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คำนำ 
  

การวางแผนการบริหารงานเป็นกระบวนการกำหนดแนวทางอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้มา   
ซึ่งความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนที่ดีจะช่วยให้การดำเนินงานมีระบบและมีทิศทาง    
ท ี ่ช ัดเจนประสบความสำเร ็จตามเป ้าหมายอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพสูง สามารถตรวจสอบ               
ควบคุมการดำเนินงาน และกำหนดการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีเป้าหมายที่สำคัญคือ พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และปลูกฝังให้ผู ้เรียนเป็นคนดี ดำรงวิถีความเป็นไทย  
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากร จึงต้องตระหนักถึงความสำคัญ
ของการวางแผนตามกลยุทธ์ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

จากการระดมพลังสมองของผู้ที ่เกี ่ยวข้อง จึงได้มาซึ่งเอกสารฉบับนี ้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) จะเป็นแนวทาง           
ในการนำกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
 ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569  
ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี  และขอขอบคุณทุกฝ่าย  
ทุกกลุ่มงาน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกคนที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลยุทธ์    
ให้สำเร็จต่อไป 
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บทสรุป 
 

การจัดทำแผนกลยุทธ์ โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร   
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกลไกการระดมสมอง ตลอดจนใช้พลังสมองของบุคลากรท่ีเป็นกำลังสำคัญ
ของโรงเรียนในอนาคต มีการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม ที่คาดว่าจะส่งผลต่อทิศทางการพัฒนา
โรงเรียน และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในกระแส Thailand 4.0 รวมถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ในอนาคต 

 โรงเรียนได้ตระหนักถึงการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
แผนฯ ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2565   – 2569 ขึ้น ภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนาโรงเรียนและกรอบแผน
หรือนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ โดยทิศทางของการพัฒนาของโรงเรียนในแผนกลยุทธ์นี้  
จะมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาการศึกษาและตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน 

จากการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา มีการดำเนินการโดยการนำกรอบ    
การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของผู ้ เร ียน มาตรฐานที ่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที ่  3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มาทำการวิเคราะห์ตามประเด็นตัวบ่งช้ี
กำหนดเป็นค่าเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

สำหรับการกำกับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ และความสำเร็จ        
ขององค์กรนั้น โรงเรียนมีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการพัฒนา    
อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลการประกันคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงและแก้ไขทุกปี  แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 - 2569 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้เกิดแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีชัดเจนและผลักดันให้การดำเนินการในภารกิจต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์  
เกิดผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ตรงกับวิสัยทัศน์ “โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สร้างคนดี ดำรงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านการประเมิน
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ OBECQA และโรงเรียนพระราชทาน เป็นโรงเรียนยอดนิยม      
ของผู้ปกครองและชุมชนต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 
นโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
1.1 นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 
 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้ 
           1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็ม   
ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีว ิตได้โดยมีความใฝ่รู ้และทักษะที ่เหมาะสม เป็นคนดี           
ม ีค ุณธรรม สร ้างเสร ิมคุณภาพการเร ียนร ู ้  โดยเน ้นการเร ียนร ู ้ เพ ื ่อสร ้างสัมมาชีพในพื ้นท่ี                  
ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั ้งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
            2. ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี ่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา            
ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู ้ยากจนหรือด้อยโอกาส 
จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
           3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป 
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการ
ได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
            4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที ่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการ
เรียนรู ้และหลักสูตรให้เชื ่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู ้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน         
เพ ื ่อให ้ เอ ื ้อต ่อการพัฒนาผู ้ เร ียนทั ้ งในด ้านความร ู ้  ท ักษะ การใฝ ่ เร ียนร ู ้  การแก ้ป ัญหา                      
การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดีโดยเน้นความร่วมมือ
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน 
            5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยง     
กับมาตรฐานวิชาชีพ 
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            6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที ่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู      
เน้นครูผู ้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้        
ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่น การเรียนทางไกล 
การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั ้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
           7. ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา   
มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและ  
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
            8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจ              
ในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
            9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม  
ของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
            10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นท่ี
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 
1.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 

วิสัยทัศน์ 
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข

สอดคล้อง กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที ่ 21  
แนวทางการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  

เป้าหมาย  
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษ 

ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
           3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
แนวทางการพัฒนา  
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1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ      
และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้  

3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื ้นที ่พิเศษ      
(พื้นที่สูงพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื ้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัย
จากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ  

เป้าหมาย  
1. กำลังคนมีทักษะที ่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ            

ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ

และเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
3. การว ิจ ัยและพัฒนาเพื ่อสร ้างองค ์ความร ู ้และนวัตกรรมที ่สร ้างผลผลิต             

และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้ม ีสมรรถนะในสาขาที ่ตรงตามความต้องการ            
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต    

และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

เป้าหมาย  
1.  ผ ู ้ เ ร ี ยนม ีท ักษะและค ุณล ักษณะพ ื ้นฐานของพลเม ือง ไทยและทักษะ                  

และคุณลักษณะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา

และมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้           

ตามหลักสูตรได้ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
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4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี  

5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเร ียนรู ้ สื ่อตำราเรียน และสื ่อการเรียนรู ้ต่าง ๆ                

ให้มีคุณภาพมาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี 
3. สร ้างเสร ิมและปรับเปล ี ่ยนค ่าน ิยมของคนไทยให ้ม ีว ิน ัย จ ิตสาธารณะ                

และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  
4 .  พ ัฒนาระบบและกลไกการต ิดตาม การว ั ดและประเม ินผลผ ู ้ เ ร ี ยน                        

ให้มีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาคลังข้อมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
เป้าหมาย  

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที ่ครอบคลุม ถูกต้อง         

เป็นปัจจุบันเพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  
แนวทางการพัฒนา 

1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้าหมาย  

1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม คุณธรรมจริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
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3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต       
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม       

และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต       

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

เป้าหมาย  
1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 

ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้  
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา  
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนและพื้นท่ี  
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ   

ท่ีแตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ  
5. ระบบบร ิหารงานบุคคลของคร ู  อาจารย ์  และบ ุคลากรทางการศ ึกษา                   

มีความเป็นธรรมสร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
แนวทางการพัฒนา  

1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี ่ยวกับระบบการเง ินเพื ่อการศึกษาที ่ส่งผลต่อคุณภาพ         

และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
1.3 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) จากบริบทสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย ความเปล่ียนแปลงของภูมิภาคอาเซียน
และสังคมโลก อำนาจหน้าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา



 

6 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

ของประเทศ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 
– 2574 กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้าน
เศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสำคัญคือได้ประเมิน
สถานะของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)   
ตามบริบทในข้างต้นแล้ว จึงสามารถกำหนดเป็นสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งได้แก่ เป้าหมายหลัก และตัวชี้วัด วิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ได้ดังนี้ 
1. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 

1) ค ุณภาพการศ ึกษาของไทยด ีข ึ ้ น  คนไทยม ีค ุณธรรมจร ิยธรรม ม ีภ ูม ิค ุ ้ มกัน                          
ต่อการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

2) กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3) มีองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4) คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน 
2. ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก 

1) ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา ** 
2) ร้อยละที่เพิ ่มขึ ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา        

ขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
3) ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
4) ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
5) สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
6) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

และระดับอุดมศึกษาท่ีทำงานให้ 
7) ร ้อยละของผู ้สำเร ็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำ              

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
8) ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
9) ร้อยละขององค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
10) จำนวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15-59 ปี 
11) ร้อยละของกำลังแรงงานท่ีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
12) ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ป ี
13) สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
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14) จำนวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3. วิสัยทัศน์ 

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุขในสังคม” 
“ผู ้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที ่ได้ร ับบริการ            

จากกระทรวงศึกษาธิการ 
“มีความรู้คู ่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้รอบคอบ ระมัดระวัง ซื ่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน 

สติปัญญาแบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการดำรงชีวิต 
“มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคีปรองดอง 
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 

4. พันธกิจ 
1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2) เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

5. ยุทธศาสตร์ 
1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั ้งงานวิจัยที ่สอดคล้องกับความต้องการ        

ของการพัฒนาประเทศ 
4) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต 
5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6) ย ุทธศาสตร ์พ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการและส่งเสร ิมให ้ท ุกภาคส่วนม ีส ่วนร ่วม                  

ในการจัดการศึกษา 
6. ผลผลิต /ผลลัพธ์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ ้น สามารถท่องจำและนำสิ่งที ่จำไปฝึกคิดวิเคราะห์   

คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตสำนึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์            
ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
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1) ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 

2) ร ้อยละของสถานศึกษาที ่ได ้ร ับการพัฒนากิจกรรมเสร ิมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์          
ทางการเรียนสูงขึ้น 

3) ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
4) ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
กลยุทธ์ 
1) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน     

ในรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
2) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ /ประเภท

การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
3) ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต     

ส่ือการเรียนการสอน ตำราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
4) ปร ับปร ุงระบบทดสอบทางการศ ึกษาแห ่งชาต ิ ให ้สอดคล้องก ับหล ักส ูตรและ       

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปร ัชญา           

ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท             

มีครูครบตามเกณฑ์ มีครูประจำชั ้นครบทุกห้อง และมีครูที ่จบตรงวุฒิตามสาขาว ิชาที ่สอน                  
ผู ้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากร           
ทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ี       
และขวัญกำลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
1) ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
2) ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนาได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
3) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ          

ในหลักสูตรท่ีคุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 
4) จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
5) ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหาร      

งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

1) วางแผนการผลิต และพัฒนาครูคณาจารย์อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา 

2) ปรับระบบการผลิตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
3) เร่งรัดพัฒนาผู ้บริหารสถานศึกษา รวมทั ้งครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิครูที ่สอน           

คละช้ันและครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
4) สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
5) พ ัฒนาระบบบร ิหารงานบุคคลของคร ู คณาจารย ์และบ ุคลากรทางการศ ึกษา                   

ให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
มีการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ

เพิ่มจำนวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้ร ับการฝึกอาชีพ              
ตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ในเชิงพาณิชย์การให้การรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
1) สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
2) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

และระดับอุดมศึกษา 
3) ร ้อยละของผู ้สำเร ็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท ำ               

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
4) ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
5) ร้อยละขององค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
6) จำนวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนกับองค์กร /หน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 
7) ร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี** 
8) ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา       

ถึงปริญญาตรี 
9) ร ้อยละของผู ้ม ีความสามารถพิเศษด้านว ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและด้านอื ่น  ๆ                    

ท่ีได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
กลยุทธ์ 
1) เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

2) เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง        
ของเทคโนโลยีและรองรับพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3) ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ         
ให้แก่ผู้เรียนต้ังแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่าย     

ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
6) ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู ้ เร ียนทุกคนเข ้ าถ ึงการศ ึกษาท ี ่ม ีค ุณภาพอย ่าง เท ่ า เท ียมก ันในท ุกระด ับและ                

ประเภทการศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้ นฐาน        
และสามารถเรียนรู ้จากแหล่งเรียนรู ้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท       
ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษา      
ท ั ้ ง ในระบบโรง เร ี ยนและนอกระบบโรง เร ียนรวมท ั ้ งสามารถ เท ียบโอนผลการเร ียน                          
และทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได้ 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
1) จำนวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี 
2) ร้อยละของกำลังแรงงานท่ีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
3) ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ป ี
4) ร ้อยละของผ ู ้ เร ียนพิการท ี ่ข ึ ้นทะเบ ียนคนพ ิการได ้ร ับการพ ัฒนาสมรรถภาพ                 

หรือบริการทางการศึกษา 
5) ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปใช้          

ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
6) จำนวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
กลยุทธ์ 
1) ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน        

ในทุกพื้นท่ี ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
2) ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจ 

และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3) เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ให้เกิดผล         

เป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

4) จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
5) เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที ่เอื ้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ             

มีความหลากหลายและสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง

ทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บ
รวบรวมสื ่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลที ่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา           
ของประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
1) ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, 

DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสูงขึ้น 
2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps 
3) จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศท่ีทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 
กลยุทธ์ 
1) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย     

และไม่ซ้ำซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
2) พ ัฒนากระบวนการจ ัดทำระบบฐานข ้อม ูลกลางทางการศ ึกษาของประเทศ                 

ระบบการรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา            
ให้เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

3) ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียนสถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นำมาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

4) จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ
ท่ัวถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส

และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ           
โดยการกระจายอำนาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน     
มีสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

รวมทั ้งผู ้เร ียนในพื ้นที ่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนที ่สูงข ึ ้น มีศักยภาพ              
เพื่อไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
1) สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
2) ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีได้รับการพัฒนา

ศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทำ หรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
3) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน       

ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น 
4) จำนวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
5) ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
6) จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย 
กลยุทธ์ 
1) ปร ับปร ุงกลไกการบร ิหารจ ัดการการศ ึกษาให ้ เป ็นไปตามหล ักธรรมาภ ิบาล                     

โดยเน้นด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ท้ังในระดับส่วนกลาง และในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด 
2) พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
3) ยกระด ับค ุณภาพการศ ึกษาตอบสนองการสร ้ างอาช ีพและเพ ิ ่มค ุณภาพช ีวิ ต                    

ลดความเหล่ือมล้ำ สร้างความสมานฉันท์และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4) เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
5) เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี

หุ้นส่วนกับองค์กรท้ังภายในและต่างประเทศ 
6) ส่งเสร ิมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที ่ม ีความพร้อม             

พัฒนาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกำกับ 
ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวไกลและ

ม่ันคง 
ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ : 
1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
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8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10.  ร ู ้ จ ักดำรงตนอย ู ่ โดยใช ้หล ักปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียงตามพระราชด ำรัส                     

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู ้จักอดออมไว้ใช้เมื ่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือ             
ก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

11. ม ีความเข้มแข็งทั ้งร ่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต ่ออ ำนาจฝ่ายต่ำ หร ือก ิเลส                  
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
1.4 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา            
สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 
ยุทธศาสตร์ 

 กลยุทธ์ที ่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
บนพื้นฐานความเป็นไทย 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาส และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

จุดเน้นการดำเนินงาน 
1. ด้านผู้เรียน 
ผู้เรียนคุณภาพ 
1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มีค่าพัฒนาสูงกว่าปีที ่ผ่านมา             

หรือค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ 
1.2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ และทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
1.3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ 
1.5 ผู้เรียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ 

2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ 
     2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
     2.1.2 ครูจัดการเรียนรู้เชิงรุก ใช้ส่ือ นวัตกรรม ท่ีหลากหลาย 
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     2.1.3 ครูมีความรู้ ทักษะทางภาษา ทักษะการส่ือสาร ทักษะดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ 
     2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
     2.1.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจและได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
2.2 ผู้บริหารยุคใหม่ 
     2.2.1 เป็นผู้นำการเปล่ียนแปลง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และเครือข่ายความร่วมมือ  
     2.2.2 เป็นผู้นำด้านทักษะดิจิทัล และการส่ือสาร 
     2.2.3 มีการพัฒนาตนเองและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
     2.2.4 มีขวัญกำลังใจและได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 

3. ด้านบริหารจัดการ 
องค์กรมิติใหม่ 
3.1 นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
3.2 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 
3.3 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน 
3.4 บริหารจัดการศึกษาโดยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
3.5 มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ 

ทิศทางการพัฒนาการมัธยมศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 

              1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉล่ียไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 
       1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการอ่านไม่ต่ำกว่าค่าเฉล่ีย
นานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 

   1.3 ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถตามสาระการเรียนรู้สากล 
             1.4 ผู ้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) เพิ่มขึ ้นไม่ต่ำกว่า    
ร้อยละ 3 ต่อป ีจากฐานเดิมของโรงเรียน 
             1.5 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน
และการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   1.6 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 
             1.7 ผู ้เร ียนแสดงความรู ้ความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง ปรากฏเป็นประจักษ์             
ในระดับชาติ และนานาชาติ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 
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2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ   
อื่น ๆ รวมถึงการส่ือสารภาษาสัญลักษณ์และภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อย่างมีประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 

2.1 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
2.2 ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 
2.3 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษจากสถาบัน   

ท่ีได้รับการรับรอง 
2.4 ผู้เรียนมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศท่ีสองเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 
2.5 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง

จากสถาบันฯ ท่ีได้รับการรับรอง 
2.6 ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณ์และ
ภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) 
3. ผู้เรียนทีทักษะการคิด มีวิจารณญาณ สามารถไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ริเริ่ม  
สร้างสรรค์ แก้ปัญหาและกล้าตัดสินใจ 
 

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 
3.1 ผู้เรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงาน/โครงงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีแสดงถึงการคิดตัดสินใจ  

แก้ปัญหา 
3.2 ผู ้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 มีผลการประเมินในสาระการเรียนรู้สากลตามหลักสูตร

มาตรฐานสากล (ทฤษฎคีวามรู้, โลกศึกษา, ความเรียงช้ันสูง, กิจกรรมสร้างสรรค์) ในระดับดีขึ้นไป 
3.3 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ   

มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ความคิดในระดับสูง มีเหตุผล 
 4. ผู้เรียนสามารถคิดค้น ออกแบบ พัฒนา ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ทำงานเป็นทีม และเห็นช่องทางสร้างงานอาชีพ    
ในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 

4.1 ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป)     
เพื่อการ ตีความ ส่ือสารและสร้างสรรค์ 

