
 

 

ส่วนที ่๑ ภาพรวมของโรงเรียน 

ที่ตั้ง 
  โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง    ที่ตั้ง  ๑๔๔ ต าบล  สวนดอก  อ าเภอ   เมือง                   
จงัหวดั    ล าปาง    สงักดั  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ล าปาง เขต 1    
โทรศพัท ์๐๕๔-๒๓๑๘๐๔   โทรสาร  ๐๕๔-๒๓๑๘๐๓    
E-mail: anubanpinitlp@hotmail.com   website: www.anubanpinit.ac.th    
Social media: Facebook โรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง 
 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล  และอนุบาลปีที่ ๑   ถึง  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓    
เน้ือที่  ๑  ไร่  ๓ งาน ๙๔  ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ  อ.เมือง , อ.ห้างฉัตร , อ.เกาะคา ,  อ.แม่ทะ ,                 
อ.แม่เมาะ , อ.แจห่้ม , อ.เสริมงาม , อ.สบปราบ , อ.เมืองปาน , อ.แม่พริก , อ.งาว , อ.วงัเหนือ, อ.เถิน 
 
๑.ประวัติ/ความเป็นมาของโรงเรียน 
  ๑.๑ช่ือโรงเรียน    อนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง    ที่ตั้ ง  ๑๔๔   ต าบล  สวนดอก                      
อ  าเภอ  เมือง   จงัหวดั    ล าปาง    สังกดั  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ล าปาง เขต ๑                     
มีเน้ือที่ทั้งหมด ๑ ไร่ ๓ งาน ๙๔ ตารางวา  โทรศพัท ์๐๕๔-๒๓๑๘๐๔   โทรสาร  ๐๕๔-๒๓๑๘๐๓                
E-mail anubanpinitlp@gmail.com   website www.anubanpinit.ac.th    
Social media: Facebook โรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง 
    ๑.๒ไดรั้บอนุญาตจดัตั้ง เม่ือ ปีการศึกษา ๒๕๔๗     
  ๑.๓ เปิดสอนระดบัชั้น อนุบาลปีที่ ๑-๓ และระดบัชั้นเตรียมอนุบาล    
  ๑.๔ เน้ือที่ ๑  ไร่  ๓  งาน   ๙๔  ตารางวา   
  ๑.๕ เขตพื้นที่บริการ    ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ล าปาง เขต ๑ 
  ๑.๖ ประวติัโรงเรียนโดยยอ่ 
 

โรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง  เร่ิมเปิดท าการสอนในปีการศึกษา ๒๕๔๗ เปิดท าการ
สอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓ และระดับชั้นเตรียมอนุบาล โดยจดัการงานบริหารโรงเรียน
ออกเป็น ๔ ฝ่าย ซ่ึงมีผูด้  ารงต าแหน่ง ดงัน้ี 

๑. นางสาวสุทธนา ฮัน่เกียรติพงษ ์  ด ารงต าแหน่ง ผูรั้บใบอนุญาต, ผูจ้ดัการ และ
ผูอ้  านวยการ 

๒. นางสาวทิณรา  ชุ่มวงค ์ ด ารงต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการ 
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๓. นายธนวรรต     ฮัน่เกียรติพงษ ์  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 
๔. นางวนิดา          รวมจิตร            ผู ้ช่วยผู ้อ  านวยการฝ่ายวิชาการและประกัน

คุณภาพ 
๕. นางกชพรรณ     ตีรณวฒันากูล       ผู ้ช่วยผู ้อ  านวยการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริม

คุณภาพผูเ้รียน 
๖. นางปิยะมาศ      ยาพฒุสืบ       ผูช่้วยผู ้อ  านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชน

สมัพนัธ ์
 
มีครูประจ าชั้นจ านวน   ๑๔  คน  ครูพี่เล้ียง  ๑๔  จ านวน   บุคลากรทางการศึกษา ๕ คน

แม่บา้น-นกัการภารโรง     จ  านวน  ๗ คน เปิดท าการสอนตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 
 ๒.๔  โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง ใช้อักษรย่อว่า “อ.พ.ว.” มีเคร่ืองหมายโรงเรียนเป็น
สญัลกัษณ์รูปดอกบวั ลอ้มรอบดว้ยตราขอบโล่ ตรงปลายดา้นล่างมีโบว ์ ซ่ึงมีความหมายระบุอยูด่า้น
ในว่า “ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา” ซ่ึงเป็นปรัชญาของโรงเรียน และระบุปีพุทธศกัราชที่เร่ิมก่อตั้ง
โรงเรียนเดิม คือ ปีพทุธศกัราช ๒๔๘๑ 
 ๒.๔ ค าขวญั  วนิยัเด่น  เนน้วชิา  รักษาส่ิงแวดลอ้ม  เพยีบพร้อมคุณธรรม 
 
๒. ข้อมูลครู บุคลากร และข้อมูลนักเรียน 
  ๒.๑  ครูประจ าการ 

ที่ ช่ือ – สกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง วุฒิ วิชา เอก 

๑   นางสาววชิรา       จะงาม ๔๘ ๑๔ ครูประจ าชั้น คบ. ปฐมวยั 
๒   นางสาวปวณีา      เครือจนัทร์ ๓๙ ๑๔ ครูประจ าชั้น คบ. ปฐมวยั 
๓   นางสาวศรัญญา   จนัทร์อินตา ๔๐ ๑๔ ครูประจ าชั้น คบ. ปฐมวยั 
๔   นางวนิดา             รวมจิตร ๓๘ ๑๓ ครูประจ าชั้น คบ. ปฐมวยั 
๕   นางสาวจีรนนัท ์   คนฟู ๓๔ ๑๓ ครูประจ าชั้น คบ. ปฐมวยั 
๖   นางกชพรรณ        ตีรณวฒันากลู ๔๔ ๑๓ ครูประจ าชั้น คบ. ปฐมวยั 
๗   นางปิยะมาศ         ยาพฒุสืบ ๔๑ ๑๓ ครูประจ าชั้น คบ. ประถมศึกษา 
๘   นางสาววาลิกา      ตะ๊รังษี ๓๔ ๑๒ ครูประจ าชั้น คบ. ปฐมวยั 
๙   นางปรียา               กองพรหม ๓๖ ๑๐ ครูประจ าชั้น คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 



 

 

 
๒.๑  ครูอัตราจ้าง 

 

ที่ ช่ือ – สกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง วุฒิ วิชา เอก 

๑๐    นางโชติรัตน์        บุญปู่  ๓๒ ๙ ครูประจ าชั้น คบ. ปฐมวยั 
๑๑    นางสาวโชติรส    วงคน์นัตา ๓๒ ๙ ครูประจ าชั้น คบ. ปฐมวยั 
๑๒   นางสาวสนธยา     อวดเขตต ์ ๓๐ ๗ ครูประจ าชั้น คบ. ปฐมวยั 
๑๓   นางประไพ           ดวงใย ๕๔ ๗ ครูประจ าชั้น คบ. ปฐมวยั 
๑๔   นางสาวปัณฑาริญชย ์ สดช่ืน ๒๙ ๔ ครูประจ าชั้น คบ. ปฐมวยั 
๑๕   นางสาวธญัวลยั     ประคองค า ๓๕ ๔ โภชนาการ คบ. ปฐมวยั 
๑๖   นางวรรณิศา           ทิวงั ๓๐ ๕ บุคลากร บธบ. บริหารธุรกิจ 
๑๗   นางสาวจุรารักษ ์    ปงลงักา ๓๐ ๕ บุคลากร บธบ. บริหารธุรกิจ 
๑๘   นางกชพร               ธญัจิรสุดา ๔๘ ๔ บุคลากร บธบ. บริหารธุรกิจ 

ที่ ช่ือ – สกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง วุฒิ วิชา เอก 

๑  นางรัตนาภรณ์             อรรถวนั ๔๑ ๑๒ พีเ่ล้ียง มธัยมศึกษาตอนปลาย - 
๒  นางสาวจุฬารัตน์         วรรณา ๓๘ ๑๑ ผูช่้วยครู บธบ. การจดัการ 
๓  นางสาวพรพรรณ        อภิพทุธิกุล ๓๕ ๑๐ ผูช่้วยครู สศบ. สงัคมสงเคราะห์ 

๔         นางสาวปุณยาพร         รักสีขาว ๓๓ ๗ ครูผูช่้วย คบ. ปฐมวยั 
๕  นางสุจิตรา                   วงคเ์ขียว ๓๐ ๗ ครูผูช่้วย ศศบ. ภาษาองักฤษ 
๖  นางสาริณี                     ปินตาสืบ ๒๘ ๔ ครูผูช่้วย คบ. ปฐมวยั 
๗  นางนาริน                     กาจารี ๒๘ ๔ ครูผูช่้วย คบ. ปฐมวยั 
๘  นางสาวพมิพม์นนัท ์   ใจกนัธิยะ ๓๑ ๖ ผูช่้วยครู มธัยมศึกษาตอนปลาย - 
๙ นางสาววนิดา              ไชยแกว้ ๒๕ ๑ ผูช่้วยครู วทบ. วทิยาศาสตร์ 
๑๐  นางสาวรัตนาภรณ์       จนัเลือน ๒๖ ๑ ผูช่้วยครู ศศบ. สงัคม 
๑๑  นางสาวกนิษฐา            กลมดี ๒๕ ๑ ผูช่้วยครู วทบ. วทิยาศาสตร์ 
๑๒  นางสาวกณัฐิกา            ไชโย ๒๓       ครูผูช่้วย คบ. ปฐมวยั 
๑๓  นางสาวบุษบา              ใจตาบุตร ๒๓  ครูผูช่้วย คบ. ปฐมวยั 
๑๔  นางสาวณัฐยาน์            อินตะ๊วงั ๒๓  ครูผูช่้วย คบ. ปฐมวยั 



 

 

     จ านวนครูที่สอนวชิาตรงเอก    ๑๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๒๘ 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนดั    ๑๐   คน  คิดเป็นร้อยละ  ๓๕.๗๒ 

๓. แผนที่ต้ังของโรงเรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๔.  อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ 
  อาคารเรียนจ านวน  ๓    หลงั  
  หอ้งเรียน  ๑๕  หอ้ง  

  หอ้งสว้ม ๒ หลงั 
  สนามเด็กเล่น และลานอเนกประสงค ์ ๒  สนาม 
  หอ้งปฏิบติัการมีทั้งหมด  ๖  หอ้ง  ไดแ้ก่ 

  -หอ้งคอมพวิเตอร์  ๑   หอ้ง  -หอ้งวทิยาศาสตร์ ๑   หอ้ง 
  -หอ้งปฎิบตัิการทางภาษา  ๑   หอ้ง  -หอ้งนาฏศิลป์/ดนตรี ๑   หอ้ง 
  -หอ้งพยาบาล   ๑   หอ้ง  -หอ้งสนัทนาการ ๑   หอ้ง 
  -หอ้งดอกบวั   ๑   หอ้ง  -หอ้งส่ือฯ  ๑   หอ้ง 
  -หอ้งบอลแลนด ์   ๑   หอ้ง  -หอ้งสมุด  ๑   หอ้ง 
           
 

 



 

 

  

 

๕.โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
                       ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการโรงเรียน                                           คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
 

                                            รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                                                                                                                                                            
 

 
 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไปและอาคารสถานที ่    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพ     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกจิการนักเรียนและชุมชนสัมพนัธ์      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน       ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายงบประมาณการเงิน – ธุรการ 

 

 
. 
 

