
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   –  ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

โรงเรียนบ้านทับกี่ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓  ปีระหว่างปีการศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  ของโรงเรียนบ้าน
ทับก่ี  จัดท าข้ึนเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานโดยตอบสนองวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย ของโรงเรียน 
และตอบสนองนโยบายจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๓  รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาสภาพปัจจุบันและความจ าเป็นเร่งด่วนโดย
มุ่งเน้นปัจจัย  กระบวนการ  ผลผลิต  และผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขที่มีทรัพยากรที่จ ากัดอันเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

 กระบวนการในการจัดท าเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะผลการประเมิ นคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา  รอบสาม จาก  สมศ.  และการเตรียมการเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔ สภาพ
การปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา  การหาความต้องการจ าเป็นและจัดล าดับความต้องการจ าเป็น  และ
จัดท าโครงการรองรับเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
 

 โรงเรียนบ้านทับกี่  ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 
๓  ปีระหว่างปีการศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔    ในครั้งนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่เป็นจริงได้ 
 
 

โรงเรียนบ้านทับกี่ 
เดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
บทสรุปผู้บริหาร           ๑ 
ตอนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

๑.๑  ที่ตั้ง          ๒ 
 ๑.๒ ข้อมูลผู้บริหาร         ๕ 
 ๑.๓ ข้อมูลนักเรียน           ๕ 
 ๑.๔ ข้อมูลครูและบุคลากร        ๗ 
           ๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที่         ๘ 
 ๑.๖ ข้อมูลงบประมาณ         ๘ 
 ๑.๗ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม           ๙ 
 ๑.๘  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา       ๑๐           

๑.๙ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น       ๑๒ 
           ๑.๑๐ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านทับกี่      ๑๔ 
 ๑.๑๑  โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา      ๒๒ 

๒.  สถานภาพของโรงเรียน        ๑๙ 
 ๓. บทบาทหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง        ๒๙ 
ตอนที่  ๒  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา       ๓๓ 
 ๒.๑  ผลการประเมินคุณภาพจาก  สมศ.       ๓๓ 
 ๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายใน       ๔๔ 
 ๒.๓  ผลการประเมินจากการทดสอบระดับชาติ      ๔๕ 
ตอนที่  ๓  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 ๔๖ 

๓.๑  วสิัยทัศน์          ๔๖ 
 ๓.๒  พันธกิจ          ๔๖ 
 ๓.๓  เป้าหมาย          ๔๖ 
 ๓.๔  ตัวชี้วัด/เป้าหมาย         ๔๖ 
 ๓.๕   กลยุทธ์ของโรงเรียน        ๔๘ 
 ๓.๖  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการเป้าหมาย และตัวชี้วัด     ๕๕ 
 ๓.๗   โครงสร้างแผนงานและโครงการ       ๖๙ 
ตอนที่  ๔   การก ากับติดตามและการประเมินตามเป้าหมาย                     ๗๖
 ภาคผนวก             ๗๗ 
 ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการ        ๗๘ 
 บันทึกคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 



 
 

 
บทสรุป 
  
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓  ปี โรงเรียนบ้านทับกี่   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย  เขต  ๓  พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  เป็นกระบวนการวางแผนเพ่ือก าหนดจุดยืนของโรงเรียน  
ด้วยการระบุถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของโรงเรียน  รวมทั้งการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้ 
 ๑.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  โดยท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภายในเพื่อพิจารณา  โอกาส  อุปสรรค  จุดแข็งและจุดอ่อนที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของโรงเรียน 
 ๒.  การจัดวางทิศทางของโรงเรียน  โดยการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ 
 ๓.  การก าหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัด 
 ๔.  การจัดท าแผนงบประมาณระยะปานกลาง  (MTEF) 
 ผลสรุปของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓  ปี  และการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ระยะปานกลางประกอบด้วย  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน  การ
ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์  การก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ระดับแผนงาน  
วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมายและตัวชี้วัด  ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ผลการวิเคราะห์  พบว่า  
โรงเรียนบ้านทับกี่  มีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกมากกว่าโอกาสและมีจุดแข็งจากสภาพแวดล้อม
ภายในมากกว่าจุดอ่อน 
 สถานะของโรงเรียน  เมื่อท าการวิเคราะห์แล้วอยู่ในลักษณะที่เรียกว่า  ไม่เอื้อแต่แข็ง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนที่ ๑  

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านทับกี่  ตามข้อเสนอแนะของส านักรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียนบ้านทับกี่     ที่ตั้ง  หมู่ที่  ๓    ต าบลอิปุ่ม  อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต ๓  โทร ๐๙๕-๗๗๙๔๔๘๙   โทรสาร…-….. 
e-mail  Thubkeeschool@gmail.com  website http://www.loei๓.org/thubkee เปิดสอน  ระดับชั้น
อนุบาลศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ขยายโอกาสทางการศึกษา ) เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๕๔  
ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ  ๑๓  หมู่บ้าน 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 

