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ส่วนที่  1 
บทนำ 

11    ข้อมูลทั่วไป   ข้อมูลทั่วไป     
           ประวัติโรงเรียน 
                    โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ชื่อเดิม “โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านค้อ 2 (หินลาดสถานศึกษา)”
ตั้งอยู่ระหว่างบ้านบ้านวังตอกับบ้านหินลาด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2476 มีนายไป่  ดอนจำปา เป็น
ครูใหญ่ ทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4  แผนกสามัญศึกษา ต่อมาได้รวมเข้า
โรงเรียนวัดจันทรวาส บ้านวังตอและ เปลี่ยนชื่อ  “โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์” และได้ทำการสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน “โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ” 
จนถึงปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
          ปี 2553  โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล  ประจำปีงบประมาณ  
2554 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ มีผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
             1.  นายไป่   ดอนจำปา   ครูใหญ่                พ.ศ. 2476 - 2486 
             2.  นายสังข์   อุบลเถียร                     ครูใหญ่                 พ.ศ. 2486 - 2489 
             3.  นายปรีดา  เครือสุวรรณวงศ์         ครูใหญ่                พ.ศ. 2489 - 2503 
             4.  นายวรชัย  นึกชอบ      ครูใหญ่                พ.ศ. 2503 - 2506 
             5.  นายสงค์   ทมุทน      ครูใหญ่                พ.ศ. 2506 - 2515 
             6.   นายวิทยา  วารียศ                   รักษาการครูใหญ่      พ.ศ. 2506 - 2516 
             7.  นายสงค์   ทุมทน      ครูใหญ่                พ.ศ. 2516 - 2518 
             8.  นายสงคราม  ติวิธมไหศูรย์          รักษาการครูใหญ่     พ.ศ. 2518 - 2519    
             9.  นายสุทธี   สาชิน                         รักษาการอาจารย์ใหญ่     พ.ศ. 2519 - 2526 
                                                               อาจารย์ใหญ่               พ.ศ. 2526  -2536      
                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียน        พ.ศ. 2536 - 2544          
            10.  นายฉลวย  หล่องบุศรี               ผู้อำนวยการโรงเรียน        พ.ศ. 2544 - 2549  
            11.  นายสวัสดิ์   สมวัชรจิต               ผู้อำนวยการโรงเรียน        พ.ศ. 2549 - 2554   
            12. นายเวหา  เลพล                        ผู้อำนวยการโรงเรียน        พ.ศ. 2554 – 2559 
            13. นายวีระพล ชัยเจริญ           ผู้อำนวยการโรงเรียน        พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 
                  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราชพัสดุ  กรมธนารักษ์ ตั้งอยู่ระหว่างบ้านวังตอและ
บ้านหินลาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านค้อ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น พ้ืนที่ 17 ไร่  25 ตารางวา อยู่ในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านค้อ  ห่างจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประมาณ 18 กิโลเมตร   การ
คมนาคมไปมาสะดวก สามารถเดินทางโดยรถโดยสารสองแถว 
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22.  ข้อมูลนักเรียน .  ข้อมูลนักเรียน  

จำนวนนักเรียนล่วงหน้า  3 ปี  ปีการศึกษา  2564– 2566  จำแนกตามเพศและระดับชั้น ดังนี้   
 

 
ชั้น 

2564 2565 2566 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 45 36 81 45 37 82 46 40 86 
ประถมศึกษา 135 116 251 137 116 253 138 117 255 
มัธยมศึกษา 59 52 111 59 54 113 59 56 115 

รวมทั้งสิ้น 239 204 443 241 207 448 243 213 456 

33.  ข้อมูลบุคลากร  .  ข้อมูลบุคลากร    
             บุคลากรทั้งหมด   28  คน  แยกตามประเภท  ดังนี้   (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2564) 
 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ใน
ตำแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ำ
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูง
กวา่   
ป.ตรี 

น้อย
กว่า     

30  ปี 

30 – 
50 

มากกว่า 
50  ปี 

น้อย
กว่า 10 

ปี 

10 – 
20 

มากกว่า 
20  ปี 

ผู้อำนวยการ   1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
รองผู้อำนวยการ  1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
ข้าราชการครู  5 15 0 12 8 3 10 7 7 7 6 
พนักงาน
ราชการ(ครู) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ครธูุรการ   1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
พ่ีเลี้ยงเด็ก/
ลูกจ้าง 

0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 

นักการภารโรง   3 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 
รวม 11 17 3 15 10 5 12 11 11 10 7 

44.  .    ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ข้อมูลด้านอาคารสถานที่      
1. อาคารเรียน  จำนวน 7  หลัง  แบ่งเป็น  20  ห้องเรียน  25 ห้องประกอบ (ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ /              

ห้องธุรการ/ห้องพยาบาล /ห้องดนตรี/ห้องสหกรณ์/ห้องพัสดุ/ห้องพักครู / อ่ืนๆ) 
2. อาคารอเนกประสงค์     จำนวน 1 หลัง 
3. โรงฝึกงาน                    จำนวน 1 หลัง 
4. โรงอาหาร                        จำนวน 1 หลัง 
5. สหกรณ์โรงเรียน        จำนวน  1  หลัง 
6. บ้านพักครู                    จำนวน 3 หลัง 
7. ส้วม  3 หลัง    จำนวน 26 ห้อง 
8. สนามเด็กเล่น   จำนวน  1  แห่ง 



3 
 
5. ภารกิจของสถานศึกษา 
         ภารกิจหลัก  โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 มีภารกิจในการจัด
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคบังคับ  9 ปี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 16 และมาตรา 18 ในการจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  จัดการเรียนการ
สอน 3 ระดับ  คือ 
             1. ระดับก่อนประถมศึกษา 
             2. ระดับประถมศึกษา 
             3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
         ภารกิจเสริม  โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ มีการดำเนินงานประสานความมือในการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติร่วมกับหน่วยงานอื่นระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาคและระดับประเทศ ทั้งจาก
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
        โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ   มีอำนาจหน้าที่ 
           1.  จัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา ให้กับเด็กท่ีมีอายุ 4-6 ปีมีความ
พร้อมที่จะรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           2.  จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึก   การ
อบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดล้อม สังคม  การเรียนรู้และปัจจัยต่าง ๆ เกือ้หนุนให้บุคคลเรียนรู้ให้กับเด็กซ่ึงมีอายุย่างเข้าปีท่ี 7 จน
อายุย่างปีที่ 16 เว้นแต่สอบได้ปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับ 
 
ภารกิจตามมาตรฐานสถานศึกษา  

มาตรฐานการศึกษาเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน
สถานศึกษาทุกแห่ง มาตรฐานถูกกำหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การ
ตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา จึงเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของ
การจัดการศึกษาโดยองค์รวม การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาทำให้เกิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาคุณภาพ 
เพราะสถานศึกษาทุกแห่งรู้ว่าเป้าหมายการพัฒนาที่แท้จริงอยู่ที่ใด การกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาจึงเป็นการให้
ความสำคัญกับการจัดการศึกษา 2 ประการ คือ  

1. สถานศึกษาทุกแห่งมีเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
2. มาตรฐานทำให้สถานศึกษาเข้าใจชัดเจนว่าจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางใด  
ดังนั้น หากมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพ่ือประเมินความก้าวหน้า หรือมีการประเมินเพ่ือ

รับรองมาตรฐานโดยองค์กรภายนอก สถานศึกษาก็สามารถเตรียมตัวให้พร้อมในการประเมินนั้น  ๆ ได้ด้วยเหตุผล
ความจำเป็นข้างต้น โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ จึงพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา 
จำนวน 4 ด้าน 3 มาตรฐาน 13 ตัวบ่งชี้ ขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน 13 ตัวบ่งชี้ กำหนดเป็นกลยุทธ์ในการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้  

1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  
2.  ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ จัดการเรียนรู้ตามแนว  Active 

Learning , stem, Montessori 
          3.  สร้างความสัมพันธ์ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมสนบัสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
          4.  พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ มีความปลอดภัย 
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ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาที่มุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานดังกล่าว โรงเรียนได้ดาเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกรอบกากับการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. การกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  
2.  การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
3.  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
4.  ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
5.  จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
6.  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
7.  จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
8.  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

  
  

แผนผงัแสดงเขตบริการของโรงเรียนบา้นหินลาดวงัตอ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

บา้น 
ค ากกคอ้ 

บา้น 
หนองกุงนอ้ย 

บา้น 
วงัตอ หมู่ ๑๐ 

บา้น 
หินลาด หมู่ ๑๑ 

บา้น 
หินลาด หมู่ ๑๗ 

ถนน ส าราญ – บา้นทุ่ม           ไปขอนแก่น 

เหนือ 

บา้น 
วงัตอ หมู่ ๑๔ 

บา้น 
วงัตอ หมู่ ๑๐ 
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ถนน ส าราญ – บา้นทุ่ม            ไปขอนแก่น 

แผนผังแสดงอาณาบริเวณ อาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 

สนาม
วอลเล่ย์บอล 

 

สนาม 
ตะกร้อ 

 

สนามเปตอง 

 

โรงอาหาร 
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6.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ปีการศึกษา 2563 แต่ละรายวิชา 

ในระดับ 3   ขึ้นไป   ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
 

                 
         

  
                                                  

       60.43 41.18 57.22 60.96 71.12 87.43 92.51 89.84 43.85 67.17

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00

  
  

  
  

   

               ร ร    ต  ะร        ระ           ป 
ระ       ประ       ป                 ป         

ป   ร           

 
จ านวนและร้อยละของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดบั ๓ ขึ้นไป 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ชั้น 

จ านวน 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ประวติัฯ สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ องักฤษ นกัเรียน 

