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ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

01 แผนการศึกษาแห่งชาติ (65ตัว) 

02 แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครขอนแก่น 

03 แผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครขอนแกน่ 

04 แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 

05 มาตรฐานการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
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       สอดคล้องกับตัวชี้วัดแผนการศึกษาแห่งชาติ(65ตัว)  
ตัวช้ีวัดที่ 1: ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  ที่สะท้อนความรักและการธำรง 

รักษาสถาบันหลักของชาติ  และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

ตัวช้ีวัดที่ 2: ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารี 

ตัวช้ีวัดที่ 3: ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) 

ตัวช้ีวัดที่ 4: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมทีส่ร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องปราบการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น 

ตัวช้ีวัดที่ 5: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน

ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 6: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ และปลูกฝังแนวทางการจัดการความ 

ขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี 

ตัวช้ีวัดที่ 7: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่

ถูกต้อง เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

ตัวช้ีวัดที่ 8: สถานศึกษามีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม่ 
ตัวช้ีวัดที่ 9: ร้อยละของนักเรียนที่ปลอดยาเสพติด 

ตัวช้ีวัดที่ 10: ไม่มคีดีทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 11: ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการที่ส่งเสริมการใช้ภาษาถ่ิน 

ตัวช้ีวัดที่ 12: ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทีแ่สดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือสร้างสำนึกรัก

ท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัดที่ 13: ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

ตัวช้ีวัดที่ 14: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพ 

ตัวช้ีวัดที่ 15: ร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษา

ในแต่ละระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น (ระดับประถม/ ระดับ

มัธยม ศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

ตัวช้ีวัดที่ 16: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที่ 17: ร้อยละของครูที่ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานการวิจัยของนักเรียนทุกระดับชั้นผ่านกิจกรรม 

โครงงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 18: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

ตัวช้ีวัดที่ 19: ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือประโยชน์สาธารณะและช่วยเหลือสังคม 

ตัวช้ีวัดที่ 20:  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีวินัย 

ตัวช้ีวัดที่ 21:  ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

ตัวช้ีวัดที่ 22: ร้อยละของเด็กอายุ 5–6 ปี  มีพัฒนาการสมวัย 

ตัวช้ีวัดที่ 23: ร้อยละของครูปฐมวัยมีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กที่ถูกต้อง จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

หลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านตามวัย 

ตัวช้ีวัดที่ 24: ร้อยละการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน (อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป)  

ตัวช้ีวัดที่ 25: ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

 (O-NET) แตล่ะวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ตัวช้ีวัดที่ 26: ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 

ตัวช้ีวัดที่ 27: ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดที่ 28: สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยง

กับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย 

ตัวช้ีวัดที่ 29: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 (+3) (ภาษาจีน) 

ตัวช้ีวัดที่ 30: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาทักษะ การคิด

วิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ 

ตัวช้ีวัดที่ 31: สถานศึกษามีจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 32: สถานศึกษามีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

สามารถให้บริการคนทุกช่วงวัยและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้  

ตัวช้ีวัดที่ 33: สถานศึกษามีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะและสมรรถนะของ

ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายทีม่ีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 34: สถานศึกษามีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา และนักเรียนที่

มีแนวโน้มจะออกกลางคัน 
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ตัวช้ีวัดที่ 35: จำนวนการเข้าใช้บริการคลังข้อสอบ เพ่ือการวัดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร และ

มาตรฐานวิชาชีพ จำแนกตามหลักสูตรและระดับชั้นเรียน 

ตัวช้ีวัดที่ 36: ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษา/เรียนรู้/อบรมทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพตามหลักสูตรและเข้า

รับการทดสอบและประเมินผลผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตัวช้ีวัดที่ 37: ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและ

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 38: ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับทีไ่ด้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ

ต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 39: ระดับความพึงพอใจของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนา 

สมรรถนะและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 40: ร้อยละของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

เพ่ิมข้ึน (จำแนกตามกลุ่มประเภทของความจำเป็นพิเศษ) 

ตัวช้ีวัดที่ 41: อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 

ตัวช้ีวัดที่ 42: ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

 (O-Net) ของนักเรียนระหว่างพ้ืนที่ ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง  

ตัวช้ีวัดที่ 43: สถานศึกษามีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการ

ของนักเรียนและผู้ใช้บริการทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 44: สถานศึกษามีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ ขั้นต่ำ 30 Mbps ใน 5 ปีแรก

และ 100 Mbps ภายใน 20 ปี 

ตัวช้ีวัดที่ 45: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV  

ตัวช้ีวัดที่ 46: ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึง  และใช้ประโยชน์จากข้อมูล 

และสารสนเทศทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 47: ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม ที่สร้างความตระหนักในความ สำคัญ

ของการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดที่ 48: ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดที่ 49: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 50: ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
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ตัวช้ีวัดที่ 51: ร้อยละของครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม/พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดที่ 52: สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตามเกณฑ์โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 53: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการ สอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดที่ 54: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัดที่ 55: สถานศึกษามีกลไกในการรายงานและตรวจสอบ ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่รองรับการ

กระจายอำนาจในการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 56: สถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 57: ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 58: คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ของผู้เรียนที่ 

เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบบริหารจัดการแนวใหม่ 

ตัวช้ีวัดที่ 59: ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนในการให้บริการการศึกษาของกลุ่มสถานศึกษาที่

เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ 

ตัวช้ีวัดที่ 60: สถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดที่ 61: จำนวนเครือข่ายการศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด 

การศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

ตัวช้ีวัดที่ 62: สถานศึกษามีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

ตัวช้ีวัดที่ 63: ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความสามารถ 

ตัวช้ีวัดที่ 64: ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิการศึกษา  

ตัวช้ีวัดที่ 65: จำนวนบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนครบทุกด้านและ

เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครขอนแก่น  
1. ประเภทโครงการเข้าร่วมงานประเพณีต่างๆ 

    พันธกิจที่ 1:  พัฒนาศักยภาพนครขอนแก่นเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพ่ือนำมาขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง 

          แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพ่ือนำมาขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์เมือง 

2. ประเภทโครงการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน/บริหารจัดการในสถานศึกษา 

    พันธกิจที่ 3: พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมให้เป็นสังคมที่เอ้ืออาทรและพร้อมต่อการพัฒนา 

       ยุทธศาสตร์ที่ 7: สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล 

             แนวทางการพัฒนา:  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ 

 

3. ประเภทสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ 
    พันธกิจที่ 4:  พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารงานท้องถิ่น 

     ยุทธศาสตร์ที่ 10:  พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

     แนวทางการพัฒนา : ปรับโครงสร้างขององค์กร/พัฒนาศักยภาพขององค์กร 
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              ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น  
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

     กลยุทธ์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การจัดหา และพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่  และภูมิทัศน์ 

         กลยุทธ์ : จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีให้มีเพียงพอและพร้อมต่อการทำงานและการให้บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

        กลยุทธ์ที่ 4.1  ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 

        กลยุทธ์ที่ 4.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เหมาะสมครบทุกด้าน 

       กลยุทธ์ที่ 4.3  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  

        กลยุทธ์ที่ 4.4  ส่งเสริม พัฒนาเด็กเยาวชน ประชาชน โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกระบบและตาม 

อัธยาศัย 

        กลยุทธ์ที่ 4.5  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกระดับ 

        กลยุทธ์ที่ 4.6  สร้างความร่วมมือและเครือข่ายแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ทำนุบำรุงศาสนา และอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และทำนะบำรุงศาสนา 

กลยุทธ์ที่ 5.2 จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเป็นนครแห่งฐานที่มั่นวัฒธรรมร่วมสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 

กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างหลากหลาย สนองตอบความ

ต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
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ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม  และดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

กลยุทธ์ที ่1.1  คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ที ่1.2 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
กลยุทธ์ที ่1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาเพ่ือสร้างสำนึกรักท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ ในการแข่งขันทุกระดับ 
กลยุทธ์ที ่2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
กลยุทธ์ที ่2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น

เลิศเฉพาะด้าน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา  และพัฒนาผู้เรียนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที ่3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จำเป็นในศตวรรษที ่21 

กลยุทธ์ที ่3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ที ่3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา สามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที ่3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 

กลยุทธ์ที ่3.5 ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่3.6 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา  สมรรถนะตาม มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการ ศึกษาที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
กลยุทธ์ที ่4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที ่5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

4 



 
 

~ 8 ~ 
 

กลยุทธ์ที ่5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามี  ความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 
 กลยุทธ์ที ่6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อ คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา   

กลยุทธ์ที ่6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาที่  ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ที ่6.4 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ  ศึกษามีความ เป็นธรรม
สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

      ประเด็นการพิจารณา 

1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น

และแก้ไขปัญหา 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6. มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณา 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

2. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ประเด็นการพิจารณา 

1. มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน รอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 

    กลุ่มเป้าหมาย 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ประเด็นการพิจารณา 

5 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 



 
 

~ 10 ~ 
 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 

 ประเด็นพิจารณา 

1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง   มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

3.มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ประเด็นพิจารณา 

1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 

    ประสบการณ์และพัฒนา 

ระดับปฐมวัย 

 


