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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560-2563 (ฉบับปรับปรุง ปีการศึก 256๔-2565) 

ของโรงเรียนบ้านเขาปูน ฉบับนี้จัดทำขึ้นตามกระบวนการ จัดทำแผนกลยุทธ์ในระดับสถานศึกษา แบบ       
บูรณาการจากผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีโรงเรียนดีศรีตำบล (ปีงบประมาณ 256๐-2563)   
เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโดยมีสาระสำคัญ
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย จุดเน้น ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ 
และงบประมาณมีการวิเคราะห์ความสอดคล้อง กับนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ   สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
โดยเฉพาะอย ่างย ิ ่ งข ้อเสนอแนะของสำน ักงานร ับรองมาตรฐานและประเมินค ุณภาพการศึ กษา            
(องค์การมหาชน) ซึ่งได้ประเมินรอบ 3 ระหว่างวันท่ี 4 – 6 กรกฎาคม 2554  

โรงเรียนบ้านเขาปูนโดยความเห็นชอบชองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติให้ใช้
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560-2563 (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 256๔-2565)    
ตามมติที ่ประชุมครั้งท่ี ๒ /2564  เป็นเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเจตนารมณ์     
ของการจัดการศึกษาตามบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560-2563 (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 256๔-2565)  
ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
                        โรงเรียนบ้านเขาปูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำน ำ 



การให้ความเห็นชอบ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขาปูน 

---------------------------------------------- 
 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขาปูน ครั้งท่ี ๒ /๒๕๖๔  ลงวันท่ี  ๓๐ 
เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ ได้ร่วมพิจารณแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขาปูน   
ของโรงเรียนบ้านเขาปูนแล้ว 
  เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขาปูนได้  
 
 
      ลงช่ือ              ประพันธ์  ศะศิเดโช 
                
                           (นายประพันธ์  ศะศิเดโช) 

      ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                                           โรงเรียนบ้านเขาปูน 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
            หน้า 
คำนำ            ก 
สารบัญ                             ข 
การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน    ค 
ส่วนที่ 1  บริบทโรงเรียน          ๑ 
ส่วนที่ 2 นโยบายสำคัญท่ีเกี่ยวข้อง        ๙ 
           กรอบแนวคิดและทิศทางในการจัดทำแผนพัฒนาการการศึกษา ๔ ปี    ๙ 

  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๔-๒๕๖๕)   
-พระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ของรัชกาลท่ี ๑๐      ๙ 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐     ๙ 
- แผนระดับท่ี ๑          ๙ 
-แผนระดับท่ี ๒          ๑๐ 
-แผนระดับท่ี ๓          ๑๐ 
-วิสัยทัศน์          ๑๔ 
-พันธกิจ           ๑๔ 
-เป้าประสงค์          ๑๔ 
-กลยุทธ์           ๑๖ 

ส่วนที่ 3  กรอบการดำเนินงานตามแผน        ๒๖ 
กลยุทธ์ที่๑          ๒

  
กลยุทธ์ที่๒          ๒๕ 
กลยุทธ์ที่๓           
กลยุทธ์ที่๔          ๒๘ 
- ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ       ๑๙ 

ส่วนที่ 4  การนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ                 ๒ ๒
     
ภาคผนวก                                                                                                                 ๓๐ 
           -รายละเอียดการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา               
 -คณะทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 

สำรบัญ 



 
 
 
 
 
 
 สถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาปูน  เป็นโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลเขานิพันธ์  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มี
ท่ีดินของโรงเรียนจำนวน  2  แปลง  รวมพื้นท่ีท้ังหมด  40  ไร่  2 งาน  68 ตารางวา  ท่ีต้ังโรงเรียนปัจจุบัน
มีพื้นท่ี  10 ไร่  2 งาน  68  ตารางวา  มีอาณาเขตท่ีต้ัง ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดถนนสาธารณะ 

ทิศตะวันออก ติดถนนสาธารณะ 
ทิศใต้  ติดถนนสาธารณะ 
ทิศตะวันตก ติดท่ีดินเอกชน 

ส่วนท่ีต้ังโรงเรียนเดิมมีพื้นท่ี  30 ไร่  ปัจจุบันได้แบ่งเป็นท่ีต้ังของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  บ้านเขาปูน
จำนวน 3 ไร่ จัดทำเป็นสวนยางพันธุ์ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 24 ไร่ส่วนหนึ่งเป็นสวน
พฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน 3 ไร่ และเป็นท่ีต้ังของ
โรงผสมปุ๋ยของชุมชน อีกส่วนหนึ่ง 

โรงเรียนบ้านเขาปูนก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2504  โดยเปิดสอนระดับประถมศึกษา ต่อมาปี พ.ศ. 2534  
ได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการศึกษา  2  ระดับ 
คือ    ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 โรงเรียนบ้านเขาปูนเป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น ๕ กลุ่มงานคือ กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กล่มงานกิจการ
นักเรียน               โรงเรียนบ้านเขาปูนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพตำบลในปีงบประมาณ 25๖๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๑ 

บริบทของโรงเรียน 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 



จำนวนนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขาปูน 
 

ตารางที่ ๑  แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
 

ช้ัน 
จำนวนนักเรียน จำนวน 

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๘ ๗ ๑๕ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๒ ๔ 16 ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๓ ๙ ๒2 ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 1๗ 1๔ ๓๑ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๓ 11 24 ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๘ 10 ๑๘ ๑ 
รวมประถมศึกษา ๗๑ ๕๕ ๑๒๖ ๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๓ ๑๘ ๓๑ ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 1๗ ๑๔ ๓๑ ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๙ 12 2๑ ๑ 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๓๙ ๔๔ 8๓ ๓ 
รวมทั้งสิ้น ๑๑๐ ๙๙ ๒๐๙ ๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ๒  แสดงข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔) 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขท่ี อันดับ 
การศึกษา 

หมายเหตุ 
คุณวุฒิ วิชาเอก 

๑ นายพิชัย  อารีการ ผอ. ๔๕๗๕ คศ.๓ ค.ม. บริหารการศึกษา  
๒ น.ส.พชร  เพชรรอด ครูผู้ช่วย 3302 ครูผู้ช่วย วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา  
๓ นางสุภาพร  เผือกเดช ครู ๔๕๗๖ คศ.๒ คบ. ภาษาไทย  
๔ น.ส.นภาพร บุญมี ครู ๔๕๗๗ คศ.๑ คบ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  
๕ น.ส.สุกฤตา คุ้มสุวรรณ ครูผู้ช่วย ๔๕๗๙ ครูผู้ช่วย กศ.บ คณิตศาสตร์  
๖ น.ส.เรวดี  โส๊ะนุ้ย ครู ๔๕๘๒ คศ.1 กศ.บ คณิตศาสตร์  
๗ นายไพรัตน์  ทองถึง ครู ๔๖๑๔ คศ.๒(๓) คบ. บริหารการศึกษา  
๘ นางสุลีพร  ลัภหาย ครู ๔๗๘๗ คศ.๒(๓) กศ.บ. ประถมศึกษา  

๙   นายทศพร  เกื้อคลัง ครู ๕๓๕๓ คศ.๑ กศ.ม. 
เ ท ค โ น โ ล ย ี แ ล ะ
ส่ือสารการศึกษา 

ค บ .
คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

๑๐ นางเบ็ญจณีย์  ด้วงกูล ครู ๕๗๐๒ คศ.3 คบ. ภาษาอังกฤษ  
๑๑ น.ส.ทิพยา  เกิดช่วย ครู ๕๗๐๔ คศ.๒(3) คบ. เกษตรศาสตร์  

1๒ นางกมลชนก  สุดใจ 
ครู ๕๗๐๖ คศ.๒(3) ศษ.ม. 