4.2 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์ และประเมิน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
และนำเทคโนโลยีมาใช้ดำเนินการ 

4.3 ผ ู ้ เร ียนม ีผลงานการประด ิษฐ ์  สร ้างสรรค ์และออกแบบ นำเสนอ เผยแพร่                        
ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี จากฐานเดิมของโรงเรียน 
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4.4 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งานทั้งด้านวิชาการและ
อาชีพ โดยมีการนำเสนอ สื่อสาร เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มขึ้น      
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

4.5 ผู ้เร ียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 สามารถสร้างและประเมินทางเลือกในการวางแผน     
ตัดสินใจประกอบอาชีพตามศักยภาพและความต้องการของตนเองและสังคม 
 5. ผู้เรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความเป็นไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะและจิตใจ
บริการ มีความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดำรงชีวิตและมีจิตสำนึก
รับผิดชอบต่อสังคมโลก เป็นสมาชิกท่ีเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 

5.1 ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย รับผิดชอบต่อสังคม        
และมีความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 

5.2 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 มีความตระหนัก รอบรู้ สามารถวิเคราะห์สภาพการณ์          
ทางระบบนิเวศธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
ภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชนท่ีเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนา 

5.3 ผู้เรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพื่อการดำรงชีวิต ในด้านการจัดการตนเอง การบริโภค        
การเรียนรู้ ทักษะทางสังคม และการจัดการสร้างงานอาชีพ 

5.4 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ค่านิยม วิถีชีวิต 
5.5 ผู ้เร ียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 มีความสามารถวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ 
5.6 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 สามารถควบคุม จัดการกับความซับซ้อนในสถานการณ์ต่างๆ 

เพื่อประโยชน์สาธารณะ การปกป้องคุ้มครองสังคม ส่ิงแวดล้อม และอุดมการณ์ประชาธิปไตย 
5.7 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติกิจกรรมบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา  
5.8 ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 มีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก 
ด้านระบบการเรียนรู้ 

6. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World – Class Standard 
and Instruction) 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 

6.1 โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
6.2 โรงเรียนจัดให้มีการจัดการเรียนรู ้ ในสาระการเรียนรู ้สากลในโครงการโรงเร ียน

มาตรฐานสากล 
6.3 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทางตอบสนอง        

ความถนัด ศักยภาพ ความต้องการของผู้เรียน 
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6.4 โรง เร ียนจ ัดให ้ม ีแนะแนวการศ ึกษาและอาช ีพ ในส ั งคมเศรษ ฐก ิ จย ุ ค ใหม่                     
(New Economy) ทั ้ ง เศรษฐก ิจฐานความร ู ้  (  Knowledge-Based Economy) และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) 

7. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 

7.1 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ     
และการสื่อสาร (ICT) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อและเครื่องมือ         
ในการเรียนรู้ 

7.2 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
8. โรงเรียนจัดการเรียนรู ้เร ื ่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT ) เพื่อการเรียนรู้อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 

8.1 ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้เรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy ) 
8.2 ผู ้ เร ียนทุกคนได้ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ( ICT) เพ ื ่อการเรียนรู้             

อย่างต่อเนื่อง 
9. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน ให้เช่ือมประสานกับการศึกษาประชาคมอาเซียน  

และประชาคมโลก 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 

9.1 โรงเรียนจัดการเรียนรู้รอบด้านผ่านประสบการณ์ในถิ่นที่อยู่ของผู้เรียน 
9.2 โรงเรียนจัดให้ผู ้เร ียนได้เรียนรู ้อาเซียนศึกษาเชื ่อมโยงกับถิ ่นฐานสังคมไทยและ
สภาวการณ์โลก 
10. ครูพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีความเช่ียวชาญและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูยุคใหม่ 

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 
10.1 ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 
10.2 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น        

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
10.3 ครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียน โครงงาน ส่ือ นวัตกรรม เอกสาร บทความ เผยแพร่เพิ่มขึ้น

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 
10.4 ครูมีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับชาติเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ต่อป ี
10.5 ครูเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติเพิ ่มขึ ้นไม่ต่ ำกว่า     

ร้อยละ 65 
10.6 ครูได้รับการยอมรับ ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณเป็นครูดีเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ต่อป ี
10.7 ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนท้ังในระดับโรงเรียนและ 
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ระดับเครือข่าย 
10.8 คร ูท ุกคนได้ร ับการสังเกตการณ์สอนและนิเทศการสอนในชั ้นเรียนอย่างน้อย          

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
10.9 ครูทุกคนนำเสนอการสอนต่อผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
10.10 ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดช้ันเรียน 
10.11 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาไม่ต่ำกว่าปีละ 40 ช่ัวโมง 

 
ด้านระบบการจัดการ 

11. โรงเรียนบริหารจัดการได้คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 

11.1 ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
11.2 ผู้บริหารทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
11.3 ผู้บริหารมีประสบการณ์อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษานานาชาติเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 100 
11.4 โรงเรียนมีระบบจัดการความรู ้ และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั ้งในประเทศ            

และต่างประเทศ 
11.5 โรงเรียนนำวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการครอบคลุม 

ภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 
11.6 โรงเรียนทุกโรงผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายนอกระดับดีขึ้นไป 
11.7 โรงเรียนผ่านการประเมินการจัดการศึกษาได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
11.8 โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพผ่านการประเมินรับรองจากองค์กร

มาตรฐานสากลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 
12. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ได้พัฒนาคน     

เต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 

12.1 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีได้มาตรฐาน 
12.2 โรงเรียนมีแนวทาง ขั ้นตอนการดำเนินงานเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน แนะแนว 

ช่วยเหลือ พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
12.3 โรงเรียนส่งเสริม แนะแนว ช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ     

อย่างต่อเนื่อง 
13. โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับท้องถิ่น 

ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 
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13.1 โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาในระดับเดียวกัน       
ท้ังในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

13.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แลกเปลี ่ยนประสบการณ์และทรัพยากรระหว่าง
เครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา 

13.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนและครูไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 35 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาอื่น ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ 

14. โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหล่งเร ียนรู ้ ใหม่ให้ม ีค ุณภาพ เอื ้อต่อการเรียนรู้               
อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึงและคุ้มค่า 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 

14.1 โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเดีย ศูนย์วิทยบริการ  
และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ท่ีทันสมัย มีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ 

14.2 โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู ้เพื ่อการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า ทดลองปฏิบัติของผู ้เร ียน             
อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึงและคุ้มค่า 

15. โรงเรียนใช้ชุมชนแหล่งเรียนรู้ มีสถาบัน และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนเป็นเครือข่าย
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 

15.1 โรงเรียนศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถาบันและองค์กรต่าง ๆ       
ทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

15.2 โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้รอบด้าน ครอบคลุมการเรียนรู้ ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 

15.3 โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่นๆ ทุกภาคส่วน           
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ เอกชน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
    2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
    4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
       2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
       2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
       2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
       2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 

มีคุณภาพ 
       2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

การจัดการเรียนรู้ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
       3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
       3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
       3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

การจัดการเรียนรู้ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

 

ส่วนท่ี 2 
สภาพท่ัวไป 

 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อโรงเรียน : บ้านตาขุนวิทยา         

 อักษรย่อ  : ต.ว. 
 ตราสัญลักษณ ์: 
 
 
 
 
 

 สังกัด   : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 คติธรรมโรงเรียน : “ทนฺโต  เสฏฺโฐ  มนุสฺเสสุ” 
 คติพจน์ในโรงเรียน : “บุคคลผู้ฝึกตนเองดีแล้ว  คือมนุษย์ผู้ประเสริฐ” 

 อัตลักษณ์ : กล้าแสดงออก 

 เอกลักษณ์ : เคียงคู่ชุมชน 

 คำขวัญ  : เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่ชุมชน 

 สีประจำโรงเรียน    : ขาว - แดง 

 ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกอินทนิล 

 ที่ต้ัง    : 65 หมู่ 6 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230    

 โทรศัพท์  : 077-397115         

 โทรสาร  : 077-397393    
 e-mail  : bantakhun_witt@hotmail.com  
 website  : www.btv.ac.th    
 เปิดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
 เนื้อที่ 40 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ อำเภอบ้านตาขุน 

mailto:bantakhun_witt@hotmail.com
http://www.btv.ac.th/


 

23 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

  แผนที่โรงเรียน  
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 แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

 



 

25 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน 1,223 คน) 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เขตราชการที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 65 
หมู่ 6 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2518 หัวหน้ากิ ่งอำเภอ       
บ้านตาขุน ได้เสนอขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2519 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 (มศ.1) เปิดครั้งแรกไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง                               
พระครูปราการสมานคุณ เจ้าอาวาสวัดตาขุน ได้กรุณาให้ใช้หอฉันในวัดตาขุน เป็นที่เรียนชั่วคราว     
โดยมีนายมนิตย์   แก้วมหิตย์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรก ต่อมาได้ร ับบร ิจาคที ่ ดิน               
จากนายจร ูญ นนทบูรณ์และนางใกล้  นนทบูรณ์ หม ู ่ ท่ี  6 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน               
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 40 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา ติดกับถนนสายสุราษฎร์ธานี - ตะกั่วป่า ระหว่าง
หลักกิโลเมตรที่ 55 และ 56 ต่อมา จ.ส.ต. เดชา  วิเชียรวงศ์ และนางเหี้ยง  วิเชียรวงศ์ บริจาคที่ดิน
สมทบให้อีกจำนวน 5 ไร่ ให้ใช้เป็นสถานที ่ก ่อสร้างโรงเรียนในปัจจุบ ัน โดยได้ร ับการจัดต้ัง               
จ ากกระทรวงศ ึ กษาธ ิ ก าร  เป ็ น โ ร ง เ ร ี ยนม ั ธ ยมศ ึ กษาของร ั ฐบาลข ึ ้ น โ ดยใช ้ ช ื ่ อ ว่ า                          
“โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา” ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลงวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2519  
 
 ขนาดพื้นที่ของโรงเรียน 
 โรงเรียนมีเนื้อที่ท้ังหมด 40 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา   
 
 การคมนาคม 
 การคมนาคมมีความสะดวก เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ติดถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข 
401 (ถนนสุราษฎร์ธานี - ตะกั่วป่า) มุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต และสามารถเดินทางไป
สถานีตำรวจ หรือโรงพยาบาลของอำเภอบ้านตาขุนได้สะดวก สามารถเดินทางได้ทั ้งทางรถยนต์       
และรถจักรยานยนต์ 
 
 ที่ต้ังของโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ 6 ถนนสุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า  ตำบลเขาวง                                                               
อำเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์ 84230  ด้านหน้าอยู่ในเขตการปกครองของ                                                                            
เทศบาลตำบลบ้านตาขุน ห่างจากตลาดบ้านตาขุนประมาณ 1 กิโลเมตร ส่วนด้านหลังของโรงเรียน  
อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง บริเวณโดยรอบโรงเรียนจะเป็นแหล่ง
ชุมชน มีบ้านเรือนต้ังอยู่โดยรอบ สามารถเดินทางไปตลาด ร้านค้า สถานีตำรวจ โรงพยาบาล โรงแรม                   
แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 
 อาคารสถานที ่
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

 จำนวนอาคารเรียน/ห้องเรียน 

  ■ โรงเรียนมีอาคารเรียน  ดังนี้ 
      1) อาคารเรียนแบบ 318ล/55-ข    จำนวน 18  ห้องเรียน  1 หลัง 
      2) อาคารเรียนแบบ CS 208 A     จำนวน 8    ห้องเรียน  1 หลัง 
      3) อาคารเรียนแบบ 318ล/30 พิเศษ  จำนวน 18  ห้องเรียน  1 หลัง 
 จำนวนอาคารประกอบ 

  ■ โรงเรียนมีอาคารประกอบ  ดังนี้ 
      1) อาคารฝึกงาน Gen H+I   1 หลัง 
      2) อาคารฝึกงานเกษตร A   1 หลัง 
      3) หอประชุม–โรงอาหาร 100/27 (หอประชุม – โรงพลศึกษา  1 หลัง) 
      4) อาคารโรงฝึกงานเป็นอาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา งานช่างไฟฟ้า      
ช่างเช่ือม ช่างปูน คหกรรม เกษตร ดนตรีสากล เป็นต้น 
 ห้องปฏิบัติการทางการเรียนรู้ 

 ■ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีห้องปฏิบัติการทางการเรียนรู้  ดังนี้  
      1) ห้องสมุดขนาดกลาง     ขนาด 2 ห้องเรียน 
          2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จำนวน 2 ห้อง  
          3) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์           จำนวน 4 ห้อง 
          4) ห้องโสตทัศนศึกษา                     จำนวน 1 ห้อง 
          5) ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  จำนวน 1 ห้อง 
          6) ห้องปฏิบัติการภาษาไทย  จำนวน 1  ห้อง 
       7) ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา  จำนวน 1 ห้อง 
       8) ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ  จำนวน 1 ห้อง 
       9) ห้องปฏิบัติการศิลปะ-ดนตรี          จำนวน 1 ห้อง 
 สนามกีฬา  

 ■ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีสนามกีฬา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา     
และออกกำลังกาย ตลอดจนชุมชนได้เข้ามาใช้บริการออกกำลังกายช่วงตอนเย็นดังนี้ 
  1) สนามฟุตบอล    จำนวน 1 สนาม  
   2) สนามบาสเกตบอล    จำนวน 1 สนาม 
   3) สนามเปตอง      จำนวน 1 สนาม 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

 ขนาดของโรงเรียน  
 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนในปีการศึกษา 2565          
จำนวน 1,223 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 

 
1.2 ข้อมูลด้านการบริหาร 
  1) ผู้อำนวยการโรงเรียน  
 1.1) นายบุญเลิศ ทองชล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  

  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม (การศึกษามหาบัณฑิต) สาขาการวัดผลการศึกษา   

  โทรศัพท์ : 082-2716849  e-mail : boonlert92517@gmail.com  

  ดำรงตำแหน่งต้ังแต่ 17 พฤษภาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน  
  2) รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
 2.1) นางกัญจนา สมชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. (การศึกษามหาบัณฑิต) 

 โทรศัพท์ 097-9985729  e-mail : waveanddream@hotmail.com 

 รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
        2.2) นายปริวรรต ธงธวัช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม. (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) 

 โทรศัพท์ 084-2935070 e-mail : limpmax319@gmail.com 

 รับผิดชอบกลุ่ม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 2.3) นางสาวสุกัญญา แก้วมณี 

 วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) 

  โทรศัพท์ : 0810839265  e-mail : sukanya1404.oy@gmail.com 

  รับผิดชอบกลุ่ม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

mailto:boonlert92517@gmail.com


 

 
ระบบโครงสร้างการบริหาร 

แผนพัฒ
นาคุณ
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1.3 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ประชาการส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ทั้งนี้เพราะสภาพพื้นดิน  แหล่งน้ำ   
และภูมิอากาศเหมาะกับการปลูกพืชแทบทุกชนิด โดยเฉพาะไม้ผลและไม้ยืนต้น พืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญ 
ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ยังมีไม้ผลและไม้ยืนต้นชนิดอื่น ๆ เช่น ลองกอง ลางสาด ทุเรียน มังคุด  
สะตอ เป็นต้น นอกจากนี้ อำเภอบ้านตาขุนยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ ้นชื ่อของเมืองไทยอันได้แก่        
เขื่อนรัชชประภา (ดินแดนแห่งกุ้ยหลินเมืองไทย) สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยจากทุกภาค 
และชาวต่างชาติ มาท่องเที ่ยว จึงทำให้เศรษฐกิจของอำเภอบ้านตาขุนดี และสร ้างรายได้             
ให้กับประชาชนในเขตอำเภอบ้านตาขุน ประชากรมีรายได้เฉลี ่ยต่อคนต่อปี  20,000  บาท             
ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 100,000 บาท จำนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 
4 คน  
 ชุมชนในเขตอำเภอบ้านตาขุนและอำเภอใกล้เคียง มีประเพณีและวัฒนธรรมของชาวพุทธ      
ท่ีดีงาม เป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ท่ีสำคัญ 
ได้แก่  เข่ือนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก หน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง และแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ  ด้านการส่งเสริมอาชีพ เช่น  การผลิตสินค้า OTOP ผ้าทอ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเชี่ยวหลานและ 
สมุนไพรไทย ขมิ้นชัน ตลอดจนการเรียนรู้ศิลปะท้องถิ่น เช่น ลิเกป่า มโนราห์ หนังตะลุง หรือว่า     
เพลงบอก 
 จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปีการศึกษา 2563-2564 ผู้ปกครอง
ของนักเร ียนโรงเร ียนบ้านตาขุนว ิทยา โดยส่วนใหญ่ม ีรายลดน้อยลง ย ังได้ร ับผลกระทบ                 
จากราคาผลผลิตของยางพารา  และปาล์มน ้ำม ัน ซ ึ ่ งผ ันผวนตามกระแสเศรษฐก ิจ โลก                     
และภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนในสังคม นอกจากนี้    
การย้ายถ่ินของผู้ปกครองท่ีมาใช้แรงงานจากภาคอีสานเกิดผลกระทบต่อจำนวนนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้นและ
ลดลงตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลกระทบต่อการพัฒนาตามแผนงาน นโยบายของโรงเรียนเป็นอุปสรรค
สำคัญในการพัฒนาการศึกษา 