 
 
 
 
 

 
 

    ๑)  งานสนับสนุนและส่ ง เส ริมใน ด้าน
ทรั พ ยากร  ง บประมาณ เ พ่ื อกา รจัดหา                     
ส่ิงอ านวยความสะดวกในด้านการจัดการ  
เรียนการสอน 
    ๒) งานประสานงานในการจดัสถานท่ีในการ
จดัพิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
    ๓)  งานควบคุมดูแลรับ ผิดชอบอาคาร
สถานท่ี และสาธารณปูโภคภายในโรงเรียน 
    ๔) งานจัดสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการ
จัดการเรียนการสอน รวมทัง้จัดให้มีอุปกรณ์ 
ส่ือ และโสตทศันปูกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
    ๕)  งานควบคุมดูแล ด้านอาหา ร และ
โภชนาการ เพ่ือให้เกิดสขุอนามยั ความสะอาด 
และปลอดภัยต่อการบริโภค โดยมีปริมาณและ
คุณภาพท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ
เด็ก 
   ๖) งานจัดแบ่งหน้าท่ีให้บุคลากร ร่วมกัน
รักษาทรัพยากรต่าง ๆ ของโรงเรียนให้อยู่ใน
สภาพท่ีดี และปลอดภัยอย่างสม ่าเสมอ 
   ๗) งานควบคมุดแูลความปลอดภัยโดยทัว่ไป
ในโรง เ รียน สนามเด็ก เ ล่น ของ เ ล่น ลาน
เ อ น ก ป ร ะ ส ง ค์  ฯ ล ฯ  ร ว ม ทั ้ง ใ ห้ ก า ร
รักษาพยาบาลเบือ้งต้นหากเกิดอาการเจ็บป่วย
หรือมีอบุตัิเหต ุ

   

 
 
 

   ๑) งานดแูลควบคมุด้านนโยบายและแผนงานท่ีเกี่ยวข้อง
กบังานวิชาการ 
    ๒) งานวางแผนการด าเนินงานด้านวิชาการให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และนโยบายของโรงเรียน 
    ๓) งานควบคมุ ก ากบั ดแูลการปฏิบตัิหน้าที่การสอนของ
ครูทกุระดบัชัน้ 
    ๔) งานติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง เพ่ือด าเนินการ
แก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนให้กบัเด็กท่ีมีปัญหา 
   ๕) งานให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบังานวิชาการ 
   ๖) งานจัดแผนงานและปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่าย
วิชาการ 
   ๗) งานบริหารงานด้านวิชาการ และควบคมุดูแลการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามหลกัสตูร 
   ๘) งานด าเนินการประชมุเพ่ือเตรียมการศึกษาและสภาพ
ปัญหาของแต่ละระดบัชัน้ 
   ๙) งานจดัตารางเรียนในแต่ละระดบัชัน้ 
   ๑๐) งานพิจารณาหนังสือแบบเรียน  ทะเบียนหนังสือใน
แต่ละระดบัชัน้ 
   ๑๑) งานดแูลจดัท าป้ายนิเทศ 
   ๑๒) งานนิเทศการสอนร่วมกบัผู้ ช่วยทกุฝ่ายและคณะครู 
   ๑๓) งานด าเนินการวดัผลและประเมินผลครูและเด็ก 
   ๑๔) งานส่งเสริมและน าเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสม
มาใช้ด าเนินงานทางวิชาการ 
   ๑๕) งานพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่บคุลากรในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การอบรมสมัมนาศึกษาดงูาน 
   ๑๖) งานสรุปรายงานผลการปฏิบตัิงานฝ่ายวิชาการ 

 

   ๑) งานด้านกิจการนักเรียนในวันส าคัญทาง
ศาสนาและวนัส าคญัต่าง ๆ 
   ๒) งานการถ่ายภาพและจัดเก็บภาพ ในแต่ละ
กิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน 
   ๓) การประสานงานกับผู้ บริหารในการจัด
กิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน 
   ๔) งานดแูลประสานงานกับชุมชนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภายนอกในการจดักิจกรรมต่าง ๆ 
   ๕) งานควบคมุการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข่าวสารของโรงเรียน 
  

 
 

    ๑) งานดแูลสอดส่องความประพฤตินักเรียนให้เป็นไป
ในทางท่ีถกูต้องดีงามทัง้ในและนอกห้องเรียน 
    ๒) งานส่งเสริมกิจกรรมด้านการเรียนรู้ต่าง ๆ ของเด็ก 
    ๓) งานส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรมในรูปแบบการ
ประกวดมารยาท การประกวดโรงเรียนสะอาด เป็นต้น 
   ๔) งานส่งเสริมด้านศิลปะ การแสดงนาฏศิลป์ของเด็ก 
   ๕) งานส่งเสริมประชาธิปไตย และการเป็นผู้น าทัง้ใน
หรือนอกโรงเรียน 
    ๖) งานส่งเสริมทกัษะทางวิชาการ การแข่งขนัทกัษะทาง
วิชาการ การฝึกเด็กเข้าร่วมแข่งขนั 
   ๗) จดัส่งเสริมพัฒนาการด้านสุขอนามัย สุขนิสัย ของ
ผู้ เรียน 

 

   ๑) งานรับสมคัรเด็กเข้าเรียนทกุระดบัชัน้ 
   ๒) งานจดัท าทะเบียนโรงเรียน ทะเบียนนกัเรียน และ
ทะเบียนครู ให้ถกูต้องและเป็นปัจจบุนั  
   ๓) งานควบคมุงานสารบรรณของโรงเรียน 
   ๔) งานจดัท าค าสัง่การปฏิบตัิงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 
   ๕) งานจดัท างบประมาณประจ าปี 
   ๖) งานจดัหา และควบคมุการเบิกจ่ายพัสด ุ– ครุภัณฑ์ 
   ๗) งานประสานงานด้านธรุการกบัหวัหน้าฝ่ายต่าง ๆ และ
ครูผู้สอน 
   ๘) งานจดัท าบญัชีควบคมุและตรวจสอบเกี่ยวกบัรายจ่าย 
   ๙) งานควบคมุการรับ – จ่ายเงินทกุประเภทของโรงเรียน 
   ๑๐) งานจดัท าหลกัฐานการรับ – จ่ายเงินของโรงเรียน 
   ๑๑) งานติดตามทวงถามค่าธรรมเนียมการศึกษา 
   ๑๒) งานขออนมุตัิผู้บริหารในเร่ือง การเบิกจ่าย การจดัซือ้ 
การจดัจ้าง 
   ๑๓) งานดแูลสวสัดิการต่าง ๆ ของบคุลากรในโรงเรียน 
   ๑๔) งานจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนประวตัิ นกัเรียน ครู 
และบคุลากรของโรงเรียน 

   
 



 

 

๖.ส่ิงอ านวยความสะดวก 
   ๑) หอ้งสมุดมีขนาด  ๑๘ ตารางเมตรจ านวนหนงัสือในหอ้งสมุด ๑,๐๐๐ เล่ม 
  การสืบคน้หนงัสือและการยมื-คืน ใชร้ะบบ การสืบคน้หนงัสือและการยมื-คืนใชร้ะบบ
บนัทึกการยมืดว้ยตนเองโดยผูป้กครอง 
  จ านวนนกัเรียนที่ใชห้อ้งสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉล่ีย    คน ๔๖๗ ต่อวนั  คิดเป็น
ร้อยละ  ๙๔.๓๔    ของนกัเรียนทั้งหมด 

๒) หอ้งปฏิบติัการมีทั้งหมด  ๖ หอ้ง  ไดแ้ก่ 
  -หอ้งคอมพวิเตอร์  ๑   หอ้ง  -หอ้งวทิยาศาสตร์ ๑   หอ้ง 
  -หอ้งปฎิบตัิการทางภาษา  ๑   หอ้ง  -หอ้งนาฏศิลป์/ดนตรี ๑   หอ้ง 
  -หอ้งพยาบาล  ๑   หอ้ง  -หอ้งสนัทนาการ ๑   หอ้ง 
  -หอ้งดอกบวั  ๑   หอ้ง  -หอ้งส่ือฯ  ๑   หอ้ง 
  -หอ้งบอลแลนด ์  ๑   หอ้ง  -หอ้งสมุด  ๑   หอ้ง 
 
เคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมโปรแกรมใชง้าน มีทั้งหมด   ๒๘   เคร่ือง 

คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เคร่ือง) 
            ๑.  ใชใ้นการเรียนการสอน ๒๐ 

      ๒.  ใชสื้บคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตได ้ ๘ 
            ๓.  ใชใ้นการบริหาร ๘ 

  
         จ  านวนนกัเรียนที่สืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  เฉล่ีย  -   คน ต่อวนั  
คิดเป็นร้อยละ -    ของนกัเรียนทั้งหมด 

    
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗.ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  (รอบปีที่ผ่านมา)  
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ 
กจิกรรม 

    ตวัช้ีวดัความส าเร็จของ               
    โครงการ กจิกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

     ๑.เด็กปฐมวัยทุก

คนได้รับการพัฒนา

ดา้นร่างกาย อารมณ์-

จิ ต ใ จ  สั ง ค ม  แ ล ะ

สติ ปัญญา เ ป็นอ งค์

รวมอย่างสมดุลและมี

ความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนูนอ้ยรักโยคะ เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง 
ระดับชั้น อนุบาลปีท่ี ๑-๓ จ านวน  ๔๙๖  คน              
มีสมาธิ มีความอดทน และมีความสนใจส่ิงต่าง ๆ 
ไดน้าน คิดเป็นร้อยละ ๘๐   
 

เ ด็ ก จ า น ว น๔๙ ๑  ค น               
จ ากจ านวน ๔๙๖  คน               
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๔ 