โรงเรียนบ้านทับกี่ได้ปลูกสร้างเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๑  โดยความร่วมมือจาก นายคาน  
กันยาประสิทธิ์   และราษฎรบ้านทับกี่เป็นอาคารเรียนแบบชั่วคราว   ขนาดกว้าง  ๖  เมตร   ยาว  ๑๒ เมตร  
หลังคามุงด้วยหญ้าคา  ฝาไม้ไผ่  ท าม้ารองเรียนนั่งกับพ้ืนดิน  เปิดท าการสอนเมื่อวันที่  ๒๓  ตุลาคม  พ.ศ. 
๒๕๐๑  มีนักเรียนทั้งหมด   ๕๐ คน เป็นชาย ๒๓ คน หญิง ๒๗  คน จัดชั้นเรียน ๑ ชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่  ๑  โดยมี นายค าภา  ยศปัญญา  เป็นครูใหญ่ 
 ต่อมาในปีการศึกษา  ๒๕๐๕  ได้ปลูกสร้างอาคารกึ่งถาวร  ขนาดกว้าง  ๖  เมตร ยาว ๑๕  เมตร  
งบประมาณในการก่อสร้าง  จ านวน  ๑๒,๓๑๖  บาท โดยความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการ  และราษฎร
หลังคามุงด้วยหญ้าคา   ฝาไม้ไผ่  การสร้างครั้งนี้ไม่ได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  แต่อย่างใดและ
ถูกรื้อถอนเพ่ือสร้างอาคารใหม่แทนในปี พ.ศ. ๒๕๑๑  และสร้างอาคารเรียนขนาดกว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๖  
เมตร   ขั้นโดยใช้งบประมาณจากต้นสังกัดจ านวน   ปีการศึกษา ๒๕๑๙  ได้งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท 
สร้างบ้านพักครู แบบองค์การฯ   ๑    หลัง  ปีการศึกษา ๒๕๒๒  ได้งบประมาณ ๙๐,๐๐๐  บาท สร้าง
บ้านพักครู  แบบสามัญ   ๑ หลัง ปีการศึกษา ๒๕๒๓  ได้งบประมาณ ๑๐,๐๐๐  บาท สร้างส้วมแบบองค์การ  
๑  หลัง  ๒  ที่ต่อปีการศึกษาเดียวกัน  โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑  ฉ  ๑  หลัง  ๔  
ห้องเรียน  งบประมาณ   ๔๒๐,๐๐๐  บาท  โดยย้ายสถานที่ก่อสร้างมาปลูกบริเวณโรงเรียนบ้านทับกี่ปัจจุบัน  
ในเนื้อที่  ๙  ไร่   ๓  งาน   ๘๕  ตารางวา  ระหว่างบ้านทับกี่กับบ้านผักเน่า  ปีการศึกษา  ๒๕๒๖  ได้
งบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   แบบองค์การ  ๓๑๒  ขนาดความกว้าง  ๖  เมตร   ยาว  ๒๐ เมตร  
ราคา  ๕๐,๐๐๐  บาท  ด้วยงบประมาณต้นสังกัดรวมกับงบสมทบ  ปีการศึกษา ๒๕๒๗  ได้งบประมาณสร้าง
ส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖ ขนาด  ๒ ที่ จ านวน ๑ หลัง  ราคา  ๒๕,๐๐๐  บาท  ปีการศึกษา ๒๕๒๙  ได้
งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๒/๒๖   ๒  ห้องเรียน  ๑  หลัง  ราคา  ๑๘๐,๐๐๐   บาท  ปี
การศึกษา  ๒๕๓๗  โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามนโยบายขยายโอกาสตลอดปี
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การศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๑/๒๖  จ านวน   ๔  
ห้องเรียน  ราคา  ๑,๘๕๓,๖๐๐  บาท  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ได้เข้าโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบลตาม
นโยบายของ สพฐ. ได้งบประมาณขั้นต้น จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท(ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้งบสร้างอาคาร
ใหม่ ๑ หลัง งบฯ๒,๐๐๐,๐๐๐) 
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ โรงเรียนได้รับการประเมินสถานศึกษาเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๘  กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ได้มอบระบบประปาและบ้านน้ าดื่มแบบ RO  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๘  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ ๖๑๔/๔๕ จ านวน ๑ หลัง ราคา   
๒๔๖,๐๐๐   บาท และก่อสร้างบ้านพักนักเรียน แบบกรมอาชีวะ จ านวน ๑ หลัง ๔ คูหา  งบประมาณ 
๑,๒๒๙,๐๐๐   บาท 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ แบบปรับปรุง  
งบประมาณ  ๓,๙๙๙,๐๐๐   บาท 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.๓๐๑/๒๖  งบประมาณ 
๕๒๐,๐๐๐   บาท  และรั้วลวดหนาม ๙ เส้น   งบประมาณ  ๑๗๔,๕๘๐   บาท 
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทับกี่มีอาคารเรียน  ๔   หลัง อาคารเอนกประสงค์  ๒  หลัง อาคาร
อเนกประสงค์แบบบริจาค  ๒  หลัง   มีข้าราชการครูทั้งสิ้น ๑๕   คน  พนักงานราชการ   ๑   คน ครูอัตรา
จ้าง  ๑  คน  ครูธุรการ  ๑  คน   นักเรียน  ๑๙๘  คน   
ผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน  ชื่อ นายศฤงคาร   หล้ากันหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



 
 

 
 
 
 
แผนที่โรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาคารเรียนแบบ  สปช.  ๑๐๕/ ๒๙ 

 

สนามบาสเกตบอล  แบบ  
สปช. 

 

อาคาร
เอนกประสงค์แบบ

องค์การ 

อาคารเอนกประสงค์  สปช. ๒๐๒/๒๖ 

อาคาเรียนแบบ  ป.๑  ฉ 

อาคารเรียน  แบบ  สปช.  ๑๐๑/๒๖ 

  E 

อาคารเรียน  สปช.  ๑๐๒/๒๖ 

อาคารห้องครัว  
แบบพิเศษ 

 

บ้านพักครู  แบบ   สปช.๓๐๑/๒๖ 

สนามฟุตบอลแบบ  ฟ.๑ ขนาด  ๖๐ x  ๖๐ 

ลานกีฬา
อเนกประสงค์  
แบบ  สปช. 

บ้านพักครูแบบองค์การ 

บ้านพักนักเรยีนขนาด  
๒  ห้อง  แบบพิเศษ 

บ้านพักครู
แบบองค์การ 

บ้านพัก
นักเรียน 

      บา้นทบัก่ี                       ถนนผา่นหนา้โรงเรียนบา้นทบัก่ี                                        บา้นผกัเน่า,ด่านซา้ย,หล่มเก่า 

W 

N S 



 
 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน  ชื่อ-สกุล.นายศฤงคาร   หล้ากันหา 
                  โทรศัพท์  ๐๘๖-๒๐๕๒๓๑๕    e-mail sringkan08012514@gmail.com 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขา   การบริหารการศึกษา  
    ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา   ๕  ปี  
  ๕    เดือน 
  

๓.  ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ของปีการศึกษาที่รายงาน)  
 ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนดังนี้ 
  ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งหมด ………………คน   
  ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น.....๑๙๘............คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 
ต่อห้อง ชาย หญิง 

อ.๒ ๑ ๕ ๗ ๑๒  

อ.๓ ๑ ๔ ๑๒ ๑๖  

รวม ๒ ๙ ๑๙ ๒๘  

ป.๑ ๑ ๔ ๑๐ ๑๔  

ป.๒ ๑ ๖ ๑๑ ๑๗  

ป.๓ ๑ ๘ ๘ ๑๖  

ป.๔ ๑ ๘ ๒ ๑๐  

ป.๕ ๑ ๓ ๓ ๖  

ป.๖ ๑ ๙ ๖ ๑๕  

รวม ๖ ๓๘ ๔๒ ๘๐  

ม.๑ ๑ ๒๑ ๒๒ ๔๓  

ม.๒ ๑ ๗ ๙ ๑๖  

ม.๓ ๑ ๑๐ ๒๑ ๓๑  

รวม ๓ ๓๘ ๕๒ ๙๐  

รวมทั้งหมด ๑๑ ๘๕ ๑๑๓ ๑๙๘  

 ๓)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   ๑๕๙  คน คิดเป็นร้อยละ   ๙๓.๕๒  
 ๔)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  ๑๔๕  คน คิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๒๙ 
 ๕)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม ๕     คน คิดเป็นร้อยละ    ๒.๙๔ 



 
 

 ๖)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ         ๑๒  คน คิดเป็นร้อยละ     ๗.๐๕ 
 ๗)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ                   ๐     คน คิดเป็นร้อยละ      ๐ 
 ๘)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  ๒ คน คิดเป็นร้อยละ     ๒.๙๔ 
 ๙)  จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)................ คน คิดเป็นร้อยละ…….......... 
 ๑๐) สถิติการขาดเรียน / เดือน        ๕      คน คิดเป็นร้อยละ   ๒.๙๔ 
 ๑๑) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น        ๐     คน คิดเป็นร้อยละ       ๐ 
 ๑๒) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร อบ.๒(อบ.๓-สช) ๒๓      คน คิดเป็นร้อยละ     ๑๐๐  
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖      ๒๔    คน คิดเป็นร้อยละ      ๑๐๐ 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓        ๒๓    คน คิดเป็นร้อยละ     ๑๐๐ 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖        ........-............... คน คิดเป็นร้อยละ……-.......... 
 ๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน =     ๑ :   ๑๓.๐๗ 
 ๑๔) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ         
๑๕๘  คน คิดเป็นร้อยละ  ๘๒.๒๙ 
 ๑๕) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง  ๑๙๐   คน  
คิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๙๖ 
 ๑๖) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน   ๑๙๐    คน  
คิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๙๖ 
 ๑๗) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ 
 ๑๙๒  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๑๘) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
สม่ าเสมอ ๑๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ   ๘๓.๓๓ 
 ๑๙) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  
๑๙๒  คน คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
 ๒๐) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมที่ก าหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา   ๑๗๐   คน คิดเป็นร้อยละ   ๘๘.๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร   
    ครูประจ าการ 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อ า ยุ
ราชการ 

