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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ข้อมูลพื้นฐำน 
 โรงเรียนอนุบาลล าพูน ตั้งอยู่  เลขที่ 41 ถนนสนามกีฬา  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองล าพูน                  
จังหวัดล าพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 มีผู้บริหาร จ านวน 2 คน ข้าราชการครู จ านวน 69 คน ธุรการโรงเรียน   
1 คน นักการภารโรง 4 คน จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวน
นักเรียนทั้งหมด 1,624 คน มีเขตบริการ ภายในจังหวัดล าพูน และใกล้เคียง ผู้อ านวยการสถานศึกษาปัจจุบัน
คือ นายวรเชษฐ์  จันทร์ภิรมย์ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย 
          มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก  
       1.1 ระดับคุณภำพ : 4 ดีเลิศ 

1.2 กระบวนกำรพัฒนำ 
  โรงเรียนอนุบาลล าพูนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็กท่ีผ่านการจัดกิจกรรมแบบบูรณา
การผ่านการเล่น โดยเริ่มจากการวิเคราะห์องค์ประกอบในมาตรฐานที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ  
1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   2. มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม  4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
5. มีมิตรภาพดีและมีจิตวิทยาศาสตร์ หลังจากวิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบของมาตรฐานโดยเทียบเคียงกับ
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลล าพูนแล้ว จึงได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และกิจกรรมเสริมหลักสูตร จากนั้น
ด าเนินงานการพัฒนาเด็กตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในแต่ละด้านดังนี้   

1. พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง 
ได้  ได้จัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่    โดยให้เด็กได้เล่นออกก าลังกายกลางแจ้ง  เล่นเครื่องเล่นสนามที่ปลอดภัยและมี
ขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก  รวมทั้งจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามจังหวะและดนตรี  การบริหารร่างกาย  จัดกิจกรรม
พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก  โดยจัดเตรียมอุปกรณ์  เครื่องใช้ของเล่น  เช่น  ตัวต่อ  ไม้บล็อก  ชุดของเล่นฝึกการแต่งกาย และ
กิจกรรมที่หลากหลายที่ส าคัญเช่น  การวาดรูประบายสี  การพับ  การฉีก ตัด ปะกระดาษ  การปั้น  การพิมพ์ภาพ  
การขย า  เป็นต้น  กิจกรรมพัฒนาประสาทสัมพันธ์ ได้แก่  การเล่นบล็อก  การต่อภาพ  การร้อยลูกปัด  การ
ลากเส้นโยงจุด  การเทของเหลวใส่ของภาชนะ  การรูดซิป การติดกระดุม  เป็นต้น  รวมทั้งการละเล่นของ
เด็กไทย เช่น การเล่นอีกตัก การเล่นขายของเป็นต้น  โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย  ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมคือ 1. กิจกรรมสุขภาพกายดี  ชีวีไร้โรคา โภชนาการตามวัย  เป็น
กิจกรรมที่ตรวจสอบภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็ก  
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โดยจัดอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและ ได้สารอาหารครบ  5 หมู่ สนับสนุนให้เด็กได้นอนพักผ่อนกลางวันอย่าง
สม่ าเสมอ  ดูแลความสะอาดของร่างกาย  ฝึกให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดี  เช่นการล้างมือก่อนและหลังการรับประทาน
อาหาร  การล้างมือหลังการเข้าห้องน้ า  การท าความสะอาดหลังการใช้ห้องน้ า การแปรงฟันหลังรับประทาน
อาหาร   2.  กิจกรรมกีฬาสี เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้เด็กได้ออกก าลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้ง อีกทั้งยัง
เป็นการฝึกความกล้าแสดงออก 3. กิจกรรมหนูเรียนรู้การป้องกันภัย เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเอง
และส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเมื่อติดอยู่ในรถตู้หรือรถประเภทอ่ืนๆ   

2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ได้จัดกิจกรรม 
การรู้จักตนเอง โดยเปิดโอกาสให้เด็กเล่าเรื่องราวต่างๆ  ตามความสนใจ  และพูดคุยซักถามความรู้สึกต่างๆ  
ของเด็ก  โดยใช้สถานการณ์จริง  ยกตัวอย่าง  เล่านิทาน  หรือให้ดูรูปภาพประกอบแล้วให้เด็กแสดงอารมณ์
พร้อมทั้งชี้แนะการแสดงอารมณ์ที่ถูกต้องตามกาลเทศะ จัดกิจกรรมการรู้จักผู้อ่ืน โดยสนับสนุนให้เด็กได้เล่น
กับเพ่ือนๆ  จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ของเด็กกับผู้อ่ืน  ท าให้เด็กเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน รู้จักแสดง
อารมณ์และความรู้สึกท่ีเป็นที่ยอมรับของสังคม  ผ่านวิธีการต่างๆ  เช่น  การเล่านิทาน  การเล่นบทบาทสมมุติ  
การร้องเพลง  การเล่นเกมต่างๆ  โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมและแสดงออกตามความพอใจ  พร้อมทั้งมี
การช่วยเหลือแนะน าอย่างใกล้ชิด  นอกจากนี้ได้จัดโครงการ  เสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์  - จิตใจแก่เด็ก
ปฐมวัย  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก  4  กิจกรรมดังนี้  1.  กิจกรรม   หนูน้อยสร้างสรรค์งานศิลป์  เป็น
กิจกรรมที่ให้เด็กแสดงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดผ่านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  2. กิจกรรมเสริมสร้างความ
ฉลาดทางอารมณ์เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ผ่านกิจกรรมดนตรี  เครื่องดนตรี  
และเสียงเพลง 3. กิจกรรมสุนทรียลีลา พาเพลิน  เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กแสดงอารมณ์  ความรู้สึกผ่านการ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง  การฟ้อนร าเป็นต้น 4. กิจกรรมหนูน้อยเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ เป็นกิจกรรมที่ฝึกมารยาท
ที่ดีตามวัฒนธรรมไทย  และฝึกให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์  เช่น  มีความ     ร่า
เริงแจ่มใส  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน  มีความกล้าแสดงออก มีจิตอาสา มีความ
อดทน   มีความม่ันใจในตนเอง และมอบรางวัล เกียรติบัตรให้กับเด็กเม่ือสิ้นปีการศึกษา   

3. พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้จัดกิจกรรม 
พัฒนาตนเอง  โดยการฝึกให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองตามความสามารถ ในการท ากิจกรรมง่าย ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน  เช่น  มารยาท การรับประทานอาหาร  การแต่งตัว  การท าความสะอาดตนเอง มีการ
มอบหมายงานในห้องเรียนเช่น จัดล๊อกเกอร์ จัดมุมการเล่น จัดหนังสือนิทาน เพ่ือจะท าให้เด็กเกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองมีระเบียบวินัย กิจกรรมความสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืน  โดยจัดกิจกรรมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนๆ เช่น การเล่นในร่ม การเล่นกลางแจ้ ง  การเล่นเกมที่มี
กติกาง่ายๆ การไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในชุมชนการเชิญวิทยากรในชุมชนมาพบปะพูดคุยเรื่อง
ต่างๆ  ให้เด็กฟัง การท ากิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคม เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมทาง
สังคมที่พึงประสงค์ของเด็กและยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  โดยใช้วิธีการต่างๆ  เช่น  การเล่านิทาน  การ
ใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์  ให้เด็กได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมไทย โดยใช้กิจกรรมให้เด็กร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่และอุปกรณ์ของใช้
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ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ ให้เด็กชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆ  เล่านิทาน  เล่นบทบาท
สมมุติ และยกตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษาและท าลายธรรมชาติและวัฒนธรรม นอกจากนี้ได้จัด
โครงการ เสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคมแก่เด็กปฐมวัยซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4  กิจกรรมดังนี้   

1) กิจกรรม  ทักษะชีวิตพิชิตคนเก่ง  เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้เด็กช่วยเหลือ 
ตนเองในชีวิตประจ าวัน  และร่วมท าความดีระหว่างวัน เช่นปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง  เคารพธงชาติ  สวด
มนต์ไหว้พระด้วยความตั้งใจ  การช่วยเหลือตนเอง  ช่วยเหลือเพ่ือนในการเปลี่ยนชุดนอน จัดเก็บเครื่องใช้
ส่วนตัว และกิจกรรมประจ าสัปดาห์ได้แก่ การเล่านิทานเสริมสร้างวินัย การแสดงบทบาทสมมุติ  

2) กิจกรรมหนูน้อยเก่งดี มีสุข    เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้เด็กท าความดีและ 
บันทึก ความดีของตนเอง  ลงในสมุดบันทึกการเสริมสร้างความ ดี – เก่งของเด็กปฐมวัย  

3) กิจกรรมวันส าคัญ  วัฒนธรรมพาม่วน  เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เข้าร่วม 
กิจกรรมในวนัส าคัญต่างๆ   เช่น  วันไหว้ครู  วันเข้าพรรษา  วันแม่แห่งชาติ  วันสลากภัตร  วันลอยกระทง  วันพ่อแห่งชาติ  
วันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก  วันมาฆะบูชา  

      4)  กิจกรรมฉันและเพ่ือนมาเล่นกันเถอะ  เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เล่นการละเล่นพ้ืนเมือง
ต่างๆ  ตลอดจนเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาท าของเล่นให้เด็ก  จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย  กิจกรรม  
คุณธรรมจริยธรรมระดับปฐมวัย  ค่ายละครสอนคุณธรรมน านิทานคุณธรรมมาแสดงบทบาทสมมุติ  แล้วให้เด็ก
แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับละครที่ชม 

4. พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้   
ได้จัดกิจกรรมการสังเกตสิ่งรอบตัว  โดยสนับสนุนให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสในการจ าแนกความแตกต่างและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยการซักถามแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นด้วยกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์  เช่นการฟังนิทาน  การทดลอง  การสาธิต  การดูรูปภาพประกอบ  การชมวิดิทัศน์  และกิจกรรมเกม
การศึกษา  ทัศนศึกษาและการเล่นตามมุมเล่นต่างๆ  ให้เด็กได้เล่าประสบการณ์ที่พบเห็น  ท าให้ทราบถึงความ
เข้าใจ  ความจ าและความสนใจของเด็กต่อสิ่งเหล่านั้น  กิจกรรมการใช้เหตุผล  เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กใช้
ความคิดของตนเองในการตัดสินใจ สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ฝึกให้เด็กเปรียบเทียบความแตกต่าง  
การจับคู่สิ่งที่เหมือนกัน การจัดกลุ่มตามประเภท  การเรียงล าดับหรือการเล่นตามมุมด้วยของจริงหรือของเล่น
ต่างๆ  จะช่วยพัฒนาทักษะการตัดสินใจที่มีเหตุผลของเด็ก กิจกรรมพัฒนาภาษา ด้วยการสนทนาพูดคุยซักถาม
ด้วยภาษาที่สุภาพกับเด็ก ตามโอกาสอย่างสม่ าเสมอ  พร้อมรับฟังด้วยความสนใจ  การสนับสนุนให้เด็กได้เล่น
ร่วมกับเพ่ือนและพูดคุยกัน  เป็นการฝึกการใช้ภาษาโต้ตอบกัน  นอกจากนี้การเล่านิทานประกอบภาพ  การ
เคลื่อนไหวประกอบจังหวะดนตรี  การปฏิบัติตามค าสั่ง  การท่องค าคล้องจอง จะช่วยส่งเสริมทักษะการฟังซึ่ง  
จะน าไปสู่ทักษะการอ่านและ การเขียนเป็นล าดับต่อไป  นอกจากนี้ยังได้น าสื่อประเภทหนังสือ  นิทาน  บัตรภาพ  เกม
การศึกษา การใช้ประกอบการจัดกิจกรรมให้เด็กอีกด้วย กิจกรรมการเล่น  ได้จัดสภาพแวดล้อมส าหรับการเล่น
ตามความสนใจของเด็กเช่น มุมบล็อก  มุมบ้าน  มุมวิทยาศาสตร์  มุมเครื่องเล่นสัมผัส  มุมศิลปะ  และให้
โอกาสเด็กเล่นตามความสนใจ  ได้มีปฏิสัมพันธ์เรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ ในมุมการเล่น นอกจากนี้ได้จัดโครงการ 
เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา – พัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 5  กิจกรรมดังนี้  
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1) กิจกรรมโครงงานเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมให้เด็กแต่ละห้องเรียนได้เรียนรู้ 
ในสิ่งทีส่นใจอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง   

2) กิจกรรมหนูรักการอ่าน เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กยืมหนังสือ/นิทานกลับบ้านทุก 
วันศุกร์เพ่ือน าไปอ่านร่วมกับผู้ปกครองและบันทึกการอ่าน  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบันทึกการอ่านของเด็ก
ปฐมวัย แล้วน าหนังสือและแบบบันทึกการอ่านมาส่งคืนที่ครูประจ าชั้นในทุกวันจันทร์ 

3) กิจกรรมสนุกกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน  เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เรียนรู้ 
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ทั้งในและนอกโรงเรียนเช่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร  แม่น้ ากวง  เป็นต้น  และได้
เรียนรู้จากวิทยากรภายนอกเช่น  คนขับรถสามล้อถีบเป็นต้น            

4) กิจกรรมบ้านนักวิทย์ – คณิตน้อย  เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ท าการทดลอง 
วิทยาศาสตร์ต่างๆ  และเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามใบงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์   

5) กิจกรรม STEM ปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเรียนรู้ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์   
เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ผ่านเรื่องต่างๆ  ที่เด็กสนใจ เช่น  โครงงานเรื่อง  เรือขน
สมบัติเป็นต้น และจัดโครงการ พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย 1 . กิจกรรมวิชาการระดับปฐมวัย  เป็นกิจกรรมที่
จัดในวันหยุดโดยจัดค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์  ค่ายสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   ค่ ายคณิตคิดสนุก 2. 
กิจกรรมทัศนศึกษา  เป็นการน าเด็กไปทัศนศึกษาต่างจังหวัดโดยไปทัศนศึกษางานกุ๋งกิ๋งปาร์ตี้ตอน  Under 
The Sea โดยเด็กจะได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ในทะเล การอนุรักษ์สัตว์/พืชในท้องทะเล 
 

         1.3  ผลกำรพัฒนำ 
          ผลการพัฒนาคุณภาพของเด็กในมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ซึ่งสูงกว่าค่า

เป้าหมายมาตรฐานที่ตั้งไว้คือระดับดี โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. ผลการประเมินด้านมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล 

ความปลอดภัยของตนเองได้  โดยเด็กร้อยละ 94.56 ปฏิบัติได้ในระดับ ดี ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

โดยมีค่าเฉลี่ยตามประเด็นพิจารณาดังนี้ เด็กร้อยละ  94.17  มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เด็กร้อยละ  97.26  
เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ได้ระดับดี เด็กร้อยละ  95.54  ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
ได้ระดับด ี เด็กร้อยละ  93.83  ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 
91.78 ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยได้ ได้ระดับดี เด็กร้อยละ  94.52 หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค สิ่งเสพติดได้ ได้ระดับด ี เด็กร้อยละ  94.86  ระวังภัย    

2. ผลการประเมินด้านมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง 
อารมณ์ได้  โดยเด็กร้อยละ 89.22 ปฏิบัติได้ในระดับดี  ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ โดยมีค่าเฉลี่ย
ตามประเด็นพิจารณาดังนี้ เด็กร้อยละ 95.89 ร่าเริงแจ่มใสแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมกับสถานการณ์  
ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 80.47 รู้จักยับยั้งชั่งใจ มีความอดทนในการรอคอย ได้ระดับดี เด็กร้อยละ  92.46  
ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง เด็กร้อยละ 88.35 มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี ได้ระดับดี
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เด็กร้อยละ 90.75  มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออก ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 86.30 มีการช่วยเหลือ แบ่งปัน 
ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 87.32 เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ได้ระดับดี เด็กร้อยละ  90.06  รู้หน้าที่รับผิดชอบ ได้ระดับดี เด็ก
ร้อยละ  89.38   มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้ระดับดี  เด็กร้อยละ 79.52 มีความเห็นอก เห็นใจผู้อ่ืน ได้ระดับดี เด็ก
ร้อยละ 96.57  ชื่นชมและ มีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว ได้ระดับดี 

3. ผลการประเมินด้านมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ 
ดีของสังคมโดยเด็กร้อยละ  92.37 ปฏิบัติได้ในระดับ ดี ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ โดยมีค่าเฉลี่ย
ตามประเด็นพิจารณาดังนี ้เด็กร้อยละ 95.89 การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 85.61 มีวินัยในตนเอง ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 93.83 การประหยัดและพอเพียง ได้ระดับ
ดี เด็กร้อยละ 89.72 มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียนได้ระดับดีเด็กร้อยละ 92.46  มี
มารยาทตามวัฒนธรรมไทย ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 90.06 การยอมรับ หรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล
ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 96.23 การเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 95.20 แก้ไขข้อขัดแย้ง 
โดยปราศจากการใช้ความรุนแรงได้ระดับดี 

4. ผลการประเมินด้านมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  
และแสวงหาความรู้ได้ โดยเด็กร้อยละ  87.94 ปฏิบัติได้ในระดับ ดี  ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ โดย
มีค่าเฉลี่ยตามประเด็นพิจารณาดังนี้ เด็กร้อยละ 89.72 การสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ได้ระดับ
ดีเด็กร้อยละ 85.61 ตั้งคาถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคาตอบด้วยตนเอง ได้ระดับดี  
เด็กร้อยละ 74.65 การอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้ เหมาะสมกับวัย ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 83.90  มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด ได้ระดับดี  เด็กร้อยละ 75.34  มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 93.49การคิดแก้ปัญหาได้ระดับดี เด็กร้อยละ 93.49 สามารถตัดสินใจ
ในเรื่องง่ายๆ ได้ ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 94.86 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามความคิดและจินตนาการได้ระดับ
ดี เด็กร้อยละ 95.89 การสร้างสรรค์ท่าทางการเคลื่อนไหวและการเล่นอิสระได้ระดับดี เด็กร้อยละ 92.46 การใช้
สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ได้ระดับดี 

        5.  ผลการประเมินด้านมีมิตรภาพดีและมีจิตวิทยาศาสตร์โดย เด็กร้อยละ 94.06 ปฏิบัติได้

ในระดับ ดี  ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ โดยมีค่าเฉลี่ยตามประเด็นพิจารณาดังนี้  เด็กร้อยละ  94.86  
กล่าวค า สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 93.15 รับรู้สิ่งที่ควรปฏิบัติ
และลงมือกระท าด้วยความเต็มใจเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมตามวัยได้ระดับดี เด็กร้อยละ 96.57 มีส่วนร่วมในการตั้ง
ค าถาม และการบอกสิ่งที่ค้นพบจากการทดลองได้ระดับดี  เด็กร้อยละ 93.49 ปฏิบัติการทดลองร่วมกับผู้อ่ืน  
ได้ระดับด ี 
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         1.4 จุดเด่น  

