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โรงเรียนบ้านเขาปูน
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาปูน  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตำบลเขานิพันธ์  เป็นโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   ต้ังอยู่หมู่ท่ี 
๕ เทศบาลตำบลเขานิพันธ์  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีท่ีดินของโรงเรียนจำนวน  ๒  แปลง  รวม
พื้นท่ีท้ังหมด  ๔๐  ไร่  ๒ งาน  ๖๘ ตารางวา  ท่ีต้ังโรงเรียนปัจจุบันมีพื้นท่ี  ๑๐ ไร่  ๒ งาน  ๖๘  ตารางวา    
มีอาณาเขตท่ีต้ัง ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดถนนสาธารณะ 

ทิศตะวันออก ติดถนนสาธารณะ 
ทิศใต้  ติดถนนสาธารณะ 
ทิศตะวันตก ติดท่ีดินเอกชน 
 

ส่วนท่ีต้ังโรงเรียนเดิมมีพื้นท่ี  ๓๐ ไร่     ปัจจุบันได้แบ่งเป็นท่ีต้ังของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบ้านเขา
ปูนจำนวน ๓ ไร่  จัดทำเป็นสวนยางพันธุ์ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๒๔ ไร่ ส่วนหนึ่ง เป็น
สวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน ๓ ไร่ และเป็นท่ีต้ัง
ของโรงผสมปุ๋ยของชุมชนอีกส่วนหนึ่ง    

 

โรงเรียนบ้านเขาปูนก่อต้ังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเปิดสอนระดับประถมศึกษา ต่อมาป ีพ.ศ. ๒๕๔๔  ได้
เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการศึกษา ๒ ระดับคือ  
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 โรงเรียนบ้านเขาปูนเป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๕  ฝ่ายคือ               
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป          
และฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  โรงเรียนบ้านเขาปูนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีศรีตำบลในปีงบประมาณ 
๒๕๕๕  และเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
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จำนวนนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขาปนู 
 

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 
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ตารางที่ ๒  แสดงข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔) 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขท่ี อันดับ 
การศึกษา 

หมายเหตุ 
คุณวุฒ ิ 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 บุญม ี 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. 
เทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา 

คบ.
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 
ศษ.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 
พนักงาน
ราชการ 

พ ๑๘ - คบ. 
ธุรกิจศึกษา  

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

จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของโรงเรียนบ้านเขาปูนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้
พัฒนาประสบผลสำเร็จเป็นท่ีน่าภาคภูมิใจและสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้มาประเมินรอบ ๓ เมื่อวันท่ี ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาและผลงานอื่นๆท่ีน่าภาคภูมิใจมีดังนี้ 
 

 

ตัวบ่งชี้ 
 

น้ำหนัก
คะแนน 

 

คะแนน
ที่ได้ 

 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐ ๙.๔๓ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐ ๙.๑๖ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐ ๘.๖๙ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น ๑๐ ๘.๗๒ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐ ๙.๔๔ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕ ๔.๘๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
และต้นสังกัด 

๕ ๔.๖๗ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล 
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์สถานศึกษา 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๒.๙๑ ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ต้ังแต่คะแนน  ๘๐ คะแนนขึ้นไป         ใช่  ไม่ใช่ 

สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป  ๑๐  ตัวบ่งช้ี จากท้ังหมด  ๑๒  ตัวบ่งช้ี             ใช่  ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่  ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    
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สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 

คร้ังที่ ๖8 ระดับเขตพื้นที่ 
 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หมายเหตุ 
๒๑ ๑๕ ๕ รวม  ๔๑  เหรียญ 

ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ๔๔   รายการ    ได้รับรางวัล     ๔๑   รายการ        คิดเป็นร้อยละ   ๙๓.๑๘ 
 

สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
คร้ังที่ ๖8 ระดับภาคใต้ 

 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หมายเหตุ 
๒ ๒ ๐ รวม ๔ เหรียญ 

ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน  ๔   รายการ ได้รับรางวัล   ๔  รายการ        คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
 

สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
คร้ังที่ ๖9 ระดับเขตพื้นที่ 

 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หมายเหตุ 
1๙ 5 7 รวม  31  เหรียญ 

ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ๓8   รายการ    ได้รับรางวัล     31   รายการ        คิดเป็นร้อยละ   81.58 
 

สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
คร้ังที่ ๖9 ระดับภาคใต้ 

 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หมายเหตุ 
3 2 ๐ รวม 5 เหรียญ 

ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 5   รายการ ได้รับรางวัล   5  รายการ        คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
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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 
 

1.  ผลการทดสอบ NT ของช้ันประถมศึกษาปีท่ี 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 ของช้ันประถมศึกษาปีท่ี 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 
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ส่วนที่  ๒ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์  (Vision) 

