
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒  -  256๕ 

 

โรงเรียนบ้านละเอาะ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

คํานํา 
 

 การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล หน่วยงานต้องมีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการดําเนินงาน เพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายท่ีกําหนด 

โรงเรียนบ้านละเอาะ   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  ๑   
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  
( พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาฉบับนี้สําเร็จด้วยดี  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จึงใคร่ขอขอบพระคุณ  มา ณ โอกาสนี้และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนบ้านละเอาะจะสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานท่ีดีข้ึน 
   
     
                              คณะผู้จัดทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
                          หน้า 
บทท่ี ๑  ภาพรวมของาถานศึกษา        ๑ 
  ๑.  ประวัติ ท่ีตั้ง  ๑
  ๒. ปรัชญา/สุภาษิต     คําขวัญและสีประจําโรงเรียน  ๒
  ๓.  โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  ๔ 
  ๔.  ผลการดําเนินการ  สภาพปัญหาและความต้องการจําเป็น  ๕ 
บทท่ี  ๒  ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา  ๑๙ 
  ๑.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์    ๑๙ 
  ๒.  ประเด็นกลยุทธ์ ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ๒๑ 
  ๓. ประเด็นกลยุทธ์   ๒.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเอง ๒๓ 
  ๔. ประเด็นกลยุทธ์   ๓.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                    ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาและผลการทดสอบระดับชาติ  ๒๔ 
  ๕. ประเด็นกลยุทธ์   ๔  พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ          ๒๖ 
                ๖. ประเด็นกลยุทธ์    ๕  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๒๗ 
                    ท่ีหลากหลายก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๗. ประเด็นกลยุทธ์  ๖.  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกอย่างคุ้มค่า        ๒๙ 
  ๘. ประเด็นกลยุทธ์   ๗.  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น  ๓๐ 
  ๙. ประเด็นกลยุทธ์   ๘.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ 
                    เศรษฐกิจพอเพียง  ๓๑ 
บทท่ี  ๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอก และแหล่งการเรียนรู ้  ๓๒ 
  ๑.  ความหมายภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิทยากรภายนอก  ๓๓ 
  ๒.  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วิทยากรท่ีอยู่นอกเขตบริการ  ๓๔ 
  ๓.  แหล่งการเรียนรู้ในเขตบริการ    ๓๕ 
  ๔.  แหล่งการเรียนรู้นอกเขตบริการ  ๓๕ 
บทท่ี  ๔  การใช้งบประมาณและทรัพยากร  ๓๗ 
  ๑.  การคาดการณ์จํานวนนักเรียนตามสํามะโนนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียน  ๓๗ 
  ๒.  การคํานวณงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
                    ซึ่งเป็นงบประมาณหลักท่ีโรงเรียนนํามาใช้วางแผนบริหารจัดการศึกษา 
                    ตามภารกิจและเป้าหมายท่ีกําหนด  ๓๗ 
  ๓. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารและการจัดการ  ๓๘ 
บทท่ี ๕  แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล  ๓๙ 
           ภาคผนวก 
  คณะผู้จัดทํา            
    
  
 
 



 

บทที่ ๑ 
ภาพรวมของสถานศึกษา   

๑.  ประวัติ ท่ีตั้ง /  สภาพพื้นท่ีเขตบริการและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย                                                                                    
 

                 โรงเรียนบ้านละเอาะ    ตั้งข้ึนเม่ือปีพุทธศักราช  ๒๔๖๔   โดยนายอําเภอสมัยนั้นเป็นผู้
ก่อตั้งเดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตําบลละเอาะโดยอาศัยศาลาวัดเป็นท่ีเรียน  ซึ่งปัจจุบันนี้คือวัดใหญ่บ้าน
ละเอาะ  หมู่ท่ี   ๖   ต่อมาได้ย้ายจากวัดมาตั้งเอกเทศถาวรตั้งอยู่ท่ีหมู่ท่ี  ๙   ตําบลละเอาะ   อําเภอน้ําเกลี้ยง    
จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  ๓๓๑๓๐   ในปีพุทธศักราช  ๒๕๐๒  โดยราษฎรภายในหมู่บ้านร่วมกันสร้าง
อาคารเรียนแบบ   ป.๑ ซ  ข้ึน     และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประชาบาลตําบลละเอาะ มาเป็นโรงเรียน
บ้านละเอาะในปัจจุบัน     มีเนื้อท่ี   ๑๒ ไร่  หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน  ๘ หมู่บ้าน  เป็นชุมชนขนาด
ใหญ่แบบชนบท   อาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ทํานา  รับจ้างท่ัวไป  เศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง 
   ปัจจุบัน มี นางแสงเดือน  เฉื่อยฉ่ํา  เป็นผู้อํานวยการโรงเรียน    ข้าราชการครู  ๒๑  คน  ครูอัตรา
จ้าง ๔ คน   พนักงานธุรการ ๑ คน  พนักงานบริการ  ๑  คน  ช่างไม้ ๑  คน  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาด
กลางของอําเภอน้ําเกลี้ยง     เพ่ือสนองความต้องการของชุมชน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 
๓  มีนักเรียนท้ังสิ้น  ๓๕๙  คน  สังกัดกลุ่ม CEO น้ําเกลี้ยง   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ  เขต ๑  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   
ท่ีตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี ้
ทิศเหนือ   จรดกับ    ทางสาธารณะประโยชน์พยุห์ – น้ําเกลี้ยง 
ทิศใต้   จรดกับ    บ้านเลขท่ี ๙๙ หมู่ ๙ ตําบลละเอาะ 
ทิศตะวันออก จรดกับ    ถนนไปโรงพยาบาลชุมชนตําบลละเอาะ 
ทิศตะวันตก  จรดกับ    ชุมชนหนองละเอาะ 
 โรงเรียนบ้านละเอาะพ้ืนท่ีเขตบริการ  ๘ หมู่บ้าน  ประกอบด้วย  
 ๑. บ้านละเอาะ  หมู่ ๑  ต.ละเอาะ   อ.น้ําเกลี้ยง   จ.ศรีสะเกษ 
 ๒. บ้านหนองโสน หมู่ ๔  ต.ละเอาะ   อ.น้ําเกลี้ยง   จ.ศรีสะเกษ 
 ๓. บ้านพิทักษ์สันติ หมู่  ๕  ต.ละเอาะ  อ.น้ําเกลี้ยง   จ.ศรีสะเกษ 
 ๔. บ้านละเอาะ หมู่ ๖ ต.ละเอาะ  อ.น้ําเกลี้ยง   จ.ศรีสะเกษ 
 ๕. บ้านเตาเหล็ก  หมู่ ๘ ต.ละเอาะ  อ.น้ําเกลี้ยง   จ.ศรีสะเกษ 
 ๖. บ้านหนองละเอาะ หมู่ ๙ ต.ละเอาะ  อ.น้ําเกลี้ยง   จ.ศรีสะเกษ 
 ๗. บ้านนวลละออ หมู่ ๑๒ ต.ละเอาะ  อ.น้ําเกลี้ยง   จ.ศรีสะเกษ 
 ๘. บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ ๑๓ ต.ละเอาะ  อ.น้ําเกลี้ยง   จ.ศรีสะเกษ 
ภาพรวมชุมชนในพ้ืนท่ีการบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ  ดังนี ้
 สภาพชุมชนและสังคมในเขตพ้ืนท่ีบริการโรงเรียนบ้านละเอาะ  เป็นชุมชนชนบทขนาดใหญ่  ท่ีอาศัยการ
ช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  มีจิตใจโอบอ้อมอารี  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  แต่มีการยึดถือ
วัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อบางอย่างท่ีบรรพบุรุษปฏิบัติสืบทอดกันมา  เช่น ผีไถ้ผีแถน  ผีบ้านผีเรือน  ผู้ปกครอง
มีอาชีพหลักคือการทํานา  มีบางส่วนรับจ้างท่ัวไป   และพ่อแม่นักเรียนส่วนหนึ่งเดินทางไปทํางานรับจ้างท่ีกรุงเทพฯ 
และเมืองใหญ่  โดยให้ลูกอยู่กับ  ปู่ย่า ตา ยาย   ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาค่อนข้างต่ํา  ส่วนใหญ่จึงมีฐานะระดับปาน
กลาง แต่อย่างไรก็ตาม ชุมชนให้ความร่วมมือ สนับสนุนเอาใจใส่ต่อสถานศึกษาและ 
การจัดการศึกษาเป็นอย่างดี    



 

          โรงเรียนบ้านละเอาะอยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (องค์การบริหารส่วนตําบล
ละเอาะ ) 
  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านละเอาะ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง.เปิดทําการสอน  ๓ ระดับ  คือ  
ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในรอบ  ๔  ปีการศึกษาท่ี
ผ่านมามี นักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ  ๔๑๘   คน   และคาดการณ์ใน ๔ ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียน
เฉลี่ย   ปีการศึกษาละ ๔๕๙  คน 
  
๒. ปรัชญา/สุภาษิต     คําขวัญและสีประจําโรงเรียน        

ปรัชญา 

ปญฺ  ญายชีวเต  รจํจติ :     ชีวิตรุ่งเรืองด้วยปัญญา 
          

คําขวัญ 
“ เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นําประชาธิปไตย” 

          

สีประจําโรงเรียน 
 

เหลือง  น้ําเงิน 
  

สีเหลือง 
หมายถึง ความสําเร็จ  ความอ่อนโยน  ความดีงาม 

 
สีน้ําเงิน 

หมายถึง ความเข้มแข็ง  อดทน หนักแน่น  เป็นปึกแผ่น 
 
 

อักษรย่อ 
             

ล.อ. 
 