1.4 ข้อมูลพื้นฐาน 
สภาพความพร้อมของบุคลากร  
 สภาพความพร้อมของบุคลากรในภาพรวม บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้  ความสามารถ     
ในวิชาท่ีสอน  ดังแสดงในตาราง 
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ตารางที่ 1 แสดงจำนวนข้าราชการครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ปีการศึกษา 2565 จำแนกตาม
ตำแหน่ง  

 

ตำแหน่ง 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 - 1 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 2 3 
คร ู 10 31 41 
ครูผูช้่วย 2 9 11 

รวม 14 42 56 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 
 
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนข้าราชการครูจำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด และจำแนกตาม 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา/งานท่ีปฏิบัติหน้าท่ี  

สถานภาพ 

เพศ วุฒิการศึกษา / ปริญญา 

ชาย หญิง รวม 

ต่ำกว่า              
ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1. ฝ่ายบริหาร 2 2 4 - - - - 2 2 4 
2. ฝ่ายปฏิบัติการสอน           
   2.1 คณิตศาสตร์ 1 7 8 - - 1 6 - 1 8 
   2.2 ภาษาต่างประเทศ - 8 8 - - - 5 - 3 8 
   2.3 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2 9 11 - - 2 6 - 3 11 

   2.4 สังคมศึกษา 3 5 8 - - 3 3 - 2 8 
   2.5 ภาษาไทย - 7 7 - - - 6 - 1 7 
   2.6 การงานพ้ืนฐานอาชีพ 2 1 3 - - 2 1 - - 3 
   2.7 ศิลปะ/ดนตรี 1 2 3 - - 1 2 - - 3 
   2.8 สุขศึกษา และพลศึกษา 2 - 2 - - 1 - 1 - 2 
   2.9 แนะแนว 1 - 1 - - 1 - - - 1 
   2.10 บรรณารักษ ์ - 1 1 - - - 1 - - 1 

รวม 14 42 56 - - 11 30 3 12 56 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 
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ข้อมูลครูอัตราจ้างและบุคลากร 
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนพนักงานราชการ ครูจ้างสอน และบุคลากรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา           
              ปีการศึกษา 2564 

สถานภาพ 

เพศ วุฒิการศึกษา / ปริญญา 

รวม ชาย หญิง รวม 
ต่ำกว่า              

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
พนักงานราชการ 1 - 1 - - 1 - - - - - 1 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- 1 1 - - - 1 - - - - 1 

ภาษาต่างประเทศ 1 1 2 - - 1 1 - - - - 2 
การงานอาชีพ 1 - 1 - - 1 - - - - - 1 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 - 1 - - - - 1 - - - 1 

รวม 4 2 6 - - 3 2 1 - - - 6 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 
 
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนลูกจ้างประจำ นักการภารโรง พนักงานขับรถและแม่บ้านโรงเรียน 
               บ้านตาขุนวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 

ตำแหน่ง 

เพศ วุฒิการศึกษา / ปริญญา 

รวม ชาย หญิง รวม 
ต่ำกว่า              

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ - 1 1 - - - 1 - - - - 1 
นักการภารโรง 2 - 2 2 - - - - - - - 2 
พนักงานรักษา
ความปลอดภัย 

1 - 1 1 - - - - - - - 1 

แม่บ้าน - 2 2 - 2 - - - - - - 2 
พนักงานขับรถ 1 - 1 1 - - - - - -  1 

รวม 4 3 7 4 2 - 1 - - - - 7 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 
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 ข้อมูลนักเรียน 
สภาพของผู้เรียนในเชิงปริมาณและคุณภาพแสดงดังตารางข้างล่างนี้ 

ตารางที่ 5  แสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน 
    ท้ังส้ิน 1,223 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 

 

แผนชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
ปีการศึกษา 2565 ห้อง 7 7 6 5 5 4 34 

คน 256 278 222 195 142 130 1,223 
 

จำนวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2565 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
จำนวนนักเรียน (คน) 

เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 117 139 256 36 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 134 144 278 39 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 111 111 222 37 

รวม ม.ต้น 20 362 394 756 37 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 71 124 195 39 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 49 93 142 28 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 43 87 130 32 

รวม ม.ปลาย 14 163 304 467 33 
รวมทั้งหมด 34 525 698 1,223 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
ตารางที่ 6 แสดงคุณภาพผู้เรียน ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET)  ปีการศึกษา 2564     
              ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3  และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

รายวิชา 
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET )  x , % 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ระดับประเทศ ระดับสพม. ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับสพม. ระดับโรงเรียน 

ภาษาไทย 51.19 55.32 48.95 46.40 47.78 39.97 
คณิตศาสตร ์ 24.47 25.53 20.41 21.28 21.83 17.08 
วิทยาศาสตร์ 31.45 32.47 29.71 28.65 29.04 26.76 
ภาษาอังกฤษ 31.11 31.87 26.33 25.56 26.07 20.84 
สังคมศึกษา - - - 36.87 37.83 34.37 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 
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1.5 ข้อมูลงบประมาณ 
      งบประมาณ (รับ–จ่าย) 
 

รายรับ จำนวน (บาท) รายจ่าย จำนวน(บาท) 
เงินงบประมาณ 5,526,260 งบดำเนินการ/เงินเดือน- ค่าจ้าง   1,994,239.95  
เงินนอกงบประมาณ 4,027,532.74 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 7,559,552.79 
เงินอื่น ๆ (ระบุ) 210,122.57 เงินอื่น ๆ (ระบุ) 210,122.57 
รวมรายรับ 9,763,915.31 รวมรายจ่าย 9,763,915.31 

                                                                                 (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 
 
 งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ  20.42 ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ  77.42 ของรายรับ 
 งบอื่น ๆ       คิดเป็นร้อยละ   2.16 ของรายรับ 
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ผลการวิเคราะห์กลุ่มท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการจาก
สถานศึกษา 

ความต้องการ/       
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (Internal  Stakeholders) 
ผู้บริหาร 1. มอบหมายงานให้ตรงตามวิชาเอก ความรู้ 

ความสามารถและความถนัด 
2. ด้านงบประมาณสถานศึกษาให้สะดวก    
เน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนโดยมองถึง
ความต้องการของผู้เรียน 
3.  ความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพและยุติธรรม 
4. ขวัญกำลังใจ 
5. การนิเทศกำกับติดตาม 
6. การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านเทคโนโลยี  
7. การพัฒนาส่ิงแวดล้อม ส่วนหน้า ส่วนกลาง 
และส่วนในของสถานศึกษา 
8. การสร้างความมั่นคงของวิชาชีพ             
การส่งเสริมทักษะอาชีพของบุคลากร  
9. การบริหารจัดการขับเคล่ือนด้วย          
ความซื่อสัตย์ สุจริต  
10. การจบการศึกษาของนักเรียน 100%  
11. การเสนอขอโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
12.  การเสนอขอโรงเรียน OBECQA 

1. ปฏิบัติงานได้มาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ได้รับความร่วมมือท่ีดี 
3. จัดการเรียนเชิงระบบ 
ใช้การเทียบเคียง 
(กำหนดค่าเป้าหมาย)    
จากระดับจังหวัด ประเทศ 
เพื่อนำมาสู่การพัฒนาใน
องค์กร 
4. วางแผนด้านการศึกษา
อย่างเป็นระบบ วางแผน
ด้านงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนความต้องการ  
ของนักเรียน 

1. ประชุมอบรม
สัมมนา ประชุม    
เชิงปฏิบัติการ 
2. คำส่ังมอบหมาย
งาน 
3. การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
4. การใช้การส่ือสาร
ภายในสถานศึกษา  
ท่ีดี 

ครู 1. ได้รับบริการท่ีดี 
2. ได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง 
3. ความก้าวหน้า ความมั่นคงในอาชีพ 
4. เน้นการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
ตามอัตภาพของนักเรียนรายบุคคล มีการ 
บูรณาในรายวิชาเน้นการจัดการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความสุข สร้างเจตคติท่ีดีแก่นักเรียน

1. ปฏิบัติงานได้มาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. เน้นให้บุคลากร          
มีความสุข อารมณ์ดี             
มีน้ำใจ นิสัยดี มีความรู้      
ดูเป็นแบบอย่างได้ 

1. ประชุมอบรม
สัมมนา ประชุม    
เชิงปฏิบัติการ 
2. คำส่ังมอบหมาย
งาน 
3. การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการจาก
สถานศึกษา 

ความต้องการ/       
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

สามารถต่อยอดได้ จบไปอย่างมีคุณภาพ มีการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน 
5. การบริหารการจัดการท่ีมีแบบแผน 
กระบวนการท่ีชัดเจนตามกรอบท่ีวางไว้ 
6. การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู 
7. อัตรากำลังของบุคลากร 
8. การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร
สถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง    
เพื่อสร้างความปลอดภัย 
9. การพัฒนา ส่งเสริมด้านกีฬาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
10. การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม     
ของนักเรียน  
11. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ทัน
เทคโนโลยีอยู่เสมอ 
12. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมี      
ความครอบคลุมและใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
13. การเสริมสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียน
ให้มีความปลอดภัย 
14. การจัดหาส่ืออุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอน 
15. การกำหนดเป้าหมายของงานให้มี       
การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
16. การสร้างความเข้าใจใหบุ้คลากรส่ือสาร   
ให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอกท่ีถูกต้อง 
17. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ปลอด 0 ร 
มส โดยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม    
เพื่อตอบสนองการเป็นโรงเรียนยอดนิยม  
18. การบริหารองค์กรภายในจัดให้มีระบบ   
การปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว      
และมีประสิทธิภาพ 

4. การใช้การส่ือสาร
ภายในสถานศึกษา  
ท่ีดี 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการจาก
สถานศึกษา 

ความต้องการ/       
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

นักเรียน 1. ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
2. ได้รับกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
3. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความรู้ทางเทคโนโลยี 
ภาษา การคิดวิเคราะห์ ควบคู่กับคุณธรรม
จริยธรรม และแข่งขันกับโลกภายนอกได้ 
4. การพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องน้ำ       
โรงอาหาร ทางเช่ือมระหว่างอาคารเรียน 

1. นักเรียนเป็น 
คนดี มีความรู้ อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีคุณภาพ มีวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถประกอบอาชีพได้ 
2. นักเรียนมีจิตสำนึกท่ีดี 
ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน 
มีจิตสาธารณะ และ    
แสดงตัวตนตาม
ความสามารถของตัวเอง 
3. นักเรียนท่ีจบการศึกษา/
ประกอบอาชีพท่ีสุจริต/
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
4. นักเรียนมีวิถีชีวิตแบบ
ไทย รักและหวงแหนถิ่นเกิด 

1.จัดกระบวน     
การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
2.ปลูกฝัง
คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ และ
ค่านิยม 12 ประการ 

ผู้ปกครอง 
 

1. จัดการศึกษาให้บุตรหลานอย่างเสมอภาค
และมีคุณภาพได้มาตรฐาน เน้นย้ำเพิ่ม
ประสบการณ์ชีวิต เรียนรู้สู่สังคมภายนอกได้ 
2. จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเพื่อเสริม    
การเรียนรู้แก่ผู้เรียน เพิ่มทักษะการเรียน     
การสอนเน้นวิธีการแปลกใหม่ 
3. จัดการเรียนเชิงระบบใช้การเทียบเคียง 
(กำหนดค่าเป้าหมาย) จากระดับจังหวัด 
ประเทศ เพื่อนำมาสู่การพัฒนาในองค์กร 
4. วางแผนด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
วางแผนด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุน     
ความต้องการของนักเรียน 

1. ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่
นักเรียนและสนับสนุน
ส่งเสริมให้ได้เรียน 
อย่างต่อเนื่องจนจบ
หลักสูตร 
2. ผู้ปกครองตระหนักเห็น
ความสำคัญของการศึกษา
และมีจิตสำนึกในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

1. ประชุมผู้ปกครอง 
2. รายงานผลการ
เรียนและผลงาน
นักเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ 
3. การส่ือสาร / 
ประชาสัมพันธ์ 



 

37 

   โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการจาก
สถานศึกษา 

ความต้องการ/       
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1. การรู้บทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน 
2. การจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เป็น
โรงเรียนยอดนิยมของผู้ปกครองและชุมชน 
3. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม          
การดำเนินงานของสถานศึกษา 
4. การปลูกฝังให้นักเรียนเป็นพลเมืองท่ีดี     
ของประเทศชาติ มีคุณภาพและคุณธรรม        
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
5. การสร้างกระบวนการด้านสังคมท่ีเป็น      
การร่วมมือและช่วยเหลือของทุกฝ่ายท้ัง
โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น โดยการใช้ส่ือ
ประชาสัมพันธ์ 
6.การจัดการเรียนการสอนแบบ New normal 
โดยปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกัน     
เช้ือไวรัสโคโรนา 
7. การเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับ
การสร้างอาชีพ การค้นหาตัวตนของตนเอง    
ท่ีเกิดจากความถนัด ส่ือ สังคม เสริมสร้าง
กิจกรรมอื่น ๆ ให้กับนักเรียน 
8. การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านภาษา          
ด้านเทคโนโลยี ส่ือการจัดการเรียนการสอน  
9.  การส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน     
ฝึกประสบการณ์การหารายได้ระหว่างเรียน
ของนักเรียน โดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
(เทคโนโลยี) 
10. การพัฒนา เพิ่มศักยภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและเป็นแบบอย่างท่ีดี 

1. มีความรู้นโยบาย 
การจัดการศึกษา 
2. รู้/ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ี 
3. ให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียนเป็นอย่างดี 
 
 

1. ประชุมอบรม 
สัมมนาและ     
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
2. การส่ือสาร/  
ประชาสัมพันธ์ 

บุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น ๆ  

1. ความมั่นคงในวิชาชีพ 
2. การได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

1. มีความรู้ ความสามารถ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

1. ประชุมอบรม 
สัมมนาและ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการจาก
สถานศึกษา 

ความต้องการ/       
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

4. วางคนให้ตรงกับความรู้ความสามารถ มีการ
กระจายอำนาจ หาครูตามความเหมาะสมและ
ความต้องการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี            
การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
6. ความพร้อมด้านบุคลากรท่ีสามารถ      
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์ เพื่อสร้างอาชีพให้กับนักเรียน 

ตำแหน่ง และมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
2. การส่ือสาร/  
ประชาสัมพันธ์ 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกหน่วยงาน (External Stakeholders)  
ชุมชน 1. โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาเป็น 

สถานศึกษาหลักในการพัฒนานักเรียน 
ในเขตอำเภอบ้านตาขุนและอำเภอใกล้เคียง 
2. โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น และให้บริการทางด้านการศึกษา 

1. ชุมชนให้การส่งเสริม
สนับสนุนโรงเรียน 
บ้านตาขุนวิทยา 
ในการจัดการศึกษา 

1. ประชาสัมพันธ์
วิธีการหลากหลาย 
2. เชิญร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามโอกาส 

หน่วยงานและ
องค์กรอื่น ๆ  
ในชุมชน 

1. เป็นสถานศึกษาหลักในการพัฒนาผู้เรียน 
ในชุมชน 
2. โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจัดการศึกษา          
ท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 
3. การสนับสนุน และให้ความร่วมมือ            
ในด้านบุคลากร และด้านวิชาการ 

1. ต้องการ การสนับสนุน
ทรัพยากร เพื่อการ        
จัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
2. เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนา 

1. ประชาสัมพันธ์
ด้วยวิธีการ
หลากหลาย 
2. ประสานงาน    
ขอความร่วมมือ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยการวิเคราะห์แบบ C - PEST 
 

ด้าน ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
1.  ด้านพฤติกรรมของลูกค้า : 
C 

1. ผู้ปกครองมีความเช่ือมั่นต่อโรงเรียน 
2. นักเรียนมีความสามารถพิเศษ 
(ศักยภาพ ) 
3. สะดวกต่อการคมนาคม 
4. การได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง 
5. นักเรียนได้รับการพฒันา 
6. นักเรียนกล้าแสดงออก 
7. นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้
ทางด้านเทคโนโลยี 

1. นักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น 
หนีเรียน ไม่รักษาความสะอาด ขาดความ
รับผิดชอบ  
2. ปัญหายาเสพติด 
3. ขาดวินัยในตนเอง 
4. นักเรียนขาดความรู้และเท่าทัน          
ในการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีถูกต้อง 
5. ขาดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 

2. ด้านการเมืองและ
กฎหมาย: P 

1. กฎหมายเอื้ออำนวยต่อการบริหาร
จัดการ 

1. นโยบายของรัฐบาลบางนโยบายส่งผล
ให้การปกครองนักเรียนยากยิ่งขึ้น  

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
เทศบาล อบจ. อบต. มีนโยบาย 
ในการสนับสนุนการศึกษา  
3. รัฐบาลมีนโยบายจัดการศึกษาฟรี 
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง  
4. มีการสนับสนุนทุนการศึกษา 
ปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ  
5. นโยบายในการสร้างโอกาสให้กับ
นักเรียนได้ศึกษาต่อเพิ่มขึ้น 
6. นโยบายด้านความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา   

2. นโยบายทางการศึกษา 
มีการเปล่ียนแปลงอยู่บ่อย ๆ ส่งผลให้ 
การดำเนินโครงการต่าง ๆ ไม่มีความ
ต่อเนื่อง  
3. นักเรียนขาดความเคารพสิทธิ เสรีภาพ 
กฎกติกา  
 