ต าแหน่ง 
/วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จ า น ว น
ค รั้ ง /
ชั่ ว โมงที่
รั บ ก า ร
พัฒนา 

๑ นายศฤงคาร  หล้ากันหา ๔๘ ๒๔ ผอ./ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา แนะแนว/ป.๑-๖,ม.๑-๓ ๙/๓๕ 

๒ นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า ๔๙ ๒๕ ครู/คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ศิลปะ,การงาน,งานช่าง/ ม.
๑-๓ 

๑๐/๔๒ 

๓ นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า ๔๘ ๒๔ ครู/คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ทุกกลุ่มสาระ / ป.๕ ๕/๓๐ 

๔ นางณณภัทร  สุเทียนทอง ๕๒ ๒๔ ครู/คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ทุกกลุ่มสาระ / ป.๑ ๕/๓๐ 

๕ นางอัญชลี  แก้วย้อย ๔๓ ๑๓ ครู/คศ.๓ ศศ.ม. หลักสูตรและการสอน อนุบาล  ๑ - ๒ ๖/๔๘ 

๖ นายกฤตยา  ค าพิลา ๔๑ ๘ ครู/คศ.๓ ค.บ. วิทยาศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ สุขศกึษาและพลศึกษา/ป.๒-
ม.๓ 

๖/๖๐ 

๗ นายสักรินทร์  แปงใจ ๔๖ ๑๓ ครู/คศ.๓ วท.บ. ศิลปะ ศิลปะ ป.๔ - ม.๓ ๖/๔๐ 

๘ นางสาวณัฐฐาภรณ์ กุลแจ่ม ๓๘ ๙ ครู/คศ.๓ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ ทุกกลุ่มสาระ ป.๓ ๕/๓๐ 

๙ นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ ๓๒ ๘ ครู/คศ.๒ ค.บ. 
ศศ.ม. 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
บริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ป.๔.ม.๓ ๕/๓๐ 

๑๐ นางสาวสุดารัตน์ สีหะวงษ์ ๓๓ ๓ ครู/คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ทุ ก ก ลุ่ ม ส า ร ะ  ป .๔ /
ภาษาอังกฤษ ป.๑-๓ 

๗/๔๐ 

๑๑ นางสาวพิชญมณฑ์ สีหะวงศ์ ๒๗ ๓ ครู/คศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๔ - ม.๓ ๗/๔๐ 

๑๒ นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิ ๓๐ ๓ ครู/คศ.๑ ค.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ ป.๔ - ม.๓ ๗/๔๐ 

๑๓ นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร ๒๗ ๒ ครู/คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.๔ - ม.๓ ๗/๔๐ 

๑๔ น.ส.รัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ ๓๐ ๓ ครู/คศ.๑ ค.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ป.๑-ม.๓ ๗/๔๐ 

๑๕ นายมนัญชัย  กันเจิม ๒๖ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๔-ม.๓  

   

  
 มีครูผู้สอนที่สอนวิชาตรงเอก    ๘  คน คิดเป็นร้อยละ     ๕๗.๑๔ 
 มีครูผู้สอนที่สอนตรงความถนัด  ๖  คน คิดเป็นร้อยละ     ๔๒.๘๖ 
 
 
 



 
 

พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ธุรการโรงเรียน 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง อายุ 
ประสบการ
ณ์การสอน/
การท างาน 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ น.ส.ซภัทรนิชา  แก้วเสน พนักงาน
ราชการ 

๔๑ ๑๒ ค.บ. สังคม ป.๔-ม.๓ สังคมฯ ประวัติฯ/ ม.
๑-๓ 

งบประมาณ 

๒ น.ส.แพรวพรรณ พิมพ์เสนา ครู อั ต ร า
จ้าง 

๒๙ ๔ ศศ.บ. การท่ อ งเที่ ย วและ
โรงแรม 

ทุกกลุ่มสาระ/ป.๓ งบประมาณ 

๓ น.ส.ฑิตฐิตา  บุญประสพ ครูธุรการ ๓๘ ๗ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ธุรการโรงเรียน งบประมาณ 
๔ นางสาววิไล  ศิริ พี่เลี้ยงเด็ก

พิการ 
๓๖ ๗ ศศ.บ. รัฐศาสตร์ เด็กพิการเรียนร่วม งบประมาณ 

๕ นายพิเศษ  พายัพ นักการ ๔๕  ม.๖   งบประมาณ 
    

 
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียนจ านวน  ๔  หลัง อาคารประกอบ  ๒  หลัง ส้วม  ๔  หลัง  สระว่ายน้ า....-....สระ  สนาม
เด็กเล่น........๑ ......สนาม  สนามฟุตบอล...๑........สนาม  สนามบาสเก็ตบอล......๑.......... สนาม   
สนามเทนนิส.....-.........สนาม อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ลานกีฬาเอนกประสงค์  ๑  สนาม 
 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ  เงินงบประมาณ  
งบเงินเดือน – ค่าจ้าง ๔,๓๕๗,๖๘๐ งบเงินเดือน – ค่าจ้าง ๔,๓๕๗,๖๘๐ 
งบเงินอุดหนุนรายหัวและปัจจัยพื้นฐาน ๑๐๕,๕๐๐๐ งบเงินอุดหนุนรายหัวและปัจจัยพื้นฐาน ๑๐๕,๕๐๐๐ 
งบเรียนฟรี ๑๕  ปี ๙๒๗,๕๐๗ งบเรียนฟรี ๑๕  ปี ๙๒๗,๕๐๗ 
เงินอาหารเสริม(นม) ๒๒๐,๐๐๐ เงินอาหารเสริม(นม) ๒๒๐,๐๐๐ 
เงินอาหารกลางวัน ๔๔๘,๐๐๐ เงินอาหารกลางวัน ๔๔๘,๐๐๐ 
เงินนอกงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ เงินนอกงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ 
เงินอื่น ๆ(ระบุเงินบริจาค) ๕๒,๐๐๐๐ งบอื่น ๆ(ระบุเงินบริจาค) ๕๒,๐๐๐๐ 
รวมรายรับ ๖,๒๓๐,๘๖๗ รวมรายจ่าย ๖,๒๓๐,๘๖๗ 
   

 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง           คิดเป็นร้อยละ........๖๙.๙๔.......ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา           คิดเป็นร้อยละ........๓๐.๐๖.........ของรายรับ 
 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนพ้ืนภูเขา 