ตารางหรรษา เด็กโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล  าปาง ชั้นอนุบาล   
 ๑-๓ จ านวน ๔๙๖ คน  เคล่ือนไหวร่างกาย บน
ตาราง ๙ ช่องอยา่งสนุกสนาน คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 

เ ด็ กจ านวน ๔๓๙  คน       
จากเด็กทั้งหมด  ๔๙๖ คน   
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๑ 

 
ห นู น้ อ ย นั ก
สร้างสรรค ์

เด็กโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล  าปาง ระดบัชั้น 
อนุบาลปีท่ี ๑-๓ จ านวน ๔๙๖ คน มีความสนใจ
ในการวาดภาพระบายสี ป้ันดินน ้ ามนั ทุกคนมี
ความคิด  จินตนาการผ่ าน  ผลงานได้อย่ า ง
สร้างสรรค ์คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

เด็กจ านวน ๔๓๒  คน 
จากเด็กทั้งหมด  ๔๙๖ คน     
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๐ 

 
 

ค ณิ ต ศ า ส ต ร์          
แสนสนุก 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล  าปาง ระดบัชั้น
อนุบาล ๒ – ๓  จ  านวน ๓๔๕ คน สามารถนับ
เรียงล าดบัตวัเลข คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 

 

เด็กจ านวน  ๓๐๕ คน 
จากเด็กทั้งหมด๓๕๔ คน   
คิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๑๕ 

 
หนูนอ้ยฟันสวย เด็กโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง จ านวน  

๔๙๖ คน   รู้จัก แปรงฟันทุกวนั และมีสุขภาพ
อนามยัท่ีดีในช่องปาก  คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
 

เด็ กจ านวน ๔๐๖  คน  
เ ด็ กทั้ งหมด  ๔๙๖ คน     
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๕ 

แอโรบิค เด็กโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล  าปาง ระดบัชั้น 
อนุบาลป่ีท่ี ๑-๓ จ านวน ๔๙๖ คน ไดเ้ขา้ร่วม 

    โครงการแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
 
 
 

เด็กจ านวน  ๔๗๕  คน 
จากเด็กทั้งหมด ๔๙๖ คน     
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๕ 

 



 

 

เป้าหมาย 
   (ตามแผนพัฒนาฯ) 

 โครงการ 
กจิกรรม 

    ตวัช้ีวดัความส าเร็จของ               
โครงการ กจิกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

 
 

 

อ่านข่าวเล่าเร่ือง เด็กโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล  าปาง ระดบัชั้น 
อนุบาลปีท่ี ๑-๓ จ านวน ๔๙๑ คน  มีความกล้า
แสดงออก คิดวิเคราะห์   เล่าข่าวสารได้อย่าง
คล่องแคล่ว คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

 

เด็ กจ านวน  ๓๐๙ คน   
จากเด็กทั้งหมด๓๕๔ คน   
คิดเป็นร้อยละ๘๗.๒๙ 

บา้น
นกัวิทยาศาสตร์
นอ้ย 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง  ระดบัชั้น 
อนุบาล ๒ -๓  จ านวน ๓๕๔  คนไดล้งมือปฏิบติั
และทดลองเร่ืองง่ายๆ คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 

 

เ ด็ ก จ า นวน ๓๑๘  คน  
จากเด็กทั้งหมด๓๕๔ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๓ 

 
รักการอ่านเขียน เด็กโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล  าปาง ระดบัชั้น 

อนุบาล ๒-๓  จ านวน ๓๕๔  คน มีความสนใจ มี
นิสัยรักการอ่านเขียน สามารถอ่านออกเสียง 
พยญัชนะ สระ ตัวควบกล ้ าเขียนตัวหนังสือได้
ถูกตอ้ง และสามารถอ่านเน้ือเร่ืองสั้ นๆ แลว้สรุป
ใจความได ้ 
คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 
 

เด็กจ านวน   ๓๑๕ คน 
จากเด็กทั้ งหมด   ๓๕๔ 
คน    คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 
๘๘.๙๘ 
 

 ธนาคารความดี เด็กโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง  จ  านวน 
๔๙๖  คน ปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
สังคม มีระเบียบวินยั ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีความซ่ือสัตย ์
คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น  
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

เด็กจ านวน  ๔๕๖ คน 
จากเด็กทั้งหมด  ๔๙๖ คน      
คิดเป็นร้อยละ๙๑.๙๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที่  ๒    สร้างรากฐานคุณธรรมจริยธรรม  และ  วินัยในตนเอง 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) 
โครงการ 
กจิกรรม 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ กจิกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

     ๑.เด็กปฐมวยัทุก

คนไดรั้บการพฒันา

ดา้นร่างกาย อารมณ์-

จิตใจ สังคม และ

สติปัญญาเป็นองค์

รวมอยา่งสมดุลและมี

ความสุข 

 
 
 
 
 

เด็กดีมีวินยั เด็กโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง จ านวน 
๔๙๖ คน  มีวินยัในกิจวตัรประจ าวนัมีความ
รับผดิชอบ ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนัได ้รวมทั้ง
เป็นแบบอยา่งท่ีดีให้ผูอ่ื้น  คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

เด็กจ านวน ๔๖๐  คน จาก
เด็กทั้งหมด    ๔๙๖คน     
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๑  

 
เด็กไทยไหวง้าม เด็กโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง จ านวน 

๔๙๖  คน เป็นเด็กมีมารยาทในการไหวท่ี้งดงาม  
คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 

เด็กจ านวน๔๓๙ คน จาก
เด็กทั้งหมด    ๔๙๖ คน     
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๑ 
 
 

ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปางจ านวน 
๔๙๖ คน ไดม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้งประธานและรอง
ประธานนกัเรียนไดอ้ยา่งเสมอภาคกนัทุกคน คิด
เป็นร้อยละ  ๘๐ 

เด็กจ านวน ๔๗๑  คน 
จากเด็กทั้งหมด  ๔๙๖ คน     
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๖ 

 
ศุกร์สนุกกบัภาษา
พ้ืนเมือง 

ครู โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปางจ านวน 
๔๙๖คน รู้ความหมายของภาษาทอ้งถ่ิน คิดเป็น
ร้อยละ  ๘๐ 

เด็กจ านวน ๔๕๕ คน 
จากเด็กทั้งหมด ๔๙๖ คน     
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๓ 

ธรรมะส าหรับเด็ก
ปฐมวยั 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปางจ านวน  
๓๕๔คน  รู้จกัการปฏิบติัตนเป็นพุทธศาสนิกชน
ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าหลกัธรรมค า
สอนต่างๆไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได  ้คิดเป็นร้อย
ละ  ๘๐ 
 

เด็กจ านวน   ๓๒๕ คน 
จากเด็กทั้งหมด ๓๕๔ คน   
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที่  ๓  ส่งเสริมภูมปัิญญาท้องถิน่  และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) 
โครงการ 
กจิกรรม 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ กจิกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

     ๔ ผูป้กครอง 

ชุมชน และหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม

ในการพฒันาเด็ก

ปฐมวยั 

 

ทศันศึกษานอก
สถานท่ี  
- นัง่รถมา้ชม
เมือง 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล  าปางระดบัชั้น
อนุบาล ๑ จ านวน ๑๔๖ คน ท่ีไดไ้ปทศันศึกษา
เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัประวติั  แหล่ง
โบราณสถาน ของวดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

เด็กจ านวน  ๑๓๑ คน  
จากเด็กทั้งหมด  ๑๔๖คน    
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๓ 

 

ทศันศึกษานอก
สถานท่ี ณ ศนูย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การเรียนรู้ 
 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล  าปาง ระดบัชั้น 
อนุบาล ๒ จ านวน ๑๖๙  คน ท่ีไดไ้ปทศันศึกษา 
เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

เด็กจ านวน ๑๘๘ คน 
จากเด็กทั้งหมด ๑๙๖ คน     
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๔ 

 

-พิพิธภณัฑถ่์าน
หินลิกไนต์
เหมืองแม่เมาะ 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล  าปาง ระดบัชั้น
อนุบาล ๓  จ  านวน ๑๕๘  คน ไดรั้บความรู้จาก
การไปทศันศึกษานอกสถานท่ี ณ พิพิธภณัฑถ่์าน
หินลิกไนตเ์หมืองแม่เมาะ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

เด็กจ านวน ๑๔๙  คน  
จากเด็กทั้งหมด ๑๕๘ คน    
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๐ 

สวนสมุนไพรใน
โรงเรียน 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง จ านวน 
๔๙๖ คน   รู้จกัช่ือสมุนไพร สรรพคุณ และ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

เด็กจ านวน ๔๑๒  คน 
จากเด็กทั้งหมด ๔๙๖คน   
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๖ 

หลงัคาเขียวเพ่ือ
มลูนิธิอาสาเพ่ือน
พ่ึง 
( ภาฯ ) ยามยาก  

เด็กโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง จ านวน 
๔๙๖  คน มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการคดัแยก 
จดัเก็บ และการรีไซเคิล 
การลดปริมาณขยะ ลดปัญหาภาวะโลกร้อนและ
รู้จกัประโยชน์ของวสัดุเหลือใช ้ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
 

เด็กจ านวน ๔๖๗   คน 
จากเด็กทั้งหมด  ๔๙๖ คน    
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๕ 

 

 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที่  ๔ ครูและบุคลากรสามารถพัฒนาตนเองอย่างสม า่เสมอและต่อเน่ือง 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) 
โครงการ 
กจิกรรม 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ กจิกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

     ๒. ครูและ

บุคลากรไดรั้บการ

พฒันาตนเองอยา่ง

ต่อเน่ือง และมีความรู้ 

ความเขา้ใจ สามารถ

จดัประสบการณ์ท่ี

ส่งเสริมการเรียนรู้

ให้กบัเด็กทุกคน 

 

โครงการผลิตส่ือ/
เกมการศึกษาเพ่ือ
พฒันาเด็กปฐมวยั 

ครูและบุคลากร จ านวน ๓๓ คน สามารถผลิตส่ือ/
เกมการศึกษาท่ีมีความหลากหลาย สามารถน าไป
จดัการเรียนการสอน และพฒันาเด็กในทุกดา้น  
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

ครูจ านวน ๓๓  คน  
จากครูทั้งหมด ๓๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 

พฒันาบุคลากร ครูและบุคลากร จ านวน ๓๓ คน ไดรั้บการอบรม
เพ่ือพฒันาศกัยภาพในการท างาน และการ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

ครูจ านวน ๓๓  คน 
จากครูทั้งหมด ๓๓ คน  
คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 