การบริหารการศึกษา 
ศ ษ . บ .
ภาษาไทย 

๑๓ น.ส.ศิโรรัตน์ บำรุง ครูผู้ช่วย ๕๗๐๗ ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาอังกฤษ  
๑๔ น.ส.ธัญชนก บุญสุวรรณ์ ครู 132391 คศ.1 ศษ.บ ศิลปศาสตร์บัณฑิต บริหารรัฐกิจ 
๑๕ นางธัญญรัตน์ ขวัญเมือง ครูผู้ช่วย ๕๔๐๐๘ ครูผู้ช่วย ศษ.บ ศิลปกรรม  

๑๖ นางดวงใจ  เพชรชู 
พน ักงาน
ราชการ 

พ ๑๘ - คบ. 
ธุรกิจศึกษา  

๑๗ น.ส.อุมาพร พัฒน์พันธ์ ครูพี่เล้ียง - - วท.บ. คหกรรมศาสตร์  
๑๘ น.ส.อารียา  สวนกูล ครูธุรการ - - บท.บ การตลาด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของโรงเรียนบ้านเขาปูน(ปีงบประมาณ 256๐-25
๖๔)  ได้พัฒนาประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าภาคภูมิใจและสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้มาประเมินรอบ 3 เมื่อวันท่ี 4-6 กรกฎาคม 2554 ผลการประเมนิ
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาและผลงานอื่นๆท่ีน่าภาคภูมิใจมีดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี ้
 

 
น้ำ 
หนัก
คะแนน 

 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับ-
ปรุง 

 
พอใช้ 

 
ดี 

ดี
มาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน        
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10 9.43     ✓ 
ตัวบ่งชี ้ที ่ 2 ผู ้เรียนมีคุณธรรมและค่านิยมที ่พึง
ประสงค์ 

10 9.16     ✓ 

ตัวบ่งชี ้ที ่ 3 ผู ้เรียนมีความใฝ่รู ้และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

10 8.69    ✓  

ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น 10 8.72    ✓  
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20 9.44   ✓   
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

10 8.00    ✓  

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
และการพัฒนาสถานศึกษา 

5 4.80     ✓ 

ตัวบ่งชี ้ที ่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

5 4.67     ✓ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์        
ตัวบ่งชี ้ที ่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 

5 5.00     ✓ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น
ท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์สถานศึกษา 

5 5.00     ✓ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม        
ตัวบ่งชี ้ที่ 11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ
เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

5 5.00     ✓ 

ตัวบ่งชี ้ที ่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5 5.00     ✓ 

คะแนนรวม 100 82.91    ✓  

ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา 
 



  สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ต้ังแต่คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป       ใช่  ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป  10  ตัวบ่งช้ี จากท้ังหมด  12  ตัวบ่งช้ี           ใช่  ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน       ใช่  ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  
 
สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 

คร้ังที่ 6๘ ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หมายเหตุ 
21 ๑๕ ๕ รวม ๔๑ เหรียญ 

ส่งเข้าแข่งขัน  ๔๔ รายการ 
ได้รับรางวัล  4๑ รายการ 
คิดเป็นร้อยละ  93.๑8 

สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน 
คร้ังที่ 6๙ ระดับภาคใต้  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หมายเหตุ 
๒ ๒ - รวม  ๔ เหรียญ 

 
ส่งเข้าแข่งขัน  ๔ รายการ 
ได้รับรางวัล  ๔ รายการ 
คิดเป็นร้อยละ  100 

สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน 
คร้ังที่ 6๙ ระดับเขตพื้นที่  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หมายเหตุ 
1๙ ๕ ๗ รวม 3๑ เหรียญ 

ส่งเข้าแข่งขัน  ๓๘ รายการ 
ได้รับรางวัล  3๑ รายการ 
คิดเป็นร้อยละ  8๑.๕8 

สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน 
คร้ังที่ 6๙ระดับภาคใต้  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หมายเหตุ 
๓ ๒ - รวม ๕  เหรียญ 

 
ส่งเข้าแข่งขัน  ๕ รายการ 
ได้รับรางวัล  ๕ รายการ 
คิดเป็นร้อยละ  100 

 
 



โรงเรียนบ้านเขาปูนมีผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา  ดังนี้ 
 ผลการทดสอบ O-NET ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 
 
 

 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยชั้น ป.6 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยชั้น ม.3 
วิชา ปี 2561 ปี 2562 ความก้าวหน้า 2561 2562 ความก้าวหน้า 
ภาษาไทย 45.92 45.90 - 0.02 51.29   54.60 + 3.31 
คณิตศาสตร์ 27.00 23.08      - 3.92 24.00 16.80 - 7.20 
วิทยาศาสตร์ 34.04 35.63 +1.59 32.94 29.70     - 3.24 
ภาษาอังกฤษ 31.33 32.12 +0.79 27.29 28.20     + 0.91 
รวมเฉลี่ย 34.57 34.18      - 0.39 33.88 32.33 - 1.55 

     *หมายเหตุ  = ปีการศึกษา  2563 โรงเรียนบ้านเขาปูนนักเรียนไม่สมัครใจเข้าร่วมการทดสอบ O-NET 

  ๑.  ผลการทดสอบ NT ของชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ กับปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

รายการประเมิน 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ปี ๒๕๖๒ 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ปี ๒๕๖๓ 

ความก้าวหน้า 

ความสามารถด้านภาษา ๒๘.๘๐ ๒๕.๕๗ - ๓.๒๓ 
ความสามารถด้านคิดคำนวณ ๒๔.๒๐ ๔๒.๔๗ + ๑๘.๒๗ 
รวม ๒๖.๕๐ ๓๔.๐๒ + ๗.๕๒ 

 
๒. ผลการทดสอบ RT ของชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ กับปีการศึกษา 

๒๕๖๓ 
 

ด้าน 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ปี ๒๕๖๒ 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ปี ๒๕๖๓ 

ความก้าวหน้า 

การอ่านออกเสียง 77.89 70.55 -7.34 
การอ่านรู้เรื่อง 80.52 80.11 -0.41 
รวม 2 ด้าน 79.21 75.33 -3.88 

  
 



     
 

  
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาพื้นฐานระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ กับ ๒๕๖๒ 

  

  
ร้อยละคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
ร้อยละคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 
ชั้น 

ไท
ย 

คณิ
ตฯ

 

วิท
ย์ฯ

 

สัง
คม

ฯ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

อัง
กฤ

ษ 

รว
มเ

ฉล
ี่ย 

ไท
ย 

คณิ
ตฯ

 

วิท
ย์ฯ

 

สัง
คม

ฯ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

อัง
กฤ

ษ 

รว
มเ

ฉล
ี่ย 

คว
าม

ก้า
วห

น้า
 

ป.1 
75.42 75.84 75.05 75.00 79.63 81.32 79.79 78.63 

77.45 78.50 
76.81 77.45 77.27 86.47 85.44 82.76 77.45 

80.27 +2.82 

ป.2 
79.06 69.65 75.35 74.00 74.39 83.45 75.48 63.61 

74.37 79.19 
70.65 78.32 76.32 78.36 84.17 78.53 62.56 

76.01 +1.64 

ป.3 
70.19 70.04 71.81 74.69 76.08 77.23 75.92 67.27 

72.90 70.33 
69.04 73.77 77.53 79.05 79.66 80.47 65.83 

74.46 +1.56 

ป.4 
71.13 62.50 72.75 72.50 78.56 76.81 77.88 64.69 

72.10 75.77 
68.50 74.25 75.50 81.45 78.52 81.88 68.67 

75.57 +3.47 

ป.5 
69.71 61.36 71.93 68.39 76.25 77.61 81.14 60.39 

70.85 73.68 
63.36 75.83 73.35 82.27 78.43 82.57 63.78 

74.16 +3.31 

ป.6 
65.33 59.43 72.57 68.38 73.67 78.90 73.14 61.05 

69.06 79.95 
67.43 74.69 78.19 85.78 85.83 87.75 69.55 

78.65 +9.59 

รวมเฉลี่ยประถมฯ 71.81 66.29 73.24 72.16 76.43 79.22 77.23 65.94 72.79 76.24 69.30 75.72 76.36 82.23 82.01 82.33 67.97 76.52 
+3.73 

