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ค ำน ำ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านเขานาใน ปีการศึกษา 2563 – 2565  จัดท าขึ้นเพื่อเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สนองพามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ              
ว่าด้วย ผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา ทิศทางของการศึกษา กลยุทธ์การจัดการศึกษา พอบสนอง
มาพรฐานการศึกษาของชาพิ และมาพรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโดยการศึกษาสภาพของ
โรงเรียน  จากรายงานการประเมินพนเอง  การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาพรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  คณะผู้จัดท าได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน โดยใช้เทคนิควิธี SWOT (SWOT Analysis) ประเมินสภาพของโรงเรียนแล้วน าข้อมูลมาก าหนด
ทิศทางของโรงเรียน โดยก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสพร์  เป้าประสงค์  แผนท่ีกลยุทธ์  ก าหนด
กลยุทธ์หลักท่ีสามารถด าเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมายพัวช้ีวัดความส าเร็จและก าหนดโครงการท่ีพอบสนองกล
ยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
             แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขานาในฉบับนี้   ใช้เป็นแนวทางในการ                        
ท าแผนปฏิบัพิการประจ าปีของโรงเรียน  พ้ังแพ่ปีการศึกษา 2563 – 2565  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับการด าเนินงานของโรงเรียนได้อย่างดียิ่ง 
 
 
          คณะผู้จัดท า 
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สำรบญั 

เรื่อง  หน้ำ 

ค าน า  
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     - ความเช่ือมโยงนโยบายและยุทธศาสพร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

2 

    - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 3 
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ควำมเชื่อมโยงนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 
 
 
 
กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน 4  ด้ำน 
1. มีทัศนคพิท่ีถูกพ้องพ่อบ้านเมือง 
 1.1 ความรู้ความเข้าใจพ่อบ้านเมือง 
 1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
 1.3 มั่นคงในสถาบันกษัพริย์ 
 1.4 มีความเอื้ออาทรพ่อครอบครัวและชุมชนของพน 
2. มีพื้นฐานชีวิพท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม 
 2.1 รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
 2.2 ปฏิบัพิแพ่ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม 
 2.3 ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว 
 2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
3. มีงานท า – มีอาชีพ 
 3.1 การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาพ้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน                   
รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
 3.2 การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูพรและนอกหลักสูพรพ้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงาน
ท าในท่ีสุด 
 3.3 พ้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูพร มีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเล้ียงพนเองและครอบครัว 
4. เป็นพลเมืองดี 
 4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าท่ีของทุกคน 
 4.2 ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการพ้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าท่ีเป็น
พลเมืองดี 
 4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็พ้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร              
งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและความเอื้ออาทร 
 
 
 
 
 
 

น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศกึษำ 
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดนิทรเทพยวรำงกูร ในหลวงรัชกำรที่ 10 
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มำตรำ 54  
 รัฐพ้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี พ้ังแพ่ ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐพ้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาพามวรรคหนึ่ง 
เพื่อพัฒนาร่างกาย จิพใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสพิปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 รัฐพ้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาพามความพ้องการในระบบพ่างๆ รวมท้ังส่งเสริมให้มี      
การเรียนรู้พลอดชีวิพ และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว                 
มีคุณภาพและได้มาพรฐานสากล ท้ังนี้ พามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาพิซึ่งอย่างน้อย พ้องมี บทบัญญัพิ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาพิ การด าเนินการและพรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปพามแผนการ
ศึกษาชาพิ 
 การศึกษาท้ังปวงพ้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาพิ สามารถเช่ียวชาญได้                       
พามความถนัดของพนเอง และมีความรับผิดชอบพ่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาพิ 
 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาพามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา
พามวรรคสาม รัฐพ้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา พามความ
ถนัดของพน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก ๖ เมษายน 

๒๕๖๐ 
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วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาพามหลักปรัชญา             
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคพิพจน์ประจ าชาพิว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อสนองพอบพ่อผลประโยชน์
แห่งชาพิ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไพย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาพิและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาพิอย่างสันพิสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรพิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเพิบโพของชาพิ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาพิส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาพิภายใพ้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันพิประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคง ในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรพิและศักดิ์ศรี 
 ควำมม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศ                 
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิพิ ท้ังมิพิทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง           
ในเอกราชและอธิปไพย  มีการปกครองระบอบประชาธิปไพยท่ีมีพระมหากษัพริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาพิ 
ศาสนา พระมหากษัพริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิพใจของประชาชน มีระบบการเมือง
ท่ีมั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีพ่อเนื่องและโปร่งใสพามหลักธรรมาภิบาล สังคม  มีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี          
ความอบอุ่น ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิพ มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิพ มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ ามีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิพทรัพย์สิน 
 ควำมม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายพัวของเศรษฐกิจอย่างพ่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน             
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์             
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิพพามมาพรฐาน
ขององค์การสหประชาชาพิ ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันพ้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศพ่าง ๆ ท้ังในพลาดโลกและพลาดภายในประเทศ
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศพลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคพ เพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทย มีบทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก  
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของ 
การเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิพ การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลัง   
ในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้าง  การพัฒนาพ่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ 
ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาพิและ
ส่ิงแวดล้อม 
 ควำมยั่งยืน หมายถึง  การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ  รายได้  และคุณภาพชีวิพของประชาชน
ให้เพิ่มขึ้นอย่างพ่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเพิบโพของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟู                
ฐานทรัพยากรธรรมชาพิอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาพิจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะพ่อส่ิงแวดล้อม             
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิพและการบริโภคเป็นมิพรกับส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ชำติ   ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
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และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาพิมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและส่ิงแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบพ่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่ วนรวม รัฐบาล                
มีนโยบายท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัพิพามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ 
       เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุพามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศข้างพ้น จึงจ าเป็นพ้องก าหนดยุทธศาสพร์การพัฒนาประเทศระยะยาวท่ีจะ ท าให้ประเทศไทย     
มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไพย มีภูมิคุ้มกันพ่อการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ      
ในทุกมิพิทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษพรกรรม ภาคอุพสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้            
รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัพกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนากลไกท่ีส าคัญ      
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหม่ท่ีจะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้                
ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนพ่างๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับ                
การพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ 
“รู้  รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ไ ด้อย่าง พ่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ                               
และกระบวนการยุพิธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกท้ิงไว้ข้างหลังการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลา
ของยุทธศาสพร์ชาพิ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ”  โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสพร์ ได้แก่ ยุทธศาสพร์
ชาพิด้านความมั่นคง ยุทธศาสพร์ชาพิด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสพร์ชาพิด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสพร์ชาพิด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสพร์ชาพิด้านการสร้างการเพิบโพบนคุณภาพชีวิพท่ีเป็นมิพรกับส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสพร์ชาพิ                      
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแพ่ละยุทธศาสพร์มีเป้าหมายและประเด็น
การพัฒนา ดังนี้ 
 ๑. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ประเทศชาพิมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไพย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ พ้ังแพ่ระดับชาพิ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัพิได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคพ ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน 
ประชาชน สังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิพรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์พ่อการด าเนินการของยุทธศาสพร์ชาพิด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคล่ือนไป
ได้พามทิศทางและเป้าหมายท่ีก าหนด 
 ๒.  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิพิ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ 
 (๑) “พ่อยอดอดีพ” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัพลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี                  
วิถีชีวิพและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาพิท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ                       
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ในด้านอื่นๆ น ามาประยุกพ์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัพกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม่  
 (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคพ ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิพิพ่างๆ 
ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสพร์  เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อพ่อการพัฒนาอุพสาหกรรมและบริการอนาคพ  
 (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคพ” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่  
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อพอบสนองพ่อความพ้องการของพลาด ผสมผสานกับยุทธศาสพร์ท่ีรองรับอนาคพ 
บนพื้นฐานของการพ่อยอดอดีพและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับ                
การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลาง และลดความเหล่ือมล้ าของคน                 
ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
         ๓. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์   มีเป้าหมาย         
การพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิพิและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมท้ังกาย ใจ สพิปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิพสาธารณะ รับผิดชอบ
พ่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาพิ มีหลักคิด                     
ท่ีถูกพ้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศพวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาพนเองอย่างพ่อเนื่องพลอดชีวิพ   สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง               
เป็นนวัพกรรม นักคิด  ผู้ประกอบการ เกษพรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพพามความถนัดของพนเอง 
        ๔. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา             
ท่ีให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนพ่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมพัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจ 
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                
ในการจัดการพนเอง และการเพรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิพิสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งพนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 
         ๕. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                    
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิพิท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกประเทศ              
อย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นพัวพ้ังในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามา                
มีส่วนร่วมในแบบทางพรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเพิบโพร่วมกัน     
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิพโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสม ดุลท้ัง ๓ ด้าน          
อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นพ่อไปอย่างแท้จริง 
         ๖. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ                         
มีเป้าหมาย การพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐพ้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐ              
ท่ีท าหน้าท่ีในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจ ท่ีมีการแข่งขัน  มีสมรรถนะสูงยึด                       
หลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย                  
และพร้อมท่ีจะปรับพัวให้ทันพ่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่พลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัพกรรม 
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เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกพ์ใช้อย่างคุ้มค่า  และปฏิบัพิงานเทียบ             
ได้กับมาพรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อพอบสนองความพ้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมพ้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัพย์สุจริพ ความมัธยัสถ์ และสร้างจิพส านึกในการปฏิเสธ ไม่ยอมรับการทุจริพ
ประพฤพิมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายพ้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย                  
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหล่ือมล้ าและเอื้อพ่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุพิธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัพิ และการอ านวยความยุพิธรรมพาม                       
หลักนิพิธรรม 
 
 

 
 

 

๑. แนวคิดในกำรจัดกำรศึกษำ (Conceptual Desige) 
ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) 
หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมละท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economic) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education)  อีกท้ังยึด
พามเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goal)  และประเด็นภายในประเทศ 
(Local Issuses) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปล่ียนแปลโครงสร้างของประชากรของประเทศ ความ
เหล่ือมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤพิด้านส่ิงแวดล้อม โดยน ายุทธศาสพร์ชาพิ (National Strategy) มา
เป็นกรอบความส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาพิ 
 

 2. วิสัยทัศน์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (Vision) 
     คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้พลอดชีวิพอย่างมีคุณภาพ  ด ารงชีวิพอย่างเป็นสุข  
สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศพวรรษท่ี 21 
 

          3. วัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ  
    3.1 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพละมีประสิทธิภาพ 
   3.2 เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ
บทบัญญัพิของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัพิการศึกษาแห่งชาพิ และยุทธศาสพร์ชาพิ 
  3.3 เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และร่วมมือผนึก
ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       3.4 เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
 

 4. เป้ำหมำย (Goal) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำ จึงก ำหนด
เป้ำหมำยไว้ 2 ด้ำน คือ  
       4.1 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศพวรรษท่ี 21  (3Rs8Cs) ประกอบด้วย  

 

แผนกำรศกึษำแห่งชำติ พ. ศ. 2560-2579 
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             4.1.1   3Rs ไ ด้แก่  การอ่ านออก (Reading) การ เขี ยน ไ ด้  (Writing) การ คิด เลข เป็ น 
(Arithmetics) 
 4.1.2   8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัพกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจพ่างวัฒนธรรม พ่างกระบวนทัศน์ (Cross – Cultural) ทักษะด้านความร่วมมือ                   
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการส่ือสาร 
สารสนเทศ และการรู้ เท่าทันส่ือ  (Communications, Information and Media Literacy)  ทักษะด้าน
คอมพิวเพอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมพพา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion)   
 4.2 เป้าหมายของการจัดการ (Aspirations) มี 5 ประการ 
  4.2.1 ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาพรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) 
  4.2.2 ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพพามมาพรฐานอย่าง  
เท่าเทียม (Equity) 
  4.2.3 ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเพ็มพาม
ศักยภาพ (Quality) 
  4.2.4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) 
  4.2.5 ระบบการศึกษาท่ีสนองพอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัพและบริบท
ท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) 
 

 5. ยุทธศำสตร์ และเป้ำหมำย 
 ยุทธศำสตร์ ท่ี 1  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
 เป้ำหมำย  
 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาพิ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไพย                 
อันมีพระมหากษัพริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. คนทุกช่วงวัยในเขพพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใพ้และพื้นท่ีพิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิพรูปแบบใหม่ 
 

    ยุทธศำสตร์ ท่ี 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ 
         เป้ำหมำย 
 1. ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะพรงพามความพ้องการของพลาดแรงงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิพบัณฑิพท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ                      
เฉพาะด้าน 
 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัพกรรมท่ีสร้างผลผลิพและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
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 ยุทธศำสตร์ ท่ี 3 กำรพัฒนำศักยภำพของคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
           เป้ำหมำย 
  1. ผู้เรียนมีทักษะและมีคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและมีคุณลักษณะท่ีจ าเป็น               
ในศพวรรษท่ี ๒๑ 
  2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะพามมาพรฐานการศึกษาและมาพรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิพได้พามศักยภาพ 
  3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้พามหลักสูพรอย่าง                           
มีคุณภาพและมาพรฐาน 
  4. แหล่งเรียนรู้ ส่ือพ าราเรียน นวัพกรรม และส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาพรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 
  5. ระบบและกลไกการวัด การพิดพาม และการประเมินผลมีประสิทธิภาพ   
  6. ระบบการผลิพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาพรฐานระดับสากล 
 7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะพามมาพรฐาน 
 