 

3. ด้านเศรษฐกิจ : E 1. โรงเรียนอยู่ในชุมชนท่ีมีรายได้         
จากการท่องเท่ียว  
2. มีสถานประกอบการท่ีอยู่ใกล้             
ในการสนับสนุนสถานศึกษาได้ 
3. โรงเรียนได้รับการสนับสนุน          
ทางด้านทรัพยากรบุคคล ทุนทรัพย์        
จากภาคีเครือข่ายในชุมชน  

1. ผลผลิตทางการเกษตรไม่คงท่ีส่งผลต่อ
รายได้ของผู้ปกครองในการสนับสนุน     
การจัดการศึกษา  
2. ผู้ปกครองส่วนหนึ่งเป็นแรงงาน         
ต้องอพยพเคล่ือนย้ายบ่อย ๆ  
3. นักเรียนมีค่านิยมท่ีไม่ถูกต้อง 
ในการใช้จ่าย 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

ด้าน ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
4. เศรษฐกิจของอำเภอบ้านตาขุนค่อนข้างดี  

4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม : 
S 

1. มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท่ีส่งเสริม
ต่อการจัดการเรียนรู้  
2. โครงสร้างของครอบครัวในชุมชนเป็น
ครอบครัวใหญ่ สามารถท่ีจะช่วยดูแลบุตร
หลานได้อย่างท่ัวถึง 
3. ชุมชนและหน่วยงานมีการสนับสนุน   
ทางการศึกษาและการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมในโอกาสต่าง ๆ 
4. การได้รับความร่วมมือ สนับสนุน       
ด้านวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก 

1. สถาบันครอบครัวมีปัญหาการหย่าร้าง
ของผู้ปกครองซึ่งทำให้นักเรียนต้องอยู่กับ
ปู่ ย่า ตา ยาย ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่
บุตรหลานไม่เพียงพอ 
2. การย้ายถ่ินฐานของผู้ปกครองส่งผล   
ต่อการเรียนของนักเรียน   

5. ด้านเทคโนโลยี : T 1. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
ท่ีมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  
2. นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน 
ทางด้านเทคโนโลยีและสามารถนำไป
ประกอบอาชีพได้ 
3. มีแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย  
เอื้อต่อการเรียนรู้  
4. มีอุปกรณ์รองรับการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักเรียนใช้เทคโนโลยีในทางท่ีไม่เหมาะสม 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการใช้เทคโนโลยี        
ใช้งานไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ท่ีได้รับ  
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์แบบ 7 S 
 

ด้าน ประเด็นที่จุดแข็ง  ประเด็นที่จุดอ่อน  
1. S1 : ด้านโครงสร้าง  1. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานเป็นระบบ           

มีการกระจายงาน 
2. บุคลากรแต่ละกลุ่มงานมีความรู้ ความสามารถ        
แต่ละด้านตรงตามโครงสร้าง  

ขาดแคลนบุคลากรวิชาเอกดนตรี
ไทย   

2. S2 : ด้านกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน   

 

1. มีการวางแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน ครอบคลุม สอดคล้อง
กับนโยบายของ สพม. สพฐ.  
2. มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) บางโครงการ
ไม่ได้ดำเนินการตามแผนท่ีวางไว้  

3. S3 : ด้านระบบใน การ
ดำเนินงานของหน่วยงาน       

1. มีระบบการบริหารงานตามโครงสร้าง  
2. บุคลากรให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน 
ต่าง ๆ จนสำเร็จลุล่วงตามเวลา 

1. การปฏิบัติงานตามระบบและ
ขั้นตอนท่ีกำหนดไว้ยังมีปัญหา
และอุปสรรคในบางส่วนทำให้
ขาดความต่อเนื่อง 
2. ความเข้าใจในการดำเนินการ
บางระบบไม่ตรงกนั 

4. S4 : ด้านแบบแผน
หรือพฤติกรรมในการ
บริหารจัดการ 

1. ผู้บริหาร หัวหน้างานเป็นแบบอย่างท่ีดี                              
มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความซื่อสัตย ์สุจริต   
2. มีการมอบหมายงานท่ีชัดเจน  
3. มีรูปแบบการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง  

การดำเนินงานบางงาน      
กระช้ันชิด ควรติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง   
 

5. S5 : ด้านบุคลากร/
สมาชิกในหน่วยงาน 

1. มบีุคลากรเพียงพอและมีความรู้ความสามารถ       
ตรงตามวุฒิการศึกษา 
2. มีการทำงานเป็นทีม 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม 
4. มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพ 

ผลสัมฤทธิ์บางกลุ่มสาระ         
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

6. S6 : ด้านทักษะความรู้ 
ความสามารถของ
หน่วยงาน 

 

1. บุคลากรมีทักษะความรู้ความสามารถ                       
ในการปฏิบัติงาน และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
2. มีความรู้เรื่องส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย                              
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาด
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

ด้าน ประเด็นที่จุดแข็ง  ประเด็นที่จุดอ่อน  
7. S7 : ด้านค่านิยม
ร่วมกันของสมาชิกใน
หน่วยงาน 

1. อารมณ์ดี มีน้ำใจ นิสัยดี มีความรู้ ดูเป็นแบบอย่างได้  
2. บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน               
และทำกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3. การให้ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในโอกาสต่าง ๆ 

บุคลากรยังไม่ให้ความสำคัญ        
ในการเสนอผลงาน เพื่อพิจารณา
รับรางวัลและเชิดชูเกียรติ  
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

สรุปการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 
สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก   

 

 (1) 
รายการปัจจัยสภาพแวดล้อม

ภายนอก 

(2) 
น้ำหนัก
คะแนน 

(3) 
ค่าคะแนน 

(4) 
คะแนนจริง 

(5) 
สรุปผลการ
วิเคราะห์ 

โอกาส 
(+) 

อุปสรรค 
 (-) 

โอกาส  
(+) 

อุปสรรค  
(-) 

C : ด้านพฤติกรรมลูกค้า
(Customer Behaviors / 
Competitors Factors) 

0.40 4.00 2.83 1.60 1.13 0.47 

P :  ด้านการเมืองและ
กฎหมาย ( Political  and 
Legal  Factors)   

0.20 3.67 2.00 0.73 0.40 0.33 

E : ด้านเศรษฐกิจ  
(Economic  Factors  )    

0.10 4.25 2.00 0.43 0.20 0.23 

S :  ด้านสังคม – วัฒนธรรม
(Social – Cultural 
Factors) 

0.10 4.00 1.50 0.40 0.15 0.25 

T :  ด้านเทคโนโลยี 
(Technological  Factors) 

0.20 4.83 2.17 0.97 0.43 0.53 

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 4.13 2.32 
1.81 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 1.81 
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สรุปการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน 
 

 (6) 
รายการปัจจัย 

สภาพแวดล้อมภายใน 

(7) 
น้ำหนัก
คะแนน 

(8) 
ค่าคะแนน 

(9) 
คะแนนจริง 

(10) 
สรุปผล

การ
วิเคราะห์ 

จุดแข็ง 
(+) 

จุดอ่อน 
(-) 

จุดแข็ง 
(+) 

จุดอ่อน 
(-) 

S1:  ด้านโครงสร้าง  (Structure) 0.20 4.00 1.00 0.80 0.20 0.60 
S2:  ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน  (Strategy) 0.10 4.58 1.00 0.46 0.10 0.36 
S3:  ด้านระบบในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน (Systems) 

0.20 5.00 1.67 1.00 0.33 0.67 

S4 :   ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหาร
จัดการ (Style) 

0.10 4.50 2.00 0.45 0.20 0.25 

S5:  ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน 
(Staff) 

0.20 5.00 1.00 1.00 0.20 0.80 

S6 :  ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน 
(Skills) 

0.10 4.33 15.0 0.43 0.15 0.28 

S7:  ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน 
(Shared Values) 

0.10 4.00 1.00 0.40 0.10 0.30 

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 4.54 1.28 
3.26 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 3.26 
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กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรยีนบ้านตาขุนวิทยา 
 

 
 

จากกราฟ พบว ่า  สถานภาพของโรงเร ียนบ ้านตาข ุนว ิทยา  อย ู ่ ในตำแหน่งดาวรุ่ง                  
เป็นสถานการณ์ที่ได้เปรียบมากที่สุด เนื่องจากประกอบด้วยโอกาสจากปัจจัยภายนอกและจุดแข็ง      
ขององค์กร มีกลยุทธ์ที่ภายนอกเอื้อและภายในเด่น ถือเป็นสถานการณ์ดาวรุ่ง   

 

STARS  ดาวรุ่ง  หมายถึง  โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็ง และสภาพแวดล้อมภายนอก           
ท่ีเอื้อต่อการดำเนินการ  กำหนดกลยุทธ์เพื่อขยายงานและสร้างความเจริญเติบโต 
  
 
 
 
 
 
 

STARS QUESTION MARKS

5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 -5

CASH COWS DOGS

W
-1

-2

-3

O
5

4

3

2

-4

-5

T

1

S

4.1 

    

4.5 
1.  
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ส่วนท่ี 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 
 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีเป้าหมายการพัฒนา เป็นโรงเรียนยอดนิยม เป็นที่ศรัทธาของ
ผู้ปกครองและชุมชน โดยมีทิศทางการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 
 
1. วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  สร้างคนดี  ดำรงวิถีความเป็นไทย  
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. อัตลักษณ ์

“ กล้าแสดงออก ” 
 
3. เอกลักษณ ์

“ เคียงคู่ชุมชน” 

 
4. พันธกิจ 

พันธกิจข้อที ่  1 พ ัฒนาผู ้ เร ียนให ้ม ีศ ักยภาพเป็นพลโลก  ทันต่อการเปล ี ่ยนแปลง                    
ในศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจข้อที ่ 2 ส่งเสริมให้ผู ้เร ียนเป็นพลเมืองดี ดำรงวิถีความเป็นไทย บนพื ้นฐาน             
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจข้อท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล 
พันธกิจข้อที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัล         

สู่ความเป็นมืออาชีพ 
พันธก ิจข ้อท ี ่  5  พัฒนาการบริหารจ ัดการด ้วยระบบคุณภาพ โดยการม ีส ่วนร ่วม                    

ในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน  
 

5. ค่านิยมองค์กร 
 อารมณ์ดี   มีน้ำใจ  นิสัยดี  มีความรู้  ดูเป็นแบบอย่างได้ 
 
 
 



 

47 

   โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

6. เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีศักยภาพเป็นพลโลก        

ในศตวรรษท่ี 21 อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นตามค่าเป้าหมาย       
ท่ีสถานศึกษากำหนด  
 3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล 
 4. ม ีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล มีการจัดการเร ียนรู้                   
ท่ีหลากหลายเน ้นผ ู ้ เร ียนเป ็นสำค ัญ  ม ีการว ัดและประเมินผลตามสภาพจริง สอดคล้อง                      
กับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21   
 5. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะทางสังคม สามารถศึกษาต่อตามความสนใจ
และความถนัดได้ 
 6. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ  ดำรงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐาน        
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะของครูในศตวรรษที ่ 21 สู ่ความเป็น                 
ครูมืออาชีพ สามารถใช้สื ่อเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเป็นเครื ่องมือในการจัดการเรียนรู้               
มีการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
          8.  มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และมีแหล่งเรียนรู้
ท่ีปลอดภัย 
 9. มีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 
7. กลยุทธ์การดำเนินงาน 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ       
ตามมาตรฐานสากล   

กลยุทธ์ข้อท่ี 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ดำรงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลย ุทธ ์ข ้อท ี ่  3  ส ่ ง เสร ิมพ ัฒนาคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาให ้ม ี ศ ั กยภาพ                            
ในการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ  

กลยุทธ์ข้อที ่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนให้มีความปลอดภัย        
และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

กลยุทธ์ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและส่งเสริมการบริหาร         
แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเปน็พลโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพตาม 
                  มาตรฐานสากล   

ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าประสงค์ข้อที่ 1 : ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีศักยภาพเป็น 
                         พลโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
1 - ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ปลอด 0, ร, มส และ 

มผ. 
- นักเรียนจบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
ปลอด 0, ร, มส. และ มผ. 

เป้าประสงค์ข้อที่ 2 : ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นตาม 
                         ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
2 - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน              

ตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
- นักเรียนร้อยละ 76.66 มีผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนดระดับ 2 ข้ึนไป 
   โดยมีรายละเอียดแบ่งตามกลุ่มสาระ ดังน้ี 
    นักเรียนร้อยละ 66.31 มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 2 ข้ึนไป 
    นักเรียนร้อยละ 63.96 มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ข้ึนไป 
    นักเรียนร้อยละ 73.27 มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับ 2 ข้ึนไป 
    นักเรียนร้อยละ 79.08 มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 2 ข้ึนไป 
    นักเรียนร้อยละ 81.01 มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2 ข้ึนไป 
    นักเรียนร้อยละ 95.04 มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 2 
ข้ึนไป 
    นักเรียนร้อยละ 83.66 มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 2 ข้ึนไป 
    นักเรียนร้อยละ 70.96 มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ข้ึนไป         

เป้าประสงค์ข้อที่ 3 : ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล 
3 - ผู้บริหาร คณะครู บคุลากร มคีวามพร้อม       

ในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการเรียน        

- ผู้บริหาร คณะครู บคุลากร มคีวามพร้อมในทุกด้าน 
ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถ                 
ในการบริหารจัดการ สง่เสริม และสนับสนุน             
ให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
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ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

การสอน สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน 
อย่างเป็นรูปธรรม และมีความย่ังยืน 

4 - ส่งเสริมนักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการเข้าร่วม
การแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และการแข่งขันในรายการต่าง ๆ 

- นักเรียน และคุณครูทุกคนได้รับรางวัลจากการ        
เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการในระดับชาติ และการแข่งขันในรายการต่าง ๆ 

5 - ยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนตามศักยภาพ - นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิและคะแนนระดับชาติสูงข้ึน 
6 - นักเรียนสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง

เน้ือหาวิชาท้ัง 4 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์)                          
กับชีวิตประจำวัน 

- นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการระหว่าง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์มากย่ิงข้ึน รวมถึงมีความรู้เพ่ิมเติม
เก่ียวกับสะเต็มศึกษามากข้ึน 

7 - นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร ์

- นักเรียนได้ฝึกกระบวนการ คิดเป็น ทำเป็น 
แก้ปัญหาเป็น แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ 

8 - จัดห้องปฏิบัติการ CODING ภายในโรงเรียน
ให ้น ักเร ียนสำหร ับการเร ียนการสอนด้าน 
CODING 

- มีห้องปฏิบัติการ CODING สำหรับการเรียนการสอน
ทีม่ีประสิทธิภาพ 

9 - นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้านภาษา CODING 
ได้หลากหลายโปรแกรม 

- นักเรียนร้อยละ 80 สามารถเขียนและรู้จักภาษา 
CODING ได้หลากหลายโปรแกรม 

10 - นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้การพัฒนา
ซอฟท์แวร์สำหรับเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ           
ได้เป็นอย่างดี 

- นักเรียนร้อยละ 80 สามารถประยุกต์ใช้ภาษา 
CODING กับการพัฒนาสื่อการสอนและซอฟท์แวร์
ประเภทอื่น ๆ ได้ในระดับการเรียนที่สูงข้ึนไป 

11 - นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้รายวิชา IS 
และมีผลงานของนักเรียนเชิงประจักษ์ 

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เรียนรายวิชา IS มีผลงาน
เชิงประจักษ ์

12 - ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์                          
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ   

- นักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ 
(M-Sci) ร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับ 3 ข้ึนไป  

13 - ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษ                         
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ   

- นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 
(CEL) ร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชา
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษระดับ 3 ข้ึนไป  

เป้าประสงค์ข้อที่ 4 : มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล มีการจัดการเรียนรู้ที่ 
                         หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง    
                         สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
14 - ทบทวนการจัดทำหลักสูตรของกลุ ่มสาระ      

การเรียนรู ้ต ่าง ๆ และหลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และชุมชน 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา พุทธศักราช 2565 ให้
เป็นปัจจุบัน 

15 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้             
จัดการเรียนการสอนและพัฒนา                               
การจัดการเรียนรู ้

- หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สง่เสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ 

16 - โรงเรียนมีแนวทางในการยกระดับคุณภาพ
ผ ู ้ เร ียนส ู ่สากลโดยส ่งเสร ิมให ้ม ีโครงการ
ห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ 

- โรงเรียนมีหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษใน 
ปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตร
โครงการห้องเรียนพิเศษ M-Sci และโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ CEL ที่มีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

กลยุทธ์ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ดำรงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐานหลัก 
                  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าประสงค์ข้อที่ 5 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะทางสังคม สามารถศึกษาต่อ 
                        ตามความสนใจและความถนัดได้ 
1 - นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาปลอด       

ยาเสพติดและอบายมุข 
- ร้อยละ100  ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 

2 - สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข        
ในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง และย่ังยืน 

- การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และอบายมุขในสถานศึกษา มีความเข้มแข็ง             
และย่ังยืน 

3 - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ                      
มีกระบวนการคิดทางอาชีพ เพ่ือนำไปใช้ดำเนิน
ชีวิตในการประกอบอาชีพ 

- นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

4 - สนับสนุนการสร้างงาน และอาชีพแก่นักเรียน 
เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ตนเองและครอบครัว 

- นักเรียนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพื่อเพ่ิม
รายได้แก่ตนเองและครอบครัว 

5 - สร้างโอกาสทางการศึกษาและ                              
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเยาวชน     
ที่ขาดแคลนได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับโอกาส การเข้าถึง                
การบริการ และสวัสดิการทางการศึกษาท่ีมคีุณภาพ 

6 - แสดงผลงานและนิทรรศการของนักเรียนและ
คุณครูกลุ ่มสาระ 8 กลุ ่มสาระ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

- นักเรียน และคุณครู จัดแสดงผลงานที่มีศักยภาพ
อย่างหลากหลาย 

7 - นักเรียนมีความรู้ และทักษะด้านดนตรี กีฬา 
ศิลปะ และแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ในโอกาส
ต่าง ๆ 

- ร ้อยละ 90 ของนักเร ียนม ีความร ู ้  และทักษะ                          
ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ และแสดงออกเชิงสร้างสรรค์
ในโอกาสต่าง ๆ 

8 - นักเรียนเกิดความตระหนัก รู้คุณค่า
สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 

- ร้อยละ 90 ของนักเรียน เกิดความตระหนักรู้คุณค่า
สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบและเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 

9 - ส่งเสริมกิจกรรมตามความถนัด/ความสนใจ มี
การวางแผน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

- ร้อยละ 90 ของนักเรียนได้รับการพัฒนา                          
ตามความถนัด/ความสนใจ เต็มตามศักยภาพ 

10 - นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู ่ในสังคมได้
อย่างสงบสุข เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น 

- นักเรียนร้อยละ 90 สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างสงบสุข เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น 

เป้าประสงค์ข้อที่ 6 : ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ดำรงวิถีความเป็นไทย  
                          บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11 - นักเร ียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา                        

เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 
- ร้อยละ 95 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 



 

52 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

12 - นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                                
สามารถนำความรู้จากการปฏิบัติ ในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู ้

- ร้อยละ 95  นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                         
สามารถนำความรู้จากการปฏิบัติ ในการพัฒนา               
ทักษะการเรียนรู ้

13 - ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินกิจกรรม                
ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

- โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนสุจริต 

14 - จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน บุคลากร                     
ของโรงเรียนสุจริต ประยุกต์ใช้หลักทักษะ 
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์อยู่อย่างพอเพียง 
มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม              
ในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต 

- นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักทักษะ กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต 

15 - นักเรียนมีเจตคติที่ดีเก่ียวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและตระหนักถึง                         
การใช้สิทธิเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน 

- ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีเจตคติที ่ดีเกี ่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธ ิปไตยและตระหน ัก ถึง                         
การใช้สิทธิเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน 

16 - นักเรียนเรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าท่ี                  
ตามระบบประชาธิปไตย 

- ร้อยละ 95 ของนักเรียนใช้สิทธิเลือกต้ัง
คณะกรรมการสภานักเรียน 

17 - นักเรียนมีความรู้และตระหนักในการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้               
ในชีวิตประจำวัน 

- ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีความรู้และตระหนัก                       
ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม                           
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

18 - มีความร่วมมือระหว่างครู นักเรียน และชุมชน 
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประหยัดพลังงาน 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- รอ้ยละ 85 ของการมีความร่วมมือระหว่างครู 
นักเรียน และชุมชนในการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

19 - ส่งเสริม/จัดกิจกรรม/ปลูกฝงั นักเรียน                            
ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ด้านระเบียบวินัย และ
มารยาทของนักเรียน 

- นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่โดดเด่น                                            
ในด้านระเบียบวินัย และมารยาทที่ดีงาม ได้รับการ
ยอมรับจากบุคลากรภายใน และภายนอกสถานศึกษา 

20 - นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้                                
ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง                           
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ห้องศาสตร์พระราชา 

- นักเรียนร้อยละ 90 ได้เรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้                       
ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง                                 
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ห้องศาสตร์พระราชา 

21 - ผู้เรียนและผู้เก่ียวข้องมีความพึงพอใจ                             
ในการดำเนินการกิจกรรมการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ด้านการศึกษา 

- ร้อยละ 90 ของผู้เรียนและผู้เก่ียวข้อง มีความ      
พึงพอใจในการดำเนินการกิจกรรมการขับเคลื่อน                  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

22 - นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์                             
มีการพัฒนาด้านวินัย ด้านร่างกาย สังคม 
อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา 

- ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
มีการพัฒนาด้านวินัย ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ 
จิตใจ และสติปัญญา 

23 - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ หลักธรรมของ
ศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนา                           
เป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจและ                                           
สามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ                   
ในชีวิตประจำวันได้ 

- นักเรียนร้อยละ 90 ความรู้ความเข้าใจ หลักธรรม
ของศาสนา สร ้ า งจ ิตสำน ึกท ี ่ด ี งาม  ม ี ศ าสนา                              
เป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจและสามารถนำหลักธรรมไป
ใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 

24 - ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีความสุข                            
มีความสามารถทางสติปัญญา เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม และดำรงตนอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 

- นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์                   
เป ็นคนด ี  ม ี ค วามส ุ ข  ม ี ค ุณธรรม จร ิ ยธรรม                               
และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

กลยุทธ์ข้อที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้  
                   สู่ความเป็นมืออาชีพ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าประสงค์ข้อที่ 7 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21  
                        สู่ความเป็นครูมืออาชีพ สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 
                        เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า 
                        ทางวิชาชีพ  
1 - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และ

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากการอบรมและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

- ร ้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศ ึกษา                        
มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากการอบรม
และสามารถนำไปประยุกต์ใช ้ในการจัดการเรียน                  
การสอน 

2 - พัฒนาคุณภาพงานวิชาการโรงเรียนดี                       
ประจำตำบลโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้               
ผ่านงานอาชีพ 

-  คร ู  บ ุ คลากร ร ้ อยละ 80 ได ้ ร ั บการพ ัฒนา                                    
ตามกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางาน
ว ิชาการโรงเร ียนด ีประจำตำบลโดยบ ูรณาการ                       
สาระการเรียนรู้ผ่านอาชีพ 

3 - ครูมีนวัตกรรมในการพัฒนานักเรียน - ร้อยละ 100 ของคุณครูมีนวัตกรรมที่มีคุณภาพใน
การพัฒนานักเรียน  

4 - ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา                     
มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 

- ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากร                          
ทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 

5 - ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ได้
เข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน อย่าง
น้อย 40 ชั่วโมง/ปี 

- ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
อย่างน้อย 40 ชั่วโมง/ป ี

6 - ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา                          
มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีในระดับดี
ข้ึนไปและมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี 
ต่อกัน 

- ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีในระดับ
ดีข้ึนไปและมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

กลยุทธ์ข้อที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนให้มีความปลอดภัยและเป็น  
                  องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าประสงค์ข้อที่ 8 มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ ื ้อต่อการเรียนรู้  
                         และมีแหล่งเรียนรู้ที่ปลอดภัย 
1 - นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชและสิ่งแวดล้อม 
- ร้อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา                    
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสิ่งแวดล้อม 

2 - โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาเป็นแหล่งรวบรวม
พันธ์ุไม้ ตัวอย่างพรรณไม้ และตัวอย่างพรรณไม้ 
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาท้ังภายในโรงเรียน
และชุมชน 

- โรงเรียนมีสวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ 

3 - ส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน
โดยรอบ 

- ร้อยละ 100 ของครู นักเรียน บุคลากรและ                               
ผู้มาติดต่อราชการทุกคน มีความปลอดภัย                        
จากอุบัติเหตุในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ 

4 - จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการป้องกันภัย
ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในโรงเรียนและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับความรู้และ                          
ทักษะในการป้องกันภัยในรูปแบบต่าง ๆ 

5 - นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถคัดแยกประเภทขยะและวิธีการกำจัด
ขยะที่ถูกต้อง 

- ร้อยละ 80 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถแยกประเภทขยะและวิธีการกำจัดขยะ                          
ที่ถูกต้อง 

6 - อาคารสถานที่ อาคารประกอบ และ
สิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียน
และบริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจต่ออาคารสถานที่ อาคาร
ประกอบ และสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก                
ของโรงเรียนและบริเวณโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป 

7 - อาคารสถานที่ อาคารประกอบมีวัสดุ                         
และครุภัณฑ์ สำหรับใช้สอยเพ่ือการบริหาร
สถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากร 

- ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ภายในโรงเรียน สำหรับการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและการปฏิบัติงานระดับดีข้ึนไป 

8 - การพัฒนาระบบการอยู่เวรยาม - นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                   
มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิต ในสถานที่                           
และทรัพย์สินภายในโรงเรียน 

9 - พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ภายในสถานศึกษา                             
ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา                         
ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT)                                        
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

10 - เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
โรคโควิด-19 

- ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาภายในโรงเรียนมีความปลอดภัยจากการ                            
แพร่ระบาดชองเชื้อโรคโควิด-19 

  - ร้อยละ 90 ของนักเรียนความพึงพอใจต่อการดำเนิน
กิจกรรมโครงการการเฝ้าระวังและป้องกันการ                        
แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในระดับดีข้ึนไป 

11 - ส่งเสริมให้นักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญ 
และความจำเป็นของการอ่านหนังสือ รวมถึง
ปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมมากข้ึน 

- นักเรียนร้อยละ 80 ตระหนักถึงความสำคัญ และ
ความจำเป็นของการอ่านหนังสือ รวมถึงการมีนิสัย                  
รักการอ่านเพ่ิมมากข้ึน 

12 - ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน ใช้ห้องสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียน                    
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
รวมถึงนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

กลยุทธ์ข้อที ่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและส่งเสริมการบริหารแบบ  
                    มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าประสงค์ข้อที ่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและส่งเสริมการบริหาร 
                           แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
1 - ส ่งเสร ิมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของโรงเรียน 
- บุคลากรของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา                                   
มีการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

2 - พัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/
โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา สู่มาตรฐาน
ให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง 

- โรงเร ียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ                        
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ 
เป็นศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการ
แก่นักเรียน และชุมชนได้อย่างต่อเน่ือง 

3 - ทบทวนระเบียบงานวัดและประเมินผล
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

- มีระเบียบโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาว่าด้วยการวัดผล
และประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551                              
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

4 - พัฒนาและจ ัดทำข ้อม ูลสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานวิชาการให้สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 

- โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ             
ที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

5 - บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้บริหาร 
ครู บุคลากร นักเรียนและผู้เก่ียวข้องเพ่ือ
นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

- มีการบริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้บริหาร 
ครู บุคลากร นักเรียน และผู ้เกี ่ยวข้องเพื ่อนำไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

6 - เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลข้อมูล
สารสนเทศวิชาการอย่างเป็นระบบ 

- มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลข้อมูล
สารสนเทศวิชาการอย่างเป็นระบบและถูกต้อง 

7 - พัฒนาระบบนิเทศ ติดตามและตรวจสอบและ
นำผลไปปรับปรุงการเร ียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 

- ครูทุกคนได้รับการนิเทศภายใน อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

8 - นิเทศติดตามการดำเนินงานของ                                
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

- การดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้รับ
การตรวจสอบติดตามในทุกข้ันตอนการดำเนินงานของ
การดำเนินงานโครงการ 

9 - พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

- คุณครู ได้รับการนิเทศ สนับสนุน ส่งเสริม                            
ให้คำแนะนำด้านการจัดการเรียนรู้ 

10 - พ ัฒนาระบบการประก ันค ุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

-  ร ายงานเอกสารงานประก ันค ุณภาพภายใน
สถานศึกษา (SAR) 

11 - ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวางระบบ และ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

- โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก 
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   โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

12 - พัฒนางานสารบรรณให้จัดทำการรับ การสง่ 
การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลายเอกสาร
หรือหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว       
ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 90 

- ร้อยละ 90 ของงานสารบรรณจัดทำการรับ การส่ง 
การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลายเอกสารหรือ
หนังสือราชการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ 
และเป็นปัจจุบัน 

13 - บริหารและจัดการระดมทรัพยากร                           
เพ่ือการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดม
ทรัพยากรจากชุมชนมาใช้สนับสนุนรางวัล/
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนขาดแคลน หรือเรียนดี 
ประพฤติดี ระดมทรัพยากรจากชุมชนมาใช้
บริหารจัดการตามแผนงานโครงการและ                      
สิ่งอำนวยสะดวกอื่นของสถานศึกษา                                  
ให้นักเรียนได้รับได้รับสวัสดิการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและพอเพียง 

- สถานศึกษามีทุนสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา                             
แก่นักเรียนขาดแคลน เรียนดี ประพฤติดี นักเรียน
ได้รับสวัสดิการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและพอเพียง 
มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน
โครงการ สิง่อำนวยความสะดวกอื่นๆ และในการ
บริหารจัดการ 

14 - พัฒนางานบริหารงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน 
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
ประสิทธิภาพ 

- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ 

15 - พัฒนาระบบงานสำนักงานอำนวยการและ
บริหารทั่วไป งานสัมพันธ์ชุมชน                                
งานประชาสัมพันธ์ งานภาคีเครือข่าย                                                 
งานยานพาหนะ งานกิจการนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 85 ข้ึนไป 

- ระบบงานสำนักงานอำนวยการและบริหารทั่วไป 
งานสัมพันธ์ชุมชน งานประชาสัมพันธ์ งานภาคี
เครือข่าย งานยานพาหนะ งานกิจการนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 85 
ข้ึนไป ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

16 - พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานและ
จำเป็นของโรงเรียน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เป็นแหล่งบริการ                                                    
และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนแก่
ผู้ใช้งาน ผู้เก่ียวข้องสามารถใช้สารสนเทศ                       
ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ทันเวลา 

- โรงเรียนมีบริการข้อมูล/สารสนเทศที่จำเป็น 
ครอบคลุม หน่วยงานในโรงเรียน/นอกโรงเรียนได้รับ
ข้อมูลที่ต้องการทันเวลา ความพึงพอใจในระบบข้อมูล
สารสนเทศระดับมาก มีความสะดวกรวดเร็วในการ
เข้าถึงสารสนเทศ สารสนเทศเป็นประโยชน์                                
ต่อการเรียนรู้ หรือการบริหารจัดการ หรือ
ประกอบการตัดสินใจ 

17 - โรงเรียนมีการบรหิารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพและได้รับการ
ประเมินคุณภาพในระดับ OBECQA 

- โรงเรียนผ่านการประเมินระบบคุณภาพตามเกณฑ์
คุณภาพในระดับ OBECQA 

18 - โรงเรียนมีการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนมีการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ครบถ้วนทุกข้ันตอน มีข้อมูลสารสนเทศ        
และมีการดำเนินการอย่างต่อเน่ือง  
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   โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

19 - ส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภาพ                                 
ในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
อย่างเป็นระบบ 

- ร้อยละ 80 ของครู ผู้ปกครอง มีศักยภาพ                               
ในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 

20 - สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการ 
เพ่ือสนับสนุนการสร้างองคค์วามรู้ใหม่                    
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- โรงเรียนได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากเครือข่าย
ทางวิชาการ 

21 - โรงเรียนมีผลลัพธ์การบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 



 

 

 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเปน็พลโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   

ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปีฐาน  
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

เป้าประสงค์ข้อที่ 1 : ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีศักยภาพเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

1 - นักเรียนจบการศึกษา                    
อย่างมีคุณภาพ  
 

- ร้อยละของนักเรียนทีจ่บการศึกษา                 
ตามหลักสูตร  

88.81 91.05 93.29 95.53 97.77 100.00 โครงการยกระดับค ุณภาพตาม
จุดเน้น 
-  กิจกรรมปลอด 0, ร, มส. และ 
มผ. 