ม.1 
67.28 65.17 70.92 71.44 75.38 78.64 74.28 63.09 

70.78 68.41 
66.37 70.92 73.46 77.25 81.54 76.47 64.01 

72.30 +1.52 

ม.2 
69.10 60.43 72.90 63.83 75.30 76.40 76.21 55.30 

68.68 70.07 
61.17 72.90 69.73 79.73 80.25 78.71 58.79 

71.42 +2.74 

ม.3 
74.38 62.60 65.77 64.15 77.46 71.31 70.00 61.83 

68.44 79.31 
63.23 65.77 68.67 79.63 75.93 75.20 64.68 

71.55 +3.11 

รวมเฉลี่ยมัธยมฯ 70.25 62.73 69.86 66.47 76.05 75.45 73.50 60.07 69.30 72.60 63.59 69.86 70.62 78.87 79.24 76.79 62.49 71.76 +2.46 

รวมทั้งสิ้น 71.03 64.51 71.55 69.32 76.24 77.34 75.37 63.01 70.86 74.42 66.44 72.79 73.49 80.55 80.62 79.56 65.23 74.14 +3.28 



 
 
 
              
 
 

กรอบแนวคิดและทิศทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  ๔ ปี(ฉบับปรับปรุง2564-2565 )  
 

 การบริหารจัดการศึกษาจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินงาน
สอดคล้องกับสภาวะท่ีเปล่ียนแปลงไปส่งเสริมผู้เรียนมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคนดี มีความสามารถ
และมีความสุข การพัฒนาให้ผู้เรียน มีคุณภาพต้องอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ต้องได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมด้านระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่ภาคความสำเร็จของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านเขาปูน
เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลซึ่งต้องบริหารจัดการโดยใช้แผนเป็นเครื่องมือตามแผนพัฒนาการศึกษา  4 ปี          (ปี
การศึกษา 2560-2563 )(ปรับปรุงปี 2564-2565) แผนปฏิบัติการประจำปี พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ
รัชกาลท่ี ๑๐ นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล กลยุทธ์ จุดเน้น ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 3 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  การระดมความคิดจากภาคีเครือข่ายของชุมชน เพื่อเป็นทิศทางและกรอบการดำเนินงานพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนสู่ภาพความสำเร็จของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 ๑.  พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ ๑๐ 
      การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
๒. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม 

       ๓. มีงานทำ – มีอาชีพ 
       ๔. เป็นพลเมืองดี 
 ๒.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔  
ตอนที่ ๔ ก  ๖  เมษายน  ๒๕๖๐ 
      มาตรา ๕๔  รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคน ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
      .............................................................. 
 ๓.  แผนระดับที่ ๑ 
      ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๖๐  กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการ
กัน  ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมี
หน้าที่ดำเนินนการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ โดยมีวิสัยทัศน์คือ  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั ่ง  ยั ่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ............................... 
  
 

 

ส่วนที่  ๒ 

นโยบายสำคัญที่เก่ียวข้อง 



๔.  แผนระดับที่ ๒ 
      ๔.๑  แผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ 
    แผนแม่บทภายใต้ยุทศาสตร์ชาติ  เป็นแผนที่จัดทำไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  โดย
จะมีผลผูกพันธ์ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร ...........  11) การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างคนไทยให้มีสุขภาวะท่ีดี ........... 

ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
– การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนย่อย  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
แนวทางการพัฒนา 
 - ปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21 
 - เปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
  - เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ  ทุกประเภท 

- พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

       เป้าหมายของแผนย่อย 
  -คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    แผนย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
     แนวทางการพัฒนา 
     -พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 
    -สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
     เป้าหมายของแผนย่อย 
      -ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและ
การส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 
............................................. 
 5. แผนระดับที่ 3 
 5.1 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(พ.ศ.2563-2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   1.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   1.2 เรื่องท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
   1.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  1.4 เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   1.5 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย
บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกา ศนโยบายและจุดเน้นของ



กระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบ
การดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติโดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ 
ผู้เรียนทุกช่วงวัยดังนี้ 
 หลักการตามนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 
2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้และแผนย่อยที่ 3 ใน
ประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วน
นโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  
 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่นๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2561-2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) 
รวมทั้งนโยบายและแผนต่างๆท่ีเกี่ยวข้องโดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน...................... 
  -ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ปรับเปล่ียนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อให้ครู Up skill และ Re-skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ท้ังนี้ เพื่อส่งต่อความรู้
ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนท่ีมีคุณภาพ 
  -เปิดกว้างเสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วมประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Platform : DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนท่ัวทั้งประเทศ  
 ท้ังนี้ เพื่อนำไปสู่นักเรียนยกกำลังสอง ท่ีเน้นผู้เรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพื่อทำ ครูยกกำลังสอง ท่ีเน้นเพิ่มคนเก่งมาเป็น
ครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกกำลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตรยกกำลังสองที่เน้นลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสานผ่านช่องทางที่หลากหลายได้แก่ On-site เรียนท่ี
โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตท่ีเป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนรู้
ได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ  โรงเรียนยกกำลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและความเช่ียวชาญท่ีสามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ท่ีเพิ่มความเช่ียวชาญใน
การปฏิบัติงาน 
จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
 1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ(English for 
All)  
   - พัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์และภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 



4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 .............................. 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
- ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณ

โรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)  

- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะความรู้ที่จำเป็นเพื่อทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train the Excellence Center : 
HCEC ) 

- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลอดล็อคและเปิดกว้างให้เอกชนสามารถเข้ามา
พัฒนาเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และตลอดเวลา
ผ่านแพลตฟอร์ม ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Excellence Individaul Plan : EIDP) นำต่อไป 

- จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานท่ีจำเป็น 
 5.2 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  วิสัยทัศน์  
    “สร้างคุณภาพคุณมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
   พันธกิจ 
    1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ   
    2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
    4. สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและเท่าเทียม 
    5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
    6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
    7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระบบ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deep.go.th/


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562-2565 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2564) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
วิสัยทัศน์ 
  องค์กรคุณภาพได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ 
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรและทักษะในศตวรรษท่ี 21  
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ท่ัวถึง และปลอดภัย 
 6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยจัดการศึกษาอื่น 
 7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและได้มารตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 
 
  

โรงเรียนบ้านเขาปูนเป็นองค์กรหลักจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บน
พื้นฐานความเป็นไทย 

 
  
 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระและจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ในด้านการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  การคิดคำนวณ  การคิดวิเคราะห์  การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  ผลการทดสอบระดับชาติ  ความพร้อมในการศึกษา
ต่อ  การฝึกงานหรือการทำงาน 

2. ปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่านิยมพื้นฐาน สุขภาวะท่ีดีและเห็นคุณค่าความเป็นไทย 
 3. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชนและท้องถิ่น 

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นและปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ 
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูยุคใหม่ รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 6. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล 
 
 
 
 เพื่อมุ่งสู่ภาพความสำเร็จที่ต้องการ  จึงกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นแนวทางสำหรับการเทียบเคียงผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนดังนี้ 

1.คุณภาพผู้เรียน 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
- คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรและมีค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ โดย

มีสุขภาวะท่ีดี และคุณค่าความเป็นไทย 

พนัธกิจ (Mission) 

 วิสัยทศัน์ (Vision ) 
 

เป้ำประสงค์ ( Goal) 



- ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2561)  