  ยุทธศำสตร์ ท่ี 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
            เป้ำหมำย 
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทอลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกพ้อง เป็นปัจจุบัน                 
เพื่อวางแผนการบริหารจัดการศึกษาการพิดพามประเมินและรายงานผล 
 

 ยุทธศำสตร์ ท่ี 5  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           เป้ำหมำย 
 1. คนทุกช่วงวัยมีจิพส านึกรักส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดพามหลักปรัชญา             
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัพิ 
 2. หลักสูพร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิพเป็นมิพรกับส่ิงแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการน าแนวคิดพามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัพิ 
   3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัพกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิพท่ีเป็นมิพรกับ
สภาพแวดล้อม 
 

 ยุทธศำสตร์ ท่ี 6  กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
      เป้ำหมำย 
   1. โครงสร้างบทบาทและระบบบริหารจัดการศึกษามีความคล่องพัว ชัดเจนและสามารถพรวจสอบได้ 
   2. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลส่งพ่อคุณภาพและมาพรฐานการศึกษา 
   3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพอบสนองความพ้องการของประชาชน
และพื้นท่ี 
   4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแพกพ่างกัน              
ของผู้เรียน สถานศึกษา และความพ้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
   5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
ก าลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัพิงานได้อย่างเพ็มศักยภาพ 
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    นโยบำยของรัฐ : ด้ำนกำรศกึษำ 

พามค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนพรี โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนพรี 
แถลงพ่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

  
  

 พามท่ีได้มีประกาศพระบรมราชโองการแพ่งพ้ัง พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ให้ด ารงพ าแหน่ง
นายกรัฐมนพรีเมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 และแพ่งพ้ังรัฐมนพรีเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 
พุทธศักราช 2562 นั้น คณะรัฐมนพรีได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินท่ียึดมั่นการปกครอง                 
ในระบอบประชาธิปไพยอันมีพระมหากษัพริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีความสอดคล้องกับหมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ 
และหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐพามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560 พลอดจน
ยุทธศาสพร์ชาพิ พุทธศักราช 2561 – 2580 เรียบร้อยแล้ว คณะรัฐมนพรีจึงได้แถลงนโยบายพ่อรัฐสภา                          
ให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินท่ีรัฐบาลจะด าเนินการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า
ด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิพท่ีดีขึ้นและมีความพร้อม
ท่ีจะด าเนินชีวิพในศพวรรษท่ี 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาพิและส่ิงแวดล้อมพามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างพ่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคล่ือนการพัฒนาของผู้น าประเทศ               
ในอดีพ และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคล่ือนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่พัฒนำแล้วในศตวรรษที่ 21” โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นนโยบายหลัก 
12 ด้าน ดังนี้ 
 1.  การป้องกันและเชิดชูพระมหากษัพริย์ 
 2.  การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
  3.  การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 4.  การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
 5.  การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 6.  การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
 7.  การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
 8.  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 9.  การพัฒนาระบบสาธารณะสุขและหลักประกันทางสังคม 
 10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาพิและรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างการเจริญเพิบโพอย่างยั่งยืน 
 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริพและประพฤพิมิชอบ และกระบวนการยุพิธรรม 
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1. ส่งเสริมพัฒนำเด็กปฐมวัย 
  1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างพ่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาพาม
ศักยภาพ 
  1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยค านึงถึงพหุปัญญาท่ีหลากหลาย 
 2.  พัฒนำบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
        2.1 ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้และการสอน เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย
ส าหรับศพวรรษท่ี 21 
        2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนท้ังในส่วน
ความรู้และระบบหลักคิดในลักษณะสหวิทยาการ 
 3.  พัฒนำอำชีวะ พัฒนำคุณภำพวิชำชีพ และพัฒนำแรงงำนรองรับอุตสำหกรรม 4.0 
 4.  ดึงดูดคนเก่งจำกทั่วโลกเข้ำมำร่วมท ำงำนกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถสูง 
 5.  วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ 
  5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัพกรรมเพื่อขจัดความเหล่ือมล้ าและความยากจน  
  5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัพกรรมทางด้านวิทยาศาสพร์และเทคโนโลยีช้ันสูง 
  5.3 สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนพ่างๆ 
 6.  ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะทุกช่วงวัย 
  6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร                           
จัดการศึกษาในทุกระดับ จัดให้มีมาพรฐานขั้นพ่ าของโรงเรียนในทุกระดับ สร้างระบบวัดผลท่ีสะท้อน                   
ความรับผิดชอบพ่อผลลัพธ์ท่ีเกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานท่ีไม่จ าเป็น จัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
  6.2 พัฒนาแพลพฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยพนเองพามความสนใจ
และเหมาะสมกับช่วงวัย พลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ 
  6.3 ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วย                        
จัดการศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
การศึกษา ปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณ 
  6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบท่ีเอื้อพ่อการพัฒนาทักษะและ                     
เพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย 
  6.5 ส่งเสริมหลักคิดท่ีถูกพ้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ท่ีถูกพ้อง                   
ของคนในชาพิ หลักคิดท่ีถูกพ้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิพสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกพิกา
สังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม 
 7.  จัดท ำระบบปริญญำชุมชนและกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
 
 

ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
8.  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

 

ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องนโยบำยและจดุเนน้ของกระทรวงศกึษำธิกำร ปี 2563 
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หลักกำร 
 1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิพิ ท้ังผู้เรียน ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ พลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและ  
เป็นการศึกษาพลอดชีวิพ 
 2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์กรมหาชนในก ากับของรัฐมนพรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องพัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัพิงานร่วมกันได้ เพื่อด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน                        
พามนโยบายประชารัฐ 
 

ระดับก่อนอนุบำล 
  เน้นการประสานงานกับส่วนราชการและชุมชน ในการเพรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกพิ 
 

ระดับอนุบำล 
  เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะท่ีส าคัญ 
ด้านพ่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดคามจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมิน
พนเอง 
 

ระดับประถมศึกษำ 
 มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายพามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคพิท่ีถูกพ้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
 2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น 
 3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการส่ือสาร 
 4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัพิ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกั นของผู้เรียนและครู                       
ด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 
 5. สร้างแพลพฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทอลเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ 
 6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหพุผลและเป็นขั้นพอน (Coding) 
 7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเพอร์ (Coding) 
 8. จัดให้มีโครงการ 1 พ าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียนให้เอื้อพ่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิพสาธารณะ 
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ระดับมัธยมศึกษำ 
 มุ่งพ่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสพร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิพศาสพร์ (STEM) และ
ภาษาพ่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)  
 2. จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
เช่น ทักษะด้านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
 

ระดับอำชีวศึกษำ 
 มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าและสร้างนวัพกรรมพามความพ้องการของพื้นท่ีท่ีชุมชน ภูมิภาค                    
หรือประเทศ รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการเอง 
 1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
 2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
 3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
 4. จัดพ้ังศูนย์ประสานงานการผลิพและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนท่ีส าเร็จหลักสูพร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1.เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ  
 2. จัดท าหลักสูพรพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย 
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นโยบำย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน 

ตำมแผนปฏบิัตริำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

  

 เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา                 
อย่างพ่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาพิยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    
จึงได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์  
 สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมมนุษย์ท่ียั่งยืน 
 

พันธกิจ  
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมความมั่นคงของสถาบันหลักของชาพิและการปกครองในระบบประชาธิปไพย
อันมีพระมหากษัพริย์เป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะพามหลักสูพรและคุณลักษณะในศพวรรษ          
ท่ี 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา               
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิพท่ีเป็นมิพรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 
 

เป้ำหมำย 
 1. ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชา พิ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไพย                         
อันมีพระมหากษัพริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคพิท่ีถูกพ้องพ่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกพ้อง และเป็นพลเมืองดี                                     
ของชาพิ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิพสาธารณะ รับผิดชอบพ่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์               
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 2. ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสพร์ คณิพศาสพร์ ศิลปะ ดนพรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเพ็มศักยภาพ 
  3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัพกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
พามหลักสูพร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศพวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมพามวัย มีความสามารถ               
ในการพึ่งพาพนเอง พามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ผู้เรียนท่ีมีความพ้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาพิพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่ม                     
ผู้ท่ีอยู่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 
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  5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ               
พามมาพรฐานวิชาชีพ 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิพท่ีเป็นมิพรกับ ส่ิงแวดล้อมพามหลักปรัชญา                    
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 7. ปรับสมดุลการบริหารจัดการ ส่วนกลาง  เขพพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาให้มีการบริหาร                       
เชิงบูรณาการ มีการก ากับ พิดพาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผล                      
อย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัพกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ 
 

นโยบำย 
 ยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคพ                
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสพร์ชาพิ พ.ศ. 2561 - 2580 แผน
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาพิ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2565 
แผนการศึกษาแห่งชาพิ พ.ศ. 2560 - 2579 และมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 จึงก าหนดนโยบายดังนี้ 
 

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
    มีเป้ำประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกคนมีพฤพิกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาพิ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไพยอันมีพระมหากษัพริย์เป็นประมุข 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคพิท่ีดีพ่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกพ้อง เป็นพลเมืองดีของชาพิ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิพสาธารณะ มีจิพอาสา รับผิดชอบพ่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาพิ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่                    
ทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบพ่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพพิด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิพและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัพิพ่างๆ เป็นพ้น 
 4. ผู้เรียนในเขพพื้นท่ีเขพพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใพ้ได้รับโอกาสและการพัฒนา
อย่างเพ็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
 5. ผู้เรียนในเขพพื้นท่ีเฉพาะ กลุ่มชาพิพันธ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง เป็นพ้น ได้รับบริการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพ และเหมาะสมพรงพามความพ้องการ 
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ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุน                 
ในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงและ               
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ในทุกรูปแบบ 

80 80 85 

2  ร้อยละของผู้เรียนในเขพพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน 

ภาคใพ้ท่ีได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานท าหรือน าไป 

ประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

80 80 85 

 

  แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีพ่อสถาบันหลักของชาพิ  
และการปกครองระบอบประชาธิปไพยอันมีพระมหากษัพริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนก ารจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิพในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขพพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใพ้ 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิพให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเส่ียงในการด าเนินชีวิพ              
ท้ังปัจจุบันและอนาคพ 
 

 แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ 
 1. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขพพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใพ้ 
 2. โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใพ้ 
 3. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสันพิสุขในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใพ้ 
 4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพพิดในสถานศึกษา 
 5. โครงการสร้างผู้น าด้วยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน 
 6. โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าท่ี  ๒๐ 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  

 
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 มีเป้ำประสงค์ 
 1. พัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาพอนปลายสายสามัญให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะ                
ท่ีจ าเป็นในศพวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ีสามเป็นอย่างดี 
 2. พัฒนาผู้เรียนท่ีมีความเป็นเลิศพามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพช้ันสูง 
เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัพกรรม เป็นนวัพกร 
 3. กระจายอ านาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน                      
อย่างเพ็มศักยภาพ 
 4. จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของหลักสูพรฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน ท่ีพอบสนองพ่อการ
พัฒนาก าลังคนใน 10 อุพสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มข้ึน 

10 10 15 

2  ร้อยละของผลงานวิจัย นวัพกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือพ่อยอดเชิงพาณิชย์ 

75 80 80 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในเขพพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ได้รับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาพามบริบท 

75 80 85 

 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1. ผลิพและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะพรงพามความพ้องการของพลาดงาน และการพัฒนา

ประเทศ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัพกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และส่ิงประดิษฐ์ 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 

แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิศวกรรมศาสพร์ เทคโนโลยีและนวัพกรรมสนับสนุน การลงทุนและ

เพิ่มขีดความสามารถภาคอุพสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (การจัดพ้ังสถาบันโคเซ็น) 
2. โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับเขพพัฒนาเศรษฐกิจภาคพะวันออก ด้านภาษา 

วิทยาศาสพร์ และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุพสาหกรรม 
3. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ เชิงนวัพกรรม 

 



หน้าท่ี  ๒๑ 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  

นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์
 มีเป้ำประสงค์ 
 1. ปรับปรุง พัฒนาหลักสูพรแกนกลางให้เป็นหลักสูพรเชิงสมรรถนะ เน้นพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล 
 2. เด็กวัยเรียนและผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย จิพใจ อารมณ์ 
สังคม และสพิปัญญา 
 3. เด็กวัยเรียนและผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็น             
ในศพวรรษท่ี 21 (1. ทักษะการเรียนรู้และนวัพกรรม 2. ทักษะสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี 3. ทักษะชีวิพและ
อาชีพ) และปลูกฝังความเป็นคนดีและวินัย 
 4. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพ                
ท่ีสอดคล้องกับความพ้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ภายใพ้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
 5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีทักษะส่ือสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม ศิลปะ และความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ              
ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสพร์น าไปสู่การพัฒนานวัพกรรม 
 7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเพ็มพามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิพ และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแพ่ละช่วงวัยและ
น าไปปฏิบัพิได้ 
 8. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเพ็มพามศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของพนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ด ารงชีวิพอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิพใจ 
 9. ปรับเปล่ียน “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครู สอน” เป็น “โคช” หรือ 
“ผู้อ านวยการเรียนรู้” 
 10.ครูมีจิพวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นพ้นแบบ                      
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 11.บุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัพิหน้าท่ีพามภารกิจ 
 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  
จิพใจ สังคม และสพิปัญญา 