เป้าประสงค์ข้อที่ 2 : ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
2 - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 

- นักเรียนมีผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษากำหนดระดับ 2 ข้ึนไป 
ตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
   โดยมีรายละเอียดแบ่งตามกลุ่มสาระ ดังน้ี 

74.67 76.14 77.61 79.08 80.55 82.00 โครงการยกระด ับผลส ัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ 

ร้อยละของนักเรียน มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 2 ข้ึนไป 

63.15 66.52 69.89 73.26 76.63 80.00 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ร้อยละของนักเรียน มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ข้ึนไป 

63.33 66.67 70.01 73.35 76.69 80.00 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ร้อยละของนักเรียน มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับ 2 ข้ึนไป 

72.54 75.03 77.52 80.01 82.50 85.00 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
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ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปีฐาน  
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

  ร้อยละของนักเรียน มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ระดับ 2 ข้ึนไป 

78.30 79.64 80.98 82.32 83.66 85.00 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ร้อยละของนักเรียน มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 2 ข้ึนไป 

75.71 77.57 79.43 81.29 83.15 85.00 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ร้อยละของนักเรียน มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับ 2 ข้ึนไป 

91.83 93.46 95.09 96.72 98.35 100.00 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ร้อยละของนักเรียน มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ระดับ 2 ข้ึนไป 

80.44 82.35 84.26 86.17 88.08 90.00 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ร้อยละของนักเรียน มีผลการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับ 2 ข้ึนไป         

70.26 72.21 74.16 76.11 78.06 80.00 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ข้อที่ 3 : ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล 
3 - ครแูละบุคลากร มีความพร้อม

ในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ 
และความสามารถในการบริหาร
จัดการเรียนการสอน               
สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน 

- ร้อยละของคณะครูและบุคลากร มีความ
พร้อมในทุกด้าน ท้ังสมรรถนะ ศักยภาพ 
และความสามารถในการบริหารจัดการ 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

83.15 84.52 85.89 87.26 88.63 90.00 โครงการยกระดับค ุณภาพตาม
จุดเน้น 
-  หน่ึงครูหน่ึงนวัตกรรม 
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ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปีฐาน  
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อย่างเป็นรูปธรรม และมีความ
ย่ังยืน 

4 - ส่งเสริมนักเรียนที่มีทักษะ                
ทางวิชาการเข้าร่วมการแข่งขัน
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และการแข่งขันใน
รายการต่าง ๆ 

- นักเรียน และคุณครูทุกคนได้รับรางวัล            
จากการเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถ             
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการในระดับชาติ   
และการแข่งขันในรายการต่าง ๆ 

85.00 88.00 91.00 94.00 97.00 100.00 โ ค ร ง ก า ร ย ก ร ะ ด ั บ ค ุ ณ ภ า พ
การศึกษาตามจุดเน้น 
- กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
- กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ (Open 
House) 

5 - ยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน
ผลการทดสอบระดับชาติ                
ตามศักยภาพ 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิและผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงข้ึนตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

32.86 36.29 39.72 43.14 46.57 50.00 โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามจุดเน้น 
- ติวเข้มเติมเต็มความรู้สู่โอเน็ต 

6 - นักเรียนสามารถสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างเน้ือหาวิชาท้ัง 4 
(วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์) กับชีวิตประจำวัน 

- ร้อยละของนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการ
ระหว่าง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์มากย่ิงข้ึน 
รวมถึงมีความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับสะเต็มศึกษา
มากข้ึน 

72.10 74.68 77.26 79.84 82.42 85.00 โครงการขับเคลื ่อนการจัดการ
เร ียนร ู ้ตามแนวสะเต ็มศ ึ กษ า 
(STEM) 
- การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา STEM 

7 - นักเรียนรักและเห็นคุณค่า              
ของการเรียนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์                 
และคณิตศาสตร ์

- ร้อยละของนักเรียนมีกระบวนการคิดเป็น 
ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น แล้วนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

93.10 93.48 93.86 94.24 94.62 95.00 โครงการขับเคลื ่อนการจัดการ
เร ียนร ู ้ตามแนวสะเต ็มศ ึ กษ า 
(STEM) 
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- การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
STEM 

8 - จัดห้องปฏิบัติการ CODING 
ภายในโรงเรียนให้นักเรียนสำหรับ
การเรียนการสอนด้าน CODING 

- ระดับคุณภาพของห้องปฏิบัติการ CODING 
สำหรับการเรียนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพ 

ดีมาก ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

โครงการขับเคลื ่อนการจัดการ
เร ียนร ู ้ ว ิทยาการคำนวณและ 
CODING 
- การพัฒนาและส่งเสริมการเรียน
การสอน CODING 

9 - นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้าน
ภาษา CODING ได้หลากหลาย
โปรแกรม 

- ร้อยละของนักเรียน สามารถเขียนและรู้จัก
ภาษา CODING ได้หลากหลายโปรแกรม 

93.20 93.56 93.92 94.28 94.64 95.00 โครงการขับเคลื ่อนการจัดการ
เร ียนร ู ้ ว ิทยาการคำนวณและ 
CODING 
- การพัฒนาและส่งเสริมการเรียน
การสอน CODING 

10 - นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้        
การพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับ
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ                        
ได้เป็นอย่างดี 

- ร้อยละของนักเรียน สามารถประยุกต์ใช้
ภาษา CODING กับการพัฒนาสื่อการสอน
และซอฟท์แวร์ประเภทอื่น ๆ ได้ในระดับ             
การเรียนที่สูงข้ึนไป 

93.20 93.56 93.92 94.28 94.64 95.00 โครงการขับเคลื ่อนการจัดการ
เร ียนร ู ้ ว ิทยาการคำนวณและ 
CODING 
- การพัฒนาและส่งเสริมการเรียน
การสอน CODING 

11 - นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้
รายวิชา IS และมีผลงานของ
นักเรียนเชิงประจักษ ์

- ร้อยละของนักเรียนที่เรียนรายวิชา IS มี
ผลงานเชิงประจักษ ์

84.62 87.70 90.78 93.86 96.94 100.00 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
- โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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12 - ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน                             
ที่มีความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์                         
ให้ได้รับการพัฒนา                                  
อย่างเต็มศักยภาพ   

- ร้อยละของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ (M-Sci)          
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ระดับ 3 ข้ึนไป  

65.00 68.00 71.00 74.00 77.00 80.00 โครงการห้องเรียนพิเศษ 
- ห้องเรียน M-Sci 

13 - ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน                     
ที่มีความสามารถพิเศษทาง
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ                       
ให้ได้รับการพัฒนา                                  
อย่างเต็มศักยภาพ   

- ร้อยละของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (CEL)                                       
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษระดับ 3 ข้ึนไป  

65.00 68.00 71.00 74.00 77.00 80.00 โครงการห้องเรียนพิเศษ 
- ห้องเรียน CEL 

เป้าประสงค์ข้อที่ 4 : มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สอดคล้องกับการ 
                         เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
14 - ทบทวนการจัดทำหลักสูตรของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และ
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเร ียน
บ้านตาขุนว ิทยา พุทธศ ักราช 
2565 ให ้ เป ็นป ัจจ ุบ ัน และมี
คุณภาพที่ใช้จัดการเรียนการสอน
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

- ระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ มคีวาม
ทันสมัย ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ ตอบสนองความต้องการ                  
ของผู้เรียนและชุมชน  

ยอดเย่ียม ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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15 - โรงเรียนมีแนวทางในการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่สากล
โดยส่งเสริมให้มโีครงการห้องเรียน
พิเศษต่าง ๆ 

- โรงเรียนมีระดับคุณภาพของหลักสูตร
โครงการห้องเรียนพิเศษในปีการศึกษา 2565 
จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ M-Sci และโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ CEL ที่มคีุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

ยอดเย่ียม ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
- โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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กลยุทธ์ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ดำรงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปีฐาน  
ค่าเป้าหมาย  

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

เป้าประสงค์ข้อที่ 5 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะทางสังคม สามารถศึกษาต่อตามความสนใจและความถนัดได้ 

1 - นักเรียนโรงเรียน                                   
บ้านตาขุนวิทยาปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

- ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน              
บ้านตาขุนวิทยาปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข 

96.68 97.34 98.00 98.66 99.32 100.00 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข 
- กิจกรรมผู้ใหญ่ใส่ใจนักเรียน 
- กิจกรรมตรวจสารเสพติด 
- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
- กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

2 - สนับสนุนและส่งเสริม                             
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และอบายมุข                      
ในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
และย่ังยืน 

- ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข                   
ในสถานศึกษา มีความเข้มแข็ง และย่ังยืน 

ยอดเย่ียม ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

- งานส ่งเสร ิมก ิจกรรมต่อต ้าน     
ยาเสพติด 
-  ง านส ่ ง เสร ิมความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา (พสน.) 
- กิจกรรม To be number 1 

3 - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้                           
มีทักษะ มีกระบวนการคิด                      
ทางอาชีพ เพ่ือนำไปใช้ดำเนินชีวิต
ในการประกอบอาชีพ 

- ร้อยละของนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะ
อาชีพ เพื ่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

90.12 91.09 92.06 93.03 94.00 95.00 โครงการสง่เสริมการจัดการเรียนรู้
สู่อาชีพและการมีงานทำ 
- กิจกรรมการเรียนรู้สู่อาชีพและ
การมีงานทำ 
 

แผนพัฒ
นาคุณ
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ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปีฐาน  
ค่าเป้าหมาย  

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

4 - สนับสนุนการสร้างงาน และ
อาชีพแก่นักเรียน เพ่ือเพ่ิมรายได้
แก่ตนเองและครอบครัว 

-  ร ้ อ ยละน ัก เ ร ี ยนสามารถสร ้ า ง ง าน                               
สร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ตนเองและ
ครอบครัว 

95.56 96.44 97.32 98.20 99.08 100.00 โครงการสง่เสริมการจัดการเรียนรู้
สู่อาชีพและการมีงานทำ 
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู ้ใน
ชุมชน 

5 - สร้างโอกาสทางการศึกษา และ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน                        
ได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะ
อาชีพ 

- ร้อยละของนักเรียนได้รับโอกาส การเข้าถึง
การบริการ และสวัสดิการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

95.20 95.76 96.32 96.88 97..44 98.00 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
- ส่งเสริมการศึกษา 

6 - แสดงผลงานและนิทรรศการของ
นักเรียนและคุณครูกลุ่มสาระ 8 
กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

- ร้อยละของนักเรียนและคุณครู จัดแสดง       
ผลงานที่มีศักยภาพอย่างหลากหลาย 

94.38 95.10 95.82 96.54 97.26 98.00 โ ค ร ง ก า ร ย ก ร ะ ด ั บ ค ุ ณ ภ า พ
การศึกษาตามจุดเน้น 
- กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ (Open 
House) 

7 - นักเรียนมีความรู้ และทักษะ
ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ และ
แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ในโอกาส
ต่าง ๆ 

- ร้อยละของนักเรียนมีความรู ้ และทักษะ
ด้านดนตร ี ก ีฬา ศ ิลปะ และแสดงออก                     
เชิงสร้างสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ  

83.77 85.02 86.27 87.52 88.77 90.00 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและพัฒนาทักษะชีวิต 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
- กิจกรรมชุมนุม 

แผนพัฒ
นาคุณ
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มาตรการดำเนินงาน 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

8 - นักเรียนเกิดความตระหนัก                        
รู้คุณค่าสิ่งแวดล้อม                                   
มีความรับผิดชอบและเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม 

- ร้อยละของนักเรียน เกิดความตระหนักรู้
คุณค่าสิ ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบและ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

97.50 97.80 98.10 98.40 98.70 99.00 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและพัฒนาทักษะชีวิต 
- กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
- กิจกรรมจิตอาสา 

9 - ส่งเสริมกิจกรรมตามความถนัด/
ความสนใจ มีการวางแผน                       
และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

- ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาตาม
ความถนัด/ความสนใจ เต็มตามศักยภาพ 

95.20 95.76 96.32 96.88 97.44 98.00 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและพัฒนาทักษะชีวิต 
- กิจกรรมเสริมสร้างงานแนะแนว 
- กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฝึก น.ศ.ท. 

10 - นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างสงบสุข เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น 

- ร้อยละของนักเรียนสามารถดำเนินช ีวิต                  
อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้อื่น 

91.62 92.29 92.96 93.63 94.30 95.00 โ ค ร ง ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม ค ุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
- คนดี ศรี ตว. 
- ค่ายคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง 

เป้าประสงค์ข้อที่ 6 : ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ดำรงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

11 - นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม                       
วันสำคัญ 

- ร้อยละของนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 

92.43 92.94 93.45 93.96 94.47 95.00 โครงการว ันสำคัญชาติ ศาสนา 
พระมหากษ ัตร ิย ์  และก ิจกรรม
โรงเรียน 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 

แผนพัฒ
นาคุณ
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- กิจกรรมวันปีใหม่ 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
- กิจกรรมวันสำคัญชาติ 
- กิจกรรมวันสำคัญศาสนา 

12 - นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ
ของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ สามารถนำ
ความรู้จากการปฏิบัติ                                   
ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

- ร้อยละของนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
สามารถนำความรู้จากการปฏิบัติ                              
ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

92.52 93.01 93.50 93.99 94.48 95.00 โครงการว ันสำคัญชาติ ศาสนา 
พระมหากษ ัตร ิย ์  และก ิจกรรม
โรงเรียน 

13 - ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนิน
กิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนสุจริต 

- โรงเร ียนมีระดับคุณภาพในการดำเนิน
กิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

ยอดเย่ียม ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

โครงการโรงเรียนสุจริต 
- คุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใสฯ (ITA) 

14 - จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
บุคลากรของโรงเรียนสุจริต 
ประยุกต์ใช้หลักทักษะ 
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม                          
ในการดำเนินชีวิตและต่อต้าน     
การทุจริต 

- ร้อยละของนักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักทักษะ 
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์                               
อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ                               
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนิน
ชีวิตและต่อต้านการทุจริต 

92.26 92.81 93.36 93.91 94.46 95.00 โครงการโรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ
ป.ป.ช.ชุมชน 
- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
- กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้น 

แผนพัฒ
นาคุณ
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15 - นักเรียนมีเจตคติที่ดีเก่ียวกับ      
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
และตระหนักถึงการใช้สิทธิ
เลือกต้ังคณะกรรมการสภา
นักเรียน 

- ร้อยละของนักเรียนมีเจตคติที่ดีเก่ียวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยและ
ตระหนักถึงการใช้สิทธิเลือกต้ัง
คณะกรรมการสภานักเรียน 

93.54 93.83 94.12 94.41 94.70 95.00 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

16 - นักเรียนเรียนรู้และฝึกตนเอง
เก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ                 
ความเสมอภาคและหน้าท่ี                   
ตามระบบประชาธิปไตย 

- ร้อยละของนักเรียนใช้สิทธิเลือกต้ัง
คณะกรรมการสภานักเรียน 

93.54 93.83 94.12 94.41 94.70 95.00 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

17 - นักเรียนมีความรู้และตระหนัก
ในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

- ร้อยละของนักเรียนมีความรู้และตระหนัก
ในการอนุร ักษ ์พลังงานและสิ ่งแวดล้อม 
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

97.50 97.80 98.10 98.40 98.70 99.00 โครงการสร ้างจ ิตสำนึกในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและ
ประหยัดพลังงาน 
 

18 - มีความร่วมมือระหว่างครู 
นักเรียน และชุมชน ในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประหยัด
พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- ร้อยละของการมีความร่วมมือระหว่างครู 
นักเรียน และชุมชนในการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

97.50 97.80 98.10 98.40 98.70 99.00 โครงการสร ้างจ ิตสำนึกในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วย
วิถี ตว. 

แผนพัฒ
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19 - ส่งเสริม/จัดกิจกรรม/ปลูกฝงั 
นักเรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านระเบียบวินัย และมารยาท
ของนักเรียน 

- ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่
โดดเด่นในด้านระเบียบวินัย และมารยาทที่ดี
งาม ได้รับการยอมรับจากบุคลากรภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา 

95.20 95.76 96.32 96.88 97.44 98.00 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
- กิจกรรมทั้งหมดแถวตรง 
- กิจกรรมไหว้งามตามแบบไทย 
- กิจกรรมแต่งกายดี ชีวีมีสุข 

20 - นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ห้องศาสตร์
พระราชา 

- ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง โดยใช้แหล่งเรียนรู้                      
ห้องศาสตร์พระราชา 

92.26 92.81 93.36 93.91 94.46 95.00 โครงการขับเคลื ่อนกิจกรรมการ
เร ี ยนร ู ้ ตามหล ักปร ั ชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
- การพัฒนาแหล ่ง เร ียนร ู ้ห ้ อง
ศาสตร์พระราชา 

21 - ผู้เรียนและผู้เก่ียวข้องมีความ   
พึงพอใจในการดำเนินการ
กิจกรรมการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ด้านการศึกษา 

- ร้อยละของผู้เรียนและผู้เก่ียวข้อง                             
มีความพึงพอใจในการดำเนินการกิจกรรม
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา 

92.26 92.81 93.36 93.91 94.46 95.00 โครงการขับเคลื ่อนกิจกรรมการ
เร ี ยนร ู ้ ตามหล ักปร ั ชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
- การพัฒนาฐานการเรียนรู ้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ด้านการศึกษา 
 
 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
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ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปีฐาน  
ค่าเป้าหมาย  

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

22 - นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาด้านวินัย 
ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ 
และสติปัญญา 

- ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาด้านวินัย ด้านร่างกาย 
สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา 

91.89 92.51 93.13 93.75 94.37 95.00 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและพัฒนาทักษะชีวิต 
- กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
- กิจกรรมจิตอาสา 

23 - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
หลักธรรมของศาสนา                             
สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนา
เป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจและ
สามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็น
แนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 

- ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
หลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม 
มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจและ
สามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นแนวปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวันได้ 

95.20 95.76 96.32 96.88 97.44 98.00 โครงการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
- ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

24 - ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี                            
มีความสุข มีความสามารถทาง
สติปัญญา เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม และดำรงตน
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

- ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เป็นคนดี มีความสุข มีคุณธรรม 
จริยธรรม และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

91.89 92.51 93.13 93.75 94.37 95.00 โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ก ิจกรรมสนับสนุนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 
 
 
 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

72 



 

 

 

กลยุทธ์ข้อที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ 
 

ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปีฐาน  
ค่าเป้าหมาย  

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

เป้าประสงค์ข้อที่ 7 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นครูมืออาชีพ สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือ 
                        ในการจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ                         

1 - ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ค ว า ม ร ู ้ แ ล ะ ท ั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษจากการอบรมและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

- ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ม ีความรู ้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ                     
จากการอบรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

91.67 92.33 92.99 93.65 94.31 95.00 โครงการพ ัฒนาท ักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (จุดเน้น) 
- กิจกรรมจัดอบรมภาษาอังกฤษ
บุคลากรในโรงเรียน 