โครงการสันทนา
การ 

ครูและบุคลากร จ านวน ๓๓ คนมีความสัมพนัธ์ท่ี
ดีระหว่างครู/บุคลากรในสถานศึกษาและมีขวญั
และก าลงัใจในการท างาน จ านวน ๓๓ คน      
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

ครูจ านวน ๓๓  คน  
จากครูทั้งหมด ๓๓ คน  
คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 

นิเทศครู ครูโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง มีการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและ
สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหว่างบุคคลอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
คิดเป็นร้อยละ๘๐ 

ครูจ านวน ๓๓  คน  
จากครูทั้งหมด ๓๓ คน  
คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที่  ๕   โรงเรียนบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าหมาย 

(ตามแผนพัฒนาฯ) 
โครงการ 
กจิกรรม 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ กจิกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

    ๓. มีภาพแวดลอ้ม 

ส่ือ เทคโนโลย ีและ

แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ

การส่งเสริม

พฒันาการเด็กปฐมวยั

อยา่งพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซอ้มอพยพ
อคัคีภยั 

ครู บุคลากรและเด็กจ านวน ๔๙๖ คน  มีความรู้ 
ความเขา้ใจในการดบัไฟอยา่งถูกวิธีและมีความรู้
ความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั  
คิดเป็นร้อยละ๘๐ 

เด็กจ านวน ๔๘๑  คน      
จากเด็กทั้งหมด    ๔๙๖ 
คน     คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๙๘ 

หนูนอ้ยพิชิต
ยงุลาย 

เด็กนกัเรียนอนุบาลปีท่ี ๒-๓โรงเรียนอนุบาล
พินิจวิทยา ล าปาง  จ  านวน ๓๕๔  คน ช่วยกนั
ท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์ยงุภายในโรงเรียน ชุมชน 
รอบ ๆ บริเวณ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 

เด็กจ านวน ๓๓๓ คน จาก
เด็กทั้งหมด    ๓๕๔ คน   
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๖ 

 
รวมพลงั
สร้างสรรคค์วาม
สะอาด 

นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง 
จ านวน ๔๙๖ คน  ไดช่้วยกนัท าความสะอาดและ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ไดเ้ห็นถึงความส าคญัของ
การท าความสะอาดและไดเ้รียนรู้ถึงการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
คิดเป็นร้อยละ  ๘๐  

เด็กจ านวน ๔๖๒ คน จาก
เด็กทั้งหมด    ๔๙๖ คน     
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๕ 

 

หนูนอ้ยรีไซเคิล นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปางจ านวน  
๔๕๓  คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

เด็กจ านวน  ๔๕๓      คน 
จากเด็กทั้งหมด  ๔๙๖  คน    
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๓ 

จดักิจกรรมนักเรียน 
(กิจกรรมวนัส าคญั 
ทางศาสนา 
กิจกรรมวนัส าคญั
อื่น  ๆ
 กิจกรรมวนัสถาปนา 
โรงเรียน 
กิจกรรมผา้ป่า
สามคัคี 
กิจกรรมกีฬาสี 
กิจกรรมงานวนัรับ
วฒิุบตัร อ.๓) 
ฯลฯ 

-  

นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง  
จ  านวน ๔๙๖ คนได ้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมทั้ง
ระหว่างครู/ผูป้กครอง/ชุมชน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากเด็กทั้งหมด ๔๙๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ  ๙๓.๑๑   
ของเด็กท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 
(๑๐ กิจกรรม) 



 

 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ 
กจิกรรม 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ กจิกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

 เสริมสร้าง
ความรู้สู่
ผูป้กครอง 

ผูป้กครองเด็กชั้นอนุบาลปีท่ี ๑ – ๓ จ านวน ๔๙๕ 
มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาท่ี  ไดรั้บฟัง
จากวิทยากร  และน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใชก้บั
เด็กได ้คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

ผูป้กครองจ านวน  ๔๐๑  
คน จากทั้งหมด ๔๙๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๑ 

 สาระวิทยาน าพา
ความรู้สู่ชุมชน 
อพว. 

ครู ผูป้กครอง  คิดเป็นจ านวนคร้ังท่ีเขา้ชมไม่นอ้ย
กว่า ๒๐๐ คร้ัง เป็นการเขา้ชมและรับรู้ขอ้มลูต่าง 
ๆ ของโรงเรียนจากครู ผูป้กครอง ชุมชน   ไดรั้บรู้
อยา่งทัว่ถึงกนัและเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างครู โรงเรียน/ผูป้กครอง- ชุมชนดว้ย 

ผูป้กครองเขา้เยีย่มชม
จ านวน ๒๐๐ คร้ัง  
จากทั้งหมด ๒๐๐ คร้ัง  
คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘.  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (รอบปีที่ผ่านมา) 
           ใหน้ าเสนอผลการประเมินเป็นตารางตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในปีนั้น ดงัน้ี 
           ๘.๑  ระดบัการศึกษาปฐมวยั  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

                 ระดับการศึกษาปฐมวยั      *  ใหบ้นัทึกระดบัคุณภาพ เช่น พอใช ้ ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

   ปรับปรุง   พอใช ้  ดี    ดีมาก   ดีเยีย่ม 
มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก      
มาตรฐานท่ี ๑ เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย     * 
มาตรฐานท่ี ๒ เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ     * 
มาตรฐานท่ี ๓ เด็กมีพฒันาการดา้นสังคม     * 

มาตรฐานท่ี ๔ เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา     * 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา      
มาตรฐานท่ี ๕ ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี        ประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 
    * 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

    * 

มาตรฐานท่ี ๗ แนวการจดัการศึกษา     * 
มาตรฐานท่ี ๘ สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของ  สถานศึกษาตาม 

ท่ีก  าหนดในกฎกระทรวง 
 

   *  

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
มาตรฐานท่ี ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ให้สถานศึกษา

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   *  

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา      
มาตรฐานท่ี ๑๐  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาปรัชญา 

วิสัยทศัน์ และจุดเนน้ของการศึกษาปฐมวยั 
   *  

มาตรฐานท่ี ๑๑  การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือยกระดบัคุณภาพให้สูงข้ึน 

   *  

มาตรฐานที่สถานศึกษาเพิ่มเติม      
มาตรฐานที ่……. ด้านมาตรการส่งเสริม      

 
 
  



 

 

๙. ประมาณการรายรับของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 (ใชข้อ้มูลนกัเรียนปีปัจจุบนัเป็นฐานในการคิดงบประมาณ) 

งบประมาณปีการศึกษา งบประมาณปีการศึกษา 

รายรับ ๖๑ ๖๒ ๖๓ รายจ่าย ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

เงินอุดหนุนรายหัว ๔,๐๕๘,๐๐๐ ๔,๐๗๘,๐๐๐ ๔,๐๙๘,๐๐๐ เงินเดือน-ค่าจา้ง ๕,๑๔๙,๐๐๐ ๕,๑๕๙,๐๐๐ ๕,๑๖๙,๐๐๐ 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐  ๑,๓๗๐,๐๐๐ งบพฒันา  
คุณภาพ 
การจดัการ
ศึกษา 

๑๓๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ 

ค่าธรรมเนียมอื่น    รายจ่าย 
อื่นๆ 

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๓๐,๐๐๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐ 

รายไดอ้ื่นๆ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๓๐,๐๐๐ ๙๖๐,๐๐๐     

รวม  ๖,๒๕๘,๐๐๐   ๖,๓๕๘,๐๐๐   ๖,๔๒๘,๐๐๐ รวม ๖,๓๗๙,๐๐๐  ๖,๔๓๙,๐๐๐ ๖,๔๙๙,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๑. วิสัยทัศน์ 
             โรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง  มุ่งพฒันาเด็กใหมี้ความพร้อมในทุกดา้น มีความ
ประพฤติดี  มีวนิยั    ใฝ่ศึกษา   มีคุณธรรม จริยธรรม  ด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
เหมาะสมตามวยั  เรียนรู้และปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมเหตุการณ์ในยคุปัจจุบนั โดยความร่วมมือจาก
ผูป้กครอง ชุมชนและทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง  ภายในปีพทุธศกัราช ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 
๒. พันธกิจ 

๒.๑. ส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการ ทางร่างกายอารมณ์ จิตใจ  สังคม  สติปัญญา มีคุณธรรม  
จริยธรรมอยา่งเหมาะสมตามวยั 

๒.๒.ส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรใหมี้การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

๒.๓.สนบัสนุนการจดัสภาพแวดลอ้ม และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมตามศกัยภาพ 

๒.๔.จดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายซ่ึงสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก น าหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาเสริมสร้างพฒันาการและการเรียนรู้

ของเด็ก 

๒.๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนในการพฒันาเด็กปฐมวยั 

 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑.เด็กปฐมวยัทุกคนไดรั้บการพฒันาดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สงัคม และสติปัญญาเป็น

องคร์วมอยา่งสมดุลและมีความสุข 

๓.๒. ครูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง และมีความรู้ ความเขา้ใจ 

สามารถจดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กบัเด็กทุกคน 

๓.๓. มีสภาพแวดลอ้ม ส่ือ เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมพฒันาการเด็ก

ปฐมวยัอยา่งพอเพยีง 

๓.๔.ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็กปฐมวยั 

๓.๕.โรงเรียนบริหารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
 



 

 

๔. อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 “เด็กมีมารยาทไทย” 

 เด็กมีมารยาทไทย หมายถึง การไหวแ้บบอนุบาลพนิิจวทิยาล าปาง  คือ ผูช้ายยนืตวัตรง  เทา้
ทั้งสองขา้งชิดกนั พนมมือไวท้ี่หนา้อก กม้ศีรษะลงใหป้ลายน้ิวโป้งทั้งสองขา้งอยูท่ี่ปลายจมูก  ผูห้ญิง 
พนมมือไหวห้นา้อก  กม้ศีรษะลงใหป้ลายน้ิวโป้งทั้งสองขา้งอยูท่ี่ปลายจมูก ถอยเทา้ขา้งที่ถนดัไป
ขา้งหลงัและยอ่ตวัลง  
 
๕. เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 “การมีวินัย” 
        การมีวนิยั  หมายถึง การปฏิบตัิตามระเบียบวนิยั ของโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยาล าปาง คือ  

-  มีวนิยัในการวางรองเทา้ 
-  มีวนิยัในการเขา้แถว 

       -  มีวนิยัในการรับประทานอาหาร 
                -  มีวนิยัในการเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖. กลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ กิจกรรมและฝ่ายที่
รับผิดชอบ         
   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ กิจกรรม 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