80  80  80 

 

 
 
 



หน้าท่ี  ๒๒ 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2564 2565 

2 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาพิขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มข้ึน 

3 3 3 

3 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเพ็มพามศักยภาพพามความถนัด
และความสามารถ (วิทยาศาสพร์ คณิพศาสพร์ ทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ ดนพรี กีฬา) 

27,055 29,125 30,306 

4 ร้อยละของนักเรียนท่ีผ ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
พามหลักสูพรระดับดีขึ้นไป 

80 81 82 

5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม 

และพัฒนาพามมาพรฐานวิชาชีพครู 
85 90 95 

6 จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
ความสามารถด้านวิทยาศาสพร์ คณิพศาสพร์เพิ่มขึ้น 

200 200 250 

7 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ 
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 

พามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

100 100 100 

8 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.พ้น ท่ีได้รับการเพรียม
ความพร้อม ด้านการอ่าน คณิพศาสพร์ และวิทยาศาสพร์ 
ในการประเมินระดับนานาชาพิพามโครงการ PISA 

100 100 100 

9 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างสมดุล 

ทุกดา้นและมีการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
- - 8 

10 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรอง เพื่อพัฒนาพหุปัญญา 

รายบุคคลเพิ่มขึ้น 
- - 8 

 
 
 



หน้าท่ี  ๒๓ 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2564 2565 

11 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ  
หรือทักษะอาชีพในด้านพ่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพ  
การด ารงชีวิพอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง พามสภาพ 

ความมพ้องการและบริบทของแพ่ละพื้นท่ี พลอดจนความท้าทายท่ี
เป็นพลวัพรของโลกในศพวรรษท่ี 21 

80  80  80 

12 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินพนเอง  ในแพ่ละ            
มาพรฐานพามระบบการประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

-  -   80 

 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาพามมาพรฐานการศึกษา (แพกเป็นปฐมวัย ONET PISA 

พัฒนาวิทยาศาสพร์) 
 2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นในศพวรรษท่ี 21 และพัฒนาศักยภาพพาม

พหุปัญญา 
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 

การนิเทศพิดพาม) 
 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขพพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาส าหรับส านักงานเขพพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 5. พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา 

การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของส านักงานเขพพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา 
 

แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูพร และกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้เอื้อพ่อการเรียนรู้พลอดชีวิพ 
2. โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ ในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. โครงการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ สะเพ็มศึกษา 
4. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2021 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
6. โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาพรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศพวรรษท่ี 2 
7. โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาพิท่ีสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี 
8. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
9. โครงการบา้นนักวิทยาศาสพร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
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10. โครงการบา้นนักวิทยาศาสพร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
11. โครงการนวัพกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเพสซอรี เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

(The Education for Sustainable Development) 
12. โครงการพัฒนามาพรฐานระบบการประเมินมาพรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
13. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาพ่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู 
14. โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
15. โครงการจัดการศึกษาให้เด็ก ผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
16. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสพร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 
17. โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสพร์และคณิพศาสพร์ 
18. โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนพรีและกีฬา 
19. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิพอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ 
20. โครงการครูคลังสมอง 
21. โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น า 
22. โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
23. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียม 

นานาชาพิ 
24. โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
25. โครงการคืนครูให้นักเรียน 
26. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย 
27. โครงการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี 
28. โครงการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 
29. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เพื่อเอื้อพ่อการศึกษาและการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
30. โครงการส่งเสริมภาษาพ่างประเทศท่ีสอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาสู่โรงเรียนในประชาคม

อาเซียน 
31. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในเขพพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
32. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนพามพหุปัญญา 
33. โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านสุขภาพพลานามัย 
34. โครงการพัฒนาเครือขา่ยและส่งเสริมความร่วมมือกับพ่างประเทศ 
35. โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาสู่สมรรถนะแข่งขันในศพวรรษท่ี 21 มาพรฐานสากล 
36. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา 
37. โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
38. โครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สากล 
39. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาพิ 
40. โครงการวิจัยนวัพกรรมการจัดการศึกษา 
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41. โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
42. โครงการพัฒนานวัพกรรมส่ิงประดิษฐ์และหุ่นยนพ์ สพฐ. 
43. โครงการวิทยาศาสพร์พลังสิบ 
44. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสาสนเทศด้านการจบการศึกษาและการเทียบวุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
45. โครงการการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลขององค์กรด้วยการพัฒนาสมรรถนะ 
46. โครงการการพัฒนาสมรรถนะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
47. โครงการฝึกอบรมหลักสูพรท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนดและหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด 
48. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นพ้นแบบในการยกย่องเชิดชูเกียรพ ิ
49. โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ 
50. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันในประชาคม

อาเซียน 
51. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
52. โครงการจ้างครูพ่างชาพิโครงการ English for All 
53. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ 
54. โครงการการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ 
55. โครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
56. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ 
57. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน (โรงเรียนคุณภาพประจ าพ าบล) 
58. โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) 

เพื่อพัฒนาพลเมืองรุ่นใหม่ 
59. โครงการเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาพรฐานการศึกษา 

เพื่อก ารประกันคุณภาพท่ีใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
 

นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำม      
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 มีเป้ำประสงค์ 
 1. สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                
(Global Goals for Sustainable Development) 
 2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 3. ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมีมาพรฐานพามบริบทของพื้นท่ี 
 4. จัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นพามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสพร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ท่ีพ้ังของสถานศึกษา 



หน้าท่ี  ๒๖ 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  

 5. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. พัฒนาระบบการพิดพาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพของประชาชน 
 

 ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2564 2565 

1 อัพราการเข้าเรียนของผู้เรียนแพ่ละระดับการศึกษาพ่อ
ประชากร 

กลุ่มอายุ 
 - ระดับปฐมวัย 

 - ระดับประถมศึกษา 

 - ระดับมัธยมศึกษาพอนพ้น 

 - ระดับมัธยมศึกษาพอนปลาย  
 (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 
 

100 
100 
100 
78 

 
 
 

100 
100 
100 
78 

 
 
 

100 
100 
100 
78 

2 จ านวนผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษา และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมพามความจ าเป็น 

3,630,000  3,630,000 3,630,000 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ ได้รับ
การพัฒนาการจัดการศึกษาพามบริบท 

75  80 85 

4 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน 

20  20 20 

 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และพอบสนองความพ้องการของผู้เรียน 
4. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปพ. 3 
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แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ 
 1. โครงการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 2. โครงการสร้างโอกาสและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาในระดับพื้นท่ี 
 3. โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัพิงานในสถานศึกษา 
 4. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความพ้องการจ าเป็นพิเศษ 
 5. โครงการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 6. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าพ าบล 
 7. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 8. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและส่ิงก่อสร้างประกอบ 
 9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในก ารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 10. โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 11. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
 

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 มีเป้ำประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกพ์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                             
ในการด าเนินชีวิพท่ีเป็นมิพรกับส่ิงแวดล้อม 
 2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับมาพรฐานส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ               
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ  
ความพระหนัก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาพิ และ
ส่ิงแวดล้อม 

75 80  85 

 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. สร้างจิพส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิพ ท่ีเป็นมิพรพ่อส่ิงแวดล้อม 

 

แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ 
1. โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร 
2. โครงการการพัฒนาเชิงอุพสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม ด้วยการด าเนิน

กิจกรรมส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิพท่ีเป็นมิพรกับส่ิงแวดล้อม 



หน้าท่ี  ๒๘ 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  

3. โครงการส่ิงแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสพร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” พามเป้าหมาย                         
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

4. โครงการรักษ์ป่าน่าน พามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัพนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

5. โครงการโรงเรียนสีเขียว 
 

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
 มีเป้ำประสงค์ 
 1. กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารงานท่ัวไป 
 2. ปรับเปล่ียนหน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขพพื้นท่ีการศึกษา ให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความ
ทันสมัย ท าหน้าท่ีสนับสนุนพร้อมท่ีจะปรับพัวให้ทันพ่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่พลอดเวลา เป็นหน่วยงาน                
ท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม พรวจสอบ พิดพาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงานทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริพและประพฤพิมิชอบ บริหารจัดการพามหลัก               
ธรรมาภิบาล 
 4. ปรับปรุงกระบวนการและวิธีการงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ     
การจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณพรงสู่ผู้เรียน 
 5. น านวัพกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ 
 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2563 2564 2565 

1 จ านวนกระบวนงานท่ีได้รับการปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 2  2 

2 โครงการของ สพฐ. ท่ีมีผลสัมฤทธิ์พ่อเป้าหมายยุทธศาสพร์ชาพิเพิ่มขึ้น 15 20 25 

3 ร้อยละของส านักงานเขพพื้นท่ีการศึกษามีค่าคะแนนเฉล่ียการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไมน่้อยกว่าร้อยละ 85 

80 90 95 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤพิกรรมท่ียึดมั่นความซื่อสัพย์ 
สุจริพ 

50 50 50 

5    ร้อยละของสถานศึกษาน าร่องพื้นท่ีนวัพกรรมการศึกษามีความอิสระ 

และความคล่องพัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 
60 80 100 

 



หน้าท่ี  ๒๙ 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

1. สนับสนุน ส่งเสริม พรวจสอบ พิดพามและประเมินผล เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรพามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิพิบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่าง                     

มีประสิทธิภาพพามหลักการกระจายอ านาจ 
4. พัฒนาสถานศึกษาน าร่องพื้นท่ีนวัพกรรมการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีและสถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อให้

สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องพัว เป็นไปพามวัพถุประสงค์ของการจัดพ้ังพื้นท่ี
นวัพกรรมการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาพรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561  มีจ านวน 3 มาพรฐาน ได้แก่ 
มาพรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1.2 คุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาพรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาพรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แพ่ละมาพรฐานมีรายละเอียด ดังนี ้
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการส่ือสารและการคิดค านวณ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัพกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร  
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพามหลักสูพรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจพคพิท่ีดีพ่องานอาชีพ  
     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีพามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแพกพ่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาพวะทางร่างกายและจิพสังคม 
 

มำตรฐำนกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน 
 



หน้าท่ี  ๓๐ 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
      2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด ชัดเจน  
      2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
      2.3 ด า เ นิ น ง านพัฒนาวิ ช าก าร ท่ี เ น้ น คุณภาพ ผู้ เ รี ยนรอบ ด้ านพามห ลัก สูพรสถาน ศึกษา                                     
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
      2.4 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
      2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อพ่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
      2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนส ำคัญ  
      3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัพิจริงและสามารถน าไปประยุกพ์ใช้ในชีวิพได้  
      3.2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสาระสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ พ่อการเรียนรู้  
      3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
      3.4 พรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
      3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าท่ี  ๓๑ 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  

 
 
 
 
 
 
 
ภายในปี 2565 “ส านักงานเขพพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขพ 2  เป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ 

คู่คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาพรฐานสากล ”  
 
 
 

 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาพิและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไพยอันมีพระมหากษัพริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษาในสังกัดทุกระดับ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้      
  3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ให้ ไ ด้มาพรฐานการศึกษาของชา พิและนานาชาพิ                                  
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทย  
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า  ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา                   
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม มีคุณภาพและได้มาพรฐาน  
  5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิพท่ีเป็นมิพรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา                    
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
  6. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยอาศัยการวิจัยและเทคโนโลยี  
  7. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วมพามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบพ่อคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 

สร้ำงสรรค์คุณภำพงำน  บริกำรด้วยใจ 
 
 
 
 
 
 

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ เขต 2 

วิสัยทศัน ์

พนัธกิจ 

ค่ำนิยมองคก์ร 
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 1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัพกรรม มีความรู้  มีทักษะและ        
คุณลักษณะของผู้เรียนในศพวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมพามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาพนเองและ
ปรับพัวพ่อการเป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี   
 2. ผู้เรียนท่ีมีความพ้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาพิพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล  พามหลักปรัชญา                      
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิพวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ 
เรียนรู้ท่ีหลากหลายพอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัพกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี  
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัพกรรม มีภาวะผู้น า                         
ทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
 5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ ในทุกมิพิ                           
เป็นโรงเรียนนวัพกรรม  
 6. ส านักงานเขพพื้นท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัพกรรมยุคใหม่ 
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ ก ากับ พิดพาม ประเมินและ รายงานผล
อย่างเป็นระบบ  
 7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการท างานโดยกระจายอ านาจการบริหารงานและ            
การจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ พิดพาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัพกรรมในการ ขับเคล่ือนคุณภาพ   
 
  
 

 
 
 

                                                               

กลยุทธ์ที่ 1 ความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิพท่ีเป็นมิพรกับนส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
 
 

เป้ำประสงค ์
 

กลยทุธ์ กำรด ำเนนิงำน 
 



หน้าท่ี  ๓๓ 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  

 
 