ต้นไม้ประจําโรงเรียน 
                                                     ต้นราชพฤกษ์ 

 
ดอกไม้ประจําโรงเรียน 

ดอกราชพฤกษ์ 
 
 
 
 
 
 

๒ 



 

แผนที่เดินทางไปโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านละเอาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบา้นละเอาะ 
            ม.๙ ต.ละเอาะ 
 

ถนน อ.พยห์ุ  - อ.นํ�าเกลี�ยง    
 

          ไป   อ.นํ�าเกลี�ยง 
       บ. คูเมือง           บ. ตาํแย 

    บ.เตาเหล็ก ม.๘ 

          บ. ละเอาะ ม.๙ 

           บ. พิทกัษส์ันติ ม.๕ 
 

      บ. ละเอาะ ม.๑ 

             บ. ละเอาะ ม.๑๒ 

           บ. ขี� เหล็ก           บ. ละเอาะ ม.๑๓ 

           บ. แวด 

           บ. มติรเจรญิ              
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           ทศิเหนือ 

             บ. ละเอาะ ม. ๖ 

๓ 



 

๓.  โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านละเอาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นละเอาะ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั�นพื�นฐาน รองผู้ อํานวยการโรงเรียน 

-งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

-งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

-งานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

-งานวัดผลประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียนรู้ 

-งานนิเทศการศึกษา 

-งานแนะแนวการศึกษา 

-งานประสาน ส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการแก่ ครอบครัว 

ชุมชน องค์กรและสถาบันอื,นในการ

จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ 

และตามอธัยาศัย 

-งานทะเบียนนักเรียน จัดทํา 

สํามะโนนักเรียน แผนการรับและ

จําหน่ายนักเรียน 

-งานห้องสมุด 

-งานพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

-งานพฒันาสื,อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา 

-งานกจิกรรมนักเรียน 

-งานวิจัยและพฒันากระบวน 

การเรียนรู้ 
-งานอื,นๆ 

-งานวิเคราะห์และจัดทําแผน

สถานศึกษา 

-งานจัดตั2ง เสนอขอและ

จัดสรรงบประมาณ 

-งานตรวจสอบ ติดตาม

ประเมินผลและรายงาน 

การใช้เงิน 

-งานระดมทรัพยากรและ 

การลงทุนเพื,อการศึกษา 

-งานบริหารการบัญชี 

-งารบริหารพสัดุและ

สินทรัพย์ 

-งานจัดหาพสัดุ 

-งานควบคุมดูแล บํารุงรักษา

และจําหน่ายพัสดุ 

-งานตรวจสอบภายใน 

-งานจัดระบบ ควบคุมภายใน

หน่วยงาน 

-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-งานอื,นๆ 

-งานวางแผนอตัรากาํลงัและ
การกาํหนดตําแหน่ง 

-งานสรรหาและบรรจุแต่งตั2ง 

-งานวินัยและการรักษาวินัยและ

การออกจากราชการ 

-งานทะเบียนประวัติ 

-งานเลื,อนขั2นเงินเดอืน 

-งานพฒันาบุคลากร 

-งานเครื,องราชอสิริยาภรณ์ 

-งานระบบดูแลและช่วยเหลอื

นักเรียน 

-งานวินัยและควบคุมความ

ประพฤตินักเรียน 

-งานป้องกนัและแก้ไขปัญหายา

เสพติด 

-งานส่งเสริมกจิการนักเรียน 

-งานอื,นๆ 

-งานธุรการ 

-งานอาคารสถานที,และ

สิ,งแวดล้อม 

-งานประชาสัมพนัธ์ 

-งานสัมพนัธ์ชุมชน 

-งานโภชนาการ 

-งานอนามัยโรงเรียน 

-งานสวัสดิการ 

-งานโสตทัศนูปกรณ์ 

-งานดนตรี-ดุริยางค์ 

-งานรักษาความปลอดภัย 

งานกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

-งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั2นพื2นฐาน 

-งานเลขานุการสมาคมชมรม

ครูและผู้ปกครองโรงเรียน 

-งานลูกจ้างประจําและลุกจ้าง

ชั,วคราว 

-งานอื,นๆ 
 

นกัเรียน – ชุมชน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานวชิาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั9วไป 

๔ 



 

๔.  ผลการดําเนินการ  สภาพปัญหาและความต้องการจําเป็น  
 ๔.๑  ผลการดําเนินการท่ีผ่านมา   
 
 ด้านสถานศึกษา 

 
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา  

ด้านคร ู  

ท่ี ช่ือ-สกุล รางวัล หน่วยงาน 
๑ นางอุไรวรรณ  ดาวเรือง ครูเกียรติยศ อันดับยอดเยี่ยม 

สาขาวิชาภาษาไทย 
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 

๒ นางสาวเอทอาพร  จันดวงศรี ครูเกียรติยศ อันดับยอดเยี่ยม 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 

๓ นายกฤษกร บุญญาพฤกเศรษฐ ครูเกียรติยศ อันดับยอดเยี่ยม 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
๑ ผ่านการประเมินโรงเรียนในฝันเน้น

คุณธรรมและบูรณาการศีลธรรมใน
โรงเรียน 

โล่, เกียรติบัตร สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒ ผ่านการประเมินสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน
การสอน และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(สถานศึกษาพอเพียง) 

เกียรติบัตร สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ช่ือ – สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นายวิทยา  สุภะเกษ ผู้นําการเปลี่ยนแปลง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 

๕ 



 

   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ท่ี รายการ รางวัลเหรียญ กลุ่มสาระ 
๑ การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ชั้น ป.1-3 ทอง คอมพิวเตอร์ 
๒  การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ชั้น ป.4-6 ทอง คอมพิวเตอร์ 
๓ การเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป.4-6 ทอง ภาษาต่างประเทศ 
๔ ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ชั้น ม.1-3 ทอง ภาษาต่างประเทศ 
๖ คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-3 ทอง ภาษาไทย 

๗ วรรณกรรมพิจารณ์ ชั้น ป.4-6 ทอง ภาษาไทย 
๘ กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ชั้น ป.4-6 ทอง ภาษาไทย 
๙ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู ้ ทอง เด็กพิเศษเรียนร่วม 
๑๐ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ชั้น ป.4-6 ทอง วิทยาศาสตร์ 
๑๑ เครื่องร่อนแบบเดินตาม ชั้น ป.1-3 ทอง นักบินน้อย 
๑๒ ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ทอง ศิลปะ 
๑๓ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ม.1-3 ทอง ศิลปะ 
๑๔ ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-3 ทอง ศิลปะ 
๑๕ ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-3 ทอง ศิลปะ 
๑๖ ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ป.1-6 ทอง ศิลปะ 
๑๗ ขับร้องเพลงสากล ชาย ชั้น ม.1-3 ทอง ศิลปะ 
๑๘ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ป.1-6 ทอง ศิลปะ 
๑๙ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ม.1-3 ทอง ศิลปะ 
20 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ม.1-3 ทอง ศิลปะ 
21 ขับขานประสานเสียง ชั้น ม.1-3 ทอง ศิลปะ 
22 ศิลป์สร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ทอง ศิลปะ 
23 ศิลป์สร้างสรรค์ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ทอง ศิลปะ 
24 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 ทอง ศิลปะ 
25 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 ทอง ศิลปะ 
26 วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 ทอง ศิลปะ 
27 จักสานไม้ไผ่ ชั้น ม.1-3 เงิน การงานอาชีพ 
28  สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ป.4-6 เงิน คณิตศาสตร์ 
29 ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ชั้น ม.1-3 เงิน คณิตศาสตร์ 
30  การแข่งขันเวทคณิต ชั้น ป.1-3 เงิน คณิตศาสตร์ 

