
แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ระยะ ๔ ปี 
(๒๕๖๕-๒๕๖๘)

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ 
(บ้านส าราญเพ้ียฟาน)



 

 

๑ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

คำนำ 
 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) ของโรงเรยีนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บาน
สำราญเพ้ียฟาน) นี้ไดรับการปรับปรุงจากแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ  ๔  ป (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เพ่ือใหสอดคลองกับขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการดำเนินงานของมูลนิธิไทยรัฐ หนวยงานภาครัฐ เอกชน การมี
สวนรวมจากชุมชนและภาคีเครือขายท่ีเปนปจจุบัน โดยจัดทำข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการบริหารการจัด
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาเชื่อมโยงกับทิศทาง จุดเนนการ
พัฒนาการคุณภาพการศึกษา ตามแนวปฏิรูปการศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ และมูลนิธิไทยรัฐ เพ่ือเปนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติให
บังเกิดผล โดยใชกลยุทธการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐานและการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม จัดทำเปน
แผนพัฒนาคุณภาพระยะยาว ท่ีสามารถนำไปปฏิบัติ ไดอยางมีประสิทธิภาพไดผานการเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน ประกอบดวย 

 สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 สวนท่ี ๒ วิเคราะหองคกร 
 สวนท่ี ๓ สาระสำคัญของแผนกลยุทธ 
 สวนท่ี ๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) 
 สวนท่ี ๕ แนวทางการบริหารแผนกลยุทธสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
ขอขอบคุณคระครู และผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน ท่ีชวยระดมพลังสมองและจัดทาเอกสารฉบับนี้สำเร็จ 

หวังวา จะใหเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งข้ึนตอไป  
 

 
 
        นายธนวรรธน   ธะนะคำมา  
      ผูอำนวยการโรงเรยีนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 

สารบัญ 
คำนำ            หนา 
สารบัญ 
สวนท่ี  ๑ ขอมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา               ๑ 

-    ประวัติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน)           ๑ 

-  จำนวนนักเรียน                ๒ 
-    จำนวนครูและบุคลากร               ๓ 

-   ขอมูลดานอาคารสถานท่ีและงบประมาณ             ๓ 

-   ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ ๔            ๔ 

-   วิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติ (O-net, NT)                  ๕ 

-  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา             ๑๕ 
สวนท่ี  ๒ วิเคราะหองคกร 

-   วิเคราะหบริบท (SWOT) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน)       ๒๖                 

- ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน                                    ๒๖ 
สวนท่ี  ๓ สาระสำคัญของแผนกลยุทธ  
   -     กรอบแนวคิดและทิศทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา         ๓๑ 

  -     ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐ )            ๓๑ 
   -      สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                    ๓๓ 

        ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
  -     นโยบายการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         ๓๔ 
  -     ยทุธศาสตรชาติดานการจัดการศึกษา ๖  ดาน           ๓๕ 
  -     มาตรฐานการศึกษาของชาติ              ๓๘ 
  -     ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ กระทรวงศึกษาธิการ          ๔๐ 
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สวนท่ี  ๔   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) 
   -  แนวนโยบายสูแผนปฏิบัตกิารประจำป             ๔๑ 
   -  วิเคราะหความเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคาเปาหมาย         ๔๒ 
      เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ  ระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) 
   - โครงการ/กิจกรรม                ๔๖        
สวนท่ี  ๕ แผนการควบคุม  กำกับติดตาม  

-    แนวทางการบริหารแผนกลยุทธสูการปฏบิัติ            ๕๗                  

-    ปฏิทินการกำกับติดตาม               ๖๓   
ภาคผนวก  

  ๑ บันทึกการใหความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  ๒. คณะผูจัดทำ  

 

 

  



 

 

๑ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 สวนที่ ๑  
บทนำ 

๑๑.   .   ขอมูลขอมูลพ้ืนฐานพ้ืนฐาน        
 ๑.๑  ประวัติสถานศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) สรางข้ึนเม่ือ วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ โดยอาศัยศาลาการ
เปรียญวัดโนนศิลา บานสำราญเปนท่ีเรียน จึงไดตั้งชื่อโรงเรียนวา  โรงเรียนประชาบาลตำบลสำราญ(วัดโนนศิลา ) เปด
เรียนปการศึกษาแรกมีนักเรียน  ๗๙  คน ชาย ๕๒  คน หญิง ๒๗  คน  นายคง  คลังทอง เปนครูใหญ ตอมานายคง  คลัง
ทอง ยายเม่ือวันท่ี  ๑๐  มกราคม พ.ศ.๒๔๖๗   นายขาว  ศรีจันทรโชติ  มาดำรงตำแหนงแทน เม่ือวันท่ี  ๑๑  มกราคม 
พ.ศ.๒๔๖๘ และออกจากราชการ เม่ือวันท่ี  ๖  ตุลาคม ๒๔๖๙   และไดมีการเปลี่ยนผูบริหารหลายทาน ตอมาการศึกษา
เจริญ มีนักเรียนจำนวนมาก ทำใหอาคารเรียนไมเพียงพอกับจำนวนนักเรียน  นายพุฒ  ไกยวงศ  กำนันคนใหมรวม
ราษฎร  สรางอาคารเรียนข้ึนอีก ๑ หลัง ขนาด ๓ หองเรียนเม่ือวันท่ี  ๒๑   ตุลาคม  ๒๔๘๑  และไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
เปนโรงเรียนประชาบาลตำบลสำราญ ( สำราญประชาอุทิศ ) โดยอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ   ตอมาทางราชการได
เปลี่ยนชื่อใหมเปน  โรงเรียนบานสำราญ  เม่ือวันท่ี ๒๐  เมษายน พ.ศ.๒๕๙๕ 
   วันท่ี ๑  มิถุนายน ๒๕๓๕  ทางราชการไดเปลี่ยนชื่อใหมเปนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 
โดยไดรับความอนุเคราะหจากมูลนิธิไทยรัฐ สรางอาคารเรียน ๒ ชั้น ๘ หองเรียน งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  วันท่ี  ๓๐   กรกฎาคม ๒๕๔๐ อาคารเอนกประสงค  ขนาดกวาง ๙  เมตร ยาว ๒๕  เมตร  โดยไดรับความ
อนุเคราะหจากมูลนิธิไทยรัฐ  งบประมาณ ๑,๐๓๐,๐๐๐  บาท 
  ป  ๒๕๔๘  โดยไดรับความอนุเคราะหจากพระอาจารยสำราญ ธรรมธุโร  วัดปาธรรมอุทธยานสรางหองสมุด
สวัสดิ์มงคลนุสรณ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐    บาท 
   วันท่ี  ๒๖   พฤษภาคม ๒๕๕๐  โดยไดรับความอนุเคราะหจากมูลนิธิไทยรัฐ สรางอาคารเรียน ๒ ชั้น ๘ 
หองเรียน งบประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐  บาท 
  ปการศึกษา  ๒๕๓๕  ได โรงเรียนไดเปดเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และเปดทำการสอนตั้งแตชั้น
อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี มงคลนุสรณ ๓ และเปดทำการสอนตั้งแตวันจันทร – วันศุกร หยุดเรียนวันเสารและวัน
อาทิตย โรงเรียนเขาเรียนเวลา ๐๘.๓๐ และเลิกเรียนเวลา ๑๕.๔๐  น. 
  ปการศึกษา  ๒๕๔๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานดีเดน
ระดับประถมศึกษาขาดกลาง 
  ปการศึกษา  ๒๕๔๙  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) ไดผานการประเมินคุณภาพจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมาก 
  การศึกษา  ๒๕๕๖  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) ไดผานการประเมินคุณภาพจากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับ ดีมาก 
  ป  ๒๕๕๙  โดยไดรับความอนุเคราะหจากพระอาจารยสำราญ ธรรมธุโร วัดปาธรรมอุทธยาน สรางอาคารเรียน 
๑ ชั้น ๘ หองเรียน งบประมาณ ๓๐๐๐,๐๐๐.  บาท 
  ป  ๒๕๖๐  โดยไดรับงบประมาณจากทางราชการ  สรางอาคารเรียน  สปช ๑๐๕/๒๙   ๒ ชั้น ๘ หองเรียน 
งบประมาณ ๒,๘๘๐,๐๐๐บาท 
  ผูบริหารคนปจจุบัน  นายธนวรรธ   ธะนะคำมา  ดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บาน
สำราญเพ้ียฟาน) เม่ือวันท่ี  ๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๘   จนถึงปจจุบัน 
     ๑.๒  ท่ีตั้ง เลขท่ี  ๓๔/๑  หมูท่ี ๑  ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  รหสัไปรษณีย ๔๐๐๐๐ 

      พ้ืนท่ีท้ังหมด ๒๓ ไร ๑ งาน        
    โทรศัพท  -    โทรสาร - E-mail :  thr๘๔@hotmail.com 



 

 

๒ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

๒๒..  ขอมูลนักเรียนขอมูลนักเรียน  ปการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒๕๖๕๕    ( วั( วันท่ีนท่ี  ๖๖  มิถุมิถุนายน นายน ๒๕๒๕๖๕๖๕  ))  
               

ช้ัน 
จำนวนนักเรียน 

จำนวนหอง 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 5 8 13 1 

อนุบาล 2 11 16 27 1 

อนุบาล 3 7 11 18 1 

รวมอนุบาล 23 35 58 3 

ประถมศึกษาปท่ี 1 17 12 29 1 

ประถมศึกษาปท่ี 2 5 11 16 1 

ประถมศึกษาปท่ี 3 16 12 28 1 

ประถมศึกษาปท่ี 4 9 14 23 1 

ประถมศึกษาปท่ี 5 22 10 32 1 

ประถมศึกษาปท่ี 6 29 10 39 1 

รวมประถมศึกษา 98 69 167 6 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 26 12 38 2 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 52 18 70 2 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 42 16 58 2 

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 120 46 166 6 

รวม 241 150 391 15 

๓๓.  .  ขอมูลบุคลาขอมูลบุคลากร  กร  ปการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒๕๖๕๕      ( วันท่ี ( วันท่ี ๖๖  มิถุนามิถุนายน ๒๕๖ยน ๒๕๖๕๕  ))  

ประเภทบุคลากรประเภทบุคลากร  
จำนวนจำนวน  

ชายชาย  หญิงหญิง  รวมรวม  

ผูอำนวยการผูอำนวยการ  11  00  11  

รองผูอำนวยการรองผูอำนวยการ  00  11  11  

ขาราชการครูขาราชการครู  44  1616  2020  

พนักงานราชการ (ครู)พนักงานราชการ (ครู)  00  11  11  

ครูอัตราจาง/พ่ีเลี้ยงครูอัตราจาง/พ่ีเลี้ยง  00  11  11  

ธุรการโรงเรียนธุรการโรงเรียน  11  11  22  

นักการนักการ//ภารโรงภารโรง  11  11  33  

อ่ืน ๆอ่ืน ๆ  22  11  22  



 

 

๓ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

๔๔. .     ขอมูลดานอาคารสถานท่ีขอมูลดานอาคารสถานท่ี    ปกาปการศึรศึกษา กษา ๒๕๖๒๕๖๕๕  

 ๔.๑  อาคารเรียน   ๔  หลัง 
 ๔.๒  อาคารประกอบ/อเนกประสงค ๓ หลัง 
 ๔.๓  อ่ืน ๆ (ระบุ) 
   ๔.๓.๑ หองน้ำ    ๒   หลัง   ๑๔ ท่ี 
   ๔.๓.๒ สระน้ำ    ๑   บอ 
   ๔.๓.๓ สวนปา   ๑    ผนื   จำนวน   ๑ ไร 
  ๔.๔  จำนวนหองเรียน  
        

ท่ี ประเภทหอง จำนวน หมายเหตุ 
๑ หองเรียนปฐมวัย ๒ สอนรวมชั้นอนุบาล ๑-๓ 

๒ หองเรียนประถมศึกษา ๙ 

๑. ประถมศึกษาปท่ี ๑/๑ 
๒. ประถมศึกษาปท่ี ๑/๒ 
๓. ประถมศึกษาปท่ี ๒ 
๔. ประถมศึกษาปท่ี ๓ 
๕. ประถมศึกษาปท่ี ๔ 
๖. ประถมศึกษาปท่ี ๕/๑ 
๗. ประถมศึกษาปท่ี ๕/๒ 
๘. ประถมศึกษาปท่ี ๖/๑ 
๙. ประถมศึกษาปท่ี ๖/๒ 

๓ หองเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ๖ 

๑. มัธยมศึกษาปท่ี ๑/๑ 
๒. มัธยมศึกษาปท่ี ๑/๒ 
๓. มัธยมศึกษาปท่ี ๒/๑ 
๔. มัธยมศึกษาปท่ี ๒/๒ 
๕. มัธยมศึกษาปท่ี ๓/๑ 
๖. มัธยมศึกษาปท่ี ๓/๒ 

๔ หองปฏิบัติการ ๕ 

๑. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
๒. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
๓. หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 
๔. หองปฏบิัติการนาฏศิลป 
๕. หองเรียนเด็กพิเศษ 
๖. หองคหกรรม 

๕ หองพยาบาล ๑  
๖ หองประชาสัมพันธ ๑ บริเวณโรงอาหาร 

๗ หองประชุม ๒ 
๑. หองประชุมสวัสดิมงคลพุทธานุสรณ 
๒. หองประชุม ศิริ ๑๐๐ ป นุสรณ 

๘ หองธุรการ ๑ อาคารอำนวยการ 
๙ หองผูอำนวยการโรงเรียน ๑ อาคารอำนวยการ 

๑๐ หองรองผูอำนวยการโรงเรียน ๑ อาคารอำนวยการ 



 

 

๔ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

ท่ี ประเภทหอง จำนวน หมายเหตุ 
๑๑ หองพักครูประถมศึกษา ๑ อาคารเรียนประถมศึกษา 
๑๒ หองพักครูมัธยมศึกษา ๑ อาคารเรียนมัธยมศึกษา 

    
๕๕.  .    ขอมูลดานงบประมาณ และทรัพยากร ขอมูลดานงบประมาณ และทรัพยากร ปการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒๕๖๕๕  

ปงบประมาณ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  (พ.ค. ๖๔  – เม.ย.๖๕)  
๕.๑   รายรับ จำนวน   ๑๐,๘๕๕,๓๕๐ บาท แยกเปน 

   -  หมวดเงินเดือนและคาจาง  ๙,๙๔๓,๖๕๐  บาท  
   -  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสัดุ   -     บาท   
   -  หมวดเงินอุดหนุน   ๙๑๑,๗๐๐ บาท  
       ๕.๒  ทรัพยากรท่ีจำเปน  
   ๑)  คอมพิวเตอร  มีท้ังหมด  ๑๕ เครื่อง  เชื่อมตออินเทอรเน็ตไดจำนวน  ๑๕  เครื่อง 