มีประชากรประมาณ  ๒,๕๕๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่ม  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทับกี่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านวังบอน วัดบ้านทับกี่   



 
 

วัดบ้านผักเน่า  สถานีอนามัยบ้านทับกี่ อาชีพหลักของชุมชน คือ ท านาข้าวและท าไร่ข้าวโพด  ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนา พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การเลี้ยงหอ  ประเพณีการละเล่นผี
ตาโขน 
  ๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น   อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม
และรับจ้าง   ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/ รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  
๘๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว     ๕   คน 
  ๓)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
   โรงเรียนตั้งอยู่ระหว่างสองหมู่บ้าน  คือบ้านผักเน่า และบ้านทับกี่  แต่ชื่อโรงเรียนเป็นชื่อ
เพียงหมู่บ้านเดียว  การจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแลผู้ปกครอง ในชุมชน
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  โรงเรียนบ้านทับกี่เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  นักเรียนส่วนหนึ่งต้องเดินทางมาโรงเรียนด้วยรถโดยสาร ประจ าทางจะ
ล าบากในฤดูฝนเพราะถนนลาดชันและขึ้นเขาประกอบกับถนนไม่ได้ลาดยาง  โรงเรียนบ้านทับกี่  มีระยะห่าง
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  ๓  ประมาณ  ๔๑  กิโลเมตร 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

๘.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๘.๑  โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้       

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
 สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) 
  -ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

 - ศาสนา ศีลธรรม 
 - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการด ารงชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร ์

๘๐ ๘๐ ๘๐    ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม (๔๐ ชั่วโมง) 

   - คอมพิวเตอร์  (ป.๑-ป.๖) 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) (๑๒๐) 
       กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
       กิจกรรมนักเรียน 

-  ลูกเสือ / ยุวกาชาด 
-  ชุมนุม /ชมรม 

 
๓๐ 
๑๐ 

 
๓๐ 
๑๐ 

 
๓๐ 
๑๐ 

 
๓๐ 
๑๐ 

 
๓๐ 
๑๐ 

 
๓๐ 
๑๐ 

       กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาทั้งหมด ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘.๒  โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
วิทยาศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
ประวัติศาสตร์ ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
ศิลปะ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐  (๒๒นก.) ๘๘๐  (๒๒นก.) ๘๘๐  (๒๒นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๒.   กิจกรรมนักเรียน 
               -  ลูกเสือ/เนตรนารี 
            -  กิจกรรมชุมนุม 

 
๔๐ 
๒๕ 

 
๔๐ 
๒๕ 

 
๔๐ 
๒๕ 

๓.  กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์  
๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ปีละ ๒๐๐ ชั่วโมง 
๑.  เทคโนโลยีสารสนเทศ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
๒. ภาษาไทยเพิ่มเติม ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) 

๓. วิทยาศาสตร์น่ารู้ ๘๐  (๒นก.) - - 

๔.  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น - ๘๐  (๒นก.) - 

๕. งานช่างน่ารู้ - - ๘๐  (๒นก.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน  ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑) ห้องสมุดมีขนาด(กว้าง*ยาว) ๖ x ๑๘    ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๑๐,๒๐๐ เล่ม 
    การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน              ใช้ระบบ โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
    จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๗๕  คนต่อ วัน  คิดเป็นร้อยละ    
๓๗.๖๙  ของนักเรียนทั้งหมด 
 
 



 
 

 ๒) ห้องปฏิบัติการ 
   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์           จ านวน   ๑ ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน   ๒ ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา             จ านวน   ๑ ห้อง 
   ห้องสอนวิชาชีพ                    จ านวน   ๑ ห้อง 
 ๓) คอมพิวเตอร์     จ านวน         ๖๒     เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน         ๕๘     เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน         ๕๘     เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย.....๑๕๐....คน ต่อวัน   
คิดเป็นร้อยละ.............๗๕.๗๖............ ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ                   ๒      เครือ่ง   
 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑.   ห้องสมุด 
๒.  สนามกีฬา 
๓.  สวนพุทธ 
๔.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
๕.  ห้องพยาบาล 
๖.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๗.  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
๘.  แปลงเกษตร 
๙.  บ่อปลา 

๖๐๐ 
๒๕๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๔๐๐ 
๔๓๐ 
๔๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

   

       ๕.) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑.  วัด 
๒.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทับก่ี 
๓.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังบอน 
๔.  น้ าตกตาดหมอก 
๕.  ศาลเจ้าบ้าน 
๖.  พระธาตุศรีสองรักษ์ 
๗.  วัดโพนชัย 

๕/ปี 
๑๖/ปี 
๒/ปี 
๒/ 
๑/ปี 
๑/ปี 
๑/ปี 



 
 

๘. องค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่ม 
๙.พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน 
๑๐.พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง ๕ ปทุมธานี 
๑๑.บึงฉวาก สุพรรณบุรี 

๑/ปี 
๑/ปี 
๑/ปี 
๑/ปี 

  

 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ใน
ปีการศึกษาท่ีรายงาน 
    ๖.๑) ชื่อ-สกุล นายสมควร  ศิริ     ให้ความรู้เรื่อง พิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน  ๑๐      ครั้ง/ป ี
    ๖.๒) ชื่อ-สกุล.นายทอม    พมิพ์เสนา   ให้ความรู้เรื่อง การท าไม้กวาดดอกหญ้า 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน   ๑๐     ครั้ง/ป ี
   ๖.๓) ชื่อ-สกุลนายอึ้ม    ศิริ      ให้ความรู้เรื่อง ความสัมพันธ์กับชุมชน 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน   ๕    ครั้ง/ป ี
   ๖.๔) ชื่อ-สกุลนายช านาญ  ศิริ       ให้ความรู้เรื่อง การต่อต้านยาเสพติด 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน    ๔   ครั้ง/ป ี
   ๖.๕) ชื่อ-สกุลนายบุญเลียง    สุภาษิ  ให้ความรู้เรื่อง ประเพณีประจ าหมู่บ้าน 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน   ๒    ครั้ง/ป ี
 

๑.๑๐  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านทับกี่ 
  การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนบ้านทับกี่  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๔  ด้าน  ได้แก่ 
การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป  
ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบการจัดการศึกษา  บริหารและการจัดการศึกษาตามอ านาจหน้าที่เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  “ธรรมาภิบาล”  มาบูรณาการ
ในการบริหารและจัดการศึกษา  ได้แก่  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  
หลักความรับผิดชอบ  หลักความคุ้มค่า บูรณาการเข้ากับหลักการแนวคิดการบริหารระบบคุณภาพวงจร  
PDCA  โดยในระบบ  PDCA  ขั้น P(Plan)  ด าเนินการในด้าน  การจัดท าแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี  พัฒนาบุคลากร  เตรียมเพ่ือจัดบุคลจัดเตรียมโครงสร้างการบริหารงาน  วิเคราะห์ มาตรฐาน
การศึกษาว่าสอดคล้องกับโครงการใดบ้าง  D(Do) ด าเนินการตามแผนงานโดยเน้นกระบวนการท างานแบบ
กลุ่ม/ทีม  เปิดโอกาสให้ครูได้ออกแบบการท างาน  C(Check) ด าเนินการนิเทศประชุมติดตามตรวจสอบ  
ประเมินผลการด าเนินงาน  A(Action) ประเมินผลงานด าเนินงานหาจุดอ่อน  จุดแข็ง  โดยน าจุดอ่อนมา
พัฒนา  และปรับปรุงน าจุดแข็งมาพัฒนาและจัดท าแผนการจัดโครงสร้างขององค์กร  เป็น  ๔  แผนงาน  มี
การบริหารเชิงกลยุทธ์และการมีส่วนร่วม  โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติราชการ  ๔  ปี  แผนปฏิบัติ
การประจ าปี  แผนจัดสรรงบประมาณ  และแผนควบคุมก ากับการด าเนินการตามโครงการ  มีระบบการ