31 Multi Skills Competiton (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 เงิน ภาษาต่างประเทศ 
32 วรรณกรรมพิจารณ์ ชั้น ป.1-3 เงิน ภาษาไทย 
33 พินิจวรรณคดี ชั้น ป.1-3 เงิน ภาษาไทย 

34 พินิจวรรณคดี ชั้น ป.4-6 เงิน ภาษาไทย 

๖ 



 

ท่ี รายการ รางวัลเหรียญ กลุ่มสาระ 
35 ต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดิม) ชั้น ม.1-3 เงิน ภาษาไทย 
36 ขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 เงิน ศิลปะ 
37 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-6 เงิน ศิลปะ 

38 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ชั้น ป.1-6 เงิน ศิลปะ 

39 เขียนภาพไทยประเพณี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 เงิน ศิลปะ 

40 รําวงมาตรฐาน ชั้น ม.1-3 เงิน ศิลปะ 

41 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 ทองแดง คณิตศาสตร์ 
42 คิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 ทองแดง คณิตศาสตร์ 
43 การปั้นดินน้ํามัน (ทีม 3 คน) ทองแดง ปฐมวัย 

44 การเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ม.1-3 ทองแดง ภาษาต่างประเทศ 

45 วรรณกรรมพิจารณ์ ชั้น ม.1-3 ทองแดง ภาษาไทย 
46 พินิจวรรณคดี ชั้น ม.1-3 ทองแดง ภาษาไทย 
47 เรียงร้อยถ้อยความ เขียนเรียงความ ชั้น ป.4-6 ทองแดง ภาษาไทย 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ท่ี รายการ รางวัลเหรียญ กลุ่มสาระ 

๑ ขับขานประสานเสียง ชั้น ม.1-3 เงิน ศิลปะ 

 

ระดับประเทศ  

ท่ี รายการ รางวัลเหรียญ กลุ่มสาระ 

๑ ขับขานประสานเสียง ชั้น ม.1-3 เงิน ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 



 

 ๔.๒  ผลการทดสอบระดับชาติ   O-net  ปีการศึกษา ๒๕61 
 ผลการประเมินคุณภาพ ระดับชาติ   O-net  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  คะแนนเฉลี่ย  

สาระวิชา  จํานวนคน  คะแนนเฉลี่ย เฉลี่ยร้อยละ 
ภาษาไทย ๔6 47.52 47.52 

คณิตศาสตร์ 56 28.26 28.26 

วิทยาศาสตร์ 56 34.71 34.71 

ภาษาอังกฤษ 56 28.91 28.91 
 
ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ   O-net  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  คะแนนเฉลี่ย      

สาระวิชา จํานวนคน คะแนนเฉลี่ย เฉลี่ยร้อยละ 
ภาษาไทย 21 47.10 47.10 

คณิตศาสตร์ 21 22.29 22.29 

วิทยาศาสตร์ 21 31.33 31.33 

ภาษาอังกฤษ 21 25.62 25.62 

   

 

  ๔.๓  ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ.  
           (๑๒-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕) 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย   
ตัวบ่งช้ีท่ีมีคุณภาพระดับดีข้ึนไป  ได้แก่  

ลําดับท่ี ตัวบ่งช้ีท่ี ช่ือตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
๑ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีมาก 
๒ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก 
๓ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป ดีมาก 
๔ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ ดีมาก 
๕ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรชัญา ปณิธาน/วิสัยทัศน ์พันธกิจ

และวัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 
ดีมาก 

๖ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

๗ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ด ี
๘ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ด ี
๙ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ด ี
๑๐ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ด ี

๘ 



 

 
ลําดับท่ี ตัวบ่งช้ีท่ี ช่ือตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
๑๑ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 

รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ด ี

ตัวบ่งช้ีท่ีมีคุณภาพต่ํากว่าระดับด ีได้แก่   
ลําดับท่ี ตัวบ่งช้ีท่ี ช่ือตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 

๑ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน พอใช้ 
 
จุดเด่น  

ด้านผลการจัดการศึกษา 
    เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย เด็กมีความพร้อม
ศึกษาต่อในข้ันต่อไป สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษามีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา มีผลการส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา  

ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
    สถานศึกษามีประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
   การมีระเบียบวินัย รู้จักการอดทนรอคอย การจัดกิจกรรมให้เด็กสามารถพูดคุย โต้ตอบกับผู้อ่ืนได้
เป็นเรื่องราวท่ีสอดคล้องกัน มีความสามารถในการใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมตามวัย การ
ประชุมผู้ปกครอง ชุมชน สร้างความตระหนักกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ปลูกจิตสํานึกเห็นความสําคัญของการจัด
การศึกษา 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
การจัดสถานท่ีพักรอ และมุมการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครอง และการจัดทําสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม

ท่ีมีความปลอดภัยสําหรับเด็ก การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) 

ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
   การวางแผนและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านไปใช้ เพ่ือการพัฒนาเด็กและพัฒนาแนวทาง   
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

 

๙ 



 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
          สถานศึกษาควรจัดระบบบริหารและสารสนเทศตามระบบบริหารคุณภาพ(PDCA) และควรนําผลการ
ประเมินโครงการ/กิจกรรมทุกกิจกรรม มาวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษาในปีต่อไปอย่างเป็นระบบ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑) สถานศึกษา ควรส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบวินัย รู้จักการอดทนรอคอย ได้เหมาะสมตามวัยอย่าง

ต่อเนื่อง  
 ๒) ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กสามารถพูดคุย โต้ตอบกับผู้ อ่ืนได้เป็นเรื่องราวท่ีสอดคล้องกัน มี

ความสามารถในการใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมตามวัย โดยการจัดกิจกรรมการเล่นบทบาท
สมมติ กิจกรรมการเล่าข่าว เล่าเหตุการณ์ประจําวัน ควรสนับสนุนให้เด็กได้ทดลองวิธีการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย เช่น การจัดทําโครงงาน โดยใช้กระบวนการกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ เป็นต้น 

 ๓) สถานศึกษาควรมีการประชุมผู้ปกครอง ชุมชน สร้างความตระหนักกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมท้ังปลูก
จิตสํานึกเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริม
บทบาทในการพัฒนาสถานศึกษาส่งผลเป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ๑) สถานศึกษาควรมีสถานท่ีพักรอและมุมการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครอง และสนามเด็กเล่น เครื่องเล่น

สนามท่ีมีความปลอดภัยสําหรบัเด็ก 
 ๒) สถานศึกษา ควรส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้เด็ก

ได้รับประสบการณ์ตรง โดยการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ
แนวทาง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 ครูควรมีการวางแผนและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านไปใช้เพ่ือการพัฒนาเด็กและพัฒนา

แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยอิงกรอบพัฒนาการตามวัยและเป้าหมายของการจัดประสบการณ์
ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรจัดระบบบริหารและสารสนเทศตามระบบบริหารคุณภาพ(PDCA) และควรนํา

ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมทุกกิจกรรมมาวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษาในปีต่อไปอย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา   
ตัวบ่งช้ีท่ีมีคุณภาพระดับดีข้ึนไป  ได้แก่ 
ลําดับท่ี ตัวบ่งช้ีท่ี ช่ือตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 

๑ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 
๒ 

๒ 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

ดีมาก 

๓ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 
๔ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ดีมาก 
๕ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/

วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 

ดีมาก 

๖ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

ดีมาก 

๗ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น ด ี
๘ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 

เป็นสําคัญ 
ด ี

๙ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

ด ี

๑๐ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ด ี

๑๑ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ  
ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ด ี

 
ตัวบ่งช้ีท่ีมีคุณภาพต่ํากว่าระดับด ีได้แก่ 
ลําดับท่ี ตัวบ่งช้ีท่ี ช่ือตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 

๑ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

พอใช้ 

 
จุดเด่น  

ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้
บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา มีผลการดําเนินงาน
โครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น สถานศึกษามีผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

๑๑ 



 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา มีผลการ
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ
แนวทาง การปฏิรูปการศึกษา  

ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

  การพัฒนาเพ่ือยกขีดความสามารถของผู้เรียน การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ การเพ่ิมแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลายและสนองพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน การส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับวิธีการและข้ันตอน
การคิดโดยเฉพาะการคิดเป็นระบบจากการอ่าน การฟัง การพูด/เสวนา และการเขียน การบริหารจัดการตาม
มาตรฐาน โดยพัฒนากระบวนการจัดการ การจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลโดยใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิกส ์ 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  การพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง นําผลจากการประเมินโครงการมาวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการ  
ทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การนําแนวทาง หลักบริหารต่างๆเข้ามาเพ่ือยกระดับองค์กรให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 การกําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงตามมาตรฐานโดยดําเนินงานตามวิธีการพัฒนาและกําหนดให้

ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมความเข้มข้นในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐาน  
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

  การนําผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาท้ังจุดเด่น จุดควรพัฒนามาวิเคราะห์หา
สาเหตุและนําไปวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษาในปีต่อไป 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓  

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ๑) สถานศึกษาควรต้องพัฒนาเพ่ือยกขีดความสามารถของผู้เรียน ได้แก่ การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้   ท่ีทันสมัยและมีปริมาณท่ีพอเพียง จัดระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ การเพ่ิมแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและสนองพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน 

 ๒) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับวิธีการและข้ันตอนการคิดโดยเฉพาะการคิดเป็น
ระบบจากการอ่าน การฟัง การพูด/เสวนา และการเขียน เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ควรได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยได้รับการคัดสรรผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน
อย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่อง พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วิพากษ์ผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
  ๓) สถานศึกษาควรมีแนวทางในการบริหารจัดการตามมาตรฐาน โดยพัฒนากระบวนการ
จัดการ การจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลโดยใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลได้ทันท่วงที 
รวมท้ังการยกระดับองค์กรเพ่ือเตรียมก้าวสู่การเปิดประตูสู่อาเซียนในปี ๒๕๕๘ 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๑) สถานศึกษา ควรมีการจัดระบบบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาท้ัง ๔ ด้าน ในด้าน

วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารท่ัวไปให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด เพ่ือ

๑๒ 



 

ส่งผลกระทบ ท่ีเกิดประโยชน์ และสร้างคุณค่าต่อผู้เรียนและสถานศึกษาผู้บริหารควรพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
นําผลจากการประเมินโครงการมาวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพ่ือ
รักษามาตรฐานสถานศึกษาและให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.๒๕๕๒-
๒๕๖๑) อย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืนต่อไป  
  ๒) ผู้บริหารสถานศึกษา ควรนําแนวทาง หลักบริหารต่างๆเข้ามา เพ่ือยกระดับองค์กรให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเฉพาะงานท่ีสําคัญในปีการศึกษา ๒๕๕๕ คือ การเตรียมองค์กรเพ่ือ
รองรับการก้าวเข้าสู่ประตูอาเซียน 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 
 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงตามมาตรฐานโดยดําเนินงานตามวิธีการพัฒนา

และกําหนดให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมความเข้มข้นในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้บรรลุตาม
มาตรฐาน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทุกอย่าง  

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรนําผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาท้ังจุดเด่น จุดควรพัฒนามาวิเคราะห์

หาสาเหตุและนําไปวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษาในปีต่อไป โดยกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานให้
ครอบคลุม      การบริหารงานท้ัง ๔ งาน เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัตทิี่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
 ๑. การสร้างสรรค์งานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน/การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถ่ิน(การสาน
กระติบ) คําปฏิญาณตนของนักเรียน ๓ ภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ-ภาษาส่วย) 
 ๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริมอาชีพ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ดีมาก จน
ได้รับรางวัลดีเด่นจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
 
๔.๔  สภาพปัญหาความต้องการจําเป็น 

เป็นสภาพปัญหาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยเทคนิค SWOT  
เพ่ือนําไปสู่การกําหนดความต้องการจําเป็นในการแก้ปัญหา  และพัฒนาภารกิจหลักและภารกิจรองและการ
ทํางานตามนโยบายท่ีเก่ียวข้องระดับต่างๆ สรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี้ 
   

 จุดแข็ง (STRENGTHS) 
  ๑.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี ทุกคน 

๒. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
๔. ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีเหตุมีผล สามารถแก้ปัญหาได้ 
๕. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
๖.  ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับคนอ่ืนได้เป็นอย่างดี 
๗. ครูส่วนมากเอาใจใส่ในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
๘. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด พัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ อย่าง 

                   ต่อเนื่องในทุกด้าน 

๑๓ 



 

                        ๙.  สถานศึกษามีการประชุมกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือวางแผน
พัฒนา 
                                 สถานศึกษาในทุกด้าน 

๑๐.สถานศึกษาได้จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ินตรงตาม  
                    ความต้องการของนักเรียนและชุมชน 

๑๑.สถานศึกษาจัดให้มีการทัศนศึกษานอกสถานท่ีอย่างต่อเนื่อง 
๑๒.สถานศึกษาพัฒนาบริบทภายในโรงเรียนสวยงาม ร่มรื่น เอ้ิอต่อการจัดกิจกรรมการ 

                     เรียนการสอน 
๑๓.สถานศึกษาจัดหาสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ปรับปรงุห้องปฏิบัติต่างๆ ให้ 

                    ทันสมัยอยู่เสมอ 
๑๔.สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 
๑๕.สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
๑๖.สถานศึกษาส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินจากชุมชน 
๑๗.สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างมีระบบ บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
๑๘.สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
       ให้สูงข้ึน 

 จุดอ่อน(WEAKNESSES) 
  ๑.  ผู้เรียนบางคนเลือกรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ  

๒. ผู้เรียนขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ  
๓. ผู้เรียนบางคนยังขาดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
๔. ผู้เรียนขาดการสร้างองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย 
๕. ผู้เรียนบางคนไม่เห็นความสําคัญของการคิด อ่าน เขียน 
๖. ผู้เรียนบางคนไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 
๗. ผู้เรียนบางคนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ต่ํา 
๘. ผู้เรียนบางคนยังขาดความเพียรพยายามในการทํางาน ไม่เอาใจใส่งานท่ีได้รับ 

                  มอบหมาย 
๙. ครูบางคนละเลยหน้าท่ี ให้ความสําคัญงานธุรกิจส่วนตัวมากกว่า งานในหน้าท่ี 
๑๐. ครูบางคนได้รับมอบหมายงานมากเกินไป จนทําให้ปฏิบัติหน้าท่ีการสอนได้ไม่เต็มท่ี 
๑๑. กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
๑๒. สถานศึกษาขาดการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะกับสภาพปัจจุบัน 
๑๓. อาคารประกอบบางอาคาร ไม่เหมาะแก่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรได้รับ 

                     การปรับปรงุ 
๑๔. สถานศึกษายังขาดสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
๑๕. การเปิดให้บริการของห้องปฏิบัติการขาดความต่อเนื่อง นักเรียนใช้บริการได้ไม่ท่ัวถึง 

โอกาส (OPPORTUNITIES) 
๑. ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและการดําเนินงานด้านต่างๆ ของ

โรงเรียน 
๒. ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน 
๓. ชุมชนให้การสนับสนุนด้านการศึกษา 

๑๔ 



 

๔. ชุมชนให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ 
๕. ชุมชนช่วยสอดส่องดูแลด้านพฤติกรรมนักเรียน 
๖. นโยบายต้นสังกัดมีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
๗. องค์การบริหารส่วนตําบลให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 
๘. ผู้นําชุมชนมองเห็นความสําคัญของการศึกษา 

อุปสรรค / แนวโน้ม (THREATS) 
๑. การเคลื่อนย้ายแรงงานของผู้ปกครองส่งผลให้นักเรียนมีปัญหาด้านครอบครัว 
๒. ชุมชนส่วนใหญ่พูดภาษาถ่ินส่งผลต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
๓. ผู้ปกครองส่วนใหญ่แยกกันอยู่ / หย่าร้าง นักเรียนจะอาศัยอยู่กับญาติหรอือยู่ตามลําพัง

ส่งผลต่อพฤติกรรมนักเรียน 
๔. อาชีพคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไม่มีรายได้เสริมส่งผลต่อโอกาส

ในการศึกษาของผู้เรียน 
๕. ความเชื่อ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ละชุมชนส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของ

ผู้เรียน 
๖. เศรษฐกิจในสภาพปัจจุบันมีผลต่อนักเรียน 
๗. สงัคมหรือชุมชนไม่ตระหนักและไม่ได้รับการร่วมมือแก้ไขถึงพิษภัยท่ีเกิดจากสังคม 

 
 
 
 
 

๑๕ 



 

บทที่ ๒  

    ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 
วิสัยทัศน ์
 โรงเรียนบ้านละเอาะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยใน
ตนเอง  ผลสัมฤทธิ์ก้าวหน้า  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ  แหล่งเรียนรู้ทันสมัย  ก้าวไกลสู่อาเซียน  ใส่ใจภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ชุมชนร่วมพัฒนา  น้อมนําตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 
       ๑.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. จัดกิจกรรมส่งเสรมิผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
๓.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเอง อย่างยั่งยืน 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนท่ีหลากหลายและใช้ 