2 - พัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/
โรงเรียนคุณภาพระดับ
มัธยมศึกษา โดยบูรณาการ                   
สาระการเรียนรู้ผ่านงานอาชีพ 

- ร้อยละของครู บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ                       
การพัฒนางานวิชาการโรงเรียนดีประจำ
ตำบลโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้                    
ผ่านอาชีพ 

91.67 92.33 92.99 93.65 94.31 95.00 โครงการโรงเรียนคุณภาพตำบล 
- ส่งเสริมการศึกษา 

3 - ครแูละบุคลากรมีนวัตกรรมใน
การพัฒนานักเรียน 

- ร้อยละของครูและบคุลากรมีนวัตกรรม                     
ที่มีคุณภาพในการพัฒนานักเรียน  

90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 โ ค ร ง ก า ร ย ก ร ะ ด ั บ ค ุ ณ ภ า พ
การศึกษาตามจุดเน้น 
- หน่ึงครูหน่ึงนวัตกรรม 

แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
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ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปีฐาน  
ค่าเป้าหมาย  

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

4 - ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติงาน
ในระดับดีเด่น 

- ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติงานในระดับ
ดีเด่น 

80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 90.00 โครงการส ่ ง เสร ิ มและพ ัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
- อบรมพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5 - ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงาน อย่าง
น้อย 40 ชั่วโมง/ปี 

- ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา 
และศึกษาดูงาน อย่างน้อย 40 ชั่วโมง/ป ี

91.67 92.33 92.99 93.65 94.31 95.00 โครงการส ่ ง เสร ิ มและพ ัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
- ทัศนศึกษาดูงาน 

6 - ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีในระดับดีข้ึน
ไปและมีความสามัคคี 
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

- ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจ                                
ในการปฏิบัติหน้าท่ีในระดับดีข้ึนไป                         
และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 90.00 โครงการส ่ ง เสร ิ มและพ ัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
- สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร 
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กลยุทธ์ข้อที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนให้มีความปลอดภัยและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปีฐาน  
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

เป้าประสงค์ข้อที่ 8 มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีแหล่งเรียนรู้ที่ปลอดภัย 
1 -  น ักเร ียนม ีจ ิ ตสำน ึกในการ

อน ุ ร ั กษ ์ พ ั นธ ุ ก ร รมพ ื ช แล ะ
สิ่งแวดล้อม 

- ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน                                  
บ้านตาขุนวิทยามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและสิ่งแวดล้อม 

97.50 97.80 98.10 98.40 98.70 99.00 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 

2 - โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาเป็น
แหล่งรวบรวมพันธ์ุไม้ ตัวอย่าง
พรรณไม้ และตัวอย่างพรรณไม้ 
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา                     
ทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน 

- โรงเรียนมีสวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

97.50 97.80 98.10 98.40 98.70 99.00 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 

3 - ส่งเสริมความปลอดภัยใน
โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ 

- ร้อยละของครู นักเรียน บุคลากร                          
และผู้มาติดต่อราชการทุกคน                                            
มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียน               
และชุมชนโดยรอบ 

90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 100.00 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
- งานอนามัย 
- งานจราจร 

4 - จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ                  
ในการป้องกันภัยในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดข้ึนในโรงเรียนและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ร้อยละของนักเรียนได้รับความรู้                            
และทักษะในการป้องกันภัยในรูปแบบต่าง ๆ 

89.64 90.71 91.78 92.85 93.92 95.00 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
- Cyber Security เยาวชนยุคใหม่ 
รู้ทันภัย ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

แผนพัฒ
นาคุณ
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แผนพัฒ
นาคุณ

ภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

75 



 

 

 

ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปีฐาน  
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

5 - นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถคัดแยก
ประเภทขยะและวิธีการกำจัดขยะ
ที่ถูกต้อง 

- ร้อยละนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถแยกประเภทขยะและวิธีการ
กำจัดขยะที่ถูกต้อง 

97.50 98.00 98.50 99.00 99.50 100.00 โครงการ ZERO WASTE 
SCHOOL 

6 - อาคารสถานที่ อาคารประกอบ 
และสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวย                       
ความสะดวกของโรงเรียนและ
บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ 

- ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามคีวามพึงพอใจต่ออาคาร
สถานที่ อาคารประกอบ และสิ่งแวดล้อม                
สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนและ
บริเวณโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป 

90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 100.00 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
-  ปร ับสภาพแวดล ้อมภายใน
โรงเรียน 
- ติดต้ังระบบประปาใหม่ 
- ปรับพ้ืนคอนกรีต 

7 - อาคารสถานที่ อาคารประกอบ            
มีวัสดุและครุภัณฑ์ สำหรับใช้สอย
เพ่ือการบริหารสถานศึกษาและ
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

- ร้อยละของบุคลากรมคีวามพึงพอใจต่อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ภายในโรงเรียน สำหรับการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและการปฏิบัติงานระดับ
ดีข้ึนไป 

90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 100.00 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบต่าง ๆ 
- ปรับปรุงซ่อมแซมสำหรับแหล่ง
เรียนรู้อาคารเรียน อาคารประกอบ
ต่าง ๆ 

8 - การพัฒนาระบบการอยู่เวรยาม - ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามคีวามปลอดภัยในการใช้ชีวิต 
ในสถานที่และทรัพย์สินภายในโรงเรียน 

90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 100.00 โครงการงานเวรยามและความ
ปลอดภัย 
- งานเวรยาม 
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ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปีฐาน  
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

9 - พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ภายในสถานศึกษา ให้นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา                       
ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) 
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

93.70 93.96 94.22 94.48 94.74 95.00 โครงการพ ัฒนาศ ักยภาพด ้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ภายในสถานศึกษา 

10 - เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 

- ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาภายในโรงเรียน                                         
มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาด 
ของเชื้อโรคโควิด-19 

90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 โครงการการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
โควิด-19 

  - ร้อยละของนักเรียนความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินกิจกรรมโครงการการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 
ในระดับดีข้ึนไป 

90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 โครงการการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
โควิด-19 

11 - ส่งเสริมให้นักเรียน ตระหนักถึง
ความสำคัญ และความจำเป็นของ
การอ่านหนังสือ รวมถึงปลูกฝังให้
มีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมมากข้ึน 

- ร้อยละของนักเรียนมีความตระหนักถึง
ความสำคัญ และความจำเป็นของการอ่าน
หนังสือ รวมถึงการมีนิสัยรักการอ่าน 
เพ่ิมมากข้ึน 

93.46 93.77 94.08 94.39 94.70 95.00 โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- พัฒนาการอ่าน การเขียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

77 



 

 

 

ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อมูลปีฐาน  
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

12 - ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน 
ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

- ร้อยละของนักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ รวมถึงนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

94.20 94.96 95.72 96.48 97.24 98.00 โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
- ห้องสมุดมีชีวิต 
- สัปดาห์ห้องสมุด 
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กลยุทธ์ข้อที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 

ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน 

(ร้อยละ) 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

เป้าประสงค์ข้อที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
1 - ส ่งเสร ิมค ุณธรรมและความ

โปร ่งใสในการดำเนินงานของ
โรงเรียน 

- ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

95.23 96.00 96.00 96.50 96.50 97.00 โครงการโรงเรียนสุจริต 
- คุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใสฯ (ITA) 

2 - พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำ
ตำบล ส ู ่มาตรฐานให ้สามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง 

- โรงเรียนมีระดับคุณภาพเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน เป็นต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู ้ด ้าน
คุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ เป็นศูนย์รวม
การศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการแก่
นักเรียน และชุมชนได้อย่างต่อเน่ือง 

ยอดเย่ียม ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล 
-  การสร ้าง เคร ือข ่ายและการ
ร่วมมือ 

3 - ทบทวนระเบ ียบงานวัดและ
ประเมินผลโรงเร ียนบ้านตาขุน
วิทยา 

- โรงเรียนมีระเบียบโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
ว่าด้วยงานวัดผลที่มีคุณภาพ 
 

ยอดเย่ียม ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

โครงการสง่เสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
- พัฒนาระบบงานทะเบียน การวัด
และประเมินผล 

4 - พัฒนาและจัดทำข้อมูล
สารสนเทศกลุ่มบริหารงาน
วิชาการให้สมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบัน 

- ระดับคุณภาพของโรงเรียนทีม่ีข้อมูล
สารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการที่สมบรูณ์
และเป็นปัจจุบัน 

ยอดเย่ียม ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
- พัฒนาระบบสารสนเทศวิชาการ 
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ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน 

(ร้อยละ) 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

 

5 - บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน
และผ ู ้ เก ี ่ ยวข ้อง เพ ื ่อนำไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

- ระดับคุณภาพในการบริการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศแก่ผู้บริหาร ครู บคุลากร นักเรียน 
และผู้เก่ียวข้องเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ 

ยอดเย่ียม ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
- พัฒนาระบบสารสนเทศวิชาการ 

6 - เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล
ข้อมูลสารสนเทศวิชาการอย่าง
เป็นระบบ 

- ระดับคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ว ิ เคราะห ์ผลข ้อม ูลสารสนเทศวิชาการ                   
อย่างเป็นระบบและถูกต้อง 

ยอดเย่ียม ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

7 - พัฒนาระบบนิเทศ ติดตามและ
ตรวจสอบและนำผลไปปรับปรงุ
การเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 

- ร้อยละของการนิเทศภายใน อย่างน้อย   
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง / ครู 1 คน 

80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 90.00 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการ
นิเทศและการจัดการเรียนรู้ 
- การนิเทศภายใน 

8 - นิเทศติดตามการดำเนินงาน       
ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

- ระดับค ุณภาพของการดำเนินงานของ                              
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้รับการตรวจสอบ
ติดตามในทุกขั ้นตอนการดำเนินงานของ                 
การดำเนินงานโครงการ 

ยอดเย่ียม ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการ
นิเทศและการจัดการเรียนรู้ 
- การนิเทศกลุ่มบริหารงาน 

9 - พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของคร ูท ุกกล ุ ่มสาระ                  
การเรียนรู้ 

- ร้อยละของคุณครู ได้รับการนิเทศ 
สนับสนุน ส่งเสริม ให้คำแนะนำ                            
ด้านการจัดการเรียนรู้ 

90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 100.00 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการ
นิเทศและการจัดการเรียนรู้ 
- การนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน 

(ร้อยละ) 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

10 - พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- ระดับคุณภาพของการรายงานเอกสาร              
งานประก ันค ุณภาพภายในสถานศ ึกษา 
(SAR) 

ยอดเย่ียม ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

โครงการขับเคลื ่อนและพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมิน
ภายนอกรอบสี่ 

11 - ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ                 
วางระบบ และดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- ระดับคุณภาพของโรงเรียนผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 

ยอดเย่ียม ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

โครงการขับเคลื ่อนและพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมิน
ภายนอกรอบสี่ 

12 - พัฒนางานสารบรรณให้จัดทำ
การรับ การสง่ การเก็บรักษา                      
การยืม จนถึงการทำลายเอกสาร
หรือหนังสือราชการ                                        
อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว                            
ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน                          
ร้อยละ 90 

- ร้อยละของงานสารบรรณจัดทำการรับ            
การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึง                          
การทำลายเอกสารหรือหนังสือราชการ                     
อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และ
เป็นปัจจุบัน 

70.00 74.00 78.00 82.00 86.00 90.00 โครงการพัฒนางานสารสนเทศและ
งานสารบรรณ 
 

13 - บริหารและจัดการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระดมทรัพยากร
จากชุมชนมาใช้สนับสนุนรางวัล/
ทุนการศึกษาแก่นักเรียน                 

- สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการคัดเลือก
นักเรียนขาดแคลน เรียนดี ประพฤติดี              
เพ่ือรับทุนสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา 
นักเรียนได้รับสวัสดิการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและพอเพียง มีงบประมาณสนับสนุน

ยอดเย่ียม ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

โครงการระดมทร ัพยากร เ พ่ื อ
การศึกษา 
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ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน 

(ร้อยละ) 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

ขาดแคลน หรือเรียนดี ประพฤติดี 
ระดมทรัพยากรจากชุมชนมาใช้
บริหารจัดการตามแผนงาน
โครงการและสิง่อำนวยสะดวกอื่น
ของสถานศึกษา ให้นักเรียนได้รับ
ได้รับสวัสดิการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและพอเพียง 

การดำเนินงานตามแผนงานโครงการ                        
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ                                
และในการบริหารจัดการ 

14 - พัฒนางานบริหารงบประมาณให้
เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ 

- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ มีระดับ
คุณภาพของระบบการบริหารจัดการ 

ยอดเย่ียม ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
งบประมาณ 
 

15 - พัฒนาระบบงานสำนักงาน
อำนวยการและบริหารทั่วไป                      
งานสัมพันธ์ชุมชน                             
งานประชาสัมพันธ์                                 
งานภาคีเครือข่าย                                
งานยานพาหนะ งานกิจการ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ                    
ร้อยละ 85 ข้ึนไป 

- ระดับคุณภาพของระบบงานสำนักงาน
อำนวยการและบริหารทั่วไป งานสัมพันธ์
ชุมชน งานประชาสัมพันธ์ งานภาคีเครือข่าย 
งานยานพาหนะ งานกิจการนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
- ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาทีไ่ด้
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน                 
กับชุมชน 

ยอดเย่ียม 
 
 
 
 

85.00 

ยอด
เย่ียม 

 
 
 

86.00 

ยอด
เย่ียม 

 
 
 

87.00 

ยอด
เย่ียม 

 
 
 

88.00 

ยอด
เย่ียม 

 
 
 

89.00 

ยอด
เย่ียม 

 
 
 

90.00 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผ่าย
อำนวยการและบริหารทั่วไป 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานยานพาหนะ 
- งานภาคีเครือข่าย 
-  ก ิจกรรมพ ัฒนาห ้องก ิ จก าร
นักเรียน 
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ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน 

(ร้อยละ) 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

16 - พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
พ้ืนฐานและจำเป็นของโรงเรียน 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และ
เป็นปัจจุบัน เป็นแหล่งบริการและ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
แก่ผู้ใช้งาน ผู้เก่ียวข้องสามารถใช้
สารสนเทศที่ถูกต้อง สมบูรณ์
ทันเวลา 

- โรงเรียนมีบริการข้อมูล/สารสนเทศ                           
ที่จำเป็น ครอบคลุม หน่วยงานในโรงเรียน/
นอกโรงเรียนได้รับข้อมูลที่ต้องการทันเวลา 
ความพึงพอใจในระบบข้อมูลสารสนเทศ
ระดับมาก มีความสะดวกรวดเร็ว                                 
ในการเข้าถึงสารสนเทศ สารสนเทศ                      
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ หรือการบริหาร
จัดการ หรือประกอบการตัดสินใจ 

ดีมาก ดีมาก ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

โครงการพัฒนาข้อมูล BIG DATA 
- กิจกรรมพัฒนาข้อมูล BIG DATA 

17 - โรงเรียนมีการบรหิารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ
และได้รับการประเมินคุณภาพใน
ระดับ OBECQA 

- ระดับคุณภาพของโรงเรียนผ่านการ
ประเมินระบบคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพใน
ระดับ OBECQA 

ยอดเย่ียม ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
- โรงเรียนมาตรฐานสากล 

18 - โรงเรียนมีการดำเนินงาน                     
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไป
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

- ระดับคุณภาพของโรงเรียนมีการดำเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครบถ้วน
ทุกข้ันตอน มีข้อมูลสารสนเทศ                                
และมีการดำเนินการอย่างต่อเน่ือง 

ยอดเย่ียม ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ก ิจกรรมสนับสนุนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-  ก ิ จ ก ร รมส ารสน เทศข ้ อมู ล
นักเรียน 
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ท่ี เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูลปีฐาน 

(ร้อยละ) 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

มาตรการดำเนินงาน 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

19 - ส่งเสริมครู ผู้ปกครอง                          
ให้มีศักยภาพ ในการร่วมกันดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

- ร้อยละของครู ผู้ปกครอง มีศักยภาพ                        
ในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน                    
อย่างเป็นระบบ 

80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 90.00 โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 

20 - สร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
ทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุน                     
การสร้างองคค์วามรู้ใหม่                   
ทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- ระดับคุณภาพของโรงเรียนได้รับ                         
ความร่วมมือทางวิชาการจากเครือข่าย                 
ทางวิชาการ 

ยอดเย่ียม ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

ยอด
เย่ียม 

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
- โรงเรียนมาตรฐานสากล 

21 - โรงเรียนมีผลลัพธ์การบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- ระดับคุณภาพของโรงเรียนมีการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- - * * - - โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
- โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 - โรงเรียนยอดนิยมของชุมชน - จำนวนนักเรียนเข้าเรียน (สอบคัดเลือก) 
 

   1,106 คน 
 

1,223คน 
 

1,371คน 
 

1,451คน 
 

1,580คน 
 

1,680คน 
 

แผนการรับนักเรียน 
 

 - นักเรียนรางวัลพระราชทาน 
 

- นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน 
 

- - 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน ส่งนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น  
และระดับชั้น ม.ปลายเข้าประกวด
นักเรียนรางวัลพระราชทาน 

 - โรงเรียนรางวัลพระราชทาน - โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน 

- - - * * * ส่งโรงเรียนเข้าประกวดโรงเร ียน
รางวัลพระราชทาน 
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   โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

คณะผู้จัดทำเอกสาร 
 

ที่ปรึกษา 
 1. นายบุญเลิศ  ทองชล            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 2. นางกัญจนา  สมชาติ            รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 3. นายปริวรรต  ธงธวัช   รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 4. นางสาวสุกัญญา  แก้วมณี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
   
คณะทำงาน 
 1. นางปริฉัตร์  ธนกุลหิรัญวัชร   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2. นางจงกล  รจนา      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. นายสุนทร  เพชรชู     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 4. นายประเสริฐ  จันทร์ทัน   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 5. นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์     หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
 6. นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว   ครู คศ. 1 
 7. นางสาววราวรรณ  พัฒน์จีน   ครูผู้ช่วย 
 8. นางสาวจุฑาภรณ์  เป้าทอง   ครูผู้ช่วย 
 9. นายกฤษดา  เชิญกลาง     ครูผู้ช่วย 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

 
 
 

      

คำสั่งโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ท่ี  ๔๑ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 

................................................... 