 
 1.ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขพบริการได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงมี
คุณภาพและเสมอภาค         
 2. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิพใจ สังคม และสพิปัญญา 
พร้อม เข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น         
 3. ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้พามระดับช้ัน         
 4. ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาพิ (NT) และ ผลการทดสอบทาง 
การศึกษาระดับชาพิขั้นพื้นฐาน (O - NET) มากว่าร้อยละ 50 สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมาหรือมีค่าเฉล่ียสูง
กว่า ระดับประเทศ         
 5. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศพวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับ Thailand 4.0         
 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาพามมาพรฐานวิชาชีพ โดยวิธีการท่ีหลากหลาย 
และเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)         
 7. สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีเอื้อพ่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลัก 
ของคนไทย 12 ประการ น้อมน าศาสพร์พระราชามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้และจัดการศึกษา                  
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิพท่ีเป็นมิพรกับส่ิงแวดล้อม         
 8. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ       
  9. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบำยของส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ เขต 2 
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1. ผู้เรียนประหยัดอดออม อ่อนน้อมถ่อมพน ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาพนเองอยู่เสมอ 
2. ครูรักและเข้าใจผู้เรียน สอนแบบบูรณาการ พัฒนาเทคนิคการสอนพลอดเวลา 
3. บริหารงานโปร่งใส พรวจสอบได้ มีความสัมพันธ์ที่ดีพ่อชุนชน 
4. ผู้เรียนมีความสามารถด้านกรีฑาเป็นเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเนน้โรงเรียนบ้ำนเขำนำใน 
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ส่วนที่  ๒ 
              สภำพทั่วไปโรงเรียนบ้ำนเขำนำใน 
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ควำมเป็นมำของสถำนศึกษำ 
  

       โรงเรียนบ้านเขานาใน ท่ีพ้ัง หมู่ ท่ี ๘  พ าบลพ้นยวน อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี                   
สังกัดส านักงานเขพพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขพ ๒ โทรศัพท์ ๐๗๗-๓0๒๑0๐                   
โทรสาร ๐๗๗-๓0๒๑00  www.khaonanai.ac.com  เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษา
พอนปลาย บนเนื้อที่  ๒๕ ไร่  ๔๐0 พารางวา  มีเขพพื้นท่ีบริการทางการศึกษาในหมูท่ี่ ๘ และหมู่ท่ี ๑๑ 
 

       ๑. ประวัติสถำนศึกษำ 
       โรงเรียนบ้านเขานาใน (ราษฎร์ศรัทธา) สังกัด  คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาพิ

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก่อสร้างเมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๕ พ้ังอยู่ในเขพหมู่บ้านท่ี ๘ พ าบลพ้นยวน อ าเภอ
พนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยความร่วมมือจากคณะราษฎรท่ีเห็นความส าคัญของการศึกษา พ้องการให้บุพร
หลานมีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้ ได้รับบริจาคท่ีดินจาก นายจวง คงพูล จ านวน ๒o ไร่ ๓๒o 
พารางวา และจาก นายวิชิพ ราชพิบูลย์ จ านวน ๕ ไร่ ๘o พารางวา ซึ่งเป็น ราษฎรในหมู่บ้าน  เพื่อสร้างอาคาร
เรียนช่ัวคราว   มุงหลังคาสังกะสีกั้นด้วยฝาขัดแพะ โดยให้พ้ังช่ือว่า โรงเรียนบ้านเขานาใน  (ราษฎร์ศรัทธา) 
พร้อมมอบให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการท าพิธีเปิดเมื่อวันท่ี  ๓  กรกฎาคม ๒๕๒๕  โดย  พลโทหาญ ลีลา
นนท์ แม่ทัพกองทัพภาคท่ี ๔ โดยจัดให้มีการเรียนการสอน ๒ ช้ัน คือ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑  จ านวน  ๑  
ห้องเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ จ านวน ๑ ห้องเรียนจ านวนนักเรียนท้ังส้ิน ๒๓ คน  มีครู ๑ คน คือ นายพร
ศักดิ์ คงฤทธิ์ ซึ่งมาช่วยราชการ 
        ในวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๗ ทางราชการมีค าส่ังให้นายพรศักด์ิ คงฤทธิ์ ไปปฏิบัพิหน้าท่ี             
ท่ีโรงเรียนวัดสองพี่น้อง และได้แพ่งพ้ังให้ นายสุชาพิ ครรชิพ มารักษาการในพ าแหน่งครูใหญ่ซึ่งเปิดท าการสอน
ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ มีนักเรียนท้ังหมด ๑o๙ คน  พ่อจากนั้น นายสุจินพ์ น้อมเกพุ ครูใหญ่โรงเรียนบ้าน
จ าปาทองมารักษาการในพ าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขานาใน  
 

     2. ภำรกิจของโรงเรียน 
  2.๑ ภำระหน้ำที่กำรบริหำรงำนในโรงเรียน ๔ ฝ่ำย 

                     พามกฎกระทรวงซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยอ านาจพามความในมาพรา ๕ และมาพรา ๓๙ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัพิ
การศึกษาแห่งชาพิ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเพิมโดยพระราชบัญญัพิการศึกษาแห่งชาพิฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๕)
รัฐมนพรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังพ่อไปนี้  

     “ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณา
ด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการเขพพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานเขพพื้นท่ี
การศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหน้าท่ีของพน แล้วแพ่กรณี ในเรื่องดังพ่อไปนี”้ 
 ๒.๒ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านเขานาใน 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนบ้านเขานาใน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ๑.๑ การพัฒนาหรือการด าเนินการ
เก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูพรท้องถ่ิน 

- ๑.๒  การวางแผนงานด้านวิชาการ 
- ๑.๓  การจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา 
- ๑.๔  การพัฒนาหลักสูพรของสถานศึกษา 
- ๑.๕  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
- ๑.๖  การวัดผล ประเมินผล และ

ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
- ๑.๗  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา 
- ๑.๘ การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง

เรียนรู้ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

- ๒.๑ การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอ
ต้ังงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 
- ๒.๒  การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน
ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง 
- ๒.๓ การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร 
การใช้งบประมาณเพ่ือการศึกษา 

- ๓.๑ การวางแผนอัพราก าลัง 
- ๓.๒ การจัดสรรอัพราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- ๓.๓ การสรรหาและบรรจุแพ่งพ้ัง 
- ๓.๔ การเปลี่ยนพ าแหน่งให้สูงข้ึน การย้าย
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
- ๓.๕  การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 
- ๓.๖ การลาทุกประเภท 
- ๓.๗ การประเมินผลการปฏิบัพิงาน 
- ๓.๘ การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
- ๓.๙ การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 

- ๔.๑ การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
- ๔.๒ การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 
- ๔.๓ การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
- ๔.๔ งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 
- ๔.๕ การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
- ๔.๖ การพัฒนามาพรฐานการปฏิบัพิงาน 
- ๔.๗ งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
- ๔.๘ การด าเนินงานธุรการ 
- ๔.๙ การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
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- ๑.๙  การนิเทศการศึกษา 
- ๑.๑๐  การแนะแนว 
- ๑.๑๑  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในและมาพรฐานการศึกษา 
  - ๑.๑๒ การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 
- ๑.๑๓  การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
- ๑.๑๔  การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษา 
- ๑.๑๕  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัพิ
เก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

- ๒.๙ การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือ 
การศึกษา 
- ๒.๑๐  การวางแผนพัสดุ 
- ๒.๑๑  การก าหนดรูปแบบรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่
ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอพ่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล้วแพ่กรณี 
- ๒.๑๒  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
เพ่ือการจัด ท าและจัดหาพัสดุ 
- ๒.๑๓  การจัดหาพัสดุ 
- ๒.๑๔ การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและ
จ าหน่ายพัสดุ 

- ๓.๑๐ การรายงานการด าเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ 
- ๓.๑๑  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
- ๓.๑๒  การออกจากราชการ 
- ๓.๑๓  การจัดระบบและการจัดท าทะเบียน
ประวัพิ 
- ๓.๑๔  การจัดท า บัญชีรายชื่อและให้
ความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์
- ๓.๑๕  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
- ๓.๑๖ การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรพิ 
- ๓.๑๗ การส่งเสริมมาพรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

- ๔.๑๐ การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
- ๔.๑๑ การรับนักเรียน 
- ๔.๑๒ การเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องการ
จัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
- ๔.๑๓ การประสานการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
- ๔.๑๔ การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
- ๔.๑๕ การทัศนศึกษา 
- ๔.๑๖ งานกิจการนักเรียน 
- ๔.๑๗ การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
- ๔.๑๘ การส่งเสริม สนับสนุนและประสาน
การจัดการศึกษาของบคุคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

 



หน้า  ๓๖ 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนบ้านเขานาใน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑.๑๖  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้
ในสถานศึกษา 
- ๑.๑๗  การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

- ๒.๑5  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
- ๒.๑6 การเบิกเงินจากคลัง 
- ๒.๑7การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
จ่ายเงิน 
- ๒.๑๙ การน าเงินส่งคลัง 
- ๒.๒๐ การจัดท าบัญชีการเงิน 
- ๒.๒๑ การจัดท ารายงานทางการเงินและงบ
การเงิน 
- ๒.๒๒ การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี 
ทะเบียนและรายงาน 

- ๓.๑๘ การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
- ๓.๑๙ การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาพ 
- ๓.๒๐ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  การด าเนินการที่เกี่ยวกับการ 
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปพามกฎหมายว่าด้วย 
การน้ัน  

- ๔.๑๙ งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถ่ิน (ท) การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ๔.๒๐  การจัดระบบการควบคุมภายใน 
หน่วยงาน  
- ๔.๒๑ แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤพิกรรมในการลงโทษ นักเรียน 
 



                       
หน้าท่ี  ๓๗ 
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กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ให้ค ำนึงถึงหลักกำรดังต่อไปนี้ 
๑. ความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบัพิหน้าท่ีของคณะกรรมการเขพพื้นท่ีการศึกษา

ส านักงานเขพพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ท่ีจะสามารถรับผิดชอบด าเนินการพามขีดความสามารถได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๒. ความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมพิคณะรัฐมนพรีท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะ
กระจายอ านาจ 

๓. ความเป็นเอกภาพด้านมาพรฐานและนโยบายด้านการศึกษา 
๔. ความเป็นอิสระและความคล่องพัวในการบริหารและการจัดการศึกษา 
๕. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ี 

ข้อมูลพื้นฐำน 
          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขานาในเปิดท าการสอนพ้ังแพ่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  มีเขพพื้นท่ี
บริการได้แก่  หมู่ท่ี ๘ หมู่ท่ี ๑๑  พ าบลพ้นยวน อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ :  ประหยัด    อดออม 
4. เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ : รอบรู้ เรื่องสมุนไพร  
 
5. สัญลักษณ์ของโรงเรียน   
 

 
6. สีประจ ำโรงเรียน    

สีเหลือง             
       

สีแดง     
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7. ข้อมูลทำงกำรศึกษำ 
 7.1 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนำยน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖1-2563) 
 

ระดับชั้นเรียน ปีกำรศึกษำ 256๑ ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 
อนุบำล1 43 0 0 
อนุบำล2 47 45 43 
อนุบำล3 42 51 44 

รวม ๑๓๒ 96 87 
ประถมศกึษำปีที่ 1 59 55 61 
ประถมศึกษำปีที่ 2 42 46 44 
ประถมศึกษำปีที่ 3 50 44 47 
ประถมศึกษำปีที่ 4 48 39 46 
ประถมศึกษำปีที่ 5 37 46 44 
ประถมศึกษำปีที่ 6 49 48 41 
รวมประถมศึกษำ ๒๘๕ 278 283 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 51 3 48 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 39 44 29 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 57 41 36 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น ๑๔๗ 120 113 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 26 27 19 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 14 25 18 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 11 20 23 

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย ๕๑ 72 60 
รวมทั้งสิ้น 601 566 543 

  
7.2 ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำแนกตำมต ำแหน่ง 

 
ข้อมูลบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

ผู้บริหำร 1 1 2 

ครูผู้สอน 31 33 27 

ครูอัตรำจ้ำง 3 3 1 

ลูกจ้ำงประจ ำ 1 1 1 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 1 1 2 

รวม 36 38 33 
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 7.3 ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จ ำแนกตำมระดับชั้นเรียน 
 

ข้อมูลบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

ผู้บริหำร 1 1 2 

ระดับก่อนประถม 6 6 3 

ระดับประถม 15 16 14 

ระดับมัธยม 14 15 14 

รวม 36 38 33 
 

 7.4 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 

ระดับผลสัมฤทธิ์ ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

ประถมศึกษำปีที่ 3 ( NT) 
ความสามารถด้านภาษา 
ความสามารถด้านการค านวณ 
ความสามารถด้านด้านเหพุผล 

 

43.14      
39.71 
38.07 

 

44.94 
46.46 

- 

 

40.47 
47.46 

- 

 ประถมศึกษำปีที่ 6 ( O-net) 
วิชาภาษาไทย 
วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาวิทยาศาสพร์ 
วิชาคณิพศาสพร์ 

 
 48.88 
 31.07 
 36.07 
 31.90 

 
39.46 
26.41 
29.19 
23.15 
 

 
46.95 
29.22 
29.89 
25.63 

มัธยมศึกษำปีที่ 3 ( O-net) 
วิชาภาษาไทย 
วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาวิทยาศาสพร์ 
วิชาคณิพศาสพร์ 
 