 ใชเพ่ือการบริหารจัดการ    ๔   เครื่อง 
 ใชเพ่ือการเรียนการสอน  ๑๑  เครื่อง 

       ๒)  โนตบุค  มีท้ังหมด  ๖  เครื่อง  เชื่อมตออินเทอรเน็ตไดจำนวน  ๖   เครื่อง 
 ใชเพ่ือการบริหารจัดการ    ๕   เครื่อง 
 ใชเพ่ือการเรียนการสอน    ๑   เครื่อง 

   ๓)    คอมพิวเตอรประชารัฐติดตั้งในชั้นเรียน ๑๑ เครื่อง (ท่ีมีอยูเปนของป ๒๕๖๐)  
         สภาพการใชงาน ชำรุด ๓ เครื่อง  
              ๔)    หองวิทยาศาสตร  ๑  หอง  สภาพการใชงาน ปรบัปรงุ 
              ๕)    หองปฏิบัติการทางภาษา ๑  หอง  สภาพการใชงาน พอใช 
              ๖)    หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๑ หอง สภาพการใชงาน  ปรับปรุง 
    ๗)    หองคหกรรม ๑ หอง สภาพการใชงาน ดี 
    ๘)   หองปฏิบัติการคณิตศาสตร ๑ หอง สภาพการใชงาน ปรบัปรุง 
    ๙)    หองนาฏศิลป ๑ หอง สภาพการใชงาน พอใช 
      ๑๐)  โรงอาหาร  จำนวน  ๑  หลัง   สภาพการใชงาน ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 ๖.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)   
                 สถานศึกษาไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. เม่ือวันท่ี  ๑๕ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 
๒๕๖๔  ปรากฏผล ดังนี ้

 
 
 



 

 

๖ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 
 
 
 
 



 

 

๗ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 
 
 
 
 



 

 

๘ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 
 

 

 

 



 

 

๙ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 
 
 
 
 



 

 

๑๐ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 
 
 
 
 



 

 

๑๑ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 
 
 
 
 



 

 

๑๒ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 
 
 
 
 



 

 

๑๓ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 
 
 
 
 



 

 

๑๔ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                
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ป 2562 74.88 72.84 74.50 74.62 76.96 81.28 79.15 79.41 73.72 77.22

ป 2563 72.89 70.63 70.30 76.36 77.87 85.92 75.50 79.76 71.92 76.58

ป 2564 70.37 70.584 70.99 75.51 74.49 80.69 77.57 81.43 69.72 75.51

รอ
ยล

ะ

เฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชา
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๖  ปการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 
 

 ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ (ขอมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
รอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตละรายวิชาในระดับ ๓ 
ข้ึนไปชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๔  

ระดับช้ัน 
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ประถมศึกษาปท่ี ๑ 14 ๑๐ ๙ 14 ๑๓ ๑๒ 14 9 14 4 ๑๔ 

ประถมศึกษาปท่ี ๒/๑ 15 8 ๑๕ 15 ๑๕ ๑๕ 15 15 15 14 ๑๕ 

ประถมศึกษาปท่ี ๒/๒ 13 4 4 10 8 4 11 13 13 3 5 

ประถมศึกษาปท่ี ๓ 24 19 16 24 24 24 24 24 24 17 24 

ประถมศึกษาปท่ี ๔ 29 15 12 16 29 29 29 29 29 9 29 

ประถมศึกษาปท่ี ๕/๑ 19 11 14 16 19 19 19 19 19 17 19 

ประถมศึกษาปท่ี ๕/๒ 18 10 8 10 17 16 17 17 17 8 16 

ประถมศึกษาปท่ี ๖/๑ 17 7 13 15 17 17 17 17 17 8 17 

ประถมศึกษาปท่ี ๖/๒ 21 5 6 2 21 21 21 21 21 13 21 

รวม 170 ๘๙ ๙๗ 122 ๑๖๓ ๑๕๗ 103 164 169 93 ๑๖๐ 

รอยละ  ๑๐๐ 52.3 57.0 71.7 95.8 92.3 98.2 96.4 99.4 54.7 94.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลผลการจัดการศึกษา 



 

 

๑๕ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดบั ๓ 

ขึ้นไป ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบวา่ แต่ละรายวิชามีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้น ตามลาํดบั 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ (ขอมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
รอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตละรายวิชาในระดับ ๓ 
ข้ึนไปชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๔  
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มือ

ง 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑/๑ 30 24 19 25 28 13 25 29 30 14 30 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑/๒ 32 12 7 13 13 18 12 28 32 9 27 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒/๑ 25 8 12 13 24 24 24 24 24 19 22 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒/๒ 24 7 4 5 23 16 14 14 24 8 13 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓/๑ 33 19 18 33 27 28 33 33 33 30 33 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓/๒ 33 18 6 14 22 10 19 28 33 19 25 

รวม 177 ๘๘ ๖๖ 103 ๑๓๗ ๑๐๙ 52 156 176 99 ๑๕๐ 

รอยละ   49.7 37.2 58.1 77.4 61.5 29.3 88.1 99.4 55.9 84.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดบั ๓ ขึ้นไป 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ –  ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบวา่ แต่ละรายวิชามีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้น ตามลาํดบั 
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คณิต วิทย สังคมฯ ประวัติ
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สุขศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพ

ภาษา
อังกฤษ

หนาที่
พลเมือง

ป 2562 77.72 70.72 77.11 80.66 79.75 90.33 88.48 97.74 60.93 83.88

ป 2563 82.33 75.86 82.50 89.45 79.91 94.10 95.06 97.44 66.83 85.10

ป 2564 83.90 77.62 83.90 90.20 81.03 95.02 96.58 97.62 70.17 86.88

รอ
ยล

ะ

เฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓  ปการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



 

 

๑๖ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

ป 2562 100 100 100 100 100 100

ป 2563 100 100 100 100 100 100

ป 2564 100 100 100 100 100 100

รอ
ยล

ะ

รอยละคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนท่ีไดระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๖  ปการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับ ดี ข้ึนไป 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๔  (ขอมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับช้ัน จำนวนนักเรียนท้ังหมด 
จำนวนนักเรียนท่ีได 

ระดับ ดี ข้ึนไป 
รอยละ 

ประถมศึกษาปท่ี ๑ 14 12 85.71 

ประถมศึกษาปท่ี ๒ 28 22 78.57 

ประถมศึกษาปท่ี 3 13 7 91.67 

ประถมศึกษาปท่ี 4 24 22 96.55 

ประถมศึกษาปท่ี 5 37 29 78.37 

ประถมศึกษาปท่ี 6 38 34 89.473 

รวม 180 147 

 รอยละ ๑๐๐ 86.47 

เฉลีย่ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท่ีได้ในระดับ ดี ขึ้ นไป ระดับชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนทุกระดบัชั้น อยู่ใน

ระดบั ดี ขึ้นไปทุกคน มีค่าเฉล่ียร้อยละ ๑๐๐  

 

 

 

 



 

 

๑๗ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับ ดี ข้ึนไป 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๔  (ขอมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับช้ัน จำนวนนักเรียนท้ังหมด 
จำนวนนักเรียนท่ีได 

ระดับ ดี ข้ึนไป 
รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑/๑ 30 30 100.00 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑/๒ 31 28 90.32 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒/๑ 25 23 92.00 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒/๒ 24 21 87.50 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓/๑ 33 33 100.00 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓/๒ 32 30 93.75 

รวม 175 165  
เฉล่ียรอยละ ๑๐๐ 94.28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท่ีได้ในระดับ ดี ขึ้ นไป  ระดับชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนทุกระดับชั้น อยู่ใน

ระดบั ดี ขึ้นไปทุกคน มีค่าเฉล่ียร้อยละ ๑๐๐  
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ม.1 ม.2 ม.3

ป 2562 97.06 92 96.88

ป 2563 100 100 100

ป 2564 100 100 100

รอ
ยล

ะ

รอยละคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนท่ีไดระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓  ปการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



 

 

๑๘ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 ผลการอาน คิดวิเคราะห เขียนของนักเรียน 
 ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับ ดี ข้ึนไป 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๔  (ขอมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับช้ัน จำนวนนักเรียนท้ังหมด 
จำนวนนักเรียนท่ีได 

ระดับ ดี ข้ึนไป 
รอยละ 

ประถมศึกษาปท่ี ๑ 14 12 85.71 

ประถมศึกษาปท่ี ๒ 28 22 78.57 

ประถมศึกษาปท่ี 3 13 7 91.67 

ประถมศึกษาปท่ี 4 24 22 96.55 

ประถมศึกษาปท่ี 5 37 29 78.37 

ประถมศึกษาปท่ี 6 38 34 89.473 

รวม 180 147 
 

รอยละ ๑๐๐ 86.47 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนท่ีได้ในระดับ ดี ขึ้ นไป ระดับชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนท่ีไดใ้นระดบั ดี ขึ้น

ไป สูงเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

ป 2562 77.78 77.78 72.73 76.92 76.92 76.47

ป 2563 79.31 76.19 95.83 100.00 82.35 74.47

ป 2564 85.71 78.57 91.67 96.55 78.38 89.47

รอ
ยล

ะ

ร อยละการอาน เขยีน คดิวเิคราะหของนกัเรยีนทีไ่ด ระดบั ด ี ข ึน้ไป

ระดบัช ัน้ประถมศกึษาปที ่๑ - ๖  ปการศกึษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



 

 

๑๙ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3

ป 2562 77.78 77.78 72.73

ป 2563 76.09 87.93 97.92

ป 2564 93.44 89.79 95.38

รอ
ยล

ะ

ร อยละการอาน เขยีน คดิวเิคราะหของนกัเรยีนทีไ่ด ระดบั ด ี ข ึน้ไป

ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปที ่๑ - ๓  ปการศกึษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับ ดี ข้ึนไป 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๔  (ขอมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนท้ังหมด 
จำนวนนักเรียนท่ีได 

ระดับ ดี ขึ้นไป 
รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 61 57 93.44 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 49 101 89.79 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 65 62 95.38 

รวม 175 163 
 

รอยละ ๑๐๐ 93.14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนท่ีได้ในระดับ ดี ขึ้ นไป ระดับชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบวา่ การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนท่ีไดใ้นระดบั ดี ขึ้นไป 

สูงเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๐ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
 ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ –                      ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๔  (ขอมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

แน
ะแ

นว
 

ลูก
เสื

อ 
 

เน
ตร

นา
ร ี

ชุม
นุม

 

กิจ
กร

รม
เพื่

อ
สัง

คม
แล

ะ 
สา

ธร
ณ

ปร
ะโ

ยช
น 

ประถมศึกษาปท่ี ๑ 14 14 14 14 14 
ประถมศึกษาปท่ี ๒/๑ 15 15 15 15 15 
ประถมศึกษาปท่ี ๒/๒ 23 23 23 23 23 
ประถมศึกษาปท่ี ๓ 24 24 24 24 24 
ประถมศึกษาปท่ี ๔ 29 29 29 29 29 

ประถมศึกษาปท่ี ๕/๑ 19 19 19 19 19 
ประถมศึกษาปท่ี ๕/๒ 18 ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ 
ประถมศึกษาปท่ี ๖/๑ 17 17 17 17 17 
ประถมศึกษาปท่ี ๖/๒ 21 21 21 21 21 

รวม 180 179 179 179 179 
รอยละ ๑๐๐ 99.44 99.44 99.44 99.44 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
รอยละของนักเรียนท่ีมีผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ –  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ป
การศึกษา ๒๕๖๔  (ขอมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับช้ัน 
จํานวน

นักเรียน 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

แน
ะแ

น
ว 

ล ูก
เสื

อ 
 

เน
ตร

น
ารี

 

ชุม
นุ

ม 

กิจ
กร

รม
เพื่

อ

สัง
คม

แล
ะ 

สา
ธร

ณ

ป
ระ

โย
ชน์

 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑/๑ 30 30 30 30 30 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑/๒ 31 31 31 31 31 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒/๑ 25 25 25 25 25 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒/๒ 24 24 24 24 24 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓/๑ 33 33 33 33 33 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓/๒ 32 32 32 32 32 

รวม ๑๗๕ ๑๗๕ ๑๗๕ ๑๗๕ ๑๗๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 



 

 

๒๑ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ  
 ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินประเมินสมรรถนะสำคัญ ในระดับ ดี ข้ึนไป ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๔  (ขอมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

สมรรถนะสำคัญ 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ ดี 
ข้ึนไป 

รอยละ 
ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 170 112 45 12 1 157 92.35 

2. ความสามารถในการคิด 170 81 70 18 1 135 79.41 

3. ความสามารถในการแกปญหา 170 78 67 24 1 145 85.29 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 170 126 40 3 1 166 97.64 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี 170 98 38 33 1 136 80 

รวม  495 260 90 5 739 86.94 
 
 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินประเมินสมรรถนะสำคัญ ในระดับ ดี ข้ึนไป ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๔  (ขอมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

สมรรถนะสำคัญ 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ ดี 
ข้ึนไป 

รอยละ 
ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 175 109 50 15 1 159 90.85 

2. ความสามารถในการคิด 175 94 60 20 1 154 88 

3. ความสามารถในการแกปญหา 175 104 55 15 1 159 90.85 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 175 130 35 9 1 165 94.28 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี 175 137 29 8 1 166 94.85 

รวม 875 574 229 67 5 803 91.77 

 

 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียนดานการอานของผูเรียน (Reading Test: RT) 

  ๑ ) ผ ล ก ารป ระ เมิ น ค วาม ส าม ารถด าน ก ารอ าน ขอ งผู เรี ย น  (RT) ชั้ น ป ระถม ศึ กษ าป ท่ี  ๑                            
ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับประเทศ 
การอานออกเสียง ๗๘.๑๔ ๖๙.๐๑ ๖๙.๙๕ 

การอานรูเรื่อง ๗๐.๘๖ ๗๖.๕๕ ๗๒.๗๙ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๗๔.๕๐ ๗๒.๗๙ ๗๑.๓๘ 

 

ข้อมูลผลทดสอบระดับชาต ิ



 

 

๒๒ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินด้านการอ่านของผูเ้รียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปี

การศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า ด้านการอ่านออกเสียง (๗๘.๑๔) คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (๖๙.๐๑) อยู ่

(๙.๑๓) คะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ (๖๙.๙๕) อยู ่(๘.๑๙) ดา้นการอ่านรู้เร่ือง (๗๐.๘๖) คะแนนเฉล่ียตํ่ากวา่ระดบัเขต

พื้นท่ีการศึกษา (๗๖.๕๕) อยู่ (๕.๖๙) คะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าระดับประเทศ (๗๒.๗๙) อยู่ (๑.๙๓) รวมทั้งสองสมรรถนะ 

(๗๔.๕๐) คะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา (๗๒.๗๙) อยู ่(๑.๗๑) คะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ (๗๑.๓๘) 

อยู ่(๓.๑๒) ตามลาํดบั 

๒) คะแนนเฉล่ียร้อยละของจาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถ ดา้นการอ่านของผูเ้รียน 

(RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จาํแนกตามระดบัคุณภาพ 

สมรรถนะ จํานวนและร้อยละของนักเรียน จําแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

การอานออกเสียง 8  57.14  6  42.85  0  0.00  0  0.00 

การอานรูเรื่อง 5  35.71  8  57.14  1  7.14  0  0.00 

รวม ๒ สมรรถนะ 6  42.85  8  57.14  0  0.00  0  0.00 

 

๓) ผลเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านของผูเ้รียน (RT) ชั้นประถมศึกษา     ปีท่ี ๑ 

และร้อยละของผลต่างระหวา่งปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ร้อยละของผลต่าง 

ระหวางปการศึกษา 
การอานออกเสียง 78.69 ๗๘.๑๔ ๐.๕๕ 

การอานรูเรื่อง 72.3๐ ๗๐.๘๖ ๑.๔๔ 

รวม ๒ สมรรถนะ 75.5๐ ๗๔.๕๐ ๑ 

๖๐.