            จากการประเมินพัฒนการเด็กปฐมวัยในด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา และด้าน         
อัตลักษณ์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลล าพูน พบจุดเด่นดังนี้ 1. เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยได้  2. เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 3. ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 4. เด็กระวัง
ภัยจากบุคคลได ้5. เด็กร่าเริงแจ่มใส 6. ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว                 7. 
การช่วยเหลือตนเองในการปฎิบัติกิจวัตรประจ าวัน 8. ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของผู้อ่ืน 
9. การเล่นและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ 10. มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 11. การสร้างสรรค์ท่าทางการ
เคลื่อนไหว 12. การสร้างสรรค์การเล่นอิสระ 13. การท าท่าทางไหว้อย่างสวยงาม 14. การรับรู้สิ่งที่ควรปฏิบัติ
และลงมือกระท าด้วยความเต็มใจเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมตามวัย 15. การปฏิบัติการทดลองร่วมกับผู้อ่ืน 

 
        1.5  จุดที่ควรพัฒนำ 

                จากการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา และด้าน               
อัตลักษณ์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลล าพูน พบจุดที่ควรพัฒนาดังนี้  1. การรู้จักยับยั้งชั่งใจ ความอดทน          
ในการรอคอย 2. การยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล 3. การอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเอง
อ่านได ้เหมาะสมกับวัย 4. มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 
        มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

              2.1 ระดับคุณภำพ : 4 ดีเลิศ 
              2.2 กระบวนกำรพัฒนำ 

               โรงเรียนอนุบาลล าพูนได้ด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุม                
ด้านวิชาการด้านครูและบุคลากร  ด้านข้อมูลสารสนเทศ  ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้และด้าน
ระบบประกันคุณภาพภายในโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มีการก ากับ
ติดตาม  การด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ดังนี้ 
               1. ด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลล าพูน  ได้จัดโครงการ  การสร้างความ
เข้าใจและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลล าพูน  ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 1. กิจกรรม
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนอนุบาลล าพูน ด าเนินการ โดย  ศึกษาข้อมูลพัฒนาการเด็ก  สภาพปัญหา  แหล่ง
เรียนรู้  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  
2560   แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลล าพูน   ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลล าพูน   ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลล าพูน 
ปรับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลล าพูน  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลล าพูน   
ด าเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลล าพูน และประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
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ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล 2. กิจกรรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ด าเนินการโดย 
ประชุมคณะครูปฐมวัยเพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น ซึ่งได้แก่   หน่วยล าไย  หน่วยวัน
เข้าพรรษา  หน่วยสลากภัต  หน่วยแม่น้ ากวง  หน่วยกระเทียม  หน่วยผ้าทอ  หน่วยบุคคลส าคัญในจังหวัด
ล าพูนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์หน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น  ครูน าแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้  
และครูปฐมวัยแลกเปลี่ยนการจัดประสบการณ์หน่วยการเรียนรู้ที่เก่ียวกับท้องถิ่น  

           2. ด้านการจัดชั้นเรียน  โรงเรียนอนุบาลล าพูนได้จัดครูที่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัยหรือมีประ
สบการณ์ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัย หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยเป็นครูประจ าชั้นอย่าง
เพียงพอกับชั้นเรียน  นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีครูพ่ีเลี้ยงประจ าห้องเรียนเพ่ือเป็นผู้ช่วยจัดกิจกรรมให้กับเด็ก
ปฐมวัย 

             3. ด้านการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณ์ ด าเนินการโดยจัดโครงการ  
สถานศึกษาสังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือครูปฐมวัยในโครงการสถานที่ให้ครู
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบหลักสูตร  การจัดประสบการณ์  การประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กและครอบครัวในชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ  PLC จัดกิจกรรม
สาระความรู้เพ่ือครูปฐมวัย โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีมุมความรู้โดยการจั ดหาเอกสารด้านหลักสูตร แนว
ทางการจัดประสบการณ์ตลอดจนองค์ความรู้ด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือเปิดโอกาสให้ครูปฐมวัยศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติม กิจกรรม การจัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ปฐมวัย  โดยมีการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ปฐมวัยแก่ผู้ปกครองและผู้สนใจ  ให้บริการข้อมูลแหล่งเรียนรู้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจ   
มีการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลความรู้และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านสื่อเทคโนโลยี(เว็บไซต์ของโรงเรียน  
กิจกรรม สื่อสารสร้างสัมพันธ์ผ่านสื่อเทคโนโลยี  โดยห้มีการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยีทาง  Facebook เด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลล าพูน  เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงกิจกรรมทางโรงเรียนที่ได้จัดให้กับเด็กอย่าง
สม่ าเสมอ  ตลอดจนมี  การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความคิดเห็นกับผู้ปกครองผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  
กิจกรรมมุมความรู้สู่ผู้ปกครอง  เป็นการเชิญชวนผู้ปกครองที่มารอรับเด็กกลับบ้าน  อ่านหนังสือรอที่ มุม
ความรู้สู่ปกครองที่หน้าห้องเรียนแต่ละห้องเรียน  รวมทั้งจัดป้ายนิเทศให้ความรู้กับผู้ปกครองที่บริเวณเชิง
บันได  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน  โดยให้ครูเยี่ยมบ้านเด็กเพ่ือรับทราบสภาพความเป็นอยู่ของ เด็กตลอดจนเป็นการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว  จัดให้มีกิจกรรมการนิเทศภายใน  เพ่ือติดตามการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์  การเรียนรู้  ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่ครู  จัดให้ครู  ได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียง
กับโรงเรียนอนุบาลล าพูนเช่น  โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สนับสนุนให้ครูไปศึกษาในงานมหกรรมวิชาการ
ต่างๆ และสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

           4. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้   อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
ด าเนินการโดย 

      1) จัดโครงการ จัดสภาพแวดล้อมสื่อและเทคโนโลยี กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
โดยพัฒนาปรับปรุงห้องพิเศษ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพ่ือให้ครูได้น าเด็กเข้าไปศึกษาเรียนรู้ อย่าง
หลากหลายและทั่วถึง  
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      2) จัดโครงการ  เสริมสร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย  
ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลักดังนี้ กิจกรรมค่ายเทคโนโลยีเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย โดยจัดค่าย “หนูเรียนรู้คอม 
1” เพ่ือปูพ้ืนฐานในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับเด็กปฐมวัย และกิจกรรมเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย  โดยให้เด็กปฐมวัยเข้าเรียนคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที เพ่ือให้เด็กได้ฝึก
การใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบเสาะหาความรู้   

      3) จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ดังนี้ การจัดวางวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องเล่นครุภัณฑ์ 
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กสามารถใช้หรือท ากิจกรรมได้สะดวกด้วยตนเอง จัด
พ้ืนที่ในห้องเรียน  โดยค านึงถึงทิศทางลม แสงสว่างเพียงพอต่อการท ากิจกรรม ไม่มีแสงแดดส่องรบกวนสาย
ตามเด็กขณะปฏิบัติกิจกรรม และทุกจุดของห้องควรให้มองเห็นได้โดยรอบ จัดสภาพแวดล้อมในห้องให้
ปลอดภัยจากสัตว์ แมลง พืช และสารเคมีที่มีพิษ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ไม่เป็นมุมแหลมที่เป็นอันตราย ในแต่ละ
ห้องเรียนมีมุมเล่นอย่างน้อย 3 มุม  จัดแบ่งพ้ืนในห้องเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม ดังนี้ จัดให้มีที่
แสดงผลงานของเด็ก  มีที่เก็บแฟ้มข้อมูลเด็กรายบุคคล    ที่เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก  มีป้ายนิเทศตาม
หน่วยการสอนทุกสัปดาห์   

     4) จัดสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน ดังนี้ สนามเด็กเล่น ที่มีพ้ืนที่ส าหรับเล่นของเล่น 
ที่มีล้อ รวมทั้งท่ีร่ม ที่โล่งแจ้งที่เล่นน้ า บ่อทรายพร้อมอุปกรณ์ประกอบการเล่น เครื่องเล่นสนามส าหรับปีนป่าย 
การทรงตัว ฯลฯ ทั้งนี้ได้มีการตรวจตราเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยอยู่เสมอและหมั่นดูแลเรื่อง
ความสะอาด จัดอุทยานการเรียนรู้ โดยให้มีที่นั่งเล่นพักผ่อน  มีมุมต่างๆ ส าหรับให้เด็กเรียนรู้ เช่น  มุมนกน้อย 
มุมพืชผักสวนครัว  มุมเห็ด มุมพืชสมุนไพร ตลอดจนมีพ้ืนที่ใช้กิจกรรมกลุ่มย่อยๆ หรือกิจกรรม ที่ต้องการ
ความสงบ  มีบริเวณธรรมชาติ เป็นบริเวณที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ห้องปฏิบัติและอาคารประกอบต่าง ๆ เช่น 
ห้องคอมพิวเตอร์เด็กปฐมวัย ห้องวิทย์-คณิตปฐมวัย ห้องมอนเตสทอริ 
          5. ด้านการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้  เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ของครู ด าเนินการโดย จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมให้กับคณะครูร่วมกันจัดมุม
ความรู้ ป้ายนิเทศ เอกสารข้อมูลสาระความรู้ สื่อเทคโนโลยี หนังสือ ต าราที่ใหม่ ทันสมัยและเหมาะสมให้แก่
คณะครูปฐมวัย ตลอดจนอ านวยความสะดวกครูโดยการจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียนละ 1 ชุด เพ่ือให้
ครูใช้ประกอบการจัดประสบการณ์ 

   6. ด้านการจัดให้มีระบบบริหารงานคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ด าเนินการ เช่นเดียวกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้นวัตกรรม I-KASH Model ของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย ประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลักดังนี้  
         1) กิจกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  เพ่ือร่วมกันศึกษาข้อมูลของมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนที่ได้จัดท าขั้น
เพ่ือปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอสบความสมบูรณ์ และจัดท ารูปเล่ม  
         2) กิจกรรมการจัดท าโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ระดับปฐมวัย   โดยแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2562 คณะครูปฐมวัยร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา
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และความต้องการ จ าเป็นโดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินพัฒนาการเด็ก สภาพบริบททางสังคม ท้องถิ่น 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ เพ่ือร่วมกันก าหนดเป็นโครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย น าผลการวิเคราะห์ข้างต้นมาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
โครงการและกิจกรรมซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 11 โครงการ คณะครูร่วมกันจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครูปฏิบัติตามปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีที่
โครงการและกิจกรรมก าหนดไว้  
         3) กิจกรรมการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยรวบรวมข้อมูลของเด็กนักเรียน ครู 
และบุคลากรที่เก่ียวข้องในด้านต่าง ๆ ด าเนินการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน คณะครูน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการจัดวางแผนการจัดการศึกษาโดยครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการการบริหารด้าน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป เปิดให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ที่ต้องการใช้   
         4) กิจกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี
ครูประจ าชั้นประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสถานศึกษา คณะกรรมการร่วมกันประเมินในมาตรฐานด้าน
คุณภาพเด็ก ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ คณะ
ครูร่วมกันสรุปกิจกรรมตามโครงการที่รับผิดชอบ จัดท ารายงานประจ าปี เ พ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  คณะกรรมการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลล าพูน ในภาคเรียนต่อไป 
 

2.3  ผลกำรพัฒนำ 
             จากการด าเนินการส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลล าพูนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย           

ที่มีความยืดหยุ่น  และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 สามารถน าสู่การออกแบบ
การจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมพัฒนาการทุกด้านของเด็กอย่างเหมาะสมกับวัยของเด็ก ผ่านการเล่น
และการลงมือปฏิบัติจริง  และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชนและท้องถิ่น ในด้านครูส่งผลให้ทุก
ห้องเรียนมีครูที่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัยหรือมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัย หรือผ่านการ
อบรมการศึกษาปฐมวัยครบทุกชั้นเรียน และยังมีครูพี่เลี้ยงประจ าห้องเรียนครบทุกชั้นเรียน  ในด้านการพัฒนา
ครู สถานศึกษาได้สนับสนุนให้ครูได้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ                         
ในองค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 สามารถน าความรู้มาใช้ในการวิเคราะห์
และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลล าพูน  ได้อย่างสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ครูมีทักษะในการจัดประสบการณ์ สามารถน าประสบการณ์ส าคัญมาออกแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัยของเด็กสอดคล้องกับวิธีการ
เรียนรู้ของเด็ก  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัวจึงท าให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน  นอกจากนี้ครู
ยังมีความสามารถประเมินพัฒนาการเด็กอย่างสอดคล้องกับหลักการที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร อีกด้วย  
นอกจากนี้ยังส่งผลให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมภายในภายนอกที่มีความปลอดภัย  ส่งเสริมให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่มเด็กได้เล่นแบบร่วมมือร่วมใจทุกห้องเรียนมีมุมส าหรับให้เด็กเล่นในกิจกรรมเสรี 



10 
 

มีสื่อเทคโนโลยี  สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ ในด้านระบบบริหารคุณภาพส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลล าพูนมี
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์
ระดับปฐมวัย และมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่โรงเรียนก าหนด  โดยมี
การด าเนินการตามแผนงานโครงการ มีการประเมินผลโครงการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตาม
ผลการด าเนินงาน และได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  น าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

 
           2.4 จุดเด่น 

               จากการที่โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรม I-KASH Model  เป็นกระบวนการ
พัฒนาการบริหารและการจัดการส่งผลให้ โรงเรียนอนุบาลล าพูนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  ที่ยืดหยุ่น 
และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่
เร่งรัดวิชาการ  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ  มีครูประจ าชั้นที่จบการศึกษาปฐมวัยและมี
ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยเฉลี่ย  15  ปี  และได้รับเข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีครูพ่ีเลี้ยงที่จบการศึกษาปฐมวัย  มาดูแลและส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก
ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กและครอบครัว  ครูมีทักษะในการจัดประสบการณ์  ในทุกห้องเรียนมีมุม
ประสบการณ์อย่างหลากหลาย  มีสื่อการเรียนรู้เช่น  ของเล่น  หนังสือนิทาน  สื่อจากธรรมชาติ มีสื่อเทคโนโลยี  
สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้โรงเรียนได้อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยี  สารสนเทศ  วัสดุ  
และอุปกรณ์  เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์อย่างเหมาะสมมีมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ระดับปฐมวัยทีสถานศึกษาก าหนด  มี
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่โรงเรียนก าหนดมีการด าเนินการตาม
แผนงานโครงการ  มีการประเมินผลโครงการ  ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการ
ด าเนินงาน   มีการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
  

         2.5 จุดที่ควรพัฒนำ 
             จากการด าเนินงานพบจุดที่ควรพัฒนาดังนี้ การจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความ

ต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   ควรมีครูประจ าการให้ครบชั้นเรียน  
ด้านการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย  สื่อส าหรับให้เด็กมุด  ลอด ปีนป่าย  ควรมี
การจัดตั้งคณะท างานตรวจสภาพสื่อเทคโนโลยีเพ่ือจะได้ท าการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีเช่น  
คอมพิวเตอร์  อย่างสม่ าเสมอ  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลล าพูนทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการประเมิน  ปรับปรุงการจัดการศึกษา 
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     มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

         3.1 ระดับคุณภำพ : 4 ดีเลิศ 
              3.2 กระบวนกำรพัฒนำ 
        โรงเรียนอนุบาลล าพูนได้จัดประสบการณ์โดยค านึงถึงพัฒนาการของเด็กปฐมวัย วิธีการ
เรียนรู้ตลอดจนความสนใจของเด็กปฐมวัย ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560  ดังนี้  1. 
กิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว ความยืดหยุ่น ความคล่องแคล่วในการใช้
อวัยวะต่าง ๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง 
เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี  2. การพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็ก 
เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อมือ-นิ้วมือการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือ
และระบบประสาทตามือได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องสัมผัส 
เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน 
กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ  3. การพัฒนาการอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการ
ปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
ประหยัด เมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือโดยจัด
กิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตาความต้องการได้ฝึกปฏิบัติ 
โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง  4. การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่
ดี แสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวันมี
นิสัยรักการท างาน ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน โดยรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากคนแปลก
หน้าให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ เช่น รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย  ท า
ความสะอาดร่างกาย เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของร่วมรวม เก็บของเข้าที่เมื่อ
เล่นหรือท างานเสร็จ 5. การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ความคิด
รวบยอดทางคณิตศาสตร์ และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยจัดกิจกรรม ให้เด็กได้สนทนา 
อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานที่ เล่นเกมการศึกษา ฝึกการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ฝึกออกแบบและสร้างชิ้นงาน และท ากิจกรรมทั้งเป็น   กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่และ
รายบุคคล  6. การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้ความ
เข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์โดยสามารถตั้งค าถามในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้ จัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความ
หลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน มี
นิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องค านึกถึงหลักการจัด
กิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็นส าคัญ 7. การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ โดย
จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  ดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่างอิสระ 
เล่นบทบาทสมมุติ เล่นน้ า เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง  นอกจากนี้ยังได้จัดท าโครงการ  สนับสนุน



12 
 

และส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยมีกิจกรรมรู้จักและเข้าใจเด็กปฐมวัย  โดยครูประจ า
ชั้นแต่ละห้องเรียนวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลกิจกรรม  การพัฒนาและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์  
รูปแบบกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรมได้แก่  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์  กิจกรรมการเล่นตามมุม  กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมเกมการศึกษา   และจัดโครงการ  
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ กิจกรรมRoom opening ห้องเรียน
น่าอยู่เป็นกิจกรรมที่ให้ครูปฐมวัย  ปรับบรรยากาศในห้องเรียนทั้งในด้านการจัดมุมประสบการณ์ การจัดพ้ืนที่
ห้องเรียนให้สะอาด  อากาศถ่ายเท  มีความปลอดภัย  มีบริเวณ ที่แสดงผลงานของเด็ก ตลอดจนให้เด็กมีส่วน
ร่วมในการจัดวางวัสดุอุปกรณ์ในมุมประสบการณ์ 

         3.3  ผลกำรพัฒนำ   
         จาการด าเนินงานพัฒนาส่งผลให้ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน

อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  จัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อ  และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยประเมินผลพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

         3.4 จุดเด่น  
        จาการด าเนินงานพัฒนาได้พบจุดเด่นในด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญดังนี้ 

ครูมีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ – 
จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยง
กับประสบการณ์เดิม เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ  ความสนใจ  ความสามารถ  
ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย  มีพ้ืนที่แสดงผลงานของเด็ก มีพ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์
และการจัดกิจกรรม ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ  ครูน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดประสบการณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

         3.5 จุดที่ควรพัฒนำ 
       จาการด าเนินงานพัฒนาได้พบจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้  ควรมีการจัดท าแผนการจัด

ประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  ควรพัฒนาเด็กใน
ด้านการสร้างองค์ความรู้ของเด็ก การจัดระบบให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  และครู
ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 

สรุป  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาโดยรวม : อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 
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       3.3.2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
   1.1 ระดับคุณภำพ : 4 ดีเลิศ 

1.2 กระบวนกำรพัฒนำ 
       โรงเรียนอนุบาลล าพูนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนผ่านนวัตกรรม I-KASH 
Model โดย วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ในมาตรฐานที่ 1 ประกอบไปด้วย 15 ตัวบ่งชี้ คือ  

1. ความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ การสื่อสารภาษาไทย ตาม 
เกณฑ์ของแต่ละดับชั้น  

2. ความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ การสื่อสารภาษาอังกฤษ ตาม 
เกณฑ์ของแต่ละดับชั้น  

3. การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพทาง 
ภาษาอังกฤษ Smart English Program  

4. ความสามารถในการการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

5. ความสามารถในการสร้างชิ้นงานและนวัตกรรมได้เหมาะสมกับระดับชั้น  
6. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการ 

สื่อสาร  
7. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและตามแผนการจัด 

การศึกษาเฉพาะบุคคล  
8. ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีความพร้อมใน 

การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ อยู่ในระดับดี  
10.ความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติ และนานาชาติ  
11.ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 

ของนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 จากการแสดงผลงานในระดับโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก  
12.การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามี 

ภาพลักษณ ์ที่ดีตามค่านิยมของสังคมไทย และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
13.ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
14.การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม  

ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ  
15.สุขภาวะทางร่างกาย ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ และมีลักษณะ 

จิตสังคม  
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หลังจากวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ พบจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาแล้ว โรงเรียนด าเนิน 
การโดยจัดท าโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้ เรียน เช่นโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการ
ห้องเรียนคุณภาพ โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Excellence in 
Science and Mathematics) โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สากล โครงการนิเทศภายใน โครงการ
พัฒนาการวัดและประเมินผล เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนโครงการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการอบรมพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่นกระบวนการสอนแบบ 
Active Learning GPAS 5 Step, BBL, STEM Education และการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้ครู
วิเคราะห์แก้ปัญหาผู้เรียนร่วมกันโดยผ่านกระบวนการ PLC 
 

         1.3  ผลกำรพัฒนำ 
                 ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ซึ่งบรรลุ
ตามค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ตั้งไว้คือระดับดีเลิศ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

                  1. ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ จ านวนผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนในระดับ 3 ขึ้น
ไปทุกชั้น และทุกสาระการเรียนรู้ เป็นไปตามเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ค่าเฉลี่ยรายวิชาพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 84.81 
ผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ(Nation Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 สูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน มีผลคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ด้านเท่ากับ 48.27 โดยมีคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้านดังนี้ 
ความสามารถด้านภาษาเท่ากับ 47.54 ความสามารถด้านค านวณเท่ากับ 48.99 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับ 42.32 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.89 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.71 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.71  และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.98 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ 
การสื่อสารภาษาไทย ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้นคิดเป็นร้อยละ 76.63 อยู่ในระดับดีเลิศ ความสามารถในการ
อ่าน การเขียนสื่อความ การสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้นคิดเป็นร้อยละ 71.79 อยู่ในระดับ
ดี   การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ Smart English 
Program คิดเป็นร้อยละ 79.44 อยู่ในระดับดีเลิศ  ความสามารถในการการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 82.35 อยู่ในระดับดีเลิศ  
ความสามารถในการสร้างชิ้นงานและนวัตกรรมได้เหมาะสมกับระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ 76.18 อยู่ในระดับดี
เลิศ  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการสื่อสารคิดเป็นร้อยละ 85.87 
อยู่ในระดับดีเลิศ  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลคิดเป็นร้อยละ 84.81 อยู่ในระดับดีเลิศ  ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีความ
พร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 84.71 อยู่ในระดับดีเลิศ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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พัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ อยู่ ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ  50.46 อยู่ ในระดับปานกลาง 
ความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติ และนานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 2.46 ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study) ของนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 จากการแสดงผลงานในระดับโรงเรียนและ
หน่วยงานภายนอกคิดเป็นร้อยละ 77.81 อยู่ในระดับดีเลิศ  นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สามารถสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ 

                  2. ผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีภาพลักษณ์ที่ดีตามค่านิยมของสังคมไทย และด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละ 87.53 อยู่ในระดับดีเลิศ   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทยคิดเป็นร้อยละ 85.03 อยู่ในระดับดีเลิศ   การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติคิดเป็นร้อยละ 84.34 อยู่ในระดับดีเลิศ  สุขภาวะทาง
ร่างกาย ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ และมีลักษณะจิตสังคมคิดเป็นร้อยละ 83.95 อยู่ในระดับดีเลิศ    
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (9 ข้อ) คิดเป็นร้อย
ละ 87.53 อยู่ในระดับดีเลิศ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนคิดเป็นร้อยละ 80.15 อยู่ในระดับดี

เลิศ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ 85.87 อยู่ในระดับดีเลิศ 

                   1.4 จุดเด่น  

               ในด้านความรู้โรงเรียนได้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตร 
เปิดบริการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นอนุบาล 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ห้องเรียน Smart English Program 
และห้องพิเศษเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากการประเมินความสามารถด้านการ
อ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนมีผลคะแนนสมรรถนะเฉลี่ยร้อยละ 
60.80 การประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบกลาง (LAS) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนคะแนนเฉลี่ยทุกวิชา   ร้อยละ 45.17 การประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีผลการประเมินการอ่านออกเสียง อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
เฉลี่ยร้อยละ 88.63 ผลการประเมินการเขียนค า/ย่อความ อยู่ในระดับดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 80.97 ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม ผล
การทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ(Nation Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
สูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน มีผลคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ด้านเท่ากับ 48.27 โดยมีคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้านดังนี้ 
ความสามารถด้านภาษาเท่ากับ 47.54 ความสามารถด้านค านวณเท่ากับ 48.99 ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับ 42.32 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 53.89 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.71 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.71  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.98  มีความพร้อมใน
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การศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน สามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีความสามารถ ความ
ถนัดเฉพาะทางโดยสร้างสรรค์ ความคิดใหม่และสามารถแข่ งขันในระดับนานาชาติ  โดยผู้ เรียนมี
ความสามารถ ความถนัดเฉพาะด้าน โดยสร้างสรรค์ความคิดใหม่ มีความคิดริเริ่ม รวบรวม ผสมผสาน 
สร้างสรรค์และพัฒนางานด้วยตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานแปลกใหม่อย่างน้อย 1 ชิ้นที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี เช่น งานเขียน งานวาทศิลป์ ผลงานด้านดนตรี ผลงานด้านกีฬา 
ผลงานด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ฯลฯ สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการน าเสนองาน หรือการเป็นตัวแทนเข้า
รับการอบรม หรือการเข้ารับรางวัลในระดับนานาชาติ เช่น รายงานกิจกรรมการสอบ สสวท. สอบ TEDET 
สอบนานาชาติ หรือ สอบระดับประเทศต่าง ๆ ที่โรงเรียนน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ผลการเข้าแข่งขันทักษะ
วิชาการ และการแข่งขันสนามสอบ ระดับชาติรายการอื่น ๆ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทาง
กาย และน ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์   

             สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลล าพูน มีส่วนสนับสนุนการด าเนินงานของ
โรงเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถตามศักยภาพ ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความเชื่อมั่นในการ
ด าเนินการของโรงเรียน ยอมรับและไว้วางใจโรงเรียน ซึ่งเพ่ิมโอกาสการสมัครเข้าเรียนของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที ่1 และระดับปฐมวัยมากข้ึน 

               1.5 จุดที่ควรพัฒนำ 

             จากผลการประเมินมาตรฐานและตัวบ่งชี้ พบว่าควรพัฒนาผู้เรียนในด้านความสามารถในการ
อ่าน การเขียนสื่อความ การสื่อสารภาษาอังกฤษ และความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ของผู้เรียนในปีการศึกษา
ต่อไปให้สูงขึ้นไป 
 
            มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

                  2.1 ระดับคุณภำพ : 5 ยอดเยี่ยม 
                   2.2 กระบวนกำรพัฒนำ 

              โรงเรียนอนุบาลล าพูน ใช้กระบวนการพัฒนาด้านการบริหาร และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามนวัตกรรม I-KASH Model มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการระดมความคิดของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย คือ ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และตัวแทนองค์กร ร่วมท าการวิเคราะห์สภาพองค์กร 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่ตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย  ที่
เกี่ยวข้อง ตอบสนองนโยบายหน่วยงานทุกระดับ ตามบริบทของโรงเรียน และสอดคล้องกับความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด มีโครงการที่สนับสนุนได้แก่ โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ โครงการพัฒนาระบบบริหารทั่วไป
เพ่ือการศึกษา โครงการการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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             รูปแบบการบริหารจัดการ  I-KASH Model เป็นกระบวนการพัฒนาการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้ด าเนินงานภายในสถานศึกษา ที่ร่วมกันสร้างภาพเป้าหมายความส าเร็จ
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลล าพูน ดังนี้ดังแผนภาพ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I – KASH Model มีกระบวนการท างาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   I หมายถึง Imagination เป็นการก าหนดภาพความส าเร็จร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
   K หมายถึง Knowledge องค์ความรู้ในการพัฒนาองค์กร 
   A หมายถึง Attitude การสร้างทัศนคติต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กร 
   S หมายถึง Skill ทักษะกระบวนการที่เกิดจาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและคณะครู 
    H หมายถึง Habit คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา I – KASH 

Model มีข้ันตอนการท างาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. วิเคราะห์องค์กร (ระดับชั้นเรียนคือวิเคราะห์บริบท) 
2. สะท้อนปัญหา (ระดับชั้นเรียนคือก าหนดปัญหา) 

  3. พัฒนาสู่กรอบแนวคิด 
  4. พิชิตจุดด้อย 
  5. ร้อยรัดสู่ความยั่งยืน 
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ขั้นตอนที่ 1 วิเครำะห์องค์กร (วิเครำะห์บริบท) 
การจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะครู และบุคลากร ในแต่ละกลุ่มงาน ตามล าดับสายงาน คือ  

งานบริหาร แต่ละฝ่าย ฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล และ
ฝ่ายงานบริหารงานบริหารทั่วไป ประชุมระดับ เช่น ระดับสายชั้น ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือน าผลที่เกิด
จากสภาพปัญหาภาพรวมของงานมาวิเคราะห์ ดังนี้  

  - พิจารณาผลการจัดการศึกษา / ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาตามระดับของสายงาน 
  - ศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม 
  - ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ 
 
ขั้นตอนที่ 2 สะท้อนปัญหำ (ก าหนดปัญหา) 

      การน าผลที่เกิดจากการวิเคราะห์สภาพปัญหามาสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่ต้องด าเนินการ
อย่างเร่งด่วนเรียงล าดับความส าคัญ 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนำสู่กรอบแนวคิด 
        เป็นกระบวนการที่น าผลจากการเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาจากการสะท้อนปัญหา มา
ก าหนดกรอบความคิดในการพัฒนาแล้วสืบค้นหานวัตกรรมในการสร้างเป็นนวัตกรรม สร้างเป็นงานวิจัย/Best 
Practice แล้วน าไปสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการท า PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือในสายชั้น 
เช่น การปรับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา การจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา วางระบบการด าเนินงานของโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ค้นพบ 
โดยมีกลยุทธ์ 5 พ เป็นกรอบการพัฒนา ดังนี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู้เรียน ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกมุ่งสู่สากล และเสริมสร้างศักยภาพความเป็นพลโลก 
           2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นมืออาชีพ 

     3. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ (Learning Space)ให้มีความเหมาะสมกับบริบทการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
      4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกด้านให้มีคุณลักษณะการเป็นพลโลก(World Citizen)
และสู่ความเป็นเลิศ 

5. พัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 4 พิชิตจุดด้อย 
 คือการน ากรอบความคิดมาร่วมวางแผนพัฒนา โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA มาพัฒนาอย่างเต็ม
รูปแบบ ดังนี้ 
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 Plan คือการวางแผนการด าเนินการ การน าผลการด าเนินงานที่เกิดจากกระบวนการ PLC ในแต่ละ
สาระมาก าหนดเป็นกิจกรรมเพ่ือสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลแล้วน ามาก าหนดมาเป็นปฏิทินการ
ปฏิบัติงานน าสู่การปฏิบัติแล้วจึงน ามารายงานผล 
 Do คือการปฏิบัติตามแผนแล้วน ากิจกรรมสู่การปฏิบัติ บันทึกผลการปฏิบัติงาน และการนิเทศติดตาม 
แล้วจึงน ามารายงานผล 
 Check  คือการตรวจสอบ การประเมินผลการด าเนินงาน และการนิเทศติดตาม แล้วจึงน ามารายงาน
ผล 
 Act  คือการปรับปรุงและการพัฒนาผลการด าเนินงานที่ได้ น ามาสรุปผลการด าเนินงาน แล้วจึงน ามา
ปรับปรุงหรือพัฒนาต่อ แล้วท าการรายงานผล 
 

ขั้นตอนที่ 5 ร้อยรัดสู่ควำมย่ังยืน 
 คือน าผลจากการประเมินตามการพิชิตจุดด้อยมาพัฒนาสู่ความยั่งยืนซึ่งมี 2 ประเด็น  
 ประเด็นที่ 1 การพัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืน ซึ่งเกิดจากผลการด าเนินงานที่เห็นผลอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรมน าสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
     ประเด็นที่ 2 ผลการด าเนินงานต้องปรับปรุงแก้ไข โดยจ าเป็นต้องกลับไปวิเคราะห์หรือหาเหตุปัจจัยที่
เป็นตัวแปรที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ 

อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษา มีธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา มีการกระจายอ านาจตามฝ่าย ต่าง ๆ 
บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีความตั้งใจ มีศักยภาพการท างานเป็นทีมและมีจิตใจบริการ 

โรงเรียนอนุบาลล าพูนใช้นวัตกรรม I-KASH Model โดยมีกระบวนการด าเนินงานดังนี้ 
2.2.1 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความ

ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

2.2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

2.2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

2.2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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2.2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเซิงระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ยึดหลักธรร
มาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

2.2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก สมาคมผู้ปกครองและ
ครูโรงเรียนอนุบาลล าพูน ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลล าพูน และเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ 
และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

โดยมี โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ที่สนับสนุนเช่นโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการนิเทศภายใน  

 
2.3  ผลกำรพัฒนำ 
  ผลการพัฒนามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ โดยใช้นวัตกรรม  I-KASH Model 

พบว่าอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ตั้งไว้คือระดับดีเลิศ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

ประเด็น ร้อยละ ผลกำรประเมิน 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจนและสามารถน า
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

95.10 ได้ระดับยอดเยี่ยม 

2. บริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษาภายใต้นวัตกรรม I–KASH Model 94.00 ได้ระดับยอดเยี่ยม 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสตูรสถานศึกษา
และทุกกลุม่เป้าหมาย 

95.50 ได้ระดับยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 95.70 ได้ระดับยอดเยี่ยม 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 86.50 ได้ระดับดีเลิศ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

92.40 ได้ระดับยอดเยี่ยม 

2.4 จุดเด่น 
โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรม I-KASH Model  เป็นกระบวนการพัฒนาการบริหารและการ

จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อีกทั้งมีการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ร่วมกันจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน  โดยภาพรวมผู้ปกครองและชุมชนมีความศรัทธา และค่านิยมที่ดีต่อโรงเรียน ใน
ขณะเดียวกันวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นส่งผลให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ดี ผู้ปกครองมีความ
สนใจส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อาคาร
สถานที่มีความปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายในที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน ส าหรับแหล่งเรียนรู้นอก
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สถานศึกษา โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมือง มีแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของจังหวัดหลายแห่ง สามารถไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
โดยได้รับการสนับสนุนรถรางจากทางเทศบาล โรงเรียนมีนโยบาลให้ชุมชน ผู้ปกครอง เครือข่ายทางการศึกษาและ
องค์กรภายนอกให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสิ่งแว ดล้อม วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้และมีคุณภาพ 
  

2.5 จุดที่ควรพัฒนำ 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล และสามารถน ามาใช้ได้

รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

 3.1 ระดับคุณภำพ : 5 ยอดเยี่ยม 
 3.2 กระบวนกำรพัฒนำ 

 โรงเรียนอนุบาลล าพูนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนผ่านนวัตกรรม I-KASH Model โดย 
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้  ในมาตรฐานที่ 3 ประกอบไปด้วย 7 ตัวบ่งชี้  คือ 1.จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 2. ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 3.มีการบริหารจัดการเชิงบวก 4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 6.ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล 
และการเผยแพร่เผยงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online)และออฟไลน์ (Offline) 7.ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
หลังจากวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ พบจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาแล้ว โรงเรียนด าเนินการโดยจัดท า
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังนี้  

ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์แก้ปัญหาผู้เรียนร่วมกันโดยผ่านกระบวนการ PLC ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านกระบวนการที่หลากหลายเช่นกระบวนการสอนแบบ Active Learning GPAS 5 Step, 
BBL, STEM Education โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล โครงการห้องเรียนคุณภาพ โครงการห้องเรียนพิเศษ
ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  (Excellence  in  Science  and  Mathematics) 
โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ  โครงการนิเทศภายใน โครงการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสื่อเทคโนโลยี โครงการ
พัฒนาการวัดและประเมินผล เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนางานระบบงานฝ่ายวิชาการ และ
โครงการพัฒนาศักยภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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3.3  ผลกำรพัฒนำ   
จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ ในระดับยอดเยี่ยม สูงกว่า    ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานที่ตั้งไว้คือระดับดีเลิศ ซึ่งครูได้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการ
เชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูร้อยละ 100 ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( ICT) ใน
การจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล และการเผยแพร่เผยงาน ทั้งระบบ School for web ระบบ
ออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ประเด็น ร้อยละ ผลกำรประเมิน 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงและปฏบิัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

94.80 ได้ระดับยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 93.80 ได้ระดับยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจดัการเชิงบวก 93.70 ได้ระดับยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน 93.70 ได้ระดับยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

93.40 ได้ระดับยอดเยี่ยม 

ประเด็น ร้อยละ ผลกำรประเมิน 
3.6 ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT)ในการจัดการเรยีนการสอน การวัด และ 

   ประเมินผล และการเผยแพร่เผยงาน ท้ังระบบออนไลน์ (Online)และออฟไลน์ (Offline) 

93.00 ได้ระดับยอดเยี่ยม 

3.7 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 88.10 ได้ระดับดีเลิศ 
 
   3.4 จุดเด่น  
 

ครูบางส่วนมีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 20 ปีขึ้นไป ส่วนครูบรรจุใหม่มีเทคนิค วิธีการในการสอนใหม่ 
ๆ ใช้เครื่องมือสื่อการสอนทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างคล่องแคล่ว และมีพละก าลังแรงกายของครูรุ่นใหม่ ครูสอง
ช่วงวัยสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ครูทุกคนมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  โรงเรียนได้มอบหมายงานสอนและงานพิเศษให้คณะครู
รับผิดชอบตรงตามวิชาเอกหรือตามความถนัด ครูมีจ านวนเพียงพอ มีคณะครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถ
พัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และได้รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการตามที่หน่วยงานต่าง 
ๆ จัดขึ้น ทั้งในระดับระเทศ ระดับภาค และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียน มีการวิจัยในชั้น
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เรียนเพ่ือน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ละสายชั้นมีการสร้างชุมชนแห่ง
วิชาชีพ PLC โดยการร่วมประชุมทุกวันศุกร์คาบสุดท้าย ในการระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่
ละสายชั้นจะก าหนดเป็นคู่บัดดี้สาระการเรียนรู้ในการช่วยเหลือกัน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูมีความเสียสละดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง มีการสื่อสารกับ
ผู้ปกครองผ่านสังคมออนไลน์ เช่น ทางไลน์กลุ่มแต่ละห้องเรียน ทางเฟสบุ๊ค ทางเว็ปไซต์โรงเรียน เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจอันดีต่อกัน  

