  67   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  69   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  70   ได้ระดับดีขึ้นไป
1.1.3) การใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารของห้องเรียนพเิศษ หลักสูตร

ภาษาองักฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program : IEP)
        ร้อยละ 70    ขึ้นไป    ร้อยละ 72    ขึ้นไป ร้อยละ 74    ขึ้นไป ร้อยละ 75    ขึ้นไป

1.1.4) ความสามารถในการการคิดค้านวณ คิดวเิคราะห์ และคิดอย่าง

มวีจิารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกป้ัญหา
ร้อยละ  70    ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  72    ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  74    ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  75    ได้ระดับดีขึ้นไป

1.1.5) ความสามารถในการสร้างชิ้นงานและนวตักรรมได้เหมาะสมกบั

ระดับชั้น
ร้อยละ  70    ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  72    ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  74    ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  75    ได้ระดับดีขึ้นไป

1.1.6) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสืบค้น

ข้อมลูและการส่ือสาร
ร้อยละ  80   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  82   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  84   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  85   ได้ระดับดีขึ้นไป

1.1.7) ความกา้วหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและตาม

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ร้อยละ  80    ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  82    ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  84    ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  85    ได้ระดับดีขึ้นไป

1.1.8) ความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติทีดี่ต่ออาชีพสุจริต มคีวาม ร้อยละ  80    ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  82    ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  84    ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  85    ได้ระดับดีขึ้นไป
1.1.9) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฒันาการจากผลการสอบวดัระดับชาติ
          อยู่ในระดับดี

๑.๒ คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1) การมคุีณลักษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา มภีาพลักษณ์ทีดี่ตามค่านิยมของสังคมไทย และด้ารงชีวติ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ร้อยละ  80  ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   82   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  84  ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  85  ได้ระดับดีขึ้นไป

1.2.2) ความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ  80  ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   82   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  84  ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   85   ได้ระดับดีขึ้นไป
1.2.3) การยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลายทาง

วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ
ร้อยละ  80  ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   82   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  84  ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   85   ได้ระดับดีขึ้นไป

1.2.4) สุขภาวะทางร่างกาย ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ 

และมลัีกษณะจิตสังคม
ร้อยละ  80 ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   82   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  84  ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   85   ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจดัการ ระดับ ดี ระดับ ดี ระดับ ดีเลิศ ระดับ ดีเลิศ
2.1) การมเีป้าหมาย วสัิยทัศน์ และพนัธกจิทีส่ถานศึกษาก้าหนดชัดเจนและ ร้อยละ  80   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   82   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  84  ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   85   ได้ระดับดีขึ้นไป
2.2) ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ  80    ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   82   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  84  ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   85   ได้ระดับดีขึ้นไป

2.3) ด้าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ  80  ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   82   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  84  ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   85   ได้ระดับดีขึ้นไป

2.4) พฒันาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ร้อยละ  80    ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   82   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  84  ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   85   ได้ระดับดีขึ้นไป
2.5) จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี ร้อยละ  80   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   82   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  84  ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   85   ได้ระดับดีขึ้นไป

2.6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้
ร้อยละ   80   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   82   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  84  ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   85   ได้ระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี ระดับดี ระดับ ดีเลิศ ระดับ ดีเลิศ

3.1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ลงมอืปฏิบัติจริง และสามารถ

น้าไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้
ร้อยละ   80   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   82   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  84  ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   85   ได้ระดับดีขึ้นไป

3.2) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ ร้อยละ    85  ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ    87  ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ    89  ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ    90  ได้ระดับดีขึ้นไป
3.3) มกีารบริหารจัดการเชิงบวก ร้อยละ    80  ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   82   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  84  ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   85   ได้ระดับดีขึ้นไป
3.4) ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน้าผลมาพฒันา

ผู้เรียน
ร้อยละ   80   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   82   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  84  ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   85   ได้ระดับดีขึ้นไป

3.5) มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพือ่พฒันาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ   80   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   82   ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  84  ได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ   85   ได้ระดับดีขึ้นไป

   3.6) ใช้ส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (ICT)ในการจัดการเรียนการสอน การวดั และ
   ประเมนิผล และการเผยแพร่เผยงาน ทัง้ระบบออนไลน์ (Online)และ

   3.7) ใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร ร้อยละ 30 ขึ้นไป ร้อยละ 33 ขึ้นไป ร้อยละ 35 ขึ้นไป ร้อยละ 37 ขึ้นไป

1.1.10) ความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติ และนานาชาติ ร้อยละ  5   ได้เข้าร่วม

1.1.11) ผลงานจากการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง (Independent 

Study) ของนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 จากการแสดงผลงานในระดับ

โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก

ร้อยละ 65 ได้ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ  85   ได้ระดับดีขึ้นไป

ผลการทดสอบระดับชาติ ของ

แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูง

ร้อยละ  77   ได้ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ  5.5   ได้เข้าร่วม

ร้อยละ 67 ได้ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ  87   ได้ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ  75   ได้ระดับดีขึ้นไป

ผลการทดสอบระดับชาติ ของแต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ สูงกวา่คะแนนเฉล่ีย

ร้อยละ  80   ได้ระดับดีขึ้นไป

ผลการทดสอบระดับชาติ ของ

แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูง

ร้อยละ  6.5   ได้เข้าร่วม

ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ  90   ได้ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ  79   ได้ระดับดีขึ้นไป

ผลการทดสอบระดับชาติ ของ

แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูง

ร้อยละ  6   ได้เข้าร่วม

ร้อยละ 69 ได้ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ  89   ได้ระดับดีขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา 
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2563 2564 2565 รวม 3 ปี
โครงการพฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา

 - มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามี
ความสมบูรณ์
 - การด าเนนิการตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกด้านอยูใ่นระดับดีมาก
 - จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน

โครงการพฒันากระบวนจดัการ
เรียนรู้

 - จดัซ้ือ ส่ือ วสัดุ อปุกรณ์ ได้ครบถว้น
ตามจ านวนห้องเรียน และตามจ านวนครู
ประจ าวชิาท่ีสอนเวยีน

 - ร้อยละ 80 ของห้องเรียนมีการตกแต่ง
บรรยากาศห้องเรียน ด้วยส่ือความรู้
ทางด้านวชิาการ ป้ายนเิทศ ขา่วสาร/
ประชาสัมพนัธ ์ท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้

 - ร้อยละ 80 ครูสามารถจดักระบวนการ
เรียนรู้ได้หลากหลายและมีประสิทธภิาพ

โครงการพฒันาประสิทธภิาพ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย

 - ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับชัน้มี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 40,000 40,000 40,000 120,000 วชิาการ

กลยทุธท่ี์ 1 จดัการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง

ผู้รับผิดชอบ

20,000 20,000 20,000 60,000 วชิาการ

งบประมาณกลยทุธระดับองค์กร
(โรงเรียน)

กลยทุธระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยทุธระดับโครงการ
(กจิกรรม)

ส่วนที่ 4 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร 
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2563 2564 2565 รวม 3 ปี
  - ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอา่น  

ฟงั  ดู  พดู  เขยีน  และต้ังค าถามเพื่อ
ค้นควา้หาความรู้เพิ่มเติม
 - ร้อยละของผู้เรียนผลการประเมินการ
อา่นคิดวเิคราะห์ เขยีนเป็นไปตามเกณฑ์
 - ร้อยละของผู้เรียนมีนสัิยรักการอา่น
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่าง ๆ 
รอบตัว
 - ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีคะแนนการท า
แบบทดสอบแบบ PISA
 - ร้อยละผลสัมฤทธิข์องผู้เรียนท่ีได้รับ
การพฒันาเพื่อยกระดับการเรียนรู้
ภาษาไทย

 - นกัเรียนร้อยละ 80 มีศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์

53,280 53,280 53,280 159,840 วชิาการ

 - นกัเรียนร้อยละ 70 ท่ีเป็นตัวแทนเขา้
ร่วมการแขง่ขนัได้รับรางวลัในระดับ
เหรียญเงินขึน้ไป

 - นกัเรียนร้อยละ 80 มีความรู้และ
ทักษะท่ีจ าเป็นหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์

กลยทุธระดับองค์กร
(โรงเรียน)

กลยทุธระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยทุธระดับโครงการ
(กจิกรรม)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการพฒันาประสิทธภิาพ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
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2563 2564 2565 รวม 3 ปี
 - นกัเรียนร้อยละ 90 มีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้ในวชิาคณิตศาสตร์

 - คณะครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ร้อย
ละ 100 มีส่ือ และนวตักรรมในการ
แกป้ัญหา และส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึน้

 - ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์สูงขึน้ 33,000 33,000 33,000 99,000 วชิาการ

 - ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีกระบวนการคิด
 วเิคราะห์ และการแกป้ัญหา
 - ห้องเรียนวทิยาศาสตร์มีส่ือ  วสัดุ 
อปุกรณ์  เพยีงพอกบัการจดัการเรียนรู้
ให้แกผู้่เรียน
 - ร้อยละของครูท่ีวางแผน/จดัท าหนว่ย
การเรียนรู้/ แผนการจดัการเรียนรู้  โดย
เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ใชว้ธิสีอนท่ี
หลากหลาย  โดยให้มีองค์ประกอบ ของ
หนว่ย/แผนการจดัการเรียนรู้  ตาม
รูปแบบท่ี โรงเรียนก าหนด

กลยทุธท่ี์ 1 จดัการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพฒันาประสิทธภิาพ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

กลยทุธระดับองค์กร
(โรงเรียน)

กลยทุธระดับโครงการ
(กจิกรรม)

กลยทุธระดับแผนงาน
(โครงการ)

งบประมาณ
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2563 2564 2565 รวม 3 ปี
โครงการพฒันาประสิทธภิาพ
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 - จ านวนของนกัเรียนท่ีได้รับรางวลัจาก
กจิกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

33,000 33,000 33,000 99,000 วชิาการ

 - ระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

 - ระดับผลงานของผู้เรียนเกีย่วกบั
อาเซียนศึกษาทุกชัน้เรียนเฉล่ียอยา่งนอ้ย 
ร้อยละ 70 มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดับดี
 - จ านวนร้อยละของนกัเรียนในการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้น
ชวีติประจ าวนั
 - จ านวนร้อยละของนกัเรียนทีสอบผ่าน
การเรียนธรรมศึกษา ตามระดับชัน้ท่ีตน
ก าลังศึกษา

กลยทุธระดับองค์กร
(โรงเรียน)

กลยทุธระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยทุธระดับโครงการ
(กจิกรรม)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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2563 2564 2565 รวม 3 ปี
 - . ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉล่ียอยูใ่นระดับดี 31,020 31,020 31,020 93,060 วชิาการ

 - ร้อยละของผู้เรียนได้เขา้ร่วมกจิกรรม 
เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ ได้
แสดงออกตามศักยภาพอยา่งเหมาะสม

 - ร้อยละของนกัเรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจติท่ีดี มีน้ าใจนกักฬีา

 - ร้อยละของผู้เรียน ในการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย เฉล่ียอยูใ่นระดับดี

 - ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ มีทักษะชวีติ และมี
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามความถนดั ความสนใจ ตามศักยภาพ
ของตนเองแต่ละคน
 - ร้อยละของผู้เรียนผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์