ป.๑ ๔๑.๐๐ ๗๕.๖๑ ๖๐.๙๘ ๗๘.๐๕ ๖๕.๘๕ ๘๐.๔๙ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๖๐.๙๘ 

ป.๒ ๔๓.๐๐ ๘๓.๗๒ ๘๓.๗๒ ๘๘.๓๗ ๗๖.๗๔ ๘๑.๔๐ ๙๗.๖๗ ๙๗.๖๗ ๙๐.๗๐ ๙๓.๐๒ 
ป.๓ ๔๖.๐๐ ๖๙.๕๗ ๖๓.๐๔ ๗๑.๗๔ ๖๙.๕๗ ๘๖.๙๖ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๒.๑๗ ๑๐๐.๐๐ ๕๔.๓๕ 
ป.๔ ๔๒.๐๐ ๕๐.๐๐ ๓๐.๙๕ ๕๗.๑๔ ๕๗.๑๔ ๖๔.๒๙ ๙๕.๒๔ ๙๗.๖๒ ๗๘.๕๗ ๔๗.๖๒ 
ป.๕ ๔๑.๐๐ ๖๘.๒๙ ๑๒.๒๐ ๕๑.๒๒ ๖๓.๔๑ ๗๘.๐๕ ๗๘.๐๕ ๑๐๐.๐๐ ๘๗.๘๐ ๒๖.๘๓ 
ป.๖ ๔๙.๐๐ ๕๙.๑๘ ๒๔.๔๙ ๔๐.๘๒ ๘๕.๗๑ ๘๕.๗๑ ๘๑.๖๓ ๕๕.๑๐ ๙๕.๙๒ ๒๖.๕๓ 
ม.๑ ๔๒.๐๐ ๒๘.๕๗ ๑๖.๖๗ ๒๖.๑๙ ๓๐.๙๕ ๓๐.๙๕ ๙๒.๘๖ ๙๗.๖๒ ๙๗.๖๒ ๒๘.๕๗ 

ม.๒ ๒๗.๐๐ ๓๗.๐๔ ๔๔.๔๔ ๓๗.๐๔ ๔๘.๑๕ ๔๔.๔๔ ๗๐.๓๗ ๘๘.๘๙ ๘๕.๑๙ ๒๕.๙๓ 
ม.๓ ๔๓.๐๐ ๖๒.๗๙ ๓๔.๘๘ ๕๘.๑๔ ๔๑.๘๖ ๗๔.๔๒ ๖๕.๑๒ ๙๗.๖๗ ๖๙.๗๗ ๒๕.๕๘ 
รวม ๓๗๔.๐๐ ๖๐.๔๓ ๔๑.๑๘ ๕๗.๒๒ ๖๐.๙๖ ๗๑.๑๒ ๘๗.๔๓ ๙๒.๕๑ ๘๙.๘๔ ๔๓.๘๕ 
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7.  ผลการทดสอบระดับชาติ 
7.1  ผลการทดสอบความสามารถในการอ่าน (RT)  ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 
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จากแผนภูมิ พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนความสามารถด้านการอ่านออก
เสียงสูงกว่าคะแนนระดับประเทศ มีค่าเท่ากับ +7.64  แต่มีคะแนนความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องต่ำกว่า
คะแนนระดับประเทศ คือ -9.29 ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้านต่ำกว่าระดับประเทศ มีค่าเท่ากับ  -0.85 
เมื่อพิจารณารายด้าน เรื่องที่สถานศึกษาควรพัฒนาอย่างเร่งด่วนคือ ด้านการอ่านรู้เรื่อง 

 

7.2  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)   
 

 
 
จากแผนภูมพิบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีคะแนนด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย 

ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ มีค่าเท่ากับ  -3.78  เมื่อพิจารณารายด้าน  เรื่องที่สถานศึกษาควรพัฒนาอย่าง
เร่งด่วนตามลำดับ คือ ด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย ตามลำดับ  
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7.3 ผลการสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2563 
7.3.1  ผลการสอบ O-NET  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 7.3.1.1 ภาพรวมการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 
 
จากแผนภูมพิบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ มีค่าเท่ากับ -1.9  เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ ตามลำดับ ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเท่ากับ +6.19 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
มีค่าเท่ากับ +1.13  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ ตามลำดับ ดังนี้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษอังกฤษ (-12)  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (-2.92)  
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   7.3.2 ผลการสอบ O-NET  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3  

 7.3.2.1 ภาพรวมการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 
 
จากแผนภูมพิบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ มีค่าเท่ากับ -0.63  เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ คือ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเท่ากับ +5.63  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า
ระดับประเทศ ตามลำดับ ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษอังกฤษ (-6.3)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (-1.08) และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (-0.77) 
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7.4  ผลการประเมินนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไปในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 
            แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป รายกิจกรรม 
     ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 
 
             ด้านการอ่านคำพื้นฐาน ป.1-3                                                                               78.24 
 

          ด้านการอ่านเขียน นร.ช้ัน ป.1-6              76.59 
 

         ด้านสมรรถภาพทางกาย ป.1-ม.3      89.50 
 

              ด้านสุขภาวะทางจิต ป.1-ม.3                                                                                            95.11 
 

 ด้านภาคภมูิใจในความเป็นไทย ป.1-ม.3                                                                                            95.11 
 

         ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์                                                                                            95.11 
                          ธรรมชาต ิป.1-ม.3            
 

         ด้านคุณธรรม จริยธรรม ป.1-ม.3                                                                                                  95.38 
  

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.1-ม.3                                                                                                95.31 
 

   ดา้นความสามารถในการใช้เทคโนโลยี                                                                                               95.21 
                                      ป.1-ม.3 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 
วิสัยทัศน์  

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ 
พอเพียง”  
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร ์ได้แก ่ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  

1.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
1.2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
1.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อมในการ ป้องกัน

และ แก้ไขปัญหาความมั่นคง  
1.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง ประเทศ  
1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  
2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง  

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
3.1 คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา 

พ.ศ.2563-2565 หน้า 20  
3.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
4.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  
4.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสหน้าทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น กำลัง ของ

การพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
4.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือ แผนพัฒนา 

การศึกษา  
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

5.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มี สมดุล  
5.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนา สังคม 

เศรษฐกิจของประเทศ  
5.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด 

ความสามารถ ของระบบนิเวศ  
5.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ วัฒนธรรม บน 

หลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล  
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความต้องการ ของ 
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
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6.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
6.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ  
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 
1. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา

ได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผน ระยะยาว 20 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บท  
สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางใน การพัฒนา การศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยนำ 
ยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการ จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติและได้กำหนด  
วิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้  

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”  
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ คือ  

1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัต ิของ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ ร่วมมือ ผนึก

กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4) เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายใน ประเทศ ลดลง

และได้วางเป้าหมายไว้2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) และ เป้าหมายของการจัด การศึกษา 
(Aspirations) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและ ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก 
(Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 8Cs ไดแ้ก่ ทักษะด้าน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้าน การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) ทักษะ ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวน ทัศน์ (Cross – cultural 
Understanding) ทักษะด้านความ ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 
(Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน การสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ 
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และ
ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  

2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ด้าน ประกอบด้วย  
    1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) เด็กปฐมวัยม ีพัฒนาการ

สมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่ม ี
คุณภาพและมาตรฐาน ประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา ประเทศ ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะเพ่ือการท างานหรือการ มีชีวิตหลังวัยทำงานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข  

    2) ผู้เรียนทุก กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity) 17 ผู้เรียนทุก
กลุ่มเปา้หมาย ทั้ง กลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีภูมิหลัง
ทางสังคมหรือ ฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทาง การศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  
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    3) ระบบ การศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม ศักยภาพ 
(Quality) ประชาชน ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนา คุณลักษณะ ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพ และความสามารถของแต่ละบุคคลพึงมี 
ภายใต้ ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่
ประชาชน สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ ดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตาม
หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

    4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึง และ มีคุณภาพ และ
การลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) หน่วยงาน สถานศึกษา และ สถาบันการศึกษาทุกแห่ง
สามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและ มาตรฐานระดับ สากล จัดให้มีระบบการจัดสรร
และใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการ พัฒนาผู้เรียนแต่ละคน ให้บรรลุศักยภาพและขีด
ความสามารถของตน และส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ของสังคมที่มีศักยภาพและ ความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การระดมทุนและร่วม รับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา โดยเฉพาะสถาน ประกอบการ สถาบันและองค์กรต่างๆ ในสังคม 
และผู้เรียนผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม  

    5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทที ่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการ เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ ที ่21 
สามารถพัฒนาทกัษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการท างานของ กำลังคนในประเทศให้สอดคล้องกับ ความต้องการ
ของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่จะนำ
ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปาน กลางสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการศึกษา ที่สร้างความ
มั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและ ประเทศชาติ และการสร้างเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  

 
 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1  
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพและ 

มาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย  
 

พันธกิจ (Mission)  
1.  จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
          2.  พัฒนาศักยภาพนักเรียนในสังกัดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มี 
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

3.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ  
           4.  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียม  

5.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด นำนวัตกรรมไป 
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอน นิเทศการศึกษาและและสนับสนุน  
ให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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7. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้าง  
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา  

8.  ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งด้านการให้บริการ และคุณภาพการจัดการศึกษา  
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม/หน่วย กลุ่มเครือข่าย และสถานศึกษา  

ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
2. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

เป้าประสงค์  
1.  ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาและมีวินัยอย่าง

สมดุล เหมาะสมตามช่วงวัยและมีความพร้อมสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น  
2.  ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและคุณลักษณะ 

ในศตวรรษที่ 21  
3.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  
4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน สามารถพัฒนา นวัตกรรม และนำไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหาร การเรียนการสอนและนิเทศการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. ระบบบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ มีเครือข่าย การบริหารจัดการ การบริหาร

แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
           6.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มเครือข่าย และสถานศึกษาพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที ่1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะ ที่จำเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ (Career Education)  
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม  

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ ในสังคม ได้
อย่างมีความสุข  

กลยุทธ์ที ่5 จัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพ่ือเสริมสร้าง คุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
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กลยุทธ์ที ่7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นำ Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพ่ือ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

กลยุทธ์ที ่8 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้ ตรงกับ
สาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  

กลยุทธ์ที ่9 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน วิชาชีพ 
มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  

กลยุทธ์ที ่10 นำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก 
ประเภททั้งระบบ  

กลยุทธ์ที ่11 ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

กลยุทธ์ที ่12 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐาน ตามบริบทของพ้ืนที่ 
เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  

กลยุทธ์ที ่13 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
กลยุทธ์ที ่14 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
กลยุทธ์ที ่15 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานนำ Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือ ในการ

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
กลยุทธ์ที ่16 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ สถานศึกษา  
กลยุทธ์ที ่17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัด

การศึกษา  
กลยุทธ์ที ่18 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นำไปสู่การกระจายอำนาจ 4 ด้าน ให้ 

สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  
กลยุทธ์ที ่19 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษา อย่างเหมาะสม เพียงพอ  
กลยุทธ์ที ่20 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษานำ Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ การ

บริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู 
ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่จำเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถ จัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลใน การวางแผนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 
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การการศึศึกษากษาสถานภาพของสถานศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน บริบท สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการ จัด
การศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาหลายปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สำนักงานรับรอง  และ
ประเมินมาตรฐาน(สมศ.) และข้อมูลอ่ืนๆ ประกอบ  จึงได้กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปี
การศึกษา 2564 ดังนี้  
1. การวิเคราะห์ศักยภาพสถานศึกษา  

1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่เหมาะสม เช่น ห้องสมุด 

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร ์ศูนย์วิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้ผ่านระบบ DLIT 
ทุกกลุ่มสาระ  

2. ผู้บริหารจบการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต เป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีวิสัยทัศน์และมีภาวะ ผู้นำ มี
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ประสานความร่วมมือ กับคณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนชุมชน ได้รับงบประมาณจัดสรรจากทางราชการ  

3. คณะครูมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความถนัดและประสบการณ์ในการทำงาน มีความเสียสละ และอุทิศ
ในการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ  

4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ มีร่างกายสมบูรณ์ ร่าเริง กล้าแสดงออก คณะครูดูแล ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองแก้ไขปัญหาในด้านการเรียนของผู้เรียนและให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ  

5. มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ ทั้งที่เป็นการให้บริการกับผู้เรียนและครูผู้สอน  
จุดควรพัฒนา  

1. ด้านผลการจัดการศึกษา  
1.1 การพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณคิดวิเคราะห์ ให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
1.2 การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน  
1.3 การพัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไป ตาม

เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ  
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
2.1 ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาด้านภูมิปัญญา ท้องถิ่น

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากข้ึน  
2.2 ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ เข้มแข็งมี

ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
3.1. พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถใน การจัดการเรียนการสอนด้วย กระบวนการ  

Professional Learning Community ( PLC ) และเปิดโอกาสให้บุคลากรครู ทุกคนมีส่วนร่วม  
3.2 ควรมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูลที่ 
3.3 ครูผู้สอนสามารถนำมาวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
3.4 ส่งเสริมนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น  
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2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโอกาส  

2.1 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานจากทางราชการและชุมชน ให้การ
สนับสนุนด้านต่างๆ การให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอ  

2.2 ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนให้ความร่วมมือในการดูแลและช่วยเหลือสอดส่องดูแลความ ประพฤติของ
นักเรียนในด้านต่างๆเป็นไปด้วยดี  

2.3 ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ให้โรงเรียนนำนักเรียนได้แสวงหาความรู้ที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย  
2.4 สถานบันทางศาสนาให้ความสนใจและช่วยเหลือสนับสนุนในการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก้ นักเรียนเป็น

อย่างดี  
2.5 ด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นวิธีสังคมท่ีอยู่แบบเรียบง่าย มีการสืบสานวัฒนธรรมไทย  

     อุปสรรค  
1. การคมนาคมของนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการบางหมู่บ้านมีระยะทางห่างไกล เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย  
2. สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
3. สภาพสังคมในครอบครัว มีครอบครัวที่เกิดจากการหย่าร้าง ปู่ย่า ตายายจะเป็นผู้เลี้ยงดู ลูกหลาน พ่อแม่ของ

เด็กนักเรียนไปทำงานรับจ้างในตัวเมือง ทำให้เด็กส่วนใหญ่ขาดความอบอุ่น ขาดการเลี้ยงดูที่ด ี 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   มีจำนวน 

        3  มาตรฐานได้แก่ 
มาตรฐานที ่1  คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที ่3  การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นสำคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก 

1.1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4  เด็กมีพัฒนาการด้านสิติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2  โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5  โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6  โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที ่3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
3.1  ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2  ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3  ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีจำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี้  
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  

       1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
       1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา

กำหนด  
2) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์  
3) นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการทำงานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบาย 

หลักการแนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้  
4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได ้ 
5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  
2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย  
4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย  

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
      2.1. โรงเรียนกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน  
      2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA  
      2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
      2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
      2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพ  
      2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ  
      3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงและ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
      3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
      3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
      3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
      3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
บ้านหินลาดวังตอ ปีการศึกษา  2563  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ   

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม     
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ  และ 
มาตรฐานที ่3   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 

 จุดเด่นที่พบ เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา บรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ซึ่งครูมีความ สามารถจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา  อย่างสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล โดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว 
ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และได้ดำเนินการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น   
 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ได้ส่งเสริมพัฒนาให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครูและโรงเรียน  จัด
สภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย มีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัสดุ และอุปกรณ์  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู   
 ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ มีคุณภาพในระดับที่
สูงขึ้น มีดังนี้   
 1) ครูต้องจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
อย่างสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล ให้บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  และมีความพร้อมใน
การศึกษาระดับประถมศึกษาโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  ให้สามารถเป็น
แบบอย่างทีด่ีได้   

2) โรงเรียนจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย โดยเปิ ด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มีการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานเหมาะสม
และต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
บ้านหินลาดวังตอ ปีการศึกษา  2563  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ    

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของนักเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ    
มาตรฐานที่ 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมิน 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
จุดเด่นที่พบ (ผลจากการดำเนินการตามแผนฯ เป็นรูปธรรม ฯลฯ)    

  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และ 
จิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด   
  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและ
ชุมชน ได้ร่วมกันจัดระบบและกลไกบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน เพ่ือประกันคุณภาพภายในตามวงจรคุณภาพ 
PDCA  ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  นำแผนไปปฏิบัติ  ติดตามตรวจสอบ  ประเมินผล  ปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  บริหารอัตรากำลัง  ระดมทรัพยากรทางการศึกษา  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดระบบ
การนิเทศภายใน  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือ
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ต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจั ดการและการ
จัดการเรียนรู้  
  ประเด็นที่ยังต้องพัฒนา การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ  ให้มี
คุณภาพในระดับท่ีสูงขึ้น มีดังนี้   
  1) ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ให้สูงขึ้น ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วย DLIT  การ
วิจัยในชั้นเรียน  การประกันคุณภาพชั้นเรียน  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ให้สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด ด้วยการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  การพัฒนาการอ่าน การเขียน  การจัดการเรียนรู้คำพ้ืนฐาน   การ
จัดหาครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 
  3)  คุณภาพนักเรียนให้มี ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
          4)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะในการใช้หลักสูตรและ 
               จัดการเรียนรู้ตามแนว  Active learning 
  5) ครูควรใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  
  6) ครูควรใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  
          7)  กำลังจากเครือข่ายทุกภาคสว่น เพ่ือร่วมสนับสนนุการจัดการศึกษาของโรงเรยีน 
       8)  ห้องเรียนสะอาด แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้ดี มีบรรยากาศ ทีเ่อ้ือต่อการเรยีนรู้ น่าอยู่ ปลอดภัย 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางของสถานศึกษาและกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

      1. วิสยัทัศน์ (VISION) 
             ภายในปี 2566 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ เป็นโรงเรียนชั้นนำ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม   มาตรฐาน
การศึกษา นักเรียนมีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      2. พันธกิจ (MISSION) 
1.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้แบบ 
     Active learning  

          2.  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการมุ่งเน้นการกระจายอำนาจมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็ง และ  
              ประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
          3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะอาชีพ  
       4.  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
          5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะในการใช้หลักสูตรและ 
               จัดการเรียนรู้ตามแนว  Active learning 
          6.  พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
          7.  ระดมสรรพกำลังจากเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมสนับสนนุการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
       8.  การสร้างบรรยากาศ สิง่แวดล้อมและแหล่งเรยีนรู้ที่ปลอดภัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

      3. เป้าหมาย (GOAL) 
1.  ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาและมีวินัยอย่าง  
    สมดุล เหมาะสมตามช่วงวัยและมีความพร้อมสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น    

           2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและคุณลักษณะ  
ในศตวรรษท่ี 21 

 3.  นักเรียนระดับประถมศึกษา ชั้น ป.1-3 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ ในบัญชีคำพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 4.  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  สามารถสื่อสารทางภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวันได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  5.  ครูปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะในการใช้หลักสูตรและ 
               จัดการเรียนรู้ตามแนว  Active learning 
 6.  ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 7.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ยึดหลัก การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
          8.  โรงเรียนมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่ปลอดภัย 
 
     4.  กลยุทธโ์รงเรียน  

1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  
2.  ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ จัดการเรียนรู้ตามแนว  Active Learning , 

stem, Montessori 
          3.  สร้างความสัมพันธ์ประสานความร่วมมอืทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมสนบัสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
          4.  พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ มีความปลอดภัย 
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     5.  ปรัชญาของโรงเรียน 

ปญฺญา  ธนํ  โหต ิ
ปัญญาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ 

             
6.  สีประจำโรงเรียน 

แสด  -  ดำ 
สีแสด  หมายถึง   ความรุ่งโรจน ์
สีดำ     หมายถึง   ความหนักแน่น  สูงส่ง 

 

                 อักษรย่อของโรงเรียน  “ ห.ว.” 
 

➢    ดอกไมป้ระจำโรงเรียน  ดอกจาน 
 

 

     7.  อัตลกัษณข์องโรงเรียน 
                       “อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดี  มีวินัย” 
 

  8.  เอกลักษณ์สถานศึกษา 
                    “โรงเรียนสะอาด ” 
 
1. แนวคิดในการดำเนินงาน 

1.1 เป็นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
1.2 ดำเนินงานโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 
1.3 ใช้วงจรการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เพ่ือการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร และสร้าง

ชุมชนในการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  
1.4 ระดมสรรพกำลังของผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ทั้งภาครัฐและเอกชน  

 
2. การประกันความเชื่อมั่นชุมชน: นวัตกรรมการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ 

2.1 พัฒนาหลักสูตรโดยกระบวนการจัดการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 
        2.2 พัฒนาครู บุคลากรสู่ Smart Teacher ในภาวะปกติ โดยกระบวนการศึกษาชั้นเรยีน   (Lesson Study) 
        2.3 พัฒนาผู้เรียนสู่การมีทักษะศตวรรษที่ 21 โดยหลักสูตรและชั้นเรียนแบบ Smart Classroom 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาการศึกษา  

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 11  

  
กลยุทธ์โรงเรียน  

1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  
2.  ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ จัดการเรียนรู้ตามแนว  Active Learning , 

stem, Montessori 
          3.  สร้างความสัมพันธ์ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมสนบัสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
          4.  พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ มีความปลอดภัย 

      จุดเน้นการดำเนินงานของโรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4  ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที ่1  ด้านอาคาร สถานที่ 

1.1 อาคารเรียน อาคารประกอบ มีความม่ันคง แข็งแรง สะอาด ปลอดภัย 
1.2 ห้องเรียนสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้ดีมีบรรยากาศ จัดมุมประสบการณ์ส่งเสริมการต่อ 
     การเรียนรู ้
1.3 มีความปลอดภัยต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคระบาด  การละเมิดสิทธิเด็ก และความปลอดภัยด้านโภชนาการ 

ส่วนที่ 2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
             2.1  ครไูด้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ  

 2.2  ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นมืออาชีพ จัดการเรียนรู้ตามแนว  Active  
        Learning , stem, Montessori 
 2.3  ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบ สารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม  
 2.4  คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทำงาน 

ส่วนที ่3    คุณภาพผู้เรียน 
 3.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ และสติปัญญาที่สมดุล เหมาะสม

กับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข  
  3.2  พัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น ป.1 เพ่ือยกระดับผลการทดสอบ RT 

 3.3 พัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น ป.3  เพ่ือยกระดับผลการทดสอบ NT     
 3.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้านคำนวณ และด้านการใช้

เหตุผลที่เหมาะสม  
 3.5  นักเรียนชั้น ป.1-3 อ่านออก เขียนคำพ้ืนฐาน  ลายมือสวย คิดเลขเป็น 
 3.6  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
 3.7  นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ตามระดับชั้น 
 3.8  นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และการคิดคำนวณ ตามระดับชั้น 
 3.9  นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ทุกคน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะด้านดนตรี กีฬา และอาชีพ ตาม

ความถนัดและความสนใจของตนเอง อย่างน้อยคนละ 1 ดนตรี 1 กีฬา และ 1 อาชีพ 
 3.10 นักเรียนทุกระดับชั้น  ร้อยละ ๙๐ มีจิตอาสาร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม 
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ส่วนที ่4 จุดเน้นด้านการบรหิารจัดการ  
   4.1 การประกันคุณภาพภายใน 
   4.2  การนิเทศภายในสถานศึกษา 
   4.3  สร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ครู  ผู้ปกครอง และองค์กรเครือข่ายต่างๆ 

  4.4  จัดระบบการให้บริการแก่ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 
  4.5   มีโครงการ/กิจกรรม และการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาเอกลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษา 

 

  
   
 
 



27 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ในระยะ  3  ปี ( 2564 - 2566 ) 
วิสัยทัศน์    ภายในปี 2566 โรงเรียนบ้านหนิลาดวังตอ เป็นโรงเรียนชั้นนำ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา นักเรียนมีทักษะสำคัญ 
               ในศตวรรษท่ี 21 และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับ ปฐมวัย 
กลยุทธ์ที่1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 (3Rs8Cs) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมฐ.
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 
เป้าหมายร้อยละ งบประมาณ/

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที่1  ส่งเสริม
การจดัการศึกษาให้
ผู้เรยีนมี คณุลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs)  
 

- โครงการ
ประกันคณุภาพ
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ประชุมชี้แจงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
2)รวบรวมข้อมูลการ
ดำเนินงานเพื่อจัดทำ
สารสนเทศ 
3) ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
4)รายงานผลการดำเนิน
โครงการและเขยีนใน
รายงานผลการประเมิน
ตนเอง(SAR)  

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 
2. จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. จัดระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
4. ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1,2,3 89 90 91 นางกาญจนา  
  ไชยธรรม 

  - การนิเทศภายใน     
  สถานศึกษา 
 

5. นำผลการประเมินคณุภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาอย่างตอ่เนื่อง 
6. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 
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กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) ตัวช้ีวดัความสำเร็จ 

สนองมฐ. 
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

เป้าหมายร้อยละ งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริม
การจัดการศึกษาให้
ผู้เรียนมี คุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที ่21 
(3Rs8Cs) 
 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพของเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้
กระบวนการ
สอนตามแนวคดิ
มอนเตสเซอรี่  
 

- กิจกรรมส่งเสรมิ
พัฒนาการด้าน ร่างกาย
อารมณจ์ิตใจและ สังคม 
-กิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงตาม
แผนการจดัประสบการณ ์
 - กิจกรรมสร้างสรรค์ตาม
แผนการจดัประสบการณ ์
 - กิจกรรมเวทีหนูน้อย 
- นักวิทยาศาสตร์น้อย 
- กิจกรรมดนตรี กีฬา 
- ศิลปะสร้างสรรค ์

2.1 ร้อยละของเด็กรา่เริงแจ่มใสมคีวามรูส้ึกท่ี
ดีต่อตนเอง 
2.2 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจและกลา้
แสดงออก 
2.3 ร้อยละของเด็กควบคมุอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 
2.4 ร้อยละของเด็กช่ืนชมศิลปะดนตรี  การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาต ิ
 

มฐ.2  
ตัวบ่งช้ี2.1-

2.4 

85 87 90 นางกาญจนา   ไชย
ธรรม 
นางจันทิรา 
อันอามาตย ์
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ จัดการเรียนรู้ตามแนว  Active Learning , stem, Montessori 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สนองมฐ. 
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

เป้าหมายร้อยละ งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นมือ
อาชีพ จัดการเรียนรู้
ตามแนว  Active 
Learning 
Montessori  

โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
กระบวนการ
จัดการปฐมวัย
  

 1. ปรับปรุงหลักสตูร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย 
ปี 2564 
- พัฒนาด้านสารสนเทศ   
- แผนฝึกประสบการณ ์
 - ป้ายนิเทศ 
-พัฒนาสภาพแวดล้อม
และสื่อเพื่อการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ   
- การวิจัย 
 

2.1 ร้อยละของสถานศึกษามหีลักสูตร
ครอบคลมุพัฒนาการทั้ง 4  ด้าน  สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 ร้อยละของสถานศึกษาจดัครูให้เพียงพอ
กับช้ันเรียน 
2.3 ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสรมิให้ครูมี
ความเช่ียวชาญด้านการจดัประสบการณ ์
2.4 ร้อยละของสถานศึกษาจดัสภาพ 
   แวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู ้
   อย่างปลอดภัย และเพยีงพอ  
2.5 สถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และสื่อการเรียนรู ้
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ์
2.6 สถานศึกษามีระบบบริหารคณุภาพที่
เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 
 

มฐ.2  
ตัวบ่งช้ี2.1-2.4 

5 5 5 นางกาญจนา   ไชย
ธรรม 
นางจันทิรา 
อันอามาตย ์
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กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสนับสนนุการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สนองมฐ. 
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

เป้าหมายร้อยละ งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
กลยุทธ์ที่ 3  สร้าง
ความสัมพันธป์ระสาน
ความร่วมมือทกุภาค
ส่วน เพ่ือร่วม
สนบัสนนุการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

 
โครงการการจัด
ประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 

 
-กิจกรรมวันสำคัญ 
-ประชุมผู้ปกครอง 

-ร้อยละพ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษา 
 

มฐ.2  
ตัวบ่งช้ี2.1, 

2.4 

5 5 5 นางกาญจนา    
ไชยธรรม 
นางจันทิรา 
อันอามาตย ์

  
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ มีความปลอดภัย 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

สนองมฐ. 
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

เป้าหมายร้อยละ งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนา
สภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานที่ มี
ความปลอดภัย 

โครงการ
โรงเรียน
คุณภาพ 5 ดาว 

- อาคารเรียน,ห้องเรียน
ระดับปฐมวัย สะอาด 
สว่าง ปลอดภยั จัดมมุ
ประสบการณ ์
- สนามเด็กเล่น 

1. ห้องเรียนสะอาดแสงสว่างเพียงพอ อากาศ
ถ่ายเทไดด้ี  มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู ้
2. จัดอุปกรณ์การเรยีนการสอน ของเล่น และ
อุปกรณ์อื่นๆ ในห้องเรยีน อย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
3. มีมุมประสบการณภ์ายในห้องเรียนท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู ้
4.ห้องน้ำ ห้องส้วม มีความเหมาะสมกับเด็ก  
สะอาด เพียงพอและมีความปลอดภัย 

มฐ.2  
ตัวบง่ช้ี2.1 

,2.4 

80 85 90 นางกาญจนา   ไชย
ธรรม 
นางจันทิรา 
อันอามาตย ์
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                แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมฐ. 
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

เป้าหมายร้อยละ งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที1่  ส่งเสรมิ
การจัดการศึกษาให้
ผู้เรยีนมี คุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที ่21 
(3Rs8Cs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการ
ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรยีนด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมแข่งขันวิชาการ 
- การแข่งขันทักษะ 
ภาษาไทย 
- การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
- การพัฒนาอัจฉริยภาพ 
คณิตศาสตร์/ 
วิทยาศาสตร์/อังกฤษ 
- กิจกรรมเตรียมความ
พร้อม 0-NET,NT,RT 
- ตลาดนัดอาชีพ 
- กิจกรรมแนะแนว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ร้อยละของผูเ้รียนที่มคีวามสามารถในการอ่าน เขียน 
การสื่อสาร และการคดิคำนวณตามเกณฑ์ของแตล่ะ
ระดับชั้น 
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่มคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 
4.ร้อยละของผูเ้รียนทีม่คีวามก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสตูร 
5.ร้อยละของผูเ้รียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมี
พัฒนาการจากผลการสอบวัดระดบัชาติ 
6.ร้อยละของผูเ้รียนที่มคีวามพร้อมในการศึกษาต่อ 
7. ร้อยละนักเรียนช้ัน ป.1  มีคะแนนผลการทดสอบ RT 
ด้านอ่านออกเสียงมากกว่ารอ้ยละ 50 เพิม่ขึน้จากปีการศึกษาที่
ผ่านมา 
8. ร้อยละนักเรียนช้ัน ป.๓  มีคะแนนผลการทดสอบ  
NT ด้านภาษาไทยมากกว่าร้อยละ ๕๐ เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา         
 9. สถานศึกษามีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลการสอบ 
O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
 

 
มฐ.ที่ 1  

ตัวบ่งช้ีที่  1-5 
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นายเกรียงศักดิ์ 
ป้องสุพรรณ
คณะครูทุกคน 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมฐ. 
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

เป้าหมายร้อยละ งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 

 2.โครงการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 
 

- การนิเทศภายใน
สถานศึกษา 
- จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจำป ี
- จัดทำหลักสตูร
สถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่น 
- เว็ปไซตส์ถานศึกษา 
- ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่
ความเป็นเลิศ (ศิลปะ 
ดนตรี กีฬาและวิชาการ) 
 

1. จัดทำแผนนิเทศใหส้อดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษา
และหลักสตูร  เพื่อพัฒนาสมรรถนะและผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 
2. คัดสรร สรา้ง พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมใหส้อดคล้องกับ
แผนนิเทศ เพื่อสนับสนุนให้ครสูามารถจัดการเรียนรูไ้ด้
บรรลผุล 
3. นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ช้ีแนะ ฯลฯ 
เพื่อให้ครูสามารถจดัการเรียนรู้ไดบ้รรลผุล 
4. รายงานผลการนิเทศ  โดยการสะท้อนผลการนเิทศต่อ
ครู  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ ์
1. ร้อยละ๘๐ ของเด็กทีม่คีวามสามารถพิเศษ ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาเตม็ตามศักยภาพ 

    นางอรุณ ี
ศักดิ์พิสิทธิ ์
นางกาญจนา   
ไชยธรรม 
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กลยุทธ์ที่1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

สนองมฐ. 
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

เป้าหมายร้อยละ งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 2564 2565 2566 

กลยุทธ์ที1่  ส่งเสรมิ
การจัดการศึกษาให้
ผู้เรยีนมี คุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.โครงการ 
วันสำคัญเพื่อ
อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีไทย 

-กิจกรรมวันไหว้คร ู
-กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา 
-วันสุนทรภู ่
-วันภาษาไทย 
-วันแม่ 
-วันพ่อ 
-วันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
-วันมหาธีรราชเจา้ 
-วันข้ึนปีใหม่ 
-วันเด็กแห่งชาติ 
-การแข่งขันกีฬา 

1.ร้อยละของนักเรยีนมีคณุลักษณะและคา่นิยมที่ดตีาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษากำหนด  
2.ร้อยละของนักเรยีนมสี่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นและมีความภมูิใจในความเป็นไทย  
3.ร้อยละของนักเรยีนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย  
4.ร้อยละของนักเรยีนมสีุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 

 
มฐ.ที่ 1  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 
ข้อ(1-4) 

 

89 90 91  
นางพานทอง 
ถวิลการ 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ จัดการเรียนรู้ตามแนว  Active Learning , stem, Montessori 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

แผนงาน 
/โครงการ 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

สนองมฐ. 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

เป้าหมายระดับคุณภาพ งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิ
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
จัดการเรียนรู้ตามแนว  
Active Learning , 
stem, Montessori 
 

4.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- การอบรมเพื่อพัฒนา
ด้านวิชาการและการผลติ
สื่อนวัตกรรม 
- การศึกษาดูงาน 
- การพัฒนาหลักสตูร 
- การนิเทศ 
- การวิจัย 
- เครื่องราชฯ 
 
 
 
 

1. ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด Active 
Learning และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวช้ีวัดตามหลักสตูรสถานศึกษา ส่งผลใหผู้้เรียนสร้าง
องค์ความรู้และจัดระบบการเรยีนรู้ไดด้้วยตนเอง 
2. ครูมีแผนการจัดการเรยีนรู้ทีส่ามารถนำไปจัดการ
เรียนการสอนได้จริงและผู้เรยีนสามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได ้
3.ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรยีนรู้ (วิจัย/สื่อการสอน/
รูปแบบ/วิธีการ)อยา่งน้อยภาคเรียนละ ๑ ช้ิน และมีการ
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
4. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
แสวงหาความรูด้้วยตนเองด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 
5.ครูจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ให้น่าดู น่าอยู่ น่า
เรียน และเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
6.ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรยีนรู้อย่างมี
ความสุข 
7.ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรยีนรู้ พร้อมทั้งให ้

 
มฐ.ท่ี 2

กระบวนกา
รบริหาร
และการ

จัดการของ
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
 

95 96 97  
นางสาวสุภาพร 
จันทะเฆ ่
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กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

แผนงาน 
/โครงการ 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

สนองมฐ. 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

เป้าหมายระดับคุณภาพ 
งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

   ข้อมูลย้อนกลับแกผู่้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) ระหว่าง
ครูและผู้เกีย่วข้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนสถานศึกษามีการนิเทศภายใน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

     

 
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสนับสนนุการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

กลยุทธ์ (แผนงาน) 
แผนงาน 

(โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับโครงการ 

(กิจกรรม) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ระดับคุณภาพ) 

สนอง 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

เป้าหมายระดับคุณภาพ งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
กลยุทธ์ที่ 3  สร้าง
ความสมัพันธป์ระสาน
ความรว่มมือทุกภาค
ส่วน เพื่อรว่ม
สนับสนุนการจดั
การศึกษาของโรงเรียน 

5.โครงการ
ขับเคลื่อน
นโยบายการ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาสู่
สถานศึกษา  

กิจกรรมโรงเรียนคณุภาพ 5 
ดาว 
   -กิจกรรม 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 
อาชีพ 
   -กิจกรรมสถานศึกษา
ปลอดภัย 
   -กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 - กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

1.สถานศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนที่ สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
2. สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนที่ยึด โยงกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
3. สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมิน ความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็น
อย่างดี 

มฐ.ที่ 2,3  ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

นายณัฐพล  นาคด ี
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กลยุทธ์ (แผนงาน) 
แผนงาน 

(โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับโครงการ 

(กิจกรรม) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ระดับคุณภาพ) 

สนอง 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

เป้าหมายระดับคุณภาพ งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
  กิจกรรม OPEN HOUSE 

 
4. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/
ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการ
บริหารและการจัดการของสถานศกึษา 
 

     

 
  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ มีความปลอดภัย 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

สนองมฐ. 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

เป้าหมายระดับคุณภาพ งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
  โครงการ

พัฒนาสภาพ 
แวดล้อม 
 อาคาร 
สถานท่ี ,
แหล่งเรียนรู ้
มีความ
ปลอดภัย 

-ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ และบริเวณโรงเรียน 
-สนามเด็กเล่น และสนามกีฬา 
-ห้องเรียน ห้องสมุด และ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
-ระบบสาธารณูปโภค 
-ความปลอดภัยด้านโภชนาการ 
 
 
 
กิจกรรมzero waste school  
 

1. อาคารเรียน อาคารประกอบ มคีวามมั่นคงแข็งแรง 
สะอาดและปลอดภยั  

2.มีอุปกรณด์ับเพลิงประจำอาคารและอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานได้ทันที  
3.ห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาด ปลอดภัย มีการแยกชาย-
หญิงชัดเจน และเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 
4.ห้องพยาบาล สะอาด มีผูร้ับผดิชอบคอยดูแล ยาและ
อุปกรณ์มีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน 
5.บริเวณโรงเรยีนมีความสะอาด บรรยากาศร่มรื่น น่า
อยู่ น่าเรียน 
6. ประตูโรงเรยีน รั้วโรงเรียนมคีวามแข็งแรง สะอาด 
เหมาะสมกับสถานท่ีราชการ   
7. อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลัก๊ไฟ  ไม่ชำรุดเสยีหาย                                                                                                                                                                                                 

 
มฐ.ที่ 3-4 

 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

นายณัฐพล  
 นาคดี 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
(ระดับคุณภาพ) 

สนองมฐ. 
(มฐ./ตัว
บ่งชี้) 

เป้าหมายระดับคุณภาพ งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
   8. ระบบน้ำดื่ม น้ำใช้  สะอาดและเพียงพอกับนักเรียน 

9. ระบบอินเทอร์เนต็มีความเสถียร ครอบคลมุพื้นท่ี
โรงเรียน    
10.สนามเด็กเล่น สะอาด  เหมาะสมกับจำนวนเด็ก                                                                    
11. สนามกีฬาสะอาด  อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน มีความ
ปลอดภัย   
12.ห้องเรียนสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท
ได้ดี  มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู ้
13.จัดอุปกรณ์การเรยีนการสอน ของเล่น และอุปกรณ์
อื่นๆ ในห้องเรียน อย่างเป็นระเบยีบเรียบร้อย 
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มาตรฐานโรงเรียนประชารัฐ 

๑. ด้านโรงเรียนคุณธรรม 

การดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ระดับคุณภาพ) 

เป้าหมายระดับคุณภาพ 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ  

ปี 2560 
 

ปี 2561 
 

ปี 2562 
1.1 กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพครูแกนนำและ
นักเรียนแกนนำ 

1) ผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับฟังวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาเข้าสู่โรงเรียน
คุณธรรม และนำมาถ่ายทอดให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

    
 

2) ผู้บริหารโรงเรียนส่งรายชื่อครูแกนนำเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ต้นสังกัดจัดขึ้น     
3) ผู้บริหารโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนแกนนำเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการที่ต้นสังกัด
จัดขึ้น หรือ โรงเรียนจัดขึ้นโดยครูแกนนำที่ผ่านการอบรมแล้วเป็นวิทยากร 

    

4) ผู้บริหารโรงเรียนนำผู้แทนครูและผู้แทนนักเรียนไปศึกษาดูงานโรงเรียน
คุณธรรมต้นแบบ ที่ต้นสังกัดจัดขึ้น หรือโรงเรียนดำเนินการเอง 

    

1.2 กิจกรรมการจดัทำแผน
และโครงงานคุณธรรม 

1) ผู้บริหารโรงเรียนแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายงาน     

2) ผู้บริหารโรงเรียนจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาแผนงานคุณธรรมของโรงเรียน     
3) โรงเรียนประชุมกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและระบุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก     
4) แต่ละกลุ่มจัดประชุมระดมสมองเพ่ือจัดทำโครงงานคุณธรรม     
5) ผู้บริหารโรงเรียนกำกับติดตามให้คำปรึกษาหารือในการลงมือปฏิบัติโครงงาน
คุณธรรม 

    

6) ผู้บริหารโรงเรียนจัดประชุมประเมินผลการปฏิบัติโครงงานคุณธรรมเป็นช่วง ๆ 
แล้วปรับปรุงแผน แก้ไขปัญหาให้ลุล่วง 
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การดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ระดับคุณภาพ) 

เป้าหมายระดับคุณภาพ 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ  

ปี 2560 
 

ปี 2561 
 

ปี 2562 
1.3 กิจกรรมการนิเทศ
ติดตาม 

1) ผู้บริหารโรงเรียนแต่งตั้งคณะทำงานนิเทศติดตามภายในและมอบหมายงาน     

2) ผู้บริหารโรงเรียนจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาแผนการนิเทศติดตามภายใน
เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัดของโรงเรียนและจัดให้มีการ
ประชุมหารือผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอตลอดปี 

    

3) โรงเรียนประสานงานกับผู้นิเทศติดตามของต้นสังกัด     

1.4 กิจกรรมรายงาน
ความก้าวหน้า 

1) ผู้บริหารโรงเรียนจัดประชุมเตรียมนำเสนอรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน
และเม่ือครบรอบปี 

    

2) โรงเรียนนำเสนอผลงานความสำเร็จในเวทีที่ต้นสังกัดจัดขึ้น     
1.5 กิจกรรมประเมินผล
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในโรงเรียน 

1) ผู้บริหารโรงเรียนประชุมรวบรวมผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ทุกโครงการ/
โครงงานเพ่ือสะท้อนการปฏิบัติคุณธรรมความดีร่วมกัน 

    

2) โรงเรียนจัดประเมินผลพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึนและพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ลดลง 

    

1.6 การบริหารจัดการ
กิจกรรมการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 

1) ผู้บริหารโรงเรียนสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนด
ตัวชี้วัด กำกับติดตามการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา และประเมินผล 

    

2) ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม     

3) ผู้บริหารโรงเรียนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานคุณธรรมของโรงเรียน
ให้แก่ผู้ปกครองชุมชน 
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การดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ระดับคุณภาพ) 

เป้าหมายระดับคุณภาพ 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ  

ปี 2560 
 

ปี 2561 
 

ปี 2562 
1.7 สื่อ/กระบวนการ
เรียนรู้คุณธรรม 

1) โรงเรียนได้รับสื่อในการบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม มีความสามารถในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ จากทางโรงเรียนต้นแบบ 
(โรงเรียนสัตยาไส และ โรงเรียนปัญญาประทีป) 

    

2) โรงเรียนมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความสามารถในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การบูรณาการในแต่ละสาระวิชา หรือ กิจกรรมเสริมในเวลา
ว่าง เป็นต้น 

    

 
ด้านที่ 2  ภาษาอังกฤษและการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

การดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ระดับคุณภาพ) 
เป้าหมายระดับคุณภาพ งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
การพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้
สื่อเสรมิในระดับ
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  
  1) English 24 
  2) Echo English 

1) ครูมีกำหนดการและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการสื่อ
ภาษาอังกฤษ 

    
 

2) ครูสามารถประยุกต์ใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

    

3) ครูและผู้บรหิารในโรงเรียนสามารถใช้สื่อภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว     
4) โรงเรียนมีการนิเทศการสอน เพ่ือให้คำแนะในการพัฒนาการสอนภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
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การดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ระดับคุณภาพ) 
เป้าหมายระดับคุณภาพ งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
 5) มีแบบทดสอบเพ่ือประเมินผลในการเรียนรู้ผู้เรียน ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 

โดยใช้ แบบทดสอบท้ายบทเรียน และแบบทดสอบกลางภาค และ ปลายภาค 
    

6) ครูเข้าอบรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อวิดิทัศน์เกี่ยวกับ
การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา จำนวน 14 ชั่วโมง 

    

7) นักเรียนใช้สื่อในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งในและนอก
ห้องเรียน 

    

8) นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ     
9) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นตามเกณฑ์ท่ีกำหนด     

 
ด้านที่ 3รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เพิ่มสัมฤทธิผลของนักเรียน 
 

การดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ระดับคุณภาพ) 
เป้าหมายระดับคุณภาพ งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
3.1 รูปแบบการเรียนรู้การ
สอนตามแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิด สพฐ. 5 แนวทาง 

1) โรงเรียนมีการจัดประชุมกำหนดแผนการในนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิด สพฐ.ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2) โรงเรียนมีกำหนดการสอนและโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 
3) ครูประจำวิชามีแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ 
4) โรงเรียนมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหาและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด สพฐ. 
5) โรงเรียนมีผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้ที่ทำให้เห็นโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่ 
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การดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ระดับคุณภาพ) 
เป้าหมายระดับคุณภาพ งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
 ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระสำคัญ สมรรถนะสำคัญของ

ผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และชิ้นงาน/ภาระงาน 
6) โรงเรียนมีการดำเนินการวัดและประเมินผลระหว่าง (Formative 
Assessment) และประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี (Summative 
Assessment) 
7) มีสื่อ/อุปกรณ์ท่ีสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด สพฐ. 
8) ครูและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรม / พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิด สพฐ. 
9) มีการประชุมสะท้อนผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงแนวทางร่วมกันในโรงเรียน 
 

    

3.3 รูปแบบของสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) 

1) ครูผ่านการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษา 
2) โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กลุ่มสาระ
หลักตามปกติ (วิทย์/คณิต/เทคโนโลยี) หรือ ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
3) โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียน จำนวน 14 กิจกรรม
ครอบคลุม ทุกช่วงชั้น  
 - เอกสารตัวอย่างการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
 - ชุดสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
 - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 - สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย 
สสวท. 
4) ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษา 
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การดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

(ระดับคุณภาพ) 
เป้าหมายระดับคุณภาพ งบประมาณ/ 

ผู้รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
 5) โรงเรียนมีผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้ที่ทำให้เห็นโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่

ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระสำคัญ ที่บูรณาการรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
6) มีการประชุมสะท้อนผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงแนวทางร่วมกันในโรงเรียน 
7) โรงเรียนมีการจัดประชุมกำหนดแผนการในนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบสะเต็มศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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โรงเรียนคุณภาพ ๕ ดาว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
************************************************ 

ดาวดวงที่ ๑ ความปลอดภัย 
  ตัวบ่งชี้ ตัววัดผลสำเร็จ 

๑. อาคารเรียน อาคารประกอบ 
และบริเวณโรงเรียน 
 
 

๑. อาคารเรียน อาคารประกอบ มีความม่ันคงแข็งแรง สะอาดและปลอดภัย  
๒. มีอุปกรณ์ดับเพลิงประจำอาคารและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที  
๓. ห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาด ปลอดภัย มีการแยกชาย-หญิงชัดเจน และเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 
๔. ห้องพยาบาล สะอาด มีผู้รับผิดชอบคอยดูแล ยาและอุปกรณ์มีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน 
๕. บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด บรรยากาศร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน 
๖. ประตูโรงเรียน รั้วโรงเรียนมีความแข็งแรง สะอาด เหมาะสมกับสถานที่ราชการ                                                                                                                            

๒. ระบบสาธารณูปโภค ๑. อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ  ไม่ชำรุดเสียหาย 
๒. เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น  พัดลม โทรทัศน์ และอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพดี มีการตรวจสอบความปลอดภัยอยู่เสมอ                                                                                            
๓. ระบบน้ำดื่ม น้ำใช้  สะอาดและเพียงพอกับนักเรียน 
๔. ระบบอินเทอร์เน็ตมีความเสถียร ครอบคลุมพ้ืนที่โรงเรียน    

๓. สนามเด็กเล่น และสนามกีฬา  ๑. สนามเด็กเล่น สะอาด  เหมาะสมกับจำนวนเด็ก                                                                    
๒. อุปกรณ์ และเครื่องเล่นทุกชนิด มีความแข็งแรง อยู่ในสภาพใช้งาน มีความปลอดภัย  
๓. สนามกีฬาสะอาด  อยู่ในสภาพที่ใช้งาน มีความปลอดภัย                                                                                      

๔. ห้องเรียน ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการต่างๆ 
       ๔.๑ ห้องเรียนระดับ
ปฐมวัย  

๑. ห้องเรียนสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้ดี  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒. จัดอุปกรณ์การเรียนการสอน ของเล่น และอุปกรณ์อ่ืนๆ ในห้องเรียน อย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 
๓. มีมุมประสบการณ์ภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
๔. ห้องน้ำ ห้องส้วม มีความเหมาะสมกับเด็ก  สะอาด เพียงพอและมีความปลอดภัย 

         ๔.๒ ห้องเรียน
ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  

๑. ห้องเรียนสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้ดี  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒. โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้หรือชั้นวางอุปกรณ์ในห้องเรียน อยู่ในสภาพดีและมีความปลอดภัย 
๓. มีป้ายนิเทศเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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  ตัวบ่งชี้ ตัววัดผลสำเร็จ 
        ๔.๓ ห้องสมุด  ๑. หนังสือดี 

๒. บรรยากาศดี 
๓. บรรณารักษ์ดี 

        ๔.๔ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ๑. ห้องมีความสะอาด การจัดอุปกรณ์และครุภัณฑ์เป็นระเบียบ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน                                                                                                                                
๒. มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้ดี  
๓. ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำอยู่ในสภาพดีและมีความปลอดภัย 
๔. มีข้อกำหนดการใช้ห้อง การดูแล บำรุงรักษาเป็นไปตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการนั้นๆ                                                                                                                                                                            

๕. ความปลอดภัยต่อสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรคระบาด และการ
ละเมิดสิทธิเด็ก 
 

๑. ผลการประเมินสถานศึกษาโปรแกรม Thai Stop Covid Plus  อยู่ในระดับสีเขียว 
๒. จัดสภาพแวดล้อมและกำหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กในโรงเรียน                                       
๓. มีการจัดเวรยามรักษาการณ์และหรือติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงเรียน ให้เพียงพอครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณ                                                        

๖. ความปลอดภัยด้าน
โภชนาการ 

๑. สภาพโรงอาหาร มีอากาศถ่ายเท  ปลอดโปร่ง และแสงสว่างเพียงพอ                                                                            
๒. มีสถานที่ประกอบอาหาร  และสถานที่รับประทานอาหารของนักเรียนถูกสุขลักษณะ สะอาดและเพียงพอ             
๓. อุปกรณ์ประกอบอาหารเป็นไปตามาตรฐาน และมีความปลอดภัย                                                                                                                          
๔. จัดอาหารตามโปรแกรม Thai School Lunch และมีการตรวจสอบคุณภาพอาหาร ปริมาณอาหาร ทุกวัน                                                                
๕. ผู้ประกอบอาหาร แต่งกายสะอาดถูกสุขลักษณะ                         

๗. ความปลอดภัยในการนำเด็ก
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา และการเข้าค่ายพัก
แรม 

๑. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด 
๒. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร                                                                                                              
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ดาวดวงที่ ๒  คุณภาพผู้เรียน 
     ระดับปฐมวัย  
 

ตัวบ่งชี้ ตัววัดผลสำเร็จ 
๑. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์                                                                                                                                                            
จิตใจ สังคมและสติปัญญาเต็ม
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

เด็กปฐมวัยอย่างน้อยร้อยละ ๙๐  มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  

๒. เด็กมีวินัย รู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อ่ืน 

เด็กปฐมวัยอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อย  เข้าแถวตามลําดับก่อนหลัง  ทำงานที่ได้รับ 
มอบหมายจนสําเร็จได้ด้วยตนเอง                                                                                            

๓. เด็กมีทักษะการคิด การ
ตัดสินใจ แก้ปัญหาด้วยเหตุผลได้
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 

เด็กปฐมวัยอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ จับคู่และเปรียบเทียบความเหมือน ความต่างของสิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะทีส่ังเกตพบ ๒ 
ลักษณะขึ้นไป  

๔. เด็กมีความพร้อม และทักษะ
ทางภาษา คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น 

๑. เด็กชั้นอนุบาล ๓ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ สามารถอ่าน-เขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย ๓๐ คำ                                                                                             
๒. เด็กอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ อ่านและเขียนตัวเลขไทย ตัวเลขอารบิก ๑ ถึง ๒๐     
๓. เด็กอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ สามารถใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้                                                     
๔. เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถจับคู่ภาพ-คำพ้ืนฐานระดับชั้นอนุบาล  จำนวน ๑๒ หมวด รวม ๒๔๒ คำ ได้ถูกต้อง    
๕. เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถเขียนพยัญชนะไทย สระ วรรณยุกต์ ตามแบบที่ครูกำหนดให้                                   
 ๖. เด็กชั้นอนุบาล ๓  ร้อยละ ๙๐ สามารถเขียนชื่อโรงเรียน ชื่อตัวเอง วันที่/เดือน/ปี พ.ศ. ตามแบบท่ีครูกำหนดให้                                                                                                                         

๕. เด็กมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษอย่างง่าย 
 

เด็กชั้นอนุบาล ๓ ร้อยละ ๙๐ สามารถกล่าวทักทาย แนะนำตัวเองสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษได้  
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     ระดับประถมศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ ตัววัดผลสำเร็จ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  
๑. พัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น  
ป.๑ เพ่ือยกระดับผลการทดสอบ 
RT 

๑. ร้อยละนักเรียนชั้น ป.๑  มีคะแนนผลการทดสอบ RT ด้านอ่านออกเสียงมากกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
๒. ร้อยละนักเรียนชั้น ป.๑  มีคะแนนผลการทดสอบ RT ด้านอ่านรู้เรื่องมากกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา    
๓. สถานศึกษามีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบ RT  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ        
                    

๒. พัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น  
ป.๓ เพ่ือยกระดับผลการทดสอบ 
NT 

๑. ร้อยละนักเรียนชั้น ป.๓  มีคะแนนผลการทดสอบ  NT ด้านภาษาไทยมากกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา               
๒. ร้อยละนักเรียนชั้น ป.๓  มีคะแนนผลการทดสอบ  NT ด้านคณิตศาสตร์มากกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
๓. สถานศึกษามีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบ  NT สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
 

๓. นักเรียนชั้น ป.๑-๓ อ่านออก 
เขียนคำพ้ืนฐาน  ลายมือสวย คิด
เลขเป็น 

๑. นักเรียนชั้น ป.๑-๓ ร้อยละ ๘๐ ,๙๐ ,๑๐๐ ตามลำดับ มีคะแนนผลการทดสอบด้านการอ่านและเขียนคำพ้ืนฐาน
ลายมือสวย  ตามระดับชั้นผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
๒. นักเรียนชั้น ป.๑-๓ ร้อยละ ๗๐ ,๗๕ ,๘๐ ตามลำดับ มีคะแนนผลการทดสอบด้านคิดเลขผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 

๔. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

นักเรียนชั้น ป.๑-๓ ร้อยละ ๘๐ มีระดับผลการเรียนของ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 
 

๕. นักเรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน)                      

นักเรียนชั้น ป.๑-๓ ร้อยละ ๕๐, ๖๐, ๗๐ ตามลำดับ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

๖. นักเรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี 

นักเรียนชั้น ป.๑-๓ ร้อยละ ๖๐ , ๗๐ , ๘๐ ตามลำดับ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีตามเกณฑ์ที่กำหนด 
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ตัวบ่งชี้ ตัววัดผลสำเร็จ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
๑. นักเรียนมีความสามารถด้าน
การอ่านคล่อง เขียนคล่อง และ
การคิดคำนวณ ตามระดับชั้น 