 
 

ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน  โปร่งใส  การด าเนินงานด้านต่าง ๆของสถานศึกษา  มีเป้าหมายในการจัด
การศึกษาคือท าให้ผู้เรียนเป็นคนดี  เก่ง  และมีความสุข  และด าเนินงานตามงานบริหารแต่ละด้านดังนี้ 
 ๑)ด้านงานบริหารวิชาการ 

๑. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  
๒. การวางแผนงานด้านวิชาการ  
๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
๔. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
๖. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
๗. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
๘. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
๙. การนิเทศการศึกษา  
๑๐. การแนะแนว  
๑๑. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
๑๒. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
๑๓. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  
๑๔. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  
๑๕. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
๑๖. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา  
๑๗. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

  ๒) ด้านงบประมาณ  
๑. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี  
๒. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง  
๓. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
๔. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
๕. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
๖. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
๗. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
๘. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
๙. การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา  
๑๐. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  



 
 

๑๑ การวางแผนพัสดุ  
๑๒. การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน
งบประมาณ เพื่อสนองต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี  
๑๓. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ  
๑๔. การจัดหาพัสดุ  
๑๕. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  
๑๖. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
๑๗. การเบิกเงินจากคลัง  
๑๘. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  
๑๙. การน าเงินส่งคลัง  
๒๐. การจัดท าบัญชีการเงิน  
๒๑. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
๒๒. การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน  

๓) ด้านการบริหารบุคคล  
๑. การวางแผนอัตราก าลัง  
๒. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๓. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
๔. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๕. การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
๖. การลาทุกประเภท  
๗. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
๘. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
๙. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
๑๐. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
๑๑. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
๑๒ การออกจากราชการ  
๑๓. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
๑๔. การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
๑๕. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๑๖. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
๑๗. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๑๘. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  



 
 

๑๙. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
๒๐. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

๔) ด้านการบริหารทั่วไป  
๑. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
๒. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
๓. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
๔. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
๕. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
๖. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
๗. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
๘. การด าเนินงานธุรการ  
๙. การดูและอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
๑๐. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
๑๑. การรับนักเรียน  
๑๒. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
๑๓. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
๑๔. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
๑๕. การทัศนศึกษา  
๑๖. งานกิจการนักเรียน  
๑๗. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
๑๘. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
๑๙. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
๒๐. การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
๒๑. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
๒๒. แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการจัดการศึกษา  เช่น การพัฒนาตาม
กระบวนการ P D C A , SBM ฯลฯ  
 
 
 
 
 



 
 

       
 
              
  
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒.  สถานภาพของโรงเรียน 
 ๒.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
  ๒.๑.๑  สภาพแวดล้อมภายนอก     

๒.๑.๑.๑ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 
โอกาส อุปสรรค 
๑.  S.๑  ระดับการศึกษาของประชากรส่วนใหญ่
จบชั้นประถมศึกษา  ท าให้เกิดความส าคัญของ
การศึกษา  ส่งผลให้   ส่งบุตรหลานเรียนต่อใน
ระดับสูงกว่าผู้ปกครอง 
๑.  S.๓  ชุมชนมีขนบธรรมเนียมประเพณี  ความ
เชื่อ ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยอยู่มาก  ส่งผลให้
นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 
๓.  S.๖  ลักษณะของชุมชนและการตั้งถิ่นฐานอยู่
ไม่ไกลกัน  ส่งผลให้สะดวกต่อการประสานงาน
ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 

๑.  S.๒  ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน  ท าให้
ไม่มี เวลาดูแล  เอาใจใส่บุตรหลาน  ส่ งผลให้
นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 
๒.  S.๔   ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  รายได้น้อย  ส่งผลให้  ไม่สามารถ
สนับสนุนด้านการเงินต่อโรงเรียนน้อย 
๓.  S. ๕  ครอบครัวในชุมชนอยู่กันอย่างเรียบง่าย
ไม่มีระเบียบ  ส่งผลให้นักเรียนขาดระเบียบวินัย 
ขาดความรับผิดชอบ 

นายศฤงคาร  หล้ากันหา
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 

ด้านการบริหารวิชาการ 
๑. นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า 
๒. นางสาวมยุรี เหมสุทธิ 
๓. นส.พิชญมณฑ์ สีหะวงศ์ 
๔.นางอัญชลี  แก้วย้อย 
๕.นส.สุดารัตน์ สีหะวงษ์ 
๖.นายนิธวัฒน์  ค าทะเนตร 
๗. 
 

ด้านการบริหารงบประมาณ 
๑. นางอัญชลี  แก้วย้อย 
๒.นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ 
๓. นายมนัญชัย  กันเจิม 
๔.นส.ภัทรนิชา แก้วเสน 
๕.น.ส.แพรวพรรณ พิมพ์เสนา 
 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
๑.นายศฤงคาร หล้ากันหา 
๒. นายพิเชษฐ์ วิบูลย์ค า 

 

ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
๑. นายพิเชษฐ์   วิบูลย์ค า 
๒. นางณภัทร  สุเทียนทอง 
๓.นายสักรินทร์  แปงใจ 
๔. นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า 
๕.น.ส.รัชธิดา  สุโพธิ์ขัน 
๖.น.ส.ณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม 
๗.น.ส.วิไล  ศิริ 
๘. น.ส.ฑิตฐิตา  บุญประสพ 
๙.นายพิเศษ  พายัพ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

นักเรียน 

 
 



 
 

๔.  S.๗  ชุมชนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม   ส่ งผล ให้ นั ก เรียนอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕ .  S. ๑ ๐   โค ร งส ร้ า ง พ้ื น ฐ าน ฐ าน ระบ บ
สาธารณูปโภคดี  ส่งผลให้นักเรียนได้รับบริการ
สาธารณูปโภคด ี
 
๖. S. ๑๑  การคมนาคมและการติดต่อสื่อสารใน
ชุมชนสะดวก  ส่งผลให้การประสานงานระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนเป็นไปด้วยดี 
 

๔.  S. ๘  การกระจายรายได้ของประชากรอยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างต่ า  ส่งผลต่อการสนับสนุนด้าน
การเงินเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
๕.  S. ๙   สภาพของชุมชนและลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์เป็นภูเขา ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่
ดี  ราคาตกต่ า  ส่งผลต่อการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ด้านสังคมและวัฒนธรรมปรากฏว่า  เป็นโอกาสให้โรงเรียน
พัฒนาได้อย่างตามศักยภาพ 
 
