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มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวัย 
มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ๑๔ ประเด็นพิจารณา ได้แก่ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดงันี้  
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มสีุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสงัคม ช่วยเหลอืตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพืน้ฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑ มีหลกัสูตรครอบคลมุพัฒนาการทัง้ ๔ ด้าน สอดคล้องกบับรบิทของท้องถ่ิน 
๒.๒ จัดครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
๒.๕ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พือ่สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖ มีระบบบรหิารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๓.๑.จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทกุด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ  
๓.๒ สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบตัิอย่างมีความสุข  
๓.๓ จัดบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรียนรูใช้สื่อและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกับวัย  
๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพฒันาการเด็กไปปรบัปรุงการจัด 

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษาระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  

มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ๒๑ ประเด็นพิจารณา ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังน้ี  
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิขาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
๒)มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 

และแก้ปญัหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  
๕) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด  
๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย  
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้โนชีวิตได้  
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้  
๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพฒันาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
               ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
                     ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่สาร และการคิดค านวณ  
                     ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  
และแก้ปญัหา  
                     ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
                     ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
                     ๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                     ๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคตทิี่ดีต่องานอาชีพ  

              ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
                    ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด  
                    ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
                    ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
                    ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

ค าอธิบาย  
มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
            ผลการเรียนรู้ทีเ่ป็นคุณภาพของผูเ้รียนทั้งด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการประกอบด้วย ความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน การสือ่สาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสือ่สาร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร การมีความรู้ ทกัษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี ต่อ
วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดตีามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในทอ้งถ่ิน และ
ความเป็นไทย การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะ 
ทางร่างกาย และจิตสงัคม  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
          ผู้เรียนมีทกัษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา ก าหนดใน
แต่ละระดบัช้ัน 

 
        ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 
            ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตผุลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
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        ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
             ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทัง้ด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยง องค์
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 
        ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
            ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพฒันาตนเองและ สังคมในด้าน
การเรียนรูก้ารสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม  
        ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
            ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม ในด้านความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือ ผลการทดสอบอื่น 
ๆ  
        ๖) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
            ผู้เรียนมีความรู้ ทกัษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดบัช้ันที่สงูข้ึน การ
ท างานหรืองานอาชีพ  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
      ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
           ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่ 
สถานศึกษา ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
       ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
           ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มสี่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ประเพณีไทย รวมทัง้ภูมิปญัญาไทย  
       ๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
            ผู้เรียนยอมรับและอยูร่่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี  
        ๔) มีสุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
             ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละ ช่วงวัย
สามารถอยูร่่วมกบัคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
            เป็นการจัดระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ พันธกิจ 
อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา ในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพฒันาครูและบุคลากรให้มี ความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการและการเรียนรูร้วมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้  
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             ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาชัดเจน  
                   สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ 
ของต้นสังกัดรวมทัง้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
             ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
                    สถานศึกษาสามารถบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทัง้ในส่วนการวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัตเิพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรงุพฒันางานอย่างตอ่เนื่อง มีการบรหิารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน มรีะบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกฝ่ายมี 
ส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรงุและพฒันา และร่วมรบัผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
           ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
กลุ่มเป้าหมาย 
                 สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกบังานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลกัสูตร กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียน 
การสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมดว้ย  
           ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
                 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดใหม้ี 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
            ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
                  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อม 
ทางสงัคม ที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย   
             ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้                   
                   สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพฒันาและการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ใน การ
บรหิารจัดการและการจัดการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
            ๓.๑ จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถนาไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได้  
            ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
            ๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
            ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
            ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะทอ้นกลับเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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ค าอธิบาย 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส ให้
ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง มกีารบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีครูรูจ้ักผู้เรียนเป็นรายบุคคลด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล มา
พัฒนาผูเ้รียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมลูป้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรงุ การ
จัดการเรียนรู้  
            ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต  
                  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นใหผู้้เรียน ได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ มีแผนการจัดการเรียนรูท้ี่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มรีูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ทีม่ีความจ าเป็นและตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รบัการฝึกทักษะ 
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรปุองค์ความรู้น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
         

                ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
                       มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปญัญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัด 
การเรียนรูโ้ดยสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสือ่ทีห่ลากหลาย 
                 ๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
                       ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการการมปีฏิสัมพันธ์เชิงบวก ใหเ้ด็กรกัครูครรูัก
เด็ก และเดก็รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                      มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลทีเ่หมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลยอ้นกลบัแก่
ผู้เรียน เพื่อน าไปใช้พฒันาการเรียนรู้  
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้  
                    ครูและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ 
เพื่อน าไปใช้ในการปรบัปรุงและพฒันาการจัดการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลนครขอนแก่น 

ลกัษณะโครงการ พนัธกิจ/ยทุธศาสตร์และแนวทางพฒันาที่สอดคลอ้ง 

1. ประเภทโครงการเข้าร่วมงานประเพณี
ต่างๆ 

พนัธกจิที่ 1. พฒันาศกัยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกิจและวฒันธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพฒันาศิลปวฒันธรรม ร่วมสมยัใหม้ีคุณค่า
เพื่อน ามาขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์เมือง 
แนวทางการพฒันา : ส่งเสริมพฒันาศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัใหม้ี
คุณค่าเพื่อน ามาขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์เมือง 

2. ประเภทโครงการที่เกีย่วกบัการ
เรียนการสอน/บริหารจดัการใน
สถานศึกษา 

พนัธกจิที่ 3  : พฒันาคุณภาพชีวติและทุนทางสงัคมใหเ้ป็นสงัคมท่ีเอ้ือ
อาทรและพร้อมต่อการพฒันา 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  : สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้
พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงสู่สากล 
แนวทางการพฒันา  :  พฒันาคุณภาพการศกึษาและประชาชนทุกกลุ่ม
สามารถเขา้ถึงได ้
 

3. ประเภทส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์ 
 

พนัธกจิที่ 4. พฒันาขีดความสามารถขององคก์รในการบริหารงาน
ทอ้งถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 10. พฒันาโครงสร้างและศกัยภาพองคก์รใหเ้ป็นองคก์ร
ท่ีมีสมรรถนะสูง 
แนวทางการพฒันา : ปรับโครงสร้างขององคก์ร/พฒันาศกัยภาพของ
องคก์ร 
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ความคล้องกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 

ลกัษณะโครงการ พนัธกิจ/ยทุธศาสตร์และแนวทางพฒันาที่สอดคลอ้ง 

1. ประเภทโครงการเข้าร่วมงานประเพณี
ต่างๆ 

พนัธกจิที่ 1. จัดการศึกษาให้กับผู้เรียน  และดูแลป้องกันภัยคุกคามใน
ชีวิตรูปแบบใหม ่
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสงัคม  และดูแล
ป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม ่
   กลยุทธ์ท่ี 1.1  คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลกัของชาติ และ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
   กลยุทธ์ท่ี 1.2 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจาก
ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม ่
   กลยุทธ์ท่ี 1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาเพือ่สร้างส านึกรักทอ้งถ่ิน 
และอนุรกัษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 

2. ประเภทโครงการที่เกีย่วกบัการ
เรียนการสอน/พฒันาทักษะผู้เรียนใน
ด้านต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาผูเ้รียนส่งเสริมผู้เรียน  ให้มีความรู้  
ความสามารถ  และมีทกัษะในการแข่งขันทุกระดับ 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 ก าลงัคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะ
ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
ของประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทีจ่ัดการศึกษา
ผลิตบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 การวิจัยและพฒันาเพือ่สร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบคุลากรทาง
การศึกษา และพฒันาผูเ้รียนสู่สงัคมแหง่การเรียนรู้  
 กลยุทธ์ท่ี 3.1 ผู้เรียนมทีักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของ
พลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ์ท่ี 3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 กลยุทธ์ท่ี 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา สามารถจัด
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตรได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ท่ี 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสือ่
การเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดย
ไม่จ ากัดเวลาและสถานที ่
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 กลยุทธ์ท่ี 3.5 ระบบและกลไกการวัดการติดตามและ
ประเมินผลมีประสทิธิภาพ 
 กลยุทธ์ท่ี 3.6 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รบั
การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ท่ี 4.1 ผู้เรียนทกุคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคใน
การเข้าถึงการ ศึกษาที่มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ท่ี 4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรบัคนทุกช่วงวัย 
 กลยุทธ์ท่ี 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการ
ศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบันเพื่อการวางแผน การบรหิารจัด
การศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม 
 กลยุทธ์ท่ี 5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัต ิ
 กลยุทธ์ท่ี 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสือ่การเรียนรู้ ที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม คุณธรรม จรยิธรรม และ
การน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 