     ๑.เด็กปฐมวยัทุกคน

ไดรั้บการพฒันาดา้น

ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 

สงัคม และสติปัญญาเป็น

องคร์วมอยา่งสมดุลและมี

ความสุข 

--โครงการ  
ขยบักายสบายชีวา 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจ
วทิยา ล าปาง รู้จกัการออก
ก าลงักายดว้ยการเตน้แอโร
บิค/โยคะ/กิจกรรมทางกาย 
(สสส.) ตารางหรรษา เด็ก
รู้จกัตวัเลขผา่นการออก
ก าลงักาย และรักการออก
ก าลงักาย  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

  ฝ่ายพฒันาฯ 

 - โครงการหนูนอ้ยนกั
สร้างสรรค ์
 
 
 
 
 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจ
วทิยา     ล าปาง มีความ
สนใจในการวาดภาพระบาย
สี ป้ันดินน ้ ามนัทุกคนมี
ความคิด จินตนาการผา่น
ผลงานไดอ้ยา่งสร้างสรรค์
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

   ฝ่ายบริหารฯ 

 - โครงการหนูนอ้ยฟัน
สวย 

    เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจ
วทิยา 
ล าปาง รู้จกัแปรงฟันทุกวนั 
และมีสุขภาพอนามยัที่ดีใน
ช่องปาก   
 คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 
 

 ฝ่ายพฒันาฯ 



 

 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ กิจกรรม 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

 - โครงการบา้น
นกัวทิยาศาสตร์นอ้ย 

 เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจ
วทิยาล าปาง  ไดมี้การ
เรียนรู้ผา่นกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ โดยใช้
ประสาทสมัผสัทั้ง ๕ และ
มีการลงมือปฏิบตัิทดลอง
เร่ืองง่ายๆ 
 คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

   ฝ่ายพฒันาฯ 

 - โครงการหนูนอ้ยพชิิต
ยงุลาย 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจ
วทิยาล าปาง  ช่วยกนั
ท าลายแหล่งเพาะพนัธุย์งุ
ภายในโรงเรียน ชุมชน 
รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

 ฝ่ายบริหารฯ 

 - โครงการภาษาพา
เพลิน 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจ  
วทิยา 
ล าปาง มีความสนใจ  
มีนิสยัรัก 
การอ่านเขียน สามารถอ่าน 
ออกเสียง พยญัชนะ สระ  
ค าง่าย ๆได ้มีความกลา้ 
แสดงออกในการพดู 
การเล่าเร่ือง รวมไปถึงการ 
พดูการใช ้
ภาษาทอ้งถ่ิน 
ภาษาต่างประเทศง่าย ๆ ได ้
 คิดเป็นร้อยละ  ๘๕ 
 

ฝ่ายพฒันาฯ 



 

 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ กิจกรรม 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

- โครงการกิจกรรม
นกัเรียน 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจ
วทิยา ล าปาง ได ้เรียนรู้
และร่วมกิจกรรมตามที่ทาง
โรงเรียนฯก าหนดร่วมกนั
ทั้งครู/ผูป้กครอง/ชุมชน  
คิดเป็นร้อยละ   ๘๕ 

  ฝ่ายกิจการฯ 

 - โครงการกิจกรรม
วชิาการ 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจ
วทิยา ล าปาง เรียนรู้ผา่น
กิจกรรมต่าง ๆ โดยการลง
มือปฏิบตัิจริง มีการคิด
อยา่งมีระบบ มีเหตุ มีผล  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

  ฝ่ายพฒันาฯ 

 -โครงการธนาคารความ
ดี 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจ
วทิยาล าปาง ปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ วนิยัของ
โรงเรียนและสงัคม มี
ระเบียบวนิยัในตนเอง มี
ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความ
รับผดิชอบและมีความ
ซ่ือสตัยต่์อตนเองและ
ครอบครัว 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

ฝ่ายพฒันาฯ 

  

 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างรากฐานคุณธรรม จริยธรรมและวนัิยในตนเอง 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ กิจกรรม 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

     ๒. ครูและบุคลากร

ไดรั้บการพฒันาตนเอง

อยา่งต่อเน่ือง และมีความรู้ 

ความเขา้ใจ สามารถจดั

ประสบการณ์ที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ใหก้บัเด็กทุกคน 

 

- โครงการธรรมะกบั
เด็กปฐมวยั 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจ
วทิยาล าปาง ปฏิบตัิตน
ตามวนัส าคญัต่าง ๆ ได ้
เป็นการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม 
และปฏิบตัิตนเป็น
พทุธศาสนิกชนที่ดี   
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

  ฝ่ายพฒันาฯ 

 - โครงการเด็กดีมี
มารยาทงาม 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจ
วทิยาล าปาง มีวนิยัใน
กิจวตัรประจ าวนัมีความ
รับผดิชอบ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้มี
ความซ่ือสตัย ์มีระเบียบ
วนิยั ปฏิบตัิตามขอ้ตกลง
ร่วมกนัของโรงเรียน 
สงัคม คิดเป็น ท าเป็น 
แกปั้ญหาเป็น  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

  ฝ่ายพฒันาฯ 

 - โครงการส่งเสริม     
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจ
วทิยาล าปาง  ไดไ้ปใช้
สิทธ์ิเลือกประธาน
นกัเรียน  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 
 
 
 

  ฝ่ายพฒันาฯ 



 

 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ กิจกรรม 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

  - โครงการรวมพลงั
สร้างสรรคค์วามสะอาด 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจ
วทิยาล าปาง ช่วยกนัท า
ความสะอาดหอ้งเรียน 
รดน ้ าตน้ไม ้ดอกไม้
รวมถึงการเก็บขยะ
ภายในบริเวณโรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 
 

  ฝ่ายพฒันาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมภูมปัิญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ กิจกรรม 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

   ๓. มีสภาพแวดลอ้ม ส่ือ 
เทคโนโลย ีและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยัอยา่ง
พอเพยีง 

- โครงการหนูนอ้ยรักษ์
โลก 

 เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจ
วทิยา ล าปาง มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการคดั
แยก จดัเก็บ และการรี
ไซเคิล การลดปริมาณขยะ 
ลดปัญหา  ภาวะโลกร้อน
และรู้จกั   ประโยชน์ของ
วสัดุเหลือใช ้          
 คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

  ฝ่ายพฒันาฯ 

 - โครงการทศันศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจ
วทิยา ล าปาง น าความรู้จาก
การ 
ไปทศันศึกษานอกสถานที่ 
เช่น วดัพระแกว้ดอนเตา้ฯ 
วดัป่าฝาง ศูนย์
วทิยาศาสตร์เพือ่การเรียนรู้
จงัหวดัล าปาง พพิิธภณัฑ์
ถ่านหินลิกไนตแ์ม่เมาะ 
ฯลฯ  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

  ฝ่ายพฒันาฯ 

 - โครงการกาดหมั้วครัว 
อพว. 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจ
วทิยาล าปาง ไดร่้วม
กิจกรรมจ าลอง”
สถานการณ์จ าลองกาด”  
 
 

  ฝ่ายกิจการฯ 



 

 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ กิจกรรม 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

  หรือ ตลาด ของทาง
ภาคเหนือ และส่งเสริมให้
เด็กมีความกลา้แสดงออก 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

 

 - โครงการสวน
สมุนไพร 

ครู เด็ก และบุคลากร
โรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา 
ล าปาง มีแหล่งเรียนรู้
เก่ียวกบัพชืสมุนไพร และ
สามารถน าความรู้ที่ไดรั้บ
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

ฝ่ายบริหารฯ 

 -โครงการหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจ
วทิยา ล าปาง ไดเ้รียนรู้และ
ลงมือปฏิบติัเก่ียวกบั
หลกัสูตรทอ้งถ่ินของ
ตนเอง  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

ฝ่ายวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ ครูและบุคลากรสามารพัฒนาตนเองอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ กิจกรรม 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

     ๔.ผูป้กครอง ชุมชน 

และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งมี

ส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก

ปฐมวยั 

 

 

- โครงการพฒันา
บุคลากร 

ครูและบุคลากรโรงเรียน
อนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง 
ไดรั้บการอบรมเพือ่พฒันา
ศกัยภาพในการท างาน 
และการน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

  ฝ่ายวิชาการฯ 

    - โครงการนิเทศครู ครูและบุคลากรโรงเรียน
อนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง 
สามารถผลิตส่ือ/เกม
การศึกษาที่มีความ
หลากหลาย สามารถน าไป
จดัการเรียนการสอน และ
พฒันาเด็กในทุกดา้นได ้
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

  ฝ่ายวิชาการฯ 

    -โครงการพฒันาวชิาการ ครูและบุคลากร มีความ
เขา้ใจในการจดัท า
หลกัสูตรส าหรับเด็ก
ปฐมวยั จดัท าวิจยัในชั้น
เรียน การวดัผล 
ประเมินผลเด็ก และไดรั้บ
การนิเทศการสอน เพือ่
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
(PLC) 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 
 

  ฝ่ายวิชาการฯ 



 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ โรงเรียนบริหารจัดการด้วยหลกัธรรมาภิบาล 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนาฯ) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ กิจกรรม 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

     ๔.ผูป้กครอง ชุมชน และ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งมีส่วน

ร่วมในการพฒันาเด็ก

ปฐมวยั 

 
 

- โครงการฝึกซอ้ม 
อพยพหนีไฟ 

ครู บุคลากรและเด็ก
โรงเรียน อนุบาลพนิิจ
วทิยา ล าปาง มีความรู้ 
ความเขา้ในการหนีไฟ ดบั
ไฟอยา่งถูกวธีิและมี
ความรู้ความเขา้ในไปใน
ทิศทางเดียวกนั   
คิดเป็นร้อยละ  ๘๕ 

   ฝ่ายบริหารฯ 

  - โครงการสวสัดิการครู ครูและบุคลากรของ
โรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา 
ล าปาง ไดรั้บการดูแลใน
สวสัดิการความช่วยเหลือ
ในดา้นคุณภาพชีวติ การ
เยีย่มเยยีนสร้างขวญั
ก าลงัใจใหแ้ก่ครู บุคลากร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

ฝ่ายบริหารฯ 

  - โครงการสาระวทิยา
น าพาความรู้สู่ชุมชน 
อพว. 