 
44.13 
27.42 
32.52 
24.65 

 
40.28 
28.11 
25.94 
17.89 

 
49.79 
27.08 
29.28 
19.33 

มัธยมศึกษำปีที่ 6 ( O-net) 
วิชาภาษาไทย 
วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาวิทยาศาสพร์ 
วิชาคณิพศาสพร์ 
 

 
29.29 
20.98 
26.20 
13.75 

 
29.53 
23.75 
24.83 
14.58 

 
29.88 
19.35 
25.11 
16.37 
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 7.5 งบประมำณ (รำยกำรเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)  
 

งบประมำณ ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับก่อนประถมศึกษำ 224,400 281,160 159,800 

ระดับประถมศึกษำ 511,100 640,220 530,100 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 392,000 490,560 416,500 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 220,400 275,500 247,000 

 
กำรวิเครำะหผ์ู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภำยในโรงเรียน (Stakeholders Analysis) 

  

 กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเคร่ืองมือในกำรวิเครำะห์บุคคลที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนเพื่อให้
ทรำบควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒนำ โดยไม่ขัดกับกฎหมำย ระเบียบ นโยบำย ของทำง
รำชกำรซ่ึงมีกำรวิเครำะห์ ดังนี้ 

ผลกำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในโรงเรียน (Stakeholders Analysis) 
กลุ่มผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย 
สิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต้องกำรจำกโรงเรียน 

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของ
โรงเรียนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. นักเรียน 1. เรียนสนุก มีวิชาเพ่ิมเพิมพาม
ความถนัดและความสนใจของ
นักเรียน 
2. มีกฎ ระเบียบวินัย ของนักเรียนที่
ชัดเจนที่เอื้อพ่อการเรียนรู้ 
3.ครูดี มีความรู้ ความสามารถ และ
มีจริยธรรม 
4. มีอุปกรณ์ เครื่องมือในการเรียน
การสอนที่ทันสมัย 
5. มีสวัสดิการที่ดีและเพียงพอ 

1. โรงเรียนมีนักเรียนที่มีความสามารถและมี
ชื่อเสียงทางด้านกีฬา 
2. โรงเรียนมีนักเรียนที่มีความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีและสามารถใช้ในชีวิพประจ าวันได้ 
3. นักเรียนสามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับครูชาวพ่างชาพิได้ 
4. นักเรียนสามารถใช้ห้องปฏิบัพิการ
วิทยาศาสพร์ที่ทันสมัยได้ 
5. นักเรียนสามารถดูแลห้องพยาบาล สหกรณ์
ร้านค้า ธนาคารโรงเรียนได้ 
6. นักเรียนดูแลห้องน้ าและเขพพ้ืนที่บริการให้
สะอาด ถูกสุขลักษณะได้ 
7. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม 12 
ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ค าสั่งงาน 
2. จัดระบบการเรียนรู้พาม
หลักสูพร 
3. ปลูกฝังค่านิยม12ประการ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. จัดเพรียมสื่อ อุปกรณ์ ที่
ส่งเสริมการเรียนรู ้

2. ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. ขวัญและก าลังใจที่ดี 
2. ความก้าวหน้าในอาชีพ 
3. พ าแหน่งที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ 
4. สื่อและอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก 

1. ครูเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. ครูมีความศรัทธาและมีความสุขในการ
ท างาน 
3. ครูมีความรับผิดชอบ และเสียสละ 
4. ครูสอนเพ็มความสามารถและเพ็มศักยภาพ 

1. ค าสั่งแบ่งงาน 
2. การไปประชุม อบรม สัมมนา 
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยพนเอง 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

สิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต้องกำรจำกโรงเรียน 

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของ
โรงเรียนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

3. ผู้บริหาร 1. นักเรียนขยันเรียนและเป็นเด็กดี 
2. ครูและบุคลากรที่ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา
พามความสามารถ 
4.ความสามัคคีในหมู่คณะ  

1. มีความรู้ ความสามารถในการบริหาร
การศึกษา 
2. มีความสามารถในการแก้ปัญหาด้าน
การศึกษา 
3. มีความรับผิดชอบพ่อการจัดการศึกษา 
4. ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา   

1. ประชุม อบรม สัมมนา 
2. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา
พามความสามารถ 
3. สร้างความสามัคคีในหมูค่ณะ 
4. สร้างขวัญและก าลังใจที่ดี 

4.คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1. ครูและผู้บริหารมคีวามพ้ังใจใน
การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
มีคุณภาพ 
2. จัดการเรียนการสอนให้มี         
ประสิทธิภาพ  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
4. มีสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่
น่าอยู่น่าเรียน 

1. มีความพระหนัก เห็นความส าคัญของ
การศึกษา และมีจิพส านึกในการพัฒนา
สถานศึกษา 
2. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอย่างเพ็มความสามารถ 

1. ประชุม  
2. ประสานงาน  
3. ขอความร่วมมือ 
 
 
 
 

 

ผลกำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกโรงเรียน (Stakeholders Analysis) 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

สิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต้องกำรจำกโรงเรียน 

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของ
โรงเรียนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. ผู้ปกครอง 1. จัดการศึกษาให้บุพร หลาน อย่าง
เสมอภาค และมีคุณภาพได้
มาพรฐาน 
2. ครูและผู้บริหารพ้ังใจปฏิบัพิงาน 
3. ครูสอนดี มีคุณภาพ 
4. ผู้บริหารและครู มคีุณธรรม 
จริยธรรม และมีจรรยาบรรณ 
มีความรับผิดชอบ และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 

1. ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพ่างๆ  
2. เข้าใจและยอมรับการด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีปฏิบัพิพามระเบียบข้อกฎหมาย 
3. สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

1. ประชาสัมพันธ์ 
2. ประสานงานผู้ปกครอง 
3. เย่ียมบ้าน 
4. ประชุม 
 

2. ชุมชน/
หน่วยงานภายนอก 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาดี มี
คุณภาพและสอดคล้องกับท้องถ่ิน 
2. เอื้อเฟ้ือสถานที่ให้ชุมชน ในการ
จัดกิจกรรมในโอกาสพ่าง ๆ 
3. ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน
จากสถานศึกษา 
4. ให้สถานศึกษาดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียนที่ขาดแคลน 
5. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิชาการและกีฬา 

1. ร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาในโอกาส
พ่าง ๆ  
2. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมพ่าง ๆ 
ของภายในและภายนอกสถานศึกษา  
3. มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4. ขวัญและก าลังใจ แรงเสริม  
แรงสนับสนุน จากชุมชน 
5. ชุมชนช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมและดูแล
ไม่ให้เกิดแหล่งอบายมุข แหล่งมั่วสุม 

1. ประชาสัมพันธ์ 
2. ประสานความร่วมมือ 
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วิเครำะห์สภำพแวดล้อม  โรงเรยีนบ้ำนเขำนำใน  (SWOT Analysis) 
 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้สถานศึกษารู้จุดแข็ง 
จุดอ่อน สภาพภายในของโรงเรียน โอกาส และอุปสรรค์ของสภาพภายนอก ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้
เดินทางมาถูกทิศทางและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจ
ได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมีประสิทธิพอยู่ มีจุดอ่อนท่ีจะพ้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โรงเรียนบ้านเขานาใน มีดังนี้ 

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกโรงเรียน (SWOT Analysis) 

ประเด็นที่เป็นโอกำส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
1. ด้ำนพฤติกรรมลูกค้ำ (C ) 

๑.๑ นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในเขพพื้นท่ีบริการและนยิมเข้า
มาศึกษา 
๑.๒ ผู้ปกครองให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน 
๑.๓ หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนในการจัด
การศึกษา 

๑.๑ นักเรียนท่ีมาศึกษาได้รับการคัดกรองจาก
สถานศึกษาอื่น 

2. ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย  (P) 
 ๒.๑ นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ เป็นการลด
ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
2.2 พระราชบัญญัพิการศึกษาแห่งชาพิ ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
2.3 กฎหมาย ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

2.1 รัฐบาลเปล่ียนนโยบายบ่อย ท าให้เป็นอุปสรรค
พ่อการด าเนินงาน 
 

 3. ด้ำนเศรษฐกิจ  (E) 
 3.1 คนในชุมชนประกอบอาชีพเกษพรกรรม ท าให้มี
รายได้หลักจากพืชผลทางการเกษพรพลอดท้ังปี 

๓.๑ ราคาพืชผลทางการเกษพรพกพ่ า ท าให้รายได้
ของผู้ปกครองลดลง 

 
4. ด้ำนสังคม และวัฒนธรรม (S) 

๔.๑ ชุมชนยึดถือค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย มี
ความรักใคร่กลมเกลียว มีความสามัคคี ซึ่งเป็นพัวอย่างท่ีดี
พ่อนักเรียน 
4.2 ในชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท่ีมีช่ือเสียง 
 
 
 

4.1 ผู้ปกครองมีการย้ายถ่ินฐานเป็นประจ า 
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ประเด็นที่เป็นโอกำส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
5.ด้ำนเทคโนโลยี (T) 
5.1 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนใช้เทคโนโลยีใน
การพิดพ่อส่ือสารอย่างสะดวก 
5.2 นักเรียนและครู น าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาหา
ความรู้ 

 
 

๕.๑ เครือข่ายสัญญาณอินเพอร์เน็พมีความเสถียร
น้อย 
๕.๓ ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้านICT  
5.4 นักเรียนมีพฤพิกรรมท่ีไม่พงึประสงค์จากการใช้
ส่ือเทคโนโลยี 

 

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน (SWOT Analysis) 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง(Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดออ่น (Weaknesses) 
1. ด้ำนโครงสร้ำง (Structure : S1) 

๑.๑ มีระบบการบริหารงานท่ีชัดเจน 
๑.2 โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
เป็นระบบ 
1.3 สถานศึกษาก าหนดบทบาทหน้าท่ีและ 
มาพรฐานของหน่วยงานชัดเจน 

๑.๑ บุคลากรขาดทักษะการปฏิบัพิงานในบาง
หน้าท่ี เช่น งานการเงิน งานICT 

2. ด้ำนกลยุทธ์ของหน่วยงำน (Strategy : S2) 
2.1 สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ พัวชี้วัด ชัดเจน 
2.2 มีแผนงาน โครงการกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ 
เป้าประสงค์ และบริบทของสถานศึกษา 

๒.๑ การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ยังไม่ชัดเจน 
 

3. ด้ำนระบบในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำน (System : S3) 
3.1 มีกระบวนการบริหารจัดการภายในเป็นระบบ   
มีประสิทธิภาพเนื่องจากการบริหารจัดการสอดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมายและหลักกระจายอ านาจ รวมถึงคู่มือ
การปฏิบัพิงาน 

๓.๑ ไม่ได้ปฏิบัพิงานพามแผน 
  

4. ด้ำนแบบแผนหรือพฤติกรรมในกำรบริหำรจัดกำร (Style : S4) 
๔.๑ มีความเป็นประชาธิปไพยในการบริหารจัดการ    
บุคลากร ส่วนใหญ่ในโรงเรียนปฏิบัพิพาม  
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพ ได้มาพรฐาน 
เนื่องจากบุคลากรทุกระดับ  มีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะ
ผู้น า และ สมรรถนะท่ีก าหนด 
 
 

๔.๑ มีการนิเทศพิดพามท่ีเป็นระบบยังไม่ท่ัวถึง 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง(Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดออ่น (Weaknesses) 

5. ด้ำนบุคลำกร/สมำชิกในหน่วยงำน (Staff : S5) 
๕.๑ ครูจบปริญญาพรีและสูงกว่าปริญญาพรี มีจ านวน
พามกรอบอัพราก าลัง 
 

๕.๑ บุคลากรภายในโรงเรียนมีการเปล่ียนแปลง
โยกย้าย อัพราก าลังทุกปี ส่งผลพ่อการจัดการเรียน 
การสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษา 

6. ด้ำนทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของหน่วยงำน (Skills : S6) 
๖.๑ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะพาม
วิชาเอก 
6.๒ ครูมีความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะท่ี
สอดคล้องกับภาระงาน 

๖.๑ ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้  ความสามารถ
เฉพาะด้าน  

7. ด้ำนค่ำนิยมร่วมกันของสมำชิกในหน่วยงำน (Shared Values : S7) 
๗.๑ บุคลากรมีความเป็นกัลยาณมิพรและท างาน  
 เป็นทีม 
๗.๒ บุคลากรท ากิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 
ร่วมกันในองค์กร 

 

- 
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 สรุปผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพของสภำพแวดล้อมภำยนอก 
 

รำยกำรปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก น้ ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

น้ ำหนัก X 
คะแนนเฉลี่ย สรุปผล 

โอกำส อุปสรรค โอกำส อุปสรรค 
C : พฤพิกรรมลูกค้า (Customer Behaviors / 
Competitors Factors) 

0.27 
4 1 1.08 0.27 0.81 

P :  การเมืองและกฎหมาย ( Political  and  Legal  
Factors)   

0.18 
5 2 0.9 0.36 0.54 

E : เศรษฐกิจ ( Economic  Factors  )    0.16 3 3 0.48 0.48 0 
S :  สังคม – วัฒนธรรม (Social – cultural Factors) 0.22 4 2 0.88 0.44 0.44 
T :  เทคโนโลยี (Technological  Factors) 0.17 4 3 0.68 0.51 0.17 

สรุปปัจจัยภำยนอก 4.02 2.06 
  เฉลี่ยปัจจัยภำยนอก 1.96 

 
 

สรุปผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพของสภำพแวดล้อมภำยใน 
 

 

รำยกำรปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน น้ ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

น้ ำหนัก X 
คะแนนเฉลี่ย 

สรุปผล 
จุด
แข็ง 

จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1:  ด้านโครงสร้าง  (Structure) 0.17 4 2 0.480 0.340 0.140 
S2:  ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน  (Strategy) 0.18 5 2 0.900 0.360 0.540 
S3:  ด้านระบบในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
(Systems) 

0.12 
4 2 0.480 0.240 0.240 

S4 :   ด้านแบบแผนหรือพฤพิกรรมในการบริหารจัดการ 
(Style) 

0.16 
5 3 0.800 0.480 0.320 

S5:  ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (Staff) 0.16 5 3 0.800 0.480 0.320 
S6 :  ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน 
(Skills) 

0.11 
4 2 0.440 0.220 0.220 

S7:  ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared 
Values) 

0.10 
5 1 0.500 0.100 0.400 

สรุปปัจจัยภำยใน 4.400 2.220 
  เฉลี่ยปัจจัยภำยใน 2.180 
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กรำฟแสดงสถำนภำพของโรงเรียนบ้ำนเขำนำในตำมผลกำรวิเครำะห์ 

 
 

 

 

 
จากกราฟ  พบว่าจุดแรงเงาพร้อมลูกศรปรากฏอยู่ทางด้านโอกาสและจุดแข็ง ซึ่งเป็นพื้นท่ีดาวรุ่ง           

( Star area ) แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านเขานาในมีสภาพภายนอกท่ีเป็นโอกาสและสภาพภายในท่ีเป็นจุด
แข็ง อย่างไรก็พาม พบว่ามีพื้นท่ีบางส่วนอยู่ในพื้นท่ีของเครื่องหมายค าถาม( Questionmask area  ),พื้นท่ีวัว
แม่ลูกอ่อน( Chas Cows area) และพื้นท่ีสุนัขจนพรอก( Dogs area ) ซึ่งแสดงว่ายังมีปัจจัยบางอย่างท่ีเป็น
อุปสรรคและจุดอ่อนอยู่ซึ่งก็เป็นส่วนน้อย  

 
 
 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

W จุดอ่อน 
 

S จุดแข็ง 
 

T อุปสรรค 
 

O โอกาส 
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สรุปผลกำรศึกษำสถำนภำพของโรงเรียนบ้ำนเขำนำในตำมผลกำรวิเครำะห์ 
 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน  สรุปว่าโรงเรียน
บ้านเขานาในอยู่ในลักษณะท่ี  1  เอื้อและแข็ง เป็นพ าแหน่งท่ีบ่งบอกว่า โรงเรียนมีปัจจัยภายนอกท่ีเป็น
โอกาส หรือพร้อมให้การสนับสนุน เอื้อพ่อการด าเนินกิจกรรม และปัจจัยภายในมีความเข้มแข็ง จึงเป็นภาวะท่ี
เหมาะสมในการท่ีจะก าหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



                       
หน้าท่ี  ๔๘ 
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ส่วนที่ ๓ 
       ทิศทำงกำรพัฒนำ 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 โรงเรียนบ้านเขานาใน จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึง ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ และ     
มีทักษะชีวิพพามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูมืออาชีพ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ และบริหาร
จัดการพามหลักธรรมาภิบาล 
 
นิยำมวิสัยทัศน์  
 จัดกำรศึกษำ หมายถึง การให้โอกาสกับประชากรวัยเรียนทุกคนในเขพบริการและนักเรียน                        
จากสถานศึกษาอื่นๆให้ได้รับการศึกษา 
 คนดี หมายถึง ผู้เรียนยึดมั่นในพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ มีค่านิยม ๘ ประการ                  
มีทัศนคพิท่ีดีพ่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกพ้องเป็นพลเมืองดีของชาพิ มีจิพอาสาและจิพสาธารณะ รับผิดชอบ            
พ่อสังคมและผู้อื่น และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 คุณภำพ หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และความเป็นเลิศทางวิชาการพามมาพรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความเป็นเลิศด้านกีฬา 

ทักษะชีวิต หมายถึง นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปปฏิบพิัใช้ในชีวิพประจ าวัน 
 ครูมืออำชีพ หมายถึง ครูได้รับการพัฒนามีทักษะในการสอนและมีจรรยาบรรณ 
 เทคโนโลยี หมายถึง ใช้ส่ือ นวัพกรรม ระบบดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการจัดการสอนและการบริหาร
จัดการ  
 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล หมายถึง บริหารจัดการพามหลักนิพิธรรม หลักคุณธรรม                 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและพรวจสอบได้ และหลักความคุ้มค่า 
  
พันธกิจ (Missions) 
         ๑. ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในเขพบริการอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
         ๒. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ และเป็นเลิศพามมาพรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         ๔. จัดกิจกรรมให้บุคลากรในสถานศึกษามีทักษะชีวิพและปฏิบัพิพนพามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ๕. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะการสอนและให้มีจรรยาบรรณ          
  ๖. น าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัพกรรมท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร 
         ๗. บริหารจัดการพามหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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เป้ำประสงค์ (Goals) 
 ๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขพบริการได้เข้ารับบริการอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
        ๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาให้เป็นคนดี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ และเป็นเลิศพามมาพรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        ๔. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีทักษะชีวิพและปฏิบัพิพนพามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        ๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการสอนและมีจรรยาบรรณ 
        ๖. มีเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัพกรรมท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
 ๗. มีการบริหารจัดการพามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
         
กลยุทธ์โรงเรียนบ้ำนเขำนำใน (Strategy) 
 

 กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในเขพบริการอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และเป็นเลิศพามมาพรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้บุคลากรในสถานศึกษามีทักษะชีวิพและปฏิบัพิพนพามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะการสอนและมีจรรยาบรรณ 
 กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัพกรรมท่ีทันสมัยในการจัดการเรียน               
การสอนและการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 7  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า  ๕๑ 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  ๔ 
         แผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๓ ปี 

 
 
 
 
 
 
 

 



หน้า  ๕๒ 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5 
 

 
แผนพัฒนำกำรศึกษำระยะ 3 ปี 

 
กลยทุธ์โรงเรยีนบ้ำนเขำนำใน (Strategy) 
 

กลยุทธ์ที่  ๑  สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในเขพบริการอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
 กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และเป็นเลิศพามมาพรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่  ๔  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้บุคลากรในสถานศึกษามีทักษะชีวิพและปฏิบัพิพนพามหลัก 
      ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ ๕   ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะการสอนและมีจรรยาบรรณ 
กลยุทธ์ที่ ๖   เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัพกรรมท่ีทันสมัยในการจัดการเรียน 

                          การสอนและการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ ๗   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของทุก                 
                           ภาคส่วน 

 
 
 
 



                      หน้าท่ี  ๕๓ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ ๑ สร้ำงโอกำสทำงกำรศกึษำแกป่ระชำกรวยัเรียนในเขตบรกิำรอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค 

เป้ำประสงค ์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด  
มำตรกำรด ำเนินงำน ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
 

ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขพ
บริการได้เข้ารับบริการอย่าง
เท่าเทียมและท่ัวถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ร้อยละของประชากรวัยเรียนกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสได้รับบริการด้านการศึกษาข้ัน
พื้นฐานท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมพรงพาม
ความพ้องการ สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นท่ี 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - จัดท าข้อมูล 
- ประชาสัมพันธ์ 
- เพรียมครูและส่ือ 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

๒. ร้อยละของประชากรวัยเรียนในเขพ
บริการสามารถเข้าถึงบริการการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ประชาสัมพันธ์ 
- ช้ีแจง 
- แนะแนว 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

๓. ร้อยละของนักเรียนสามารถเข้าถึง
บริการการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ประชาสัมพันธ์ 
- ช้ีแจง 
- แนะแนว 

๔. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ (ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน) 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - เย่ียมบ้าน 
- ประชุมผู้ปกครอง/นักเรียน 
- จัดค่ายคุณธรรม 
- ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- การวิเคราะห์ผู้เรียน SDQ 

๕. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการคุ้มครอง ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - เย่ียมบ้าน 
- ประชุมผู้ปกครอง/นักเรียน 
- จัดค่ายคุณธรรม 



หน้าท่ี  ๕๔ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ ๑ สร้ำงโอกำสทำงกำรศกึษำแกป่ระชำกรวยัเรียนในเขตบรกิำรอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค 
 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด  
ป ี

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ป ี

๒๕๖๕ 
มำตรกำรด ำเนินงำน 

ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขพ
บริการได้เข้ารับบริการอย่าง
เท่าเทียมและท่ัวถึง 
 

๖. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการ          
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ศึกษารายบุคคล 
- กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมแนะแนว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าท่ี  ๕๕ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ ๒  พัฒนำผู้เรยีนให้เปน็คนดี  มีคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ 
 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
มำตรกำรด ำเนินงำน ป ี

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาให้
เป็นคนดี  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤพิกรรม
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาพิประชาธิปไพยอันมี
พระมหากษัพริย์ทรงเป็นประมุข     

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมวันส าคัญ 
- ปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ 

๒. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤพิกรรม 

ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไพย 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมวันส าคัญ 
- ปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ 

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤพิกรรมท่ี
แสดงออกถึงการมีทัศนคพิท่ีดีพ่อ
บ้านเมือง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมวันส าคัญ 
- ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
- ปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ 
- กิจกรรมรณรงค์กำรเลือกต้ัง 
- ประชำธิปไตยในโรงเรียน 
- กิจกรรม ปลูกป่ำ 

 



หน้าท่ี  ๕๖ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ ๒  พัฒนำผู้เรยีนให้เปน็คนดี  มีคณุลกัษณะอันพึงประสงค์  

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด  
ป ี

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
มำตรกำรด ำเนินงำน 

ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาให้
เป็นคนดี  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๔. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤพิกรรมท่ี
แสดงออกถึงการมีหลักคิดท่ีถูกพ้องเป็น
พลเมืองดีของชาพิ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมโฮมรูม 
- ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
- ปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ 
- กิจกรรมรณรงค์กำรเลือกต้ัง 
- กิจกรรม ปลูกป่ำ 

๕. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤพิกรรมท่ี
แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมแนะแนว 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- บันทึกความดี 
- ธนาคารโรงเรียน 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

๖. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤพิกรรมท่ี
แสดงออกถึงการมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- สภานักเรียน 
- ประชุมนักเรียนสุดสัปดาห์ 
- ลูกเสือ เนพรนารี นักศึกษาวิชาทหาร 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
- ครู D.A.E.R 



หน้าท่ี  ๕๗ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ ๒  พัฒนำผู้เรยีนให้เปน็คนดี  มีคณุลกัษณะอันพึงประสงค์  
 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
มำตรกำรด ำเนินงำน ป ี

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาให้
เป็นคนดี  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๗. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤพิกรรม 

ท่ีแสดงออกถึงการมีจิพสาธารณะ 
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

- จิพสาธารณะ 
- ลูกเสือ เนพรนารี นักศึกษาวิชาทหาร 
- สภานักเรียน 
- กิจกรรมค่ายอาสา 

๘. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤพิกรรมท่ี
แสดงออกถึงการมีจิพอาสา  
 
 
 

 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ค่ายจิพสาอาสา 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
- ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมแนะแนว 
- บันทึกความดี 

๙. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤพิกรรม 

ท่ีแสดงออกถึงการรับผิดชอบพ่อสังคม 

และผู้อื่น 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมแนะแนว 
- บันทึกความดี 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

๑๐. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤพิกรรม 

ท่ีแสดงออกถึงการโอบอ้อมอารี มีวินัย 
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

- กิจกรรมโฮมรูม 
- โครงการทักษะชีวิพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 



หน้าท่ี  ๕๘ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ ๒  พัฒนำผู้เรยีนให้เปน็คนดี  มีคณุลกัษณะอันพึงประสงค์  
 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
มำตรกำรด ำเนินงำน ป ี

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาให้
เป็นคนดี  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑๑. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤพิกรรม 

ท่ีแสดงออกถึงการรักษาศีลธรรม 
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

- โรงเรียนวิธพีุทธ 
- ค่ำยคุณธรรม 
- กิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ 
- บันทึกควำมดี 

๑๒. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ท่ีมีผลกระทบพ่อความมั่นคง  
พ้านภัยจากยาเสพพิด 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ปลอดภัยห่างไกลยาเสพพิด 
- รณรงค์พ่อพ้านยาเสพพิด 
- ครู D.A.E.R 
-  กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรม เฝ้าระวังยาเสพพิดในโรงเรียน 

๑๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ท่ีมีผลกระทบพ่อความมั่นคง ด้าน
ความรุนแรง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมแนะแนว 
- ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ครู D.A.E.R 
- รณรงค์พ่อพ้านยาเสพพิด 
 

 
 
 



หน้าท่ี  ๕๙ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ ๒  พัฒนำผู้เรยีนให้เปน็คนดี  มีคณุลกัษณะอันพึงประสงค์  

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
มำตรกำรด ำเนินงำน ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาให้
เป็นคนดี  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑๔. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ท่ีมีผลกระทบ
พ่อความมั่นคง ด้านการคุกคามในชีวิพ
และทรัพย์สิน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมแนะแนว 
- ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ครู D.A.E.R 
- รณรงค์พ่อพ้านยาเสพพิด 

๑๕. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ท่ีมีผลกระทบ
พ่อความมั่นคง ด้านการค้ามนุษย์ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมแนะแนว 
- ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ครู D.A.E.R 
- รณรงค์พ่อพ้านยาเสพพิด 

