
บทที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

วิสัยทัศน์ (VISION)   
ภายในปี 2565  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนรู้จักป้องกัน
ตนเองและสังคมได้อย่างปลอดภัย  ครูและบุคลากรปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและชุมชนมีส่วนร่วม  

พันธกิจ (MISSION)   
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ บนพื้นฐาน

ของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  

          3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 
4. จัดและดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ (GOALS)    
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล นักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 
          2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค รู้จัก
ป้องกันตนเองและสังคมได้อย่างปลอดภัย 
          3.  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะท่ีเหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานท่ี
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
          4.  สถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล 
          5.  สถานศึกษาบูรณาการการทำงานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกส่วน   
          6.  นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

 
กลยุทธ ์(STRATEGY)     
จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
โดย เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน  

จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความ
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ปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)  
จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 - 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เข้าถึงโอกาส

ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการ 
ท่ีค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  

จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะ และการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัด
กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน  

จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้าง
วินัย ด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  

จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมี
ปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและ
ประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพื่อให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนทุก
ระดับ  

จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ  
จุดเน้นที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นท่ีเป็นฐานเพื่อ

สร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
 
ค่านิยม 

1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี  

11.  มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา  
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12.  คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน    
 ความรู้คู่คุณธรรม  ผู้นำงานทักษะวิชาการ 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน    
 แหล่งเรียนรู้เด่น  สภาพแวดล้อม 

 
 

คำขวัญของโรงเรียน 
“คุณธรรมดี   มีวินัย       ใฝ่ศึกษา” 

 
ปรัชญาของโรงเรียน 

ปญญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต 
(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก) 

 
สีประจำโรงเรียน 
“ขาว   แดง” 

 สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความสะอาด  ความว่างเปล่า  ของผู้เรียนเริ่มเข้ามาในโรงเรียน 
 สีแดง  หมายถึง  ความเข้มข้นของเนื้อหาสาระ  วิชาความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ท่ีได้รับ 
        จากการเติมเต็มในโรงเรียน 

“งามเม่ือเข้ามา...และจงงามยิ่งเมื่อออกไป” 
 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
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กำหนดเป้าหมายความสำเร็จในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และจุดเน้นตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีการศึกษา 2565 

ประเด็น 
ข้อมูลปีฐาน  เป้าหมายความสำเร็จ                

(ปีการศึกษา 2564) (ปีการศึกษา 2565) 
1. นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล   

      1.1 ค่าเฉล่ียผลการประเมินระดับชาติ (RT)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5     

การอ่านออกเสียง 
การอ่านรู้เรื่อง 

  

85.74 90.03 
81.54 85.61 

      1.2 ค่าเฉล่ียผลการประเมินระดับชาติ (NT)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5     

  

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (Numeracy) 63.00 66.15 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (Numeracy) 55.73 58.52 

      1.3 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5              

  

ภาษาไทย 53.32 55.99 
คณิตศาสตร์ 24.54 52.76 
วิทยาศาสตร์ 35.52 37.30 
ภาษาอังกฤษ 30.48 30.48 
ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5       
  

ภาษาไทย 52.47 55.09 
คณิตศาสตร์ 22.23 23.34 
วิทยาศาสตร์ 29.18 30.64 
ภาษาอังกฤษ 30.90 32.45 

1.4 ร้อยละของเด็กจำแนกตามผลการอ่านออกเสียง (ป.1-ป.3) - - 
1.5 ร้อยละของเด็กจำแนกตามผลการอ่านรู้เรื่อง (ป.1-ป.3) - - 
1.6 ร้อยละของเด็กจำแนกตามผลการเขียนคำ (ป.1-ป.3) - - 
1.7 ร้อยละของเด็กจำแนกตามผลการเขียนประโยค/เรื่อง (ป.

1-ป.3) 
- - 

1.8 ร้อยละของเด็กจำแนกตามผลการอ่านออกเสียง (ป.4-ป.6) - - 
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ประเด็น 
ข้อมูลปีฐาน  เป้าหมายความสำเร็จ                

(ปีการศึกษา 2564) (ปีการศึกษา 2565) 
1.9 ร้อยละของเด็กจำแนกตามผลการอ่านรู้เรื่อง (ป.4-ป.6) - - 
1.10 ร้อยละของเด็กแนกตามผลการเขียนเรื่อง (ป.4-ป.6) - - 
1.11 ร้อยละของเด็กมีความรู้ความเข้าใจการอ่านวรรณคดีและ

วรรณกรรม (ม.1-3) 
- - 

1.12 ร้อยละของเด็กมีความรู้ความเข้าใจการเขียนวรรณคดี
และวรรณกรรม (ม.1-3) 

- - 

1.13 ร้อยละของเด็กออกกลางคันลดลง 0.50 0.50 
1.14 อัตราการเข้าเรียน 100.00 100.00 
1.15 อัตราการจบการศึกษา 100.00 100.00 
1.16 อัตราการเรียนต่อ 100.00 100.00 

2. การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย
และพียงพอ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.5 ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วม 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็สำคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3. การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 

     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
สำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
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     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ดีเลิศ ดีเลิศ 

     3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ 

     3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ 

     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

     3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
 

 