35,000 35,000 35,000 105,000 วชิาการ

 - ร้อยละของผู้เรียนมีความคิดริเร่ิม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

 - ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพงึ
ประสงค์ตามหลักสูตร

โครงการพฒันาประสิทธภิาพ
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลยทุธท่ี์ 1 จดัการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง

ผู้รับผิดชอบ

ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา    
และพลศึกษา

กลยทุธระดับองค์กร
(โรงเรียน)

กลยทุธระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยทุธระดับโครงการ
(กจิกรรม)

งบประมาณ
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 - ร้อยละของผู้เรียนท่ีสร้างผลงานจากการ
เขา้ร่วมกจิกรรมด้านศิลปวฒันธรรม 
หัตถกรรม และประเพณีท่ีดีงาม
 - ร้อยละของผู้เรียนผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์
 - ร้อยละของผู้เรียนผลการประเมินการ
อา่น  คิดวเิคราะห์ และเขยีนเป็นไปตาม
เกณฑ์

 - ร้อยละของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชพีและเทคโนโลยมีีผลสัมฤทธิ์
ระดับดี

33,000 33,000 33,000 99,000 วชิาการ

 - ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการท างาน
 รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบั
ผู้อืน่ได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชพีสุจริต

 - ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้
และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือ่ง
 - ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพงึ
ประสงค์ตามหลักสูตร

กลยทุธท่ี์ 1 จดัการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง

กลยทุธระดับโครงการ
(กจิกรรม)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

กลยทุธระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยทุธระดับองค์กร
(โรงเรียน)

โครงการพฒันาประสิทธภิาพ
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานและ
เทคโนโลยี
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 - ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรอง และมีวสัิยทัศน์
 - ร้อยละของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศมีผลสัมฤทธิร์ะดับดี 33,500 33,500 33,500 100,500 วชิาการ

 - ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรองและมีวสัิยทัศน์
 - ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพงึ
ประสงค์ตามหลักสูตร
 - ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 - ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการท างาน
 รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบั
ผู้อืน่ได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชพีสุจริต

โครงการพฒันาประสิทธภิาพ
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิท์างการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลยทุธท่ี์ 1 จดัการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง

กลยทุธระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยทุธระดับโครงการ
(กจิกรรม)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

กลยทุธระดับองค์กร
(โรงเรียน)
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2563 2564 2565 รวม 3 ปี
 - นกัเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ 
(NT- O-NET) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/
ทุกด้านต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป 

45,295 45,295 45,295 135,885 วชิาการ

 - นกัเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของ
หลักสูตร
 - โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ประกนัคุณภาพภายใน

โครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียนสู่
ศตวรรษท่ี 21

 - เด็กปฐมวยัของทุกห้องเรียน  
เคล่ือนไหวร่างกาย อยา่งคล่องแคล่วและ
ทรงตัวได้ดีในระดับ คุณภาพ 3 ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 85

127,280 127,280 127,280 381,840 วชิาการ

 - เด็กปฐมวยัของทุกห้องเรียน  ใชม้ือ-ตา
ประสาน สัมพนัธก์นั ในระดับคุณภาพ 3 
ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 85
 -  เด็กปฐมวยัของทุกห้องเรียน  
แสดงออกทาง อารมณ์ได้อยา่งเหมาะสม 
ในระดับคุณภาพ 3 ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 85

 - เด็กปฐมวยัของทุกห้องเรียน  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อ ตนเองและผู้อืน่  ใน
ระดับคุณภาพ 3  ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 85

ผู้รับผิดชอบ

กลยทุธท่ี์ 1 จดัการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง

กลยทุธระดับองค์กร
(โรงเรียน)

กลยทุธระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยทุธระดับโครงการ
(กจิกรรม)

งบประมาณ

โครงการพฒันาการวดัและ
ประเมินผล เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
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2563 2564 2565 รวม 3 ปี
 - เด็กปฐมวยัของทุกห้องเรียน  มีความ
เมตตากรุณา  มีน้ าใจและชว่ยเหลือ
แบ่งปัน  ในระดับ  คุณภาพ 3 ไม่นอ้ย
กวา่ ร้อยละ 80

โครงการการเสริมสร้างความ
พร้อมด้านสติปัญญา-พฒันาจติ
วทิยาศาสตร์

 -ร้อยละของเด็กปฐมวยัท่ีสามารถสนทนา
โต้ตอบและเล่า เร่ืองให้ผู้อืน่เขา้ใจได้ ใน
ระดับ คุณภาพ 3

20,000 20,000 20,000 60,000 วชิาการ

 - ร้อยละของเด็กปฐมวยัท่ีสามารถต้ัง
ค าถามและพยายามค้นหา ค าตอบได้ ใน
ระดับคุณภาพ 3
 -  ร้อยละของเด็กปฐมวยัท่ีสามารถ อา่น
นทิานและเล่าเร่ืองท่ีตนเองอา่น ได้
เหมาะสมกบัวยั  ในระดับ คุณภาพ 3
 - ร้อยละของเด็กปฐมวยัท่ี  สามารถคิด
รวบยอดได้ ในระดับ คุณภาพ 3
 - ร้อยละของเด็กปฐมวยัท่ีสามารถ คิดเชงิ
เหตุผลทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์
ได้ ในระดับคุณภาพ 3
 - ร้อยละของเด็กปฐมวยัท่ีสามารถ คิด
แกป้ัญหาและตัดสินใจในเร่ืองง่าย ๆ  ได้
ในระดับคุณภาพ 3

กลยทุธระดับองค์กร
(โรงเรียน)

กลยทุธระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยทุธระดับโครงการ
(กจิกรรม)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

กลยทุธท่ี์ 1 จดัการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
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2563 2564 2565 รวม 3 ปี
 -  ร้อยละของเด็กปฐมวยัท่ีสามารถ ใชส่ื้อ
เทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ได้ใน ระดับคุณภาพ 3

 - ร้อยละของผู้ปกครองเด็กปฐมวยัท่ี  มี
ส่วนร่วมในการบันทึกการอา่นของ เด็ก
ปฐมวยั

โครงการเสริมสร้างพฒันาการ
ด้านอารมณ์-จติใจแกเ่ด็กปฐมวยั

 - เด็กปฐมวยัทุกห้องเรียนอยา่งนอ้ยร้อย
ละ 80    ร่าเริงแจม่ใส มีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองในระดับดี

22,000 22,000 22,000 66,000 วชิาการ

 - เด็กปฐมวยัทุกห้องเรียนอยา่งนอ้ยร้อย
ละ 80    มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
ในระดับดี
 - เด็กปฐมวยัทุกห้องเรียนอยา่งนอ้ยร้อย
ละ 80 สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกบัวยั ในระดับดี
 - เด็กปฐมวยัทุกห้องเรียนอยา่งนอ้ยร้อย
ละ 80 มี ความชืน่ชมศิลปะ ดนตรี การ
เคล่ือนไหว และรัก ธรรมชาติในระดับดี

กลยทุธท่ี์ 1 จดัการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง

กลยทุธระดับองค์กร
(โรงเรียน)

กลยทุธระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยทุธระดับโครงการ
(กจิกรรม)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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2563 2564 2565 รวม 3 ปี
โครงการการสร้างความเขา้ใจ
และพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวยั

 - หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยัโรงเรียน 
อนบุาลล าพนู  ครอบคลุมพฒันาการท้ัง 4
 ด้าน  สอดคล้องกบับริบทของ ท้องถิน่
และหลักสูตรการศึกษา ปฐมวยั
พทุธศักราช 2560

20,000 20,000 20,000 60,000 วชิาการ

 -  ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั  มีความพงึ
พอใจในกจิกรรมเสริมสร้างความเขา้ใจ
หลักการส่งเสริมพฒันาการเด็ก ปฐมวยั  
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

 - ครูปฐมวยัสามารถออกแบบการจดั 
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัวยั  และ
ความแตกต่างของเด็กได้  ไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 80
 - ครูปฐมวยัสามารถออกแบบการจดั 
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกบัสภาพ 
บริบทของชมุชนได้   ไม่นอ้ยกวา่ร้อย ละ
 80

โครงการการเสริมสร้างพฒันาการ
ด้านร่างกายแกเ่ด็กปฐมวยั 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 กลยทุธข์อ้ท่ี 1

 - เด็กปฐมวยัทุกห้องเรียนอยา่งนอ้ยร้อย
ละ 80 มีวนิยั รับผิดชอบ เชือ่ฟงัค าส่ัง
สอนของพอ่แม่ ครูอาจารยใ์นระดับดี

20,000 20,000 20,000 60,000 วชิาการ

กลยทุธระดับองค์กร
(โรงเรียน)

กลยทุธระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยทุธระดับโครงการ
(กจิกรรม)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

กลยทุธท่ี์ 1 จดัการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
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2563 2564 2565 รวม 3 ปี
 - เด็กปฐมวยัทุกห้องเรียนอยา่งนอ้ยร้อย
ละ 80มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ชว่ยเหลือ
แบ่งปันในระดับดี
 -เด็กปฐมวยัทุกห้องเรียนอยา่งนอ้ยร้อย
ละ 80ท่ีเล่นและท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ใน
ระดับดี
 - เด็กปฐมวยัทุกห้องเรียนอยา่งนอ้ยร้อย
ละ 80มีความประพฤติดตามวฒันธรรม
ไทยและศาสนาท่ีตนนบัถอืในระดับดี

  กลยทุธท่ี์ 2 พฒันาคุณภาพ
และส่งเสริมการจดัการศึกษา 
เพื่อสร้างขดีความสามารถใน
การแขง่ขั

โครงการส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

 - นกัเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมสนบัสนนุ
เป็นตัวแทนเขา้ร่วมการแขง่ขนัในแต่ละ
รายการของทุกสาระการเรียนรู้ ของแต่
ละรายการทุกระดับ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับดีเยีย่ม ร้อยละ 50  ของทุกกลุ่ม
สาระฯและกจิกรรมพฒันาผู้เรียน ทั้งเด็ก
ปกติและเด็กพกิารเรียนร่วม
  -นกัเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่1-6 
 ห้องเรียนพเิศษ อจัฉริยภาพทาง
วทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และ
ภาษาองักฤษ โรงเรียนอนบุาลล าพนูได้รับ
การส่งเสริมสนบัสนนุเป็นตัวแทนเขา้ร่วม
การแขง่ขนัแต่ละรายการของทุกระดับชัน้

40,000 40,000 40,000 120,000 วชิากการ

กลยทุธระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยทุธระดับโครงการ
(กจิกรรม)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

กลยทุธท่ี์ 1 จดัการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง

กลยทุธระดับองค์กร
(โรงเรียน)
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2563 2564 2565 รวม 3 ปี
 ร้อยละ 50  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี
เยีย่ม

โครงการนเิทศภายใน  - ครูผู้สอนจดัส่งแผนการจดัการเรียนรู้ 
และแผนการจดัประสบการณ์

4,000 4,000 4,000 12,000 วชิาการ

 - ครูผู้สอนได้รับการนเิทศภายในการ
เยีย่มชัน้เรียน อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 
คร้ัง
 - ผู้เรียนได้รับการพฒันาอยา่งเต็ม
ศักยภาพ

โครงการพฒันางานระบบงานฝ่าย
วชิาการ

 - ร้อยละของงานฝ่ายวชิาการ เป็นไป
ด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธภิาพ
ยิง่ขึน้

30,000 30,000 30,000 90,000 วชิาการ

 - ร้อยละของงานฝ่ายวชิาการมีวสัดุ
ครุภัณฑ์สนบัสนนุการด าเนนิงานฝ่าย
วชิาการท่ีเพยีงพอและมีความสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึน้

โครงการสถานศึกษาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

 - นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการ
เรียนและชวีติประจ าวนั

5,000 5,000 5,000 15,000 วชิาการ

 - นกัเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ
 - นกัเรียนมีความสุขในการเรียนรู้

 กลยทุธท่ี์ 3 พฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ
 ให้สามารถจดักจิกรรมการ
เรียนการสอนและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อยา่งมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวชิาชพี

กลยทุธระดับองค์กร
(โรงเรียน)

กลยทุธระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยทุธระดับโครงการ
(กจิกรรม)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาปี 2563 - 2565 ของโรงเรียนอนุบาลล าพูน 
40 

 

40 

2563 2564 2565 รวม 3 ปี
โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 กลยทุธข์อ้ท่ี 3

 - โรงเรียนมีห้องเรียนท่ีมีคุณภาพ  คิด
เป็นร้อยละ 100 ของจ านวนห้องเรียน
ท้ังหมด
 - ร้อยละ 80 ของนกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ระดับดี

205,000 205,000 205,000 615,000 วชิาการ

โครงการเสริมสร้างความพร้อม
ด้านเทคโนโลยเีบื้องต้นส าหรับ
เด็กปฐมวยั

 - สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา อยูใ่นระดับดี

22,000 22,000 22,000 66,000 บริหารท่ัวไป

 -  สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ครอบครัว ชมุชน และองค์กรท่ีเกีย่วขอ้ง 
อยูใ่นระดับดี

โครงการพฒันาอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดล้อมและส่ือเทคโนโลยี

 - สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อ
การเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม

456,387 456,387 456,387 1,369,161 อ านวยการ

 - สถานศึกษามีการสร้างและพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมท้ังผู้เกีย่วขอ้ง

กลยทุธระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยทุธระดับโครงการ
(กจิกรรม)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

กลยทุธท่ี์ 4 ขยายโอกาสการ
เขา้ถงึบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ โดย
ระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ี
เขม้แขง็

กลยทุธระดับองค์กร
(โรงเรียน)
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2563 2564 2565 รวม 3 ปี
 - สถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภค
ใชไ้ด้ดีและปลอดภัย

 -สถานศึกษามีการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบ มีส่วนร่วม

โครงการพฒันาผู้เรียนระดับ
ปฐมวยั ยทุธศาสตร์ท่ี 1 กลยทุธ์
ขอ้ท่ี 4

 - เด็กปฐมวยัของทุกห้องเรียน  
เคล่ือนไหวร่างกาย อยา่งคล่องแคล่วและ
ทรงตัวได้ดีในระดับ คุณภาพ 3 ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 85

127,280 127,280 127,280 381,840 วชิาการ

 - เด็กปฐมวยัของทุกห้องเรียน  ใชม้ือ-ตา
ประสาน สัมพนัธก์นัในระดับคุณภาพ 3
ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 85

 - เด็กปฐมวยัของทุกห้องเรียน  
แสดงออกทาง อารมณ์ได้อยา่งเหมาะสม
ในระดับคุณภาพ 3 ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 85

 -  เด็กปฐมวยัของทุกห้องเรียน  มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อ ตนเองและผู้อืน่ในระดับ
คุณภาพ 3 ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 85

กลยทุธท่ี์ 4 ขยายโอกาสการ
เขา้ถงึบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ โดย
ระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ี
เขม้แขง็

กลยทุธระดับองค์กร
(โรงเรียน)

กลยทุธระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยทุธระดับโครงการ
(กจิกรรม)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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2563 2564 2565 รวม 3 ปี

 -  เด็กปฐมวยัของทุกห้องเรียน  มีความ
เมตตากรุณา  มีน้ าใจและชว่ยเหลือ
แบ่งปัน  ในระดับ  คุณภาพ 3 ไม่นอ้ย
กวา่ ร้อยละ 80

 - เด็กปฐมวยัของทุกห้องเรียน  มีวนิยั ใน
ตนเอง  ใน ระดับคุณภาพ 3  ไม่นอ้ยกวา่
 ร้อยละ 80
 - เด็กปฐมวยัของทุกห้องเรียน  มี
ปฏิสัมพนัธท่ี์ดีกบั บุคคลอืน่  ในระดับ
คุณภาพ 3 ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80
 - เด็กปฐมวยัของทุกห้องเรียน  สนทนา
โต้ตอบและเล่าเร่ืองให้ผู้อืน่เขา้ใจ  ใน
ระดับคุณภาพ 3 ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80
 - เด็กปฐมวยัของทุกห้องเรียน   มี
ความสามารถใน การคิดรอบยอด  ใน
ระดับคุณภาพ 3 ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80

โครงการการพฒันาศักยภาพ
ระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน

 - ผู้เรียนป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี
เส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อบุัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ

20,000 20,000 20,000 60,000 บริหารท่ัวไป

 - ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสม

กลยทุธท่ี์ 4 ขยายโอกาสการ
เขา้ถงึบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ โดย
ระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ี

เขม้แขง็

กลยทุธระดับองค์กร
(โรงเรียน)

กลยทุธระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยทุธระดับโครงการ
(กจิกรรม)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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2563 2564 2565 รวม 3 ปี
 - ผู้เรียนมีมนษุยสั์มพนัธท่ี์ดีและให้เกยีรติ
ผู้อืน่
 - ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ตาม
หลักสูตร

 - ผู้เรียนมีความเอือ้อาทรผู้อืน่และ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
 - ครูมีการวเิคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
 และเขา้ใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดย
จดัท าแผน IEP ส าหรับเด็กพเิศษ และใช้
ขอ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้
เพื่อพฒันาศักยภาพของผู้เรียน

 - ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแกไ้ข
ปัญหาให้แกผู้่เรียนท้ังด้านการเรียนและ
คุณภาพชวีติด้วยความเสมอภาค

 - สถานศึกษามีการจดัระบบดูแล
ชว่ยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธภิาพและ
ครอบคลุมถงึผู้เรียนทุกคน
 - สถานศึกษามีการจดัระบบขอ้มูล
สารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการ
บริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา

กลยทุธท่ี์ 4 ขยายโอกาสการ
เขา้ถงึบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ โดย
ระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ี

เขม้แขง็

กลยทุธระดับองค์กร
(โรงเรียน)

กลยทุธระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยทุธระดับโครงการ
(กจิกรรม)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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2563 2564 2565 รวม 3 ปี
 - นกัเรียนเรียนร่วมได้รับการพฒันา
ศักยภาพตามเกณฑ์

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 - ผู้เรียนมีสุขนสัิยในการดูแลสุภาพและ
ออกก าลังกายอยา่งสม่ าเสมอ

30,000 30,000 30,000 90,000 บริหารท่ัวไป

 - ผู้เรียนมีน้ าหนกั ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ผู้เรียนป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี
เส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อบุัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ
 - ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและ
แกป้ัญหาให้แกผู้่เรียนท้ังด้านคุณภาพ
ชวีติด้วยความเสมอภาค
 - มีสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ มี
อาคารสถานท่ีเหมาะสม
 - มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัยของผู้เรียน
 - สถานศึกษาจดัโครงการกจิกรรมท่ี
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยของผู้เรียน
 - นกัเรียนได้รับการประกนัชวีติ ร้อยละ 
100

กลยทุธท่ี์ 4 ขยายโอกาสการ
เขา้ถงึบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ โดย
ระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ี
เขม้แขง็

กลยทุธระดับองค์กร
(โรงเรียน)

กลยทุธระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยทุธระดับโครงการ
(กจิกรรม)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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2563 2564 2565 รวม 3 ปี
โครงการกฬีาสี  - นกัเรียนร้อยละ 95 เขา้ร่วมกจิกรรม 

และแสดงทักษะทางด้านกฬีาอยา่งเต็ม
ความสามารถ น าทักษะท่ีเรียนรู้จากวชิา
พลศึกษามาสู่การแขง่ขนั

10,000 10,000 10,000 30,000 บริหารท่ัวไป

 - นกัเรียนรักการออกก าลังกาย มีสุข
ภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ
 - ความสัมพนัธแ์ละการให้ความร่วมมือ 
ของผู้บริหาร ครู นกัเรียน ผู้ปกครอง 
ชมุชน

โครงการโรงเรียนคุณธรรม
 - ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ตามหลักสูตร มีคุณธรรมอตั
ลักษณ์

10,000 10,000 10,000 30,000 บริหารท่ัวไป

 - ผู้เรียนแกนน าและยวุชนคนคุณธรรม
โรงเรียนคุณธรรมร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม
 - นกัเรียนร้อยละ 80 สามารถด าเนนิ
กจิกรรมบริษัทสร้างการดี
 - ผู้เรียนร้อยละ 80 ร่วมกนัรักษาความ
สะอาดบริเวณโรงเรียนให้สะอาด
ปราศจากขยะ

 - นกัเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม
จริยธรรมตามอตัลักษณ์ของโรงเรียน

กลยทุธระดับโครงการ
(กจิกรรม)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

 กลยทุธท่ี์ 5 จดัการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชวีติท่ีเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดล้อม

กลยทุธระดับองค์กร
(โรงเรียน)

กลยทุธระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยทุธท่ี์ 4 ขยายโอกาสการ
เขา้ถงึบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ โดย
ระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ี

เขม้แขง็
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2563 2564 2565 รวม 3 ปี
โครงการประชมุคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 6 กลยทุธข์อ้ท่ี 5

 - สถานศึกษามีความสามารถพฒันา
ความร่วมมือขององค์คณะบุคคล ให้
สามารถก ากบั สนบัสนนุ ส่งเสริมการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และ
สอดคล้องกบักบัสภาพปัญหาความ
ต้องการของชมุชนและท้องถิน่

20,000 20,000 20,000 60,000 บริหารท่ัวไป

 - คณะกรรมการสถานศึกษา ได้มีความรู้
 ความสามารถในบทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเองต่อสถานศึกษา เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ดียิง่ขึน้

โครงการสาธารณูปโภค 
 - โรงเรียนสามารถช าระค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ ได้ครบถว้นตลอด
ปีงบประมาณ

672,320 672,320 672,320 2,016,960 งบประมาณ

โครงการการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับปฐมวยั

 - สถานศึกษามีการก าหนด มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาใน
ระดับดี

20,000 20,000 20,000 60,000 วชิาการ

 - สถานศึกษามีการจดัท าและด าเนนิการ
ตามแผนพฒันาการจดั การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่ง คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ของสถานศึกษาในระดับดี

 กลยทุธท่ี์ 6 พฒันา
ประสิทธภิาพการบริหารจดัการ
ตามแนวทางการกระจาย
อ านาจทางการศึกษา โดยยดึ
หลักธรรมาภิบาล เนน้การมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน

 กลยทุธท่ี์ 5 จดัการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชวีติท่ีเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดล้อม

กลยทุธระดับองค์กร
(โรงเรียน)

กลยทุธระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยทุธระดับโครงการ
(กจิกรรม)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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2563 2564 2565 รวม 3 ปี
 - สถานศึกษามีการจดัระบบขอ้มูล 
สารสนเทศและใชส้ารสนเทศใน การ
บริหารจดัการในระดับดี

 - สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ ภายใน ตาม
มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาใน
ระดับดี
 - สถานศึกษามีการน าผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพฒันา คุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเนือ่ง ในระดับดี
 - สถานศึกษามีการจดัท ารายงาน 
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในในระดับดี

กลยทุธระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยทุธระดับโครงการ
(กจิกรรม)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

 กลยทุธท่ี์ 6 พฒันา
ประสิทธภิาพการบริหารจดัการ
ตามแนวทางการกระจาย
อ านาจทางการศึกษา โดยยดึ
หลักธรรมาภิบาล เนน้การมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน

กลยทุธระดับองค์กร
(โรงเรียน)
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2563 2564 2565 รวม 3 ปี
โครงการพฒันาระบบบริหาร
ท่ัวไปเพื่อการศึกษา

 - ผู้บริหารมีวสัิยทัศน ์ภาวะผู้น าใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมบริหาร
จดัการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบัติการ ใช้
ขอ้มูลผลการประเมินหรือผลการวจิยัเป็น
ฐานคิดท้ังด้านวชิาการ ด้านการจดัการ 
และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผู้เรียน
 คิดเป็นร้อยละ 80

265,560 265,560 265,560 796,680 บริหารท่ัวไป

 - คณะกรรมการสถานศึกษารู้
และปฏิบัติหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
ก ากบัติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการ
ด าเนนิงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 80

 - สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชมุชน 
และองค์กรท่ีเกีย่วขอ้งคิดเป็นร้อยละ 80

 - ระบบการบริหารจดัการงานบริหาร
ท่ัวไปของโรงเรียนเป็นมีประสิทธภิาพและ
เกดิประสิทธผิล คิดเป็นร้อยละ 80

โครงการพฒันาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มืออาชพี

 - ผู้บริหารและครูมีการพฒันางานตาม
บทบาทหนา้ท่ี

248,800 248,800 248,800 746,400 บุคคล

กลยทุธระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยทุธระดับโครงการ
(กจิกรรม)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

 กลยทุธท่ี์ 6 พฒันา
ประสิทธภิาพการบริหารจดัการ
ตามแนวทางการกระจาย
อ านาจทางการศึกษา โดยยดึ
หลักธรรมาภิบาล เนน้การมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน

กลยทุธระดับองค์กร
(โรงเรียน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาปี 2563 - 2565 ของโรงเรียนอนุบาลล าพูน 
49 

 

49 

2563 2564 2565 รวม 3 ปี
 - โรงเรียนเรียนมีคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเฉพาะด้าน
 - การบริหารจดัการด้านการศึกษาได้
อยา่งมีมาตรฐานและบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบัติการ
 - คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมี
ความสัมพนัธอ์นัดีงามกบัคณะครูและ
บุคลากรของโรงเรียนอนบุาลประจ า
จงัหวดั

กลยทุธระดับองค์กร
(โรงเรียน)

กลยทุธระดับแผนงาน
(โครงการ)

กลยทุธระดับโครงการ
(กจิกรรม)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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ส่วนที่ 5 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพและรายงาน  

 
โรงเรียนอนุบาลล าพูนได้ก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ประเมินผลตรวจสอบ และรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน  การด าเนินงานตามแผน โครงการ /กิจกรรมไว้ ดังนี้ 
 
การก ากับ ติดตาม     

1. สร้างความตระหนักโดยชี้แจงให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการประเมิน ชี้แจงแนว
การด าเนินงาน  วัตถุประสงค์  ขอบข่าย สาระส าคัญของการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

2. ก าหนดองค์ประกอบของการประเมินตามจุดเน้นของงานโดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียน 
3. ก าหนดตัวบ่งชี้ที่แสดงสภาพความส าเร็จที่ชัดเจน และเกณฑ์การประเมิน 
4. ทบทวนเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
5. สร้างแบบเครื่องมือ   

การประเมินผล  
1. ตั้งคณะกรรมการประเมิน เพ่ือก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล 
2. ก าหนดรูปแบบการประเมิน ด้วยรูปแบบการประเมินที่เป็นวิธีการที่ง่ายและชัดเจน 
3. สร้างเครื่องมือประเมินผล  แบบบันทึกในการติดตามคุณภาพการศึกษา ที่หลากหลาย ใช้ง่าย แปลผล

ง่าย และมีคุณภาพ 
4. ด าเนินการประเมินผลตามกระบวนการ    
5. วิเคราะห์ผลการประเมิน ให้มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ปรับปรุงโรงเรียน   

การตรวจสอบ 
1. ก าหนดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพเป็นรายกิจกรรมครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 
2. ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการ
ด าเนินงานของ  
     ตนเองให้เป็นไปตามแผน และรวบรวมร่องรอย หลักฐานการด าเนินงานและผลการตรวจสอบมา
ปรับปรุงและ 
     พัฒนาการปฏิบัติไปสู่เป้าหมาย 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเสนอแนะ

แนวทาง    
      การแก้ไขปัญหา และหาทางช่วยเหลือสนับสนุน 

การรายงานผล  
1. เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม สรุปผลการ