 
3.5 จุดที่ควรพัฒนำ 

    พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในด้าน ICT เพ่ิมมากขึ้น ก้าวทันเทคโนโลยีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในสังคมยุคปัจจุบัน และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
 
สรุป  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาโดยรวม : อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไป 
 

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 านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน สร้างข้ึนเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2498 ที่บริเวณวัดจามเทวี เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว
สูงจากพ้ืนดินประมาณ 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 ได้ย้ายโรงเรียนอนุบาลล าพูน ไปอยู่ที่ถนนอัฏฐารสซึ่งแต่เดิมเป็น
โรงเรียนการช่างสตรีของกรมอาชีวศึกษา ขณะนั้นโรงเรียนอนุบาลล าพูนสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญ
ศึกษา โรงเรียนมีเนื้อที่ 3 งาน 97 ตารางวา  พ้ืนที่คับแคบไม่เพียงพอที่รับนักเรียนได้และผู้ปกครองนิยมส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนกันมาก จึงต้องน านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ไปฝากเรียนที่วัดช้างรอง  ต่อมาได้รับ
งบประมาณสร้างอาคารหลังใหม่แทนที่หลังเก่าเป็นอาคารครึ่งไม้ครึ่งตึก  ใต้ถุนโล่ง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ต่อเติม
ชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน และก่อสร้างห้องน้ าแบบ 035 ได้ย้ายนักเรียนที่ฝากเรียนวัดช้างรองมาเรียนรวมกัน 
และในปี 2511 ได้รับงบประมาณสร้างโรงครัว-โรงอาหาร 1 หลัง  
 พ.ศ.2516 ได้รับบริจาคที่ดินแห่งใหม่จากท่านเจ้าพงษ์ธาดา ณ ล าพูน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 7623  
เนื้อที่ 6 ไร่  22 ตารางวา  ตั้งอยู่ถนนสนามกีฬา กรมสามัญศึกษาซื้อที่ดินเพ่ิมเติมอีก 4 ไร่ 3 งาน  รวมเนื้อที่
ทั้งหมด 10 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา ต่อมาเทศบาลเมืองล าพูนขอขยายถนนเป็นทางสาธารณะโรงเรียนจึงเหลือ
เนื้อท่ี  9 ไร่ 1งาน 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 า
ห้องส้วมแบบ 210 จ านวน 1 หลัง   ย้ายนักเรียนชั้นประถมมาเรียนสถานที่แห่งใหม่   
 พ.ศ.2523 โรงเรียนอยู่ในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ย้ายนักเรียน
ชั้นอนุบาลเรียนรวมกันทั้งหมด (สถานที่โรงเรียนใช้เป็นที่ท าการส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดล าพูน)  
 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  
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พ.ศ.2529 ได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะช า 1 หลังและผู้ปกครองบริจาควัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  พ.ศ.2531 ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ า ห้องส้วมแบบพิเศษ  2 
ชั้น 8 ทีน่ั่ง  
 พ.ศ.2531 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นระดับประถมศึกษา รับรางวัลพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  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 ห้องเรียน  เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษา 
 พ.ศ.2544 รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  ท าลานกฬีาต้านยาเสพติด  
   พ.ศ.2546 รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน สร้างอาคารอเนกประสงค์ ชั้นเดียว 
3 ห้องเรียน   
 พ.ศ.2546 โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ได้ย้ายนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 1-2  ไปเรียนสถานที่เดิม  ถนนอัฏฐารส   
 พ.ศ.2550  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 (3 ชั้น) 
 พ.ศ.2552  ได้ย้ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1-2 จาก  ถนนอัฏฐารส  มาเรียนรวมกัน   
 พ.ศ.2553  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  2 ชั้น ใต้ถุนโล่งและในปี 2554 ได้
ต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องเรียน 
 พ.ศ.2562  ได้รับงบประมาณ (งบผูกพัน 62-63) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318ล/55-ข  ใน
เขตแผ่นดินไหว  งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 16,780,000.- บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 พ.ศ.2564  ได้รับงบประมาณ (งบผูกพัน 64-65) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318ล/55-ข  ใน
เขตแผ่นดินไหว  งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 17,000,000.- บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง 
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ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
 

ชื่อสถำนศึกษำ : โรงเรียนอนุบาลล าพูน 
ที่อยู ่: เลขที่41  ถนนสนามกีฬา  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 
สังกัด : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 1 
โทรศัพท์ : 053-511087 โทรสาร : 053-511878  
E-Mail :  anubanlamphun@gmail.com 
เว็บไซต์ : http://www.ablpn.ac.th 
เปิดสอน : ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
1.1 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
ชื่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน : นายวรเชษฐ์  จันทร์ภิรมย ์ 
โทรศัพท์ 097 263 5264 e-mail : worachet1963@gmail.com 
 
 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน 
ครูพ่ีเลี้ยง 
(ปฐมวัย) 

ครูธุรกำร 
นักกำร 
ภำรโรง 

ปีการศึกษา2564 2 96 8 1 4 
  

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

จ ำนวนบุคลำกร 
ต่ ำกว่ำ

ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 

ปีการศึกษา 2564 9 70 32 0 111 

1.2 ข้อมูลนักเรียน 
1) จ านวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลล าพูน ปีการศึกษา 2542 รวม  1,661 คน  

ชั้น จ ำนวนห้อง จ ำนวนนักเรียนชำย จ ำนวนนักเรียนหญิง รวม 

อนุบาลปีท่ี 1 2 25 29 54 
อนุบาลปีท่ี 2 4 49 52 101 
อนุบาลปีท่ี 3 4 49 59 108 
รวมอนุบำล 10 123 140 263 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 7 101 115 216 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 7 113 98 211 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 7 115 123 238 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 7 105 122 227 

mailto:anubanlamphun@gmail.com
mailto:worachet1963@gmail.com
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ชั้น จ ำนวนห้อง จ ำนวนนักเรียนชำย จ ำนวนนักเรียนหญิง รวม 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 7 114 145 259 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 7 113 108 221 

รวมประถม 42 661 711 1,372 
รวมท้ังหมด 52 784 851 1,635 
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ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรจดักำรศึกษำ 

โรงเรียนอนุบาลล าพูนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,635 คน  มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 
111 คน ผู้ปกครองมีความต้องการและมีความคาดหวังว่าเมื่อส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลล าพูน 
บุตรหลานของตนจะเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีความสามารถด้านวิชาการ 
สามารถเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงต่างๆ ได้ 
 โรงเรียนมีความตระหนักและได้มุ่งมั่นสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์   โดยได้ระดมความคิดเห็นจากผู้ปกครอง                      
ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกันก าหนดเป้าหมายการด าเนินการจัดการศึกษา มีความเห็น
ที่สรุปได้ว่าต้องเร่งพัฒนาองค์กรในทุกด้านเพ่ือการจัดการเรียนการสอนสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลล าพูนเพ่ือให้สู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น                
มีแนวคิดหลักโดยการพัฒนาสถานศึกษาเชิงระบบ ซ่ึงการพัฒนาเชิงระบบสามารถน าไปใช้พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลล าพูนเพื่อให้สู่เป้าหมายที่ต้องการได้ จึงได้ก าหนดการด าเนินงานระบบคุณภาพ
ของสถานศึกษาเป็น 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
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กระบวนทัศน์ทางการศึกษา การปรับปรุงการเรียนรู้ และการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้  ให้สอดรับกับ
การเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล โดยมีล าดับขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

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

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

Analysis 
4. 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 
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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 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู้เรียน 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกมุ่งสู่สากล และเสริมสร้างศักยภาพความเป็นพลโลก 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความเป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมศักยภาพด้านคุณลักษณะการเป็นพลโลก(World Citizen)ของ

ผู้เรียน 
         กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้าง
ภาคีเครือข่าย 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 
มีทักษะการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน สื่อนวัตกรรม มีการวัดและ
ประเมินผลและสร้างเกณฑ์ประเมินผลอย่างหลากหลายและน าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการจัด 
การเรียนการสอน 
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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 
 
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 
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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  

ด้านค านวณ และด้านการใช้เหตุผล ที่เหมาะสม 
  1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว 

และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 
  1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต  ทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  และทักษะการสื่อสาร 

อย่างสร้างสรรค์ อย่างน้อย 2 ภาษา  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
เหมาะสมตามช่วงวัย 
    2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม 
  2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพด้วยรูปแบบ
ที่เหมาะสม 

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 ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
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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 และมีความรับผิดชอบต่อ
การด 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 

    ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลล าพูนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,661 คน  ข้าราชการครู 69 คน  ผู้ปกครองมีความต้องการ
และมีความคาดหวังว่าเมื่อส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลล าพูน  บุตรหลานของตนจะเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์และมีความสามารถด้านวิชาการ  สามารถเข้าเรียนต่อในโรงเรียน
มัธยมที่มีชื่อเสียง  ต่าง ๆ ไดท้ั้งภายในจังหวัด และต่างจังหวัด 
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โรงเรียนอนุบาลล าพูน ใช้กระบวนการพัฒนาด้านการบริหาร และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามนวัตกรรม I - KASH Model โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการระดมความคิดของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย คือ ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และตัวแทนองค์กร ร่วมท าการวิเคราะห์สภาพองค์กร 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่ตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย   ที่
เกี่ยวข้อง ตอบสนองนโยบายหน่วยงานทุกระดับ ตามบริบทของโรงเรียน และสอดคล้องกับความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด 

     I – KASH Model เป็นรูปแบบ Model ของการบริหารจัดการที่ให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการก าหนดภาพความส าเร็จ ในการก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาผ่านวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาลล าพูน สู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี้ 

I  หมายถึง Imagination การร่วมกันก าหนดมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา 
  K หมายถึง Knowledge องค์ความรู้ในการพัฒนาองค์กร 
  A หมายถึง Attitude การสร้างทัศนคติต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กร 
  S หมายถึง Skill ทักษะกระบวนการที่เกิดจาการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนและคณะครู 
  H หมายถึง Habit คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ร้อยรัดสู่ความยั่งยืน  เป็นขั้นตอนการร่วมกันตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงาน เช่น น าแนวทาง

การ 
แก้ไขปัญหาที่ได้ปฏิบัติแล้วมาตรวจสอบว่าจะด าเนินต่อไปตามแนวทางเดิม หรือจะมีการปรับทบทวนแนว
ทางการแก้ไขปัญหาใหม่ เพ่ือปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐาน
การศึกษา และการด าเนินงานดียิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต 
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ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนนิงำน 

3.1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ เป้ำประสงค์ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
     โรงเรียนอนุบาลล าพูนใช้นวัตกรรม I – KASH Model มีข้ันตอนการท างาน ๕ ขั้นตอนในการ
บริหารงาน ผลปรากฏดังนี้ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 วิเครำะห์องค์กร   
 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน ได้ตระหนักถึงปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการด าเนินงานของ
สถานศึกษา เพราะเป็นข้อมูลที่สมดุลในการประเมินผลและกาพัฒนาให้เป็นไปตามทิศทางที่ก าหนด ทั้งตาม
ความต้องการของสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกา รศึกษาของ
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
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นัยส าคัญแต่เห็นความส าคัญและประโยชน์ทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  จึงเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน
ระดมทุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในรูปแบบของสมาคมผู้ปกครองนักเรียน และครูโรงเรียน
อนุบาลล าพูน โดยมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนทั้งด้านโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ , โครงการห้องเรียนพิเศษ
ส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษา มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีกับสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ตลอดจนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพเต็มรูปแบบและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งนโยบายการใช้โรงเรียนเป็นฐานในฐานะนิติบุคคลเกิดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการและมีอิสระด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตรงตามเป้าประสงค์ รวดเร็วทันต่อการพัฒนาองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ด้ำนอุปสรรค (กำรศึกษำคือกำรลงทุน)  ปัญหาในด้านการจัดสรรงบประมาณของต้นสังกัด
ไม่เพียงพอกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนที่เน้นระบบเทคโนโลยีเป็นส่วน
ใหญ่  และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้โรงเรียนมีต้นทุนในการผลิตสูง ส่งผลให้โรงเรียนต้องระดม
ทุนทรัพยากรจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกมาสนับสนุน ซึ่งถูกระเบียบเงื่อนไขของระบบราชการ 
บางครั้งก็เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการแม้ผู้ปกครองในชุมชนมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งเงินทุนได้ และ
ปัญหาที่ส าคัญผู้ปกครองยุคปัจจุบันต้องประกอบอาชีพเพ่ือต่อสู้กับสภาวะเศรษฐกิจ  จึงท าให้มีโอกาสน้อยใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
  บริบทของสภำพแวดล้อมภำยใน จุดแข็งของโรงเรียนได้จัดระบบการบริหารและจัดการ
องค์การเพ่ือการศึกษา  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



38 
 

ระบบชั้นเรียน ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละดับชั้น มีการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอนให้พร้อมและสะดวกต่อการใช้งาน  จัดการบริหารเน้นทีมงานหรือองค์คณะบุคคลท าให้การตัดสินใจรัดกุม  
เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียนมีผลต่อการส่งเสริมในการพัฒนาการศึกษาทุกๆ ด้าน 
  จุดอ่อนของโรงเรียน  โรงเรียนต้องใช้งบลงทุนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรม  อุปกรณ์เนื่องจากผู้เรียนมีความต้องการตามความถนัดและความสนใจท าให้ต้องจัดหาสื่อ ขาด
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน  และสื่อที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้ไม่ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน  

ผลกำรประเมินสถำนภำพของสถำนศึกษำ 
  จากผลการประเมินปรากฏว่า องค์กรอยู่ในทิศทางที่บริบทของสภาพแวดล้อมภายนอกเป็น
โอกาส บริบทของสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง วิเคราะห์แล้วอยู่ในลักษณะที่เอ้ือและเด่นต่อการขยาย
โอกาสและขยายงาน  ซึ่งปัจจัยภายนอกที่เป็นก าลังส าคัญในการส่งเสริม และสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียน
และผู้เรียนพัฒนาเต็ม รูปแบบอย่างมีคุณภาพทุก ๆ ด้าน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากรสนับสนุน
การกระจายอ 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 
 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 



39 
 

 อุปสรรค (ภำยนอก) 
- การจราจรติดขัด มีปัญหาการคมนาคม 
- สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ค่อนข้างมีเสียงดังบางขณะ มีมลพิษทางอากาศ 

 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนำสู่กรอบแนวคิด 
3.1 เตรียมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ 

3.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
สถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 

3.1.2 สร้างจิตส านึกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ 
สร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความรู้และแนวทางการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง วางแนวปฏิบัติในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพที่ชัดเจน เป็นมาตรฐานและทิศทาง
เดียวกัน 

 

3.2 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำนกำรศึกษำ 
3.2.1  วิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน  

การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
3.2.2  วิเคราะห์มาตรฐานอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเก่ียวข้องอีก เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล  

โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม ฯลฯ และความต้องการของสังคม ชุมชน และบริบทของ
สถานศึกษา  

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 เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกคนยึดถือเป็นเป้าหมายของการ
ด าเนินงานที่รับผิดชอบ ให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลล าพูน  

3.3.3 ก าหนดประเด็นพิจารณาของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือสามารถวัดและประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ได้ 
ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3.3.4 ประชาพิจารณ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการน ามาตรฐานการศึกษาของ 
โรงเรียนอนุบาลล าพูน เผยแพร่ และรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะ
ครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ด้วยวิธีการประชุมระดมความคิด และส ารวจความคิดเห็น
โดยใช้แบบสอบถามแบบสอบถามประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลล าพูน 
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3.3.5 น ามาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่ผ่านการประชาพิจารณ์ มาจัดท าเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (คู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาลล าพูน) และจัดท าเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล (แบบประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

 

3.4 ตรวจสอบและทบทวนมำตรฐำน 
3.4.1 จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา น าตัวบ่งชี้ ประเด็น

พิจารณา และค่าเป้าหมายที่ได้ มาตรวจสอบ และทบทวน โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม
ประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลล าพูน 

3.4.2  ขอความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

       3.5 ประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และน าไปเป็นเป้าหมาย 

และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน และสถานศึกษา หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นตอนที่ 4 พิชิตจุดด้อย 
   ด าเนินการออกแบบการด าเนินงาน และวางระบบการด าเนินงานของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  เช่น การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน หน้าที่ของแต่ละฝ่าย กรอบการท างาน โดยการแต่งตั้งค าสั่ง
คณะกรรมการระบบประกันคุณภาพ และก าหนดหน้าที่ของแต่ละทีมไว้เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
ปฏิทินปฏิบัติงานของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการ ก าหนดทีมท่ีรับผิดชอบ ออกเป็น 8 ทีม 
ได้แก่ 

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

ภายในสถานศึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

2) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ ในการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

3)  เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานในการ  
ประกันคุณภาพภายใน 

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

การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
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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) 

มีหน้าที่ดังนี้ 
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 
12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8. ทีมสะท้อนองค์กร (ทีมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) มีหน้าที่ดังนี้ 
1) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกสายชั้นตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
2) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการน า

เครื่องมือประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไปเก็บรวบรวมข้อมูลทุกสายชั้น 
3) รวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละสายชั้น 
4) จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีของโรงเรียน ให้เสร็จสิ้นตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
5) จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
6) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
7) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของสถานศึกษา 
8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 5 ร้อยรัดสู่ควำมยั่งยืน 
 การด าเนินงานระบบประกันจะต้องน ากระบวนการด าเนินงานทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นมาประมวลผล และ
ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานในล าดับต่อไป เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานไปสู่ความยั่งยืน 

3.2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564  
 ในปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนอนุบาลล าพูน ได้ด าเนินการทั้งสิ้น 40 โครงการ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. กลุ่มงานวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 26 โครงการ โดยแบ่งเป็น  
- ระดับปฐมวัย    จ านวน  8  โครงการ 
- ระดับประถมศึกษา   จ านวน 18  โครงการ 

ที ่ แผนงำน โครงกำร 
งบประมำณ

ที่ได้รับ 
ครู

ผู้รับผิดชอบ 
หมำย
เหตุ 

1 วิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู ่
ความเป็นเลิศ 

286,977 นางวราภรณ์  
ฝั้นต๊ะ 

 

2 วิชาการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 34,612 นายสยาม  
กองค า 

 

3 วิชาการ พัฒนาสื่อ อุปกรณส์นับสนุนการจดัการเรียนการสอน 95,950   นางทันยา  
นิตตา 

 

4 วิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 66,000 นายมนตรี   
ทองอรุณศร ี

 

5 วิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 55,000 นายนันทพัทธ์    
 ยะสง่า 

 

6 วิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 66,000 นางวราภรณ์  
ฝั้นต๊ะ 

 