3. ประเภทระบบบริหารจดัการใน
สถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบรหิารจัด
การศึกษา 
 กลยุทธ์ท่ี 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการ
การศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
 กลยุทธ์ท่ี 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามปีระสิทธิภาพ
และประสทิธิผล  ส่งผลต่อ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ท่ี 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการ
การศึกษาที่  ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่ 
 กลยุทธ์ท่ี 6.4 ระบบบรหิารงานบุคคลของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการ  ศึกษามีความ เป็นธรรมสร้างขวัญก าลังใจ และ
ส่งเสริมใหป้ฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศกัยภาพ 
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เตรียมการอบรมเขยีนโครงการ 

เอกสารประกอบการเขยีนโครงการบนเวบ็โรงเรียน 

1. เนน้ขอ้มูลสารสนเทศ โรงเรียน  ครูและบุคลากร  นกัเรียน 

2. เนน้เก็บขอ้มูลอิเลคทรอนิกส์ (ตูเ้ก็บเอกสารอิเลคทรอนิกส์) 

วันท่ี 6 สิงหาคม 2562 
  8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน 

 9.00 – 9.30 น. พิธีเปิดพิธีเปิด  ผอ.บุญธรรม โบราณมูล ให้นโยบายหลักการการเขียนโครงการ 

 9.30 – 9.50 น.  การประเมินโครงการ (รองผอ.กมลพงษ์ ทองดีนอก)  
9.45 – 10.15 น. การเขียนหลักการและเหตุผล  (รองผอ.วรวุฒิ อันปัญญา) 
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

        10.30 – 11.10 น.       ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา / วัตถุประสงค์  
                            (คุณครูวิไล พลเสนา) 

        11.10 – 12.00 น.      มาตรฐานเทศบาลนครขอนแก่นและมาตรฐานโรงเรียน 
   (คุณครูอนุรุท พรมมี) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 14.15 น. การเขียนรายละเอียดค่าใช้จา่ยตามระเบียบการเงิน พัสดุ  
                           (นายสังคม กัณหา และนางสาวกาญจนา ชูสกุล) 
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.30 – 15.10 น. การจัดซื้อ จัดจ้าง รายการวัสดุ ครุภัณฑ์  
                           (นายอ านวย ไดจิ๋วและนายบูชิต เพียสุพรรณ) 

15.10 – 16.10 น. บันทึกข้อความขออนุมัติหลักการ การด าเนินโครงการ 
                           (คุณครูอนุวัตร  เจือจัน) 
16.10 – 16.30 น.    ปฏิบัติการเขียนโครงการ ส่งโครงการ 
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1. ช่ือโครงการ 

   - ตามโครงการที่แจง้ผ่านพิจารณางบประมาณ 

   - กรณีท่านท่ีไม่ไดเ้สนอโครงการ ใหก้  าหนดโครงการข้ึนมาเองท่ีสอดรับกบังานหรือมาตรฐานท่ีท่านรับผิดชอบโดยไม่ใช ้   

      งบประมาณ (เพื่อรองรับการประเมินฯ) 

2. การพิจาณาความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี 

3. การเขียนหลักการและเหตุล 
   พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และแกไ้ข เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 มาตรา .... 