ด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม รายงานให้ผู้บริหารโรงเรียน 
2. เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนสรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือเสนอแนะแนวทาง แก้ไขปัญหา และหาทาง

ช่วยเหลือสนับสนุน  จัดท าเป็นรายงานประจ าปี รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ และน าผลไป
ใช้ในการวางแผนพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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โรงเรียนอนุบาลล าพูนได้ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน โดย
มีวิธี ด าเนินการดังนี้ 
 

1.  ผู้บริหารสถานศึกษาติดตามตรวจสอบ  
  เป็นการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นระยะๆ อย่าง
ต่อเนื่องด้วยตนเองตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ สามารถด าเนินงานได้ตามแผนหรือไม่ มีการปรับ
แผนหรือไม่ ถ้ามีเพราะเหตุใด ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรมหรือไม่ เพียงใด แล้วสรุปเป็นรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
     2.  หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายงาน ติดตามตรวจสอบ 
  เป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายงานของตน 
หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายงาน ติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงานจากรายงานดังกล่าวและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
จริง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรม แล้วสรุปเป็นรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่ม
งาน/ฝ่าย เสนอต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้ง 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีโรงเรียนจากรายงานของกลุ่มงาน/ฝ่ายงาน ศึกษาเอกสาร สอบถาม สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง แล้วสรุปรายงานผลการติดตามตรวจสอบพร้อมให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 
เสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 3.  ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   
  เป็นการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามที่สถานศึกษาก าหนด คือ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ สามารถด าเนินงานได้ตามแผนหรือไม่ มีการปรับแผนหรือไม่ ถ้ามีเพราะ
เหตุใด ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมหรือไม่ เพียงใด 
และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ติดตามตรวจสอบจากรายงานดังกล่าวและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานจริง
ด้วยตนเองพร้อมทั้งให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม แล้วสรุปเป็นรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 



57 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 
 

 

 

 



58 

 

 

 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลล าพูน 

ที่    124   / 2562 
เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

 ประจ าปีงบประมาณ (พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
................................................................................................................................................... 

  ด้วยโรงเรียนอนุบาลล าพูนมีภารกิจการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ(พ.ศ.
2563-2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน รวมทั้งความต้องการระดมความคิดจาก
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเพื่อ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีงบประมาณที่ก าหนดกิจกรรมหลักในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย และต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ทุก
ปีงบประมาณ นั้นเพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ(พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า  อ านวยความสะดวกในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
 1. นายนิวัฒน์ชัย       รัตนชเลศ ประธานกรรมการ  
 2. นายสราวุฒิ        ผุสดี  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง  
 3. นางสาวประวัณสรณ์   ไชยวงค์ษา กรรมการผู้แทนครู 
 4. พระประกอบบุญ       ราชจินดา  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
 5. นางสาวฉวีวรรณ      กันทะวงศ์วาร  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
 6. นายกัลป์        สะค าปัน  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7. พระเทพรัตนนายก    กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
 8. พระศรีธรรมโสภณ    กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  
 9. นายแพทย์วัชระ      สนธิชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
 10. นายศิริเศรษฐ์       ศรีกอก  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ        
 11. นายอ านาจ        กิตติวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                               
 12. นายจงเจตน์        ลวงระแหง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 13. นายสวาท       อนุสาร     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                
 14. นายชวิน        ค าบุญเรือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 15. นายวรเชษฐ์        จันทร์ภิรมย์  กรรมการและเลขานุการ                                                         
2. คณะกรรรมการจัดท าแผนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ(พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล ประมวลปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาให้ชัดเจน พิจารณาประกอบกับนโยบายส่วนรวมในการพัฒนาโรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูล  จัดท าโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และจัดท ารูปเล่มสมบูรณ์  ประกอบด้วย 
 1. นายวรเชษฐ์    จันทร์ภิรมย์      ประธานคณะท างาน 
 2. นายสุรศักดิ์      นามบุปผา  รองประธานคณะท างาน 
 3. นางธมณณัฎฐ์    นามจันทร์  รองประธานคณะท างาน 
 4. นางถนอมจิต  ปิ่นกันทา   คณะท างาน 
 5. นางทันยา  นิตตา   คณะท างาน 
 6. นายนันทพัทธ์     ยะสง่า   คณะท างาน 
   7. นางนลพรรณ    ตะยะพงค์  คณะท างาน 
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 8. นางศรัณยา   ยะเชียงค า  คณะท างาน 
   9. นางปณิธิดา    นาคมณี   คณะท างาน 
 10. นางสาวฐิติรัตน์   ธนาตย์ชโยดม  คณะท างาน 
  11. นางโสภา  สมยอม    คณะท างาน  
   12. นายสยาม  กองค า    คณะท างาน 
   13. นางลัดดา  ค ารังษ ี   คณะท างาน 
 14. นางวันเพ็ญ    ทิพย์เวียง   คณะท างาน 
 15. นางผาสุก  วงศ์ฝั้น           คณะท างาน 
   16. นางสาวประวัณสรณ์  ไชยวงค์ษา  คณะท างาน 
 17. นายวสุภัทร    ไชยเหล็ก  คณะท างาน 
 18. นายโยธิน    ตาน้อย   คณะท างาน 
 17. นายวศิน    สินธุปัน   เลขานุการคณะท างาน 
 18. นายอธิฐาน  สิงห์เล็ก   ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 
 
  ให้คณะท างานได้ด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ(พ.ศ.2563-2565) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างแท้จริง 
 

สั่ง   ณ  วันท่ี  28  กันยายน  พ.ศ. 2562 
     

(นายวรเชษฐ์  จันทร์ภิรมย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนอนุบาลล าพนู 

 



 


