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บทที่ 5
สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
1. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
ผลการดาเนินงานในภาพรวม โรงเรียนมีการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ย 98.87 ผลการ
ประเมินบรรลุทุกมาตรฐาน มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนที่มีระดับดีเยี่ ยม เรียงลาดับ ได้แก่ มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 5.00 มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีค่าเฉลี่ย 4.94 มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.89 มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย 4.87 มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะ
ในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่าเฉลี่ย 4.73 และมาตรฐาน
ที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล มีค่าเฉลี่ย
4.64 แสดงในตารางสรุปผล ได้ดังนี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง รักเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

คะแนน ระดับ
ที่ได้ คุณภาพ
29.07
5
4.89
5
4.94
5
4.87
5

แปล
คุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

4.64

5

ดีเยี่ยม

5.00

5

ดีเยี่ยม

4.73

5

ดีเยี่ยม

50.00
9.60

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

10.00

5

ดีเยี่ยม
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบตั ิงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ
ที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ค่าเฉลี่ยรวม

คะแนน ระดับ
ที่ได้ คุณภาพ
5.00
5

แปล
คุณภาพ
ดีเยี่ยม

10.00

5

ดีเยี่ยม

10.00

5

ดีเยี่ยม

5.00

5

ดีเยี่ยม

10.00
10.00

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5.00
5.00

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5.00
5.00

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

98.87

5

ดีเยี่ยม

2. วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน (SWOT)
ปัจจัยภายในสถานศึกษา
จุดเด่น (S)

จุดควรพัฒนา (W)

1. มีการจัดการบริหารโครงสร้างองค์กรที่เป็นระบบ มีการ
บริหารงานที่ชัดเจน มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตอบสนองความต้องการ
ของผูเ้ รียนและท้องถิ่น ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และส่งเสริม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

1. ครูบางส่วนขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ต้อง
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ความถนัดใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพิ่มขึ้น
2. วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเมือ่ เทียบกับจานวน
นักเรียนตามเกณฑ์ต้องเพิ่มขึ้น
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ปัจจัยภายในสถานศึกษา
จุดเด่น (S)
3. โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนแกนนาต่างๆ
เช่น โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551, โรงเรียนในโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์, โรงเรียนแกนนาในการใช้หลักสูตรเพิม่ พูน
ประสบการณ์สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้าน
คณิตศาสตร์, โรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทองของมีค่า,
โรงเรียนต้นแบบห้องเรียนสีเขียว, โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ,
โรงเรียนต้นแบบห้องสมุดดีเด่น, โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
ฯลฯ ส่งผลให้มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
4. มีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทาสาระเพิ่มเติมตามจุดเน้น
และความต้องการของผู้เรียน มุ่งการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5. มีบุคลากรที่มคี วามสามารถทางด้านวิชาการ,ด้านดนตรี
กีฬา สามารถพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ดนตรี กีฬา อย่างเต็มศักยภาพจนทาให้
นักเรียนส่วนหนึ่งมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
6. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
7. โรงเรียนได้รบั งบประมาณสนับสนุนทั้งเงินอุดหนุนรายหัว
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานหรือเงินอุดหนุนอื่น และมีเงิน
รายได้ของสถานศึกษาอย่างเพียงพอ มีระบบการจัดการทีด่ ี

จุดควรพัฒนา (W)
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ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา
โอกาส (O)

อุปสรรค (T)