 ด้วยโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้กำหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพื้นฐานประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ในวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องโสต
ทัศนศึกษา เพื่อให้การดำเนินการประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย ทาง
โรงเรียนขอแต่งต้ังให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าท่ี ประสานงาน ดูแล ให้คำปรึกษา อำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานประจำปี
การศึกษา  ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

   ๑.๑ นายบุญเลิศ   ทองชล   ผู้อำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
   ๑.๒ นางกัญจนา  สมชาติ       รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
   ๑.๓ นายปริวรรต ธงธวัช     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป                กรรมการ 
   ๑.๔ นายประเสริฐ  จันทร์ทัน   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป                    กรรมการ              

        ๑.๕ นายสุนทร  เพชรชู            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ             กรรมการ          
   ๑.๖ นางปริฉัตร์  ธนกุลหิรัญวัชร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ                กรรมการ                
   ๑.๗ นางจงกล  รจนา    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ              
   ๑.๘ นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว   ครู คศ. ๑                        กรรมการและเลขาฯ 
๒. คณะกรรมการฝ่ายวางแผน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ มีหน้าท่ี กำหนดวัน เวลา สถานท่ี  สำหรับการจัดการ
ประชุม จัดทำตาราง การประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ประกอบด้วย 

   ๒.๑ นางกัญจนา  สมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประธานกรรมการ 
         ๒.๒ นางสุดา  เอ้งฉ้วน       ครู คศ.๓                        กรรมการ 
    ๒.๓ นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์      ครู คศ.๓                          กรรมการ 
    ๒.๔ นางเรณู  ผดุงฤกษ์       ครู คศ.๓                         กรรมการ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

    ๒.๕ นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ       ครู คศ.๒                          กรรมการ 
   ๒.๖ นางปริฉัตร์  ธนกุลหิรัญวัชร ครู คศ.๒                           กรรมการ 
   ๒.๗ นางสุภาพร  พัฒนรักษา  ครู คศ.๒                 กรรมการ 
   ๒.๘ นางนริศา  บุระชัด   ครู คศ.๒                 กรรมการ 
   ๒.๙ นายวีรยุทธ  อนุกูล  ครู คศ.๒                 กรรมการ 
   ๒.๑๐ นายประเสริฐ  จันทร์ทัน  ครู คศ.๒                 กรรมการ 
   ๒.๑๑ นางพรพณา  ฤทธิ์ชู  ครู คศ. ๒                 กรรมการ 

    ๒.๑๒ นางสาวภัทราพร ช่างเหล็ก ครู คศ. ๒                 กรรมการ 
   ๒.๑๓ นายโยธิน  นวลมุสิก  ครู คศ.๑                 กรรมการ 

    ๒.๑๔ นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์  ครู คศ. ๑                 กรรมการ 
    ๒.๑๕ นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว ครู คศ. ๑                 กรรมการ
    ๒.๑๖ นายนพดล   ศรีสุข  ครู คศ. ๑                 กรรมการ 
    ๒.๑๗ นายพัชรพล รัตนพันธ์  ครูผู้ช่วย                  กรรมการ 
    ๒.๑๘ นางสาววราวรรณ  พัฒน์จีน ครูผู้ช่วย                  กรรมการ 
    ๒.๑๙ นายกฤษดา  เชิญกลาง  ครูผู้ช่วย                  กรรมการ
    ๒.๒๐ นางสาวจุฑาภรณ์ เป้าทอง   ครูผู้ช่วย     กรรมการและเลขาฯ  
 ๓.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และอุปกรณ์   มีหน้าที่ประสานและจัดเตรียมสถานท่ี
และอุปกรณ์ เครื่องขยายเสียง จอโปรเจคเตอร์ อุปกรณ์นำเสนอ และอำนวยความสะดวกด้านสถานท่ี
ในการจัดประชุม ประกอบด้วย 

๓.๑ นายสุนทร  เพชรชู   ครู คศ.๓             ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสด์ิ  ครู คศ.๒            กรรมการ 
๓.๓ นางอรณ์สิริ  แก้วปลอด  ครู คศ.๒            กรรมการ 
๓.๔ นางสาวธีรนันท์  ปานเพชร  ครู คศ.๒            กรรมการ 
๓.๕ นางสาวนุชนาฏ พรหมทอง  ครู คศ.๒            กรรมการ 
๓.๖ นางสุภาพร  พัฒนรักษา  ครู คศ.๒                      กรรมการ 
๓.๗ นายวีรยุทธ  อนุกูล   ครู คศ.๒                 กรรมการ 
๓.๘ นายประเสริฐ  จันทร์ทัน  ครู คศ.๒                 กรรมการ 
๓.๙ นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์  ครู คศ.๑       กรรมการ 
๓.๑๐ นายนราธิป  นาเจริญ  ครูผู้ช่วย             กรรมการ 

 ๓.๑๑ นายนพดล  ทองนา  พนักงานราชการ            กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวนวนาท  กล่ินเมฆ  ครูอัตราจ้าง            กรรมการ 
๓.๑๓ นายเกรียงศักดิ์  นิลนิยม  ครูอัตราจ้าง            กรรมการ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

๓.๑๔  นายธีระพล  เกิดเนตร  ครูอัตราจ้าง                กรรมการ 
๓.๑๕  นางสาวศรีสุดา  แก้วสุข  ครูอัตราจ้าง            กรรมการ 
๓.๑๖  นางวนิดา  นามวงค์เนาว์  แม่บ้าน             กรรมการ 
๓.๑๗  นางสุมาภรณ์  โมลี  แม่บ้าน             กรรมการ 
๓.๑๘ นายสังข์ใหม่ อินทร์วารี  ลูกจ้างประจำ            กรรมการ 
๓.๑๙ นายสมคิด จันทร์ปากสวน  ลูกจ้างประจำ            กรรมการ 
๓.๒๐ นางธิดารัตน์  แซ่เล้ียว  ครู คศ.๒    กรรมการและเลขาฯ 

 ๔.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  มีหน้าที่ รับรายงานตัวผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ประกอบด้วย 
 ๔.๑  นางกมลรัตน์  คะตะโต  ครู คศ.๓             ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นางสุดา  เอ้งฉ้วน   ครู คศ.๓                          กรรมการ 
 ๔.๓  นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ  ครู คศ.๒            กรรมการ 
 ๔.๔  นางสาวคณิตา บ่วงราชบพิตร ครู คศ.๑            กรรมการ 
 ๔.๕  นางสาวกฤติมา แสงทองล้วน  ครู คศ.๑            กรรมการ 
 ๔.๖  นางสาวสมฤดี กลับรินทร์  ครู คศ. ๑            กรรมการ 
 ๔.๗  นางสาวศันสนีย์  สว่างจันทร์  ครู คศ. ๑            กรรมการ 
 ๔.๘  นางจุฬาลักษณ์  หนูหวาน  ครู คศ. ๑            กรรมการ 
 ๔.๙ นางสาวนภิสา  เส็นติระ  ครูผู้ช่วย             กรรมการ
 ๔.๑๐ นางสาวชมพูนุช ชลสินธุ์  ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
 ๔.๑๑ นางสาวขวัญธิดา  อภิโมทย์  ครูธุรการ    กรรมการและเลขาฯ 
 ๕. คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรและพิธีการ มีหน้าที่ติดต่อประสานวิทยากรและดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามตารางการจัดประชุม  ประกอบด้วย 
 ๕.๑ นายธีรเทพ  มุกดา   ครู คศ.๒      ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นายสมศักดิ์  บัวหนุน  ครู คศ.๒            กรรมการ 
 ๕.๓ นางกัญญาภรณ์  การะเกตุ  ครู คศ.๑            กรรมการ 
 ๕.๔ นายปุณณมา  ทองดีเพ็ง  ครู คศ.๑            กรรมการ
 ๕.๕ นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์ ครู คศ.๒    กรรมการและเลขาฯ 
 ๖. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม  มีหน้าที่บันทึกภาพการจัดกิจกรรมตลอดการ
ดำเนินการประชุม แล้วมอบแฟ้มภาพถ่ายให้ฝ่ายประเมินผลเพื่อใช้ในการรายงานผลการจัดกิจกรรม 
ประกอบด้วย 
 ๖.๑ นางสาวขวัญชนก  สังข์เทพ  ครู คศ.๒             ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นายพีรพงศ์   ฤทธิเพชร์  ครู คศ.๑            กรรมการ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

 ๖.๓ นางสาวณิชาภัทร  หนูพรหม  ครู คศ.๑            กรรมการ 
 ๖.๔ นางสาวสโรชา  ทองนุ่น  ครูผู้ช่วย             กรรมการ
 ๖.๕ นางสาวนวนาท  กล่ินเมฆ  ครูอัตราจ้าง            กรรมการ 
 ๖.๖ นายกฤษดา  เชิญกลาง  ครูผู้ช่วย     กรรมการและเลขาฯ 
 ๗. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม มีหน้าท่ีจัดหาและบริการ อาหารว่าง เครื่องด่ืม
และอาหารกลางวัน ๒ มื้อ แก่วิทยากรและผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย 

๗.๑ นางจงกล  รจนา   ครู คศ.๓            ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางสาวนันทญา  บรรณราช  ครู คศ.๒           กรรมการ 
 ๗.๓ นางธิดารัตน์  แซ่เล้ียว  ครู คศ.๒            กรรมการ 
 ๗.๔ นางสาวนุชนาฏ  พรหมทอง  ครู คศ.๒            กรรมการ
 ๗.๕ นางสาววิภาวรรณ  ขันพระแสง ครู คศ.๑            กรรมการ 
 ๗.๖ นางสาวสุธาสินี  เทพไชย  ครู คศ.๑            กรรมการ 
 ๗.๗ นางสาวอโณทัย  หนักแดง  ครูผู้ช่วย             กรรมการ
 ๗.๘ นางสาวฐิตารีย์ อินทจันทร์  ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
 ๗.๙ นางสาวพันทิวา  คงแย้ม  ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
 ๗.๑๐ นางสาววรุณาทิตต์ หนูวงค์  ครูผู้ช่วย             กรรมการ
 ๗.๑๑ นางสาวนวนาท  กล่ินเมฆ   ครูอัตราจ้าง            กรรมการ 
 ๗.๑๒ นางสาวศรีสุดา  แก้วสุข  ครูอัตราจ้าง            กรรมการ 
 ๗.๑๓ Mr. Epie Metuge Pual  ครูอัตราจ้าง            กรรมการ 
 ๗.๑๔ นางสาวธีรนันท์   ปานเพชร  ครู คศ.๒           กรรมการและเลขาฯ 
 ๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม มีหน้าที่ออกแบบประเมิน แจกแบบประเมิน 
รวบรวม ประมวลผลการประเมิน และรายงานผลให้ผู ้บริหาร และฝ่ายที ่เกี ่ยวข้องรับทราบ 
ประกอบด้วย 
 ๘.๑ นายพีรพงศ์   ฤทธิเพชร์  ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นางสาวศันสนีย์  สว่างจันทร์  ครู คศ.๑            กรรมการ 

๘.๓ นางกัญญาภรณ์ การะเกตุ  ครู คศ.๑            กรรมการ 
๘.๔ นางสาววิภาวรรณ  ขันพระแสง ครู คศ.๑            กรรมการ 

 ๘.๕ นางสาวพันทิวา  คงแย้ม      ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
 ๘.๖ นางสาววรุณาทิตต์  หนูวงค์  ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
 ๘.๗ นางสาวจุฑาภรณ์ เป้าทอง  ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
 ๘.๘ นางสาววราวรรณ  พัฒน์จีน  ครูผู้ช่วย     กรรมการและเลขาฯ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 – 2569 (ระยะ 5 ปี) 
 

ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังดังกล่าว ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เต็ม
เวลา ด้วย 

ความวิริยะ  อุตสาหะ  และเสียสละ  เพื่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน  และทางราชการสืบไป 

  ส่ัง ณ วันท่ี  ๕   เดือน  เมษายน  พ.ศ.   ๒๕๖๕ 
 
 
 
                           (นายบุญเลิศ  ทองชล) 

                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

ท่ี   ๕๑ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๕ ปี 

    ---------------------------------------- 
 เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๕ ปี โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ ๖  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน การดำเนินการ
บริหารงบประมาณ ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมีประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๕ ปี ประกอบด้วย  
 ๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ วางแผน กำหนดกรอบ / นโยบาย เพื่อพิจารณา
งบประมาณแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๕ ปี ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษา ในการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๕ ปี ประกอบด้วย 

    ๑.๑ นายบุญเลิศ  ทองชล           ผู้อำนวยการ       ประธานกรรมการ 
    ๑.๒ นางกัญจนา  สมชาติ     รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
    ๑.๓ นายปริวรรต  ธงธวัช     รองผู้อำนวยการ       กรรมการ 
    ๑.๔ นายประเสริฐ  จันทร์ทัน     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป        กรรมการ 
    ๑.๕ นายสุนทร  เพชรชู     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ        กรรมการ 
    ๑.๖ นางปริฉัตร์  ธนกุลหิรัญวัชร   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ             กรรมการ 
    ๑.๗ นางจงกล  รจนา                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล         กรรมการ                   
    ๑.๘ นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว     ครู คศ. ๑                        กรรมการและเลขาฯ                       
๒. คณะกรรมการดำเนินการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๕ ปี มีหน้าท่ี 

กำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และมาตรการ รวมทั้งรายละเอียด งาน / โครงการ/กิจกรรม 
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๕ ปี ประกอบด้วย 
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    ๒.๑ นายบุญเลิศ  ทองชล               ผู้อำนวยการ                ประธานกรรมการ     
     ๒.๒ นางกัญจนา  สมชาติ    รองผู้อำนวยการ           รองประธานกรรมการ 

    ๒.๓ นายปริวรรต  ธงธวัช    รองผู้อำนวยการ                กรรมการ               
    ๒.๔  นายประเสริฐ  จันทร์ทัน     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป                 กรรมการ          
    ๒.๕ นายสุนทร  เพชรชู   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ            กรรมการ        
    ๒.๖ นางปริฉัตร์  ธนกุลหิรัญวัชร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ               กรรมการ                
    ๒.๗ นางจงกล  รจนา              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                   กรรมการ                
    ๒.๘ นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 
    ๒.๙ นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       กรรมการ               
    ๒.๑๐ นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ       กรรมการ            
    ๒.๑๑ นางสุภาพร พัฒนรักษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ  
    ๒.๑๒ นางนริศา  บุระชัด  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ     กรรมการ  
    ๒.๑๓ นายวีรยุทธ  อนุกูล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ               กรรมการ 
    ๒.๑๔ นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      กรรมการ 
    ๒.๑๕ นายโยธิน  นวลมุสิก  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ      กรรมการ                  
    ๒.๑๖ นางสุดา  เอ้งฉ้วน  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                    กรรมการ 
    ๒.๑๗ นางเรณู  ผดุงฤกษ์   ครู คศ. ๓                 กรรมการ                 
    ๒.๑๘ นายธีรเทพ   มุกดา   ครู คศ. ๒                 กรรมการ                  
    ๒.๑๙ นายประเสริฐ  จันทร์ทัน   ครู คศ. ๒                 กรรมการ                 
    ๒.๒๐ นางพรพณา  ฤทธิ์ชู   ครู คศ. ๒                 กรรมการ                  
    ๒.๒๑ นางกัญญาภรณ์  การระเกตุ  ครู คศ. ๑                  กรรมการ        
    ๒.๒๒ นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว    ครู คศ. ๑                        กรรมการและเลขาฯ 

 ๓. คณะกรรมการจัดทำรูปเล่ม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๕ ปี มีหน้าที่ รวบรวม
จากคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อจัดรูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๕ ปี เผยแพร่ต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ประกอบด้วย 

    ๓.๑ นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว   ครู คศ. ๑       ประธานกรรมการ               
    ๓.๒ นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์   ครู คศ. ๑                         กรรมการ                        
    ๓.๓ นางสาวจุฑาภรณ์  เป้าทอง  ครูผู้ช่วย                กรรมการ                       
    ๓.๔ นายกฤษดา  เชิญกลาง   ครูผู้ช่วย                กรรมการ                        
    ๓.๕ นางสาววราวรรณ  พัฒน์จีน  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขาฯ 
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 ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ให้สำเร็จลุล่วงเรียบร้อย จนบังเกิด
ผลดีแก่ทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี    ๖   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

   ส่ัง ณ  วันท่ี   ๖  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
      
                                                     (นายบุญเลิศ   ทองชล) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา



สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกมัธยมศึกษำสรุำษฎรธ์ำนี ชุมพร
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร

โรงเรยีนบ้านตาขุนวิทยา
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