ก าหนดใหมี้… 

4. วัตถุประสงค์ 

   ( ตรวจสอบตัวช้ีวัดของโรงเรียน แผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสงัคม  และดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
      กลยุทธ์ท่ี 1.1  คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลกัของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
                  ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกจิกรรมสง่เสรมิการเรียนรู้  ที่สะท้อนความรกัและการธ ารง 

รักษาสถาบันหลักของชาติ  และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุขเพิ่มข้ึน 

 ตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของนกัเรียนทีผ่่านการอบรมลกูเสือ เนตรนารีเพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 ร้อยละของนกัเรียนที่ได้เรียนกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) 
                          เพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 4 ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกจิกรรมสร้างภูมิคุ้มกนัหรือป้องปราบการทุจริตคอรร์ัปช่ัน 
                        เพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 5 ร้อยละของนกัเรียนทีผ่่านกิจกรรมเพื่อสง่เสรมิการอยู่ร่วมกันในสงัคมพหุวัฒนธรรม 
                         เพิ่มข้ึน 
       กลยุทธ์ท่ี 1.2 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้  และปลูกฝังแนวทางการจัดการความ 
               ขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกตอ้ง เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม ่
              เพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัดท่ี 3 มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการปอ้งกันและแก้ไขภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
ตัวชี้วัดท่ี 4 ร้อยละของนกัเรียนที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัดท่ี 5 สัดส่วนนักเรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง 
กลยุทธ์ท่ี 1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาเพื่อสร้างส านึกรกัท้องถ่ิน และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มกีารใช้ภาษาถ่ิน 
ตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของนกัเรียนที่ร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพือ่ 
              สร้างส านึก รักทอ้งถ่ิน 
ตัวชี้วัดท่ี 3 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มกีารเรียนรู้นอกหอ้งเรียน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสง่เสรมิผูเ้รียนให้มีความรู้  ความสามารถ ในการแข่งขันทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 ก าลงัคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 
                 และการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 สัดส่วนนักเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึน เมื่อเทียบกับนักเรียนสายสามัญศึกษา 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเรจ็การศึกษาในแต่ละระดับ 
                          เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สงูข้ึน (ระดบัประถม/ 
                          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

กลยุทธ์ท่ี 2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทีจ่ัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญและเป็น 
            เลิศเฉพาะด้าน 
ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร ์
               เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรอืสะเต็มศึกษาเพิม่ขึ้น 
 
ตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของครทูี่สง่เสรมิทักษะพื้นฐานการวิจัยของนักเรียนทกุระดบัช้ันผ่านกจิกรรม 
               โครงงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบคุลากรทางการศึกษา  และพัฒนาผู้เรียนสูส่ังคม 
                    แห่งการเรียนรู ้
กลยุทธ์ท่ี 3.1 ผู้เรียนมทีักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมอืงไทย และทักษะและคุณลักษณะที ่
                 จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของนกัเรียนที่มีคุณลกัษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มข้ึน 
                ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ร้อยละของจ านวนนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชนส์าธารณะและ  
                         ช่วยเหลือสังคมเพิ่มข้ึน 
                ตัวชี้วัดท่ี 1.2  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทีส่่งเสริมการมีวินัยเพิ่มข้ึน 

ตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าข้ึนไป ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
                สะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิม่ขึ้น 

กลยุทธ์ท่ี 3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ 
                 มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของเด็กอายุ 3–6 ปี  มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 ครูมีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กที่ถูกตอ้ง จัดการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกบัหลักการ 
                          พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านตามวัยเพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 ร้อยละการอ่านของนักเรียน (อายุตัง้แต่ 6 ปีข้ึนไป) เพิ่มข้ึน 
          ตัวชี้วัดท่ี 4 ร้อยละของนกัเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพื้นฐาน  
                         (O-NET) แต่ ละวิชาผ่านเกณฑร์้อยละ 50 ข้ึนไป  เพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์ท่ี 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา สามารถจัดกจิกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
                 ไดอ้ย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของนกัเรียนระดบัปฐมวัย  ที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและ 
                          มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของนกัเรียนปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมทีส่อดคลอ้งกบัหลักสูตรปฐมวัยและ 
                        สมรรถนะของนักเรียนที่เช่ือมโยงกบัมาตรฐานคุณภาพนักเรียนปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มข้ึน    
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 ตัวชี้วัดท่ี 3 ร้อยละของนกัเรียนที่ได้รบัการจัดการศึกษาตามหลกัสูตรที่ มุง่พัฒนาผู้เรียนใหม้ ี
                         คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
                         (+3) เพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 5 ร้อยละของนกัเรียนที่ได้รบัการจัดกระบวนการเรียนรูเ้ชิงบรูณาการเพื่อพฒันาทักษะ การ 
                          คิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์ท่ี 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสือ่การเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานและ 
                 ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไมจ่ ากัดเวลาและสถานที่ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1  จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รบัการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
                           ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพเพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 จ านวนแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ที่ได้รบัการสนับสนุนจากภาคเอกชน สถาน 
                          ประกอบการ สถาบันศาสนา มลูนิธิ สถาบัน/องค์กรต่างๆ ในสงัคมเพิม่ขึ้น 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการศึกษา  ที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการของ 
                        ผู้ใช้บริการอย่างมปีระสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 3.5 ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมนิผลมีประสทิธิภาพ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะและสมรรถนะของ 
                         ผู้เรียน ทุกระดับการศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายที่มปีระสทิธิภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 2 จ านวนนักเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา และผู้เรียนทีม่ีแนวโน้มจะออก 
               กลางคัน 