1. ผู้ปกครองและชุมชนมีศรัทธาและค่านิยมที่ดีต่อโรงเรียน
มีความสนใจส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน
2. ความก้าวหน้าทางทางเทคโนโลยี ทาให้โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ ทีจ่ ะให้นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรูเ้ พื่อศึกษาค้นคว้าที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันทาให้โรงเรียนต้องใช้
งบประมาณมากขึ้นในการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน
โรงเรียนจาเป็นต้องระดมทรัพยากรมากขึ้นเพื่อจัดหาสื่อ
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น
3. เศรษฐกิจโดยรวมของผู้ปกครองอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ส่งผล
ให้มีศักยภาพในการสนับสนุนการศึกษาของบุตรอย่าง
ต่อเนื่อง
4. นโยบายทางการศึกษาสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่
ปฐมวัยจนจบขั้นพื้นฐาน สนับสนุนให้เงินอุดหนุนรายหัว
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ส่วนเงินบารุงการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนโดยผู้ปกครองเป็นผูล้ งทุน ทาให้นักเรียนได้รับ
การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ผู้ปกครองมี
โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งผลให้ครู
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการเรียน การสอนโดยยึดผู้เรียน
เป็นสาคัญมากขึ้น

1. ผู้ปกครองบางส่วนทางานในนิคมอุตสาหกรรมทาให้
ไม่มเี วลาอบรมเลี้ยงดูบุตรอย่างใกล้ชิด
2. ผู้ปกครองบางส่วนมีอาชีพที่ไม่มีความมั่นคง รายได้ไม่
แน่นอน ส่งผลต่อการสนับสนุนการเรียนของนักเรียนไม่ดี
เท่าที่ควรขึ้น
3. นโยบายการปรับลดอัตรากาลัง ทาให้โรงเรียนขาด
บุคลากร

3. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
3.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น ได้จัดกิจกรรมตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาไปตามศักยภาพ
ของตนเอง โรงเรียนได้มอบหมายงานสอนและงานพิเศษให้คณะครูรับผิดชอบตรงตามวิชาเอกหรือตามความถนัด
คณะครูมีความรู้ความสามารถครบทุ กกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถพัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการและได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการตามที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในด้านความรู้ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานของหลั กสูตร
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (LAS) ชั้นประถมศึ กษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึ กษาปีที่ 5 นัก เรียนมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา และจากการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 (NT: National Test) การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าในระดับประเทศและนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้า
ศึกษาต่อได้ ร้อยละ 100
การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร คณะครูได้ส่งเสริมสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนและ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ มีภาพลักษณ์
ที่ดีตามค่านิยมของสังคมไทย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผู้ปกครองบางส่วนมีอาชีพที่ไม่มีความมั่นคง รายได้ไม่แน่นอน ส่งผลต่อการสนับสนุนการเรียนของนักเรียน
ไม่ดีเท่าที่ควร
2. ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนทางานในนิคมอุตสาหกรรมทาให้ไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูบุตรอย่างใกล้ชิดนักเรียน
ขาดความอบอุ่นในครอบครัว
3. โรงเรียนอยู่ในเขตเทศบาล นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการที่มาจากต่างอาเภอต้องใช้เวลาในการเดินทางมาก
ทาให้นักเรียนมีปัญหาด้านสุขภาพ ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน
3.2 ด้านการจัดการศึกษา
จุดดี โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้ระบบโรงเรียนเป็นฐาน (SBM) พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีความตระหนักใน
หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใช้เป็ น
เครื่องมือกาหนดทิศทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน มีการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน สนับสนุนด้านงบประมาณสาหรับจัดซื้อสื่อ
วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับใช้ในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ผู้บริหารได้นิเทศ กากับ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียน ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น จากการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น
ส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้รับการพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
การนิเทศภายในไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้การเรียนการสอนของครูบางส่วนขาดประสิทธิภาพ
3.3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดดี โรงเรียนประสบผลสาเร็จในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยภาพรวมผู้ปกครองและชุมชนมีความศรัทธา
และค่านิยมที่ดีต่อโรงเรียน ในขณะเดียวกันวัฒนธรรม ประเพณี ในท้องถิ่นส่งผลให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้ดี ผู้ปกครองมีความสนใจส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประกอบกับนโยบายด้านการเมือง
และกฎหมาย เช่น นโยบายโอกาสทางการศึกษาให้เรียนฟรี 15 ปี เป็นโอกาสที่ส่งเสริมต่อการดาเนินงาน นักเรียนทุกคน
แต่ละสายชั้นได้มีโอกาสไปเรียนรู้ ทัศนศึกษานอกสถานที่ในสถานที่ต่างๆ เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ ครูได้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญมากขึ้น สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
อาคารสถานที่มีความปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน สาหรับแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมือง มีแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของจังหวัดหลายแห่ง ส่งเสริมให้คณะครูใช้แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เชิญวิทยากรบุคคลภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนมีนโยบายให้ชุมชน
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ผู้ปกครอง เครือข่ายทางการศึกษาและองค์กรภายนอกให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย
ด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้และมี
คุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ บางครั้งไม่ทั่วถึง ส่งผลกระทบให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3.4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเด่น
โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้หลักสูตร
สถานศึกษาที่ได้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และเปิดสอนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผูม้ ี
ความรู้ดี ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โรงเรียนได้ใช้หลักสูตรเป็น
เครื่องมือในการกาหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร
มีผลการประเมิน NT, O-NET สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้ารับการประเมิน ในด้านความสามารถในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจ นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และได้มีโอกาสเข้าไปแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ ผู้ปกครองให้ความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้
ของบุ ต รหลานได้ ดู แ ลเอาใจใส่ ด้ า นโภชนาการ ความสะอาดของร่ า งกาย เครื่ อ งแต่ ง กายตลอดจนช่ ว ยปลู ก ฝั ง
กิริ ย ามารยาทที่ ดี ตามค่า นิ ยมของสั งคมไทย ส่ งผลให้ผู้ เ รี ยนแต่งกายสะอาดถู ก ต้อ งตามกฎระเบี ย บของโรงเรี ย น
นักเรียนมีสัมมาคาระที่เหมาะสมกับวัย ในด้านการใช้เทคโนโลยี จากการสารวจพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ มีคอมพิวเตอร์ใช้
ที่บ้าน ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้เปิดโอกาสและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มากกว่าเนื้อหาสาระที่กาหนดไว้ในหลักสูตร นอกจากนี้ยังเพิ่มชั่วโมงการเรียน ICT ห้องเรียนละ 1
ชั่วโมง ส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยีซึ่งเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วในสังคมยุคปัจจุบัน
จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาครูให้ก้าวทันเทคโนโลยีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในสังคมยุคปัจจุบัน
2. จัดหางบประมาณในการซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยี เพิ่มเติม เพียงพอที่ให้ผู้เรียนได้ใช้อย่างทั่วถึง
และก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
โครงการที่ส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ มีดังนี้
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนด้านวิชาการ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพผูเ้ รียน
5. โครงการโรงเรียนดี วิถีพุทธ
6. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี
7. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต พิชิตการเรียนรู้
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3.5 ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น โรงเรียนได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรทั้งในด้านความรู้ทักษะกระบวนการ
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นการผดุงคุณภาพของผู้เรียนทางโรงเรียนได้ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
ในด้านวินัยนักเรียน ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด การน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้
ภาษากับครูต่างประเทศ จัดทาหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนทุกระดับชั้นโดยใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ เป็นแกนและนาไปจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
จุดที่ควรพัฒนา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึก สนทนาภาษาอังกฤษ โดยจัดในเวลาก่อน
เข้าเรียนและหลังเลิกเรียน และจัดให้มีการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในทุกวันพุธ
โครงการที่นามาปรับปรุงพัฒนาและเพื่อแก้ไขปัญหา มีดังนี้
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2. โครงการพัฒนาห้องสมุด
3. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต พิชิตการเรียนรู้
4. การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินภายนอกรอบสาม
ด้านผู้เรียน
1. ได้ดาเนินการจัดทาโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้มกี ิจกรรมหลัก คือ บุคคลแห่งการเรียนรู้, สื่อและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน, การจัดการเรียนรู้ด้วยและ
การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
2. ได้จัดทาโครงการ/กิจกรรม เพือ่ ส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองในโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระภาษาไทย การจัดกิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการ
เขียนสื่อความแบบพหุระดับ
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต พิชิตการเรียนรู้
ด้านครู
ส่งเสริมให้ครูออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ครูเตรียมการสอน วางแผนการสอน
และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการนิเทศภายในเป็นกรอบแนว
ทางการดาเนินงาน
ผู้บริหาร
1) ได้ดาเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ ได้พัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรม
และส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาโดยเข้าประชุม อบรม สัมมนา ทั้งในและนอกหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ ไม่น้อยกว่า 20
ชั่วโมงต่อปี
2) ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น
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3) ส่งเสริมให้คณะครูจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
4) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ จานวนครั้งมากขึ้น และจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงานผล
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน
5) ได้จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
6) ได้จัดสรรงบประมาณสาหรับจัดซื้อ จัดหา จัดทาสื่อประกอบการเรียนการสอน จัดหาสื่อเทคโนโลยี หนังสือ
ส่งเสริมการอ่านเพื่อจัดมุมหนังสือในห้องเรียน
7) จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ
5. นวัตกรรม/การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
1. กิจกรรมการส่งเสริมอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยคัดเลือกนักเรียนที่มี
ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดเวลาเรียนและสาระการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้