๖๕.

๗๐.

๗๕.

๘๐.

การอานออกเสียง การอานรูเร่ือง รวม 2 สมรรถนะ

ระดับโรงเรียน ๗๘.๑๔ ๗๐.๘๖ ๗๔.๕

ระดับเขตพื้นที่ ๖๙.๐๑ ๗๖.๕๕ ๗๒.๗๙

ระดับประเทศ ๖๙.๙๕ ๗๒.๗๙ ๗๑.๓๘

ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

 

๒๓ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินด้านการอ่านของผูเ้รียน (Reading Test: RT)                             ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ พบว่า ผลการทดสอบในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด และมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้ นในอนาคต และสาเหตุท่ีคะแนนเฉล่ียในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีคะแนนเฉล่ียท่ีลดลง เน่ืองจาก

สถานการณ์กรแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มีความรุนแรงจนทาํใหไ้ม่สามารถจดัการเรียนการสอน

ไดต้ามปกติเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหป้ระสิทธิภาพในการเรียนของผูเ้รียนลดลง 

 

 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ 
  ๑) ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ คะแนนเฉล่ียรอยละ 
ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 50.96 55.48 56.14 
คณิตศาสตร 40.92 48.73 49.44 

รวม ๒ สมรรถนะ 45.94 52.11 52.80 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร รวม 2 สมรรถนะ

ระดับโรงเรียน 50.96 40.92 45.94

ระดับ สพฐ. 55.48 48.73 52.11

ระดับประเทศ 56.14 49.44 52.8

ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
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การอานออกเสียง การอานรูเร่ือง รวม 2 สมรรถนะ

ป 2562 71.34 62.87 67.1

ป 2563 78.69 72.3 75.5

ป 2564 ๗๘.๑๔ ๗๐.๘๖ ๗๔.๕

รอ
ยล

ะ

เปรียบเทียบรอยละผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน 
(Reading Test: RT) 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



 

 

๒๔ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

พบว่า ค่าเฉล่ียทั้ง ๒ สมรรถนะตํ่ากว่าระดบั สพฐ. และระดับประเทศ เน่ืองจากสถานการณ์กรแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มีความรุนแรงจนทาํให้ไม่สามารถจดัการเรียนการสอนไดต้ามปกติเป็นระยะเวลานาน ซ่ึง

อาจเป็นสาเหตุท่ีทาํใหป้ระสิทธิภาพในการเรียนของผูเ้รียนลดลง  

๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) 

 ปการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 
สมรรถนะ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ปการศึกษา ๒๕๖๔ รอยละของผลตาง 

ระหวางปการศึกษา 
ภาษาไทย 31.43 50.96 +19.53 

คณิตศาสตร 38.46 40.92 +2.46 
รวม ๒ สมรรถนะ 34.95 45.94 +10.99 

*หมายเหตุ:  คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   คะแนนเฉล่ียรวมทั้งสองสมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  -๒๕๖๔ 

พบวา่ ค่าเฉล่ียดา้นคณิตศาสตร์และคา่เฉล่ียรวม ๒ สมรรถนะเพิ่มสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองทุกปี และค่าเฉล่ียดา้นภาษาไทยในปี

การศึกษา ๒๕๖๔ เพิ่มสูงขึ้นกวา่ปี ๒๕๖๓ อยู ่19.53  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร รวม 2 สมรรถนะ

ป 2562 33 34.77 33.88

ป 2563 31.43 38.46 34.95

ป 2564 50.96 40.92 45.94

รอ
ยล

ะ

เปรียบเทียบรอยละผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



 

 

๒๕ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 
๑) ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 52.62 49.54 50.38 

ภาษาอังกฤษ 32.93 35.46 39.22 
คณิตศาสตร 40.63 35.85 36.83 
วิทยาศาสตร 33.65 33.68 34.31 

รวม ๔ สมรรถนะ 39.96 38.63 40.19 

 *หมายเหตุ:  คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย สูงกว่า ระดบั สพฐ. และระดบัประเทศ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบวา่

คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย สูงกว่า ระดบั สพฐ. และระดบัประเทศ โดยคะแนนเฉล่ียในวิชาอ่ืนๆ แมจ้ะไม่ได้

สูงกวา่ระดบั สพฐ. และระดบัประเทศ แต่ก็มีผลต่างของคะแนนท่ีไม่มาก และมีแนวโนม้พฒันาไดใ้นปีต่อไป 

 

๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ               (O-

NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ร้อยละของผลต่าง 

ระหวางปการศึกษา 
ภาษาไทย 56.22 52.62 -3.60 

คณิตศาสตร 29.23 40.63 11.40 
วิทยาศาสตร 41.39 33.65 -7.74 
ภาษาอังกฤษ 37.98 32.93 -5.05 

รวม ๔ สมรรถนะ 41.21 39.96 -1.25 

*หมายเหตุ :  คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ รวม 4 สมรรถนะ

ระดับโรงเรียน 52.62 32.93 40.63 33.65 39.96

ระดับ สพฐ. 49.54 35.46 35.85 33.68 38.63

ระดับประเทศ 50.38 39.22 36.83 34.31 40.19

ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

 

๒๖ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

   คะแนนเฉล่ียรวมทั้งส่ีสมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตํ่ากว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู ้เรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า คะแนนเฉล่ียของทุกวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สูงขึ้นกว่าปี

การศึกษา ๒๕๖๒ ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่า เน่ืองจากสถานการณ์โควิดในประเทศท่ีมีมาตรการควบคุมท่ีดี ส่งผลให้

โรงเรียนสามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเตม็รูปแบบและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแตกต่างจากปีการศึกษา ๒๕๖๔ ท่ีพบว่า

คะแนนเฉล่ียแทบทุกวิชามีค่าเฉล่ียท่ีลดลง เน่ืองจากในปีการศึกษา ๑๕๖๔ สถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ มี

ความรุนแรงจนทาํให้โรงเรียนไม่สามารถจดัการเรียนการสอนไดต้ามปกติ และทาํให้ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการ

สอนลดลง ซ่ึงทางโรงเรียนจะนาํขอ้มูลท่ีมีน้ีมาประกอบการวางแผนเพื่อพฒันาต่อไป 

 

 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
 ๑) ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 53.8 52.13 51.19 

คณิตศาสตร 25.17 24.75 24.47 

วิทยาศาสตร 34.69 31.67 31.45 

ภาษาอังกฤษ 29.10 30.79 31.11 

รวม ๓ สมรรถนะ 35.69 34.84 34.56 

 *หมายเหตุ: คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สูงกว่า ระดบั สพฐ. และระดบัประเทศ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม

ป 2562 40.3 29.05 30.85 26.79 31.75

ป 2563 56.22 29.23 41.39 37.98 41.21

ป 2564 52.62 40.63 33.65 32.93 39.96

รอ
ยล

ะ

เปรียบเทียบรอยละผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียน
ระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๒ - 

๒๕๖๔  



 

 

๒๗ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ รวม 4 สมรรถนะ

ระดับโรงเรียน 51.17 18.89 39.86 36.11 36.51

ระดับ สพฐ. 54.96 28.59 37.64 38.87 40.13

ระดับประเทศ 56.20 29.99 38.78 43.55 42.13

ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า

ค่าเฉล่ียในทุกรายวิชาเพิ่มขึ้น ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

 

๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (O-NET)  ปี

การศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ร้อยละของผลต่าง 

ระหวางปการศึกษา 
ภาษาไทย 59.64 53.8 -5.84 

คณิตศาสตร 23.61 25.17 5.49 

วิทยาศาสตร 25.79 34.69 -0.62 

ภาษาอังกฤษ 28.79 29.10 5.9 

รวม ๔ สมรรถนะ 34.45 35.69 1.23 

*หมายเหตุ:  คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์และภาษาองักฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า  

   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และคะแนนเฉล่ียรวมทั้งส่ีสมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า  

   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการพฒันาท่ีเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม

ป 2562 51.29 25.5 30.25 30.5 34.38

ป 2563 59.64 23.61 25.79 28.79 34.45

ป 2564 53.8 29.1 25.17 34.69 35.69

รอ
ยล

ะ

เปรียบเทียบรอยละผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียน
ระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



 

 

๒๘ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

  จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดับชาติ (O-NET) 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบวา่ ค่าเฉล่ียในทุกรายวิชาเพิ่มขึ้น ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น 

ถึงการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๙ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสรางเวลาเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) ระดบัประถมศึกษา 

 
กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
 กลุมสาระการเรียนรู  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
     สังคมศึกษา ศาสนา 
     และวัฒนธรรม 
       ประวัติศาสตร 
       ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
       หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
          และการดำเนินชีวิตในสังคม 
        เศรษฐศาสตร 
       ภูมิศาสตร 

 
 

๔๐ 
 

 
๘๐ 

 

 
 

๔๐ 
 
 

๘๐ 
 
 

 
 

๔๐ 
 
 

๘๐ 

 
 

๔๐ 
 
 

๘๐ 

 
 

๔๐ 
 
 

๘๐ 

 
 

๔๐ 
 
 

๘๐ 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ภาษาตางประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชา/กิจกรรม เพ่ิมเติม 
    หนาท่ีพลเมือง 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

    ความเปนพลเมืองด ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

    สื่อมวลชน ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

    คอมพิวเตอร ๒๐ ๒๐ ๒๐    

รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
    กิจกรรมแนะแนว       
      กิจกรรมนักเรียน 
        - ลูกเสือ/เนตรนารี 
         - ชุมนุม 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

     กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

      

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาท้ังหมด ๑,๑๐๐ ช่ัวโมง ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง 



 

 

๓๐ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

โครงสรางเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
ม.๑ ม.๒ ม.๓  

  กลุมสาระการเรียนรู  

     ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)  
     คณิตศาสตร ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)  
     วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.)  
     สังคมศึกษา ศาสนา 
     และวัฒนธรรม 
       ประวัติศาสตร 
       ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
       หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
        และการดำเนินชีวิตในสังคม 
       เศรษฐศาสตร 
       ภูมิศาสตร 

 
๑๖๐ (๔ นก.) 

๔๐ (๑ นก.) 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 

 
๑๖๐ (๔ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

 
๑๒๐ (๓ นก.) 

 
๑๖๐ (๔ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

 
๑๒๐ (๓ นก.) 

 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)  
    ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)  
    การงานอาชีพ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.)  
    ภาษาตางประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)  
    รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก) ๘๘๐ (๒๒ นก) ๘๘๐ (๒๒ นก)  
รายวิชา/กิจกรรม เพ่ิมเติม 
    หนาท่ีพลเมือง 

 
๔๐ (๑ นก.) 

 
๔๐ (๑ นก.) 

 
๔๐ (๑ นก.) 

    ความเปนพลเมืองด ี ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
    สือ่มวลชน ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 

รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
       กิจกรรมแนะแนว     
       กิจกรรมนักเรียน 
         - ลูกเสือ/เนตรนารี 
         - ชุมนุม 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 

       กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
        สาธารณประโยชน 

    

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐  

รวมเวลาเรยีนท้ังหมด ๑,๑๒๐ ช่ัวโมง 
โครงสรางหลักสูตรช้ันป   เปนโครงสรางท่ีแสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชา / กิจกรรมเพ่ิมเติม
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละชั้นป 
 



 

 

๓๑ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชม. / ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร ๒๐๐ 
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ๘๐ 
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ๔๐ 
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 
ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๔๐ 
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 
รายวิชา / กิจกรรมเพ่ิมเติม ๒๔๐ 
ส ๑๑๒๓๑ หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 
ส ๑๑๒๐๑ ความเปนพลเมืองด ี ๔๐ 
ท ๑๑๒๐๑ สือ่มวลชน ๔๐ 
อ ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๘๐ 
ว ๑๑๒๐๑  วิทยาการคำนวณ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ 
 กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน  
    -   ลูกเสือ - เนตรนารี ๔๐ 
    -   ชุมนุมทางวิชาการ ๓๐ 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๒๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๒ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๒ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร ๒๐๐ 
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร ๔๐ 
พ๑๒๑๐๑สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 
ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๔๐ 
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 
รายวิชา / กิจกรรมเพ่ิมเติม ๒๔๐ 
ส ๑๒๒๓๑ หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 
ส ๑๒๒๐๑ ความเปนพลเมืองด ี ๔๐ 
ท ๑๒๒๐๑ สือ่มวลชน ๔๐ 
อ ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๘๐ 
ว ๑๒๒๐๑  วิทยาการคำนวณ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
   -   ลูกเสือ – เนตรนารี         ๔๐ 
   -   ชุมนุมทางวิชาการ ๓๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๒๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

