
แผนพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำนของประเทศไทยให้ได้มำตรฐำนสำกล และสูงเทียบเท่ำค่ำเฉลี่ยของโลก ภำยในปี 2563 รวมทั้งลด

ช่องว่ำงของโอกำสและคุณภำพกำรศึกษำ 

พันธกิจ (Mission)  

พัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำ อย่ำงมี

คุณภำพ โดยเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีควำมสำมำรถ

ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและพัฒนำสู่คุณภำพระดับสำกล 

เป้าประสงค์ (Objective)  

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตั้งแต่อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน อย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึง และเสมอภำค 
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเต็มตำมศักยภำพ 
4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งตำมหลักธรรมำภิบำล และเป็น
กลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล  
5. กำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพครูและ
บุคลำกรมีควำมปลอดภัยและมั่นคง 

 

จุดเน้น 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 อ่ำนออกเขียนได้คิดเลขเป็นทุกคน  

2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ (NT และ O-NET) ทุกกลุ่มสำระวิชำเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  

3. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเน้นผู้เรียนมีมำรยำทดี 

มีจิตอำสำ ดูแล รักษำสิ่งแวดล้อมและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  



กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy)  

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนวิชำชีพ สำมำรถจัดกิจกรรม  

กำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ และใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรได้  

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน 

และองค์กรภำยนอกในกำรร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้  

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนำแหล่งเรียนรู้สภำพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นน่ำอยู่ปลอดภัยและเอ้ือต่อ 

กำรเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิเครำะห์ประเด็นกลยุทธ์ : มำตรฐำนระดับกำรศึกษำปฐมวัย  

ประเด็นกลยุทธ์ ข้อ : มำตรฐำนของสถำนศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่

มำตรฐำนสำกล 

 

มำตรฐำนที่ 1 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 

มำตรฐำนที่ 2 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ 

มำตรฐำนที่ 3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม 

มำตรฐำนที่ 4 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 

มำตรฐำนที่ 5 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำหลักสูตรและ

กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลัก

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

มำตรฐำนที่ 2 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจ 

มำตรฐำนที่ 3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม 

มำตรฐำนที่ 7 แนวกำรจัดกำรศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 9 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุนให้

สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนวิชำชีพ 

สำมำรถจัดกิจกรรม  

กำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ 

และใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรได้  

มำตรฐำนที่ 5 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

มำตรฐำนที่ 6 ผู้บริหำรปฏิบัตงิำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง 

ชุมชนและองค์กรภำยนอกในกำรร่วม

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

มำตรฐำนที่ 11 กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำยและ

แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้น 

มำตรฐำนที่ 8 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของ

สถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 



กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัด

กำรศึกษำ และระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้  

มำตรฐำนที่ 3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม 

มำตรฐำนที่ 4 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 

มำตรฐำนที่ 10 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย

ตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของกำรศึกษำปฐมวัย 

มำตรฐำนที่ 11 กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำยและ

แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้น 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนำแหล่งเรียนรู้

สภำพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นน่ำ

อยู่ปลอดภัยและเอ้ือต่อ 

กำรเรียนรู้  

มำตรฐำนที่ 11 กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำยและ

แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้น 

มำตรฐำนที่ 10 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย

ตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของกำรศึกษำปฐมวัย 

 

วิเครำะห์ประเด็นกลยุทธ์ : มำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

ประเด็นกลยุทธ์ ข้อ : มำตรฐำนของสถำนศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่

มำตรฐำนสำกล 

มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรีภำพ 

มำตรฐำนที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่

พึงประสงค์ 

มำตรฐำนที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วย

ตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

มำตรฐำนที่ 4 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็น

ระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสม

เหตุผล 

มำตรฐำนที่ 5 ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำม



หลักสูตร 

มำตรฐำนที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน 

สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ

สุจริต 

มำตรฐำนที่ 10 สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำหลักสูตร 

กระบวนกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำง

รอบด้ำน 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำหลักสูตรและ

กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลัก

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

มำตรฐำนที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่

พึงประสงค์ 

มำตรฐำนที่ 4 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็น

ระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ติดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสม

เหตุผล 

มำตรฐำนที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน 

สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติต่ออำชีพสุจริต 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนวิชำชีพ 

สำมำรถจัดกิจกรรม  

กำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ 

และใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรได้  

มำตรฐำนที่ 7 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

มำตรฐำนที่ 8 ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง 

ชุมชนและองค์กรภำยนอกในกำรร่วม

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

 

มำตรฐำนที่ 9 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครองและ

ชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ

และเกิดประสิทธิผล 

มำตรฐำนที่ 11 สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและ

กำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 



 

 

 

 

มำตรฐำนที่ 12 สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยใน

ของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

มำตรฐำนที่ 13 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน

ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัด

กำรศึกษำ และระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้  

มำตรฐำนที่ 11 สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและ

กำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 

มำตรฐำนที่ 13 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน

ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

มำตรฐำนที่ 14 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย

ตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นที่ก ำหนดขึ้น 

มำตรฐำนที่ 15 กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนว

ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำ

ให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนำแหล่งเรียนรู้

สภำพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นน่ำ

อยู่ปลอดภัยและเอ้ือต่อ 

กำรเรียนรู้  

มำตรฐำนที่ 11 สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและ

กำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 

มำตรฐำนที่ 13 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน

ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

มำตรฐำนที่ 14 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย

ตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นที่ก ำหนดขึ้น 

มำตรฐำนที่ 15 กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนว

ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำ

ให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 

 