เรียนรู้ เพิ่มจากโครงสร้างพื้นฐานในหลักสูตร สอนเสริมความรู้ให้แ ก่นักเรียนในเวลาหลังเลิกเรียน โดยครูที่มีความรู้
ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพ
ของตนเอง ผลการดาเนินงาน ผู้ปกครอง นักเรียน มีความพึงพอใจในการดาเนินงานตามโครงการ นักเรียนสามารถสอบ
เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมีการแข่งขันสูง มีผลงานได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการทั้งในระดับเขตพื้นที่
ระดับภาค และในระดับประเทศ เป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน
2. ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนได้ดาเนินงานศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ รับผิดชอบดูแลศูนย์การเรียนรู้ จัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ให้มีวัสดุ/อุปกรณ์ ให้เพียงพอกับจานวน
นักเรียน มีพื้นที่ห้องเรียนตามมาตรฐานห้องวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทุกคนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นใน
ตัวผู้เรียน นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติการทดลอง ในศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการ
ดาเนินงาน นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน มีผลการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าในระดับชาติ และมีผลงานดีเด่น
โครงงานวิทยาศาสตร์
3. ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูนารูปแบบกระบวนการจัดการความรู้มาใช้ในเรื่องของคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ เน้นกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ร่วมกันสกัดขุมความรู้ สังเคราะห์แก่นความรู้ จนก่อให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนา โดยมีพระอาจารย์ศักดา
สัตติปัญโญ เป็นที่ปรึกษา ผู้ เชี่ย วชาญพิเศษของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน เพื่อ ฝึกผู้เรียนด้ว ย
กระบวนการคิดที่หลากหลาย เข้าใจจากนามธรรมไปสู่รูปธรรม นาคณิตศาสตร์ไปบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสามารถนาคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจา วันได้อย่างมี
ความสุข
4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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ดาเนินงานโดยประชุมสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง สร้างความตระหนักเห็นความสาคัญและจาเป็นของ
ระบบดูแ ลช่ วยเหลือ นั ก เรี ย น ขอความร่ วมมื อ ทุก ฝ่ า ยในการด าเนิ น งาน เริ่ มจากการรู้ จัก นั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล
โดยการศึ กษาข้อ มูล จากระเบี ยนสะสม แบบประเมิน พฤติ กรรมเด็ ก (SDQ) การสั งเกตพฤติ กรรม ระเบีย นสะสม
การเยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน คัดกรองนักเรียนโดยแบ่งเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา ครูประจา
ชั้น จั ดกิ จ กรรมแนะแนว ให้นั ก เรีย นรู้ จัก ตนเอง ในด้า นการป้ องกั น และแก้ไ ขปัญ หา จั ด กิ จกรรมเพื่ อนช่ ว ยเพื่ อ น
การสื่อสารกับผู้ปกครอง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักเรียนในการป้องกันตนเองและแก้ไขปัญหา ส่งต่อนักเรียนเพื่อ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้พัฒนาไปตามศักยภาพ สามารถปรับตัวและดารงชีวิตอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ได้อย่างมีความสุข จากการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีนักเรียนตั่งแต่ 121 คนขึ้นไปในปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูนเขต 1
5. กิจกรรมส่งเสริมภาษาต่างประเทศ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
จากการได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ SCQA ได้มีการสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยได้ประสานและทาข้อตกลง ( MOU) กับทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลาพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง ประเทศจีน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาพูนเขต 1 ได้ขอรับการสนับสนุนครูต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ส่งผลให้
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการพูดสื่อสารภาษาต่างประเทศจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน โรงเรียนได้ทา
ข้อตกลงกับโรงเรียนสือหลิง มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ในการแลกเปลี่ยนนักเรียน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน
และคณะครูได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียน ADMIRALTY PRIMARY SCHOOL ในประเทศสิงคโปร์ และโรงเรียน SK
CONVENT (1) BUKIT NANAS ( HIGH PREFORMING SCHOOL KUALA LUMPUR MALAYSIA ในประเทศมาเลเซีย
เพื่อทาการแลกเปลี่ยนนักเรียน และทากิจกรรมร่วมกันในอนาคต
6. กิ จ กรรมกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ส่ ง เสริ มเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เคียงคู่คุณธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จัดกิจกรรมบูรณาการให้ความรู้ คู่คุณธรรม ส่งเสริมด้านพระพุทธศาสนา ให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีมารยาท
ดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ตามอัตลักษณ์ของนักเรียน ผ่า นกิจกรรมห้าห้องชีวิต เนรมิตนิสัย และ
มาร์ชชิ่งความดี ผลการประเมินคุณลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ และคุณธรรม 12 ประการ พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้น
ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับดี และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาพูนได้รับการยกย่อง และได้รับรางวัลหลายประเภท
เช่น ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นป.4 – 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทงาม ระดับภาค และเด็กชาย
ภาณุวัฒน์ ประสงค์ทรัพย์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นยุวทูตความดีจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมที่
ประเทศลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และเวียตนาม ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรีย นที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นระดับประเทศ
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และธนาคารออมสิน ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษาจานวน
40,000 บาท และยังได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนพระราชทานโรงเรียนขนาดใหญ่ของจังหวัดลาพูน
ในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม ได้บูรณาการการจัดกิจกรรมกับห้องเรียนสีเขียวในการจัดกิจกรรม
รณรงค์ลดโลกร้อนโดยได้จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้า แทนการใช้ถุงพลาสติ ก การคัดแยกขยะ การใช้น้า- ไฟ อย่าง
ประหยัด เป็นต้น
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7. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย โดยใช้กิจกรรมบริบาล
จากการที่ผลการสอบ O-NET ภาษาไทย ปีการศึกษา 2557 (40.78) อยู่ในระดับพอใช้ และยังมีนักเรียนที่อ่านไม่
คล่องเขียนไม่คล่อง จึงได้จัดกิจกรรมบริบาลช่วยเหลือนักเรียนโดยวิธีการที่หลากหลายดังนี้ 1) บริ บ าลโดยการฝึ ก อ่ า น
ฝึกเขียน ของครูผู้สอนภาษาไทย และครูประจาชั้นทุกระดับชั้น
2) บริบาลช่วยเหลือนักเรียนชั้นป.2 -3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในวันเสาร์
3) บริบาลช่วยเหลือนักเรียนชั้นป.4 – ป.5 ที่มีปัญหาการอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง โดยครูประจาชั้น และครูผู้สอน
ภาษาไทย
4) จัดทาวิจัยชั้นเรียนในระดับชั้น ป.4 ที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง เป็นเฉพาะราย
5) บริบาลช่วยเหลือนักเรียนชั้น ป.6 ที่อ่านไม่คล่อง เขี ยนไม่คล่อง ในช่วงเวลา 07.30 น.– 8.30 น. ทุกวันจันทร์ –
ศุกร์
6) จัดกิจกรรมบริบาลช่วยเหลือนักเรียนชั้น ป.6 ด้านการเรียนรู้วรรณคดี และวรรณกรรม
ผลจากการจัดกิจกรรมพบว่า
1) ผลการสอบ o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 สูงขึ้น ( 57.53) และอยู่ในระดับดี ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูนเขต 1 และมีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ
2) นักเรียนชั้น ป.6 มีคะแนนสูงสุดเป็นลาดับที่ 1 ของระดับเขตพื้นที่
3) ผลการประเมิน NT และLAS ภาษาไทย มีคะแนนสูงขึ้น
4) นางอัมพร สุภารัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลที่ 3 มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ในการ
ประกวด Best Practices ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558
8. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลลาพู นด้วย APและวัฒนธรรรม
องค์กร หัวใจบัวลาพูน (HEART )
โรงเรียนอนุบาลลาพูน ได้นาข้อมูลสารสนเทศจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายคือคณะครู
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม ในการวางเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งทาง
โรงเรียนได้เปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพองค์กรในปัจจุบันเพื่อค้นหา
จุดเด่น จุดด้อย เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและค้นหาโอกาส อุปสรรคเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตาม
กระบวนการ SWOT Analysis ซึ่งผลการประเมินสถานภาพโรงเรียนและสภาพแวดล้อมผลการวิเคราะห์ อยู่ใน
สถานภาพ “เอื้อและแข็ง” จึงนามากาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม สาหรับกาหนดทิศทางในการบริหาร จัดการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลลาพูน ดังนี้ คือ
วิสัยทัศน์
เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และประถมศึกษาตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความ
เป็นไทย
ค่านิยม
พัฒนาโรงเรียนอนุบาลลาพูน ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักสร้าง
ทีมงานประสานทุกฝ่ายและทางานอย่างเป็นระบบ
วัฒนธรรมองค์กร
โรงเรียนอนุบาลลาพูนมีวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการองค์กร คือ หัวใจบัวลาพูน (HEART) ดังนี้
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H : HAPPY มีความสุข
E : ESTEEM มีความเคารพซึ่งกันและกัน
A : AWARE
มีความตระหนัก
R : RESPONSE มีการตอบสนองความต้องการทางานโดยมีส่วนร่วม
T : THINKING มีการระบวนการคิด
เมื่อกาหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยมของโรงเรียน ตลอดจนทาความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียน ในการใช้
วัฒนธรรมองค์กร โดยการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การปฏิ บัติ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และค่านิยม
และปฏิบัติภารกิจตามวัฒนธรรมองค์กร “หัวใจบัวลาพูน (HEART)” และยังใช้นวัตกรรม AP (A:AWARENESS ความ
ตระหนัก, P:PARTICIPATION การมีส่วนร่วม) ในการบริหาร จัดการภายใต้ชื่อ “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลลาพูนด้วย AP และวัฒนธรรมองค์กร”
จากการพัฒนาและนาผลงานดีเด่นไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้
โรงเรียน
1) ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ
2 ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่