๓๓ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศกึษาปท่ี ๓ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชม. / ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค ๑๓๑๐๑คณิตศาสตร ๒๐๐ 
ว ๑๓๑๐๑วิทยาศาสตร ๘๐ 
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร ๔๐ 
พ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 
ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๔๐ 
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 
รายวิชา / กจิกรรม เพ่ิมเติม ๒๔๐ 
ส ๑๓๒๓๑ หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 
ส ๑๓๒๐๑ ความเปนพลเมืองด ี ๔๐ 
ท ๑๓๒๐๑ สื่อมวลชน ๔๐ 
อ ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๘๐ 
ว ๑๓๒๐๑  วิทยาศาสตรเสริม ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
   -   ลูกเสือ – เนตรนารี        ๔๐ 
   -   ชุมนุมทางวิชาการ ๓๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๒๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๓๔ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชม. / ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร ๑๖๐ 
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร ๔๐ 
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ 
รายวิชา / กิจกรรมเพ่ิมเติม ๒๐๐ 
ส ๑๔๒๓๑ หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 
ส ๑๔๒๐๑ ความเปนพลเมืองด ี ๔๐ 
ท ๑๔๒๐๑ สือ่มวลชน ๔๐ 
ว ๑๔๒๐๑  วิทยาการคำนวณ ๔๐ 
ว ๑๔๒๐๒  คอมพิวเตอร ๔๐ 
กิจกรรมคุณธรรม  
กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน ๑๒๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
   -   ลูกเสือ – เนตรนารี        ๔๐ 
   -   ชุมนุมทางวิชาการ ๓๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๑๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๕ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชม. / ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร ๑๖๐ 
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร ๔๐ 
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๘๐ 
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ 
รายวิชา / กิจกรรมเพ่ิมเติม ๒๐๐ 
ส ๑๕๒๓๑ หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 
ส ๑๕๒๐๑ ความเปนพลเมืองด ี ๔๐ 
ท ๑๕๒๐๑ สือ่มวลชน ๔๐ 
ว ๑๕๒๐๑  วิทยาการคำนวณ ๔๐ 
ว ๑๕๒๐๒  คอมพิวเตอร ๔๐ 
กิจกรรมคุณธรรม  
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
   -   ลูกเสือ – เนตรนารี        ๔๐ 
   -   ชุมนุมทางวิชาการ ๓๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๑๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๖ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ชม. / ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร ๑๖๐ 
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร ๔๐ 
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพฯ ๘๐ 
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ 
รายวิชา / กิจกรรมเพ่ิมเติม ๒๐๐ 
ส ๑๖๒๓๑ หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 
ส ๑๖๒๐๑ ความเปนพลเมืองด ี ๔๐ 
ท ๑๖๒๐๑ สือ่มวลชน ๔๐ 
ว ๑๖๒๐๑  วิทยาการคำนวณ ๔๐ 
ว ๑๖๒๐๒  คอมพิวเตอร ๔๐ 
กิจกรรมคุณธรรม  
กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน ๑๒๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน  
   -   ลูกเสือ – เนตรนารี        ๔๐ 
   -   ชุมนุมทางวิชาการ ๓๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๑๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๗ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

โครงสรางหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๑ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 

 
ภาคเรียนท่ี ๑ (หนวยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนท่ี ๒ (หนวยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐) รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐) 

ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร ๑.๕(๖๐) ค ๒๑๑๐๒คณิตศาสตร ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑.๕(๖๐) ว ๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑.๕(๖๐) ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑.๕(๖๐) 

ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ๐.๕(๒๐) ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑(๔๐) พ ๒๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑(๔๐) 
ศ ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑(๔๐) ศ ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๑(๔๐) 
ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑(๔๐) ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑(๔๐) 
อ ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑.๕(๖๐) อ ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑.๕(๖๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๘๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๘๐ 
ง ๒๑๒๐๑ คอมพิวเตอร ๑       ๑(๔๐) ง ๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร ๒ ๑(๔๐) 
ง ๒๑๒๐๓ ทักษะอาชีพ ๑       ๐.๕(๒๐) ง ๒๑๒๐๔ ทักษะอาชีพ ๒      ๐.๕(๒๐) 
ส ๒๑๒๓๑ หนาท่ีพลเมือง ๑       ๐.๕(๒๐) ส ๒๑๒๓๒ หนาท่ีพลเมือง ๒      ๐.๕(๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
   -    ลูกเสือ – เนตรนารี  ๒๐    -    ลูกเสือ – เนตรนารี  ๒๐ 
   -    ชุมนุมทางวิชาการ ๑๕    -    ชุมนุมทางวิชาการ ๑๕ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

๕ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๕๘๐ รวมเวลาเรียน ๕๘๐ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๘ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

โครงสรางหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 

 
ภาคเรียนท่ี ๑ (หนวยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนท่ี ๒ (หนวยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐) รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐) 

ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) ท ๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร ๑.๕(๖๐) ค ๒๒๑๐๒คณิตศาสตร ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑.๕(๖๐) ว ๒๒๑๐๒วิทยาศาสตร ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๒๑๐๑สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑.๕(๖๐) ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑.๕(๖๐) 

ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร ๐.๕(๒๐) ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๒๑๐๑สุขศึกษาและพลศึกษา ๑(๔๐) พ ๒๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑(๔๐) 
ศ ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๑(๔๐) ศ ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๑(๔๐) 
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑(๔๐) ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑(๔๐) 
อ ๒๒๑๐๑ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑.๕(๖๐) อ ๒๒๑๐๒ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑.๕(๖๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๘๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๘๐ 
ง ๒๒๒๐๑ คอมพิวเตอร ๓      ๑(๔๐) ง ๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร ๔      ๑(๔๐) 
ง ๒๒๒๐๓ ทักษะอาชีพ ๓       ๐.๕(๒๐) ง ๒๒๒๐๔ ทักษะอาชีพ ๔       ๐.๕(๒๐) 
ส ๒๒๒๓๓ หนาท่ีพลเมือง ๓       ๐.๕(๒๐) ส ๒๒๒๓๔ หนาท่ีพลเมือง ๔       ๐.๕(๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรยีน  กิจกรรมนักเรียน  
   -    ลูกเสือ – เนตรนารี  ๒๐    -    ลูกเสือ – เนตรนารี  ๒๐ 
   -    ชุมนุมทางวิชาการ ๑๕    -    ชุมนุมทางวิชาการ ๑๕ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

๕ กจิกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๕๘๐ รวมเวลาเรียน ๕๘๐ 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๙ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

โครงสรางหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 

 
ภาคเรียนท่ี ๑ (หนวยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนท่ี ๒ (หนวยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐) รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑(๔๔๐) 

ท ๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕(๖๐) 
ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร ๑.๕(๖๐) ค ๒๓๑๐๒คณิตศาสตร ๑.๕(๖๐) 
ว ๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร ๑.๕(๖๐) ว ๒๓๑๐๒วิทยาศาสตร ๑.๕(๖๐) 
ส ๒๓๑๐๑สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑.๕(๖๐) ส ๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑.๕(๖๐) 

ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร ๐.๕(๒๐) ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร ๐.๕(๒๐) 
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑(๔๐) พ ๒๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑(๔๐) 
ศ ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๑(๔๐) ศ ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๑(๔๐) 
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑(๔๐) ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑(๔๐) 
อ ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑.๕(๖๐) อ ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑.๕(๖๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๘๐ รายวิชาเพ่ิมเติม ๘๐ 
ง ๒๓๒๐๑ คอมพิวเตอร ๕      ๑(๔๐) ง ๒๓๒๐๒ คอมพิวเตอร ๖ ๑(๔๐) 
ง ๒๓๒๐๓ ทักษะอาชีพ ๕       ๐.๕(๒๐) ง ๒๓๒๐๔ ทักษะอาชีพ ๖       ๐.๕(๒๐) 
ส ๒๓๒๓๕ หนาท่ีพลเมือง ๕       ๐.๕(๒๐) ส ๒๓๒๓๖ หนาท่ีพลเมือง ๖       ๐.๕(๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน  กจิกรรมนักเรียน  
   -    ลูกเสือ – เนตรนารี  ๒๐    -    ลูกเสือ – เนตรนารี  ๒๐ 
   -    ชุมนุมทางวิชาการ ๑๕    -    ชุมนุมทางวิชาการ ๑๕ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

๕ กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 

๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๕๘๐ รวมเวลาเรียน ๕๘๐ 
 
 

 

 



๒๖ 
 

 แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

สวนท่ี ๒   
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 โรงเรียนไดประเมินสถานภาพ  โดยการวิเคราะห SOAR Analysis เพ่ือวิเคราะหหา จุดแข็ง โอกาส สิ่งท่ี
สถานศึกษาอยากจะเปน และผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนและวัดผลไดเปนรูปธรรม ผลการวิเคราะหสรุปไดดังแสดงในตาราง 
ตอไปนี้ 

๑. การวิเคราะหสถานภาพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) โดยใช SOAR Analysis 
สิ่งท่ีตองคนหา
ในเชิงกลยุทธ 
Strategic 
Inquiry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สิ่งท่ีตองคนหา
ในเชิงกลยุทธ 
Strategic 
Inquiry 
 
 

Strengths ทรัพยากรหรือส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีเรามี
ขณะนี้มีอะไรบาง? 
๑. คณะครูและบคุลากรมีจำนวนตามเกณฑ  
๒. โรงเรียนอยูใกลเมือง ทำใหการคมนาคมมีความ
สะดวก 
๓. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีเพียงพอและเอ้ือตอ
การจัดการเรียนการสอน  
๔. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมรมรื่น สะอาด และ
ปลอดภัย 
๕. โรงเรียนอยูใกลแหลงเรียนรู เชน  
วัดปาธรรมอุทยาน มหาวิทยาลัย เปนตน 
๖. โรงเรียนอยูใกลเครือขายพัฒนาอาชีพ เชน  
ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีรัตนาภา   
ศูนยสงเคราะหคนชราและผูสูงอายุ 
จุดแข็งของกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
๑. นักเรียนไดเรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน เชน 
โครงงานทอผาขาวมา โครงงานขนมดอกจอก 
๒. นักเรียนมีทักษะดานอาชีพ สามารถสรางสรรค
ชิ้นงาน จากเศษวัสดุตาง ๆ และนำออกจำหนาย 
สรางรายได 
๓. นักเรียนสามารถประดิษฐผลงานจาก
หนังสือพิมพ เชน บายศรี กระปองแปลงราง  
กรอบรูป  
 
Strengths ทรัพยากรหรือส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีเรามี
ขณะนี้มีอะไรบาง? 
๔. นักเรียนไดรับการสงเสริมดานการฝกทักษะ
อาชีพ เพ่ือใหสามารถนำไปสูการสรางรายไดเสริม
ระหวางเรียน 
จุดแข็งของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ดนตรี

Opportunities 
มีโอกาสท่ีเปนไปได อะไรบาง? 
ท่ีจะเปนประโยชนตอ โรงเรียนของเรา 
๑. ชุมชน หางราน หนวยงานเขามามีสวนรวม
ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมใน
การวางแผน บริหารเพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาในโรงเรียน 
๓. องคกรดานศาสนาใหการสงเสริม 
สนับสนุนดานคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน
๔. ศิษยเกาใหการสนับสนุนสงเสริมในการ
พัฒนาโรงเรียน  
มีโอกาสท่ีเปนไปไดอะไรบาง? ท่ีจะเปน
ประโยชนตอ กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  
ของเรา 
๑. การไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายใน
และภายนอก จากหนวยงานตาง ๆ  
๒. การไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือใชในการจัดการเรียนรู 
แกนักเรียน 
 
 
 
 
 
Opportunities 
มีโอกาสท่ีเปนไปได อะไรบาง? 
ท่ีจะเปนประโยชนตอ โรงเรียนของเรา 
๓. การไดรับโอกาสในการศึกษาอบรม         
ใหความรูแกบุคลากรดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพ่ือเกิดประโยชนในการนำมาใช



๒๗ 
 

 แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 
 
 
 

นาฏศิลป  
๑. นักเรียนมีทักษะดานนาฏศิลป โดยไดรับรางวัล
ดานนาฏศิลปไทยสรางสรรคในระดับเขตพ้ืนท่ีและ
ระดับภูมิภาค 
๒. โรงเรียนมีบุคลากร ซ่ึงเปนครูนาฏศิลปท่ีจบเอก
นาฏศิลปโดยตรง ทำใหมีความรู ความสามารถตรง
ตามวุฒิ และสอนนักเรียนใหเกิดทักษะความรู
สามารถนำไปปฏิบัติได 

ในการจัดการเรียนการสอนแกนักเรียน 

เจตนา หรือส่ิง
ดีๆท่ีอยากเห็น
ในองคกร 
Appreciative 
Intent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspirations ส่ิงท่ีเราตองการจะเปน และส่ิงท่ี
เราอยากเห็นสำหรับโรงเรียนของเราในอนาคต 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบ
ระดับชาติ (NT และO-NET) เพ่ิมข้ึน โดยทุก
ระดับชั้นมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ และ
อยูในกลุมเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ๒๐ ลำดับแรกของ
สพฐ. 
๒. นักเรียนระดับปฐมวัยไดรับการเตรยีมพรอม
ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ และดานสังคม 
และดานสติปญญา โดยมีคุณภาพพัฒนาการแตละ
ดานในระดับดีข้ึนไปไมนอยกวารอยละ ๙๐ 
๓.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ และชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๒ ทุกคน อานออกเขียนไดใน
บัญชีคำพ้ืนฐานท่ีกำหนด๔. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ ไม
นอยกวารอยละ ๗๕ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
ไดตามเกณฑท่ีกำหนด 
 
 
Aspirations ส่ิงท่ีเราตองการจะเปน และส่ิงท่ี
เราอยากเห็นสำหรับโรงเรียนของเราในอนาคต 
๕. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
พัฒนาตนเองในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับภารกิจหลัก
ไมนอยกวา ๓ หลักสูตร ผานระบบ TEPEONLINE 
๖. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 
 
 
 
 

Result ผลลัพธท่ีเราอยากเห็น และสามารถ
วัดผลเปนรูปธรรมได 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบ
ระดับชาติ (NT และO-NET) เพ่ิมข้ึน โดยทุก
ระดับชั้นมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 
และอยูในกลุมเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ๒๐ ลำดับ
แรกของสพฐ. 
๒. นักเรียนระดับปฐมวัยไดรับการ
เตรียมพรอมดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ 
และดานสังคม และดานสติปญญา โดยมี
คุณภาพพัฒนาการแตละดานในระดับดีข้ึนไป
ไมนอยกวารอยละ ๙๐ 
๓.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ และชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๒ ทุกคน อานออกเขียนได
ในบัญชีคำพ้ืนฐานท่ีกำหนด 
๔. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึงชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๓ ไมนอยกวารอยละ ๗๕ 
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ี
กำหนด 
Result ผลลัพธท่ีเราอยากเห็น และสามารถ
วัดผลเปนรูปธรรมได 
๕. ผูบริหาร มีความเปนผูนำ สามารถบริหาร
จัดการองคกรไดอยางเปนระบบ  
๖. ครู และบคุลากรทางการศึกษา สามารถ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีการปรับปรุง พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
 
 
 



๒๘ 
 

 แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

เจตนา หรือส่ิง
ดีๆท่ีอยากเห็น
ในองคกร 
Appreciative 
Intent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจตนา หรือส่ิง
ดีๆท่ีอยากเห็น
ในองคกร 
Appreciative 
Intent 