   ๒.๑.๑.๒  ด้านเทคโนโลยี (T) 
โอกาส อุปสรรค 
๑. T.๔  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท าให้มี
ความต้องการบริโภคเทคโนโลยี  ส่งผลให้โรงเรียน
ต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ 
๒. T. ๕  คอมพิวเตอร์มีราคาถูกลงท าให้โรงเรียน
สามารถจัดซื้อจัดหามาใช้ในการสอนนักเรียนได้ 

๑. T.๑  ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี  โดยเฉพาะ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร  ท าให้ ผลผลิต
การเกษตรสูงขึ้น ราคาผลผลิตตกต่ า  ส่งผลต่อการ
สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน 
๒ . T. ๒   ค ว าม รู้ แ ล ะ วิ ท ย าก ารต่ า งๆ แล ะ
ความก้าวหน้าในการวิจัยพัฒนาจากภายนอกไม่ได้
เข้ามามีบทบาทต่อโรงเรียน  ส่งผลให้โรงเรียนไม่ได้
รับการความก้าวหน้าในงานวิจัย 
๓. T. ๓  เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและการจัดการ
เทคโน โลยีสารสนเทศเข้ามามี อิทธิพลรอบๆ
โรงเรียนน้อย  ส่งผลให้การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
สื่อสารและการจัดการเทคโนโลยีระหว่างภายนอก
และโรงเรียนเกิดข้ึนน้อย 

 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านเทคโนโลยีปรากฏว่า  เป็นอุปสรรคในการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา 
 



 
 

   ๒.๑.๑.๓  ด้านเศรษฐกิจ  (E) 
โอกาส อุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โอกาส 

๑. E. ๑  อัตราการขยายตัวของประเทศลดต่ าลง  
ส่งผลต่อการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนที่มีต่อ
โรงเรียนลดลง 
๒. E. ๒  ผลผลิตมวลรวมทั้งประเทศมีมากแต่ราคา
ตกต่ าท าให้ประชาชนมีรายได้ลดลง  ส่งผลให้
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนน้อยลง 
๓. E. ๓  อัตราการว่างงานของประชาชนเพ่ิมขึ้น 
ภาวการณ์จ้างงานลดลงและค่าแรงงานไม่สมดุลกับ
เศรษฐกิจ  ท าให้ผู้ปกครองมีรายได้ลดลง  ส่งผลให้
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนน้อยลง 
อุปสรรค 

 ๔. E.๔  โครงสร้างทางรายได้ลดต่ าลง  แต่ภาวะ
เงินเฟ้อสูง  ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนลดลง 
๕. E . ๕  ภาระการใช้จ่ายของรัฐบาลเพ่ิมมากขึ้น  
ท าให้การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาได้ไม่
มาก  ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ด้านเศรษฐกิจปรากฏว่า  เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน
ของโรงเรียนอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
   ๒.๑.๑.๔  ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 
โอกาส อุปสรรค 
๑. P. ๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก  ส่งผลให้โรงเรียนมีแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการศึกษา 
๒. P. ๒  พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ส่งผลให้ครูเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓. P. ๓  อบต.เข้ามามีส่วนร่วมการศึกษา โดย
สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

๑. P. ๔   ความขัดแย้ งและความรุนแรงทาง
การเมืองในด้านความคิดและการปฏิบัติงาน  ท าให้
มี การปรับ เปลี่ ยนผู้ บ ริห ารระดับสู งของทาง
กระทรวงศึกษาธิการบ่อย  ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนสับสนและล่าช้า 
๒. P. ๕  พฤติกรรมทางการเมืองในทางไม่ดีมีมาก 
เช่น การทุจริต การแสวงหาผลประโยชน์ การมี
อิทธิพลท าให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อผู้ปกครองและ
นักเรียน  ส่งผลให้นักเรียนน าพฤติกรรมที่ ไม่ดี
เหล่านั้นไปใช้ 



 
 

 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ด้านการเมืองและกฎหมายปรากฏว่า  เป็นโอกาสให้
โรงเรียนได้ปฏิรูป พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
 ๒.๑.๒  สภาพแวดล้อมภายใน 
  ๒.๑.๒.๑  ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน (S๑) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. S๑.๑  ผู้บริหารและครูมีการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับชุมชนและร่วมกันพัฒนาการศึกษา  ส่งผลให้
โรงเรียนด าเนินการจัดการศึกษาเป็นไปตามความ
ต้องการของชุมชน 
๒. S๒.๒  โรงเรียนจัดให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กร
ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายวางแผนด าเนินงานและประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาในรูปของคณะกรรมการ  ส่งผลให้
โรงเรียนด าเนินการจัดการศึกษาเป็นไปตามความ
ต้องการของชุมชน 
๓. S๓.๓  โรงเรียนก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรภายในโรงเรียนได้ เหมาะสม  ชัดเจน  
ส่งผลให้โรงเรียนด าเนินงานต่างๆ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
๔. S๔.๔  โรงเรียนจัดระบบการควบการประกัน
คุณภาพการศึกษาและระบบการควบคุมภายใน  
ด าเนินการในรูปคณะกรรมการ  ส่งผลให้สามารถ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย  
และเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

 

 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้าน โครงสร้างและนโยบายของโรงเรียนปรากฏว่า  เป็นจุด
แข็งท าให้โรงเรียนสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 



 
 

  ๒.๑.๒.๒  ด้านการบริหารและผลผลิต (S๒) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. S๒.๑  ผู้เรียนส่วนมากมีความรู้ทักษะขั้นพ้ืนฐาน
ตามหลักสูตรขั้น พ้ืนฐานอยู่ ในระดับปานกลาง  
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปาน
กลาง 
๒. S๒.๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์
และมีวิสัยทัศน์อยู่ในระดับ  พอใช้  ส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ พอใช้ 
๓.S๒.๓  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี  ส่งผลให้ให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดี 
๔. S๒.๔ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
อยู่ในระดับ พอใช้  ส่งผลให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานในระดับ  พอใช้ 
๕. S๒.๕ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตอยู่ ในระดับดี  ส่ งผลให้ ให้ผู้ เรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดี 
๖ . S๒ .๖  ผู้ เรี ยนมี สุ ขนิ สั ย  สุ ขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดีอยู่ในระดับดี ส่งผลให้ให้ผู้ เรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดี 
๗. S๒.๗ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรีและกีฬาอยู่ ในระดับดี ส่งผลให้ให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดี 

๑. S๒.๘ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี
ในกลุ่มทักษะในระดับชั้น ป.๓ และ ป.๖ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง 

  
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการบริหารและผลผลิตปรากฏว่า  เป็นจุดแข็งให้โรงเรียนสามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 
   
 
 



 
 

๒.๑.๒.๓  ด้านปัจจัยท่ีเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพบุคคล (M๑) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. M๑.๑  โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน รู้เป้าหมายของการจัด
การศึกษาและเป้าหมายของหลักสูตรอยู่ในระดับดี 
ส่งผลโรงเรียนมีบุคลากรมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานในระดับด ี
๒. M๑.๒ โรงเรียนมีบุคลากรที่สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อยู่ในระดับพอใช้  ส่งผลโรงเรียนมี
บุคลากรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ
พอใช้ 
๓. M๑.๓ โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความสามารถ
ประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงและอิง
พัฒนาการของผู้เรียน สามารถวินิจฉัยจุดเด่น จุด
ด้อย ของผู้ เรียนอยู่ในระดับดี  ส่งผลโรงเรียนมี
บุคลากรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี 
๔. M๑.๔ โรงเรียนมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถตรงกับงานที่ รับผิดชอบและครู
เพียงพออยู่ในระดับดี ส่งผลโรงเรียนมีบุคลากรมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี 
 