ครู บุคลากร และ
ผูป้กครอง โรงเรียน
อนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง
เขา้ร่วมชมขอ้มูลของทาง
โรงเรียนฯผา่น เวบ็ไซต ์ 
Face book แผน่พบั การจดั
รายการวทิย ุรวมถึงการเขา้
ใชก้ลอ้ง CCTV ของ
ผูป้กครอง 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

   ฝ่ายกิจการฯ 



 

 

ส่วนที่ ๓ แผนการด าเนินโครงการ กิจกรรม 

๑. โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ จ าแนกตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ(บาท) ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑. ฝ่ายบริหารทั่วไปและอาคารสถานที่ 
  ๑.๑  โครงการหนูนอ้ยนกัสร้างสรรค  ์
  ๑.๒  โครงการหนูนอ้ยพชิิตยงุลาย     
  ๑.๓ โครงการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 
  ๑.๔  โครงการสวสัดิการครู 
 
๒. ฝ่ายฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 
   ๒.๑  โครงการหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
   ๒.๒ โครงการพฒันาบุคลากร 
   ๒.๓ โครงการนิเทศครู 
              ๑) กิจกรรมเกมการศึกษาเพือ่พฒันาเด็ก 
 
๓. ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
   ๓.๑ โครงการสุขกายสบายชีวา 
           ๑) กิจกรรมเตน้แอโรบิค 
           ๒) กิจกรรมตารางหรรษา 
           ๓) กิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุก 
           ๔)โครงการหนูนอ้ยรักโยคะ 
   ๓.๒ โครงการหนูนอ้ยฟันสวย 
  ๓.๓ โครงการบา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย 
  ๓.๔ โครงการภาษาพาเพลิน 
          ๑) กิจกรรม รักการอ่านเขียน 
          ๒) กิจกรรม ศุกร์สนุกภาษาพื้นเมือง 
          ๓) กิจกรรม อ่านข่าวเล่าเร่ือง 
          ๔) กิจกรรม นิทานหุ่นมือ 

 
          ๕,๐๐๐ 
          ๔,๕๐๐ 
          ๒๐,๐๐๐ 
          ๒๐,๐๐๐ 
 
 
        ๑๐,๐๐๐ 
        ๑๕,๐๐๐ 
        ๕๐๐ 
 
 
 
          ๑,๐๐๐ 
          
        
 
 
          ๒,๕๐๐ 
          ๗,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 
      
           
 
 

 
  พ.ค.๖๑-มี.ค.๖๒ 
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  ๓.๕ โครงการกิจกรรมวชิาการ 
   
๓.๖ โครงการเด็กดีมีมารยาทงาม 
           ๑) กิจกรรม เด็กดีมีวนิยั 
           ๒) กิจกรรม เด็กไทยไหวง้าม 
 ๓.๗ โครงการธนาคารความดี 
  ๓.๘ โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
  ๓.๙ โครงการรวมพลงัสร้างสรรคค์วามสะอาด 
  ๓.๑๐ โครงการหนูนอ้ยรักษโ์ลก 
           ๑) กิจกรรมหนูนอ้ยรีไซเคิล 
          ๒) กิจกรรมหลงัคาเขียวเพือ่มูลนิธิอาสา
เพือ่นพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก 
  ๓.๑๑ โครงการทศันศึกษา 
   
๔. ฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ 
   ๔.๑  โครงการกิจกรรมนกัเรียน 
   ๔.๒ โครงการกาดหมั้วครัว อพว. 
   ๔.๔ โครงการสาระวทิยาน าพาความรู้สู่ชุมชน 
อพว. 
   ๔.๕ โครงการธรรมะกบัเด็กปฐมวยั 
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          ๑,๕๐๐ 
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         ๔,๕๐๐ 
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รวมงบประมาณทั้งส้ิน ๒๘๒,๗๐๐ บาท   
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๔  การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

                 การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด า เนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี                           
มีความส าคญัต่อ      การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จะตอ้งมีการวางแผนการด าเนินงาน
ใหช้ดัเจน สามารถปฏิบติัไดจ้ริง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนที่ก  าหนดไว ้
     แผนการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
อาจจะประกอบดว้ยประเด็นต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา ดงัน้ี 
 

๑.ฝ่ายบริหารทั่วไปและอาคารสถานที่ 
 

เป้าหมาย 
(ตามแผนฯ) 

โครงการ 
กจิกรรม 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ โครงการ 
กจิกรรม 

วธิีการและ 
เคร่ืองมอื 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิด 
ชอบและ 
ผู้ประเมิน 

     ๑.เด็กปฐมวยัทุก

คนไดรั้บการพฒันา

ดา้นร่างกาย อารมณ์-

จิตใจ สงัคม และ

สติปัญญาเป็นองค์

รวมอยา่งสมดุลและ

มีความสุข 

 

-โครงการหนู
นอ้ยนกั
สร้างสรรค ์

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจ
วทิยา ล าปาง มีความ
สนใจในการวาดภาพ
ระบายสี ป้ันดินน ้ ามนั ทุก
คนมีความคิด จินตนาการ
ผา่นผลงานไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

 

-การสงัเกต 
-การสนทนา 
ซกัถาม 
-แบบประเมิน 

พ.ค.๖๑-
มี.ค.๖๒ 

 

     ๓. มี
สภาพแวดลอ้ม ส่ือ 
เทคโนโลย ีและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การส่งเสริม
พฒันาการเด็ก
ปฐมวยัอยา่งพอเพยีง 

-โครงการหนู
นอ้ยพชิิตยงุลาย 

เด็กนกัเรียนอนุบาลปีที่ 
๒-๓โรงเรียนอนุบาล
พนิิจวทิยา ล าปาง  จ  านวน 
๓๕๔  คน ช่วยกนัท าลาย
แหล่งเพาะพนัธุย์งุภายใน
โรงเรียน ชุมชน รอบ ๆ 
บริเวณ โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ  ๘๐ 
 

-การสงัเกต 
-การสนทนา 
ซกัถาม 
-แบบประเมิน 

พ.ค.๖๑-
มี.ค.๖๒ 

 



 

 

เป้าหมาย 
(ตามแผนฯ) 

โครงการ 
กจิกรรม 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ โครงการ 
กจิกรรม 

วธิีการและ 
เคร่ืองมอื 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิด 
ชอบและ 
ผู้ประเมิน 

     ๔.ผูป้กครอง 

ชุมชน และ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

มีส่วนร่วมในการ

พฒันาเด็กปฐมวยั 

 

-โครงการสวน
สมุนไพรใน
โรงเรียน 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจ
วทิยา ล าปาง จ านวน 
๔๙๖ คน   รู้จกัช่ือ
สมุนไพร สรรพคุณ และ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั
ได ้คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา 
ซกัถาม 
-แบบประเมิน 

พ.ค.๖๑-
มี.ค.๖๒ 

 

     ๕.โรงเรียนบริหาร
จดัการดว้ยหลกั 
ธรรมาภบิาล 
 

- โครงการ
ฝึกซอ้ม 
อพยพหนีไฟ 

ครู บุคลากรและเด็ก
โรงเรียน อนุบาลพนิิจ
วทิยา ล าปาง มีความรู้ 
ความเขา้ในการหนีไฟ 
ดบัไฟอยา่งถูกวธีิและมี
ความรู้ความเขา้ในไปใน
ทิศทางเดียวกนั   
คิดเป็นร้อยละ  ๘๕ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา 
ซกัถาม 
-แบบประเมิน 
-แบบประเมิน
ความพงึพอใจ 

พ.ค.๖๑-
มี.ค.๖๒ 

 

 - โครงการ
สวสัดิการครู 

ครูและบุคลากรของ
โรงเรียนอนุบาลพนิิจ
วทิยา ล าปาง ไดรั้บการ
ดูแลในสวสัดิการความ
ช่วยเหลือในดา้นคุณภาพ
ชีวติ การเยีย่มเยยีนสร้าง
ขวญัก าลงัใจใหแ้ก่ครู 
บุคลากร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา 
ซกัถาม 
-แบบประเมิน 
-แบบประเมิน
ความพงึพอใจ 

พ.ค.๖๑-
มี.ค.๖๒ 

 

 

 

 



 

 

๒.ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนฯ) 

โครงการ 
กจิกรรม 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ โครงการ 
กจิกรรม 

วธิีการและ 
เคร่ืองมอื 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิด               
ชอบและ 
ผู้ประเมิน 

     ๔.ผูป้กครอง 

ชุมชน และ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

มีส่วนร่วมในการ

พฒันาเด็กปฐมวยั 

   
 
 

-โครงการ
หลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 

ครูและบุคลากรโรงเรียน
อนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง 
ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัสูตร 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา 
ซกัถาม 
-แบบประเมิน 
-แบบประเมิน
ความพงึพอใจ 

พ.ค.๖๑-
มี.ค.๖๒ 

 

- โครงการ
พฒันาบุคลากร 

ครูและบุคลากรโรงเรียน
อนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง 
ไดรั้บการอบรมเพือ่พฒันา
ศกัยภาพในการท างาน และ
การน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา 
ซกัถาม 
-แบบประเมิน 
-แบบประเมิน
ความพงึพอใจ 

พ.ค.๖๑-
มี.ค.๖๒ 

 

   - โครงการ
นิเทศ 
ครู 

ครูและบุคลากรโรงเรียน
อนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง 
สามารถผลิตส่ือ/เกม
การศึกษาที่มีความ
หลากหลาย สามารถน าไป
จดัการเรียนการสอน และ
พฒันาเด็กในทุกดา้นได ้
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา 
ซกัถาม 
-แบบประเมิน 
-แบบประเมิน
ความพงึพอใจ 

พ.ค.๖๑-
มี.ค.๖๒ 

 

      
       
 
 
 



 

 

  ๓.ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
 

เป้าหมาย 
(ตามแผนฯ) 

โครงการ 
กจิกรรม 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ โครงการ 
กจิกรรม 

วธิีการและ 
เคร่ืองมอื 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิด               
ชอบและ 
ผู้ประเมิน 

๑.เด็กปฐมวยัทุกคน

ไดรั้บการพฒันาดา้น

ร่างกาย อารมณ์-

จิตใจ สงัคม และ

สติปัญญาเป็นองค์

รวมอยา่งสมดุลและ

มีความสุข 

   - โครงการขยบั
กายสบายชีวา 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา 
ล าปาง มีพฒันาการทั้ง ๔ ดา้น
เป็นไปตามวยั  เรียนรู้ตวัเลขผา่น
การออกก าลงักาย 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา 
ซกัถาม 
-แบบ
ประเมิน 

พ.ค.๖๑-
มี.ค.๖๒ 

 

- โครงการหนู
นอ้ยฟันสวย 

    เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา 
ล าปาง รู้จกั แปรงฟันทุกวนั และ
มีสุขภาพอนามยัที่ดีในช่องปาก   
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 
 

-การสงัเกต 
-การสนทนา 
ซกัถาม 
-แบบ
ประเมิน 

พ.ค.๖๑-
มี.ค.๖๒ 

 