Aspirations ส่ิงท่ีเราตองการจะเปนและส่ิงท่ีเรา
อยากเห็นสำหรับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ของ
เราในอนาคต 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
๑. นักเรียนสามารถนำความรูท่ีไดไปใชใน
ชีวิตประจำวันได 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๑. นักเรียนสามารถอานคลองและเขียนคลอง 
๒. นักเรียนสามารถอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อ
ความได 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
๑. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห แกปญหาเปน 
และสามารถนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันได 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  
๑. นักเรียนสามารถนำความรูท่ีไดไปปรับใชในการ
ดำเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูในสังคมอยางเปน
สุข เปนพลเมืองท่ีดีของชาติ  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
๑. นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดตาม
เกณฑท่ีกำหนด 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑. นักเรียนสามารถนำความรูท่ีไดไปใชใน
ชีวิตประจำวัน และสรางรายไดใหกับตนเองได 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
๑. นักเรียนสามารถนำความรูท่ีไดจากการเรียน
ศิลปะไปใชในชีวิตประจำวันได 
๒. นักเรียนมีทักษะในดานนาฏศิลป สามารถ
นำไปใชในชีวิตประจำวันได 
Aspirations ส่ิงท่ีเราตองการจะเปนและส่ิงท่ีเรา
อยากเห็นสำหรับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ    
ของเราในอนาคต 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา 
๑.นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ไมเจ็บปวย 
ปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยมีความพรอมดานรางกาย อารมณจิตใจ 
อารมณสังคมและสติปญญา สามารถนำความรูท่ี
ไดรับมาปรับใชในชีวิตประจำวัน และสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมตามวัย 

Result ผลลัพธกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  
ท่ีเราอยากเห็น และสามารถวัดผลเปน
รูปธรรมได 
๑. นักเรียนจำนวนรอยละ ๗๕ มีผลการเรียนรู
ในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ อยูในระดับดีข้ึน
ไป 
๒. นักเรียนจำนวนรอยละ ๘๐ สามารถอาน
ออก เขียนได คิดเลขเปน  
๓. นักเรียนจำนวนรอยละ ๙๐ สามารถศึกษา
ตอในระดับชั้นท่ีสูงข้ึนไปได 



๒๙ 
 

 แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 จากการประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยการวิเคราะห SOAR Analysis โรงเรียนจงึไดกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้  
 
๒. วิสัยทัศน (VISION) 
 วิสัยทัศนโรงเรียน 
 “ภายในป ๒๕๖๖ เปนโรงเรียนท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมในการจัดการศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมืองดี 
มีความเปนเลิศทางวิชาการ และเปนตนแบบสื่อมวลชนศึกษา” 
 วิสัยทัศนองคกร 
  “ เลิศล้ำจรรยาบรรณครู รูหนาท่ี สามัคคี ตรงเวลา” 
 
๓. พันธกิจ (MISSION) 
 ๑. จัดการศึกษาใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๒. จัดการศึกษาใหนักเรียนเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๓. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษามีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ๔. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. จัดใหมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
 ๖. ใชและพัฒนาหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาเปนแนวทางในการจัดการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
 ๗. สงเสริมใหนักเรียนเปนผูนาในการใชและผลิตสื่อมวลชนศึกษา 
 ๘. สงเสริมใหผูบริหาร ครูและนักเรียนใชสื่ออยางสรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๙. จัดใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดานสื่อมวลชนศึกษา 
 ๑๐.พัฒนาครูใหจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสำคัญ 
 
๔. เปาหมาย (GOAL) 
 ๑. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๒. นกัเรียนทุกคนเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๓. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ๔. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมเอื อตอการจัดการเรียนรู 
 ๖. มีหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาท่ีมีคุณภาพ 
 ๗. นักเรียนรอยละ ๘๐ เปนผูนาในการใชและผลิตสื่อมวลชนศึกษา 
 ๘. ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนใชสื่ออยางสรางสรรค มีคุณธรรมจรยิธรรม 
 ๙. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูดานสื่อมวลชนศึกษา 
 ๑๐. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสำคัญ  
 
๕. กลยุทธ (STRATITIC) 
 ๑. พัฒนานักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๒. พัฒนานักเรียนทุกคนเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๓. สงเสริมและสนับสนุน บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 



๓๐ 
 

 แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. พัฒนาโรงเรียนมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
 ๖. พัฒนาหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาท่ีมีคุณภาพ 
 ๗. พัฒนานักเรียนทุกคนใหเปนผูนาในการใชและผลิตสื่อมวลชนศึกษา 
 ๘. สงเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนใชสื่ออยางสรางสรรค มีคุณธรรม
จริยธรรม 
 ๙. พัฒนาโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดานสื่อมวลชนศึกษา 
 ๑๐. สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสำคัญ 
 
๖.  เอกลักษณสถานศึกษา 
 โรงเรียนคุณภาพดี นักเรียนมีความรูสื่อมวลชนศึกษา พัฒนาสูความเปนพลเมืองดี 
 
๗.  อัตลักษณผูเรียน 
 เปนพลเมืองดี มีทักษะการสรางองคความรูดวยตนเอง 
 
 



๓๑ 

 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 
สวนท่ี ๓ 

 
กรอบแนวคิดและทิศทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน ) ไดจัดทำแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป 
(๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) เพื่อเปนแนวทางสาหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนและยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา ดังนี้  

๑.ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปาหมายการพัฒนาประเทศ
ขางตน  จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาว ท่ีจะทําใหประเทศไทยมีความม่ันคงในเอกราช
และอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคบริการของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิม และพัฒนากลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมท่ีจะสรางและเพ่ิมศักยภาพใน
การแขงขันของ ประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตาง 
ๆได อยางเหมาะสม คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดีเกง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และมีศักยภาพใน
การคิดวิเคราะหสามารถ “รูรับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง สามารถเขาถึง บริการพื้นฐาน ระบบ
สวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกทิ้ง ไวขางหลัง การพัฒนาประเทศในชวง
ระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติจะมุ งเนนการสรางสมดุลระหวาง การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตรไดแก 
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความ
สงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบ
ฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช
กลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึง
ประเทศเพื่อนบาน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื ้ออํานวยประโยชนตอการ
ดําเนินการ ของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืน ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนด 

 ๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา ที่มุ งเนนการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑) “ตอยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปที ่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ี



๓๒ 

 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในดานอื่น ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต 
ผานการพัฒนาโครงสราง พื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
และ (๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบ
ธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับ อนาคต บนพื้นฐานของการตอ
ยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและ
การจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี
รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมลําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

๓. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  มีเปาหมาย การพัฒนาท่ี
สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพรอมทั้งกาย ใจ 
สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน 
มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการ
พัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุค
ใหม และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

๔. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเปาหมาย การพัฒนาที่ให
ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทํา เพื่อสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ
ไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการ
เตรียมความพรอมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มี
คุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการ
เขาถึงบริการและ สวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง  

๕. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  มีเปาหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรร
มาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกนั ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปน
ตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุด
เทาที่จะเปนไปไดโดยเปน การดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และ
คุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง  

๖. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนาท่ี
สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตอง
มีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการ
ในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที ่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี ่ยนแปลงของโลกอยู ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยาง



๓๓ 

 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

คุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสให ทุกภาค
สวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ โปรงใส โดยทุกภาคสวน
ในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถและสราง จิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความ ชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปน มีความทันสมัย มี
ความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลด ความเหลื่อมลําและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมี
การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 
๒. สำระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

๑.วิสัยทัศน  
-“มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม”  
-“ผูเรียน” หมายถึงเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ท่ีไดรับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ - 
“มีความรูคูคุณธรรม” หมายถึงรอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน สติปญญา แบงปน ซ่ึง
เปน๒เง่ือนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
- “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในการดารงชีวิต - “มีความสุข” 
หมายถึง ความอยูดีมีสุข สามารถอยูรวมกันอยางเอื้ออาทร มีความสามัคคีปรองดอง - “สังคม” หมายถึง
สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก  

๒.พันธกิจ  
๑) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล ๒) เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการ

ทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง เทาเทียม ๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
๓. ยุทธศาสตร  

๑) ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
๒) ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  
๓) ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ  
๔) ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
๕) ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  
๖) ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม ในการจัดการศึกษา 
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๓. นโยบายการศึกษา  

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วิสัยทัศน 

สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
 4. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและ
เทาเทียม 
 5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

เปาหมาย 
 1. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและคุณลักษณะของ
ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวตอ เปน
พลเมืองและพลโลกท่ีดี 
 2. ผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล
ทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรูท่ี
หลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใชเทคโนโลยี 
 4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนำทางวิชาการ มี
สำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ 
 5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนท่ี จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรูใน 
ทุกมิติ เปนโรงเรียนนวัตกรรม 
 6. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนสำนักงานแหงนวัตกรรมยุคใหม ใช
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ขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอยางเปน
ระบบ 
 7. สำนักงานสวนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน โดย กระจายอำนาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาใหสถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินผล 
และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
 นโยบายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

๔. ยุทธศาสตรชาติดานการจัดการศึกษา ๖  ดาน 
            โดยมียุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เปาหมาย 
     ๑. คนทุกชวงว ัยมีความร ักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
     ๒. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษไดรับ
การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
     ๓. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 
    แนวทางการพัฒนา 
     ๑. พ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษาเพ ื ่อเสร ิมสร างความม ั ่นคงของสถาบ ันหล ักของชาติ   
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
     ๒. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต 
     ๓. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้นที่ตาม
แนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชน-ชายขอบ 
และแรงงานตางดาว) 
     ๔ . พ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษา เพ ื ่ อการจ ัดระบบการดูแลและป องก ันภ ัยค ุกคาม 
ในรูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตางๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบติั
ใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน 
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  ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ 
   เปาหมาย 
     ๑. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและการ
 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
     ๒. สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศ
 เฉพาะดาน 
        ๓. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทาง
 เศรษฐกิจ   
  แนวทางการพัฒนา 
     ๑. ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงานและการ
 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
     ๒. สงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 
     ๓. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื ่อสรางองคความรู และนวัตกรรมที ่สรางผลผลิตและ
 มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 
  ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
   เปาหมาย 
     ๑. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะท่ี
 จำเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
     ๒. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
 มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 
     ๓. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมี
 คุณภาพและมาตรฐาน 
     ๔. แหลงเรียนรู สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และ
 ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานท่ี 
     ๕. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
     ๖. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 
     ๗. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 
         ๑. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถและการพัฒนาคุณภาพ
 ชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 
         ๒. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื ่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพ
 มาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานท่ี 



๓๗ 

 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

         ๓. สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึง
 ประสงค 
         ๔. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
         ๕. พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
         ๖. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
         ๗. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
   เปาหมาย 
     ๑. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
     ๒. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 
     ๓. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง  เปนปจจุบัน เพ่ือการ
 วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
   แนวทางการพัฒนา 
     ๑. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
     ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 
     ๓. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได 
 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
   เปาหมาย 
     ๑. คนทุกชวงวัย มีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
     ๒. หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
     ๓. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
 สิ่งแวดลอม 
   แนวทางการพัฒนา 
     ๑. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
     ๒. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู  แหลงเรียนรู  และสื่อการเรียนรู
 ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
     ๓. พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต  ท่ีเปนมิตรกับ
 สิ่งแวดลอม  
   
 



๓๘ 

 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เปาหมาย 
    ๑. โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจนและ
 สามารถตรวจสอบได 
    ๒. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและมาตรฐาน
 การศึกษา 
    ๓. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของประชาชน
 และพ้ืนท่ี 
    ๔. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกตางกัน
 ของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกำลังแรงงานของประเทศ 
    ๕. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญ
 กำลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 
    ๑. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 
    ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    ๓. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
    ๔. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพ
 การจัดการศึกษา 
    ๕. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 
๕. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจำนวน ๓ มาตรฐาน  ไดแก 

 มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผูเรียน 

   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

   ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

แตละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผูเรียน 

 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  ๑)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

  ความคิดเห็น และแกปญหา 

  ๓)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 



๓๙ 

 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

  ๔)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๖)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

  ๑)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

  ๒)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

  ๓)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

  ๔)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๒.๑  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 และทุกกลุมเปาหมาย 

 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 ๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 ๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

 ๓.๒  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

๖. แผนยุทธศาสตรมูลนิธิไทยรัฐ 

 มูลนิธิไทยรัฐเปนองคกรเอกชน มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมดานการศึกษา ให

ทุนการศึกษาแกนักเรียน สรางอาคารเรียน อาคารประกอบ เชน โรงอาหาร หองน ้ำ และสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ 

พรอมท้ังชวยเหลือพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตั้งแตปการศึกษา 2512 – ปจจุบัน ในการขับเคลื่อนการ

จัดการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เปนการรวมมือกับภาครัฐอยางสรางสรรค สรางพลังในการทาดีเพ่ือเยาวชนของ

ชาติ 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของมูลนิไทยรัฐ ที่เปนภาคี

เครือขายท่ีเขมแข็งรวมพัฒนาการศึกษาของชาติอยางเปนระบบ โดยพัฒนากลุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ซ่ึงเปนโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือกิจกรรมดานการศกึษา 

โดยเฉพาะกลุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดยเมื่อป 2512 นายกำพล วัชรพล อดีตประธานมูลนิธิไทยรัฐ ไดตระหนักถึง

การใหโอกาสเด็กนักเรียนในชนบทใหมีการศึกษาที่ดี มีอาหารกลางวันอิ่มทอง เปนวิถีการสรางคน และใหคนมาสราง

ประเทศ จึงไดกอตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบทขึ้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยาแหงแรก ที่จังหวัด

ลพบุร ี  จ ึงได  เก ิดข ึ ้น โดยม ี เป าหมายไม  เพ ียงต องการให โรงเร ียนไทยร ัฐว ิทยาเร ียนตามหลักส ูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการเทานั้น แตยังเปนแหลงบมเพาะคนดีออกสูสังคมดวย และในปจจุบันไดมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

แลว จานวน 109 โรง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 108 โรง สังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)) จำนวน 1 โรง และมีเปาหมายท่ีจะเพ่ิมเปน 111 โรง ในป พ.ศ. 