โรงเรียนบ้านเขาปูน เป็นองค์กรหลักจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย 
  
พันธกิจ (Mission)  
 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระและจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ในด้านการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร  การคิดคำนวณ  การคิด
วิเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  ผลการทดสอบ
ระดับชาติ  ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงานหรือการทำงาน 

2. ปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่านิยมพื้นฐาน สุขภาวะท่ีดีและเห็นคุณค่าความเป็นไทย 
 3. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชนและท้องถิ่น 

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นและปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ 
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูยุคใหม่ รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 6. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล 
 
 
 
  

เพื่อมุ่งสู่ภาพความสำเร็จท่ีต้องการ  จึงกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นแนวทางสำหรับการเทียบเคียง
ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนดังนี ้

1.คุณภาพผู้เรียน 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
- คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรและมีค่านิยมหลักของคนไทย  12  

ประการ โดยมีสุขภาวะท่ีดี และคุณค่าความเป็นไทย 
- ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 
(ฉบับปรับปรุง 2561)  

- ผู้เรียนรู้จักหลีกเล่ียงจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดจนโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 -    สถานศึกษากำหนด เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีชัดเจน 

-    สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน 

เป้าประสงค์ ( Goal) 
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- สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
- สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
- สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสึารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ 
- มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 -    ครูและบุคลากรจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
 -    ครูและบุคลากรใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 -    ครูและบุคลากรบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 -    ครูและบุคลากร มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 -    ครูและบุคลากรมีการ แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

- ครูและบุคลากร พัฒนาตนเองสู่ศตวรรษท่ี 21 อย่างมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
- ครูและบุคลากรได้รับการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 
 

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

ปัญญาเป็นดวงแก้วของคนดี 
 

คำขวัญโรงเรียน 
 ยึดมั่นคุณธรรม  ก้าวล้ำวิชาการ  จิตเบิกบานถ้วนหน้า   พัฒนาเต็มศักยภาพ 
  
อัตลักษณ ์   (Identity)  
 รักษ์ไทย  ไหว้สวย  รวยยิ้ม 
 
ค่านิยมร่วม 

1. ประสานพลัง 
2. สรรสร้างศรัทธา 
3. มุ่งวิชาการ 
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มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
________________________________________________ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจำนวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี๑  คุณภาพขของผู้เรียน 
  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

          มาตรฐานท่ี๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
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  3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 3.5  
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

ส่วนที่  ๓ 
รายละเอียดของแผนงานโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

ประมาณการรายรับของสถานศึกษา 
 
๑. ประมาณการรายรับ 
๑.๑ ใช้ข้อมูลงบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับในปีท่ีผ่านมาเป็นตัวเทียบเคียงในการประมาณการใช้จ่าย 
๑.๒ รายรับเงินอุดหนุนรายหัว (รายหัวนักเรียน) ต่อคนต่อปี ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ ระดับประถมศึกษา  ๑,๙๐๐ บาท หรือ ๙๕๐ บาท ต่อภาคเรียน 
 ๑.๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ๓,๕๐๐   บาท หรือ  ๑,๗๕๐  บาท ต่อภาคเรียน 
๑.๓ เงินรายได้ของสถานศึกษา  เงินบริจาค  เงินอื่นๆ  โรงเรียนได้คาดคะเน  โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ท่ีจะ
ได้รับ นำผลการประมาณการรายรับนำเสนอในแบบตารางแสดงการประมาณการรายได้ของโรงเรยีน ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 ๑.๓.๑ งบประมาณคงเหลือจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) 

รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
๑. เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ๑๕๙,๕๗๓.๒๙  
๑.๑ ระดับประถมศึกษา   
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

รวมเงินอุดหนุนรายหัว ๑๕๙,๕๗๓.๒๙  
๒. เงินรายได้ของสถานศึกษา/เงินบริจาค/เงินอื่นๆ   
๒.๑ เงินรายได้สถานศึกษา ๑๑๙,๖๖๓.๐๓  
๒.๒ เงินอุดหนุนการศึกษาเรียนฟรี ๑๕ ปี ๓๖๒,๕๔๓.๐๑  
๒.๓ เงินโครงการอาหารกลางวัน -  

รวมงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๖๔๑,๗๗๙.๓๓  
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๑.๓.๒ ประมาณการรายรับ  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

รายการ งบประมาณ
คงเหลือปี
การศึกษา 
๒๕๖๓ 

งบประมาณปี
การศึกษา 
๒๕๖๔ 

(ประมาณการ) 

รวมงบประมาณ
ท้ังส้ิน 

หมายเหตุ 

๑. ค่าจัดการเรียนการสอน     

    ๑) เงินอุดหนุนรายหัว ๑๕๙,๕๗๓.๒๙ ๓๓๒,๒๘๕.๗๑ ๔๙๑,๘๕๙  

        ๑. ระดับประถมศึกษา(๑,๙๐๐)
( ) 
        ๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(๓,๕๐๐) ( ) 

    

รวม ๑๕๙,๕๗๓.๒๙ ๓๓๒,๒๘๕.๗๑ ๔๙๑,๘๕๙  

๒) ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ 
นักเรียนยากจน 

         ๑. ระดับประถมศึกษา
(๑,๐๐๐) 

      ๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(๓,๐๐๐)  

    

 ๒. ค่าหนังสือเรียน   ๕๖๐๗ ๒๘๖,๑๗๗ ๒๙๑,๗๘๔  

     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑(625x๑๘) 
     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒(619x๑๘) 
     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓(622x๑๘) 
     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔(673x๓๒) 
     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕(806x๒๔) 
     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖(818x๑๖) 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  (764x๓๑) 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  (938x๑๘) 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  (938x๑๘) 

 ๑๘,๖๒๕ 
11,142 
11,196 
21,536 
19,344 
13,088 
23,684 
25,433 
19,929 

  

๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน 8,013 32,120 40,133  

     ระดับประถมศึกษา 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

    

๔. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 990 63,180 64,170  

     ระดับประถมศึกษา 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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รายการ งบประมาณ

คงเหลือปี
การศึกษา 
๒๕๖๓ 

งบประมาณปี
การศึกษา 
๒๕๖๔ 

(ประมาณการ) 

รวมงบประมาณ
ท้ังส้ิน 

หมายเหตุ 

๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 72,560 50,800 123,360  
     ระดับประถมศึกษา 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

    

๖. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (๒๐) - 552,000 552,000  

๗. เงินรายได้สถานศึกษา  
(รายได้จากสวนยางพารา/ ค่าแผงขาย
อาหาร) 

119,663.03 119,663.03 239,326.06  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 374,316.32 4,426,225.74 4,800,583.06  

 
ประมาณการรายจ่ายของสถานศึกษา 
 

๒. ประมาณการรายจ่าย 
    โรงเรียนบ้านเขาปูนได้กำหนดกรอบแนวทางและวิธีการดำเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
    บริหารงบประมาณตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
    งบประมาณท่ีนำมาจัดสรรจำนวน     ๔๙๑,๘๕๙   บาท 
   ๑. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณ   ๑๒๒,๙๖๕   บาท  สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการงานประจำ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นเร่งด่วนดังนี้ 

ท่ี รายการ งบประมาณ (บาท) 
๑ รายการค่าตอบแทน - 
๒ รายการค่าใช้สอย 

๒.๑ ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าพาหนะ 
๒.๒ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/บำรุงรักษา- ซ่อมแซมแอร์-พัดลม 
๒.๓ ค่ากำจัดขยะ 
๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมราชการ 
๒.๕ ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
๒.๖ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
 

 
- 

๑๓,๐๐๐ 
- 
- 

7,000 
6,๐๐๐ 

๓ รายการวัสดุ 
๓.๑ วัสดุสำนักงาน 
๓.๒ ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง 
๓.๓ ค่าน้ำด่ืม 

- 
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ท่ี รายการ งบประมาณ (บาท) 
๔ ค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า,น้ำประปา) 

- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๙๐,๐๐๐ 

๕ ต้ังสำรองไว้สำหรับการดำเนินงานตามนโยบายและความจำเป็น
เร่งด่วน 

- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๗,๐๐๐ 

 
๒.๑ โครงการระดับการศึกษาปฐมวัย     - 
๒.๒ โครงการระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ท่ี รายการ แหล่งงบประมาณ (จำนวนเงิน) รวม 
เงิน
อุดหนุน
รายหัว 

เงิน
อุดหนุน
อื่น / 
นอกงบ 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงิน
บริจาค/
รายได้
สถาน 
ศึกษา 

 

                  งานบริหารวิชาการ 
๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 
๑๖๖,๘๐
๐ 

- ๑๐,๐๐๐ - ๑๗๖,๘๐๐ 

๒ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ๒๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 
๓ โครงการประกันคุณภาพภายใน ๑๐,๐๐๐ - - - ๑๐,๐๐๐ 
                 งานบริหารงบประมาณ 
๑ โครงการจัดทำพัฒนาการศึกษา/ 

แผนฏิบัติการประจำปี  
๑๐,๐๐๐    ๑๐,๐๐๐ 

๒ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 7,500    7,500 
๓ โครงการสนับสนุนงานบริหาร งาน

นโยบาย และค่าสาธารณูปโภค 
4,000    4,000 

๔ โครงการนิเทศแผนงาน/โครงการ  3,000    3,000 
               งานบริหารบุคลากร 
๑ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๔๙,๑๘๕    ๔๙,๑๘๕ 

              งานบริหารท่ัวไป 
๑ โครงการบริหารสถานศึกษาโดยใช้

แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ 
๒๖,๕๐๐    ๒๖,๕๐๐ 

๒ โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา ๑๖,๕๐๐    ๑๖,๕๐๐ 
๓ โครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ๖,๒๐๐    ๖,๒๐๐ 
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ท่ี รายการ แหล่งงบประมาณ (จำนวนเงิน) รวม 

เงิน
อุดหนุน
รายหัว 

เงิน
อุดหนุน
อื่น / 
นอกงบ 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงิน
บริจาค/
รายได้
สถาน 
ศึกษา 

 

                  งานกิจการนักเรียน 
๑ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ๑๘,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - - ๓๓,๐๐๐ 
๒ โครงการเด็กและเยาวชนสุขภาพดี ๑๖,๔๐๐ ๒๕,๐๐๐ - - 41,400 
๓ โครงการส่งเสริมและเสริมสร้างตาม

ความต้องการของผู้เรียน(พัฒนาผู้เรียน) 
๑๔,๗๐๐ - ๓๐,๘๐๐ - 45,500 

 

3. การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม 

 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 256๔ ของโรงเรียนบ้านเขาปูน เพื่อให้
โรงเรียนได้นำสู่การปฏิบัติในรูปของแผนงาน โครงการ และกิจกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงได้กำหนดตารางความสัมพันธ์และความสอดคล้อง  ดังต่อไปนี้ 
 

กรอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป ีปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   (จำนวนงบประมาณ  2๐๖,8๐๐  บาท) 
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

สิ่งที่จะทำ 
(แผนงาน/โครงการ) 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
-  โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านออก เขียน
ได้ระดับดี 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านคล่อง เขียน
คล่อง 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการฝึก คิด 
วิเคราะห์ คิด อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม 
๕. ร้อยละของนักเรียนท่ีใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร 
๖. ร้อยละของการวัดผลและประเมินผล 

๘๐ 
 

๗๐ 
 

7๘ 
 
 
 

๖๐ 
 

๙๐ 
 

๙๐ 

  ๑๗๖,๘๐๐ 
 

 
๓0,๐๐๐ 

 
 

 
 

     



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   ๒๕๖๔                                                              ๑๕ 

                                                                                โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

สิ่งที่จะทำ 
(แผนงาน/โครงการ) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

  7. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
เตรียมความพร้อมความพร้อมใน
การศึกษาต่อ 
8. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการ
วิเคราะห์ผู้เรียนและปรับพื้นฐาน 
๙. ร้อยละของผู้เรียนพิเศษเรียนร่วมที่
ได้รับการพัฒนาและส่งต่อ 
๑๐.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียง 
11.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายวิชาการ 
๑๒.ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
13. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี 
14.ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการ
ประเมินชุมนุม 
๑๕. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขัน
งานวิชาการและได้รับรางวัลต่างๆ 
๑๖. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้เรียนรู้ใน
สถานการณ์เกิดโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติ
ซ้ำ 

๘๐ 
 
 

๙๐ 
 

๑๐๐ 
 

๙๐ 
 
 

๘๐ 
 

๑๐๐ 
 

๙๕ 
 

๙๕ 
 

๕๐ 
 

๗๐ 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   (จำนวนงบประมาณ  1๑๙,9๐๐  บาท) 
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

สิ่งที่จะทำ 
(แผนงาน/โครงการ) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

เพื่อ
เสริมสร้าง/
ปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์
ผู้เรียน       

-โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจำ
ตำบล 
-โครงการเด็กและ
เยาวชนสุขภาพดี 
-โครงการส่งเสริม
และเสริมสร้างตาม
ความต้องการของ

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความประพฤติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิต
สังคม และจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด อยู่ในระดับดี 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น ในความเป็นไทยและเห็น
คุณค่าในภูมิปัญญาไทยอยู่ในระดับดี 
3. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับเหตุผลและ

๙๕ 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๘๕ 

3๓,๐๐๐ 
 
 
 

     41,400 
 

   45,500 
 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   ๒๕๖๔                                                              ๑๖ 

                                                                                โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

 

ผู้เรียน(พัฒนา
ผู้เรียน) 

ความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์
อยู่ในระดับดี 
๔. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีใน
ทุกด้าน และแสดงออกอย่างเหมาะสม
อยู่ในระดับดี 
๕ ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับอาหาร
กลางวันและอาหารเสริม (นม) 
6. ร้อยละของผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้
ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ตลอดจนโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ
อยู่ในระดับดี 
 
 

 
 

๘๕ 
 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  (จำนวนงบประมาณ  ๔๙,๑๘๕ บาท  เงินนอกงบประมาณ  -  บาท  ) 
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

สิ่งที่จะทำ 
(แผนงาน/โครงการ) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

- เพื่อส่งเสริม  
สนับสนุนให้ครู  
บุคลากรจัด
กระบวน 
การเรียนการ
สอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญให้มี
คุณภาพ 
 

-โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรสู่มือ
อาชีพ 
 
-โครงการครูจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนน้
ผู้เรียนเป็นสำคัญ   

1. ร้อยละของครูท่ีมีการวางแผนและ
กำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท่ีด้าน
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะท่ี
พึงประสงค์ 
2. ร้อยละของครูท่ีมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
3. ร้อยละของครูท่ีมีการออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและสติปัญญา 
4. ร้อยละของครูท่ีใช้ส่ือเทคโนโลยีแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญา 
5. ร้อยละของครูท่ีมีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 
๖.ร้อยละของครูท่ีให้คำแนะนำ คำปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิต 
๗. ร้อยละของครูท่ีมีการวัดและ

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๑๐๐ 
 

๙๐ 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 

๖๑,๐๐๐ 
 
 
 

๑๘,๖๘๕ 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   ๒๕๖๔                                                              ๑๗ 

                                                                                โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

 

ประเมินผลอย่างเป็นระบบเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ 
 
๘. ร้อยละของครูท่ีมีการวัดผลและ
ประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
๙. ร้อยละของครูท่ีมีการศึกษาวิจัย และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบแล้วใช้ผลในการปรับกิจกรรม
การสอน 
 ๑๐. ร้อยละของครู ท่ีทำแผนพัฒนา
ตนเองและดำเนินพัฒนาตนเองตามแผน 
๑๑. ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนา
ตนเองตามนโยบายต้นสังกัด 
12. ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนา
ตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ 
1๓. ร้อยละของครูท่ีประพฤติตัวเป็น
แบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
  

 
 
 

๙๐ 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

 

 
    

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (จำนวนงบประมาณ ๘๓,๗๐๐   บาท  ) 
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

สิ่งที่จะทำ 
(แผนงาน/โครงการ) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

- โครงการจัดทำ
แผนพัฒนา
การศึกษา  
แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
- โครงการพัฒนา
ข้อมลูสารสนเทศ 
- โครงการนิเทศ
แผนงาน/โครงการ 
-  โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 
-โครงการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้

1. ระดับคุณภาพของการวางแผน
กระบวนการบริหารสถานศึกษา 
2. ระดับคุณภาพของสถานศึกษามีการ
กำหนดค่าเป้าหมายทุกมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 
๓. ระดับคุณภาพการจัดทำและ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา/
แผนปฏิบัติการประจำปี 
4. ระดับคุณภาพของสถานศึกษาท่ี
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพและมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
๕. ระดับคุณภาพการนิเทศ ติดตาม 

๔ 
 

๕ 
 
 

5 
 

5 
๔ 
 
 

๔ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 
 

๗,๕๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒๖,๕๐๐ 
 
 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   ๒๕๖๔                                                              ๑๘ 

                                                                                โรงเรียนบ้านเขาปูน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

 

แผนเป็นเครื่องมือ 
-โครงการโรงเรียน
สวยด้วยมือเรา 
 
-โครงการบริหาร
จัดการแบบมีส่วน
ร่วม    
 
-โครงการสนับสนุน
งานบริหาร  งาน
นโยบาย และค่า
สาธารณูปโภค 
 

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
6. ระดับคุณภาพของการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
๗. ระดับคุณภาพการจัดทำระบบ
สารสนเทศและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
๘. ระดับคุณภาพของสถานศึกษาท่ีนำ
ผลการติดตามมาใช้วางแผนพัฒนา 
9. ระดับคุณภาพของความพึงพอใจใน
การจัดการศึกษาของผู้เกี่ยวข้อง 
๑๐. ระดับคุณภาพของรายงานประจำปี 
 

๔ 
 
 

๔ 
 

๔ 
 

๔ 
 

๔ 

๑๖,๕๐๐ 
 
 

๖,๒๐๐ 
 

 
 
๔,๐๐๐ 

     
 
 