121 คน ขึ้นไป ปีการศึกษา 2558
ผู้บริหาร/ครู
1. นางปนัดดา สุทธสิริ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา
ปี 2558
2. ข้าราชการครูจานวน 10 คนได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา
นักเรียน
๑) เด็กชายภาณุวัฒน์ ประสงค์ทรัพย์ ได้รับการการคัดเลือกให้เป็นยุวทูตความดี ไปเผยแพร่วัฒนธรรมที่
ประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม ในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559
๒) เด็กชายภาณุวัฒน์ ประสงค์ทรัพย์ เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น แห่งชาติ ประจาปี 2558
๓) เด็กชายภาณุวัฒน์ ประสงค์ทรัพย์ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศประจาปี
การศึกษา 2558 จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับธนาคาร ออมสิน
๔) ผลการสอบ O-NETของนักเรีย นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สูงกว่าระดับ ประเทศ และของสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทาวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1-3 โดยการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนแบบร่วมมือ
9. งานวิจัย “การสารวจความคิดเห็นและการรับรู้ของนักเรียน บุคลากรครู และผู้ปกครองเกี่ยวกับอัตลักษณ์
ผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลลาพูน”
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาความคิดเห็นและการรับรู้ของนักเรียน บุคลากร ครูและผู้ปกครอง
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ผเู้ รียนของโรงเรียนอนุบาลลาพูน ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาพูนในระดับชั้น
ประถมศึกษา จานวน 83 คน บุคลากรและครูโรงเรียนอนุบาลลาพูน จานวน 27 คน และผู้ปกครองตลอดจนคนในชุมชน
แวดล้อม จานวน 33 คน รวมทั้งสิน้ 143 คน ซึ่งได้มาจากการสุม่ ตัวอย่างอย่างง่ายผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้
ของผู้เรียน บุคลากรครู และผู้ปกครอง เกี่ยวกับอัตลักษณ์ผเู้ รียนโรงเรียนอนุบาลลาพูน โดยการหาค่า Cronbach’s
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alpha ค่าความถี่และค่าร้อยละ และการทดสอบMann Whitney U test ผลการวิจัยเปิดเผยว่า นักเรียน ครู และ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่รับรู้วา่ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาพูนมีอัตลักษณ์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความมีมติ รภาพที่ดี ความมีวินัย
การใฝ่เรียนรู้ และความกตัญญูกตเวที ในระดับที่ดี กล่าวคือ นักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวข้องอัตลักษณ์เหล่านี้
ได้ด้วยตัวเองและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า โรงเรียนอนุบาลลาพูนประสบความสาเร็จใน
การสร้างอัตลักษณ์ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ปกครอง ครู และแม้กระทั่งนักเรียนเอง
6. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนได้วิเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 พบว่าโรงเรียนยังมีจุดด้อยที่ต้องมีการนามา
แก้ปัญหาและพัฒนาด้านต่างๆ ให้สาเร็จในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งสรุปประเด็นสาคัญในการพัฒนา ได้ดังนี้
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
3. ส่งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและจุดเน้น ของ
หลักสูตร
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างสมบูรณ์รอบด้าน มี คุณลักษณะ
เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
5. ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สอนเสริมให้กับนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง ตลอดจนทา MOU กับผู้ปกครอง
ในเรื่องการอ่านการพูดแสดงความคิดเห็นของนักเรียน สร้างสังคมออนไลน์เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
รับข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียน
6. สอดแทรกค่านิยม 12 ประการในสาระการเรียนรู้ และในการกิจกรรมของโรงเรียน
7. ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประหยัด อดออม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ โดยผ่านกิจกรรมออมทรัพย์ และผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
8.จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะให้นักเรียนเกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน จัดให้
มีสื่อที่หลากหลายและเพียงพอกับจานวนนักเรียน
9. ทาความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียน
10. พัฒนาและส่งเสริมให้มีการวัดผล ประเมินผลที่เน้นสภาพจริงเหมาะสมกับธรรมชาติวิชาและจุดประสงค์
การเรียนรู้ด้วยวิธีการวัดผลที่หลากหลาย ตรงกับความสามารถของนักเรียนตลอดทั้งมีการวัดผลประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
และนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียน
11. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งพร้อมที่จะรับการประเมินภายนอก
7. ความต้องการและการช่วยเหลือ
จากผลการดาเนินงานพัฒนาสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ในภาพรวมมีผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
เชิงปริมาณและคุณภาพสูงกว่าเป้าหมาย และมีผลสาเร็จที่เป็นจุดเด่นอันเป็นปัจจัยให้การดาเนินงานของโรงเรียน
ประสบผลสาเร็จในระดับที่พึงพอใจ อย่างไรก็ตามโรงเรียนมีความต้องการช่วยเหลือจากหน่วยต้นสังกัด ดังนี้
1. เพิ่มอัตรากาลังครูให้เพียงพอและตรงตามวิชาเอก เช่น ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และภาษาไทย
2. ให้มีการนิเทศอย่างสม่าเสมอเพื่อให้คาแนะนา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียน

