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กระทรวงศึกษาธิการ
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ค าน า 

โรงเรียนบ้านแดงน้อย โดยคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๓-๒๕๖๕) ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรต่างๆและ
ชุมชนบางส่วน ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ได้ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ
ของชุมชนตามบริบทที่สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด มีเป้าหมายในการบริหารและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

บัดนี้โรงเรียนบ้านแดงน้อย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) แล้ว
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอไว้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ขอขอบคุณบุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่
ร่วมมือกันวางแผนให้ส าเร็จลงด้วยดี 

 

 

โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
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๑. ข้อมูลทั่วไป          ๑ 
๒. ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒       ๔ 
๓.ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๒       ๕ 
๔. ข้อมูลด้านอาคาร สถานที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓      ๕  
๕. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน      ๖ 
๖. แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น     ๗ 
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บทที่ ๓ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา         

๑. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision)       ๑๒ 
๒. อัตลักษณ์         ๑๒ 
๓. เอกลักษณ์         ๑๒ 
๔. พันธกิจ (Mission)        ๑๒ 
๕. กลยุทธ์         ๑๒ 

บทที่ ๔ การน ากลยุทธ์สู่การปฎิบัติ        ๑๓ 
บทที่ ๕ บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์    ๒๐ 
ภาคผนวก
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อ  สถานศึกษา บ้านแดงน้อย  

 ที่ตั้ง   หมู่ที่  ๑๗  ต าบล บ้านทุ่ม  อ าเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ 

            โทรศัพท์  : ๐๔๓ ๔๗๒๐๑๒   โทรสาร : ๐๔๓ ๔๗๒๐๑๒ 

         e-mail : dangnoischool17@gmail.com    Website : www.dangnoi.xyz 

   ระดับท่ีเปิดการสอน : ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

   พ้ืนที่ทั้งหมด : ๑๑ งาน ๕๓ ตารางวา  

   ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

  โรงเรียนบ้านแดงน้อย เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลต าบลบ้านทุ่ม 
๕ (วัดศรีชมชื่น) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๖ ณ บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๑๓ - ๑๔ ต าบลบ้านทุ่ม 
อ าเภอพระลับ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายอ าเภอเป็นผู้จัดตั้งด ารงอยู่ด้วยงบประมาณแผ่นดิน มีผู้อุปการะ คือ 
นายเฉื่อย เพ็งมา ครูใหญ่ คือ นายทึง  เสนามนตรี ซึ่งเมื่อก่อตั้งมีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๐๘ คน จัดการเรียนการ
สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แผนกวิสามัญศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๐๙ โอนการศึกษาโรงเรียนประชาบาล ให้ขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน
เป็น โรงเรียนบ้านแดงน้อย (แดงน้อยวิทยาคาร) พ.ศ ๒๕๓๐ มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนโดยผู้อ านวยการคนใหม่ 
เป็นโรงเรียนบ้านแดงน้อย ด้วยเหตุผลชื่อโรงเรียนยาวเกินไป ซึ่งมีผู้อ านวยการสถานศึกษาคนปัจจุบันคือ นาย
จ าเนียร วิจิตรจันทร์  

   สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 

  ๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
โรงเรียน ได้แก่ วัดศรีชมชื่น โรงงานขนมจีน โรงงานรองเท้า เป็นต้น 

  ๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และประกอบอาชีพหลักคือ 
เกษตรกรและรับจ้างทั่วไป  ประชาชนส่วนใหญ่มักเข้าวัดท าบุญและให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเมื่อมีการจัด
งานทางพระพุทธศาสนา โดยเฉลี่ยสมาชิกในครอบครัวมีรายได้ ๑๕,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวเฉลี่ยครอบครัวละ ๕ คน 

  ๓. โอกาสทางการศึกษาต่อของนักเรียนส่วนใหญ่จะได้รับการศึกษาต่อจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อีกท้ังครอบครัวของนักเรียน
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปท่ีการประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัวเป็นหลัก 
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  การจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

 โรงเรียนจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ 
มีพัฒนาการสมวัย สมดุลทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติ  ปัญญา ใช้กิจกรรมดนตรี 
กิจกรรมเคลื่อนไหวด้วยเพลง เป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ส่งผลให้เด็กมีสุนทรียภาพและมีลักษณะนิสัยชื่นชอบในด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจังหวะของเพลงจะช่วยให้เด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพของ
ร่างกายของเด็ก กิจกรรมที่ส่งเสริม ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กปฐมวัยทุกด้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระเบียบวินัยความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที 
เมตตากรุณามีน้ าใจ ความเสียสละและการประหยัดอดออม เพ่ือฝึกฝนและพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของเด็ก
ปฐมวัยให้สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียน พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้เด็กประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน
ในทางท่ีดีและถูกต้อง สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

 ร่วมกันวางแผนการด าเนินการในการจัดการศึกษาในปีการศึกษาปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยใช้หลักการด าเนินงานแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากร คณะกรรมการบริหาร และผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนในรูปของการด าเนินงานแบบจากบนสู่ล่าง ในรูปของนโยบายหลักเกณฑ์วิธีการ
จากล่างสู่บน หาแนวทางในการจัดโครงการและวางแผนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยมีมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐานเป็นกรอบในการด าเนินงาน ซึ่งผลจากการ
ด าเนินงานดังกล่าวท าให้โรงเรียนทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน โดย
มีแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นแผนการในการก าหนดแนวทางปฏิบัติ 

 ครูสามารถจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กที่หลากหลาย สามารถจัดกิจกรรมได้
เหมาะสมกับวัยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาแก่เด็ก จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญสามารถสร้าง พัฒนา และใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย จัด
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาสรุปรายงานผลพัฒนาการ
ของเด็กแก่ผู้ปกครองจัดท าข้อมูลสารนิเทศและน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอุทิศตน ทุ่มเท แรงกาย 
แรงใจ ในการการปฏิบัติงาน และมุ่งมั่นพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ 

 

   การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 โรงเรียนจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ
คณะครู มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพที่ทางโรงเรียนบ้าน
แดงน้อยได้ตั้งเป้าไว้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐาน
ได้แก่ การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์
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จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ 
ส าหรับด้านระบบกลไก การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และความเข้าใจการจัดการศึกษา ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้ง
จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการ
ด าเนินงานโดยกระบวนการ PDCA มีการวางแผน การ   ลงมือท าการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ในทุก
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร 

 นอกจากนี้ทางโรงเรียนบ้านแดงน้อยได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์ และ
อ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาหา
ข้อมูลทางโลกออนไลน์ จัดให้มีอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาหาความรู้ให้กับผู้เรียนรวมถึงเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับผู้เรียน โดย
จัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือ และห้องสมุดที่จ าเป็นต่อพัฒนาด้านการเรียนของผู้เรียน ให้
เพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดให้มีที่นั่งพักผ่อนที่เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับน้ าดื่มที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ ที่ล้างมือ ห้องน้ าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ เน้นการ
เรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัด
ครูที่เหมาะสมและตรงกับวิชา คือมีครูสอนวิชาต่างๆ จบตรงสาขาวิชาที่สอนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ คุณภาพของครูและบุคลากรด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรมทักษะการสังเกต และ
การปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึง
ความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่ งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการ
เรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้และมีการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อ อินเตอร์เน็ต คือ 
ใช้สื่ออินเตอร์เน็ต Youtube Dorchester ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้น
สังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 

 



๔ 
 

๒. ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.๑ ๑ ๓ ๒ ๕ ๑๐:๑  

อ.๒ ๑ ๒ ๗ ๙  

อ.๓  ๑ ๑๐ ๗ ๑๗  

รวม ๓ ๑๔ ๑๖ ๓๐  

ป.๑ ๒ ๒๑ ๑๗ ๓๘ ๑๘:๑ 

ป.๒ ๑ ๑๔ ๑๖ ๓๐  

ป.๓ ๑ ๑๑ ๑๑ ๒๒  

ป.๔ ๑ ๑๒ ๘ ๒๐  

ป.๕ ๑ ๗ ๑๓ ๒๐  

ป.๖ ๑ ๑๔ ๑๐ ๒๔  

รวม ๖ ๗๘ ๗๕ ๑๕๔  

ม.๑ ๑ ๘ ๘ ๑๖ ๒๔:๑ 

ม.๒ ๑ ๒๒ ๑๑ ๓๓  

ม.๓ ๑ ๙ ๑๓ ๒๒  

รวม ๓ ๓๙ ๓๒ ๗๑  

รวมทั้งหมด  ๑๒ ๑๓๓ ๑๒๓ ๒๕๖  

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

๓.ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน ๑ ๑๗ - - ๒ ๒๐ 

 

๔. ข้อมูลด้านอาคาร สถานที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ที ่ ประเภทห้อง จ านวน หมายเหตุ 
๑ ห้องเรียนปฐมวัย ๓  
๒ ห้องเรียนประถมศึกษา ๗  
๓ ห้องเรียนมัธยมศึกษา ๓  
๔ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑  
๕ ห้องพยาบาล ๑  
๖ ห้องสมุด ๑  
๗ ห้องพัสดุ-ห้องสหกรณ์ ๑  
๘ ห้องการศึกษาอาเซียน ๑  
๙ ห้องวิทยาศาสตร์ ๑  

 

  



๖ 
 

๕. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

 

 

  

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแดงน้อย

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน

๑. พัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 

๒. การวางแผนงานด้านวิชาการ 

๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

๔. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

๕. การพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ 

๖. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ

เทียบโอนผลการเรียน 

๗. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพศึกษาใน

สถานศึกษา 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

๙. การนิเทศการศึกษา 

๑๐. การแนะแนว 

๑๑. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา 

๑๒. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง

วิชาการ 

๑๓. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ 

๑๔. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ

แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นที่ขัดการศึกษา 

๑๕. การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

๑๖. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน

สถานศึกษา 

๑๗. การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 

 

๑. การจัดท าแผนงบประมาณ ค าขอต้ัง

งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานแล้วแต่กรณี 

๒. การจัดแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงิน

ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 

๓. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 

๔. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

๕. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

๖. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้

งบประมาณ 

๗. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้

ผลผลิตจากงบประมาณ 

๘. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา 

๙. การบริหารจัดทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

๑๐. การวางแผนพัสดุ 

๑๑. การก าหนดรูปแบบรายงานหรือคุณ

ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือก่อสร้างที่ใช้

เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวง

หรือเรขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐานแล้วแต่กรณี 

๑๒. การจัดหาพัสดุ 

๑๓. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและ

จ าหน่ายพัสดุ 

๑๔. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

๑๕. การเบิกเงินจากคลัง 

๑๖. การรับเงิน การเก็บรักษาและจ่ายเงิน 

๑๗. การน าเงินส่งคลัง 

๑๘. การจัดท าบัญชีการเงิน 

๑. การวางแผนอัตราก าลัง 

๒. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและ

บุคคลากรทางการศึกษา 

๓. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

๔. การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งให้สูงข้ึน การ

ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

๕. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ัน

เงินเดือน 

๖. การลาทุกประเภท 

๗. การประมินผลการปฏิบัติงาน 

๘. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

๙. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก

จากราชการไว้ก่อน 

๑๐. การรายงานการด าเนินการทางวินัย

และการลงโทษ 

๑๑. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

๑๒. การออกจากราชการ 

๑๓. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียน

ประวัติ 

๑๔. การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้

ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

๑๕. การส่งเสริมการประเมินวิทยะฐานะ

ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

๑๖. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

๑๗. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูเละ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๑๘. การส่งเสริมวินัย คุณธรรม และ

จริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและ

บุคคลากรทางการศึกษา 

๑๙. การริเริ่มส่งเสริมขอใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพคร ู

๑. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศ 

๒. การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย

การศึกษา 

๓. การวางแผนบริหารงานทางการศึกษา 

๔. การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

๕. การจัดระบบการบริหารและพัฒนา

องค์กร 

๖. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติตน 

๗. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

๘. การด าเนินงานธุรการ 

๙. การดูแลอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม 

๑๐. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 

๑๑. การรับนักเรียน 

๑๒. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

การจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

๑๓. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ 

นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

๑๔. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

๑๕. การทัศนศึกษา  

๑๖. งานกิจการนักเรียน 

๑๗. การประชาสัมพันธ์งานทางการศึกษา 

๑๘. การส่งเสริม สนับสนุนและประสาน

การจัดการศึกษาของบุคคลากรชุมชน 

๑๙. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาค

และท้องถ่ินและการรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 

๒๐. การจัดระบบการควบคุมภายใน

หน่วยงาน 



๗ 
 

๖. แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 อาคารเรียนต่างๆ 
 ห้องสมุด / ICT 
 ห้องคอมพิวเตอร์ 
 ห้องประชุม 
 ห้องแนะแนว 
 ห้องพยาบาล 
 ห้องวิชาการ 
 ห้องสหกรณ์โรงเรียน 
 สนามเด็กเล่น 
 อุทยานการศึกษา 
 สนามกีฬา 

 โรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลบ้านทุ่ม 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 วัดศรีชมชื่น บ้านแดงน้อย 
สถานีต ารวจอ าเภอบ้านฝาง 
ห้องสมุด กศน. 
ค่ายลูกเสือ “พันธวาศิษฏ์” 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศูนย์การศึกษาไดโนเสาร์ภูเวียง 
พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
สวนสัตว์เขาสวนกวาง 
วัดหนองแวง 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน 
น้ าตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี 
 

 

  



๘ 
 

๗. ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

           ในปีการศึกษา  ๒๕๖๓ สถานศึกษาได้บริหารจัดการตามวงจรคุณภาพ  PDCA  และ

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปี  ๒๕๖๓   อย่างต่อเนื่อง  มีผลสรุปดังนี้ 

8.1  ผลงานที่ภาคภูมิใจของสถานศึกษา  (ด้านนักเรียน ผู้บริหาร  ครู  สถานศึกษา และ Best  
Practices) 

1)  นักเรียนที่มีผลงานและท าชื่อเสียงให้โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  นักเรียนปกติ :  รางวัลที่ได้รับระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล กิจกรรม ระดับของรางวัล 

๑. 

 

ด.ช.กุลเดช  จันทะประเทศ 
ด.ช.คุณวุฒิ  ศรีกุลวงค์ 
ด.ช.ณัฐวุฒิ  สินแจ่ม 
ด.ช.สุขสันต์  หล่องบุศรี 
ด.ช.อิสระ  นันท์ดี 
ด.ช.สุทธิพงษ์  สุริยะ 
 

รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลชาย
ระดับมัธยมศึกษา 

 

เหรียญทอง  ชนะเลิศการแข่งขัน
กีฬาเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๑ 

๒. 

 

ด.ญ.  จริยา  เรืองแหล่ 
ด.ญ.ปริยกร  ลีเจ้ยวาละ 
ด.ญ.พรธีรา  อ้อยสิน 
ด.ญ.สิฐิษตา  สีลาบัว 
ด.ญ.เกวลิน  สิงห์ทอง 
ด.ญ.ณัฐณิชา  พลศักดิ์ซ้าย 

รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง
ดับมัธยมศึกษา 

 

เหรียญทอง  ชนะเลิศการแข่งขัน
กีฬาเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๑ 

 
  นักเรียนปกติ :  รางวัลที่ได้รับระดับประเทศ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล กิจกรรม ระดับของรางวัล 

1. 

 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 

การสอบ NT ด้านคณิตศาสตร์ 

 

สูงกว่าระดับประเทศร้อยละ 
๑๐.๖๔ 

2. 

 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 

การสอบ NT ด้านภาษาไทย 

 

สูงกว่าระดับประเทศร้อยละ 
๑๒.๔๖ 



๙ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล กิจกรรม ระดับของรางวัล 

รวมความสามารถทั้งสองด้าน 
สูงกว่าระดับประเทศร้อยละ 

๑๑.๕๓ 

         
  นักเรียนปกติ :  ได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อจนจบชั้นปริญญาตรี 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ชื่อทุนการศึกษา หมายเหตุ 

๑. 

 

 
เด็กหญิง ศุภพิชญ์  ศรีภเูวียง   

กองทุนเสมอภาคเพ่ือการศึกษา ใน
โครงการก้าวเพ่ือน้อง รว่มกับคุณ
อาทิวราห์  คงมาลยั 

เดือนละ ๖,๕๐๐ บาท 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

 

๒. 

 
นางสาวจริยา  เรืองแหล่   

กองทุนเสมอภาคเพ่ือการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

๓. 

 

 

นายเจษฏา  จารชิานนท์   

กองทุนเสมอภาคเพ่ือการศึกษา  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 

 

  



๑๐ 
 

บทที่ ๒ 
การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 

จากการประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ด้วยการวิเคราะห์ 
SWOT ANALYSIS เพ่ือวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรง
ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังแสดงในตาราง ต่อไปนี้ 
 ๑.๑ จุดแข็ง   

   ๑) ด้านผลผลิตและการบริการ ( S๒ ) 

 - ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และน าหลักธรรมทางพุทธศาสนา  ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  
อย่างเหมาะสม  

 - ผู้เรียนตระหนักและรู้คุณค่าของการออม 

 - ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขอนามัยที่ดี 

 - ผู้เรียน เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน   เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 

 - ผู้เรียนตระหนักถึงวัฒนธรรมไทย พูดจาไพเราะ 

 ๒) ด้านบุคลากร  (M๑) 

 - โรงเรียนมีจ านวนครูตามเกณฑ์  จัดการเรียนการสอนได้ครบชั้น  ครูสอนตรงตามความถนัด 

 - ครูมีอัตราการโยกย้ายต่ า ส่งผลให้การปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 - ครูมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง  น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 - บุคลากรมีความสามัคคีในหมู่คณะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 

 ๓) ด้านบริหารจัดการ( M๔ ) 

 - โรงเรียนมีการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ผู้บริหาร ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลาท าให้ การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 - โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม   ภูมิทัศน์ทีสวยงาม  น่าอยู่ สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนได้ 

 - โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

 



๑๑ 
 

๑.๒ จุดอ่อน    

 ๑) ด้านผลผลิตและการบริการ (S๒) 

 - โรงเรียนจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ไม่ดีพอ 

 -  ผู้เรียนยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 

 ๒)  ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M๓) 
 - โรงเรียนมีเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย  และวัสดุ  อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  มียังไม่เพียงพอ  และบางส่วนช ารุด   ไม่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานได้ 
 ๓) ด้านการเงิน(M๒) 

 - โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไม่เต็มที่  เนื่องจากงบบริหารจัดการจากการ
อุดหนุนมีจ านวนจ ากัด 

๑.๓ โอกาส 

 ๑) ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม(S) 

 - ชุมชนเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือต่อ
สถานศึกษาอย่างดี 

 ๒) ด้านการเมืองและกฎหมาย(P) 

 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

๑.๔ อุปสรรค 

 ๑) ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม(S) 

 -  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงาน บางส่วนอย่าร้าง และไปท างานต่างจังหวัด 
ไมม่ีเวลาดูแลลูกหลาน  ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ 

 ๒) ด้านเทคโนโลยี (T) 

 - เยาวชนบางส่วนไม่รู้จักใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ท าให้มีผลกระทบต่อคุณธรรม  
จริยธรรมของสังคม 

 

 



๑๒ 
 

บทที่ ๓  
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
๑. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision) 

โรงเรียนบ้านแดงน้อย  มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือให้วิชาการเด่น เน้นความเป็นไทย ใส่ใจการออม 
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิทัศน์น่าอยู่  น าสู่แหล่งเรียนรู้ 
๒. อัตลักษณ์ 

การออมทรัพย์ 
๓. เอกลักษณ์ 
 โรงเรียนสะอาดร่มรื่น 
๔. พันธกิจ (Mission) 

 ๑.  มุ่งจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา    
 ๒.  จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระ 
 ๓.  พัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการออม   
 ๔.  จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๕.  บริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๕. กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยสร้างความเสมอภาคและ

เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
       กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
       กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล  

กระทรวงศึกษาธิการและระบบประกันคุณภาพภายใน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 



๑๓ 
 

บทที่ ๔ 
การน ากลยุทธ์สู่การปฎิบัติ 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย 

  ปี ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย 

  ปี ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย 

  ปี ๒๕๖๕ 

ปฐมวัย      

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดย
สร้างความเสมอภาคแลเพิ่มโอกาส
ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึง 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดย
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 
๒.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 
๓.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 
๔.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
           
๕.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเด็กด้าน
สติปัญญา                                                 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุข
นิสัยที่ดี   และดูแลความปลอดภัยของ        
ตนเองได้  

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  
แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 

ดี ดี ดี 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือ
ตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

ดี ดี ดี 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  
มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ดี ดี ดี 



๑๔ 
 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย 

  ปี ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย 

  ปี ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย 

  ปี ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

๑.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ                                      

๒.โครงการสร้างเสริมสมรรถนะการบริหาร
จัดการ 

๓.โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย          

๔.โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา 

๕.โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้  

๖.โครงการโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามอัตลักษณ์โรงเรียน                                                                                                                     

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและ
จัดการ 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  
อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ดี ดี ดี 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาสภาพแวดล้อม  
ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่และแหล่ง

๑.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย  

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย 

  ปี ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย 

  ปี ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย 

  ปี ๒๕๖๕ 

เรียนรู้ที่หลากหลายภายใน
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัด
การศึกษา 
 

๒.โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้                                                                             

 

 

๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการ
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

 

 

 

 

ดี ดี ดี 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดี ดี ดี 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
แลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
 

 



๑๖ 
 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย 

  ปี ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย 

  ปี ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย 

  ปี ๒๕๖๕ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน      

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดย
สร้างความเสมอภาคแลเพิ่มโอกาส
ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึง 
 

 

 

 

 

 

 

๑.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

๒.โครงการพัฒนาความสามารถในการ
อ่าน เขียน และสื่อสาร 

๓.โครงการพัฒนาทักษะการคิดค านวณ
และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

๔.โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ 
ICT เพ่ือการเรียนรู้ 

๕.โครงการฝึกทักษะอาชีพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  
การสื่อสารและการคิดค านวณ 

ดี ดี ดี 

๑.๒ มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี ดี ดี 

๑.๓ มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี ดี ดี 

๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการสื่อสาร 

ดี ดี ดี 

๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ดี ดี ดี 

๑.๖ มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดย

๑.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ๑.๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 



๑๗ 
 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย 

  ปี ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย 

  ปี ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย 

  ปี ๒๕๖๕ 

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

๓.โครงการค่านิยม 12 ประการ 

๑.๘ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๑.๙ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๑.๑๐ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาสภาพแวดล้อม  
ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่และแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายภายใน
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัด
การศึกษา 
 

๑)  กิจกรรม การจัดหา  ผลิตและใช้สิ่ง
อ านวยความสะดวก  สื่อ  เทคโนโลยีใน
การพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการจ าเป็น     

๒)  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนเรียนร่วม 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและ
จัดการ 

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 



๑๘ 
 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย 

  ปี ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย 

  ปี ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย 

  ปี ๒๕๖๕ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณ
ภาพ 

ดี ดี ดี 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ  

๑.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิง
คุณภาพ 

๒.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน  

๓.โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี 

๔.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 
PLC 

๕.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 

๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการ
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

 

 

 

 

ดีเลิศ ดี ดี 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 



๑๙ 
 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย 

  ปี ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย 

  ปี ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย 

  ปี ๒๕๖๕ 

๖.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิง
คุณภาพ 

๗.กิจกรรมส่งเสริมการอบรมและพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนร่วม 

๘)  กิจกรรมการจัดท า IEP  และ  IIP 

๙)  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนเรียนร่วม 

๑๐)  กิจกรรมการประเมินผู้บริหารด้าน
การจัดการเรียนร่วม 

๑๑)  กิจกรรมการปรับปรุงห้องบริการ
การศึกษาพิเศษ (SSS) 

๑๒)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
แลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี ดี ดี 



๒๐ 
 

บทที่ ๕  

บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ภาคผนวก 

๑. บุคลากรภายในสถานศึกษา 

 ๑.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา  

๑. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับครู  
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
ตาม กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางความร่วมมือ
ของครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

     ๓. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ 
มุ่ง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระยะ ๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

๔. สนับสนุน อ านวยความสะดวก รวมทั้งการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินการ 
ตาม แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 
๓-๕ปี) และ แผนปฏิบัติการประจ าปี  

๕. ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม กระบวนการด าเนินการตามแผน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผล 
เมื่อ สิ้นสุดแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 
๓-๕ปี) และ แผนปฏิบัติการประจ าปี  

๖. จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีน าเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้เป็น 
ข้อมูลใน การพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป  

๑.๒ คร ูด าเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓-๕
ปี) แผนปฏิบัติการ ประจ าปี  

๑.๓ นักเรียน  
๑) ให้ความร่วมมือและปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนด าเนินการ  
๒) รับผิดชอบหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากครูและโรงเรียน  

๑.๔ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๑) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับชุมชน สภาพปัญหาและความ 

ต้องการของ ผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน ความต้องการของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น การ
สนับสนุนจากชุมชน คุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ  

๒) ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา  
๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามาตรฐาน 

การศึกษาของ สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  
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๔) ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา  
๒. บุคลากรภายนอกสถานศึกษา 

 ๒.๑ ผู้ปกครองนักเรียน  
๑. ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับชุมชน สภาพปัญหาความต้องการ 

ของ ผู้ปกครองและผู้เรียน การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
๒. ร่วมประชุมหารือ สัมมนาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความส าเร็จของ  

สถานศึกษากับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
๓. ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ที่มุ่ง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๔. ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ  

สถานศึกษา สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป  
๒.๒ ชุมชน  

๑. ร่วมเสนอแนะและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความ 
ต้องการ ของท้องถิ่นชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวิทยากรในท้องถิ่น นโยบายและทิศทางพัฒนาชุมชน
การสนับสนุน งบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ  

๒. ร่วมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษาและ แผนปฏิบัติการประจ าปี  

๓. ร่วมให้การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่ 
มุ่ง คุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

๔. ร่วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๕. ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการศึกษาของ  

สถานศึกษาสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป  
๒.๓ บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

๑) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓-๕ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

๒) นิเทศ ตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษา
ของ สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

     ระดับปฐมวัย 

      ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้น 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ครบทั้ง ๔ ด้าน 

ร่างกาย 
อารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.๑ ๔ ๕ ๕ ๕ ๔ 

อ.๒ ๘ ๙ ๙ ๙ ๘ 

อ.๓ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๖ ๑๖ 

รวม ๒๙ ๓๑ ๓๑ ๓๐ ๒๘ 

ร้อยละ ๙๓.๕๔ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๖.๗๗ ๙๐.๓๒ 

    

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 
78.9

4 
81.5

1 
89.47 

97.3
6 

86.8
4 

84.2
1 

100 100 
97.3

6 

ป.2 
80.0

0 
66.6

6 
83.33 

80.0
0 

83.3
3 

80.0
0 

90.0
0 

90.0
0 

90.0
0 

ป.3 
80.6

1 
61.5

3 
61.53 

95.0
0 

92.3
0 

92.3
0 

100 
92.3

0 
95.0

0 
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ป.4 
60.0

0 
30.0

0 
70.00 

67.0
0 

75.0
0 

68.4
2 

100 100 
90.0

0 

ป.5 
78.7

9 
63.1

5 
62.00 

79.0
0 

73.6
8 

73.6
8 

100 
87.0

0 
94.7

3 

ป.6 
62.5

0 
57.0

0 
73.00 

46.0
0 

87.5
0 

87.5
0 

100 100 
95.8

3 

ม.1 62.5 
54.1

6 
62.50 

62.5
0 

75.0
0 

62.5
0 

100 
75.0

0 
75.0

0 

ม.2 
72.7

2 
39.3

9 
51.51 

75.7
5 

75.7
5 

39.3
9 

78.7
8 

75.7
5 

75.7
5 

ม.3 
86.3

6 
72.7

2 
72.72 

86.3
6 

86.3
6 

63.6
3 

86.3
6 

86.3
6 

86.3
6 

รวม 629 540 618 680 673 627 753 696 789 

ร้อยละ 
69.0

0 
60.0

0 
68.00 

75.0
0 

74.0
0 

69.0
0 

83.0
0 

77.0
0 

87.0
0 

 

 

 

 

2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 38 3 8 10 17 27 71.05 

ป.2 30 - 12 10 8 18 60.00 

ป.3 22 - 5 9 7 16 72.72 
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ป.4 20 - 5 5 10 15 75.00 

ป.5 19 - 2 10 7 17 89.47 

ป.6 24 - 4 10 8 18 75.00 

ม.1 16 - 3 12 1 13 81.25 

ม.2 33 - 4 16 13 29 90.62 

ม.3 22 - 8 9 5 14 63.63 

รวม 224 3 51 92 76 168 75.00 

3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 38  5 16 17 27 90.31 

ป.2 30 - 5 17 8 25 83.33 

ป.3 22 - 6 11 5 16 72.72 

ป.4 20 - 5 5 10 15 75.00 

ป.5 19 - 2 10 7 17 78.94 

ป.6 24 - 2 12 8 20 83.33 

ม.1 16 - 2 13 1 14 87.50 

ม.2 33 - 4 15 14 29 91.66 

ม.3 22 - 5 12 5 17 77.27 

รวม 224 - 36 111 75 186 83.03 

 

 

4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถ 

ในการสื่อสาร 

- 11 10 3 24 100 

2. ความสามารถ 

ในการคิด 

2 11 7 4 22 91.66 

3. ความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา 

- 10 10 4 24 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 5 13 6 24 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

- 10 9 5 24 100 

รวม 2 47 49 22 118 98.33 

 

4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถ 

ในการสื่อสาร 

- 11 10 3 24 100 

2. ความสามารถ 

ในการคิด 

3 10 7 4 21  

3. ความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา 

- 10 10 4 24 100 
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4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 5 13 6 24 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

- 10 9 5 24 100 

รวม 3 46 49 22 117 97.50 

 

 

5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถ 

ในการสื่อสาร 

- 5 15 2 22 100 

2. ความสามารถ 

ในการคิด 

- 5 15 2 22 100 

3. ความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา 

- 5 14 3 22 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 5 15 2 22 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

- - 15 7 22 100 

รวม - 20 74 16 100 100 

 

     ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)ปีการศึกษา2562 



๒๘ 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

ด้านภาษา 45.92 46.00 46.46 

ด้านค านวณ 55.78 45.64 44.94 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 50.85 45.82 45.70 

 

2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

ปีการศึกษา 2561- 2562 

 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ร้อยละของผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 36.24 45.92 +9.68 

ด้านค านวณ 27.66 55.78 +28.12 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 31.95 50.85 +18.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (RT)ปีการศึกษา2562 

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

อ่านออกเสียง 67.46 65.70 66.13 

อ่านรู้เรื่อง 69.94 71.17 71.24 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 68.70 68.44 68.69 

 

2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (RT) 

ปีการศึกษา 2561- 2562 

 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ร้อยละของผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 

อ่านออกเสียง 45.14 66.13 +22.32 

อ่านรู้เรื่อง 61.09 71.24 + 8.85 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 53.12 68.69 +15.58 

 

     ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 



๓๐ 
 

1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)ปีการศึกษา2562 

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 

ด้านภาษา 45.92 46.00 46.46 

ด้านค านวณ 55.78 45.64 44.94 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 50.85 45.82 45.70 

 

2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

ปีการศึกษา 2561- 2562 

 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ร้อยละของผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 36.24 45.92 +9.68 

ด้านค านวณ 27.66 55.78 +28.12 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 31.95 50.85 +18.90 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 38.72 47.95 40.07 

คณิตศาสตร์ 25.56 31.60 32.90 

วิทยาศาสตร์ 24.82 34.30 35.55 



๓๑ 
 

ภาษาอังกฤษ 29.10 30.86 34.42 

 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา2561 - 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างคะแนน 

ภาษาไทย 46.78 38.72 - 8.60 

คณิตศาสตร์ 30.36 25.56 - 4.80 

วิทยาศาสตร์ 33.70 24.82 -8.88 

ภาษาอังกฤษ 34.20 29.10 - 5.10 

รวม 145.04 118.2 -27.38 

เฉลี่ย 36.26 29.55 -6.84 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 47.23 55.91 55.14 

คณิตศาสตร์ 28.92 26.98 26.73 

วิทยาศาสตร์ 34.46 30.22 30.07 

ภาษาอังกฤษ 25.85 32.98 33.25 

 

 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา2561 - 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่าง 



๓๒ 
 

ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 47.23 47.71 +0.48 

คณิตศาสตร์ 28.92 23.76 - 5.16 

วิทยาศาสตร์ 34.46 30.21 - 4.25 

ภาษาอังกฤษ 25.85 25.53 - 0.32 

รวม 138.46 127.21 19.14 

เฉลี่ย 34.62 31.80 - 4.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