                   แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกอย่างคุ้มค่า 
๗. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมมุ่งสู่อาเซียน 
๘. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
๙. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 
 ๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒. ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
 ๓. ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเอง อย่างยั่งยืน 
 ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะเต็มตามศักยภาพปฏบิัติงานมี 
                   ประสิทธิภาพ 
 ๕. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน 
                   และภายนอกอย่างคุ้มค่า 
 ๖. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่อาเซียน 
 ๗. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
 ๘. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
กลยุทธ์ 
 ๑.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์   
 ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเอง   
 ๓. พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องตามมาตรฐาน 
                การศึกษาและผลการทดสอบระดับชาติ 
 ๔. พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 



 

 ๕. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีหลากหลาย ก้าวสู่ประชาคม 
               อาเซียน 
 ๖. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกอย่างคุ้มค่า 
 ๗. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
 ๘. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๗ 



 

ประเด็นกลยุทธ ์  ๑.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์       
       

แผนการดําเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์ย่อย วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

๑.  สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดย
เน้นนักเรียนเป็นสําคัญและวัด
ประเมินผลตามสภาพจริง 

-  ครูมีเทคนิควิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
และวัดประเมินผลตามสภาพจริง 

- มีสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
- มีเครื่องมือวัดประเมินผลตามสภาพจริง 

๒.  ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนมีความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ 

- นักเรยีนมีความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ 

- นักเรียนทีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
เพ่ิมมากข้ึน 
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ 

๓.  ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนมีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู ้

- นักเรียนมีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู ้

- ผลประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีของ
นักเรียน 

 
แผนการดําเนินกิจกรรม / โครงการตามกลยุทธ์ท่ี ๑ 

กิจกรรมหลัก โครงการ / กิจกรรม 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑. ครูมีเทคนิควิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีหลากหลายและวัด
ประเมินผลตามสภาพจริง 
๒. นักเรียนมี
ความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ 
๓. นักเรียนมี
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ 

๑. โครงการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ท้ังองค์กร 
๒.โครงการพัฒนางานทะเบียน
วัดผล 
๓. โครงการพัฒนาบุคลากร 
๔. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ 
๕. โครงการพัฒนาจัดการจัด
ประสบการณ์ปฐมวัยท้ัง 4 ด้าน 
๖. โครงการภาษาอังกฤษ 
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๑๘ 



 

ประเด็นกลยุทธ ์  ๒.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเอง       
       

แผนการดําเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๒ 
ยุทธศาสตร์ย่อย วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณธรรมใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน  มีวินัยในตนเอง  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

- จัดกิจกรรมพัฒนาให้นักเรียนมี
คุณธรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัยใน
ตนเอง  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- รายงานผลการจัดกิจกรรม 

๒. ส่งเสริมให้ครูสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูทุกระดับชั้น 

- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยสอดแทรก คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

- แผนการสอนท่ีสอดแทรก คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 
แผนการดําเนินกิจกรรม / โครงการตามกลยุทธ์ท่ี ๒ 

กิจกรรมหลัก โครงการ / กิจกรรม 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑. จัดกิจกรรมพัฒนาให้
นักเรียนมีคุณธรรมใฝ่รู้ใฝ่
เรียน  มีวินัยในตนเอง  
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๒. ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดย
สอดแทรก คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

๑. โครงการคุณธรรมจริยธรรม 
๒. โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารี 
๓. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๔. โครงการพัฒนาทักษะ
ทางด้านกีฬา 
๕. โครงการพัฒนาดุฎริยางค์ 
๖. โครงการวันสําคัญ.  
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๑๙ 



 

ประเด็นกลยุทธ ์  ๓.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องตาม 
                                  มาตรฐานการศึกษาและผลการทดสอบระดับชาติ 
      แผนการดําเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๓ 

ยุทธศาสตร์ย่อย วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
หลากหลาย 

- มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย 

-  มีหลักสูตรสถานศึกษา 
- มีเครื่องมือวัดและประเมินผล 

 
๒. พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพ่ือ
กระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน 

- ครจูัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญเพ่ือกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน 

-แผนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนจัดหา ผลิต 
และใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม
ทางการศึกษา 

- จัดหา ผลิต และใช้สื่อ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

- สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม 

๔. ส่งเสริมนิสัยการรักการอ่าน
และใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
นอกสถานท่ี 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยการรัก
การอ่านและใช้แหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและนอกสถานท่ี 
 

- รายงานการจัดกิจกรรม 

 
แผนการดําเนินกิจกรรม / โครงการตามกลยุทธ์ท่ี ๓ 

กิจกรรมหลัก โครงการ / กิจกรรม 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑.  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๒.  จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
สืบค้นข้อมูลโดยใช้แหล่ง 
เรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน 
๓.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ 
 นักเรียนมีการใช้ ICT  เพ่ือ 
 การเรียนรู ้
๔.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ 
นักเรียนเกิดทักษะการคิด 
๕. ให้นักเรียน  ผู้ปกครอง  ครู มี
ส่วนร่วมในการวัดและ 
ประเมินผล 

๑. โครงการทักษะวิชาการ 
๒. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์
น้อย 
๓. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ 
๔. โครงการปรับปรุงบริบท
ภายในโรงเรียน 
๕. โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
ระดับปฐมวัย 
๖. โครงการพัฒนาจัดการจัด
ประสบการณ์ปฐมวัยท้ัง 4 ด้าน 
๗. โครงการพัฒนาวิชาการและ
บุคลากรปฐมวัย 
๘. โครงการภาษาอังกฤษ 
๙. โครงการเรียนฟร๑ี๕ป ี
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๒๐ 



 

๑๐.โครงการวัดผลและประเมิน
การเรียนรู ้
๑๑.โครงการเรียนฟร๑ี๕ป ี
๑๒.โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
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๒๑ 



 

ประเด็นกลยุทธ ์   ๔  พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศกึษาสู่ครูมืออาชีพ 
   แผนการดําเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๔ 

ยุทธศาสตร์ย่อย วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๑.  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 

- พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

- เอกสารการเข้าอบรม 
- ทะเบียนประวัติการเข้าอบรม 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจัดทําวิจัย
ในชั้นเรียน 

- สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจัดทําวิจัยในชั้น
เรียน 

- งานวิจัยในชั้นเรียน 

๓.  สร้างขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรใน
สถานศึกษาอย่างท่ัวถึง 
 

-  มีการสร้างขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 

- บุคลากรมีขวัญกําลังใจ 

 
แผนการดําเนินกิจกรรม / โครงการตามกลยุทธ์ท่ี ๔ 

กิจกรรมหลัก โครงการ / กิจกรรม 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๒. สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจัดทําวิจัยในชั้น
เรียน 
๓. มีการสร้างขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
 

๑. โครงการพัฒนาบุคลากร 
๒. โครงการพัฒนาวิชาการและ
บุคลากรปฐมวัย 
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๒๒ 



 

ประเด็นกลยุทธ ์   ๕  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีหลากหลาย    
                                  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 
   แผนการดําเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๕ 

ยุทธศาสตร์ย่อย วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๑. ส่งเสริมความเข้มแข็งและ
พัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษา       
ข้ันพ้ืนฐาน 

- พัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษา       
ข้ันพ้ืนฐาน 

-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของ
เครือข่ายทางการศึกษาให้มีความ
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

- จัดให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของเครือข่ายทาง
การศึกษาให้มีความพร้อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 

- ข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา 

๓. พัฒนาประสิทธิภาพด้านการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนท้ังภายใน
และภายนอก  

- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
โรงเรียนท้ังภายในและภายนอก 

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี
หลากหลาย 

- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
แผนการดําเนินกิจกรรม / โครงการตามกลยุทธ์ท่ี ๕ 

กิจกรรมหลัก โครงการ / กิจกรรม 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑. พัฒนาศักยภาพของคณะ
กรรมกาสถานศึกษา    
ข้ันพ้ืนฐาน 
๒. จัดให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของเครือข่ายทาง
การศึกษาให้มีความพร้อม
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
๓. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
โรงเรียนท้ังภายในและ
ภายนอก 
๓. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑. โครงการค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี 
๒. โครงการทักษะวิชาการ 
๓. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี 
๔. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
๕. โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 
๖. โครงการพัฒนาดุฎริยางค์ 
๗. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา 
๘. โครงการพัฒนาบุคลากร 
๙. โครงการปรับปรุงงานสารบรรณ 
๑๐.โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนระดับปฐมวัย 
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๒๓ 



 

ประเด็นกลยุทธ ์  ๖.  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกอย่างคุ้มค่า     
       

แผนการดําเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๖ 
ยุทธศาสตร์ย่อย วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกให้เอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

- สถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ท้ังภายในและภายนอก 

-  จํานวนแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอก 

๒. ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้
ท้ังภายในและภายนอกในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกเป็นประจํา 

- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอก 

๓. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรูภู้มิปัญญาท้องถ่ิน 

- ชุมชนให้ความสําคัญในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

 
แผนการดําเนินกิจกรรม / โครงการตามกลยุทธ์ท่ี ๖ 

กิจกรรมหลัก โครงการ / กิจกรรม 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑. สถานศึกษาพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอก 
๒. ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใช้แหล่ง
เรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกเป็นประจํา 
๓. ชุมชนให้ความสําคัญ
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

๑. โครงการโครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
ระดับปฐมวัย 
๒. โครงการพัฒนาวงดุริยางค์ 
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
๔. โครงการปรับปรุงบริบท
ภายในโรงเรียน 
๕. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ 
๖. โครงการวันสําคัญ 
๗. โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี 
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๒๔ 



 

ประเด็นกลยุทธ ์  ๗.  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น     
       

แผนการดําเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๗ 
ยุทธศาสตร์ย่อย วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

๑. สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

- แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
- แผนการสอนด้านอัตลักษณ์ 

๒. จัดให้มีวิทยากรภายนอกให้
ความรู้เก่ียวกับสร้างอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาเพ่ิมเติม 

- จัดให้มีวิทยากรภายนอกให้
ความรู้เก่ียวกับสร้างอัตลักษณ์
ของสถานศึกษาเพ่ิมเติม 

- บันทึกการสอนของวิทยากร
ภายนอก 

 
 
แผนการดําเนินกิจกรรม / โครงการตามกลยุทธ์ท่ี ๗ 

กิจกรรมหลัก โครงการ / กิจกรรม 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑. ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
๒. จัดให้มีวิทยากร
ภายนอกให้ความรู้
เก่ียวกับสร้างอัตลักษณ์
ของสถานศึกษาเพ่ิมเติม 

๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ 
๒. โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี 
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ประเด็นกลยุทธ ์  ๘.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศกึษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
       

แผนการดําเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์ท่ี ๘ 
ยุทธศาสตร์ย่อย วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณธรรม จิตสํานึกความ

- จัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม 
จิตสํานึกความเป็นไทย และวิถี

- แบบรายงานการจัดกิจกรรม 
- นักเรียนมีคุณธรรม จิตสํานึกความเป็น
ไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

๒๕ 



 

เป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึน 
 

๒. ส่งเสริมให้ครูสอดแทรก
คุณธรรม หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ของครูทุก
ระดับชั้น 

- ครูสอดแทรกคุณธรรม  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูทุกระดับชั้น 

- แผนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรม หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนการดําเนินกิจกรรม / โครงการตามกลยุทธ์ท่ี ๘ 

กิจกรรมหลัก โครงการ / กิจกรรม 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑. จัดกิจกรรมให้นักเรียน
ทุกคนได้รับการพัฒนาให้
มีคุณธรรม จิตสํานึกความ
เป็นไทย และวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. ครูสอดแทรกคุณธรรม  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ของครูทุก
ระดับชั้น 

๑. โครงการคุณธรรมจริยธรรม 
๒. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๓. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 
๔. โครงการส้วมสุขสันต ์
๕. โครงการอาหารกลางวัน 
๖. โครงการสาธารณูปโภค
สะดวกใช้ 
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๒๖ 



 

บทที่ ๓ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอก และแหล่งการเรียนรู้ 

 
๑.  ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอก 
 ภูมิปัญญาท้องถ่ินหมายถึง องค์ความรู้ความสามารถวิธีการผลงานท่ีค้นคว้ารวบรวมจัดเป็นความรู้
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่อีกคนรุ่นหนึ่งจนเกิดผลิตผลท่ีดีงดงาม ส่งเสริมให้นักเรียน อนุรักษ์และเห็นคุณค่า
มีประโยชน์สามารถนํามาแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตได้ 
 วิทยากรภายนอกหมายถึง ผู้ทําหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ท่ีแสดงถึงภูมิรู้มีความชํานาญการ
ในศาสตร์นั้นๆให้คนอ่ืนรับรู้ซ่ึงเป็นบุคลท่ีอยู่ภายนอกสถานศึกษา 
 ในแต่ละชุมชนจะมีภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิทยากรภายนอกดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาแต่ละ
แห่งท่ีจะนําบุคลากรเหล่านี้มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคล้อง
กับชีวิตความเป็นอยู่ของโรงเรียนบ้านละเอาะ  ประกอบด้วย  ๕ สาขา ดังนี ้
  ๑.สาขาเกษตรกรรม 
  ๒.หัตถกรรม 
  ๓.การจัดการองค์กร 
  ๔.กองทุนและธุรกิจชุมชน 
  ๕.ศาสนาและประเพณี 
 มีการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิทยากรภายนอกมาช่วยในการจัดการศึกษา ดังนี้  

๑. ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอกท่ีอยู่ในเขตบริการ 

ช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ สาขาความชํานาญ สอดคล้องกับกลุ่มสาระ 
๑.นางทองคํา  ศรีด้วง 
๒.นายสุข  สาระมู 
 
๓.นางจันทร์สอน นันทะเสน 
๔.นายอรุณ สิทธิพร 
๕.นายม่ัน นามวิชา 
๖.นางนารี เขียวอ่อน 
๗.นางแพง นามวิชา 
๘.พระมหาพิศ อนาลโย 
 
๙.นายสุภัค เขียวอ่อน 

บ้านละเอาะ หมู่ ๑๒ 
บ้านละเอะ  หมู่ ๙ 
 
บ้านละเอาะ หมู่ ๑๓ 
บ้านหนองละเอาะ หมู่ ๙ 
บ้านหนองละเอาะหมู่ ๙ 
บ้านละเอาะ หมู่ ๑ 
บ้านละเอาะ หมู่๑๒ 
วัดบ้านละเอาะ หมู่ ๖ 
 
บ้านละเอาะ หมู่ ๑๓ 

การทอผ้าพ้ืนเมือง 
การประดิษฐ์งานจาก
เศษวัสดุเหลือใช้ 
การตัดผม 
การจักรสาน 
การปราชญ์ชาวบ้าน 
ทอผ้าไหม 
ทอผ้าไหม 
การให้ความรู้ทางด้าน
ศาสนา 
ไปรษณีย์ 

กางงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ,สังคม 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
สังคมศึกษาฯ 
 
การงานอาชีพ,สังคม 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ สาขาความชํานาญ สอดคล้องกับกลุ่มสาระ 
๑.นางบุญส่ง บุญสูง 
๒.นายศราวุธ ศรียะลา 
๓.นางสาวอินทร์ นันทะเสน 
๔.นางอรวรรณ สังขะพงษ์ 
๕.นายผดุง สังขะพงษ์ 
๖.นางสมบัติ ธงชัย  
๗.นายไลย์ สังขะพงษ์ 
๘.นายยืน ศรีปัตเนตร 
๙.นายภรด ศรีปัตเนตร 
๑๒.นายไสว  ศรีชื่น 
๑๓.นายหม่ัน นามวิชา 
๑๔.นายนัด ธงชัย 
๑๕.นายสงวิต สวสัดิราช 
๑๖.นายชาลี สังขะพงษ์ 
๑๗.นางลัดดา นันทะเสน 
๑๘.นางอุทัย อินธิเดช 
๑๙.นางชื่นกมล นันทะเสน 
๑๙.นางจิน ธงชัย 
๒๐.นายศูนย์ ศรีปัตเนตร 
๒๑.นายแสงจันทร์ สิทธิพร 
๒๒.นายประดิษฐ์ นามวิชา 
๒๓.นายไหล สังขะพงษ์ 

บ้านเตาเหล็ก หมู่ ๘ 
บ้านละเอาะ หมู่ ๖ 
บ้านละเอาะ หมู่ ๑ 
บ้านละเอาะ หมู่ ๖ 
บ้านละเอาะ หมู่ ๖ 
บ้านละเอาะ หมู่ ๖ 
บ้านละเอาะ หมู่ ๖ 
บ้านเตาเหล็ก หมู่ ๘ 
บ้านละเอาะ หมู่ ๑ 
บ้านเตาเหล็ก หมู่ ๘ 
บ้านละเอาะ หมู่ ๙ 
บ้านละเอาะ หมู่ ๑๒ 
บ้านเตาเหล็ก หมู่ ๘ 
บ้านเตาเหล็ก หมู่ ๘ 
บ้านละเอาะ หมู่ ๑ 
บ้านละเอาะ หมู่ ๑ 
บ้านละเอาะ หมู่ ๑ 
บ้านละเอาะ หมู่ ๑ 
บ้านละเอาะ หมู่ ๑ 
บ้านละเอาะ หมู่ ๑ 
บ้านละเอาะ หมู่ ๑ 
บ้านละเอาะ หมู่ ๑ 

อ.ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
เป่าแคน 
การจักสาน 
การตัดเย็บเสื้อผ้า 
การตัดเย็บเสื้อผ้า 
ช่างเสริมสวย 
ช่างตัดผม 
ทอเสื่อ,การทําพานบายศรี 
ทอเสื่อ,ทอผ้า 
มัคทายก 
หมอดินอาสา 
ศาสนาประเพณีพ้ืนบ้าน 
ช่างปูน ช่างไม้ 
ช่างปูน 
เสริมสวย 
ทอผ้า 
ทอผ้า 
สานกระติบ 
สานกระติบ 
สานกระติบ 
เครื่องจักรสาน 
มัคทายก 

ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
สังคมศึกษาศาสนาฯ 
สังคมศึกษาศาสนาฯ 
การงานอาชีพ 
สังคมศึกษาศาสนาฯ 
การงานอาชีพ 
การงานอาชพี  
การงานอาชีพ 
สังคมศึกษา ศาสนา  
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
สังคมศึกษาศาสนาฯ 

 
๒.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรท่ีอยู่นอกเขตบริการ 

ชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ สาขาความชํานาญ สอดคล้องกับกลุ่ม
สาระ 

๑.นายทองใบ  ศิริจันดา 
๒.นายรินทร์  โพธิมะ 
๓.นายบุญจันทร์  สวัสดิ์ราช 
๔.นางคําไพ  ธงชัย 
๕.นางบุญช่วย  ลุนสิน 
๖.นางสําราญ  ศิริจันดา 
๗.นายประกอบ สุทธิกุล 
๘.นางนัย  เรืองรุ่ง 
๙.นายพุฒ  ศรีปัตเนตร 
๑๐.นายพุฒ  ศรีปัตเนตร 
๑๑.นายพุฒ  ศรีปัตเนตร 

บ้านเชือก หมู่ ๑๐ 
บ้านเชือก หมู่ ๑๐ 
บ้านเชือก หมู่ ๑๐ 
บ้านเชือก หมู่ ๑๐ 
บ้านเชือก หมู่ ๑๐ 
บ้านเชือก หมู่ ๑๐ 
บ้านเชือก หมู่ ๑๐ 
บ้านเชือก หมู่ ๑๐ 
บ้านเชือก หมู่ ๑๐ 
บ้านเชือก หมู่ ๑๐ 
บ้านเชือก หมู่ ๑๐ 

เป่าแคน 
การจักสาน 
การจักสาน 
การตัดเย็บเสื้อผ้า 
ทอเสื่อ 
ทอเสื่อ,การทําพานบายศรี 
การทําข้าวกล้องงอก 
การทําปุ๋ยชีวภาพ 
หมอดินอาสา 
มัคทายก 
ช่างปูน ช่างไม้ 

ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
สังคมศึกษาศาสนาฯ 
การงานอาชีพ 

๒๘ 



 

๑๒.นายประกอบ  สุทธิกุล 
๑๓.นายวงเดือน  ศรีปัตเนตร 
๑๔.นายประกอบ  สุทธิกุล 
๑๕.นายประกอบ  สุทธิกุล 
๑๖.เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหาร
ส่วน ต.ละเอาะ 
๑๗.ตํารวจจราจร สถานี            
ตํารวจน้ําเกลี้ยง 
๑๘.พระครูสุทธิธรรมพิทักษ์ 
 

บ้านเชือก หมู่ ๑๐ 
บ้านเชือก หมู่ ๑๐ 
บ้านเชือก หมู่ ๑๐ 
บ้านเชือก หมู่ ๑๐ 
องค์การบริหารส่วน    
ต.ละเอาะ 
 
หมู่ ๑๑ สถานีตํารวจน้ําเกลี้ยง 
หมู่ ๑๑ วัดสว่างวาร ี
รัตนาราม  

ศาสนาประเพณีพ้ืนบ้าน 
พานบายศรี 
งานใบตอง 
ประเพณีพ้ืนบ้าน(แถน) 
การปกครอง/การเลือกตั้ง 
 
การขับข่ีรถอย่างปลอดภัย 
 
ศาสนพิธี 

สังคมศึกษาศาสนาฯ 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ 
การงานอาชีพ 
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 
 
สุขศึกษา/สังคมศึกษา 
 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 
นอกจากการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิทยากรภายนอกมาช่วยในการจัดการศึกษาแล้วสิ่งสําคัญ มี

แหล่งเรียนรู้ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่มดังแสดงในตาราง 
 

๓.  แหล่งการเรียนรู้ในเขตบริการ   

ท่ีตั้ง ช่ือแหล่งการเรียนรู ้ สอดคล้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

๑.บ้านละเอาะ   หมู่๑,หมู่๖,    
หมู่๑๓,หมุ่๘,หมู่๑๒,หมู่๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การจักสาน 
-การตัดเย็บเสื้อผ้า 
-การทอเสื่อ 
-การทําพานบายศรี 
-การทําปุ๋ยชีวภาพ 
-ประเพณีพ้ืนบ้าน(แถน) 
-ดนตรีพ้ืนบ้าน(แคน) 
-กองทุนหมู่บ้าน 
วัดบ้านละเอาะ หมู่ ๖,วัดบ้าน
เตาเหล็ก หมู่ ๘,วัดป่าอุดมธรรม
รังษี 
ดอนปูตาบ้านละเอาะ หมู่ ๖,
ดอนปูตาบ้านเตาเหล็ก หมู่ ๘ 
 
 

การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ  
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ,สังคมศึกษาฯ 
การงานอาชีพ,สังคมศึกษาฯ 
สังคมศึกษา,การงาน 
ศิลปะ, 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 

 

 

๒๙ 



 

๔.  แหล่งการเรียนรู้นอกเขตบริการ  

ท่ีตั้ง ช่ือแหล่งการเรียนรู ้ สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๑.อําเภอน้ําเกลี้ยง 
 
 
 
 
 

สถานีตํารวจภูธรน้ําเกลี้ยง 
ท่ีว่าการอําเภอน้ําเกลี้ยง 
การศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัยอําเภอน้ําเกลี้ยง 
วัดสว่างวารีรัตนาราม 
 

สุขศึกษา 
 
สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 
สุขศึกษา 
สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 
สังคมศึกษา 
 

๒.จังหวัดศรีสะเกษ 
๓.จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา 
สวนสมเด็จศรีนครินทร์ 
วัดพระธาตุเรืองรอง 
วัดสระกําแพงใหญ่ 
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี/โลตัส 
วัดล้านขวด 
สวนสมเด็จ 
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา 
น้ําตกห้วยจันทร์ 
น้ําตกปิศาจ 
แก่งตะนะ 
เข่ือนปากมูล 
แหล่งท่องเท่ียว(พัทยาน้อย) 
เข่ือนสิรินธร 
สามพันโบก 
ผาแต้ม 
น้ําตกสร้อยสวรรค์ 
แก่งสะพือ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สังคมศึกษา/การงานอาชีพ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. 

 
 
 
 
 
 

๓๐ 



 

บทที่ ๔ 
การใช้งบประมาณและทรัพยากร 

๑.  การคาดการณ์จํานวนนักเรียนตามสํามะโนนักเรียนและแผนการจัดช้ันเรียน 

จํานวนช้ันเรียน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑. อนุบาลปีท่ี ๑ 
๒. อนุบาลปีท่ี ๒ 

๒๒ 
๒๔ 

๒๔ 
๒๖ 

๒๖ 
๒๘ 

๒๘ 
๓๐ 

รวม ๔๖ ๕๐ ๕๔ ๕๘ 
๓. ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
๔. ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
๕. ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
๖. ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
๗. ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
๘. ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

๓๕ 
๕๑ 
๓๕ 
๓๓ 
๒๔ 
๓๐ 

๓๗ 
๕๓ 
๓๗ 
๓๕ 
๒๖ 
๓๒ 

๓๙ 
๕๕ 
๓๙ 
๔๙ 
๒๘ 
๓๔ 

๔๑ 
๕๗ 
๔๑ 
๕๑ 
๓๐ 
๓๖ 

รวม ๒๒๙ ๒๔๑ ๒๕๓ ๒๖๕ 
๙. มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๑๐.มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
๑๑.มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

๓๒ 
๒๐ 
๓๒ 

๓๔ 
๒๒ 
๓๔ 

๓๖ 
๒๔ 
๓๖ 

๓๘ 
๒๖ 
๓๘ 

รวม ๘๔ ๙๐ ๙๖ ๑๐๒ 
รวมท้ังสิ้น ๓๕๙ ๓๘๑ ๔๐๓ ๔๒๕ 

 

๒.  การคํานวณงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ซ่ึงเป็นงบประมาณหลักท่ีโรงเรียน
นํามาใช้วางแผนบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจและเป้าหมายท่ีกําหนด ดังนี้ 
           ๑. ระดับก่อนประถมศึกษา   จํานวนงบประมาณเกิดจากจํานวนนักเรียน คูณด้วย  ๑,๗๐๐   บาท 
           ๒. ระดบัประถมศึกษา         จํานวนงบประมาณเกิดจากจํานวนนักเรียน  คูณด้วย ๑,๙๐๐   บาท 
    ๓. ระดับมัธยมศึกษา      จํานวนงบประมาณเกิดจากจํานวนนักเรียน  คูณด้วย ๓,๕๐๐  บาท 
               ท้ังนี้ไม่คิดคํานวณรวมกับงบประมาณท่ีจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจําค่าจ้างชั่วคราวและ
เงินอ่ืนท่ีจ่ายพร้อมกับเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าตอบแทน งบดําเนินงานและงบลงทุนท่ีเป็นปกติซ่ึงได้รับ
จัดสรรและอนุมัติจาก สพฐ.และงบเงินอุดหนุน เช่นรายการค่าอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนขาดแคลน 
ค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน รายการเงินอุดหนุนอ่ืนๆและเงินรายได้จากการบริจาคและระดมทรัพยากร 
ท่ีพึงมีและพึงได้รับในภายหลังซึ่งจะไปปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 



 

ประมาณการงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

จํานวนนักเรียน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. ชั้นอนุบาล...........คน x ๑,๗๐๐ บาท ๗๘,๒๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๙๑,๘๐๐ ๙๘,๖๐๐ 
๒. ชั้นประถมศึกษา....คน x ๑,๙๐๐ บาท ๔๓๕,๑๐๐ ๔๕๗,๙๐๐ ๔๘๐,๗๐๐ ๕๐๓,๕๐๐ 
๓. ชั้นมัธยมศึกษา.......คน x ๓,๕๐๐ บาท ๒๙๔,๐๐๐ ๓๑๕,๐๐๐ ๓๓๖,๐๐๐ ๓๕๗,๐๐๐ 

รวม ๘๐๗,๓๐๐ ๘๕๗,๙๐๐ ๙๐๘,๕๐๐ ๙๕๙,๑๐๐ 
รวมท้ังสิ้น ๓,๕๓๒,๘๐๐ 

๓.การจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารและการจัดการ 

แผนงานขับเคลื่อน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑.งานวิชาการ     
  - การจัดการเรียนการสอน          
(๕๐%) 

403,650 428,950 454,250 479,550 

  - วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้          
(๕%) 

40,365 42,895 45,425 47,955 

๒.งานบริหารบุคคล     
๓.การเงินและงบประมาณ     
 แยกเป็น๓.๑ ค่าวัสด ุ/ค่าครุภัณฑ์  (๕%) 40,365 42,895 45,425 47,955 
           ๓.๒ ค่าสาธารณูปโภค    (๕%) 40,365 42,895 45,425 47,955 
           ๓.๓ ค่าซ่อมแซมปรับปรุง   
(๕%) 

40,365 42,895 45,425 47,955 

๔. บริหารท่ัวไป                             
  แยกเป็น    ๔.๑ กิจการนักเรียน   
(๑๕%) 

121,095 128,685 136,275 143,865 

                ๔.๒ ภารกิจอ่ืน ๆ      (๕%) 40,365 42,895 45,425 47,955 
๕.สํารองจ่าย               ( ๑๐ %) 80,730 85,790 90,850 95,910 

รวม ๘๐๗,๓๐๐ ๘๕๗,๙๐๐ ๙๐๘,๕๐๐ ๙๕๙,๑๐๐ 
รวมท้ังสิ้น ๘๐๗,๓๐๐ ๘๕๗,๙๐๐ ๙๐๘,๕๐๐ ๙๕๙,๑๐๐ 

รวม ๔ ปีการศึกษา ๓,๕๓๒,๘๐๐ 
 

 

 

 

๓๒ 



 

บทที่ ๕ 

แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล 

  เพ่ือให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด 
ควรมีการสร้างเครื่องมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดและประเมินผลการดําเนินงาน ดังนี ้

๑. การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ในการร่างและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 

๒. การจัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การกําหนด 
บุคคลหรือคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบการดําเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ 

๓. การสร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดทําแผน 
การดําเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองพร้อมท้ังรายงานผลการดําเนินงานในส่วนท่ีรับผิดชอบแก่คณะ
คร ู

๔. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระสําคัญอย่าง 
ง่ายๆของแผน ตลอดท้ังภาพแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน 

๕. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ 
ปรับปรุงกิจกรรม โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําคัญ ให้สอดคล้องและทันกับสภาพท่ีมี
อยู่แล้วจริง                            

๖. มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องรายปีเสมอ 

๗. มีการประสาน การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับชุมชน 
๘. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 

(๑.)ติดตามความก้าวหน้าประจําปี  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ 
ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกําหนด อันจะนําไปสู่การทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

        (๒ )การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจดัการ 
ศึกษา ๔   ปี เม่ือสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๖๑  เพ่ือสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของ
งานท่ีเกิดข้ึนตลอดช่วงเวลา ๔ ปีการศึกษา และเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 

๙. การจัดทํารายงานผลการปฏบิัติงานประจําปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจํา               
ปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
          คําสั่งโรงเรียนบ้านละเอาะ  
              ท่ี     ๔๓ / ๒๕๖๑ 

                                เรือ่ง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ ป ี 
                                           ............................................... 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๓  ข้อ ๑๔ (๒)  ได้กําหนดให้โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมท้ังกําหนดองค์ประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ไว้ในข้อ ๑๖ โรงเรียนบ้านละเอาะ จึงจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา          ระยะ ๔ ปี คือ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ -๒๕๖๕  นี้ข้ึน เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจและตามต้องการของ
ผู้ปกครองและชุมชนกําหนด  เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ปี  ดังนี้ 

คณะกรรมการอํานวยการ 
๑. นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ํา     ผู้อํานวยการโรงเรียน  ประธาน 
๒.นายสว่าง แพงศรี   ครู คศ.๓   รองประธาน 
๓.นายสนิท ทองทวี      ครู คศ.๓   กรรมการ  
๔. นางสาวอนันตยา นันทะเสน  ครู คศ.๓   กรรมการ 
๕.  นางจรัสศรี รายระยับ   ครู คศ.๓   กรรมการ 
๖. นางวิไลลักษณ์ ลุนศรี   ครู คศ.๓   กรรมการ     
๗. นายไพโรจน์  บุตะเคียน                        ครู คศ.๓   กรรมการ

  
๘ . นางจารุวรรณ  ทองทวี                           ครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  ให้คําปรึกษา แนะนํา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ ปี 
 
คณะกรรมการดําเนินการ 

๑. นายประยงค์  ศรีโนนลาน   ครู คศ.๓   ประธาน 
๒.นายนพดล  ดาวเรือง   ครู  คศ.๓        รองประธาน 
๓. นางราตรี สุทธาบุญ   ครู คศ.๓       กรรมการ 
๔. นางกฤตติมา ศรวิชัย   ครู คศ.๓       กรรมการ 
๕. นางสาวกนกวรรณ  แพ่งสภา  ครู คศ.๓       กรรมการ 
๖. นางอุไรวรรณ  ดาวเรือง  ครู คศ.๓        กรรมการ  
๗. นายนิกร  วงษ์ทอง   ครู คศ.๓       กรรมการ 
๘.นางสาวขนิษฐา นามโคตร  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙.นายกฤษกร บุญญาพฤกเศรษฐ ์  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๐.นางสาวเอมอาพร  จันดวงศรี  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๑.นางสาวอุไรวรรณ หงษ์อินทร ์  ครูพ่ีเลี้ยงฯ   กรรมการ 
๑๒.นางสาววิจิตร หงส์อินทร ์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการ 



 

๑๓.นายธีรศานต์ บุตะเคียน  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๔.นายปรีชาพล ขันเขต   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๕.นางสาววิชุดา อุ่นทรวง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๖. นางดรุณี จันทะสอน   ครู คศ.๓      กรรมการและเลขานุการ
    

มีหน้าท่ี 

๑.  รวบรวมเอกสาร หลักฐานท่ีเก่ียวข้อง 
๒. วางแผนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ๔ ปี พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
๓. จัดพิมพ์รายงานและเข้ารูปเล่ม 

ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งตั้ง จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔ ปี  ระหว่าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ -๒๕๖๕  
ให้แล้วเสร็จ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียน แล้วให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานลงนามให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

 

ท้ังนี้ตั้งแต่  วันท่ี   ๑    ตุลาคม    ๒๕๖๑    เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑    ตุลาคม    ๒๕๖๑ 
 

 
 

          (ลงชื่อ)                
            (นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ํา) 

                 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