- โครงการบา้น
นกัวทิยาศาสตร์
นอ้ย 

 เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา 
ล าปาง  ไดมี้การเรียนรู้ผา่น
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
โดยใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง ๕ 
และมีการลงมือปฏิบตัิทดลอง
เร่ืองง่ายๆ 
 คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา 
ซกัถาม 
-แบบ
ประเมิน 

พ.ค.๖๑-
มี.ค.๖๒ 

 

 - โครงการ
ภาษาพาเพลิน 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา 
ล าปาง มีความสนใจ มีนิสยัรัก
การอ่านเขียน สามารถอ่านออก
เสียง พยญัชนะ สระ ค  าง่าย ๆได ้
มีความกลา้แสดงออกในการพดู 
การเล่าเร่ือง รวมไปถึงการพดู
การใชภ้าษาทอ้งถ่ิน 
ภาษาต่างประเทศง่าย ๆ ได ้คิด 
เป็นร้อยละ  ๘๕ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา 
ซกัถาม 
-แบบ
ประเมิน 

พ.ค.๖๑-
มี.ค.๖๒ 

 



 

 

เป้าหมาย 
(ตามแผนฯ) 

โครงการ 
กจิกรรม 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ โครงการ 
กจิกรรม 

วธิีการและ 
เคร่ืองมอื 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิด               
ชอบและ 
ผู้ประเมิน 

 - โครงการ
กิจกรรม
วชิาการ 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา 
ล าปาง เรียนรู้ผา่นกิจกรรมต่าง 
ๆ โดยการลงมือปฏิบตัิจริง มี
การคิดอยา่งมีระบบ มีเหตุ 
มีผล คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา 
ซกัถาม 
-แบบ
ประเมิน 

พ.ค.๖๑-
มี.ค.๖๒ 

 

 -โครงการ
ธนาคารความดี 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา 
ล าปาง  จ  านวน ๔๙๖  คน 
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน สังคม มีระเบียบวนิยั 
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีความซ่ือสตัย ์
คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา 
ซกัถาม 
-แบบ
ประเมิน 

พ.ค.๖๑-
มี.ค.๖๒ 

 

     ๒. ครูและ

บุคลากรไดรั้บการ

พฒันาตนเองอยา่ง

ต่อเน่ือง และมี

ความรู้ ความเขา้ใจ 

สามารถจดั

ประสบการณ์ที่

ส่งเสริมการเรียนรู้

ใหก้บัเด็กทุกคน 

 
 
 
 
 

- โครงการ
ธรรมะกบัเด็ก
ปฐมวยั 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา 
ล าปาง ปฏิบตัิตนตามวนัส าคญั
ต่าง ๆ ได ้เป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบตัิตนเป็น
พทุธศาสนิกชนที่ดี   
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา 
ซกัถาม 
-แบบ
ประเมิน 

พ.ค.๖๑-
มี.ค.๖๒ 

 

- โครงการเด็ก
ดีมีมารยาทงาม 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา 
ล าปาง มีวนิยัในกิจวตัร
ประจ าวนัมีความรับผดิชอบ   
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้มีความซ่ือสตัย ์             
มีระเบียบวนิยั ปฏิบตัิตาม
ขอ้ตกลงร่วมกนัของโรงเรียน 
สงัคม คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหา
เป็น  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา 
ซกัถาม 
-แบบ
ประเมิน 

พ.ค.๖๑-
มี.ค.๖๒ 

 



 

 

เป้าหมาย 
(ตามแผนฯ) 

โครงการ 
กจิกรรม 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ โครงการ 
กจิกรรม 

วธิีการและ 
เคร่ืองมอื 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิด               
ชอบและ 
ผู้ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการ
ส่งเสริม     
ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา 
ล าปาง  ไดไ้ปใชสิ้ทธ์ิเลือก
ประธานนกัเรียน  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 
 

-การสงัเกต 
-การสนทนา 
ซกัถาม 
-แบบ
ประเมิน 

พ.ค.๖๑-
มี.ค.๖๒ 

 

 - โครงการรวม
พลงัสร้างสรรค์
ความสะอาด 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา 
ล าปาง ช่วยกนัท าความสะอาด
หอ้งเรียน รดน ้ าตน้ไม ้ดอกไม้
รวมถึงการเก็บขยะภายใน
บริเวณโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
๘๕ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา 
ซกัถาม 
-แบบ
ประเมิน 

พ.ค.๖๑-
มี.ค.๖๒ 

 

     ๓. มี
สภาพแวดลอ้ม ส่ือ 
เทคโนโลย ีและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การส่งเสริม
พฒันาการเด็ก
ปฐมวยัอยา่งพอเพยีง 
 
 
 
 
 

- โครงการเด็ก
รักษโ์ลก 
 

 เด็กโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา 
ล าปาง มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การคดัแยก จดัเก็บ และการรีไซเคิล 
การลดปริมาณขยะ ลดปัญหา  ภาวะ     
โลกร้อนและรู้จกั   ประโยชน์ของ
วสัดุเหลือใช ้  คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา 
ซกัถาม 
-แบบ
ประเมิน 

พ.ค.๖๑-
มี.ค.๖๒ 

 

- โครงการทศัน
ศึกษา 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา 
ล าปาง น าความรู้จากการ 
ไปทศันศึกษานอกสถานท่ี เช่น วดั
พระแกว้ดอนเตา้ฯ วดัป่าฝาง ศนูย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้จงัหวดั
ล าปาง พิพิธภณัฑถ่์านหินลิกไนตแ์ม่
เมาะ ฯลฯ  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา 
ซกัถาม 
-แบบ
ประเมิน 

พ.ค.๖๑-
มี.ค.๖๒ 

 

 



 

 

๔.ฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพนัธ์ 
 

เป้าหมาย 
(ตามแผนฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัความส าเร็จ 
โครงการ กิจกรรม 

วิธีการและ 
เคร่ืองมือ 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิด  
ชอบและ 
ผู้ประเมิน 

     ๑.เด็กปฐมวยัทุก

คนไดรั้บการพฒันา

ดา้นร่างกาย อารมณ์-

จิตใจ สงัคม และ

สติปัญญาเป็นองค์

รวมอยา่งสมดุลและ

มีความสุข 

  - โครงการ
กิจกรรม
นกัเรียน 

เด็กโรงเรียนอนุบาล
พนิิจวทิยา ล าปาง ได ้
เรียนรู้และร่วม
กิจกรรมตามที่ทาง
โรงเรียนฯก าหนด
ร่วมกนัทั้งครู/
ผูป้กครอง/ชุมชน  
คิดเป็นร้อยละ   ๘๕ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา 
ซกัถาม 
-แบบประเมิน 

พ.ค.๖๑-
มี.ค.๖๒ 

 

     ๓. มีสภาพแวดลอ้ม            
ส่ือ เทคโนโลย ีและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ
การส่งเสริมพฒันาการ
เด็กปฐมวยัอยา่ง
พอเพียง 

- โครงการ
กาดหมั้วครัว 
อพว. 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพินิจ
วิทยา ล าปาง ไดร่้วม
กิจกรรมจ าลอง”
สถานการณ์จ าลองกาด” 
หรือ ตลาด ของทาง
ภาคเหนือ และส่งเสริม
ให้เด็กมีความกลา้
แสดงออก 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

-การสังเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 

พ.ค.๖๑-
มี.ค.๖๒ 

 

     ๕.โรงเรียนบริหาร
จดัการดว้ยหลกัธรรมาภิ
บาล 
 

 - โครงการสาระ
วิทยาน าพาความรู้
สู่ชุมชน อพว. 

ครู บุคลากร และ
ผูป้กครอง โรงเรียน
อนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง
เขา้ร่วมชมขอ้มลูของทาง
โรงเรียนฯผา่น เวบ็ไซต ์ 
Face book แผน่พบั การ
จดัรายการวิทย ุรวมถึง
การเขา้ใชก้ลอ้ง CCTV 
ของผูป้กครอง 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

-การสังเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

พ.ค.๖๑-
มี.ค.๖๒ 

 



 

 

ตอนที่ ๕ 
  การประเมิน จัดเก็บ รายงานผลโครงการ กิจกรรม 

และรายงานผลหรือสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๑. การประเมนิโครงการ กิจกรรมตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 การประเมินโครงการ กิจกรรม ควรก าหนดวิธีการและสร้างเคร่ืองมือใหค้รอบคลุม
วตัถุประสงค ์หรือตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ กิจกรรมนั้น การประเมินมีวธีิการและเคร่ืองมือที่
หลากหลาย  ดงัน้ี 

 
๑.ฝ่ายบริหารทั่วไปและอาคารสถานที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม วิธีการและเคร่ืองมือ 

-โครงการหนูนอ้ยนกั
สร้างสรรค ์

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง มีความสนใจ
ในการวาดภาพระบายสี ป้ันดินน ้ ามนั ทุกคนมี
ความคิด จินตนาการผา่นผลงานไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

 

-การสงัเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 

-หนูนอ้ยพชิิตยงุลาย เด็กนกัเรียนอนุบาลปีที่ ๒-๓โรงเรียนอนุบาลพนิิจ
วทิยา ล าปาง  จ  านวน ๓๕๔  คน ช่วยกนัท าลายแหล่ง
เพาะพนัธุย์งุภายในโรงเรียน ชุมชน รอบ ๆ บริเวณ 
โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 

-สวนสมุนไพรในโรงเรียน เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง จ านวน ๔๙๖ 
คน   รู้จกัช่ือสมุนไพร สรรพคุณ และน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม วิธีการและเคร่ืองมือ 



 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม วิธีการและเคร่ืองมือ 

- โครงการฝึกซอ้มอพยพ
หนีไฟ 

ครู บุคลากรและเด็กโรงเรียน อนุบาลพนิิจวทิยา 
ล าปาง มีความรู้ ความเขา้ในการหนีไฟ ดบัไฟอยา่ง
ถูกวธีิและมีความรู้ความเขา้ในไปในทิศทางเดียวกนั   
คิดเป็นร้อยละ  ๘๕ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 
-แบบประเมินความพงึ
พอใจ 

 - โครงการสวสัดิการครู ครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง 
ไดรั้บการดูแลในสวสัดิการความช่วยเหลือในดา้น
คุณภาพชีวติ การเยีย่มเยยีนสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่ครู 
บุคลากร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 
-แบบประเมินความพงึ
พอใจ 

 
๒.ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรม วิธีการและเคร่ืองมือ 

-โครงการหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง 
ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในหลกัสูตร 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 
 

-การสงัเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

- โครงการพฒันาบุคลากร ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง 
ไดรั้บการอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพในการท างาน และ
การน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได้  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