2563 

 จากนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการรวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุม

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา และสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง โดยเฉพาะกลุมโรงเรียนที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน

ภาครัฐ องคการบริหารสวนทองถิ่น องคกรเอกชน หรือมูลนิธิตางๆ เปนอันดับแรก ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงมอบหมายใหสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดทำแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษากลุมโรงเรียนไทยรัฐข้ึน เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการสงเสริม สนับสนุน

ใหโรงเรียนในสังกัดสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนได 

 

วิสัยทัศน  
 “ภายในป ๒๕๖๖ เปนโรงเรียนท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมในการจัดการศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมืองดี มี
ความเปนเลิศทางวิชาการ และเปนตนแบบสื่อมวลชนศึกษา” 
นิยาม :  
 1. โรงเรียนท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมหมายถึง  
  1.1 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  1.2 นักเรียนเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค  
  1.3 บุคลากรในสถานศึกษามีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
  1.4 บริหารจัดการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล  



๔๑ 

 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

  1.5 โรงเรียนมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  
  1.6 โรงเรียนมีนวัตกรรมในการขับเคลือ่นกระบวนการจัดการศึกษา 
  1.7 ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีนวัตกรรมในการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการ 
 และการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 2. ตนแบบสื่อมวลชนศึกษา หมายถึง  
  2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  
  2.2 นักเรียนเปนผูนาในการใชและผลิตสื่อมวลชนศึกษา  
  2.3 ผูบริหาร ครูและนักเรียนใชสื่ออยางสรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรม  
  2.4 โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดานสื่อมวลชนศึกษา  
  2.5 ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสำคัญ  
 
เอกลักษณ  
 โรงเรียนคุณภาพดี นักเรียนมีความรูสื่อมวลชนศึกษา พัฒนาสูความเปนพลเมืองดี  
 
อัตลักษณ  
 เปนพลเมืองดี มีทักษะการสรางองคความรูดวยตนเอง 

 

พันธกิจ 
 ๑. จัดการศึกษาใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๒. จัดการศึกษาใหนักเรียนเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๓. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษามีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ๔. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. จัดใหมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
 ๖. ใชและพัฒนาหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาเปนแนวทางในการจัดการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
 ๗. สงเสริมใหนักเรียนเปนผูนาในการใชและผลิตสื่อมวลชนศึกษา 
 ๘. สงเสริมใหผูบริหาร ครูและนักเรียนใชสื่ออยางสรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๙. จัดใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดานสื่อมวลชนศึกษา 
 ๑๐.พัฒนาครูใหจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสำคัญ 
 
เปาประสงค 
 ๑. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๒. นักเรียนทุกคนเปนคนดมีีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๓. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ๔. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมเอื อตอการจัดการเรียนรู 



๔๒ 

 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 ๖. มีหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาท่ีมีคุณภาพ 
 ๗. นักเรียนรอยละ ๘๐ เปนผูนาในการใชและผลิตสื่อมวลชนศึกษา 
 ๘. ครูและบคุลากรทางการศึกษา และนักเรยีนทุกคนใชสื่ออยางสรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๙. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูดานสื่อมวลชนศึกษา 
 ๑๐. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสำคัญ  
 
กลยุทธ 
 ๑. พัฒนานักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๒. พัฒนานักเรียนทุกคนเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๓. สงเสริมและสนับสนุน บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. พัฒนาโรงเรียนมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
 ๖. พัฒนาหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาท่ีมีคุณภาพ 
 ๗. พัฒนานักเรียนทุกคนใหเปนผูนาในการใชและผลิตสื่อมวลชนศึกษา 
 ๘. สงเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนใชสื่ออยางสรางสรรค มีคุณธรรม
จริยธรรม 
 ๙. พัฒนาโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดานสื่อมวลชนศึกษา 
 ๑๐. สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสำคัญ 
 

กลยุทธหลัก  
 1. ดานพัฒนาคุณภาพนักเรยีน  
  1.1 พัฒนานักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  1.2 พัฒนานักเรียนเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค  
  1.3 พัฒนานักเรียนใหเปนผูนาในการใชและผลิตสื่อมวลชนศึกษา  
 2. ด้ำนเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ  
  2.1 สงเสริมและสนับสนุน บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
  2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
  2.3 พัฒนาโรงเรียนมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  
  2.4 พัฒนาโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดานสื่อมวลชนศึกษา 

 3. ด้ำนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ  
  3.1 พัฒนาหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาท่ีมี
 คุณภาพ  
  3.2 สงเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนใชสื่อ อยางสรางสรรค 
 มีคุณธรรมจริยธรรม  
  3.3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสำคัญ  



๔๓ 

 แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

 



๔๔ 

 แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑                                

กรอบกลยุทธแผนการพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 

 



๔๑ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต  

แนวนโยบายสูแผนปฏิบัตกิารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน)

แผนปฏิบัติการ
ประจำป
การศึกษา 



๔๑ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต  

วิเคราะหความเช่ือมโยงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคาเปาหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป 
       ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ 

ยุทธศาสตรชาติดานการจัด
การศึกษา 

(ประกอบดวย ๓  มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 (ประกอบดวย  ๓  มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
  (ประกอบดวย   ๓  มาตรฐาน) 

คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖๕ 
ปการศกึษา 

๒๕๖๖ 
ปการศึกษา 

๒๕๖๗ 
ปการศึกษา 

๒๕๖๘ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก     
๑.๑) เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุข
นิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๑.๒) เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณได 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๑.๓) เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือ
ตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๑.๔) เด็กมีพัฒนาการดานสิติปญญา สื่อสารได มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 5 
จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสราง
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 6 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
และสงเสริมใหทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๒ มาตรฐานท่ี ๒     

๒.๑) โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 
๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๒) โรงเรียนจัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๒.๓) โรงเรียนสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดาน
การจดัประสบการณ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๔ ) โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมและสือ่เพ่ือการ
เรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๕ ) โรงเรียนใหบริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 



๔๒ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต  

ยุทธศาสตรชาติดานการจัด
การศึกษา 

(ประกอบดวย ๓  มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 (ประกอบดวย  ๓  มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
  (ประกอบดวย   ๓  มาตรฐาน) 

คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖๕ 
ปการศกึษา 

๒๕๖๖ 
ปการศึกษา 

๒๕๖๗ 
ปการศึกษา 

๒๕๖๘ 

๒.๖) โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปด
โอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
ขยายโอกาสการเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 
 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนน
เด็กเปนสำคัญ 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็ก
เปนสำคัญ 

    

๓.๑) ครูจัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีการ
พัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๓.๒ )ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณ
ตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๓.๓) ครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๓.๔) ครปูระเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
 การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
           



๔๓ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต  

ยุทธศาสตรชาติดานการจัด
การศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 (ประกอบดวย  ๓  มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(ประกอบดวย   ๓  มาตรฐาน) 

คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖๕ 
ปการศกึษา 

๒๕๖๖ 
ปการศึกษา 

๒๕๖๗ 
ปการศึกษา 

๒๕๖๘ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และ

สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ

สรางขีดความสามารถในการ

แขงขัน 

 
 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผูเรยีน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผูเรยีน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

    

     ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 

     ๒ )  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
อยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแกปญหา 

๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 

       ๓ )  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 
       ๔ )  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 

      ๕ )  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูร
สถานศึกษา 

๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 

        ๖ )  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ท่ีดีตองานอาชีพ 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

        ๗ ) มีศักยภาพการแขงขัน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 

 

 

 



๔๔ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต  

ยุทธศาสตรชาติดานการจัด
การศึกษา 

(ประกอบดวย ๓  มาตรฐาน)  

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 (ประกอบดวย  ๓  มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(ประกอบดวย   ๓  มาตรฐาน) 

คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖๕ 
ปการศกึษา 

๒๕๖๖ 
ปการศึกษา 

๒๕๖๗ 
ปการศึกษา 

๒๕๖๘ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

 ๑.๒  คณุลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน     
       ๑ )การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

       ๒ )  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปน
ไทย 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

       ๓ )  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลาย 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

       ๔ )  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

       ๕ )  มีความเปนผลเมืองดี ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู
และบคุลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 5 
จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณ 
ภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 6 
พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและ

การจัดการ 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

    

๒.๑) มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๒ )  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุมเปาหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 



๔๕ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต  

 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
(ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 (ประกอบดวย  ๓  มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(ประกอบดวย   ๓  มาตรฐาน) 

คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖๕ 
ปการศกึษา 

๒๕๖๖ 
ปการศึกษา 

๒๕๖๗ 
ปการศึกษา 

๒๕๖๘ 
  ๒.๔ )  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๕ ) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาส
การเขาถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรูอยาง
มีคุณภาพ 
 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรยีนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

    

 ๓.๑)จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๓.๒)ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู
ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๓.๓)มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๓.๔)ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ
และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๓.๕)มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 

 

 



๔๖ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต  

   โครงการพัฒนาคูณภาพการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ 
ระดับปฐมวัย 

ช่ือโครงการ มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด เปาหมายรอยละ กิจกรรม กลุมงาน/
ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑.โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย
ท้ัง ๔ ดาน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก     ๑. จัดหาบอทรายและจัดทำ
สนามเด็กเลนในระดับอนุบาล 
๒.การพัฒนากลามเนื้อเล็กผาน 
กิจกรรมสรางสรรค 
๓. กิจกรรมพอครัวแมครัวตัว
นอย 
๔. กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข 
๕. กิจกรรมหนูนอยฟนสวย 
๖. กิจกรรมเลานิทานกอนนอน 
๗. กิจกรรมหนูนอยรักการอาน 
๘. กิจกรรมหนูนอยรักภาษา 
ไทย 
๙. กิจกรรมพ่ีชวยนอง (โตะ
อาหาร) 

นางอรวรรณ 
พะมณ ี/ กลุม
งานการเงิน
และพัสดุ 

๑.๑) เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๑.๒) เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ 
จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณได 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๑.๓) เด็กมีพัฒนาการดานสังคม 
ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ี
ดีของสังคม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๑.๔) เด็กมีพัฒนาการดานสิติ
ปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
  



๔๗ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต  

         
    โครงการพัฒนาคูณภาพการศกึษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ 

ระดับปฐมวัย 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด เปาหมายรอยละ กิจกรรม กลุมงาน/
ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๒. โครงการบรหิาร
จัดการโรงเรียนใน
ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี ๒     ๑.กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
๓. กิจกรรมพัฒนาสภาพ 
แวดลอม 
“บานเรานาอยู ดูสะอาดตา” 
๔.กิจกรรมประเมินพัฒนาการ
กับผูปกครอง 
๕. กิจกรรมรายงานการใช
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางอรวรรณ 
พะมณ ี/ กลุม
งานการเงิน
และพัสดุ 

๒.๑) โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง ๔ ดาน สอดคลอง
กับบริบทของทองถ่ิน 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

๒.๒) โรงเรียนจัดครูใหเพียงพอกับ
ชั้นเรียน 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

๒.๓) โรงเรียนสงเสริมใหครูมีความ
เชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

๒.๔ ) โรงเรียนจัดสภาพแวดลอม
และสื่อเพ่ือการเรียนรู อยาง
ปลอดภยั และเพียงพอ 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ช่ือโครงการ มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด เปาหมายรอยละ กิจกรรม กลุมงาน/
ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

 ๒.๕ ) โรงเรียนใหบริการสื่อ
เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการ
เรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

 

 
๒.๖) โรงเรียนมีระบบบริหาร
คุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของ
ทุกฝายมีสวนรวม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 



๔๘ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต  

 

 

             โครงการพัฒนาคูณภาพการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ 
ระดับปฐมวัย 

ช่ือโครงการ มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด เปาหมายรอยละ กิจกรรม กลุมงาน/
ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๓. โครงการ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 
 
 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัด
ประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 

    ๑.กิจกรรมอนุบาลแบบมอนเตส
เซอรี่ - จัดหาสีเทียน  สีน้ำ  
ข้ีผึ้ง 
๒.กิจกรรมของเลนไมสำหรับ 
กิจกรรมการเลนอิสระ (free 
play) 
๓. กิจกรรมพาหนูสูโลกกวาง 
๔. กิจกรรมเดินทางไกล 
๕. กิจกรรมหนูนิดจิตอาสา 
๖. กิจกรรมการละเลนไทย 
๗. บานนักวิทยาศาสตรนอย 

นางอรวรรณ 
พะมณ ี/ กลุม
งานการเงิน
และพัสดุ 

๓.๑) ครูจัดประสบการณท่ีสงเสริม
ใหเด็กมีการพัฒนาการทุกดาน
อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๓.๒ )ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรง เลนและปฏิบัติ
อยางมีความสุข 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๓.๓) ครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๓.๔) ครูประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริงและนำผลประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 



๔๙ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต  

  
    โครงการพัฒนาคูณภาพการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ช่ือโครงการ มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด เปาหมายรอยละ กิจกรรม กลุมงาน/

ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 
๑. โครงการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการของผูเรียน 

 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผูเรยีน     ๑. การอานเขียนคำพ้ืนฐาน 
     - ภาษาไทย 
     - ภาษาอังกฤษ 
๒. สงเสริมการคิดคำนวณและ
Open Class   
๓. ทำโครงงานเพ่ือการเรียนรู 
๔. กิจกรรมสงเสริมทักษะการ
คิด 
๕.สอนเสริมเติมความรูแบบเขม 
๖. กิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
     - คลังคำทดสอบการอาน 
     - คายสงเสริมทักษะทาง
ภาษาSpeak out lound 
๗. กิจกรรมการสรางสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรูของ
นักเรียน (หนังสือเลมเล็ก) 
 
 

กลุมงาน
วิชาการ / กลุม

งานการเงิน
และพัสดุ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผูเรียน 

    

 ๑) มีความสามารถในการอาน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 

 ๒ )  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแกปญหา 

๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 

 ๓ ) มีความสามารถในการสราง
นวัตกรรม 

๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 

 ๔ )  มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 

 



๕๐ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต  

ช่ือโครงการ มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด เปาหมายรอยละ กิจกรรม กลุมงาน/
ผูรับผิดชอบ 

 ๕ )  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๘.พัฒนาความสามารถการใช
สื่อทันสมัย ICT เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู 
๙. การทำ MOU ผูเรียน
พากเพียรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
   - O-NET     - NT 
   - Pre-o-NET 
๑๐. กิจกรรมการทดสอบ
ปลายป ปลายภาค 
๑๑. พัฒนาทักษะอาชีพตางๆ 
(ศึกษาดูงาน) 
๑๒.สงเสริมนักเรียนรวม
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิชาการ 
๑๓.กิจกรรมสงเสริมการเรียน
การสอนทางไกลผานดาวเทียม 
DLTV (Online) 
๑๔.สงเสริมการเรียนรูนักเรียน
ท่ีมีความบกพรอง 
15 แขงขันวิชาการ 
๑๖. หองเรียนพิเศษ 

 

๖ )  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

๗ )  มีศักยภาพการแขงขัน ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

 
 



๕๑ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต  

โครงการพัฒนาคูณภาพการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

ช่ือโครงการ มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด เปาหมายรอยละ กิจกรรม กลุมงาน/
ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๒. โครงการพัฒนา

คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคของผูเรียน 

 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผูเรยีน     ๑. คนดีศรีไทยรัฐ 

๒. คานิยมหลัก ๑๒ ประการ 

๓. ประเมินคณุลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียน 

๔. ดนตรี นาฏศลิปพ้ืนเมือง 

๕. อนุรักษทองถ่ิน 

๖.ประชาธิปไตยในโรงเรยีน 

๗.คายคณุธรรม 

๘.สงเสรมิสุขภาพฯ 

๙.สงเสรมิทักษะกีฬา 

๑๐.อาหารกลางวัน 

๑๑.กิจกรรมวันสำคญัตาง ๆ 

๑๒.สงเสริมมาตรการปองกัน 

โควิด-19 

๑๓.กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 

904 วปร. 

กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป / กลุม

งานการเงินและ
พัสดุ 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของผูเรียน 

    

  ๑)การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

  ๒)  ความภูมิใจในทองถ่ินและ
ความเปนไทย 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

 ๓)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบน
ความแตกตางและหลากหลาย 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

 ๔)  สุขภาวะทางรางกาย และจิต
สังคม 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

๕)  มีความเปนพลเมืองดี ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

 
 
 
 
 



๕๒ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต  

  โครงการพัฒนาคูณภาพการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ช่ือโครงการ มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด เปาหมายรอยละ กิจกรรม กลุมงาน/
ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๓.โครงการพัฒนา
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

    ๑. กำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน
และพันธกิจท่ีชัดเจนของ
สถานศึกษา 
๒. การนอมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
กระบวนการบริหารและการ
จัดการเรียนรู 
๓. กำหนดโครงสรางการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา 
๔. การจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
๕. สงเสริมและพัฒนางาน
วิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน
รอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
๖. สงเสริมใหครูและบุคลากร
เขารับการอบรมตามภาระงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 
๗. ศึกษาดูงานนอกสถานที 
๘. จัดสภาพและปรับปรุงภูมิ
ทัศนท่ีเอ้ือตอการจัดการเรยีนรู 

กลุม
บริหารงาน

บุคคล / กลุม
งานการเงิน
และพัสดุ 

๒.๑) มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธ
กิจท่ีสถานศึกษากำหนดชดัเจน 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

๒.๒ )  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

๒.๓ ) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

๒.๔ )  พัฒนาครูและบุคลากรใหมี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

๒.๕ ) จัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 



๕๓ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต  

ช่ือโครงการ มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด เปาหมายรอยละ กิจกรรม กลุมงาน/
ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๙. กิจกรรม ๕ ส 
๑๐. สงเสริม สนับสนุนการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย 
๑๑. จัดสภาพและปรับปรุงภูมิ
ทัศนท่ีเอ้ือตอการอบรมตาม
ภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต  

    โครงการพัฒนาคูณภาพการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘   
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

ช่ือโครงการ มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด เปาหมายรอยละ กิจกรรม กลุมงาน/
ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๔.โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสำคัญ 

    ๑. กิจกรรมการเรียนการสอน
การสอนแบบปฏิบัติจริง Active 
Learning  
๒. คายสงเสริมวิชาการเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
๓. กิจกรรมแนะแนว 
๔. กิจกรรมศึกษาแหลงเรียน
รูอยูอยางพอเพียง จากภูมิ
ปญญาทองถ่ินในชุมชน 
๕. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี
สำหรับผูเรียน 
๖. กิจกรรมหองเรียนคุณภาพ 
    ๖.๑) จัดชั้นเรียนท่ีสงเสริม   
    บรรยากาศการเรียนรูของ 
    ผูเรียน 
    ๖.๒) ผลิตหรือจัดหาสื่อ
อุปกรณท่ีสอดคลองกับกิจกรรม 
 
 

กลุมงาน
วิชาการ / กลุม

งานการเงิน
และพัสดุ 

๓.๑) จัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกตใชใน
ชีวิตได 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๓.๒) ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๓.๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 



๕๕ 

แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต  

ช่ือโครงการ มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด เปาหมายรอยละ กิจกรรม กลุมงาน/
ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

 ๓.๔) ตรวจสอบและประเมินผูเรียน
อยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนา
ผูเรียน 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๖.๓) จัดแหลงเรียนรูสอดคลอง
กับกิจกรรมและความสนใจของ
ผูเรียน 
    ๖.๔) สรางวินัยเชิงบวกใน
ชั้นเรียน 
๗. กิจกรรมพัฒนาครูดานการ
วัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู 
๘. กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบ
ชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) 
๑๑. กิจกรรม Open House 
เปดประตูสูไทยรัฐวิทยา๘๔ 

 

๓.๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ใหขอมูลสะทอนกลบัเพ่ือพัฒนา
และปรับปรงุการจัดการเรียนรู 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

 



๕๗ 
 

สวนท่ี   ๕ 

 
แนวทางการบริหารแผนกลยุทธสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

การนำแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

 ๑.  การนำแผนสูการปฏิบัต ิ
  การนำแผนพัฒนาโรงเรียนไปสูการปฏิบัตินับเปนขั้นตอนที่สำคัญมาก  เพราะเปนความสามารถที่จะ
ผลักดันการทำงานของกลไกที่สำคัญทั้งหมด  ใหสามารถบรรลุผลลัพธตามที่ตั้งเปาหมายไว  การดำเนินงานจะ
เกิดผลอยางมีประสิทธิภาพจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองผลักดันใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด  คานิยม  เปามาย  รวมถึงวิธี
และกระบวนการทำงาน  การนำแผนไปสูการปฏิบัติจะตองทำใหหนวยงานยอมรับแนวทาง  แผนงาน  โครงงานนั้น  และ
พรอมที่นำแนวทางนั้นไปดำเนินการไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  และวิธีการปฏิบัติงานของตน  ดังนั้น  จึง
จำเปนตองมีการระดมกำลัง  แสวงหาการสนับสนุน  เพื่อใหเกิดการปฏิบัติและสรางความเปนปกแผนใหเกิดข้ึน
เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความรูสึกเปนเจาของและมีสวนรวม  ดังนั้น  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงกำหนดแนวทางการนำแผนไปสูการปฏิบัติ  โดยสังเขป  ดังนี้  
  1)  ผูบริหารโรงเรียนผลักดันใหมีการดำเนินงานตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ  และสม่ำเสมอ 
  2)  โรงเร ี ยนจ ัดทำแผนระยะกลางและจ ั ดทำแผนปฏ ิบ ั ต ิ การ  และดำเน ินการตามแผน  มี  
การกำกับติดตาม  ประเมินคุณภาพ  ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใหประสบผลสำเร็จตามท่ีมุงหวังไว  
  3)  เรงรัดใหหนวยงานดำเนินงาน  เพื่อเผยแพรและเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาระสำคัญ
ของแผนใหครูและบุคลากรที่เกี่ยวของไดทราบ  มีสวนรวมและใหการสนับสนุนอยางกวางขวาง  เพื่อใหการนำแผนสู
การปฏิบตัิ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดความเปนปกแผนตอเนื่อง  
  4)  มีการกำหนดภารกิจความรับผิดชอบใหชัดเจนเพื ่อความสอดคลองกับแผนงาน  และแผน
อัตรากำลัง  และขจัดความซ้ำซอนของงาน  
  5)  วางแนวปฏิบัติ  เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและชัดเจนแกผูปฏิบัติและผูเก่ียวของ  รวมท้ังลดข้ันตอน
ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
  6)  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาใหมีความแมนยำและเปนปจจุบัน  และสามารถ
ใหบริการไดตรงกับความตองการและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
  7)  พัฒนาระบบการกำกับติดตาม  และการประเมินผล  ที่มุงเนนประเมินเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
การดำเนินงาน  โดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลสำเร็จการดำเนินงานทั้งในดานปริมาณ  คุณภาพระยะเวลาในการ
ประเมิน  ผูประเมิน  และแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 
     

 ๒ การนำนวัตกรรมการบริหารงาน “ นวัตกรรมการสงตอคุณภาพ ” ( นวัตกรรม  4  X  100 ) 
 

 “การบริหารแบบมีสวนรวม เปนกระบวนการของการใหผูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ
ตัดสินใจเนนการมีสวนเก่ียวของอยางแข็งขันของบุคลากรในสถานศึกษาใชความคิดสรางสรรคและความเชี่ยวชาญ
ในการแกไขปญหาทางการบริหารท่ีสำคัญซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานแนวความคิดของการแบงอำนาจหนาท่ีท่ีถือวาผูบริหาร
แบงอำนาจหนาที่การบริหารใหกับผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมในการออกแบบการบริหารงานในกลุมชวงชั้น    
โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ และแนวทางการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนและจุดเนนของชวงชั้น 
โดยยึดรูปแบบการบริหารเสมือนโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนดังนี้ 
  ๒.๑ วิสัยทัศน 
  ๒.๒ พันธกิจ 
   ๒.๓ เปาหมาย 
    ๒.๔ รูปแบบการบริหารงานโรงเรียน 
    “ นวัตกรรมการสงตอคุณภาพ ” ( นวัตกรรม  4  X  100 ) 
     ไม ๑ โรงเรียนอนุบาลเปยมรกั   ไม ๒   โรงเรียนชวงช้ันท่ี ๑ 
     ไม ๓   โรงเรียนชวงชั้นท่ี ๒             ไม ๔  โรงเรียนชวงชั้นท่ี ๓ 
    ทีมบริหารงานโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญแตละชวงช้ันประกอบดวย 
      -  ผูบริหารโรงเรียน 
     -  ฝายวิชาการ 
      -  ฝายสุขภาพอนามัย 
       -  ฝายวินัยและคุณธรรม 
    สภานักเรียน 
     - ครูท่ีปรึกษาสภานักเรียน 
     - ประธานสภานักเรียน 
     - รองประธาน 
     - เลขานุการ 
    คณะกรรมการสถานศึกษาชวงช้ัน 
     -  คณะกรรมการสถานศึกษา  2 ทาน 
     - ผูปกครอง  9  ทาน 
 ซ่ึงรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนเปนการการบริหารแบบมีสวนรวม กับมีสวนเก่ียวของอยางแทจริง 
 
 
 
 
 
  



๕๙ 
 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย 
 

๑.ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพี้ยฟาน) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กตั้งแต ๓ -*5 ปบริบูรณ โดยการ

ออกแบบกระบวนการเรียนรูเพื่อตอบสนองพัฒนาการตามธรรมชาตินั้น ๆ อยางมีศิลปะและมีความหมาย  เนนใหเด็กได
เรียนรูโลกผานกายดวยการใชประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว  การเฝาสังเกต   การเลียนแบบและการทำซ้ำดวยจังหวะท่ี
สม่ำเสมอ ในเรื่องที่พิจารณาแลววาเหมาะสมผานตัวอยางจากครูที่เปนแบบอยางที่ควรคาแกการเลียนแบบ  เพื่อชวยใหเด็ก
ทุกคนสามารถบรรลุภารกิจสำคัญดวยศักยภาพที่มีในตนไดสำเร็จ  เปนผูที่มีความรูสึกตัวทั่วพรอม มีความคิดที่แยบคาย  
สดใส มีพลังและสรางสรรค มีความรูสึก ที่เปยมลนไปดวยความเมตตา  กลาหาญ ศรัทธาตอชีวิต มีพลังเจตจำนงที่แนวแน 
สามารถบรรลุภารกิจแหงชีวิตท่ีตนเองเปนผูเลือกสรรอยางมีคุณภาพ  
 
๒.วิสัยทัศน(เพ่ิมอัตลักษณ เอกลักษณ) 

 ภายในปการศึกษา ๒๕๖๖  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน)  มุงพัฒนาเด็กปฐมวัย
ใหมีความสมดุลรอบดาน ท้ังดานรางกาย  อารมณ – จิตใจ สังคมและสติปญญา  รูหนาท่ี  มีวินัย และมีทักษะในการแสวงหา
ความรูอยางเหมาะสมกับวัยสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจำวันได 
 
๓.ภารกิจ 
 จัดกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกำหนด   ดังนี้.-  

๑. พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน อยางสมดุลและเต็มศักยภาพ โดย 
การออกแบบกระบวนการเรียนรูใหเด็กเกิดทักษะชีวิต ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการนำเอา
ศิลปะ วัฒนธรรมของทองถ่ินภายใตอิทธิพลของฤดูกาลมาบูรณาการในการจัดประสบการณการเรียนรูใหเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ประเพณีและวัฒนธรรมไทยผานบทกลอน  เพลง  นิทานเรื่องเลาอยางมีศิลปะ  การเคลื่อนไหว และ
การเลน 

๒. จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กเกิดจิตสำนึกของความเปนไทย ไดรับประสบการณ ดานการ 
อนุรักษวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและสิ่งแวดลอม และปลูกฝง บมเพาะใหเด็กเกิดความรัก ความ
เมตตาและเคารพตอสรรพสิ่ง ชวยเหลือ แบงปน มีมารยาทไทย  มีวินัยและมีความรับผิดชอบ ผานการเลียนแบบครู
ดวยการลงมือกระทำสิ่งตาง ๆ ซ้ำ ๆ และสม่ำเสมอดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ผานงานบาน งานครัวและงานสวน 
                     ๓. สงเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมภายใน ภายนอกหองเรียนใหมีบรรยากาศท่ีอบอุนเหมือนบาน 
เนนการมีพ้ืนท่ีในการทำกิจกรรมงานบาน งานครัวและงานสวนเพ่ือใหเด็กไดเริ่มตนเรียนรู            วิถีชีวิตการอยูรวมกัน
อยางมีสติ 
       ๔.พัฒนาทักษะทางดานภาษา (ฟง พูด อาน เขียน) อยางเหมาะสมกับวัย 
      ๕.พัฒนาครูใหมีทักษะอนุบาล สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
       ๖. สงเสริม สนับสนุนใหเกิดการประสานความรวมมือ ชวยเหลือ ดูแลซ่ึงกันและกันระหวางผูปกครอง 
ชุมชนและองคกรทุกภาคสวนเปนเครือขายท่ีมีความเปนเอกภาพในการสงเสริมพัฒนาเด็ก 
 



๖๐ 
 

เปาหมาย 
๑.  เด็กมีพัฒนาการอยางสมดุล ท้ังดานรางกาย  อารมณ – จิตใจ สังคมและสติปญญา                 

                ๒. เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยูรวมกันอยาง มีความสุข รัก
ใคร สมานฉันท เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีน้ำใจ รูชวยเหลือ แบงปนซ่ึงกันและกัน 
                  ๓. เด็กมีจิตสำนึกของความเปนไทย  มีประสบการณในการอนุรักษวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม  
ประเพณีและสิ่งแวดลอม เกิดความรัก ความเมตตา มีความเคารพตอสรรพสิ่ง มีมารยาทไทย   
มีวินัยและความรับผิดชอบ 
               ๔. ครูเปนแบบอยางท่ีดีควรคาแกการเลียนแบบเปนผูรู  ผูตื่น ผูเบิกบานมีสติ รูเทาทัน 
และมีเมตตาตอศิษยเหมือนลูก นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดกิจกรรมปลูกฝง บมเพาะเด็ก
ปฐมวัยอยางเหมาะสมกับวัยและบริบทของสถานศึกษา  
             ๕. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมภายนอกและภายในหองเรียนท่ีเหมือนบาน ครูเปนแม  
เด็ก ๆ ทุกคนอยูรวมกันเปนพ่ีนองกัน 
    ๖. ผูปกครอง ชุมชนและองคกรทุกภาคสวนเปนเครือขายท่ีมีความเปนเอกภาพในการสงเสริม พัฒนาเด็ก 
จุดหมาย 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มุงใหเด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และเม่ือมีความพรอมในการ
เรียนรูตอไป จึงกำหนดจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับเด็กเม่ือเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 