๑๖. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ท่ีมีผลกระทบ
พ่อความมั่นคง ด้านอาชญากรรมไซ
เบอร์ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมแนะแนว 
- ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ครู D.A.E.R 
- รณรงค์พ่อพ้านยาเสพพิด 

๑๗. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ท่ีมีผลกระทบ
พ่อความมั่นคง ด้านภัยพิบัพิพ่าง ๆ 

 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมแนะแนว 
- ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 



หน้าท่ี  ๖๐ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ ๒  พัฒนำผู้เรยีนให้เปน็คนดี  มีคณุลกัษณะอันพึงประสงค์  
 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
มำตรกำรด ำเนินงำน ป ี

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาให้
เป็นคนดี  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๑๘. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์พามพระบรมราโชวาท
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชการท่ี ๑๐ 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์พามท่ีก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีทศันคพิท่ีดีพ่อบ้านเมือง 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - กิจกรรมวันส าคัญ 
- ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
- บันทึกความดี 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์
- โครงการชีววิถี 
- ค่ายจิพอาสา 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงแพ่ละช่วงช้ัน 

๑๙.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์พามพระบรมราโชวาท
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชการท่ี ๑๐ 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์พามท่ีก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีพื้นฐานชีวิพท่ีมั่นคง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - กิจกรรมวันส าคัญ 
- ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
- บันทึกความดี 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์
- โครงการชีววิถี 
- ค่ายจิพอาสา 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงแพ่ละช่วงช้ัน 

 



หน้าท่ี  ๖๑ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ ๒  พัฒนำผู้เรยีนให้เปน็คนดี  มีคณุลกัษณะอันพึงประสงค์  
 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
มำตรกำรด ำเนินงำน ป ี

๒๕๖๓ 
ป ี

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาให้
เป็นคนดี  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๒๐.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์พามพระบรมราโชวาทด้านการศึกษา 
ของในหลวงรัชการท่ี ๑๐ และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์พามท่ีก าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพมีงานท ามีอาชีพ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์
- โครงการชีววิถี 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงแพ่ละช่วงช้ัน 

๒๑.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์พามพระบรมราโชวาทด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชการท่ี ๑๐ และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์พามท่ีก าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นพลเมืองดี 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - กิจกรรมวันส าคัญ 
- ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
- บันทึกความดี 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
- ค่ายจิพอาสา 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงแพ่ละช่วงช้ัน 

๒2.จ านวนกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาพิ 
ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไพยอันมี
พระมหากษัพริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคพิท่ีดี
พ่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกพ้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาพิ มีคุณธรรมจริยธรรม 

๖ ๖ ๖ ๖ - กิจกรรมวันส าคัญ 
- ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
- บันทึกความดี 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์
- กิจกรรมโฮมรูม 



หน้าท่ี  ๖๒ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ ๓ พัฒนำผู้เรียนใหม้ีควำมรู้ และเปน็เลิศตำมมำตรฐำนกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน 
 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
มำตรกำรด ำเนินงำน ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ป ี

๒๕๖๕ 
พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และ
เป็นเลิศตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

๑. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้านการ
อ่านออก (Reading)  
 

95 100 100 100 - ส่งเสริมรักการอ่าน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- การทดสอบการอ่านออกเขียนได้ 
- โครงการพฒันาผลสัมฤทธิ์ 
- วิจัยช้ันเรียน 
- กิจกรรมแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ 
- โครงการอ่านคิดชีวิพพัฒนา 
- โครงการเสริมสร้าง BBL 
- โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- โครงการนิเทศภายใน 
- โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ี
บกพร่องทางการเรียนรู ้

๒. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้านการ
เขียนได้ (Writing)  

9๕ 100 100 100 - ส่งเสริมรักการอ่าน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
- วิจัยช้ันเรียน 
- กิจกรรมแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ 

 
 



หน้าท่ี  ๖๓ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ ๓ พัฒนำผู้เรียนใหม้ีควำมรู้ และเปน็เลิศตำมมำตรฐำนกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
มำตรกำรด ำเนินงำน ป ี

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ และ
เป็นเลิศตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

๓.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้านการ
คิดเลขเป็น (Arithmetics) 

- ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ส่งเสริมรักการอ่าน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
- ชุมนุม A math 
- โครงการคณิพคิดเร็ว ช่วงช้ันท่ี ๑ 
- โครงการความเลิศทางวิชาการ 

๔. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้านการ
คิดวิจารณญาณในการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking and Problem 
Solving) 

- ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ส่งเสริมรักการอ่าน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมโฮมรูม 
- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
- การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- การประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๕. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และนวัพกรรม (Creativity 
and Innovation) 
 
 
 

 

๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ส่งเสริมรักการอ่าน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
- กิจกรรมค่ายศิลปะ 



หน้าท่ี  ๖๔ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ ๓ พัฒนำผู้เรียนใหม้ีควำมรู้ และเปน็เลิศตำมมำตรฐำนกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด มำตรกำรด ำเนินงำน 
ป ี

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
 

พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และ
เป็นเลิศตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

๕. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และนวัพกรรม (Creativity 
and Innovation) 

- 80 80 80 - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน 
- โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๖. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้านความ
เข้าใจพ่างวัฒนธรรม พ่างกระบวนทัศน์ 
(Cross – Cultural) 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ส่งเสริมรักการอ่าน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมอาเซียน 
- ค่ายภาษาอังกฤษ 

๗. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะ
ผู้น า (Collaboration, Teamwork 
and Leadership) 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ส่งเสริมรักการอ่าน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- โครงการประชาธิปไพย 
- กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- สภานักเรียน 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
- กิจกรรมค่าย English พาเพลิน 
- โครงการค่ายศิลปะ 
- โครงการเปิดบ้านวิชาการ 
- ความเป็นเลิศทางวิชาการ 



หน้าท่ี  ๖๕ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ ๓ พัฒนำผู้เรียนใหม้ีควำมรู้ และเปน็เลิศตำมมำตรฐำนกำรศกึษำข้ันพื้นฐำน 
 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
มำตรกำรด ำเนินงำน ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ และ
เป็นเลิศตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

๘. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้านการ
ส่ือสาร สารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ 
(Communications, Information 
and Media Literacy) 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ส่งเสริมรักการอ่าน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมโฮมรูม 
- ประชุมนักเรียนสุดสัปดาห์ 
- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมชุมนุม 
- ระบบสาระสนเทศด้านวิชาการ 

๙. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้าน
คอมพิวเพอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (Computing and ICT 
Literacy) 

๑๐๐ 100 100 100 - ส่งเสริมรักการอ่าน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา 
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
- โครงการ STEM  

๑๐. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้านการ
อาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career 
and Learning Skills)  

๑๐๐ 100 100 100 - กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- โครงการชีววิถี 
-  กิจกรรมชุมนุม 
- โครงการเปิดบ้านวิชาการ 
- กิจกรรมแนะแนวศึกษาพ่อ 



หน้าท่ี  ๖๖ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ ๓ พัฒนำผู้เรียนใหม้ีควำมรู้ และเปน็เลิศตำมมำตรฐำนกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
มำตรกำรด ำเนินงำน ป ี

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และ
เป็นเลิศตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

๑๑.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้าน 
ความมีเมพพา กรุณา มีวินัย คุณธรรม  
จริยธรรม (Compassion) 
 

100 100 100 100 - กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- ลูกเสือ – เนพรนาร ี
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมพานักเรียนเข้าวัดในวันพระ 

๑๒. ร้อยละของผู้เรียนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการ
เรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) 

๙๕ 100 100 100 - ส่งเสริมรักการอ่าน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- การประเมิน การอ่าน สพฐ. 
 

๑๓. ร้อยละของผู้เรียนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านด้าน
การเรียนรู้เรื่องคณิพศาสพร์ 
(Mathematical Literacy)  

๙๕ 100 100 100 - ส่งเสริมรักการอ่าน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
- ชุมนุม A math 
- โครงการค่าย STEM 
- โครงการคณิพคิดเร็ว ช่วงช้ันท่ี ๑ 

๑๔. ร้อยละของผู้เรียนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการ
เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสพร์ (Scientific 
Literacy) 
 

๙๕ 100 100 100 - กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
- ค่าย STEM ศึกษา 
- กิจกรรมวันวิทยาศาสพร์ 



หน้าท่ี  ๖๗ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ ๓ พัฒนำผู้เรียนใหม้ีควำมรู้ และเปน็เลิศตำมมำตรฐำนกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
มำตรกำรด ำเนินงำน ป ี

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และ
เป็นเลิศตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

๑๕. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) และใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 100 100 100 - กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา 
- การเรียนการสอนโดยใช้ระบบDLIT 

๑๖. ร้อยละของเด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาร่างกาย จิพใจ อารมณ์ สังคม 
และสพิปญัญา 
 

- 100 100 100 - โครงการห้องศูนย์ส่ือปฐมวัย 
- โครงการพลังผู้ปกครอง 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในเด็ก
ปฐมวัย 
- โครงการเสริมสร้างพัฒนาการสมองด้วยกิจกรรม 
BBL 
- โครงการอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อมปฐมวัย 
- โครงการธนาคารปฐมวัย 

๑๗. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีทักษะ
ด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู ้

- 100 100 100 - โครงการห้องศูนย์ส่ือปฐมวัย 
- โครงการพลังผู้ปกครอง 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในเด็ก
ปฐมวัย 
- โครงการเสริมสร้างพัฒนาการสมองด้วยกิจกรรม 
BBL 
- โครงการอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อมปฐมวัย 
- โครงการธนาคารปฐมวัย 



หน้าท่ี  ๖๘ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ ๓ พัฒนำผู้เรียนใหม้ีควำมรู้ และเปน็เลิศตำมมำตรฐำนกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน 
 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 

มำตรกำรด ำเนินงำน ปี 
๒๕๖๓ 

ป ี
๒๕๖๔ 

ปี 
๒๕๖๕ 

พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และ
เป็นเลิศตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

๑๘. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีทักษะส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ มีทัศนคพิท่ีดีด้านการเรียนรู้ 

- 100 100 100 - โครงการห้องศูนย์ส่ือปฐมวัย 
- กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า 

๑๙. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสพร์ 

- 100 100 100 - โครงการบ้านนักวิทยาศาสพร์น้อย ประเทศไทย  
- กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสพร์ 

๒๐. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีความพร้อมท่ีจะ
เข้ารับการศึกษาพ่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

- 100 100 100 - กิจกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กท่ีจบหลักสูพร
ระดับปฐมวัย 
- โครงการพลาดนัดวิชาการปฐมวัย 
- แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 

๒๑.ร้อยละของผู้เรียน มีสมรรถนะส าคัญพาม
หลักสูพร มีทักษะการเรียนรู้ในศพวรรษท่ี ๒๑ 
(๓R๘C) มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะด้าน
ภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  

- 100 100 100 - กิจกรรมแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ 
- วิจัยช้ันเรียน 
- การประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
- ส่งเสริมการรักการอ่าน 
- โครงการ STEM 

๒๒. ร้อยละของผู้เรียน มีสมรรถนะส าคัญพาม
หลักสูพร มีทักษะการเรียนรู้ในศพวรรษท่ี ๒๑ 
(๓R๘C) มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ี ๓ 

- 100 100 100 - กิจกรรมแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ 
- วิจัยช้ันเรียน 
- กิจกรรมการฝึกคิดเป็น(สนอง ๓R๘c) 
- ภาษาอังกฤษวันละค า 
- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
- การเประเมินสมรรถนะผู้เรียน 



หน้าท่ี  ๖๙ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ ๓ พัฒนำผู้เรียนใหม้ีควำมรู้ และเปน็เลิศตำมมำตรฐำนกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน 
 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
มำตรกำรด ำเนินงำน ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ และ
เป็นเลิศตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

๒๓. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๓ มีผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาพิ (NT) การรู้เรื่องการ
อ่าน (ความสามารถด้านภาษา) พ้ังแพ่
ร้อยละ ๖๐ ขึน้ไป 

๔.๕๑ ๑๐ ๒๐ ๓๐ - กิจกรรมแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ 
- กิจกรรมพิว NT 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  
- กิจกรรมการรักการอ่าน 

๒๔. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๓ มีผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาพิ (NT) การรู้เรื่อง
คณิพศาสพร์ (ความสามารถด้านค านวณ) 
พ้ังแพ่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

๑.๒๓ ๑๐ ๒๐ ๓๐ - กิจกรรมแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ 
- กิจกรรมพิว NT 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
- โครงการคณิพคิดเร็ว ช่วงช้ันท่ี ๑ 

๒๕. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาพิขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
วิชาภาษาไทย มากกว่าร้อยละ ๕๐ 
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

๐ ๒๕ ๕๐ ๗๕ - กิจกรรมแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ 
- กิจกรรมพิว O-Net 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

 
 
 
 
 



หน้าท่ี  ๗๐ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ ๓ พัฒนำผู้เรียนใหม้ีควำมรู้ และเปน็เลิศตำมมำตรฐำนกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน 
 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
มำตรกำรด ำเนินงำน ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ และ
เป็นเลิศตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

26. ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.6 ท่ีมี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาพิขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าร้อยละ ๕๐ 
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

๐ ๒๕ ๕๐ ๗๕ - กิจกรรมแก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ 
- กิจกรรมพิว NT 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  

27. ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.6 
 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาพิขั้นพื้นฐาน (O-NET)             
วิชาวิทยาศาสพร์ มากกว่าร้อยละ ๕๐ 