7 วิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 40,000 นายอุทาน   
ประสงค์ทรัพย ์

 

 8 วิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 35,000 นางปณิธิดา    
นาคมณ ี

 

9 วิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิสาระการเรียนรู้ศิลปะ 35,000 นายศุภวิชญ์   
กันชูลี 

 

10 วิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 35,000 นางนภัสสร  
ศิลประเสริฐ 

 

11 วิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 55,000 นางสาวธีรา
ภรณ์    
ค าฟ ู
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12 วิชาการ นิเทศภายใน 7,000 นางวิชุดา  ยศ
โม่ง 

 

13 วิชาการ พัฒนาการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 50,000 นางสาวฐิติ
รัตน์   ธนาตย์

ชโยดม 
 

14 วิชาการ พัฒนาระบบงานฝ่ายวิชาการ 30,000 น.ส.เกวลิน  
เสนา 

 

15 วิชาการ สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 15,000 นางสาวจันจิ
รา    

มะโนเพญ็ 
 

16 วิชาการ ห้องเรียนคณุภาพ 230,000 ว่าทีร่.ต.หญิง
พิชญ์มาศ  

เกียรติขจรวงศ ์
 

17 วิชาการ ปัจฉิมนิเทศ นักเรยีนช้ันประถมศกึษาปีท่ี6 10,000 นางถนอมจิต   
ปิ่นกันทา 

 

18                                                                                                                                 วิชาการ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนขั้นพื้นฐาน RT ,NT , LAS 
และ O-NET 

70,000 นางทันยา  
นิตตา 

 

ที ่ แผนงำน โครงกำร งบประมำณ 
ที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

19 วิชาการ อ่านหนังสือวันละหนึ่งหน้าเพื่อพัฒนาการอ่าน(ห้องสมุดมีชีวิต) 47,050 นางสาวณัชชา  
ใยดี  

 

20 วิชาการ พัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 644,640 นางสาวิตร ี
อินแถลง 

หมำย
เหตุ 

ระดับปฐมวัย 
21 วิชาการ เสรมิสร้างความพร้อมด้านสติปัญญาพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ 11,200 นางวันเพ็ญ  

 ทิพย์เวียง 
 

22 วิชาการ เสรมิสร้างพัฒนาการด้านอารมณจ์ิตใจ แก่เด็กปฐมวัย 21,110 นางอรุณวันท์  
วสุธวัช 

 

23 วิชาการ สถานศึกษาสังคมแห่งการเรียนรู ้ 38,108 นางคัทลียา  
ธิวงษา 

 

24 วิชาการ สร้างความเข้าใจและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัย 14,110 นางเมขลา  
เตชะอุ่น 

 

25 วิชาการ เสรมิสร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย 19,000 นางวันเพ็ญ   
ทิพย์เวียง 

 

26 วิชาการ การประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาระดับปฐมวัย 8,860 นางเมขลา  
เตชะอุ่น 
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27 วิชาการ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

53,700 นางศิริพร   
ขวัญสิน 

 

28 วิชาการ พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย 120,400 นางสาวสรา
รัตน์  เดชะ

วงศ์ 
 

1 วิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู ่
ความเป็นเลิศ 

286,977 นางวราภรณ์  
ฝั้นต๊ะ 

 

2 วิชาการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 34,612 นายสยาม  
กองค า 

 

3 วิชาการ พัฒนาสื่อ อุปกรณส์นับสนุนการจดัการเรียนการสอน 95,950   นางทันยา  
นิตตา 

 

 

 
2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จ านวนทั้งสิ้น 9 โครงการ 

-   ระดับปฐมวัย  จ านวน  2  โครงการ 
-   ระดับประถมศึกษา จ านวน 7 โครงการ 

ที ่ แผนงำน โครงกำร 
งบประมำณ

ที่ได้รับ 
ครู

ผู้รับผิดชอบ 
หมำย
เหตุ 

29 บริหารทั่วไป พัฒนาระบบบริหารทั่วไปเพื่อการศึกษา 193,204 นายกิติพงศ์   
วงศ์ธิเวท 

 

30 บริหารทั่วไป พัฒนาศักยภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 20,000 นางสาวประ
ทุมพร  พล

สันต ์
 

31 บริหารทั่วไป โรงเรียนคุณธรรม 23,000 นายอุทาน  
ประสงค์ทรัพย ์

 

32 บริหารทั่วไป โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 40,000 นางปณิธิดา   
นาคมณ ี

 

33 บริหารทั่วไป กีฬาส ี 10,000 นางปณิธิดา   
นาคมณ ี

 

34 บริหารทั่วไป ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 20,000 นางโสภา  
พงษ์ดา 

 

35 บริหารทั่วไป พัฒนาอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมและสื่อเทคโนโลยี 
 

430,525   นายศุภวิชญ์ 
กันชูลี 

 

ระดับปฐมวัย  
36 บริหารทั่วไป เสรมิสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย 26,408 นางสาวศิริ

รัตน์  จันต๊ะ
เวียง 
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37 บริหารทั่วไป พัฒนาด้านสังคมระดับปฐมวัย 25,000 นางสาวภาวดี    
อ่าวสกุล 

 

 
3. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล จ านวนทั้งสิ้น  1  โครงการ 

ที ่ แผนงำน โครงกำร 
งบประมำณ

ที่ได้รับ 
ครู

ผู้รับผิดชอบ 
หมำย
เหตุ 

38 งานบุคคล พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 151,470 นางโสภา   
 พงษ์ดา 

 

 
4. กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ  จ านวนทั้งสิ้น 4 โครงการ 

ที ่ แผนงาน โครงการ 
งบประมำณที่

ได้รับ 
ครูผู้รับผิดชอบ 

หมำย
เหตุ 

39 งบประมาณ พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 82,283 นางลัดดา   
ค ารังษ ี

 

 
3.3 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 3.3.1 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย 
          มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก  
       1.1 ระดับคุณภำพ : 4 ดีเลิศ 

1.2 กระบวนกำรพัฒนำ 
  โรงเรียนอนุบาลล าพูนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของเด็กท่ีผ่านการจัดกิจกรรมแบบบูรณา
การผ่านการเล่น โดยเริ่มจากการวิเคราะห์องค์ประกอบในมาตรฐานที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ            
คือ 1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   2. มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม  4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้   
5. มีมิตรภาพดีและมีจิตวิทยาศาสตร์ หลังจากวิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบของมาตรฐานโดยเทียบเคียงกับ
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลล าพูนแล้ว จึงได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และกิจกรรมเสริมหลักสูตร จากนั้น
ด าเนินงานการพัฒนาเด็กตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในแต่ละด้านดังนี้   

5. พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
ไดจ้ัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่    โดยให้เด็กได้เล่นออกก าลังกายกลางแจ้ง  เล่นเครื่องเล่นสนามที่ปลอดภัยและมีขนาด
เหมาะสมกับตัวเด็ก  รวมทั้งจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามจังหวะและดนตรี  การบริหารร่างกาย  จัดกิจกรรมพัฒนา
กล้ามเนื้อเล็ก  โดยจัดเตรียมอุปกรณ์  เครื่องใช้ของเล่น  เช่น  ตัวต่อ  ไม้บล็อก  ชุดของเล่นฝึกการแต่งกาย และ
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กิจกรรมที่หลากหลายที่ส าคัญเช่น  การวาดรูประบายสี  การพับ  การฉีก ตัด ปะกระดาษ  การปั้น  การพิมพ์ภาพ  
การขย า  เป็นต้น  กิจกรรมพัฒนาประสาทสัมพันธ์ ได้แก่  การเล่นบล็อก  การต่อภาพ  การร้อยลูกปัด  การ
ลากเส้นโยงจุด  การเทของเหลวใส่ของภาชนะ  การรูดซิป การติดกระดุม  เป็นต้น  รวมทั้งการละเล่นของ
เด็กไทย เช่น การเล่นอีกตัก การเล่นขายของเป็นต้น  โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย  ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมคือ 1. กิจกรรมสุขภาพกายดี  ชีวีไร้โรคา โภชนาการตามวัย  เป็น
กิจกรรมที่ตรวจสอบภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็ก  
โดยจัดอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและ ได้สารอาหารครบ  5 หมู่ สนับสนุนให้เด็กได้นอนพักผ่อนกลางวันอย่าง
สม่ าเสมอ  ดูแลความสะอาดของร่างกาย  ฝึกให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดี  เช่นการล้างมือก่อนและหลังการรับประทานอาหาร  การ
ล้างมือหลังการเข้าห้องน้ า  การท าความสะอาดหลังการใช้ห้องน้ า การแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร   2.  กิจกรรมกีฬาสี เป็นกิจกรรม
ที่สนับสนุนให้เด็กได้ออกก าลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้ง อีกทั้งยังเป็นการฝึกความกล้าแสดงออก 3. กิจกรรม
หนูเรียนรู้การป้องกันภัย เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองและส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเมื่อติดอยู่ในรถตู้
หรือรถประเภทอ่ืนๆ   

6. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  ได้จัดกิจกรรมการ
รู้จักตนเอง โดยเปิดโอกาสให้เด็กเล่าเรื่องราวต่าง  ๆ ตามความสนใจ  และพูดคุยซักถามความรู้สึกต่าง  ๆ ของเด็ก  โดยใช้
สถานการณ์จริง  ยกตัวอย่าง  เล่านิทาน  หรือให้ดูรูปภาพประกอบแล้วให้เด็กแสดงอารมณ์พร้อมทั้งชี้แนะการแสดง
อารมณ์ท่ีถูกต้องตามกาลเทศะ จัดกิจกรรมการรู้จักผู้อ่ืน โดยสนับสนุนให้เด็กได้เล่นกับเพ่ือนๆ  จะช่วยพัฒนา
ความสัมพันธ์ของเด็กกับผู้อ่ืน  ท าให้เด็กเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน รู้จักแสดงอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นที่
ยอมรับของสังคม  ผ่านวิธีการต่างๆ   เช่น  การเล่านิทาน  การเล่นบทบาทสมมุติ  การร้องเพลง  การเล่นเกมต่างๆ   โดยให้
เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมและแสดงออกตามความพอใจ  พร้อมทั้งมีการช่วยเหลือแนะน าอย่างใกล้ชิด  
นอกจากนี้ได้จัดโครงการ  เสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์  - จิตใจแก่เด็กปฐมวัย  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก  4  กิจกรรม
ดังนี้  1.  กิจกรรม   หนูน้อยสร้างสรรค์งานศิลป์  เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กแสดงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดผ่านกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 2. กิจกรรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทาง
อารมณ์ผ่านกิจกรรมดนตรี  เครื่องดนตรี  และเสียงเพลง 3. กิจกรรมสุนทรียลีลา พาเพลิน  เป็นกิจกรรมที่ให้
เด็กแสดงอารมณ์  ความรู้สึกผ่านการเคลื่อนไหวประกอบเพลง  การฟ้อนร าเป็นต้น  4. กิจกรรมหนูน้อยเมล็ด
พันธุ์รุ่นใหม่ เป็นกิจกรรมที่ฝึกมารยาทที่ดีตามวัฒนธรรมไทย  และฝึกให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์  เช่น  มีความ     ร่าเริงแจ่มใส  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน  มีความกล้าแสดงออก 
มีจิตอาสา มีความอดทน   มีความม่ันใจในตนเอง และมอบรางวัล เกียรติบัตรให้กับเด็กเม่ือสิ้นปีการศึกษา   

7. พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ได้จัดกิจกรรม
พัฒนาตนเอง  โดยการฝึกให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองตามความสามารถ ในการท ากิจกรรมง่าย ๆ  ในชีวิตประจ าวัน  
เช่น  มารยาท การรับประทานอาหาร  การแต่งตัว  การท าความสะอาดตนเอง มีการมอบหมายงานในห้องเรียนเช่น          
จัดล๊อกเกอร์    จัดมุมการเล่น  จัดหนังสือนิทาน เพื่อจะท าให้เด็กเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถของ
ตนเอง รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองมีระเบียบวินัย กิจกรรมความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน  โดยจัดกิจกรรมให้เด็กมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน  ๆ เช่น    การเล่นในร่ม  การเล่นกลางแจ้ง  การเล่นเกมที่มีกติกาง่ายๆ  การไปทัศนศึกษาเยี่ยม
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ชมสถานที่ต่างๆ ในชุมชนการเชิญวิทยากรในชุมชนมาพบปะพูดคุยเรื่องต่างๆ  ให้เด็กฟัง  การท ากิจกรรม
สร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคม  เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมที่พึงประสงค์ของเด็กและยับยั้ง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  โดยใช้วิธีการต่างๆ   เช่น  การเล่านิทาน  การใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์  ให้เด็กได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย  โดยใช้กิจกรรมให้เด็กร่วมกันดูแล
รักษาความสะอาดบริเวณสถานที่และอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ  ในชีวิตประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ  ให้เด็กชมวีดิทัศน์
เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆ  เล่านิทาน  เล่นบทบาทสมมุติ และยกตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษาและ
ท าลายธรรมชาติและวัฒนธรรม นอกจากนี้ได้จัดโครงการ เสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคมแก่เด็กปฐมวัย              
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก  4  กิจกรรมดังนี้   

1)  กิจกรรม  ทักษะชีวิตพิชิตคนเก่ง  เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้เด็กช่วยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจ าวัน  และร่วมท าความดีระหว่างวัน เช่นปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง  เคารพธงชาติ              
สวดมนต์ไหว้พระด้วยความตั้งใจ  การช่วยเหลือตนเอง  ช่วยเหลือเพ่ือนในการเปลี่ยนชุดนอน จัดเก็บเครื่องใช้
ส่วนตัว และกิจกรรมประจ าสัปดาห์ได้แก่ การเล่านิทานเสริมสร้างวินัย การแสดงบทบาทสมมุติ  

 
2)  กิจกรรมหนูน้อยเก่งดี มีสุข    เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้เด็กท าความดีและบันทึก  

ความดีของตนเอง  ลงในสมุดบันทึกการเสริมสร้างความ ดี – เก่งของเด็กปฐมวัย  
3)  กิจกรรมวันส าคัญ  วัฒนธรรมพาม่วน  เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม

ในวันส าคัญต่างๆ   เช่น  วันไหว้ครู  วันเข้าพรรษา  วันแม่แห่งชาติ  วันสลากภัตร  วันลอยกระทง  วันพ่อแห่งชาติ  วันขึ้น
ปีใหม่ วันเด็ก  วันมาฆะบูชา  

      4)  กิจกรรมฉันและเพ่ือนมาเล่นกันเถอะ   เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เล่นการละเล่นพ้ืนเมืองต่างๆ  
ตลอดจนเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาท าของเล่นให้เด็ก  จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย  กิจกรรม  
คุณธรรมจริยธรรมระดับปฐมวัย  ค่ายละครสอนคุณธรรมน านิทานคุณธรรมมาแสดงบทบาทสมมุติ  แล้วให้เด็ก
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับละครที่ชม 

8. พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
ได้จัดกิจกรรมการสังเกตสิ่งรอบตัว  โดยสนับสนุนให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสในการจ าแนกความแตกต่างและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน โดยการซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์  เช่นการฟังนิทาน  การทดลอง  การสาธิต  การดูรูปภาพประกอบ  การชมวิดิทัศน์  และกิจกรรมเกม
การศึกษา  ทัศนศึกษาและการเล่นตามมุมเล่นต่างๆ  ให้เด็กได้เล่าประสบการณ์ที่พบเห็น  ท าให้ทราบถึงความ
เข้าใจ  ความจ าและความสนใจของเด็กต่อสิ่งเหล่านั้น  กิจกรรมการใช้เหตุผล  เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กใช้
ความคิดของตนเองในการตัดสินใจ สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ฝึกให้เด็กเปรียบเทียบความแตกต่าง  
การจับคู่สิ่งที่เหมือนกัน การจัดกลุ่มตามประเภท  การเรียงล าดับหรือการเล่นตามมุมด้วยของจริงหรือของเล่น
ต่างๆ  จะช่วยพัฒนาทักษะการตัดสินใจที่มีเหตุผลของเด็ก กิจกรรมพัฒนาภาษา ด้วยการสนทนาพูดคุยซักถาม
ด้วยภาษาที่สุภาพกับเด็ก ตามโอกาสอย่างสม่ าเสมอ  พร้อมรับฟังด้วยความสนใจ  การสนับสนุนให้เด็กได้เล่น
ร่วมกับเพ่ือนและพูดคุยกัน  เป็นการฝึกการใช้ภาษาโต้ตอบกัน  นอกจากนี้การเล่านิทานประกอบภาพ  การ
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เคลื่อนไหวประกอบจังหวะดนตรี  การปฏิบัติตามค าสั่ง  การท่องค าคล้องจอง จะช่วยส่งเสริมทักษะการฟังซึ่ง  
จะน าไปสู่ทักษะการอ่านและ การเขียนเป็นล าดับต่อไป  นอกจากนี้ยังได้น าสื่อประเภทหนังสือ  นิทาน  บัตรภาพ  เกม
การศึกษา การใช้ประกอบการจัดกิจกรรมให้เด็กอีกด้วย กิจกรรมการเล่น  ได้จัดสภาพแวดล้อมส าหรับการเล่น
ตามความสนใจของเด็กเช่น มุมบล็อก  มุมบ้าน  มุมวิทยาศาสตร์  มุมเครื่องเล่นสัมผัส  มุมศิลปะ  และให้
โอกาสเด็กเล่นตามความสนใจ  ได้มีปฏิสัมพันธ์เรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ ในมุมการเล่น นอกจากนี้ได้จัดโครงการ 
เสริมสร้างพัฒนาการดา้นสติปัญญา – พัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 5  กิจกรรมดังนี้  

1)  กิจกรรมโครงงานเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมให้เด็กแต่ละห้องเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ 
สนใจอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง   

2)  กิจกรรมหนูรักการอ่าน เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กยืมหนังสือ/นิทานกลับบ้านทุกวัน
ศุกร์เพ่ือน าไปอ่านร่วมกับผู้ปกครองและบันทึกการอ่าน  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบันทึกการอ่านของเด็ก
ปฐมวัย แล้วน าหนังสือและแบบบันทึกการอ่านมาส่งคืนที่ครูประจ าชั้นในทุกวันจันทร์  

3)  กิจกรรมสนุกกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน  เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้เรียนรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ทั้งในและนอกโรงเรียนเช่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร  แม่น้ ากวง  เป็นต้น  และได้เรียนรู้
จากวิทยากรภายนอกเช่น  คนขับรถสามล้อถีบเป็นต้น            

6) กิจกรรมบ้านนักวิทย์ – คณิตน้อย  เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ท าการทดลอง 
วิทยาศาสตร์ต่างๆ  และเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามใบงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์   

7) กิจกรรม STEM  ปฐมวัย  เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเรียนรู้ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์   
เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  และคณิตศาสตร์  ผ่านเรื่องต่างๆ  ที่เด็กสนใจ เช่น  โครงงานเรื่อง  เรือขน
สมบัติเป็นต้น และจัดโครงการ พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย 1 . กิจกรรมวิชาการระดับปฐมวัย  เป็นกิจกรรมที่
จัดในวันหยุดโดยจัดค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์  ค่ายสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   ค่ายคณิตคิดสนุก  2.  
กิจกรรมทัศนศึกษา  เป็นการน าเด็กไปทัศนศึกษาต่างจังหวัดโดยไปทัศนศึกษางานกุ๋งกิ๋งปาร์ตี้ตอน  Under  The  Sea  โดย
เด็กจะได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ในทะเลการอนุรักษ์สัตว์/พืชในท้องทะเล 
 