๑. นักเรียนชั้น ป.๔-๖ ร้อยละ ๘๐ , ๙๐ , ๑๐๐ ตามลำดบั มีทักษะในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และการคิดคำนวณ ตาม
ระดับชั้น                                                                                                         
๒. นักเรียนชั้น ป.๔-๖ รอ้ยละ ๗๐,๘๐,๙๐ ตามลำดับ สามารถท่องสูตรคูณ /บทอาขยาน ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

๒.นักเรียนชั้น ป.๔-๖ อ่าน และ 
เขียนคำพ้ืนฐานภาษาอังกฤษได้
ถูกต้อง และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
เหมาะสมกับระดับชั้น 

๑. นักเรียนชั้น ป.๔-๖ ร้อยละ ๗๐, ๘๐, ๙๐ ตามลำดับ สามารถอ่านและเขียนคำพ้ืนฐานภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามระดับชั้น  
๒. นักเรียนชั้น ป.๔-๖ ร้อยละ ๖๐, ๗๐, ๘๐ ตามลำดับ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  

๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

๑. นักเรียนชั้น ป.๔-๖ ร้อยละ ๘๐ มีระดับผลการเรียนของ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
๒. สถานศึกษามีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลการสอบ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (กรณีที่สอบ O-NET)   

๔. นักเรียนมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
ตามระดับชั้น 

นักเรยีนระดับชั้น ป.๔-๖ ร้อยละ ๗๐, ๘๐, ๙๐ ตามลำดับ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาคอมพิวเตอร์
เพ่ือการเรียนรู้ตามระดับชั้น 

๕. นักเรียนมีทกัษะการคิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 

นักเรียนระดับชั้น ป.๔-๖ ร้อยละ ๗๐, ๗๕ , ๘๐ ตามลำดับ มีทักษะการคิดวิเคราะหแ์ละแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

๖. นักเรียนมีทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรม  

นักเรียนระดับชั้น ป.๔-๖ ร้อยละ ๖๐ มีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตัวบ่งชี้ ตัววัดผลสำเร็จ 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

๑. นักเรียนชั้น ม.๑-๓ ร้อยละ ๗๐ มีระดับผลการเรียนของ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
๒. สถานศึกษามีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละของผลการสอบ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (กรณีที่สอบ O-NET)   

๒. นักเรียนมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ภาษาคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้
ตามระดับชั้น 

๑.นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ตามระดับชั้น 
๒.นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ คนละ ๑ ผลงาน/รูปแบบ 

๓. นักเรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่าง
น้อย ๑ ภาษา 

นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ มีความสามารถขั้นพ้ืนฐานในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย ๑ ภาษา 

๔. นักเรียนมีจิตอาสาร่วม
แก้ปัญหาส่วนรวม 

นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ ร้อยละ ๙๐ มีจิตอาสาร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม 

๕. นักเรียนมีทักษะในการคิดเชิง
นวัตกรรม  

นักเรียนระดับชั้น ป.๔-๖ ร้อยละ ๖๐ มีทักษะในการคิดเชิงนวัตกรรม 

๖. นักเรียนแต่ละคนมี
ความสามารถ : หนึ่งดนตรี หนึ่ง
กีฬา หนึ่งอาชีพ 

นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ ทุกคน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะด้านดนตรี กีฬา และอาชีพ ตามความถนัดและ
ความสนใจของตนเอง อย่างน้อยคนละ ๑ ดนตรี ๑ กีฬา และ ๑ อาชีพ 

 
 
 
 
 



49 
 
ดาวดวงที่ ๓  โอกาสทางการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ ตัววัดผลสำเร็จ 
๑. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการได้รับการศึกษาทุกคน 
และเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ี
มีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียม
กัน 

๑. มีข้อมูลการสำมะโนประชากรเด็กในเขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ.๒๕๕๖                                                              
๒. ประชากรในเขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนที่เกิดในปี พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ.๒๕๕๖ ได้เข้าเรียนทุกคน                                                                                                                                           
๓. ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีหน่วยงานภายนอกไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยงานให้การส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
(ระดมทุน วิทยากร แหล่งเรียนรู้  วัสดุ/อุปกรณ์ ฯลฯ)                                                                            
๔. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการเรียนรู้                                                                      

๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่
ความเป็นเลิศ (ศิลปะ ดนตรี กีฬา
และวิชาการ)  

๑. ร้อยละ๘๐ ของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
๒. มีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ                                                         
๓. มีหลักฐานรางวัลยืนยันความสำเร็จในส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ                                                                                                              

๓. ส่งเสริมเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ และเด็กด้อยโอกาส ให้
ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ  

๑. ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของเด็กพิการเรียนรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล                                                                     
๒. ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปของเด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมเต็มตาม
ศักยภาพ 
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ดาวดวงที่ ๔ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ ตัววัดผลสำเร็จ 
๑. การบริหารจัดการ
สถานศึกษา  
 

๑. ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา 
๒. มีการบริหารงบประมาณที่โปร่งใส ตรวจสอบได้   
๓. ร้อยละ ๙๐ ของข้าราชการครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเต็มตามศักยภาพ 
๔. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาส เสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

๒. การประกันคุณภาพภายใน  ๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประกาศค่าเป้าหมาย 
๒. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๓. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๕. ติดตามผลการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
๖. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 

๓. การนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

๑. จัดทำแผนนิเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร  เพื่อพัฒนาสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
๒. คัดสรร สร้าง พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมให้สอดคล้องกับแผนนิเทศ เพ่ือสนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้บรรลุผล 
๓. นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ชี้แนะ ฯลฯ เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้บรรลุผล 
๔. รายงานผลการนิเทศ  โดยการสะท้อนผลการนิเทศต่อครู  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์  

๔. การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และ
นวัตกรรม 

๑. ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียน  
๒. สร้างหรือนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน 
๓. สร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษา                                                                                                           
๔. สร้างการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 

๕. การบริหารชุมชนและ
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 

๑. สร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ครู  ผู้ปกครอง และองค์กรเครือข่ายต่างๆ 
๒. จัดระบบการให้บริการแก่ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 
๓. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานของสถานศึกษา 
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ดาวดวงที่ ๕ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

ตัวบ่งชี้ ตัววัดผลสำเร็จ 
๑. กำหนดเอกลักษณ์ จุดเน้นของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย บริบท
และความต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๑. กำหนดเอกลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด                                                                                                                  
๒. กำหนดเอกลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น                                                                    
๓. คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสีย  มีส่วนร่วมในการกำหนดเอกลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษา 

๒. มีโครงการ/กิจกรรม และการดำเนินงาน
ตามแผนการพัฒนาเอกลักษณ์ จุดเน้นของ
สถานศึกษา 

๑. วิเคราะห์สภาพบริบทของสถานศึกษา (SWOT) ก่อนกำหนดเอกลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษา                                                                                                                                                    
๒. นำผลการวิเคราะห์ มาเป็นกรอบในการกำหนดเอกลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษา                                                                                  
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการในการทำงานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเอกลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษา                                                                                                           
๔. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเอกลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษาตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
๕. ชุมชนมีส่วนรว่มในกิจกรรม เช่น วิทยากรภายนอกเข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียน                                                                                                                          
๖. นิเทศ ติดตามและประเมินผล รวมทั้งนำผลมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาเอกลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ                                                                                                                

๓. มีผลการจัดการศึกษาตามเอกลักษณ์ 
จุดเน้นของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
เกิดผลต่อนักเรียนเชิงประจักษ์ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนตามเอกลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษา 
๒. นำเสนอผลการส่งเสริมและพัฒนาเอกลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
๓. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลสำเร็จของการดำเนินงานสู่สาธารณะ เช่น เว็ปไซต์สถานศึกษา 

๔. เป็นที่ยอมรับ สามารถเป็นแบบอย่าง 
และแหล่งเรียนรู้ได้  

๑. ได้รับรางวัล หรือการยอมรับจากบุคคล/องค์กรทั้งในระดับชุมชนและในวงกว้าง ส่งผลสะท้อนเป็นคุณ
ลักษณะเฉพาะของผู้เรียน/สถานศึกษา เช่น โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม 
เป็นต้น                                                                                                                                             
๒. เป็นแบบอย่างและแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริม พัฒนาเอกลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษา  
๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า  ๒ หน่วยงาน 
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ส่วนที่ 5 
การกำกับ ติดตาม ประเมนิ และรายงาน 

                โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอได้จัดระบบกำกับติดตามและประเมินผลการตรวจสอบและการรายงาน
ผลตามแผนงานตามโครงการกิจกรรมในรูปแบบการมีส่วนร่วม ของคณะกรรมการดังนี้ 

1.  การกำกับติดตาม 
1.1  จัดทำรูปแบบการกำกับติดตามงาน 
1.2  จัดผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตาม 

2. การประเมินผล 
1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการปะเมินผล 
1.2  สร้างเครื่องมือประเมินผล 
1.3  ดำเนินการประเมินผลทั้งก่อนดำเนินโครงการเพ่ือประเมินความเป็นไปได้ ระหว่างการดำเนิน  

โครงการเพ่ือประเมินความก้าวหน้าและปรับปรุงการดำเนินโครงการ การดำเนินเมื่อสิ้นสุด
โครงการเพื่อดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน 

3. การตรวจสอบ 
3.1  การประเมินตนเองตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ปฏิบัติ บันทึกผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
3.2  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเสนอแนวทาง เพ่ือ

แก้ไข ปัญหา อุปสรรคและหาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุน 
4. การรายงานผล 

4.1  รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุด แต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ 
4.2  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โรงเรียนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานจัดการศึกษาต่อหน่วยงานบังคับ 

บัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
4.3  เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แต่งตั้งคณะทำงานสรุปผลการ

ปฏิบัติงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไข กำหนดทิศทางในการจัดการศึกษาต่อไป 

................................................ 