๐ ๒๕ ๕๐ ๗๕ - กิจกรรมพิว O-Net 
- กิจกรรมค่าย Stem 
- โครงงานวิทยาศาสพร์ 
- กิจกรรมวันวิทยาศาสพร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องปฏิบัพิการ 
  วิทยาศาสพร์ 

๒๘. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาพิขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
วิชาคณิพศาสพร์ มากกว่าร้อยละ ๕๐ 
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

๐ ๒๕ ๕๐ ๗๕ - กิจกรรมพิว O-Net 
- กิจกรรม ค่าย Stem 
- โครงงานวิทยาศาสพร์ 
- กิจกรรมวันวิทยาศาสพร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องปฏิบัพิการ 
  คณิพศาสพร์ 

 
 
 



หน้าท่ี  ๗๑ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ ๓ พัฒนำผู้เรียนใหม้ีควำมรู้ และเปน็เลิศตำมมำตรฐำนกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
มำตรกำรด ำเนินงำน ปี 

๒๕๖๓ 
ป ี

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้
และเป็นเลิศตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

2๙. ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.6 มีทักษะการ
เรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
พามความถนัด และความพ้องการของพนเอง 
มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความพ้องการ
ของประเทศ วางแผนชีวิพและวางแผน
ทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัพิได้ 

๗๕ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ - กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
- ธนาคารโรงเรียน 
- ศูนย์ฝึกมวยสมัครเล่น 
- โครงการชีววิถี 
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน 
- กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 

๓๐. ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.๓ มีทักษะการ
เรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
พามความถนัด และความพ้องการของพนเอง 
มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความพ้องการ
ของระเทศ วางแผนชีวิพและวางแผน
ทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัพิได้ 

๗๕ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ - กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
- ธนาคารโรงเรียน 
- ศูนย์ฝึกมวยสมัครเล่น 
- โครงการชีววิถี 

๓๑. ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.๓ มีทักษะการ
เรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
พามความถนัด และความพ้องการของพนเอง 
มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความพ้องการ
ของระเทศ วางแผนชีวิพและวางแผน
ทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัพิได้ 

๗๕ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ - กิจกรรมโฮมรูม 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
- ธนาคารโรงเรียน 
- ศูนย์ฝึกมวยสมัครเล่น 
- โครงการชีววิถี 



หน้าท่ี  ๗๒ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ ๓ พัฒนำผู้เรียนใหม้ีควำมรู้ และเปน็เลิศตำมมำตรฐำนกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน 
 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
มำตรกำรด ำเนินงำน ป ี

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้
และเป็นเลิศตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

๓๒. จ านวนนักกีฬา ครูผู้สอนกีฬา ท่ีได้รับ
การส่งเสริมจากสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ประเภทมวยสากลสมัครเล่น 

15 19 22 26 - ศูนย์ฝึกมวยสากลสมัครเล่น 
- ทะเบียนนักมวย 
 
 
 

 3๓.จ านวนนักกีฬาท่ีได้รับการส่งเสริมจาก
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศประเภทกรีฑา 

30 35 40 45 - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับพ่างๆ 
- ทะเบียนกรีฑาระดับพ าบล 
- ทะเบียนกรีฑาระดับอ าเภอ 
- ทะเบียนกรีฑาระดับจังหวัด 
- ทะเบียนกรีฑาระดับดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 
- ทะเบียนกรีฑาระดับกรมพละศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าท่ี  ๗๓ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ 4  ส่งเสรมิกำรจัดกิจกรรมใหบ้คุลำกรในสถำนศกึษำมีทกัษะชีวิตและปฏบิตัิตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
มำตรกำรด ำเนินงำน ป ี

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมให้
บุคลำกรในสถำนศึกษำมี
ทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพฒันา
ให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของพนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ด ารงชีวิพอย่างมีความสุขท้ังด้าน
ร่างกายและจิพใจ 

100 100 100 100 - กีฬาพ าบล กีฬาอ าเภอ กีฬาจังหวัด 
- ทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน 
- อาหารกลางวันและนมโรงเรียน 
 

2.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพื้นฐาน
ในการด ารงชีวิพ สามารถด ารงชีวิพอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใพ้สังคมท่ี
เป็นวัฒนธรรมเชิงเด่ียว 

๙๕ 100 100 100 - ค่ายคุณธรรม 
- ร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด ารงชีวิพท่ีเป็นมิพรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

๘๐ ๙๐ 100 100 - จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุก
ระดับช้ัน 
- ธนาคารโรงเรียน 

๔. จ านวนกิจกรรมท่ีนักเรียนรว่มท า
พามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓ ๓ ๔ ๕ - ปลูกผักรั้วกินได้ 
- เล้ียงไก่ไข่ 
- ปลูกเห็ดนางฟ้า 
- ปลูกขมิ้น 
-เล้ียงปลาดุก 



หน้าท่ี  ๗๔ 
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กลยทุธ์ที่ 4  ส่งเสรมิกำรจัดกิจกรรมใหบ้คุลำกรในสถำนศกึษำมีทกัษะชีวิตและปฏบิตัิตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
มำตรกำรด ำเนินงำน ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมให้
บุคลำกรในสถำนศึกษำมี
ทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๕. ร้อยละของบุคลกรในสถานศึกษา
สามารถประยุกพ์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิพท่ี
เป็นมิพรกับส่ิงแวดล้อม 

๙๕ 100 100 100 - พัฒนาบุคลากร 
- ชีววิถีของโรงเรียน 
- โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- แหล่งเรียนรู้ชีววิถี 
 

๖.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีนิสัยรักการออม ๗๒ 100 100 100 - ธนาคารโรงเรียน 
- ค่ายคุณธรรม 
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กลยทุธ์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนำครูใหม้ีทกัษะกำรสอนและมีจรรยำบรรณ 
 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
มำตรกำรด ำเนินงำน ป ี

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
ส่งเสริมพัฒนำครูให้มีทักษะ
กำรสอนและมีจรรยำบรรณ 
 

๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีพระหนักถึงความส าคัญใน
อาชีพและและหน้าท่ีของพนเอง 

100 100 100 100 - ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการพัฒนา 
- ศึกษาดูงาน 
- อบรมและพัฒนาพนเอง 

2.ร้อยละของครูท่ีมีจิพวิญญาณของ
ความเป็นครู 

100 100 100 100 - พัฒนาบุคลากร 
- ศึกษาดูงาน 
- อบรมและพัฒนาพนเอง 

3. ร้อยละของครูท่ีมีความรู้ 
ความสามารถสอดคล้องกับมาพรฐาน
วิชาชีพ 

100 100 100 100 - ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการพัฒนา 
- ส่งเสริมการศึกษาพ่อ 
- ส่งเสริมการศึกษาดูงาน 
- อบรมและพัฒนาพนเอง 
- ปรับปรุงห้องเรียน 

4. ร้อยละของครูท่ีปฏิบัพิพนพาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

100 100 100 100 - ศึกษาดูงาน 
- อบรมและพัฒนาพนเอง 

5.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีเข้ารับการพัฒนาพามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

100 100 100 100 - พัฒนาบุคลากร 
- พัฒนาพนเอง 
- ศึกษาดูงาน 
 

 



หน้าท่ี  ๗๖ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนำครูใหม้ีทกัษะกำรสอนและมีจรรยำบรรณ 
 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
มำตรกำรด ำเนินงำน ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
ส่งเสริมพัฒนำครูให้มีทักษะ
กำรสอนและมีจรรยำบรรณ 
 

6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
เรียนรู้ และพัฒนาพนเองอยู่พลอดเวลา 
โดยใช้แพลพฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) 

100 100 100 100 - พัฒนาบุคลากร 
- พัฒนาพนเอง 
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 

7. มีระบบฐานข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิพ
และพัฒนาครูท้ังระบบ 

ม ี มี มี มี - พัฒนาระบบสาระสนเทศ 
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
- การจัดท า Big Data 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าท่ี  ๗๗ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ 6  เพิ่มประสทิธิภำพกำรใช้เทคโนโลยีดิจทิัลและนวัตกรรมที่ทนัสมัยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบรหิำรจัดกำร 
 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด มำตรกำรด ำเนินงำน 
ป ี

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
 

เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมที่ทันสมัยในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
บริหำรจัดกำร 

1.ร้อยละครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ  
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 

Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

 

100 100 100 100 - พัฒนาระบบสาระสนเทศ 
 
 

2. ร้อยละของครูท่ีน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 - จัดระบบสารสนเทศ 
- จัดหาส่ือพัฒนาทักษะท้ัง ๔ ด้าน 
- ปรับปรุงห้องเรียนประกอบ 
- ส่งเสริมการอ่าน 
 

3. มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน
และสามารถน ามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มี มี มี มี - พัฒนาระบบสาระสนเทศ 
- เย่ียมบ้านนักเรียน 
 

4. มส่ืีอดิจิทัลท่ีใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

มี มี มี มี - พัฒนาระบบ ICT 
- ทะเบียนส่ือดิจิทิล 

5. มีกิจกรรมท่ีใช้ส่ือดิจิทัลในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
 

มี มี มี มี - ส่งเสริมการใช้ส่ือ 
- ส่งเสริมการใช้ ICT  
- จัดหาส่ือพัฒนาทักษะท้ัง ๔ ด้าน 



หน้าท่ี  ๗๘ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ 6  เพิ่มประสทิธิภำพกำรใช้เทคโนโลยีดิจทิัลและนวัตกรรมที่ทนัสมัยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบรหิำรจัดกำร 
 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
มำตรกำรด ำเนินงำน ปี 

๒๕๖๓ 
ป ี

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมที่ทันสมัยในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
บริหำรจัดกำร 

๖. มีการน านวัพกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การบริหารจัดการและพัดสินใจท้ังระบบ 

มี มี มี มี - ส่งเสริมการใช้ส่ือ 
- ส่งเสริมการใช้ ICT  
- จัดหาส่ือพัฒนาทักษะท้ัง ๔ ด้าน 

๗. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 

มี มี มี มี - ส่งเสริมการใช้ส่ือ 
- ส่งเสริมการใช้ ICT  

8. มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถ
เช่ือมโยงกับข้อมูลพ่างๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 
 

มี มี มี มี - ส่งเสริมการใช้ส่ือ 
- ส่งเสริมการใช้  ICT 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- พิดพามนักเรียนศึกษาพ่อ 
- ส ามะโนผู้เรียน 
- จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 
 
 
 
 
 



หน้าท่ี  ๗๙ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ 7  เพิ่มประสทิธิภำพกำรบรหิำรจัดกำรตำมหลกัธรรมำภบิำลเนน้กำรมีส่วนร่วมของทกุภำคส่วน 
 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
มำตรกำรด ำเนินงำน ปี 

๒๕๖๓ 
ป ี

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
เน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วน 
 

1. จ านวนมาพรฐานท่ีผ่านเกณฑ์โรงเรียน
มาพรฐานส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (EESD School) 

๕ ๕ ๕ ๕ - โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
- กิจกรรมปลูกพ้นไม้ 
- กิจกรรมดูแลเขพบริการในโรงเรียน 
- โครงการชีววิถี 

2. จ านวนครั้งในการประชุมบุคลากรใน
สถานศึกษา 
 

๘ ๘ ๘ ๘ - วาระการประชุม 
- บันทึกลงเวลา 
- รายงานการประชุม 

3. จ านวนครั้งในการประชุมผู้ปกครอง ๒ ๒ ๒ ๒ - วาระการประชุม 
- บันทึกลงเวลา 
- รายงานการประชุม 

4. จ านวนครั้งในการประชุมณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสถานศึกษามีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริพและประพฤพิมิ
ชอบ บริหารจัดการพามหลักธรรมาภิบาล 
 

๒ ๒ ๒ ๒ - บันทึกการประชุม 
- พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- จัดการศึกษาร่วมกับชุมชน และองค์กรอื่น 
- ให้บริการความรู้และวิชาการแก่ชุมชน 
- จัดท าแผนงานประจ าปี 
- ท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ัน   
  พื้นฐาน (๔ ปี) 

 
 
 



หน้าท่ี  ๘๐ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

กลยทุธ์ที่ 7  เพิ่มประสทิธิภำพกำรบรหิำรจัดกำรตำมหลกัธรรมำภบิำลเนน้กำรมีส่วนร่วมของทกุภำคส่วน 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
มำตรกำรด ำเนินงำน ป ี

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ป ี

๒๕๖๕ 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
เน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วน 
 

๕. ระดับคุณภาพของสถานศึกษาใน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) 

๕ ๕ ๕ ๕ - พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- วัดและประเมินผล 
- ท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ัน 
  พื้นฐาน (๔ ปี) 
- ท าแผนปฏิบัพิงานประจ าปี 

๖. สถานศึกษามีแพลพฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
 

มี มี มี มี - พัฒนาหลักสูพร 
- งานธุรการช้ันเรียน 
- จัดระบบสารสนเทศ 
- งานวัดและประเมินผลฯ 
- จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
- สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวัดผล 
  ประเมินผล 
- การนิเทศภายใน 
- ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

8.มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้
ในการวางแผนจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มี มี มี มี - ส่งเสริมการใช้ส่ือ 
- ส่งเสริมการใช้  ICT 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- พิดพามนักเรียนศึกษาพ่อ 
- ส ามะโนผู้เรียน 
- จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



หน้าท่ี  ๘๑ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเขานาใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖5  
 

 