         1.3  ผลกำรพัฒนำ 
          ผลการพัฒนาคุณภาพของเด็กในมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ซึ่งสูงกว่าค่า

เป้าหมายมาตรฐานที่ตั้งไว้คือระดับดี โดยมีรายละเอียดดังนี้  
5. ผลการประเมินด้านมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ 

ปลอดภัยของตนเองได้  โดยเด็กร้อยละ 94.56 ปฏิบัติได้ในระดับ ดี ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
โดยมีค่าเฉลี่ยตามประเด็นพิจารณาดังนี้ เด็กร้อยละ  94.17  มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เด็กร้อยละ  97.26  
เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ได้ระดับดี เด็กร้อยละ  95.54  ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
ได้ระดับด ี เด็กร้อยละ  93.83  ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 
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91.78 ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยได้ ได้ระดับดี เด็กร้อยละ  94.52 หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค สิ่งเสพติดได้ ได้ระดับด ี เด็กร้อยละ  94.86  ระวังภัย    

6. ผลการประเมินด้านมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้  โดยเด็กร้อยละ 89.22 ปฏิบัติได้ในระดับดี  ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ โดยมีค่าเฉลี่ย
ตามประเด็นพิจารณาดังนี้ เด็กร้อยละ 95.89 ร่าเริงแจ่มใสแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมกับสถานการณ์  
ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 80.47 รู้จักยับยั้งชั่งใจ มีความอดทนในการรอคอย ได้ระดับดี เด็กร้อยละ  92.46  
ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง เด็กร้อยละ 88.35 มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี ได้ระดับดี
เด็กร้อยละ 90.75  มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออก ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 86.30 มีการช่วยเหลือ แบ่งปัน 
ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 87.32 เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ได้ระดับดี เด็กร้อยละ  90.06  รู้หน้าที่รับผิดชอบ ได้ระดับดี เด็ก
ร้อยละ  89.38   มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้ระดับดี  เด็กร้อยละ 79.52 มีความเห็นอก เห็นใจผู้อ่ืน ได้ระดับดี เด็ก
ร้อยละ 96.57  ชื่นชมและ มีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว ได้ระดับดี 

7. ผลการประเมินด้านมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมโดยเด็กร้อยละ  92.37 ปฏิบัติได้ในระดับ ดี ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ โดยมีค่าเฉลี่ยตาม
ประเด็นพิจารณาดังนี้ เด็กร้อยละ 95.89 การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ระดับดี  เด็ก
ร้อยละ 85.61 มีวินัยในตนเอง ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 93.83 การประหยัดและพอเพียง ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 
89.72 มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียนได้ระดับดีเด็กร้อยละ 92.46  มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 90.06 การยอมรับ หรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ระดับดี 
เด็กร้อยละ 96.23 การเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 95.20 แก้ไขข้อขัดแย้ง โดย
ปราศจากการใช้ความรุนแรงได้ระดับดี 

8. ผลการประเมินด้านมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ โดยเด็กร้อยละ  87.94 ปฏิบัติได้ในระดับ ดี  ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
โดยมีค่าเฉลี่ยตามประเด็นพิจารณาดังนี้ เด็กร้อยละ 89.72 การสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ได้
ระดับดีเด็กร้อยละ 85.61 ตั้งคาถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคาตอบด้วยตนเอง ได้
ระดับดี เด็กร้อยละ 74.65 การอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้ เหมาะสมกับวัย ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 
83.90  มีความสามารถในการคิดรวบยอด ได้ระดับดี  เด็กร้อยละ 75.34  มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 93.49การคิดแก้ปัญหาได้ระดับดี เด็กร้อยละ 93.49 
สามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 94.86 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามความคิดและ
จินตนาการได้ระดับด ีเด็กร้อยละ 95.89 การสร้างสรรค์ท่าทางการเคลื่อนไหวและการเล่นอิสระได้ระดับดี เด็กร้อย
ละ 92.46 การใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ได้ระดับดี 

        5.  ผลการประเมินด้านมีมิตรภาพดีและมีจิตวิทยาศาสตร์โดย เด็กร้อยละ 94.06 
ปฏิบัติได้ในระดับ ดี  ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ โดยมีค่าเฉลี่ยตามประเด็นพิจารณาดังนี้  เด็กร้อย
ละ  94.86  กล่าวค า สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ได้ระดับดี เด็กร้อยละ 93.15 รับรู้สิ่งที่
ควรปฏิบัติและลงมือกระท าด้วยความเต็มใจเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมตามวัยได้ระดับดี เด็กร้อยละ 96.57 มีส่วนร่วมใน
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การตั้งค าถาม และการบอกสิ่งที่ค้นพบจากการทดลองได้ระดับดี  เด็กร้อยละ 93.49 ปฏิบัติการทดลองร่วมกับ
ผู้อื่น  ได้ระดับด ี 

         1.4 จุดเด่น  

            จากการประเมินพัฒนการเด็กปฐมวัยในด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา และด้านอัต
ลักษณ์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลล าพูน พบจุดเด่นดังนี้ 1. เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยได้  2. เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 3. ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี  4. เด็กระวัง
ภัยจากบุคคลได้ 5. เด็กร่าเริงแจ่มใส 6. ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว  7. การ
ช่วยเหลือตนเองในการปฎิบัติกิจวัตรประจ าวัน 8. ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของผู้อ่ืน 9. 
การเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 10. มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 11. การสร้างสรรค์ท่าทางการเคลื่อนไหว 
12. การสร้างสรรค์การเล่นอิสระ 13. การท าท่าทางไหว้อย่างสวยงาม 14. การรับรู้สิ่งที่ควรปฏิบัติและลงมือ
กระท าด้วยความเต็มใจเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมตามวัย 15. การปฏิบัติการทดลองร่วมกับผู้อ่ืน 

        1.5  จุดที่ควรพัฒนำ 
                จากการประเมินพัฒนการเด็กปฐมวัยในด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา และด้านอัต

ลักษณข์องเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลล าพูน พบจุดที่ควรพัฒนาดังนี้ 1. การรู้จักยับยั้งชั่งใจ ความอดทนในการ
รอคอย 2. การยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล 3. การอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้ 
เหมาะสมกับวัย 4. มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

        มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

              2.1 ระดับคุณภำพ : 4 ดีเลิศ 
              2.2 กระบวนกำรพัฒนำ 

               โรงเรียนอนุบาลล าพูนได้ด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้าน
วิชาการด้านครูและบุคลากร  ด้านข้อมูลสารสนเทศ  ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้และด้านระบบ
ประกันคุณภาพภายในโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มีการก ากับติดตาม  
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนี้ 
               1. ด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลล าพูน  ได้จัดโครงการ  การสร้างความ
เข้าใจและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลล า พูน  ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 1. กิจกรรม
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนอนุบาลล าพูน ด าเนินการ โดย  ศึกษาข้อมูลพัฒนาการเด็ก  สภาพปัญหา  แหล่ง
เรียนรู้  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  
2560   แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลล าพูน   ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลล าพูน   ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลล าพูน 
ปรับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลล าพูน  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลล าพูน   
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ด าเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลล าพูน และประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล 2. กิจกรรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ด าเนินการโดย 
ประชุมคณะครูปฐมวัยเพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น ซึ่งได้แก่  หน่วยล าไย  หน่วยวัน
เข้าพรรษา  หน่วยสลากภัต  หน่วยแม่น้ ากวง  หน่วยกระเทียม  หน่วยผ้าทอ  หน่วยบุคคลส าคัญในจังหวัด
ล าพูนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์หน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น  ครูน าแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้  
และครูปฐมวัยแลกเปลี่ยนการจัดประสบการณ์หน่วยการเรียนรู้ที่เก่ียวกับท้องถิ่น  

           2. ด้านการจัดชั้นเรียน  โรงเรียนอนุบาลล าพูนได้จัดครูที่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัยหรือมีประ
สบการณ์ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัย หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยเป็นครูประจ าชั้นอย่าง
เพียงพอกับ  ชั้นเรียน  นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีครูพ่ีเลี้ยงประจ าห้องเรียนเพ่ือเป็นผู้ช่วยจัดกิจกรรมให้กับเด็ก
ปฐมวัย 

             3. ด้านการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณ์ ด าเนินการโดยจัดโครงการ  
สถานศึกษาสังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือครูปฐมวัยในโครงการสถานที่ให้ครู
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบหลักสูตร  การจัดประสบการณ์  การประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กและครอบครัวในชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ  PLC จัดกิจกรรม
สาระความรู้เพ่ือครูปฐมวัย โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีมุมความรู้โดยการจั ดหาเอกสารด้านหลักสูตร แนว
ทางการจัดประสบการณ์ตลอดจนองค์ความรู้ด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูปฐมวัยศึกษาค้นคว้ า
เพ่ิมเติม กิจกรรม การจัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ปฐมวัย  โดยมีการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ปฐมวัยแก่ผู้ปกครองและผู้สนใจ  ให้บริการข้อมูลแหล่งเรียนรู้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจ   มีการเผยแพร่ข่าวสาร
และข้อมูลความรู้และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านสื่อเทคโนโลยี(เว็บไซต์ของโรงเรียน กิจกรรม สื่อสารสร้างสัมพันธ์
ผ่านสื่อเทคโนโลยี  โดยห้มีการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยีทาง  Facebook เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลล าพูน  
เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงกิจกรรมทางโรงเรียนที่ได้จัดให้กับเด็กอย่างสม่ าเสมอ  ตลอดจนมี  การแลกเปลี่ยน
ข่าวสาร ความคิดเห็นกับผู้ปกครองผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  กิจกรรมมุมความรู้สู่ผู้ปกครอง  เป็นการเชิญชวนผู้ปกครอง
ที่มารอรับเด็กกลับบ้าน  อ่านหนังสือรอที่ มุมความรู้สู่ปกครองที่หน้าห้องเรียนแต่ละห้องเรียน  รวมทั้งจัดป้ายนิเทศให้
ความรู้กับผู้ปกครองที่บริเวณเชิงบันได  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน  โดยให้ครูเยี่ยมบ้านเด็กเพ่ือรับทราบสภาพความเป็นอยู่
ของ เด็กตลอดจนเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว  จัดให้มีกิจกรรมการนิเทศภายใน  เพ่ือ
ติดตามการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์  การเรียนรู้  ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่ครู  จัดให้ครู  ได้ไปศึกษาดู
งานโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนอนุบาลล าพูนเช่น  โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี    สนับสนุนให้ครู
ไปศึกษาในงานมหกรรมวิชาการต่างๆ  และสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 
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 4. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
ด าเนินการโดย 

1)  จัดโครงการ จัดสภาพแวดล้อมสื่อและเทคโนโลยี  กิจกรรมการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้โดยพัฒนาปรับปรุงห้องพิเศษ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพ่ือให้ครูได้น าเด็กเข้าไปศึกษาเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและทั่วถึง  

2) จัดโครงการ  เสริมสร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย  
ประกอบด้วย  2  กิจกรรมหลักดังนี้ กิจกรรม  ค่ายเทคโนโลยีเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย  โดยจัดค่าย “หนูเรียนรู้
คอม 1” เพ่ือปูพ้ืนฐานในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับเด็กปฐมวัย  และกิจกรรม  เสริมทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  โดยให้เด็กปฐมวัยเข้าเรียนคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที 
เพ่ือให้เด็กได้ฝึกการใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบเสาะหาความรู้   

3) จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ดังนี้ การจัดวางวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องเล่น 
ครุภัณฑ์ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กสามารถใช้หรือท ากิจกรรมได้สะดวกด้วย
ตนเอง จัดพ้ืนที่ในห้องเรียน  โดยค านึงถึงทิศทางลม แสงสว่างเพียงพอต่อการท ากิจกรรม ไม่มีแสงแดดส่อง
รบกวนสายตามเด็กขณะปฏิบัติกิจกรรม และทุกจุดของห้องควรให้มองเห็นได้โดยรอบ จัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องให้ปลอดภัยจากสัตว์ แมลง พืช และสารเคมีที่มีพิษ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ไม่เป็นมุมแหลมที่เป็นอันตราย ใน
แต่ละห้องเรียนมีมุมเล่นอย่างน้อย 3 มุม  จัดแบ่งพ้ืนในห้องเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม ดังนี้ จัดให้มี
ที่แสดงผลงานของเด็ก  มีที่เก็บแฟ้มข้อมูลเด็กรายบุคคล    ที่เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก  มีป้ายนิเทศตาม
หน่วยการสอนทุกสัปดาห์   

4) จัดสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน ดังนี้ สนามเด็กเล่น ที่มีพ้ืนที่ส าหรับเล่นของเล่น
ที่มีล้อ  รวมทั้งที่ร่ม ที่โล่งแจ้งที่เล่นน้ า บ่อทรายพร้อมอุปกรณ์ประกอบการเล่น เครื่องเล่นสนามส าหรับปีน
ป่าย การทรงตัว ฯลฯ ทั้งนี้ได้มีการตรวจตราเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ปลอดภัยอยู่เสมอและหมั่นดูแล
เรื่องความสะอาด จัดอุทยานการเรียนรู้  โดยให้มีที่นั่งเล่นพักผ่อน  มีมุมต่างๆ  ส าหรับให้เด็กเรียนรู้เช่น  มุม
นกน้อย มุมพืชผักสวนครัว  มุมเห็ด มุมพืชสมุนไพร  ตลอดจนมีพ้ืนที่ใช้กิจกรรมกลุ่มย่อย ๆ หรือกิจกรรม  ที่
ต้องการความสงบ  มีบริเวณธรรมชาติ เป็นบริเวณท่ีปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ห้องปฏิบัติและอาคารประกอบต่าง 
ๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์เด็กปฐมวัย ห้องวิทย์-คณิตปฐมวัย ห้องมอนเตสทอริ 
          5. ด้านการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้  เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ของครู ด าเนินการโดย จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมให้กับคณะครูร่วมกันจัดมุม
ความรู้ ป้ายนิเทศ เอกสารข้อมูลสาระความรู้ สื่อเทคโนโลยี หนังสือ ต าราที่ใหม่ ทันสมัยและเหมาะสมให้แก่
คณะครูปฐมวัย ตลอดจนอ านวยความสะดวกครูโดยการจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียนละ 1 ชุด เพ่ือให้
ครูใช้ประกอบการจัดประสบการณ์ 

   6. ด้านการจัดให้มีระบบบริหารงานคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ด าเนินการ เช่นเดียวกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้นวัตกรรม I-KASH Model ของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย ประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลักดังนี้  
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    1) กิจกรรม  การจัดท ามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  เพ่ือร่วมกันศึกษาข้อมูลของมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนที่ได้จัดท าขั้น
เพ่ือปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอสบความสมบูรณ์ และจัดท ารูปเล่ม  
    2)  กิจกรรมการจัดท าโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ระดับปฐมวัย  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2562 คณะครูปฐมวัยร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการ จ าเป็นโดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินพัฒนาการเด็ก สภาพบริบททางสังคม ท้องถิ่น ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ เพ่ือร่วมกันก าหนดเป็นโครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
น าผลการวิเคราะห์ข้างต้นมาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการและ
กิจกรรมซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 11 โครงการ คณะครูร่วมกันจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี น าเสนอแผนปฏิบัติ
การประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครูปฏิบัติตามปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีที่โครงการและกิจกรรม
ก าหนดไว้  
    3) กิจกรรมการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยรวบรวมข้อมูลของเด็กนักเรียน 
ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ด าเนินการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน  คณะครูน า
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการจัดวางแผนการจัดการศึกษาโดยครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการการบริหาร
ด้านงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป  เปิดให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ที่ต้องการใช้   
    4) กิจกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงาน
ประจ าปีครูประจ าชั้นประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสถานศึกษา คณะกรรมการร่วมกันประเมินใน
มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ คณะครูร่วมกันสรุปกิจกรรมตามโครงการที่รับผิดชอบ จัดท ารายงานประจ าปี เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  คณะกรรมการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลล าพูน ในภาคเรียนต่อไป 

2.3  ผลกำรพัฒนำ 
             จากการด าเนินการส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลล าพูนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  ที่มีความ

ยืดหยุ่น    และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 สามารถน าสู่การออกแบบการจัด
ประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมพัฒนาการทุกด้านของเด็กอย่างเหมาะสมกับวัยของเด็ก ผ่านการเล่นและ
การลงมือปฏิบัติจริง  และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชนและท้องถิ่น ในด้านครูส่งผลให้ทุก
ห้องเรียนมีครูที่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัยหรือมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัย หรือผ่านการ
อบรมการศึกษาปฐมวัยครบทุกชั้นเรียน และยังมีครูพี่เลี้ยงประจ าห้องเรียนครบทุกชั้นเรียน  ในด้านการพัฒนา
ครู สถานศึกษาได้สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ ใน
องค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 สามารถน าความรู้มาใช้ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลล าพูน  ได้อย่างสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 
2560  ครูมีทักษะในการจัดประสบการณ์  สามารถน าประสบการณ์ส าคัญมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัยของเด็กสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของเด็ก  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก 
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และครอบครัวจึงท าให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน  นอกจากนี้ครูยังมีความสามารถประเมินพัฒนาการเด็ก
อย่างสอดคล้องกับหลักการที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร อีกด้วย  นอกจากนี้ยังส่งผลให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม
ภายในภายนอกท่ีมีความปลอดภัย  ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่มเด็กได้เล่นแบบร่วมมือ
ร่วมใจทุกห้องเรียนมีมุมส าหรับให้เด็กเล่นในกิจกรรมเสรี มีสื่อเทคโนโลยี  สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ ในด้าน
ระบบบริหารคุณภาพส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลล าพูนมีมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ระดับปฐมวัย และมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดรับกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยที่โรงเรียนก าหนด  โดยมีการด าเนินการตามแผนงานโครงการ มีการประเมินผลโครงการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงาน และได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปี  น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  และจัดส่ งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

           2.4 จุดเด่น 
               จากการที่โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรม I-KASH Model  เป็นกระบวนการ

พัฒนาการบริหารและการจัดการส่งผลให้ โรงเรียนอนุบาลล าพูนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  ที่ยืดหยุ่น 
และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่
เร่งรัดวิชาการ  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ  มีครูประจ าชั้นที่จบการศึกษาปฐมวัยและมี
ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยเฉลี่ย  15  ปี  และได้รับเข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีครูพ่ีเลี้ยงที่จบการศึกษาปฐมวัย  มาดูแลและส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก
ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กและครอบครัว  ครูมีทักษะในการจัดประสบการณ์  ในทุกห้องเรียนมีมุม
ประสบการณ์อย่างหลากหลาย  มีสื่อการเรียนรู้เช่น  ของเล่น  หนังสือนิทาน  สื่อจากธรรมชาติ มีสื่อเทคโนโลยี  
สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้โรงเรียนได้อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยี  สารสนเทศ  วัสดุ  
และอุปกรณ์  เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์อย่างเหมาะสม  มีมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ระดับปฐมวัยทีสถานศึกษาก าหนด  มี
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่โรงเรียนก าหนดมีการด าเนินการตาม
แผนงานโครงการ  มีการประเมินผลโครงการ  ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการ
ด าเนินงาน   มีการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
  