  1. มีรางกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยท่ีดี 
  2. มีสุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจท่ีดีงาม 
  3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง

มีความสุข 
  4. มีทักษะการคิด การใชภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรูไดเหมาะสมกับวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๑ 
 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนชวงช้ันท่ี ๑ 
 

๑. วิสัยทัศน (VISION) 
 “ภายในป ๒๕๖๖  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) ชวงชันท่ี ๑ ผูเรียนอานออกเขียน
ไดรอยเปอรเซ็นต เนนวินัย และคุณธรรม 
 
๒. พันธกิจ (MISSION) 

๒.๑ พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพโดยเนนการอานออก เขียนได รอยเปอรเซ็นต 
๒.๒ พัฒนาแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๓ สงเสริมใหผูปกครอง ชุมชุน มีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการอาน และการเขียนใหมีคุณภาพ 

 
๓. เปาหมาย (GOAL) 

๓.๑ นักเรียนทุกคนสามารถอานออก เขียนไดรอยเปอรเซ็นต ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 
๓.๒ โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย และสอดคลองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๓ โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน มีสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เอ้ือตอการจัดและ

สนับสนุนการอานออกเขียนไดของนักเรียน 
 
๔.  เอกลักษณสถานศึกษา 

โรงเรียนคุณภาพดี  มีคุณธรรม 

๕.  อัตลักษณผูเรียน 
เปนพลเมืองดี  มีทักษะ  แสวงหาความรู  มีคุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนชวงช้ันท่ี ๒ 
วิสัยทัศน (Vision) 
  “ภายในป ๒๕๖๖ เปนเลิศดานผลสัมฤทธิ์ มีจิตอาสา พัฒนาวินัยและคุณธรรม”  
 
พันธกิจ (Mission) 
1) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพทางวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ใน 4 กลุมสาระการเรียนรู 

ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

2) สงเสริมวินัยและคุณธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี รวมท้ังรูจักใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน  

 
            เปาหมาย (Goals) 

1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๔ กลุมสาระท่ีสูงข้ึน รวมท้ังสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดตามเกณฑ

อยางมีคุณภาพ  

2. นักเรียนเปนคนดี มีวินัยและคุณธรรม มีจิตสาธารณะ รวมท้ังมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีเหมาะสม

กับวัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 
 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนชวงช้ันท่ี ๓ 
๑. วิสัยทัศน (VISION) 

“ภายในป ๒๕๖๖  วิชาการเปนเลิศ เชิดชูวินัยและคุณธรรม พรอมกาวนำงานอาชีพ” 
๒. พันธกิจ (MISSION) 

๒.๑ สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพดานวิชาการ ใน 4 กลุมสาระการเรียนรูหลัก ไดแกภาษาไทย 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ  
๒.๒ สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกและตระหนักในหนาท่ีของตนเอง  
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนรูจักตนเอง และมีทักษะดานงานอาชีพ เพ่ือเตรียมความพรอมสู
ตลาดแรงงานและการศึกษาตอ 

๓. เปาหมาย (GOAL) 
          ๓.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๔ กลุมสาระการเรียนรูเพ่ิมข้ึน 
          ๓.๒ นักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสุข 
           ๓.๓ นักเรียนมีทักษะท่ีสอดคลองกับความถนัดและความสนใจดานงานอาชีพของตนเอง สามารถนำไปใช
ในการตัดสินใจเพ่ือเลือกศึกษาตอไดอยางเหมาะสม 
๓.  การติดตามและประเมินผล  
  หลังจากที่โรงเรียนไดปฏิบัติดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรนี้แลว  จำเปนตองมีการกำกับติดตาม  และ
ประเมินผล  เพื่อใหทราบผลและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน  วาจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดใน
เวลาท่ีกำหนดไวหรือไม  โดยการติดตามประเมินผล  วัดจากจุดมุงหมายหลัก  โดยสรุปไดดังนี้ 
  1)  มุงหวังใหผูเรียนมีบุคลิกภาพที่เปนผูนำ  มีคุณธรรม  สังคมยกยองและใหการยอมรับ  มีทักษะใน
การเรียนรูดานวิชาการ  รับผิดชอบตอสังคม  มีสำนึกในความเปนไทย  รูจักดำรงชีวิตอยางมีคุณคามีสุขภาพท่ีดี  
  2)  มุงพัฒนาระบบและบุคลากรฝายบริหารใหเปนมืออาชีพ  เพื่อสนองความตองการของสังคมทาง
วิชาการ  โดยเนนคุณภาพระดับสากล  และสามารถปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงคแกผูเรียนและใหบุคลากรทุก
คนไดรับการพัฒนาความสามารถอยางตอเนื่อง  โดยสามารถดำรงไวซ่ึงจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
  3)  มุงเนนการจัดการศึกษาที ่มีอิสระ  และคลองตัวในการบริหารจัดการ  เพื ่อใหสามารถสราง
มาตรฐานการบริการใหเปนท่ีพึงพอใจของผูใชบริการ  โดยการประเมินผลมีกระบวนการอยางคราวๆ  ดังนี้ 
    (1) โรงเรียนสรางกระบวนการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลอยางตอเนื่อง  และสราง
เครือขายเชื่อมโยงเปนระบบเดียวกัน  เพ่ือสามารถเอ้ือประโยชนรวมกันไดในทุกหนวยงาน  โดยจัดทำเกณฑชี้วัด
ความสำเร็จของแผนตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวใหเปนรูปธรรม  
    (2) ประชาสัมพันธเผยแพรผลงานใหบุคลากรทราบอยางตอเนื่อง 
    (3) มีการปรับปรุงแผนเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
    (4) สรางมาตรการเรงรัด  หากมีโครงการที่ดำเนินกรชากวาที่กำหนด  และตรวจสอบคุณภาพอยาง
ใกลชิดและสม่ำเสมอ  
 

 



๖๔ 
 

ปฏิทินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 

 
วัน  เดือน  ป รายการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ 

เมษายน -  ตรวจสอบ  ทบทวน  การจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำป  (ปงบประมาณ) 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

กรกฎาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ 
กันยายน -  สรปุ  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งท่ี 1) 
-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ  

ตุลาคม -  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป  
(ปงบประมาณ)  

-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ 

ธันวาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ  
มีนาคม -  สรปุ  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งท่ี  2) 
-  นำเสนอผลงานดีเดน  
-  จัดทำรายงาน  SAR 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

ผลงานเด่นโรงเรียนไทยรฐัวิทยา ๘๔ (บา้นสําราญเพ้ียฟาน ) 

  
ดานนวัตกรรม : ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับสถานศึกษา 

ท่ี ป รางวัล 
๑ ป ๒๕๕๘ รางวัลบานนักวิทยาศาสตรนอยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ โดย มูลนิธสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
๒ ป ๒๕๕๙ รางวัลสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำป ๒๕๕๙  
๓ ป ๒๕๕๙ การประเมินเปนตนแบบโรงเรียนดีประจำตำบลท่ียั่งยืน สามารถเปนแหลงเรียนรูดาน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๔ ป ๒๕๕๙ รางวัล โรงเรียนแบบอยางดานการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับ

ดีเยี่ยม ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต ๑ 
๕ ป ๒๕๖๐ รางวัลโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๖ ป ๒๕๖๐ โรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ ประจำปการศึกษา 
๒๕๖๐ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต ๑ 

๗ ป ๒๕๖๐ โรงเรียนท่ีมีคาพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
๕ กลุมสาระการเรียนรู ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ สูงกวา
คาเฉลี่ยระดับประเทศ จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต ๑ 

๘ ป ๒๕๖๐ โรงเรียนท่ีมีคาพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
๕ กลุมสาระการเรียนรู ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ิมข้ึน
บรรลุเปาหมาย รอยละ ๕ จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน
เขต ๑ 

๙ ป ๒๕๖๑ รางวัลบานนักวิทยาศาสตรนอยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ปการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดย มูลนิธสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา 

๑๐ ป ๒๕๖๒ รางวัลโรงเรียนสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ “ดีเดน”ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต ๑ 

๑๑ ป ๒๕๖๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมสหกรณนักเรียนดีเดน จากจังหวัดขอนแกน
รวมกับสำนักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน 

๑๒ ป ๒๕๖๓ โรงเรียนท่ีมีคารอยละของนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตั้งแต
รอยละ ๕๐ ข้ึนไป เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา ๒๕๖๑ จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกนเขต ๑ 

๑๓ ป ๒๕๖๓ โรงเรียนท่ีมีคารอยละของนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตั้งแต



๖๖ 
 

ท่ี ป รางวัล 
รอยละ ๕๐ ข้ึนไป เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา ๒๕๖๑ จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกนเขต ๑ 

๑๔ ป ๒๕๖๓ โรงเรียนตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุนท่ี ๖ ระดับประเทศ จากคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย ดร.ทินกร พูลพุฒ 

๑๕ ป ๒๕๖๔ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘) จากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

๑๖ ป ๒๕๖๔ โรงเรียนรวมพัฒนา โครงการสงเสริมเครือขายนวัตกรรมสถานศึกษา ๑ ชวย ๓ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต ๑ 

๑๗ ป ๒๕๖๔ ประกาศสำนักงานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ เรื่อง 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน 
(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ดานนาฏศิลป : ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับสถานศึกษา 

ท่ี ป รางวัล 
๑ ป ๒๕๖๑ ตัวแทนโรงเรียนไทยรัฐท่ัวประเทศ เขารับการคัดเลือกจากสถานทูตโอซากา ประเทศ

ญี่ปุน ใหเปนไปแสดงศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป เพ่ือเผยแพรวัฒนธรรมไทย ณ 
เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน 

๒ ป ๒๕๖๑ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ  
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ ปการศึกษา 
๒๕๖๑ จังหวัดบุรีรัมย 

๓ ป ๒๕๖๑ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันนาฏศิลปไทยสรางสรรค  
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ ปการศึกษา 
๒๕๖๑ จังหวัดบุรีรัมย 

๔ ป ๒๕๖๒ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ  
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ปการศึกษา 
๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

ดานกีฬา : ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับสถานศึกษา 
ท่ี ป รางวัล 
๑ ป ๒๕๖๓ ชนะเลิศการแขงขันฟุตซอลชายระดับประถมศึกษา การแขงขันกีฬานักเรียน โรงเรียน

ในสังกัด สพป.ขอนแกน เขต ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
๒ ป ๒๕๖๓ รางวัลชนะเลิศการแขงขันฟุตบอลชายระดับประถมศึกษา การแขงขันกีฬานักเรียน 

โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแกน เขต ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
๓ ป ๒๕๖๓ ชนะเลิศการแขงขันฟุตบอลชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน การแขงขันกีฬานักเรียน 

โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแกน เขต ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

    
 
 

คำส่ังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 
ท่ี  ๑๕ /๒๕๖๕ 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) 
......................................... 

 

  เพื่อใหการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ - ๒๕๖๘)
ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔   (บานสำราญเพ้ียฟาน) เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจ
ตามความใน มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบยีบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) ดังตอไปนี้ 
1. คณะกรรมการอำนวยการ 
 1.  นายธนวรรธน ธะนะคำมา  ผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานคณะกรรมการ 
 2.  นางสาวปรีญานุช  บุศราคำ  รองผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 3.  นางเพ็ญศรี  ไชยทุม   หัวหนาฝายบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
 4.  นางสาวสภุาวดี  คงอุน  หัวหนาฝายบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
 5.  นางวันวิสาข  เพลียเฮียง  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ 
 6.  นางสาวประภาพร  สุขพูล  หัวหนาฝายบริหารงานมูลนิธิไทยรัฐ กรรมการ 
 7.  นางสาวมะลิวรรณ  ภูแชมโชติ  หัวหนาฝายบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ใหคำปรึกษา เอ้ืออำนวยความสะดวก  แกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
2. คณะกรรมดำเนินงาน 
 1. นางสาวปรีญานุช  บุศราคำ  รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

2. นางเสาวนีย นันสมบัต ิ  ครชูำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
3. นางสาวดารุณี แกวบุญเรือง  พนักงานราชการ    กรรมการ 
4. นางฉัตรนภา แกนแกว   คร ู     กรรมการ 
5. นางสาววิภาพร งอยกุดจิก  ครูชำนาญ    กรรมการ 
6. นางสาวสุพัฒตา นุประสิทธิ์  ครูผูชวย     กรรมการ 
7. นางสาวอุทัยวรรณ  พรมลี  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ   กรรมการ 
8. นางสาวมะลิวรรณ  ภูแชมโชต ิ  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นางสาวธัษชา  อินทะโสม  คร ู     กรรมการ 
10. นางวันวิสา  เพลียเฮียง  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
11. นายศุภสวัสดิ์  โคตรทุม  คร ู     กรรมการ 
12. นางสาวดุจฤดี  ประเสริฐศิลปพลมา คร ู     กรรมการ 
13. นางสาวสุภาวดี  คงอุน  คร ู     กรรมการ 
14. นางสาวธมนันท  สรอยมณี  คร ู     กรรมการ 
15. นางสาวพิชยดา  เฉลิมแสน  ครูผูชวย     กรรมการ 
16. นางสาวประภาพร  สุขพูล  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 



 

 

17. นางบูชิตา  จันทรสิงโท  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
18. นางเพ็ญศรี  ไชยทุม   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
19. นายธนกฤต  แลฟเฟอรที  ครูผูชวย     กรรมการ 
20 นายธนินท  วดีศิริศักดิ์  คร ู       กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหนาที่  ดำเนินการ จัดทำแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ป (๒๕๖๕ - ๒๕๖๘)  ของ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 
 

    ขอใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งดังกลาว จงตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีดวยความเอาใจใส อยางเครงครัด 
โดยยึดถือประโยชนของทางราชการเปนสำคัญ 
 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑  เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

   สั่ง ณ วันท่ี ๑ เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 
                                                              ( นายธนวรรธน ธะนะคำมา ) 

                               ผูอำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บานสำราญเพ้ียฟาน) 
 
 

 



คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การใหความเห็นชอบ 

 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ ( บานสำราญเพ้ียฟาน ) ป พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔( บานสำราญเพ้ียฟาน ) สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต ๑  ใน 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทีประชุมได
พิจารณารางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งไดจัดทำขึ้นตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต ๑ และสถานศึกษามีมติเห็นชอบใหนำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ ( บานสำราญเพี้ยฟาน ) ป พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ ใชเปนกรอบ
แนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในชวงระยะเวลา ๔  ปของโรงเรียน ให
บรรลุวัตถุประสงคเปาหมายท่ีกำหนดไว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 
 
 
 
 

( นายสุพัฒน    แพงปสสา ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนไทยรฐัวิทยา๘๔( บา้นสาํราญเพีย้ฟาน ) 
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