 ตัวชี้วัดท่ี 3 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าใช้บรกิารคลงัข้อสอบ เพื่อการวัดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 
                         หลักสูตร และ มาตรฐานวิชาชีพ จ าแนกตามหลักสูตรและระดบัช้ันเรียนเพิม่ขึ้น 
 ตัวชี้วัดท่ี 4 จ านวนผู้เรียนที่ศึกษา เรียนรู้ อบรมทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพ  ตามหลักสูตรและ 
                         การเข้ารับการทดสอบและประเมินผลผ่านระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์ท่ี 3.6 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รบัการพฒันา  สมรรถนะตาม มาตรฐาน 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                          และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 จ านวนครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพฒันาให้สอดคล้องกับความ 
                          ต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 ระดับความพึงพอใจของครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาทีม่ีต่อการพัฒนา 
                          สมรรถนะและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 4.1 ผู้เรียนทกุคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการ ศึกษาที่มีคุณภาพ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการศึกษาเตม็ตามศักยภาพ 
                         เพิ่มข้ึน (จ าแนกตามกลุ่มประเภทของความจ าเป็นพเิศษ) 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 อัตราการออกกลางคันของนกัเรียนระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานลดลง 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามรูปแบบ หลักสูตร ส าหรับผู้ทีม่ีความต้องการ 
                          จ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผูม้ีความสามารถพเิศษ) เพิ่มข้ึน 
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 ตัวชี้วัดท่ี 4 ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  
                         (O-Net) ของนักเรียนระหว่างพื้นที่ ภาคการศึกษา  ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
                        ลดลง  
กลยุทธ์ท่ี 4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่การศึกษา  ที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการของ 
                         ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของนกัเรียนได้รับบรกิารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลมุทุกพื้นที่ข้ันต่ า 30 
                          Mbps ใน 5 ปีแรกและ 100 Mbps ภายใน 20 ปีเพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV,  
                          ETV และผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ึนพื้นฐาน (O-NET)  
                         เพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์ท่ี 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปจัจบุัน 
                 เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึง  และใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
                         และสารสนเทศทางการศึกษาสูงข้ึน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
กลยุทธ์ท่ี 5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคณุธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก 
                  ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ
 ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยร่วมจัดกจิกรรม ที่ตระหนักในความส าคัญของการ 
                         ด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิม่ข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของนักเรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนกัใน 

    ความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรมจริยธรรม และ 
   การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพิ่มข้ึน 

  (2.1) ร้อยละของจ านวนนักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงงาน  กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกบัการสร้างเสริม 
                            คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเพิม่ขึ้น 
  (2.2) ร้อยละของนักเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรูเ้พื่อสร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพิ่มข้ึน 
  (2.3) ร้อยละของจ านวนนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมตามโครงการน้อมน าแนวคิดตามหลัก 
                            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิม่ขึ้น 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 ร้อยละของครู  บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รบัการอบรม พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริม 
                         คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมเพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 4 จ านวนนักเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์ท่ี 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสือ่การเรียนรู้ ทีส่ง่เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั 
                 สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่ 
                 การปฏิบัต ิ
 ตัวชี้วัดท่ี 1 จ านวนนักเรียนที่ได้รับที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม 
                         คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมเพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 จ านวนนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
                          จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารปฏิบัติเพิม่ขึ้น 
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 ตัวชี้วัดท่ี 3 จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพฒันาใหส้ามารถจัดการศึกษา  จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี ่
                          ส่งเสรมิในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิม่ขึ้น 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 .การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบรหิารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามี  ความคล่องตัว ชัดเจน 
                  และสามารถตรวจสอบได้ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 สถานศึกษาที่มีกลไกในการรายงานและตรวจสอบผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ 
                         รองรับการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ท่ี 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล  ส่งผลต่อ คุณภาพและ 
                            มาตรฐานการศึกษา  
 ตัวชี้วัดท่ี 1 มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มคุีณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
                          การศึกษาเพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) ของผูเ้รียนที ่
                         เรียนในสถานศึกษาที่เข้าสูร่ะบบบรหิารจัดการแนวใหมสู่งข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 4 ระดับความพึงพอใจของผูป้กครองและชุมชนในการใหบ้ริการการศึกษาของ 
                          สถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการบรหิารจดัการสงูข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 5 สถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น 
กลยุทธ์ท่ี 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาที่  ตอบสนองความต้องการ 
                  ของประชาชนและพื้นที ่
 ตัวชี้วัดท่ี 1 จ านวนเครือข่ายการศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด 
                          การศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์ท่ี 6.4 ระบบบรหิารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ  ศึกษามีความ เป็นธรรม 
                  สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมใหป้ฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศกัยภาพ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีครเูพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานตรงกบัความรู้ 
                          ความสามารถเพิม่ขึ้น 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิการศึกษา การฝึกอบรม 
                         เพิ่มมากขึ้น 
 ตัวชี้วัดท่ี 4 จ านวนบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าทีป่ฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 5 จ านวนผู้บรหิารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีผ่่านการประเมิน ทักษะ 
                         ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานต าแหน่งและวิทย 
                         ฐานะเพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัดท่ี 6 จ านวนครูที่มีคุณสมบัติ และสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่ง เพื่อการพัฒนาและเตรียม 
                         เข้าสู่การเป็นครูแกนน า และครูมืออาชีพ 
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5. เป้าหมาย 

   - เชิงปริมาณใหร้ะบุเป็นตวัเลข 

  - เชิงคุณภาพ ระบุเป็นขอ้ความพรรณา 

6. ความสอดคล้องกบัแผนพฒันาท้องถิ่น/แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 

     4.1 สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลนครขอนแก่น 

ลกัษณะโครงการ พนัธกิจ/ยทุธศาสตร์และแนวทางพฒันาที่สอดคลอ้ง 

1. ประเภทโครงการเข้าร่วมงานประเพณี
ต่างๆ 

พนัธกจิที่ 1. พฒันาศกัยภาพนครขอนแก่นเพื่อเป็นศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกิจและวฒันธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2.ส่งเสริมพฒันาศิลปวฒันธรรม ร่วมสมยัใหม้ีคุณค่า
เพื่อน ามาขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์เมือง 
แนวทางการพฒันา : ส่งเสริมพฒันาศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัใหม้ี
คุณค่าเพื่อน ามาขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์เมือง 

2. ประเภทโครงการที่เกีย่วกบัการ
เรียนการสอน/บริหารจดัการใน
สถานศึกษา 

พนัธกจิที่ 3  : พฒันาคุณภาพชีวติและทุนทางสงัคมใหเ้ป็นสงัคมท่ีเอ้ือ
อาทรและพร้อมต่อการพฒันา 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  : สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้
พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงสู่สากล 
แนวทางการพฒันา  :  พฒันาคุณภาพการศกึษาและประชาชนทุกกลุ่ม
สามารถเขา้ถึงได ้
 

3. ประเภทส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์ 
 

พนัธกจิที่ 4. พฒันาขีดความสามารถขององคก์รในการบริหารงาน
ทอ้งถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 10. พฒันาโครงสร้างและศกัยภาพองคก์รใหเ้ป็นองคก์ร
ท่ีมีสมรรถนะสูง 
แนวทางการพฒันา : ปรับโครงสร้างขององคก์ร/พฒันาศกัยภาพของ
องคก์ร 
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4.2 สอดคล้องกบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน  

ลกัษณะโครงการ พนัธกิจ/ยทุธศาสตร์และแนวทางพฒันาที่สอดคลอ้ง 

1. ประเภทโครงการเข้าร่วมงานประเพณี
ต่างๆ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสงัคม  และดูแล
ป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม ่
 

2. ประเภทโครงการที่เกีย่วกบัการ
เรียนการสอน/พฒันาทักษะผู้เรียนใน
ด้านต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาผูเ้รียนส่งเสริมผู้เรียน  ให้มีความรู้  
ความสามารถ  และมีทกัษะในการแข่งขันทุกระดับ 
  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบคุลากรทาง
การศึกษา และพฒันาผูเ้รียนสู่สงัคมแหง่การเรียนรู้  
  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 
  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม 
  

3. ประเภทระบบบริหารจดัการใน
สถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบรหิารจัด
การศึกษา 
  
  

 

7.  วธิดี าเนินการ 4 ขั้น 

                         -  ขั้นวางแผน (P) 
    - ขั้นด าเนินการ (D) 
    - ขั้นก  ากบัติดตามผล (C)  
    - ขั้นประเมินผล (A) 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
    - 13 ธนัวาคม  2562 – 31 ธนัวาคม 2562   
9. สถานทีด่ าเนินการ 
    -  โรงเรียนเทศบาลบา้นสามเหล่ียม   
10. ฝ่าย / งานที่รับผดิชอบ 
    -  ฝ่ายงบประมาณ โรงเรียนเทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
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11. งบประมาณด าเนินการ ทั้งส้ิน  4,710   บาท 
     รายละเอียดดงัน้ี 
     11.1.ค่า…………………………………จ านวน .............................บาท 
     11.2.ค่า…………………………………จ านวน .............................บาท 
     11.3.ค่า…………………………………จ านวน .............................บาท 
12. การตดิตามประเมนิผล 
                  - ก  าหนดตวัช้ีวดัใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    - ผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการด าเนินงานโครงการน้ี 
 
14. ผู้จดัท าโครงการ 

                 แบบที่ 1  โครงการไม่เกิน 100,000 บาท  ผอ.โรงเรียนเป็นผูอ้นุมติัโครงการ 
 
    ลงช่ือ                    ผูจ้ดัท าโครงการ             ลงช่ือ                                      ผูเ้สนอโครงการ        
             (...........................................)                                             (...........................................) 
             ต  าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                                           ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                                                   
 

 
   ลงช่ือ           ผูเ้ห็นชอบโครงการ   ลงช่ือ                     ผูเ้ห็นชอบโครงการ    
 (นายวรวุฒิ   อนัปัญญา)                                          (นายกมลพงษ ์  ทองดีนอก) 
    ต  าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียน                              ต  าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียน                                     
 
 
 
                            ลงช่ือ                       ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                         (นายบุญธรรม   โบราณมูล) 
                                     ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
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แบบที่ 2  โครงการเกิน 100,000 บาท  นายกเทศมนตรีเป็นผูอ้นุมติัโครงการ 
14. ผู้จดัท าโครงการ 
 
ลงช่ือ                  ผูจ้ดัท าโครงการ                    ลงช่ือ                                            ผูเ้สนอโครงการ        
             (นายอนุรุท พรมมี)                                                           (นายบุญธรรม โบราณมูล) 
     ต  าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาลบา้นสามเหล่ียม 
 

 
   ลงช่ือ        ผูเ้ห็นชอบโครงการ         ลงช่ือ                ผูเ้ห็นชอบโครงการ    
 (นายมานพ ช่องตะคุ)                                                 (นายธณาวุธ   กอ้นใจจิตร) 
     ผูอ้  านวยการส านกัการศึกษา                                            รองปลดัเทศบาลนครขอนแก่น 
 
 
 ลงช่ือ            ผูเ้ห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ      ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
        (นายกฤษณวรุณ   ไชยนิจ)                                          (นายชชัวาล    พรอมรธรรม) 
        ปลดัเทศบาลนครขอนแก่น          รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 
 
                                                ลงช่ือ                 ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                              (นายธีระศกัด์ิ   ฑีฆายพุนัธุ)์ 
                                                            นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 

 

 

 