         2.5 จุดที่ควรพัฒนำ 
             จากการด าเนินงานพบจุดที่ควรพัฒนาดังนี้ การจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและ

ความแตกต่างของเด็กปกติและเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  ควรมีครูประจ าการให้ครบชั้นเรียน  ด้านการออกแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย  สื่อส าหรับให้เด็กมุด  ลอด ปีนป่าย  ควรมีการจัดตั้ง
คณะท างานตรวจสภาพสื่อเทคโนโลยีเ พ่ือจะได้ท าการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีเช่น  
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คอมพิวเตอร์  อย่างสม่ าเสมอ  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลล าพูนทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการประเมิน  ปรับปรุงการจัดการศึกษา 

     มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

         3.1 ระดับคุณภำพ : 4 ดีเลิศ 
              3.2 กระบวนกำรพัฒนำ 
        โรงเรียนอนุบาลล าพูนได้จัดประสบการณ์โดยค านึงถึงพัฒนาการของเด็กปฐมวัย วิธีการ
เรียนรู้ตลอดจนความสนใจของเด็กปฐมวัย ตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560  ดังนี้   
1. กิจกรรมการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว ความยืดหยุ่น ความคล่องแคล่วในการใช้
อวัยวะต่าง ๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง 
เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี  2. การพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็ก 
เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อมือ-นิ้วมือการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือ
และระบบประสาทตามือได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องสัมผัส 
เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน 
กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ  3. การพัฒนาการอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการ
ปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
ประหยัด เมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือโดยจัด
กิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองตาความต้องการได้ฝึกปฏิบัติ 
โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง  4. การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่
ดี แสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวันมี
นิสัยรักการท างาน ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน โดยรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากคนแปลก
หน้าให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ เช่น รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย  ท า
ความสะอาดร่างกาย เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของร่วมรวม เก็บของเข้าที่เมื่อ
เล่นหรือท างานเสร็จ 5. การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ความคิด
รวบยอดทางคณิตศาสตร์ และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยจัดกิจกรรม ให้เด็กได้สนทนา 
อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานที่ เล่นเกมการศึกษา ฝึกการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ฝึกออกแบบและสร้างชิ้นงาน และท ากิจกรรมทั้งเป็น   กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่และ
รายบุคคล  6. การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้ความ
เข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์โดยสามารถตั้งค าถามในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้ จัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความ
หลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็ก ได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขี ยน 
มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องค านึกถึงหลักการจัด
กิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็นส าคัญ 7. การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ โดย
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จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  ดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่างอิสระ 
เล่นบทบาทสมมุติ เล่นน้ า เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง  นอกจากนี้ยังได้จัดท าโครงการ  สนับสนุน
และส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยมีกิจกรรมรู้จักและเข้าใจเด็กปฐมวัย  โดยครูประจ า
ชั้นแต่ละห้องเรียนวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลกิจกรรม  การพัฒนาและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์  
รูปแบบกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรมได้แก่  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์  กิจกรรมการเล่นตามมุม  กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมเกมการศึกษา   และจัดโครงการ  
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ กิจกรรมRoom opening ห้องเรียนน่าอยู่  
เป็นกิจกรรมที่ให้ครูปฐมวัย  ปรับบรรยากาศในห้องเรียนทั้งในด้านการจัดมุมประสบการณ์  การจัดพ้ืนที่ห้องเรียนให้สะอาด  
อากาศถ่ายเท  มีความปลอดภัย  มีบริเวณ ที่แสดงผลงานของเด็กตลอดจนให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดวางวัสดุ
อุปกรณ์ในมุมประสบการณ์ 

         3.3  ผลกำรพัฒนำ   
         จาการด าเนินงานพัฒนาส่งผลให้ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน

อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  จัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อ  และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยประเมินผลพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

         3.4 จุดเด่น  
        จาการด าเนินงานพัฒนาได้พบจุดเด่นในด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญดังนี้ 

ครูมีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ – 
จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยง
กับประสบการณ์เดิม เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ  ความสนใจ  ความสามารถ  
ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย  มีพ้ืนที่แสดงผลงานของเด็ก มีพ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์
และการจัดกิจกรรม ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ  ครูน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดประสบการณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

         3.5 จุดที่ควรพัฒนำ 
       จาการด าเนินงานพัฒนาได้พบจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้  ควรมีการจัดท าแผนการจัด

ประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  ควรพัฒนาเด็กใน
ด้านการสร้างองค์ความรู้ของเด็ก การจัดระบบให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  และครู
ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 

สรุป  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาโดยรวม : อยู่ในระดบัคุณภาพ 4 ดีเลิศ 
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 3.3.2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
   1.1 ระดับคุณภำพ : 4 ดีเลิศ 

1.2 กระบวนกำรพัฒนำ 
       โรงเรียนอนุบาลล าพูนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนผ่านนวัตกรรม I-KASH 
Model โดย วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ในมาตรฐานที่ 1 ประกอบไปด้วย 15 ตัวบ่งชี้ คือ  

1. ความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ การสื่อสารภาษาไทย ตามเกณฑ์ของ
แต่ละดับชั้น  

2. ความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ การสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์
ของแต่ละดับชั้น  

3. การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพทาง
ภาษาอังกฤษ Smart English Program  

4. ความสามารถในการการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

5. ความสามารถในการสร้างชิ้นงานและนวัตกรรมได้เหมาะสมกับระดับชั้น  
6. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการ

สื่อสาร  
7. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและตามแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล  
8. ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีความพร้อมในการศึกษาต่อ

ในระดับท่ีสูงขึ้น  
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ อยู่ในระดับดี  
10.ความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติ และนานาชาติ  
11.ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent Study) ของนักเรียน

ชั้น ป.4 – ป.6 จากการแสดงผลงานในระดับโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก  
12.การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มี

ภาพลักษณ์ที่ดีตามค่านิยมของสังคมไทย และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
13.ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
14.การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม  

ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ  
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15.สุขภาวะทางร่างกาย ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ และมีลักษณะจิต
สังคม หลังจากวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ พบจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาแล้ว โรงเรียนด าเนินการโดยจัดท า
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน เช่นโครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ
เรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการห้องเรียนคุณภาพ โครงการ
ห้องเรียนพิเศษส่ ง เสริม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ( Excellence in Science and  
Mathematics) โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่สากล โครงการนิเทศภายใน โครงการพัฒนาการวัด
และประเมินผล เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนโครงการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการอบรมพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่นกระบวนการสอนแบบ Active Learning GPAS 5 
Step, BBL, STEM Education และการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์แก้ปัญหาผู้เรียน
ร่วมกันโดยผ่านกระบวนการ PLC 
 

         1.3  ผลกำรพัฒนำ 
                 ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ซึ่งบรรลุ
ตามค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ตั้งไว้คือระดับดีเลิศ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

                  1. ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ จ านวนผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนในระดับ 
3 ขึ้นไปทุกชั้น และทุกสาระการเรียนรู้ เป็นไปตามเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ค่าเฉลี่ยรายวิชาพ้ืนฐาน คิดเป็น
ร้อยละ 84.81 ผลการทดสอบความสามารถขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ(Nation Test : NT) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน มีผลคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ด้านเท่ากับ 48.27 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยแต่ละด้านดังนี้ ความสามารถด้านภาษาเท่ากับ 47.54 ความสามารถด้านค านวณเท่ากับ 48.99 
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เท่ากับ 42.32 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.89 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.71 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.71  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
40.98 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ การสื่อสารภาษาไทย ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น
คิดเป็นร้อยละ 76.63 อยู่ในระดับดีเลิศ ความสามารถในการอ่าน การเขียนสื่อความ การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้นคิดเป็นร้อยละ 71.79 อยู่ในระดับดี   การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของ
ห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ Smart English Program คิดเป็นร้อยละ 79.44 อยู่ในระดับดี
เลิศ  ความสามารถในการการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 82.35 อยู่ในระดับดีเลิศ  ความสามารถในการสร้างชิ้นงานและ
นวัตกรรมได้เหมาะสมกับระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ 76.18 อยู่ในระดับดีเลิศ  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการสื่อสารคิดเป็นร้อยละ 85.87 อยู่ในระดับดีเลิศ  ความก้าวหน้า
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ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลคิดเป็นร้อยละ 84.81 อยู่ใน
ระดับดีเลิศ  ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 84.71 อยู่ในระดับดีเลิศ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ อยู่
ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 50.46 อยู่ในระดับปานกลาง ความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติ และ
นานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 2.46 ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ของนักเรียน
ชั้น ป.4 – ป.6 จากการแสดงผลงานในระดับโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกคิดเป็นร้อยละ 77.81 อยู่ในระดับ
ดีเลิศ  นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบแข่งขันเพ่ือศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ 

                  2. ผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีภาพลักษณ์ที่ดีตามค่านิยมของสังคมไทย และด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละ 87.53 อยู่ในระดับดีเลิศ   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทยคิดเป็นร้อยละ 85.03 อยู่ในระดับดีเลิศ   การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติคิดเป็นร้อยละ 84.34 อยู่ในระดับดีเลิศ  สุขภาวะทาง
ร่างกาย ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ และมีลักษณะจิตสังคมคิดเป็นร้อยละ 83.95 อยู่ในระดับดีเลิศ    
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (9 ข้อ) คิดเป็นร้อย
ละ 87.53 อยู่ในระดับดีเลิศ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนคิดเป็นร้อยละ 80.15 อยู่ในระดับ
ดีเลิศ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ 85.87 อยู่ในระดับดีเลิศ 

                   1.4 จุดเด่น  

               ในด้านความรู้โรงเรียนได้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ตามมาตรฐานของหลักสูตร เปิดบริการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นอนุบาล 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ห้องเรียน Smart English Program และห้องพิเศษเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที่ 
1-6 จากการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 พบว่านักเรียนมีผลคะแนนสมรรถนะเฉลี่ยร้อยละ 60.80 การประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบกลาง 
(LAS) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนคะแนนเฉลี่ยทุกวิชา   
ร้อยละ 45.17 การประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปี
ที่ 6 นักเรียนมีผลการประเมินการอ่านออกเสียง อยู่ในระดับดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 88.63 ผลการประเมินการ
เขียนค า/ย่อความ อยู่ในระดับดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 80.97 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม ผลการทดสอบความสามารถ
ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ(Nation Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่า
ระดับประเทศทุกด้าน มีผลคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ด้านเท่ากับ 48.27 โดยมีคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้านดังนี้ 
ความสามารถด้านภาษาเท่ากับ 47.54 ความสามารถด้านค านวณเท่ากับ 48.99 ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
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พ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับ 42.32 ซึ่งสูงกว่า
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.89 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.71 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.71  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 40.98  มีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน สามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้
ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางโดยสร้างสรรค์ ความคิดใหม่และสามารถแข่งขันใน
ระดับนานาชาติ โดยผู้เรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะด้าน โดยสร้างสรรค์ความคิดใหม่ มีความคิด
ริเริ่ม รวบรวม ผสมผสาน สร้างสรรค์และพัฒนางานด้วยตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดี  มีผลงานแปลกใหม่อย่าง
น้อย 1 ชิ้นที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี เช่น งานเขียน งานวาทศิลป์ ผลงานด้าน
ดนตรี ผลงานด้านกีฬา ผลงานด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ฯลฯ สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการน าเสนองาน 
หรือการเป็นตัวแทนเข้ารับการอบรม หรือการเข้ารับรางวัลในระดับนานาชาติ เช่น รายงานกิจกรรมการสอบ 
สสวท. สอบ TEDET สอบนานาชาติ หรือ สอบระดับประเทศต่าง ๆ ที่โรงเรียนน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ผล
การเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ และการแข่งขันสนามสอบ ระดับชาติรายการอ่ืน ๆ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย และน ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์   

             สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลล าพูน มีส่วนสนับสนุนการด าเนินงานของ
โรงเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถตามศักยภาพ ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความเชื่อมั่นในการ
ด าเนินการของโรงเรียน ยอมรับและไว้วางใจโรงเรียน ซึ่งเพ่ิมโอกาสการสมัครเข้าเรียนของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที ่1 และระดับปฐมวัยมากข้ึน 

               1.5 จุดที่ควรพัฒนำ 

             จากผลการประเมินมาตรฐานและตัวบ่งชี้ พบว่าควรพัฒนาผู้เรียนในด้านความสามารถใน
การอ่าน การเขียนสื่อความ การสื่อสารภาษาอังกฤษ และความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ของผู้เรียนในปี
การศึกษาต่อไปให้สูงขึ้นไป 

            มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
                  2.1 ระดับคุณภำพ : 5 ยอดเยี่ยม 
                   2.2 กระบวนกำรพัฒนำ 

              โรงเรียนอนุบาลล าพูน ใช้กระบวนการพัฒนาด้านการบริหาร และการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามนวัตกรรม I-KASH Model มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการระดมความคิดของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย คือ ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และตัวแทนองค์กร ร่วมท าการวิเคราะห์สภาพองค์กร 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่ตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย   ที่
เกี่ยวข้อง ตอบสนองนโยบายหน่วยงานทุกระดับ ตามบริบทของโรงเรียน และสอดคล้องกับความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด มีโครงการที่สนับสนุนได้แก่ โครงการพัฒนาระบบประกัน
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คุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ โครงการพัฒนาระบบบริหารทั่วไป
เพ่ือการศึกษา โครงการการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

              
 
 
 
รูปแบบการบริหารจัดการ  I-KASH Model เป็นกระบวนการพัฒนาการบริหารและการจัดการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้ด าเนินงานภายในสถานศึกษา ที่ร่วมกันสร้างภาพเป้าหมายความส าเร็จร่วมกัน เพื่อให้
เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลล าพูน ดังนี้ดังแผนภาพ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I – KASH Model มีกระบวนการท างาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

   I หมายถึง Imagination เป็นการก าหนดภาพความส าเร็จร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
   K หมายถึง Knowledge องค์ความรู้ในการพัฒนาองค์กร 
   A หมายถึง Attitude การสร้างทัศนคติต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กร 
   S หมายถึง Skill ทักษะกระบวนการที่เกิดจาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและคณะครู 
    H หมายถึง Habit คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา I – KASH 

Model มีข้ันตอนการท างาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. วิเคราะห์องค์กร (ระดับชั้นเรียนคือวิเคราะห์บริบท) 
2. สะท้อนปัญหา (ระดับชั้นเรียนคือก าหนดปัญหา) 

  3. พัฒนาสู่กรอบแนวคิด 
  4. พิชิตจุดด้อย 
  5. ร้อยรัดสู่ความยั่งยืน 
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ขั้นตอนที่ 1 วิเครำะห์องค์กร (วิเครำะห์บริบท) 

การจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะครู และบุคลากร ในแต่ละกลุ่มงาน ตามล าดับสายงาน คือ  
งานบริหาร แต่ละฝ่าย ฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล และ
ฝ่ายงานบริหารงานบริหารทั่วไป ประชุมระดับ เช่น ระดับสายชั้น ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือน าผลที่เกิด
จากสภาพปัญหาภาพรวมของงานมาวิเคราะห์ ดังนี้  

  - พิจารณาผลการจัดการศึกษา / ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาตามระดับของสายงาน 
  - ศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม 
  - ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ 
ขั้นตอนที่ 2 สะท้อนปัญหำ (ก าหนดปัญหา) 

      การน าผลที่เกิดจากการวิเคราะห์สภาพปัญหามาสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่ต้องด าเนินการ
อย่างเร่งด่วนเรียงล าดับความส าคัญ 
 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนำสู่กรอบแนวคิด 
        เป็นกระบวนการที่น าผลจากการเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาจากการสะท้อนปัญหา มา
ก าหนดกรอบความคิดในการพัฒนาแล้วสืบค้นหานวัตกรรมในการสร้างเป็นนวัตกรรม สร้างเป็นงานวิจัย/Best 
Practice แล้วน าไปสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการท า PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือในสายชั้น 
เช่น การปรับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา การจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา วางระบบการด าเนินงานของโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ค้นพบ 
โดยมีกลยุทธ์ 5 พ เป็นกรอบการพัฒนา ดังนี้ 

 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของ
ผู้เรียน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกมุ่งสู่สากล และเสริมสร้างศักยภาพความเป็นพลโลก 
            2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นมืออาชีพ 

      3. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ (Learning Space)ให้มีความเหมาะสมกับบริบทการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
       4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกด้านให้มีคุณลักษณะการเป็นพลโลก(World 
Citizen)และสู่ความเป็นเลิศ 

 5. พัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 4 พิชิตจุดด้อย 
  คือการน ากรอบความคิดมาร่วมวางแผนพัฒนา โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA มาพัฒนาอย่าง
เต็มรูปแบบ ดังนี้ 
  Plan คือการวางแผนการด าเนินการ การน าผลการด าเนินงานที่เกิดจากกระบวนการ PLC 
ในแต่ละสาระมาก าหนดเป็นกิจกรรมเพ่ือสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลแล้วน ามาก าหนดมาเป็น
ปฏิทินการปฏิบัติงานน าสู่การปฏิบัติแล้วจึงน ามารายงานผล 
  Do คือการปฏิบัติตามแผนแล้วน ากิจกรรมสู่การปฏิบัติ บันทึกผลการปฏิบัติงาน และการ
นิเทศติดตาม แล้วจึงน ามารายงานผล 
  Check  คือการตรวจสอบ การประเมินผลการด าเนินงาน และการนิเทศติดตาม แล้วจึงน ามา
รายงานผล 
  Act  คือการปรับปรุงและการพัฒนาผลการด าเนินงานที่ได้ น ามาสรุปผลการด าเนินงาน แล้ว
จึงน ามาปรับปรุงหรือพัฒนาต่อ แล้วท าการรายงานผล 
 

 ขั้นตอนที่ 5 ร้อยรัดสู่ควำมย่ังยืน 
  คือน าผลจากการประเมินตามการพิชิตจุดด้อยมาพัฒนาสู่ความยั่งยืนซึ่งมี 2 ประเด็น  
  ประเด็นที่ 1 การพัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืน ซึ่งเกิดจากผลการด าเนินงานที่เห็นผลอย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรมน าสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
      ประเด็นที่ 2 ผลการด าเนินงานต้องปรับปรุงแก้ไข โดยจ าเป็นต้องกลับไปวิเคราะห์หรือหา
เหตุปัจจัยที่เป็นตัวแปรที่ท าให้ผลการด าเนินงานไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ 

 อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษา มีธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา มีการกระจายอ านาจตามฝ่าย 
ต่าง ๆ บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีความตั้งใจ มีศักยภาพการท างานเป็นทีมและมีจิตใจบริการ 

 โรงเรียนอนุบาลล าพูนใช้นวัตกรรม I-KASH Model โดยมีกระบวนการด าเนินงานดังนี้ 
  2.2.1 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ 

ปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

  2.2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
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  2.2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

  2.2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน
การร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

  2.2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  2.2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเซิงระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วน
ร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา ผู้เรียนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 

  2.2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลล าพูน ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลล าพูน และเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

โดยมี โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ที่สนับสนุนเช่นโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการนิเทศภายใน 

  
2.3  ผลกำรพัฒนำ 
  ผลการพัฒนามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ โดยใช้นวัตกรรม  I-KASH Model 

พบว่าอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ตั้งไว้คือระดับดีเลิศ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ผลกำรประเมินตัวบ่งชี้มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

ประเด็น ร้อยละ ผลกำรประเมิน 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจนและสามารถน า
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

95.10 ได้ระดับยอดเยี่ยม 

2. บริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษาภายใต้นวัตกรรม I–KASH Model 94.00 ได้ระดับยอดเยี่ยม 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสตูรสถานศึกษา
และทุกกลุม่เป้าหมาย 

95.50 ได้ระดับยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 95.70 ได้ระดับยอดเยี่ยม 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 86.50 ได้ระดับดีเลิศ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

92.40 ได้ระดับยอดเยี่ยม 

2.4 จุดเด่น 
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โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรม I-KASH Model  เป็นกระบวนการพัฒนาการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อีกทั้งมีการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ร่วมกันจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน  โดยภาพรวมผู้ปกครองและชุมชนมีความศรัทธา และค่านิยมที่ดีต่อโรงเรียน ใน
ขณะเดียวกันวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นส่งผลให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ดี ผู้ปกครองมีความ
สนใจส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อาคาร
สถานที่มีความปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายในที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน ส าหรับแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมือง มีแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของจังหวัดหลายแห่ง สามารถไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
โดยได้รับการสนับสนุนรถรางจากทางเทศบาล โรงเรียนมีนโยบาลให้ชุมชน ผู้ปกครอง เครือข่ายทางการศึกษาและ
องค์กรภายนอกให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสิ่งแว ดล้อม วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้และมีคุณภาพ 

2.5 จุดที่ควรพัฒนำ 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล และสามารถน ามาใช้ได้

รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 
 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
    3.1 ระดับคุณภำพ : 5 ยอดเยี่ยม 
    3.2 กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนอนุบาลล าพูนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนผ่านนวัตกรรม I-KASH Model โดย 
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้  ในมาตรฐานที่ 3 ประกอบไปด้วย 7 ตัวบ่งชี้  คือ 1.จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 2. ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 3.มีการบริหารจัดการเชิงบวก 4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 6.ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล 
และการเผยแพร่เผยงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online)และออฟไลน์ (Offline) 7.ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
หลังจากวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ พบจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาแล้ว โรงเรียนด าเนินการโดยจัดท า
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังนี้  

ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์แก้ปัญหาผู้เรียนร่วมกันโดยผ่านกระบวนการ PLC ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านกระบวนการที่หลากหลายเช่นกระบวนการสอนแบบ Active Learning GPAS 5 Step, 
BBL, STEM Education โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล โครงการห้องเรียนคุณภาพ โครงการห้องเรียนพิเศษ
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ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  (Excellence  in  Science  and  Mathematics) 
โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ  โครงการนิเทศภายใน โครงการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสื่อเทคโนโลยี โครงการ
พัฒนาการวัดและประเมินผล เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนางานระบบงานฝ่ายวิชาการ และ
โครงการพัฒนาศักยภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3.3  ผลกำรพัฒนำ   
จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ ในระดับยอดเยี่ยม สูงกว่า    ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานที่ตั้งไว้คือระดับดีเลิศ ซึ่ งครูได้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการ
เชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูร้อยละ 100 ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( ICT) ใน
การจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล และการเผยแพร่เผยงาน ทั้งระบบ School for web ระบบ
ออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
ผลกำรประเมินตัวบ่งชี้มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ประเด็น ร้อยละ ผลกำรประเมิน 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงและปฏบิัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

94.80 ได้ระดับยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 93.80 ได้ระดับยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจดัการเชิงบวก 93.70 ได้ระดับยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน 93.70 ได้ระดับยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

93.40 ได้ระดับยอดเยี่ยม 

ประเด็น ร้อยละ ผลกำรประเมิน 
3.6 ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT)ในการจัดการเรยีนการสอน การวัด และ 

   ประเมินผล และการเผยแพร่เผยงาน ท้ังระบบออนไลน์ (Online)และออฟไลน์ (Offline) 

93.00 ได้ระดับยอดเยี่ยม 

3.7 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 88.10 ได้ระดับดีเลิศ 

3.4 จุดเด่น  
ครูบางส่วนมีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 20 ปีขึ้นไป ส่วนครูบรรจุใหม่มีเทคนิค วิธีการในการสอนใหม่ 

ๆ ใช้เครื่องมือสื่อการสอนทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างคล่องแคล่ว และมีพละก าลังแรงกายของครูรุ่นใหม่ ครูสอง
ช่วงวัยสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ครูทุกคนมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  โรงเรียนได้มอบหมายงานสอนและงานพิเศษให้คณะครู
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รับผิดชอบตรงตามวิชาเอกหรือตามความถนัด ครูมีจ านวนเพียงพอ มีคณะครูครบทุกกลุ่ มสาระการเรียนรู้สามารถ
พัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และได้รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการตามที่หน่วยงานต่าง 
ๆ จัดขึ้น ทั้งในระดับระเทศ ระดับภาค และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียน มีการวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ละสายชั้นมีการสร้างชุมชนแห่ง
วิชาชีพ PLC โดยการร่วมประชุมทุกวันศุกร์คาบสุดท้าย ในการระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่
ละสายชั้นจะก าหนดเป็นคู่บัดดี้สาระการเรียนรู้ในการช่วยเหลือกัน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูมีความเสียสละดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง มีการสื่อสารกับ
ผู้ปกครองผ่านสังคมออนไลน์ เช่น ทางไลน์กลุ่มแต่ละห้องเรียน ทางเฟสบุ๊ค ทางเว็ปไซต์โรงเรียน เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจอันดีต่อกัน  

3.5 จุดที่ควรพัฒนำ 
    พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในด้าน ICT เพ่ิมมากขึ้น ก้าวทันเทคโนโลยีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในสังคมยุคปัจจุบัน และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
 

สรุป  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาโดยรวม : อยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 4 

ผลงำนที่ภำคภูมิใจ ได้รับกำรยอมรับ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือ Best practice 

ด้ำนโรงเรียน 
ที ่ รำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 
1 โล่รางวัลระดับดีเยี่ยม อันดับที่ 1 การประเมินห้องสมุดโรงเรียน

ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สพป.ล าพูน เขต 1 พุทธศักราช 
2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 1 

2 รางวัลระดับดีเยี่ยม ล าดับที่ 1 ในการประเมินและคัดเลือก
ผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) การ
ด าเนินงานตามนโยบาย การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

สพป.ล าพูน เขต 1 

 
ด้ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ที ่ ชื่อ – สกุล  รำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 
1 นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ รางวัลระดับดีเยี่ยม ล าดับที่ 1  นวัตกรรม

การปฏิบัติที่ดี (Best Practices) การ
ด าเนินงานตามนโยบายห้องเรียนคุณภาพ
สู่คุณภาพการศึกษา "I KASH Model สู่
การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 

สพป.ล าพูน เขต 1 

 
ด้ำนคร ู

ที ่ ชื่อ – สกุล  รำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 
1 นางวันเพ็ญ  ทิพย์เวียง เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” คุรุสภา 
2 นางสาวสรารัตน์  เดชะวงศ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 

AWARD) รองชนะเลิศ  ระดับเหรียญ
ทอง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3 นายขวัญชัย  สุรินทร์ศรี โล่รางวัล “วัฒนคุณากร” ประจ าปี 
2563 

กระทรวงวัฒนธรรม 
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ที ่ ชื่อ – สกุล  รำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 
4 นายขวัญชัย  สุรินทร์ศรี โล่รางวัล ครูผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม 
5 นางกรรญาณี บุญสุทธิ์   ร า ง วั ล ร ะดั บ ดี เ ยี่ ย ม  ล า ดั บที่  1 

น วั ต ก ร ร ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ที่ ดี  ( Best 
Practices) ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
นโยบาย  STEM Education ระดั บ
ประถมศึกษา ผลงานที่ได้รับรางวัล 
คื อ  " Problem - Based สู่ ส ะ เ ต็ ม
ศึกษา ถังไขมันรุ่นประหยัด 

สพป.ล าพูน เขต 1 

6 นายศุภวิชญ์ กันชูลี    ร า ง วั ล ร ะดั บ ดี เ ยี่ ย ม  ล า ดั บที่  3 
น วั ต ก ร ร ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ที่ ดี  ( Best 
Practices) ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
นโยบาย การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี  หรือยุวกาชาด หรือผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ในโรงเรียน ผลงานที่ได้รับ
รางวัล คือ "การจัดกิจกรรมลูกเสือ
รูปแบบ TPAD" 

สพป.ล าพูน เขต 1 

7 นางสุดา ทรายแก้ว รางวัลครูผู้สอนระดับดีเด่น ล าดับที่ 1   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

สพป.ล าพูน เขต 1 

8 นางสาวฐิติรัตน์ ธนาตย์ชโยดม รางวัลครูผู้สอนระดับดีเด่น ล าดับที่ 1  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

สพป.ล าพูน เขต 1 

9 นางวรินทร หล่อธาร รางวัลครูผู้สอนระดับดีเด่น ล าดับที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

สพป.ล าพูน เขต 1 

10 นางปณิธิดา นาคมณี รางวัลครูผู้สอนระดับดีเด่น ล าดับที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

สพป.ล าพูน เขต 1 

11 นายอุทาน ประสงค์ทรัพย์ รางวัลครูผู้สอนระดับดี ล าดับที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

สพป.ล าพูน เขต 1 

12 นายโยธิน ตาน้อย รางวัลครูผู้สอนระดับดีเด่น ล าดับที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา   

สพป.ล าพูน เขต 1 
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ที ่ ชื่อ – สกุล  รำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 
13 นางศิริพร ขวัญสิน รางวัลครูผู้สอนระดับดีเด่น ล าดับที่ 2 

ระดับปฐมวัย 
สพป.ล าพูน เขต 1 

14 นายขวัญชัย สุรินทร์ศรี รางวัลครูผู้สอนระดับดีเด่น ล าดับที่ 3  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สพป.ล าพูน เขต 1 

15 ว่าที่ ร.ต.พิชญ์มาศ เกียรติขจรวงศ ์ รางวัลครูผู้สอนระดับดีเด่น ล าดับที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

สพป.ล าพูน เขต 1 

16 นายนันทพันธ์ ยะสง่า รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ล าดับที่ 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

สพป.ล าพูน เขต 1 

17 นางสาวศิริรัตน์  จันต๊ะเวียง รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
18 นางสาวสรารัตน์  เดชะวงศ์ รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
19 นางวันเพ็ญ  ทิพย์เวียง รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
20 นางอรัญญา  ขัติเรือง รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
21 นางลัดดา   ค ารังษี รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
22 นางสาวเมขลา  เตชะอุ่น รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
23 นางคัทลียา ธิวงษา รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
24 นางศิริพร  ขวัญสิน รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
25 นางอรุณวันท์  วสุธวัช รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
26 นางสาวภาวดี  อ่าวสกุล รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
27 นางสาวจิราพร  พรมมีเดช รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
28 นางสาวธีราภรณ์  ค าฟู รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
29 นางบุษบา  กิติศรี รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
30 นางสาวปัทมาวัลย์  ปวงขันค า รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
31 นางสาวณัชชา  ใยดี รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
32 นางอ าลา  ลัยยะนาท รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
33 ว่าที่ร.ต.ภิญญาพัชญ์ สุธรรมยอง รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
34 นางทันยา  นิตตา รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
35 นางสาววราภรณ์  วงษาปัน รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
36 นางสาวฐิติรัตน ์ธนาตยช์โยดม รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
37 นางสาวชนากานต์  สายวงศ์ รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
38 นายขวัญชัย  สุรินทร์ศรี รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
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ที ่ ชื่อ – สกุล  รำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 
39 นางสุดา  ทรายแก้ว รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
40 นางวิชุดา  ยศโม่ง รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
41 นางลัดดา  สุภานันท์ รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
42 นางสาวเกวลิน  เสนา รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
43 นางสาวพรรณเพ็ญ  บุญประเสริฐ รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
44 นางสาวจุฑามาศ  อภธิรรมณพ รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
45 นางสาวสุธีรา  หล้าจันทร ์ รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
46 นางกานต์สิรี  ค าธิตา รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
47 นายมนตรี  ทองอรุณศรี รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
48 นางสาวประทุมพร  พลสันต์ รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
49 นายนันทพันธ์  ยะสง่า รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
50 นางกรรญาณี  บุญสุทธิ์ รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
51 นางสาวพัชรินทร์  เตาะแป รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
52 นางสาวมณีรัตน์  ดวงแดง รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
53 นางนลพรรณ  ตะยะพงค์ รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
54 นางวราภรณ์  ฝั้นต๊ะ รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
55 นางถนอมจิต  ปิ่นกันทา รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
56 นางสุชัญญาณัฏฐ ์ จนัทร์ประทุม รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
57 นายอภิชาติ  กาศมณี รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
58 นางปณิธิดา  นาคมณี รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
59 นายสหรัฐ  บุญจันทร์ รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
60 นางสาวเนตรณทิพย์  จิตนารนิทร ์ รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
61 นางโสภา  พงษ์ดา รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
62 นางสาวณัฐพร  ศรวีิชัยล าพรรณ รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
63 นายศุภชัย  นพฤทธิ์ รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
64 นางสาวเรณุกา  จิตนารินทร์ รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
65 นางรัตติกาล  พลโฮม รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
66 นางรดาณัฐ  เลขนอก รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
67 นางวาสนา  จันทร์ทิพย์ รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
68 นางบุษยพรรณ  หลวงใหญ่ รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
69 นางกรรณิการ์  กันทะวงค์ รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
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ที ่ ชื่อ – สกุล  รำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 
70 นางจันทร์พิมพ์  ใจกลาง รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
71 นางจิดาภา  ประภาวิลัย รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
72 ว่าท่ี ร.ต.หญิงพิชญ์มาศ    เกียรติขจรวงศ์ รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
73 นางอรพินธุ์  จินา รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
74 นายศุภวิชญ์  กันชูล ี รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
75 นางวรินทร  หล่อธาน รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
76 นายวสุภัทร  ไชยเหล็ก รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
77 นายสยาม  กองค า รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
78 นางสาวจันจิรา  มะโนเพ็ญ รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
79 นางสาวิตรี  อินแถลง รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
80 นางสาวหทัยรัตน์  บุญสว่าง รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
81 นางสาวภัทรป์รียา พัตรทิพาพงศ์ รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
82 นายนธัทวัฒน ์ พงษ์พุกพัชรกุล รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
83 นางสาวจิณห์วรา สิงโตวนา รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
84 นางสาวมยุรี  ลาภใหญ่ รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 
85 นางสาวตรัยมาศ  บัวแย้ม รางวัลห้องเรียนคุณภาพ สพป.ล าพูน เขต 1 

 
ด้ำนนักเรียน 
ที ่ ชื่อ – สกุล  รำงวัล หน่วยงำนที่มอบ 
1 เด็กชายพุทธิพัฒน์  ทุนอินทร์ รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด

บรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 2 ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ล าพูน 

2. เดก็ชายจักรกฤช  ธะนา ได้รับรางวัลในระดับประเทศ วิชา
วิทยาศาสตร์ ตามโครงการประเมินและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (TEDET)  

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็ม
ศึกษาขององค์การรัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO 
STEM-ED),ธนาคารออมสิน และ
บริษัท เอดู พาร์ค จ ากัด 

3. เด็กชายณัฐวัฒน์  เหล่าภักดี ได้รับรางวัลในระดับประเทศ วิชา
วิทยาศาสตร์ ตามโครงการประเมินและ

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็ม
ศึกษาขององค์การรัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก
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พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (TEDET)  

เฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO 
STEM-ED),ธนาคารออมสิน 
และบริษัท เอดู พาร์ค จ ากัด 

4. เด็กชายจิรพิพัฒน์  สมสาร สอบได้คะแนนสูงสุดรายวิชาคณิตศาสตร์
(100 คะแนน) ในการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาฯ ปีการศึกษา 2563  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 1 

5. เด็กหญิงจิรัชญา  เมฆิน สอบได้คะแนนสูงสุดรายวิชาคณิตศาสตร์
(100 คะแนน) ในการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาฯ ปีการศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 1 

6 เด็กหญิงเพียงศิริ  คงธนาธร สอบได้คะแนนสูงสุดรายวิชา
ภาษาอังกฤษ(97.50 คะแนน) ในการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ปี
การศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 1 

7 เด็กหญิงณัฐชาภร  ค าภีระไพร สอบได้คะแนนสูงสุดรายวิชา
วิทยาศาสตร์(86.50 คะแนน) ในการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ปี
การศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 1 

 
 

ผลที่เกิดกับชุมชน/ผู้ปกครอง 
 ผู้ปกครองให้การยอมรับและให้ความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน

โรงเรียนอนุบาลล าพูน 
 ผู้ปกครอง  ร้อยละ 90  มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล

ล าพูน  
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ส่วนที่ 5 
 ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ 

 

 สิ่งที่เป็นปรากฏการในการบริหารการจัดการศึกษาภายใต้นวัตกรรม I – KASH Model ซึ่งพบว่า มี
กระบวนการบริหารและกระบวนการพัฒนาและการบริหารจัดการที่สะท้อนให้เห็นถึงขั้นตอนการท างานอย่าง
เป็นระบบ มีเป้าหมายที่ชัดเจน เข้าใจง่ายและสามารถน าไปปฏิบัติ ได้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จคือการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น าของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องและความร่วมมือของคณะครูทุกคนที่
รวมใจเป็นหนึ่งเดียว 

 

     I – KASH Model เป็นรูปแบบ Model ของการบริหารจัดการที่ให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการก าหนดภาพความส าเร็จ ในการก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาผ่านวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาลล าพูน สู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี้ 

I  หมายถึง Imagination การร่วมกันก าหนดมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา 
  K หมายถึง Knowledge องค์ความรู้ในการพัฒนาองค์กร 
  A หมายถึง Attitude การสร้างทัศนคติต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กร 
  S หมายถึง Skill ทักษะกระบวนการที่เกิดจาการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนและคณะครู 
  H หมายถึง Habit คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

I – KASH Model มีขั้นตอนกำรท ำงำน ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 
1. วิเคราะห์องค์กร  เป็นการร่วมกันวิเคราะห์สภาพของโรงเรียน เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย 

หรือ 
สิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต  

2. สะท้อนปัญหา  เป็นขั้นตอนการแสดงให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ของโรงเรียนร่วมกัน ว่าปัญหาใดที่ต้อง 
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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) 
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