   - โครงการนิเทศครู ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง 
สามารถผลิตส่ือ/เกมการศึกษาที่มีความหลากหลาย 
สามารถน าไปจดัการเรียนการสอน และพฒันาเดก็ใน
ทุกดา้นได ้
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 
-แบบประเมินความพงึ
พอใจ 



 

 

๓.ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัความส าเร็จ โครงการ กิจกรรม 
วิธีการและ 
เคร่ืองมือ 

   - โครงการขยบักายสบาย
ชีวา 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง รู้จกัการออก
ก าลงักายดว้ยการเตน้แอโรบิค/โยคะ/กิจกรรมทางกาย 
(สสส.) ตารางหรรษา เด็กรู้จกัตวัเลขผา่นการออกก าลงั
กาย และรักการออกก าลงักาย  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 

- โครงการหนูนอ้ยฟันสวย     เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา 
ล าปาง รู้จกั แปรงฟันทุกวนั และมีสุขภาพอนามยัที่ดี
ในช่องปาก    
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 
 

-การสงัเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 

- โครงการบา้น
นกัวทิยาศาสตร์นอ้ย 

 เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง  ไดมี้การเรียนรู้
ผา่นกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ โดยใชป้ระสาท
สมัผสัทั้ง ๕ และมีการลงมือปฏิบติัทดลองเร่ืองง่ายๆ 
 คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 
 

-การสงัเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 

- โครงการภาษาพาเพลิน เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง มีความสนใจ มี
นิสยัรักการอ่านเขียน สามารถอ่านออกเสียง พยญัชนะ 
สระ ค  าง่าย ๆได ้มีความกลา้แสดงออกในการพดู การ
เล่าเร่ือง รวมไปถึงการพดูการใชภ้าษาทอ้งถ่ิน 
ภาษาต่างประเทศง่าย ๆ ได ้ 
คิดเป็นร้อยละ  ๘๕ 
 

-การสงัเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 

- โครงการกิจกรรมวชิาการ เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง เรียนรู้ผา่น
กิจกรรมต่าง ๆ โดยการลงมือปฏิบติัจริง มีการคิดอยา่ง
มีระบบ มีเหตุ มีผล คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 
 

-การสงัเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 



 

 

- โครงการธรรมะกบัเด็ก
ปฐมวยั 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง ปฏิบตัิตนตาม
วนัส าคญัต่าง ๆ ได ้เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบตัิตนเป็นพทุธศาสนิกชนที่ดี   
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 
 

-การสงัเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 

- โครงการเด็กดีมีมารยาท
งาม 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง มีวนิยัใน
กิจวตัรประจ าวนัมีความรับผดิชอบ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้มี
ความซ่ือสตัย ์มีระเบียบวนิยั ปฏิบตัิตามขอ้ตกลง
ร่วมกนัของโรงเรียน สงัคม คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหา
เป็น  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

 

-การสงัเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 

- โครงการส่งเสริม     
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง  ไดไ้ปใชสิ้ทธ์ิ
เลือกประธานนกัเรียน  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

 
 

-การสงัเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 

 - โครงการรวมพลงั
สร้างสรรคค์วามสะอาด 

เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง ช่วยกนัท า
ความสะอาดหอ้งเรียน รดน ้ าตน้ไม ้ดอกไมร้วมถึงการ
เก็บขยะภายในบริเวณโรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 
 

-การสงัเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 

- โครงการเด็กรักษโ์ลก 
 

 เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง มีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการคดัแยก จดัเก็บ และการรีไซเคิล การ
ลดปริมาณขยะลดปัญหาภาวะโลกร้อนและรู้จกั
ประโยชน์ของวสัดุเหลือใช ้          
 คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 
 
 

-การสงัเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 



 

 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัความส าเร็จ โครงการ กิจกรรม 
วิธีการและ 
เคร่ืองมือ 

- โครงการทศันศึกษา เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง น าความรู้จาก
การ 
ไปทศันศึกษานอกสถานที่ เช่น วดัพระแกว้ดอนเตา้ฯ 
วดัป่าฝาง ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพือ่การเรียนรู้จงัหวดั
ล าปาง พพิธิภณัฑถ่์านหินลิกไนตแ์ม่เมาะ ฯลฯ  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 
 

-การสงัเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 

-โครงการธนาคารความดี เด็กโรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยาล าปาง ปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน สงัคม มีระเบียบวนิยั ใฝ่เรียน 
ใฝ่รู้ มีความซ่ือสตัยค์ิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

-การสงัเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 

 
๔.ฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพนัธ์ 
 

โครงการ 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัความส าเร็จ โครงการ กิจกรรม 
วิธีการและ 
เคร่ืองมือ 

  - โครงการกิจกรรมนกัเรียน เด็กโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง ได ้เรียนรู้และร่วม
กิจกรรมตามท่ีทางโรงเรียนฯก าหนดร่วมกนัทั้งครู/ผูป้กครอง/
ชุมชน  
คิดเป็นร้อยละ   ๘๕ 

-การสังเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 

- โครงการกาดหมั้วครัว อพว. เด็กโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง ไดร่้วมกิจกรรมจ าลอง”
สถานการณ์จ าลองกาด” หรือ ตลาด ของทางภาคเหนือ และ
ส่งเสริมให้เด็กมีความกลา้แสดงออก 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

-การสังเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 

- โครงการสาระวิทยาน าพา
ความรู้สู่ชุมชน อพว. 

ครู บุคลากร และผูป้กครอง โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ล าปาง
เขา้ร่วมชมขอ้มลูของทางโรงเรียนฯผา่น เวบ็ไซต ์ Face book 
แผน่พบั การจดัรายการวิทย ุรวมถึงการเขา้ใชก้ลอ้ง CCTV 
ของผูป้กครอง 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

-การสังเกต 
-การสนทนา ซกัถาม 
-แบบประเมิน 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 



 

 

๒. การจัดเก็บรวบรวมโครงการ กิจกรรม 
 เม่ือด าเนินโครงการ กิจกรรมเสร็จส้ินแล้ว ผู ้รับผิดชอบควรมีการจัดเก็บข้อมูล 
รายละเอียด   การด าเนินโครงการ กิจกรรมอยา่งเป็นระบบ ประกอบดว้ย  
 ๒.๑ รายงานผลหรือสรุปผลการด าเนินโครงการ กิจกรรม 
 ๒.๒ ขอ้มูลและรายละเอียดของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ควรจดัเก็บให้เป็นระบบ
ตามวงจรคุณภาพ PDCA ดงัน้ี 
 ๒.๒.๑  P (plan) เช่น  
  - โครงการ     
  - กิจกรรม 
 ๒.๒.๒  D (Do)   เช่น  
  - ค  าสัง่แต่งตั้งคณะท างาน/กรรมการ  
  - หนงัสือเชิญประชุม บนัทึกการประชุม 
  - หลกัฐานการประสานงาน เช่น การเชิญวทิยากร การขออนุญาต 
  - ศึกษาดูงาน การขอใชส้ถานที่ การติดต่อค่ายลูกเสือ เป็นตน้ 
  - เอกสารที่เก่ียวขอ้ง เช่น ตารางการอบรม เอกสารประกอบ การอบรม เป็นตน้ 

 
   ๒.๒.๓  C (Check) เช่น  
  - ขอบข่าย/ กรอบการก ากบั ติดตามและประเมินผล 
  -  การด าเนินโครงการ กิจกรรมตามวตัถุประสงคห์รือตวัช้ีวดั ความส าเร็จ 
  - ผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินโครงการ กิจกรรม  
   ๒.๒.๔  A (Action) เช่น  

  - วธีิการน าผลการประเมินไปใช ้ 

 ๒.๓ ภาคผนวก เช่น เคร่ืองมือการประเมิน ภาพประกอบ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 



 

 

๓.  การรายงานผล หรือสรุปผลการด าเนินโครงการ กิจกรรม 

 หลังจากการด าเนินโครงการ กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
กิจกรรม         ควรจดัท ารายงานผล หรือสรุปผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมเพื่อเสนอผูบ้ริหารและ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนรับทราบ และให้ความเห็นชอบ รวมทั้งน าไปใช้เป็นขอ้มูลในการ
พฒันาการด าเนินโครงการ กิจกรรมให้ประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้ นต่อไป อาจใช้รูปแบบตามความ
เหมาะสม ดงัน้ี 
 
 แบบฟอร์มการสรุปโครงการเมือ่ส้ินสุดปีการศึกษา 
 ๑.ช่ือโครงการ  
                 
…………………………………………………………………………………………………….    
 ๒. ความเป็นมา (จากหลกัการและเหตุผล) 
  
.............................................................................................................................................................. 
 ๓. วตัถุประสงค ์ 
 
..............................................................................................................................................................
 ๔. เป้าหมาย  
  ๔.๑  เชิงคุณภาพ : 
 
..............................................................................................................................................................
  ๔.๒  เชิงปริมาณ : 
     
..............................................................................................................................................................
 ๕.  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  
              
..............................................................................................................................................................
 ๖.  ผลการด าเนินงาน     
..............................................................................................................................................................
  



 

 

๗.  งบประมาณ  
  
……………………………………………………………………………………………………… 
  
๘.  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
  
๙. ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานต่อไป  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
  
๑๐. ผูร้ายงาน  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
  
๑๑. ความคิดเห็นผูบ้ริหาร        
             
……………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี เป็นการน าผลที่เกิดจากการ
ก ากบั ติดตามผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการประจ าปีมาจดัท ารายงานอยา่งน้อย
ปีละ ๒ คร้ัง (ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง) เพื่อรายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน รวมทั้ง  น าขอ้มูลไปใชใ้นการปรับ/พฒันาแผนปฏิบตัิการประจ าปีให้มีคุณภาพสอดคลอ้ง
ตามเหตุการณ์ นโยบาย หรือสภาพปัญหาในขณะนั้น และน าขอ้มูลไปใช้ในการจัดท ารายงาน
ประจ าปี (SAR) 
 

 
 



 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ฝ่ายหรือกลยทุธ.์......................(อาจรายงานเป็นฝ่าย หรือตามกลยทุธต์ามความเหมาะสม) 
 

เป้าหมาย       
(ของ

แผนพัฒนา
ฯ) 

โครงการ 
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 
(โครงการ
กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงาน
โครงการ กิจกรรม 

บรรลุ/ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
(โครงการ 
กิจกรรม) 

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ 

      
      
      
      
      

 
 
  
ภาคผนวก 

- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี หรือคณะกรรมการจดัท า
แผนปฏิบตัิ 

การประจ าปี  

- บนัทึกการพจิารณาใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบตัิการประจ าปีของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 