- ผู้เรียนรู้จักหลีกเล่ียงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดจนโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 -    สถานศึกษากำหนด เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีชัดเจน 

-    สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน 
- สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
- สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสึารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
- มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 -    ครูและบุคลากรจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
 -    ครูและบุคลากรใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 -    ครูและบุคลากรบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 -    ครูและบุคลากร มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 -    ครูและบุคลากรมีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

- ครูและบุคลากร พัฒนาตนเองสู่ศตวรรษท่ี 21 อย่างมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
- ครูและบุคลากรได้รับการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 
ปรัชญา  (Philosophy) 
 ปัญญา  นรานัง  รตนัง   (ปัน-ยา  นะ-รา-นัง  ระ-ตะ-นัง) 

ปัญญาเป็นดวงแก้วของคนดี 
 

คำขวัญโรงเรียน 
 ยึดมั่นคุณธรรม  ก้าวล้ำวิชาการ  จิตเบิกบานถ้วนหน้า   พัฒนาเต็มศักยภาพ 
  
อัตลักษณ์    (Identity)  
 รักษ์ไทย  ไหว้สวย  รวยยิ้ม 

   
   

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
   ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
    
 



สีประจำโรงเรียน 
   “ ส้ม – ดำ ” 
 

อักษรย่อของโรงเรียน 
                      ข.ป.๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพความสำเร็จ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑ 
 คุณภาพผู้เรียน 
๑.๑.ด ้ านผลส ัมฤทธิ์
ท า ง ก า ร เ ร ี ย น                 
ของผู้เรียน 

1. ร้อยละของผู้รียนท่ีอ่านออก เขียนได้ระดับดี 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการฝึก คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร 
6. ร้อยละของการวัดผลและประเมินผล 
7. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อมความพร้อมใน
การศึกษาต่อ 
8. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการวิเคราะห์ผู้เรียนและปรับพื้นฐาน  
9. ร้อยละของนักเรียนพิเศษเรียนร่วมที่ได้รับการพัฒนาและส่งต่อ 
10.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียง 
11.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ 
12.ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
13.ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
14.ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินชุมนุม 
15.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขันงานวิชาการและได้รับรางวัลต่างๆ 
16.ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้เรียนรู้ในสถานการณ์เกิดโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติ
ซ้ำ 
 
 
 

-  ผู้เรียนท่ีอ่านออก เขียนได้ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ 
-  ผู้เรียนท่ีอ่านคล่อง เขียนคล่องระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๐ 
-  ผู ้เร ียนที ่ผ่านการฝึก คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีว ิจารณญาณ อภิปราย     
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา   ร้อยละ ๗๘ 
-  ผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๖๐ขึ้นไป 
-  ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารได้ ร้อยละ  ๙๐ ข้ึนไป 
-  ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อมความพร้อมในการศึกษาต่อ  
ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
 
- ผู้เรียนได้รับการวิเคราะห์ผู้เรียนและปรับพื้นฐาน  ร้อยละ  ๙๐ ข้ึนไป 
- นักเรียนพิเศษเรียนร่วมที่ได้รับการพัฒนาและส่งต่อร้อยละ ๑๐๐ 
- ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป 
- ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ  ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
- ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  ร้อยละ  ๑๐๐ 
- ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  ร้อยละ  95 ขึ้นไป 
- ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินชุมนุม ร้อยละ ๙๕ ข้ึนไป 
- ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขันงานวิชาการ และได้รับรางวัลต่างๆ ร้อยละ ๕๐ ขึ้น
ไป 
- ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ในสถานการณ์เกิดโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ ร้อยละ ๗๐ 
ขึ้นไป 

๑.๒. คุณลักษณะที ่พึง
ประสงค์ 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิต
สังคม และจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับดี 

- ผู ้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และ
จิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ 



ภาพความสำเร็จ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและ
เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทยอยู่ในระดับดี 
3. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษย
สัมพันธ์อยู่ในระดับดี 
4. ร้อยละของผู ้เร ียนมีสุขภาวะที ่ดีในทุกด้าน และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมอยู่ในระดับดี 
5. ร้อยละของผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)  
6. ร้อยละของผู ้เร ียนรู ้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ตลอดจนโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำอยู่ในระดับดี 

- ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าในภูมิ
ปัญญาไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ ๙๐ 
- ผู้เรียนยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป  ร้อยละ ๘๕ 
- ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีในทุกด้าน และแสดงออกอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป  ร้อยละ  ๘๕ 
- ผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)ตามช่วงวัย  ร้อยละ ๑๐๐ 
- ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดจนโรค
อุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำอยู่ในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ ๑๐๐ 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
 ๒ . ๑  ม ี เ ป้ า ห ม า ย
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศ ึ กษากำห น ด
ชัดเจน 

 
 
1. ระดับคุณภาพของการวางแผนกระบวนการบริหารสถานศึกษา 
 
 
 

 
 
-สถานศึกษามีการวางแผนงานกระบวนการบริหาร    ระดับคุณภาพ   4 ขึ้น
ไป 
 
 
 

๒.๒ ม ี ระบบบร ิหาร
จ ั ดก ารค ุณภาพของ
สถานศึกษา 

2. ระดับคุณภาพของสถานศึกษามีการกำหนดค่าเป้าหมายทุกมาตรฐาน
และตัวชี้วัด 
 

-สถานศึกษามีการกำหนดค่าเป้าหมายทุกมาตรฐานและตัวชี ้วัด  ระดับ
คุณภาพ ๕ 
  
 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการที ่เน้นคุณภาพ
ผ ู ้ เ ร ี ยนรอบด ้านตาม
หลักส ูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3. ระดับคุณภาพการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา/
แผนปฏิบัติการประจำปี 

.- สถานศึกกษาได้จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติ
การประจำปี ระดับคุณภาพ ๕ 
 
 
 



ภาพความสำเร็จ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
๒ .๔  พ ัฒนาคร ู แ ล ะ
บ ุ คลากร ให ้ ม ี ค ว า ม
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

4. ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
5. ระดับคุณภาพการนิเทศ ติดตาม คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 

-สถานศึกษาได้พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้  ระดับคุณภาพ ๔ ข้ึนไป 
- สถานศึกษา นิเทศ ติดตาม คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  ระดับคุณภาพ  ๔ 
ขึ้นไป 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
ที ่ เอ ื ้อต ่อการจ ัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

6. ระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

- มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป 
 
 
 
 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนนับส
นุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

7. ระดับคุณภาพการจัดทำระบบสารสนเทศและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
8. ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่นำผลการดำเนินงานมาใช้วางแผน
พัฒนา 
9. ระดับคุณภาพของความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของผู้เกี่ยวข้อง 
10. ระดับคุณภาพของรายงานประจำปี 
 
 
 

- จัดทำระบบสารสนเทศและใช้ข้อมูลสารสนเทศ  ระดับคุณภาพ ๔ ข้ึนไป 
- สถานศึกษาที่นำผลการดำเนินงานมาใช้วางแผนพัฒนา  ระดับคุณภาพ ๔ 
ขึ้นไป 
- ความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของผู้เกี่ยวข้อง ระดับคุณภาพ ๔ ข้ึนไป 
 - คุณภาพของรายงานประจำปี  ระดับคุณภาพ ๔  ขึ้นไป 
 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการค ิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกใช้ในชีวิต
ได้ 

 
 
 
 
1. ร้อยละของครูที ่มีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ กระบวนการ สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ 
2. ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
3. ร้อยละของครูที ่มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที ่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและสติปัญญา 
 

 
 
 
 
- ครูม ีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู ้ เร ียนที ่ด ้านความรู ้ ด ้านทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะท่ีพึงประสงค์  ร้อยละ  ๙๐ ข้ึนไป 
- ครูมีการวิเคราะห์ผู ้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  ร้อยละ  ๙๐ ข้ึนไป 
- ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที ่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและสติปัญญา  ร้อยละ  ๙๐ ข้ึนไป 



ภาพความสำเร็จ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
๓.๒ ใช้สื ่อ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และแหล่ง
เร ียนร ู ้ท ี ่ เอ ื ้ อต ่อการ
เรียนรู้ 

4. ร้อยละของครูท่ีใช้ส่ือเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา  
 

 - ครูใช้ส่ือเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา ร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 

๓ .๓   ม ี ก า รบร ิ ห า ร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

5. ร้อยละของครูท่ีมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
6. ร้อยละของครูที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต 

-ครูท่ีมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป 
-ครูที่ให้คำแนะนำครูให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิต  ร้อยละ ๑๐๐ 

๓ .๔  ตร วจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ร ะ บ บ แ ล ะ น ำ ผลม า
พัฒนาผู้เรียน 

7. ร ้อยละของครูที ่ม ีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
8. ร้อยละของครูที ่มีการวัดผลและประเมินผลที่มุ ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 
9. ร้อยละของครูท่ีมีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ี
ตนรับผิดชอบแล้วใช้ผลในการปรับกิจกรรมการสอน 

- ครูที่มีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ร้อยละ 
๙๐  ขึ้นไป 
- ครูที่มีการวัดผลและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป 
 
- ครูที่มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
แล้วใช้ผลในการปรับกิจกรรมการสอน  ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

๓.๕ มีการแลกเปลี ่ยน
เร ียนร ู ้ และให ้ข ้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

10. ร้อยละของครูที่ทำแผนพัฒนาตนเองและดำเนินพัฒนาตนเองตาม
แผน 
11. ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนาตนเองตามนโยบายต้นสังกัด 
12. ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนาตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ 
13.ร้อยละของครูท่ีประพฤติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

- ครูท่ีทำแผนพัฒนาตนเองและดำเนินพัฒนาตนเองตามแผน  ร้อยละ ๑๐๐ 
 
- ครูท่ีได้รับการพัฒนาตนเองตามนโยบายต้นสังกัด  ร้อยละ ๑๐๐             - 
ครูท่ีได้รับการพัฒนาตนเอง จากแหล่งเรียนรู้  ร้อยละ ๑๐๐ 
- ครูที่ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ร้อยละ 
๑๐๐  



4. ประเด็นกลยุทธ์(Strategic Issues) 
 

๑. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
๓. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 

๑. ประสานพลัง 
๒. สรรสร้างศรัทธา 
3.       มุ่งวิชาการ 

 
  
 
เพื่อมุ่งสู่ภาพความสำเร็จท่ีต้องการ  จึงกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นแนวทางสำหรับการเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนดังนี้ 

1.คุณภาพผู้เรียน 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
- คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรและมีค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ โดยมี

สุขภาวะท่ีดี และคุณค่าความเป็นไทย 
- ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง 2561)  
- ผู้เรียนรู้จักหลีกเล่ียงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดจนโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 -    สถานศึกษากำหนด เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีชัดเจน 

-    สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน 
- สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
- สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสึารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
- มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 -    ครูและบุคลากรจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
 -    ครูและบุคลากรใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ค่ำนิยมร่วม (Share Value) 

กำรแปลงกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ 



 -    ครูและบุคลากรบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 -    ครูและบุคลากร มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 -    ครูและบุคลากรมีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

- ครูและบุคลากร พัฒนาตนเองสู่ศตวรรษท่ี 21 อย่างมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
- ครูและบุคลากรได้รับการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 
 
 
  

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 64 

ค่ า
เป้าหมาย ปี 
65 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน    
มาตรฐานที่ 1.๑ คุณภาพผู้เรียน   
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
ตัวชี้วัด   
1. ร้อยละของผู้รียนท่ีอ่านออก เขียนได้ระดับดี 80 ๘๕ 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านคล่อง เขียนคล่อง 70 ๗๕ 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการฝึก คิด วิเคราะห์ คิด อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

7๘ ๘๐ 

4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๖๐ ๖๕ 
5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร ๙0 ๙๕ 
6. ร้อยละของการวัดผลและประเมินผล ๙0 ๙๕ 
7. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อมความพร้อมใน
การศึกษาต่อ 

80 85 

8. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการวิเคราะห์ผู้เรียนและปรับพื้นฐาน  90 ๙๕ 
9. ร้อยละของผู้เรียนพิเศษเรียนร่วมที่ได้รับการพัฒนาและส่งต่อ 100 ๑๐๐ 
10.ร ้อยละของผู ้เร ียนที ่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ตามหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียง 

90 ๙๕ 

11.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ 80 ๘๕ 
12.ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 100 ๑๐๐ 
13.ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ๙๕ ๑๐๐ 
14.ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินชุมนุม 9๕ ๑๐๐ 
15.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขันงานวิชาการและได้รับรางวัลต่างๆ ๕๐ ๕๕ 
16.ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้เรียนรู้ในสถานการณ์เกิดโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ ๗๐ ๗๕ 
มาตรฐานที่ 1.2 คุณภาพผู้เรียน   
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
ตัวชี้วัด   

                                ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
เป้าประสงค ์
เป้าประสงค ์
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1. ร้อยละของผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม 
และจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับดี 

๙๕ ๙๗ 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็น
คุณค่าในภูมิปัญญาไทยอยู่ในระดับดี 

90 ๙๕ 

3. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์
อยู่ในระดับดี 

85 ๙๐ 

4. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีในทุกด้าน และแสดงออกอย่างเหมาะสมอยู่
ในระดับดี 

85 ๙๐ 

๕ ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 100 ๑๐๐ 
6. ร้อยละของผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ตลอดจนโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำอยู่ในระดับดี 

100 ๑๐๐ 

มาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ตัวชี้วัด   
1. ระดับคุณภาพของการวางแผนกระบวนการบริหารสถานศึกษา 4 ๕ 
2. ระดับคุณภาพของสถานศึกษามีการกำหนดค่าเป้าหมายทุกมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 

5 5 

3. ระดับคุณภาพการจัดทำและดำเน ินการตามแผนพัฒนาการศึกษา/
แผนปฏิบัติการประจำปี 

5 5 

4. ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่พัฒนาครูและบุคลากรให้มีควาทเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4 ๕ 

5. ระดับคุณภาพการนิเทศ ติดตาม คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 4 ๕ 
6. ระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 4 ๕ 
7. ระดับคุณภาพการจัดทำระบบสารสนเทศและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 4 ๕ 
8. ระดับคุณภาพของสถานศึกษาท่ีนำผลการดำเนินงานมาใช้วางแผนพัฒนา 4 ๕ 
9. ระดับคุณภาพของความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของผู้เกี่ยวข้อง 4 ๕ 
10. ระดับคุณภาพของรายงานประจำปี 4 ๕ 
มาตรฐานที่ 3. กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
ตัวชี้วัด   
1. ร้อยละของครูที ่มีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ กระบวนการ สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ 

90 
100 

2. ร้อยละของครูท่ีมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 90 

100 

3. ร้อยละของครูท่ีมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและสติปัญญา 

90 
100 

4. ร้อยละของครูท่ีใช้ส่ือเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา  100 100 
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5. ร้อยละของครูท่ีมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 90 100 
6. ร้อยละของครูท่ีให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิต 

90 
100 

7. ร้อยละของครูท่ีมีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ๙๐ 100 
8. ร้อยละของครูที่มีการวัดผลและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

90 100 

9. ร้อยละของครูที่มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ต้น
รับผิดชอบแล้วใช้ผลในการปรับกิจกรรมการสอน 

80 ๙๐ 

10. ร้อยละของครู ท่ีทำแผนพัฒนาตนเองและดำเนินพัฒนาตนเองตามแผน 100 100 
11. ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนาตนเองตามนโยบายต้นสังกัด 100 100 
12. ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนาตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ 100 100 
13.ร้อยละของครูท่ีประพฤติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 100 100 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โรงเรียนบ้านเขาปูน  ได้ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปีโรงเรียนดีศรีตำบล ปีการศึกษา 256๐-25๖๓   
(ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  
(ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๔ )สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓   

โรงเรียนได้กำหนดกรอบการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาไว้ดังนี้ 

ส่วนที่  ๓ 

 กรอบการด าเนินงานตามแผน 
 



 
กรอบการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔ ปีการศึกษา  25๖๐-25๖๓ 

                                                   (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕) 
                                                            โรงเรียนบ้านเขาปูน อ.เวียงสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ สิ่งที่จะทำ 
(แผนงานโครงการ) 

ตัวชี้วัด เ ป ้ า ห ม า ย ก า ร
ดำเนินงาน 
2564 2565 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
 
 

- โครงการยกระด ับผลส ัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

1. ร้อยละของผู้รียนท่ีอ่านออก เขียนได้ระดับดี 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการฝึก คิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
4. ร้อยละของผู ้เร ียนที ่มีความสามารถในการสร ้าง
นวัตกรรม 
5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
6. ร้อยละของการวัดผลและประเมินผล 
7. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เตรียมความ
พร้อมความพร้อมในการศึกษาต่อ 
8. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการวิเคราะห์ผู้เรียนและปรับ
พื้นฐาน  
9. ร้อยละของนักเรียนพิเศษเรียนร่วมที่ได้รับการพฒันา
และส่งต่อ 

๘๐ 
๗๐ 
๗๘ 
 
 
๖๐ 
 
๙๐ 
 
๙๐ 
๘๐ 
 
๙๐ 
 
๑๐๐ 

๘๕ 
๗๕ 
๘๐ 
 
 
๖๕ 
 
๙๕ 
 
๙๕ 
๘๕ 
 
๙๕ 
 
๑๐๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ สิ่งที่จะทำ 
(แผนงานโครงการ) 

ตัวชี้วัด เ ป ้ า ห ม า ย ก า ร
ดำเนินงาน 
2564 2565 

 
 
 

 10.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ 
เรียนรู้ตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
11.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ 
12.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 
13.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี 
14.ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินชุมนุม 
15.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานวิชาการ
และได้รับรางวัลต่างๆ 
16.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ในสถานการณ์เกิด
โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ 
 

๙๐ 
 
๘๐ 
๑๐๐ 
 
๙๕ 
 
๙๕ 
๕๐ 
 
๗๐ 

๙๕ 
 
๘๕ 
๑๐๐ 
 
๑๐๐ 
 
๑๐๐ 
๕๕ 
 
๗๕ 



กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ สิ่งที่จะทำ 
(แผนงานโครงการ) 

ตัวชี้วัด เ ป ้ า ห ม า ย ก า ร
ดำเนินงาน 
2564 2565 

เ พ ื ่ อ ป ล ู ก ฝ ั ง ค ุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และค่านิยมที ่พึง
ประสงค์ให้กับผู้เรียน 
 
 

-โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
-โครงการเด็กและเยาวชนสุขภาพดี 
-โครงการส่งเสริมและเสริมสร้างตาม
ความต้องการของผู้เรียน 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสำนึกตามท่ี
สถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับดี 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ใน
ความเป็นไทยและเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทยอยู่ใน
ระดับดี 
3. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับเหตุผลและความคิดเห็น
ของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์อยู่ในระดับดี 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีในทุกด้าน และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับดี 
5. ร้อยละของผู ้เร ียนได้ร ับอาหารกลางว ันและ
อาหารเสริม(นม)  
6. ร้อยละของผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดจนโรคอุบัติใหม่ และ
โรคอุบัติซ้ำอยู่ในระดับดี 
 

๙๕ 
 
 
๙๐ 
 
 
๘๕ 
 
๘๕ 
 
๑๐๐ 
 
๑๐๐ 

๙๗ 
 
 
๙๕ 
 
 
๙๐ 
 
๙๐ 
 
๑๐๐ 
 
๑๐๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ สิ่งที่จะทำ 
(แผนงานโครงการ) 

ตัวชี้วัด เ ป ้ า ห ม า ย ก า ร
ดำเนินงาน 
2564 2565 

เพื่อพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที ่ เน ้นผู ้ เร ียนเป็น
สำคัญ 
 

-โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มือ
ชีพ 
-โครงการครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

1. ร ้อยละของคร ูท ี ่ม ีการวางแผนและกำหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ 
2. ร ้อยละของคร ูที ่ม ีการว ิ เคราะห์ผ ู ้ เร ียนเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
3. ร้อยละของครูที่มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้
ท ี ่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบ ุคคลและ
สติปัญญา 
4. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญา  
5. ร้อยละของครูที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
6. ร้อยละของครูท่ีให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต 
7. ร้อยละของครูท่ีมีการวัดและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
8. ร้อยละของครูที ่ม ีการวัดผลและประเมินผลท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

๙๐ 
 
 
๙๐ 
 
 
๙๐ 
 
 
๑๐๐ 
 
๙๐ 
 
๑๐๐ 
 
๙๐ 
 
๙๐ 

๑๐๐ 
 
 
๑๐๐ 
 
 
๑๐๐ 
 
 
๑๐๐ 
 
๑๐๐ 
 
๑๐๐ 
 
๑๐๐ 
 
๑๐๐ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ สิ่งที่จะทำ 
(แผนงานโครงการ) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาารดำเนินงาน 
2564 2565 

  9. ร้อยละของครูที่มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบแล้วใช้ผลในการ
ปรับกิจกรรมการสอน 
10. ร้อยละของครูท่ีทำแผนพัฒนาตนเองและดำเนิน
พัฒนาตนเองตามแผน 
11. ร้อยละของครูที ่ได้รับการพัฒนาตนเองตาม
นโยบายต้นสังกัด 
12. ร้อยละของครูที ่ได้รับการพัฒนาตนเอง จาก
แหล่งเรียนรู้ 
13.ร้อยละของครูที ่ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 
 

๘๐ 
 
 
๑๐๐ 
 
๑๐๐ 
 
๑๐๐ 
 
๑๐๐ 

๙๐ 
 
 
๑๐๐ 
 
๑๐๐ 
 
๑๐๐ 
 
๑๐๐ 



กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ สิ่งที่จะทำ 
(แผนงานโครงการ) 

ตัวชี้วัด เ ป ้ า ห ม า ย ก า ร
ดำเนินงาน 
2564 2565 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 
 

- โครงการประกันคุณภาพภายใน 
- โครงการจัดทำแผนพันาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล 
- โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 
- โครงการสนับสนุนงานบริหาร งาน
นโยบายและงานสาธารณูปโภค 
- โครงการนิเทศแผนงาน/โครงการ 
- โครงการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ 
- โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
- โครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

1. ระดับคุณภาพของการวางแผนกระบวนการ
บริหารสถานศึกษา 
2. ระดับคุณภาพของสถานศึกษามีการกำหนดค่า
เป้าหมายทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด 
3. ระดับคุณภาพการจัดทำและดำเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปี 
4. ระดับคุณภาพของสถานศึกษาที่พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
5. ระด ับค ุณภาพการน ิ เทศ ต ิดตาม ค ุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา 
6. ระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ 
7. ระดับคุณภาพการจัดทำระบบสารสนเทศและใช้
ข้อมูลสารสนเทศ 
8. ระด ับค ุณภาพของสถานศึกษาที ่นำผลการ
ดำเนินงานมาใช้วางแผนพัฒนา 
9. ระด ับค ุณภาพของความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของผู้เกี่ยวข้อง 
10. ระดับคุณภาพของรายงานประจำปี 

๔ 
 
๕ 
 
๕ 
 
๔ 
 
 
๔ 
 
๔ 
 
๔ 
 
๔ 
 
๔ 
 
๔ 

๕ 
 
๕ 
 
๕ 
 
๕ 
 
 
๕ 
 
๕ 
 
๕ 
 
๕ 
 
๕ 
 
๕ 
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 โรงเรียนบ้านเขาปูนเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ได้รับการพัฒนาจากโรงเรียนดีประจำตำบลให้
เป็นโรงเรียนคุณภาพ ท่ีสามารถดูแลเยาวชนในท้องถิ่นชนบทให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับโรงเรียนในเมือง ดังนั้น
โรงเรียนคุณภาพประตำบลต้องดำเนินการตามโครงการที ่ได้กำหนดเป็นระยะ มีการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อนำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าต่อไป 
 การนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตของโครงการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรเป็นการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลที่เป็นกัลยาณมิตรเป็นการให้
คำปรึกษา แนะนำ เป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้บริหารโรงเรียนและครู ในการดำเนินการให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านเขาปูน  กำหนดแนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานในการบริหารแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ (PDCA : DEMING CYCLE) 
ของ Dr. Edward W. Deming  ดังนี้ 

1. P: PLAN การวางแผนจัดทำโครงการ 
- การกำหนดวัตถุประสงค์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนของพันธกิจ 
- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ 
- กำหนดระยะเวลาดำเนินการท่ีเหมาะสม 
- กำหนดงบประมาณท่ีเหมาะสม 
- มีการเสนอขออนุมัติก่อนดำเนินการ 

๒.  D : DO  การกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 
     -  มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการการดำเนินการ 
     - มีผู้รับผิดชอบดำเนินการได้ตามเวลาท่ีกำหนดไว้ 
     -   มีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
     - สามารถดำเนินการตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     - ดำเนินการได้ตามงบประมาณท่ีกำหนด 
๓.  C : CHECK   ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน 
     -    กำหนดวิธี /รูปแบบการประเมิน 
     - รูปแบบการประเมินท่ีเหมาะสม 
     -   ผลการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
     - มีปัญหา/ จุดอ่อน ท่ีพบในการดำเนินงาน หรือไม่ 

ส่วนที่ ๔ 

การกำกับติดตาม  
 

การนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 



ข 
 

     - ข้อดี / จุดแข็งของการดำเนินการมีหรือไม่ 
 
๔.  A : ACTION  นำข้อมูลท่ีได้จากการกำกับติดตามการดำเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 
     - ระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา/ จุดอ่อนท่ีค้นพบ 
     - มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี / จุดแข็ง เพิ่มขึ้น 
     - มีการนำผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาสำหรับใช้วางแผนจัดทำ
โครงการในครั้งต่อไป 
    - กำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป  
   

 
 
 

เพื่อให้ดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปรากฏผลงานท้ังปัจจัย กระบวนการ
ปฏิบัติงาน ผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด และปรับปรุง แก้ไขได้ทันท่วงที ให้มีคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  โรงเรียนบ้านเขาปูนได้ดำเนินดังนี้ 
 ๑.  มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 ๒.  จัดทำคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
 ๓.  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล 
 ๔.  ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล  

๕.  รายงานผลการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผลโดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ 
     ๕.๑  ระยะท่ี๑  รายงานผลการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน 
     ๕.๒  ระยะท่ี๒  รายงานผลการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผลเมื่อดำเนินการเสร็จ 
๖.  นำข้อมูลท่ีได้จากการรายงาน สำหรับประเด็นการติดตาม ประเมินผล และเครื่องมือเก็บข้อมูล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจะได้จัดทำคู่มือติดตามและประเมิน เพื่อดำเนินการในระยะ
ต่อไป 

 
 

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปรากฏผลเชิงประจักษ์ท้ังด้าน
คุณภาพตามเป้าหมายท่ีกำหนด จึงควรกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานดังนี ้
 ๑. รายงานผลการดำเนินงานเมื่อส้ินสุดแต่ละกิจกรรม โดยผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 
 ๒. เมื่อส้ินปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และ
หน่วยงานต้นสังกัด  นำผลจากการสรุปไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 

ระบบการติดตามประเมินผล 
 

การรายงานผลการดำเนินงาน 
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ภำคผนวก 
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        รายละเอียดการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส อุปสรรค 

๑. ชุมชนร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
๒. การคมนาคมติดต่อสะดวกและ
สาธารณูปโภคท่ัวถึง 
๓. ชุมชนมีภูมิปัญญา รู้จักนำเทคโนโลยีมา 
๔. ประชาการส่วนใหญ่มีรายได้แน่นอน 
๕. ชุมชนมีความรู้ด้านกฎหมายใน
ชีวิตประจำวันและ  

  นำมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
๖. นักการเมืองท้องถิ่นให้ความสำคัญและมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
๗. ชุมชนไม่มีความขัดแย้ง 
๘. สภาพครอบครัวของนักเรียน ส่วนใหญ่เอื้อ
ต่อการจัด 

  กิจกรรมของโรงเรียน 
9. ผู้ปกครองมีความตระหนักในการศึกษาของ
บุตรหลานอย่างจริงจัง 
10. ผู้ปกครองให้ความรักความอบอุ่นแก่บุตร
หลาน 
11. ชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
12. ผู้แทนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจการจัด
การศึกษาท่ีแท้จริง 
 

๑. ชุมชนเป็นแหล่งท่ีเส่ียงต่อการใช้สารเสพติด 
การพนัน 
๒. ชุมชนขาดการส่งเสริมเผยแพร่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
๓. ประชากรบางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอ ต้องกู้
เงินนอกระบบ 
๔. ชุมชนไม่เข้มแข็งเกี่ยวกับการป้องกันปัญหายา
เสพติด การพนัน 
5. ขาดการสนับสนุนงบประมาณด้านส่ืออุปกรณ์
จากท้องถิ่นในการพัฒนาการศึกษา 
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ปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
ด้านการบริหารจัดการ 
1.เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมกับการ
จัดการศึกษา 
2. มีครูครบช้ันเรียน 
3. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
4. บุคลากรในองค์กรมีความสามารถเด่นแตกต่าง
กัน จึงสามารถสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพได้
หลากหลาย 
5. บุคลากรมีความเข้าใจในการสร้างงานตามภารกิจ
ของตน เพื่อช่ือเสียงของตนและองค์กร 
6. มีการจัดทำธนาคารขยะของโรงเรียนเพื่อให้
นักเรียนและครูนำขยะมาขาย 
7. มีการจัดบริเวณท่ีจอดรถให้นักเรียนเป็นระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการเรียนรู้ 
1.เน้นการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของสถานศึกษา 
3. นักเรียนปกติ ป.2 – ม.3 อ่านออกเขียนได้ คิด
เลขเป็นทุกคน 
4. นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง เหรียญเงนิ 
และเหรียญทองแดงในการแข่งขันกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับต่างๆ 
5. มีกิจกรรมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หลากหลายมีห้องเรียน/ ห้องพิเศษ,ส่ือ เพียงพอ 
6.มีห้องส่ือ/ห้องพิเศษเพียงพอ 
7.เด็กพิเศษได้รับการดูแลเป็นรายบุคคล 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. ท้องถิ่นและชุมชนให้ความสำคัญกับการศึกษา
น้อย 
2.การนิเทศและประเมินไม่ต่อเนื่อง 
3. การประกันคุณภาพภายในไม่เข็มแข็ง 
4.ขาด Web site ของโรงเรียน  
5. ขาดความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร ทำให้เกิดความ
ขัดแย้งภายใน และขาดความคล่องตัวในการ
ดำเนินการ 
6. ภาระงานนอกเหนือ งานเสริมมีมากเบียดบังงาน
หลัก 
7. บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้อยกว่ามาตรฐานท่ี
ควรปฏิบัติ 
8. ขาดการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน 
9. ไม่ได้วางแผนในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
10. การนิเทศการเรียนการสอน หัวใจหลักของการ
จัดการล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง 
11. โรงอาหารมีจำนวนเก้าอี้ไม่เพียงพอต่อจำนวน
นักเรียน 
12. นักเรียนบางส่วนแอบนำส่ิงเสพติดเข้ามาใน
โรงเรียน  
ด้านการเรียนรู้ 
1.ขาดครูบางวิชาเอก 
2.นักเรียนขาดการกระตือรือรน้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนน้อย 
3.นักเรียนบางส่วนยงัขาดระเบียบวินัย และความ
รับผิดชอบ 
4.นักเรียนบางส่วนยงัมีการเสพสารเสพติด 
5.ผู้ปกครองบางส่วนขาดการดูแลเอาใจใส่นักเรียน 
6.นักเรียนยงัมาโรงเรียนสาย ขาดเรียนบ่อย 
7.นักเรียนยงัมี อัตราการออกกลางคันสูง 
8. ส่ือการเรียนไม่ทันสมัย 
9. ใช้ส่ือไม่เต็มศักยภาพ 
10. การจัดการเรียนรู้ขาดความต่อเนื่อง และขาด
ความสัมพันธ์ 
11. นักเรียนทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
8. ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการ
สอน 
9. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ด้านงานอาชีพ 
10. มารยาทการไหว้สวยงาม 
11. ครูเข้าสอนทุกคาบ 
12. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี ง่ายต่อ
การเข้าใจของนักเรียน 
13. นักเรียนบางส่วนมีความสามารถเด่นในด้านการ
แสดง  
ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
1. บรรยากาศทางวิชาการเอื้อต่อการเรียนรู้ 
2. อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องต่างๆ เพียงพอ 
3. โรงเรียนพรอ้มเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆแก่ชุมชน 
4. มีปัจจัยในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี 
5. มีถังขยะหลายจุด 
6. มีการจัดเขตพื้นท่ีรักษาความสะอาดให้นักเรียน
แต่ละช้ัน 
 
 
 
 
 
ด้านการมีส่วนร่วม 
1. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
2. มีองค์กรในชุมชนหลากหลาย 
3. ครูสนับสนุนเงินทุนส่วนตัวเพื่อการจัดการศึกษา 
 

12. นักเรียนบางส่วนใช้คำไม่สุภาพ ไม่ถูกกาลเทศะ 
13. นักเรียนบางส่วนสูบบุหรี่ในห้องน้ำโรงเรียนทำ
ให้นักเรียนคนอื่นเดือดร้อน 
 
 
 
 
 
ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
1. นักเรียน ชุมชน ยังท้ิงขยะไม่เป็นท่ี ยังใช้
ถุงพลาสติก  โฟม สูง 
2. กิจกรรม 5 ห้องชีวิตยังได้รับการพัฒนาน้อย 
3.ชุมชนยังใช้บริการโรงเรียนน้อย 
4. อุปกรณ์ภายในห้องเรียนไม่เอื้ออำนวยในการ
จัดการเรียนการสอน 
5. นักเรียนประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
6. นักเรียนขาดบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 
7. อาคารเรียนบางอาคารไม่พร้อมต่อการปฏิบัติการ 
8. นักเรียนขาดวินัยในการท้ิงขยะ 
9. ห้องน้ำบางห้องใช้งานไม่ได้ 
10. ห้องน้ำสกปรก ขาดการดูแลรักษาความสะอาด 
ด้านการมีส่วนร่วม 
1. ชุมชน องค์กรชุมชนยังให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียนและมีความรู้สึกหวงแหนโรงเรียนนอ้ย 
3. คณะกรรมการต่างๆท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง มีเวลาให้
โรงเรียนน้อย 
4. การประชาสัมพันธ์โรงเรียนมนี้อย 
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คณะทำงาน 
*********************************************************************** 
ที่ปรึกษา 

นายพิชัย  อารีการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 
 
คณะทำงาน 
 

1. คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนข้าราชการครู 
 

1.1 นายพิชัย  อารีการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน   ประธาน     
กรรมการ 

1.2 นายไพรัตน์  ทองถึง   ครู คศ. ๒(๓)             
กรรมการ 

1.3 นางสุลีพร  ลัภหาย   ครู คศ. ๒(๓)             
กรรมการ 

1.4 นางกมลชนก  สุดใจ   ครู คศ. ๒(๓)  
 กรรมการ 

1.5 นางสาวทิพยา  เกิดช่วย   ครู คศ. ๒(๓)  
 กรรมการ 

1.6 นางสุภาพร  เผือกเดช             ครู คศ. ๒  
 กรรมการ 

1.7 นางสาวนภาพร  บุญมี   ครู คศ. ๒  
 กรรมการ 

1.8 นายทศพร  เกื้อคลัง   ครู คศ. ๑  
 กรรมการ 

1.9 นางสาวธัญชนก บุญสุวรรณ์  ครู คศ. ๑    
 กรรมการ 

๑.๑๐นางสาวพชร เพชรรอด  ครูผู้ช่วย   
 กรรมการ 
๑.๑๑นางธญัญรัตน์ ขวญัเมือง  ครูผู้ช่วย   
 กรรมการ 
๑.๑๒นางสาวสุกฤตา คุ้มสุวรรณ  ครูผู้ช่วย   
 กรรมการ 
๑.๑๓นางสาวศิโรรัตน์  บำรุง           ครูผู้ช่วย              
กรรมการ  
๑.๑๔นางดวงใจ  เพชรชู   พนักงานราชการ  
 กรรมการ 
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๑.๑๕นางสาวอุมาพร พัฒพนัธ์  พี่เล้ียงเด็กพิการ  
 กรรมการ 

๑.๑๖นางเบ็ญจณีย์  ด้วงกูล   ครู คศ. ๓      กรรมการ/
เลขานุการ 

๑.๑๗นางสาวเรวดี  โส๊ะนุ้ย   ครู คศ. ๑      กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๑๘นางสาวอารียา  สวนกูล    ครูธุรการ      กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2. คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน  
 

2.1 ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ช้ัน ป.๑ นางจันสุดา  มีแก้ว 
2.2 ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ช้ัน ป.๒ นางอรวรรณ  นุราช  
2.3 ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ช้ัน ป.๓ นางจันทิพย์  จินดาวงศ์ 
2.4 ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ช้ัน ป.๔ นางโสภา  เพชรอาวุธ 
2.5 ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ช้ัน ป.๕ นางสาวสุนิสา สโมสร 
2.6 ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ช้ัน ป.๖ นางกนกพร  ไชยเพชร 
2.7 ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ช้ัน ม.๑ นางสาวจันทร์ทิมา  สโมสร 
2.8 ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ช้ัน ม.๒ นายสำเนียง  พยัคฆา 
2.9 ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ช้ัน ม.๓ นางสาวเนาวรัตน์  อุ้ยทอง 

 
     3. คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
        3.1 นายประพันธ์  ศะศิเดโช 
        3.2 นายถนอม  หงษ์ทอง 
        3.3 นายบุญลือ  จินดาวงศ์ 
        3.4 นางมัลลิกา สุขสวัสด์ิ 
 
    4. คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนนักเรียน/สภานักเรียน  

 
         4.1 เด็กหญิงลลิตา  ไชยเทพ 
         4.2 เด็กหญิงปสิตา  ซ้ายพิพันธ์ 

       4.3 เด็กหญิงนิศามณี  พยุหะ 
       4.4 เด็กหญิงนิชาภัทร  พยัคฆา  
       4.5 เด็กชายธีรภัทร  อุ้ยทอง 

 
 
 