 

 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านปัจจัยที่เก่ียวกับปริมาณและคุณภาพบุคคลปรากฏว่า  เป็น
จุดแข็งส่งผลให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  ๒.๑.๒.๔  ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (M๒) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. M๒.๑ โรงเรียนมีระบบการวางแผนการบริหาร
งบประมาณ  การเงิน บัญชีและสินทรัพย์  อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การบริหารงบประมาณเกิด
ประโยชน์และโปร่งใส ไม่มีความเสียงที่มีนัยส าคัญ 
๒. M๒.๒ โรงเรียนมีแผนการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้โรงเรียนใช้
งบประมาณอย่าสงประหยัด คุ้มค่า  และโปร่งใส  

 

 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านประสิทธิภาพทางการเงินปรากฏว่า  เป็นจุดแข็ง  ส่งผลให้
โรงเรียนพัฒนาการจัดการศึกษามีคุณภาพทุกด้าน 
 
  ๒.๑.๒.๕  ด้านปัจจัยท่ีเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน (M๓)  
จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. M๓.๔ โรงเรียนมีแหล่งบริการด้านการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอ  ส่งผลให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๒. M๓.๕ โรงเรียนมีอาคารสถานที่ เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้  ส่งผลให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

๑. M๓.๑ โรงเรียนมีเอกสาร สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ปริมาณน้อยไม่ทันสมัย  ส่งผลให้การปฏิบัติงานและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขาดประสิทธิภาพ 
๒. M๓.๒ โรงเรียนมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาที่ทันสมัย น้อยไม่เพียงพอ  ส่งผลให้ผู้เรียนขาด
โอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๓. M๓.๓ โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย  ส่งผลให้ผู้เรียน
สืบค้นข้อมูลความรู้ด้วยตนเองไม่หลากหลาย 

  
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านปัจจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานปรากฏว่า  เป็น
จุดอ่อนส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถหาความรู้ได้อย่างกลากหลาย 
 
 
 
 
 
 



 
 

  ๒.๑.๒.๖  ด้านบริหารจัดการ (M๔)  
จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. M๔.๑ โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ คล่องตัว รวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้  
ส่งผลให้การด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
๒. M๔.๒ ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ ในการ
บริหารจัดการ มีภาวะผู้น าและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  
ส่งผลให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองในด้าน
ต่างๆสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ 
๓. M๔.๓  ผู้ บริหารก ากับ  ติดตาม นิ เทศการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
๔. M๔.๔ โรงเรียนมีการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายใน  ส่งผลให้คุณภาพการบริหารจัดการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์
๕.M๔.๕ โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ 
กระตือรือร้นในวิชาชีพน ามาพัฒนางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๕. M๔.๕ โรงเรียนได้ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  ส่งผลให้โรงเรียนสามารถปรับปรุงพัฒนา
งาน  พัฒนาบุคคลเป็นไปตามความต้องการของ
ชุมชน 

๑. M๔.๖ โรงเรียนขาดแผนกลยุทธ์  ส่งผลให้การ
บริหารจัดการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในด้านการบริหารจัดการปรากฏว่า  เป็นจุดแข็งของโรงเรียนท าให้การ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
สรุป 
  

ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปรากฏว่า  โรงเรียนบ้านทับกี่มีอุปสรรคสภาพแวดล้อมภายนอกมากกว่า
โอกาส  แต่มีจุดแข็งจากสภาพแวดล้อมภายในมากกว่าจุดอ่อน  สถานะของโรงเรียนเมื่อน ามาวิเคราะห์ 
(SWOT)  แล้วอยู่ในลักษณะที่  “ไม่เอื้อแต่แข็งตัว” 
 
 
 
 



 
 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียน  (จุดเด่น  จุดด้อย  โอกาสและข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงาน) 

ด้านผู้บริหาร 
 จุดเด่น 
 ๑.   ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  มีวิสัยทัศน์ เป็นแบบอย่างที่ดี มีความสามารถด้านวิชาการและการบริหาร
จัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์สามารถกระตุ้นให้ คณะครู และกรรมการสถานศึกษามีความตระหนักและพยายาม
สร้างแผนยุทธศาสตร์การบริหารคุณภาพท่ีจะน าโรงเรียนบ้านทับกี่ไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดขึ้น 

๒. ผู้สอนมีความสามัคคีมีความสามารถในการจัดสาระการเรียนรู้โดยการบูรณาการสาระการเรียนรู้
ร่วมกันได้ดีสามารถที่จะพัฒนาเป็นรูปแบบที่เหมาะสมโดยร่วมมือกันวิเคราะห์และบริหารหลักสูตรสาระการ
เรียนรู้ให้มีความกลมกลืนเป็นรูปธรรมได้ 
 ๓.  โรงเรียนมีภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม รายรอบด้วยพ้ืนที่เกษตรกรรมมีภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ในสาระการงานอาชีพซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นหลักสูตรสาระท้องถิ่นได้ 
 ๔. กรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนดีมากหากมีการระดม
สมองและแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่ างจริงจังมีการจัดระเบียบการบริหารงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาให้สามารถเกิดผลในทางปฏิบัติของการมีส่วนร่วมการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาก
ขึ้น  
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ควรจัดท าแผนพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรในด้านการบริหารเชิงคุณภาพ เช่น  หลักสูตรผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง  หลักสูตรการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ   เป็นต้น  เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพและองค์ความรู้
ของผู้บริหารและบุคลากร  ให้สามารถบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ไปสู่ผลส าเร็จ 
 ๒. ควรมีแผนงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสาระท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม  มีองค์กรประกอบ
ของหลักสูตรครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ เพ่ือใช้เป็นทางเลือกในการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียนตาม
ความสนใจและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓. ควรจัดท าเครื่องมือประเมินประสิทธิผลและความพึงพอใจ  ต่อระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
ของผู้บริหารและกรรมการสถานศึกษา  เพ่ือน าข้อมูลที่เป็นสารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 ๔. ควรมีแผนงานพัฒนากระบวนการวิจัยให้แก่คณะครู เพ่ือให้มีความสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนของครูที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ด้านครู 
 จุดเด่น 
 ๑. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น และการเข้ารับการอบรมสัมมนา 
 ๒. พัฒนาครูผู้สอนให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยจัดให้มีการศึกษาดูงานในโรงเรียน
ต้นแบบตลอดจนเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์มากข้ึน 
 ๓. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๔. พัฒนาครูให้มีจรรยาบรรณตามาตรฐานวิชาชีพครู 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น และการเข้ารับการอบรมสัมมนา 
 ๒. พัฒนาครูผู้สอนให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยจัดให้มีการศึกษาดูงานในโรงเรียน
ต้นแบบตลอดจนเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์มากข้ึน 
 ๓. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๔. พัฒนาครูให้มีจรรยาบรรณตามาตรฐานวิชาชีพครู 
ด้านผู้เรียน(ระดับปฐมวัย  - ประถมศึกษา -มัธยมศึกษา) 
 จุดเด่น 
 ๑. พัฒนาและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้  รู้จักวิเคราะห์ศึกษาด้วยตนเอง 
 ๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและความต้องการของแต่ละคน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านได้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 ๔. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและรู้เท่ากัน การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ และสรุปความคิด
อย่างเป็นระบบและทักษะการคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ  ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   

 ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน    
๑. จ านวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและไม่ตรง

กับวิชาเอกและความถนัด 
๒. ระยะทางห่างไกลจากแหล่งเรียนรู้ของครูและนักเรียน 
๓. การติดต่อล าบาก  การรับสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตช้าไม่ทันเหตุการณ์  สัญญาณโทรศัพท์

หายเป็นบางครั้ง 
๔. นักเรียนมาจากหลายหมู่บ้านท าให้การควบคุมล าบากบ้างบางขณะ 



 
 

๓. บทบาทหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
      ๑.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีดังนี้ 
๑.๑  ด้านวิชาการ 
 ๑.๑.๑  ให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของผู้เรียน  ชุมชนและท้องถิ่น 
 ๑.๑.๒  ให้ข้อเสนอแนะ  และส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  กระบวนการ
เรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ  เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๑.๒  ด้านงบประมาณ 
 ๑.๒.๑  ให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งและการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
 ๑.๒.๒  ให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะในการออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารการเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษาหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามที่
กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ฯลฯ  ก าหนด 
๑.๓  ด้านการบริหารงานบุคคล 
 ปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจ
หนา้ที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑.๔  ด้านการบริหารทั่วไป 
 ๑.๔.๑  ให้ความเห็น  เสนอแนะ  และให้ค าปรึกษาในการจัดท านโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวมทั้งความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 ๑.๔.๒  รับทราบ  ให้ความเห็น  และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
กิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ  ค าสั่ง  ตลอดจนนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวมทั้ง
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 ๑.๔.๓  ให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะ  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษารวมทั้งปกครองดูแลบ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาตามที่
กฎหมาย  ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 ๑.๔.๔  ให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษาในการออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  แนว
ปฏิบัติ ฯลฯ  ในการด าเนินงานด้านต่างๆของสถานศึกษา  ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 ๑.๔.๕  ให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะ  และให้ค าปรึกษาในการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้าง
ความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น 
 ๑.๔.๖  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา  ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ฯลฯ  
ก าหนด  ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

๒.  ผู้บริหาร 
 ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ 
 ๒.๑  พัฒนาคุณภาพตนเองให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร  
๑๒  ข้อ 
 ๒.๒  วางแผน  ก าหนดนโยบายจัดองค์กรให้สนองตอบภารกิจและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
 ๒.๓  จัดระบบงานบริหารและมอบหมาย  สนับสนุน  ส่งเสริมให้ครูและบุคคลปฏิบัติภารกิจให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและแผนงานของสถานศึกษา 
 ๒.๔  ควบคุม  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบความถูกต้อง  สรุปและประเมินผลการบริหารจัดการ  
รายงานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาต่อต้นสังกัด 
 ๒.๕  อ านวยความสะดวกในการด าเนินการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 ๒.๖  บริหารจัดการภายใต้การก ากับ  ดูแลของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๒.๗  ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับทุกฝ่ายทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือประโยชน์ใน
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.  ครู 
 ๓.๑  พัฒนาคุณภาพตนเองให้เป็นมืออาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  ๑๑  ข้อ 
 ๓.๒  ประพฤติปฏิบัติงานตามวินัยข้าราชการ 
 ๓.๓  ศึกษาท าความเข้าใจ  ร่วมมือ  ปฏิบัติตามนโยบาย  จุดเน้น  ยุทธศาสตร์และข้อตกลงต่างๆที่
ก าหนดไว้ในธรรมนูญ 
 ๓.๔  ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพ่ือร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
 ๓.๕  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายและช่วยเหลือกิจการต่างๆของสถานศึกษา 
๔.  ผู้ปกครอง 
 ๔.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบาย  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔.๒  ให้ข้อเสนอแนะ  ร่วมปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔.๓  ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ  ทรัพยากร  และวิธีการต่างๆ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔.๔  ร่วมมือกับสถานศึกษาดูแลควบคุมพฤติกรรมและติดตามผลการศึกษาเล่าเรียนของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๔.๕  ติดต่อกับสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อทราบและร่วมแก้ปัญหาต่างๆของสถานศึกษา 
๕.  นักเรียน 
 ๕.๑  นักเรียนพึงระลึกเสมอว่าตนเป็นนักเรียนต้องประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
สถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 



 
 

 ๕.๒  นักเรียนทุกคนพึงปฏิบัติตนให้สมกับสภาพและวัย  เป็นคนดีมีความขยันหมั่นเพียร  ซื่อสัตย์  
สุจริต  มีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยน  มีสัมมาคารวะต่อบิดามารดา ครู อาจารย์และบุคคลทั่วไป 
 ๕.๓  นักเรียนต้องมาโรงเรียนตามก าหนดเวลาของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ  หากมีการหยุดเรียนด้วย
สาเหตุใดก็ตามจะต้องแจ้งให้ครูทราบ  โดยมีผู้ปกครองลงชื่อรับรองในใบลานั้น 
 ๕.๔  นักเรียนพึงดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน  อาคารสถานที่  ช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน 
 ๕.๕  นักเรียนพึงระลึกเสมอว่าหน้าที่หลักของนักเรียนคือ การศึกษาหาความรู้ไม่ก่อเหตุ 
 ๕.๖  นักเรียนพึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ครอบครัวและหมู่คณะ  ช่วยกันส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
 ๕.๗  นักเรียนพึงปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมเพ่ือรักษาชื่อเสียงของตนเอง  ครอบครัว  และโรงเรียน
อย่างเคร่งครัดโดยละเว้นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
 ๕.๘  นักเรียนเป็นผู้ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน 
 ๕.๙  นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๕.๑๐  นักเรียนต้องช่วยกันประหยัดและรักษาทรัพย์สินของตนและส่วนรวม 
 ๕.๑๑  นักเรียนพึงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมไทยรวมทั้งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
 ๕.๑๒  นักเรียนพึงตระหนักถึงโทษของสารเสพติดและโรคเอดส์ 
 ๕.๑๓  นักเรียนต้องประพฤติชอบด้วยกาย  วาจา  ใจ 
 ๕.๑๔  นักเรียนต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก้าวทันตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 ๕.๑๕  นักเรียนพึงรักษาสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย  จิตใจ  และอารมณ์ 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
ตอนที่  ๒ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
๒.๑ ผลการประเมินคุณภาพจาก  สมศ. รอบท่ี  ๓   ระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  : ระดับปฐมวัย 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ าห นั ก

คะแนน 
คะแนน
ที่ได้ 

ร ะ ดั บ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

๓๕.๐๐ ๓๓.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๘๓ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐  ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

                  *  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่  ๘๐  คะแนนขึ้นไป                                    ใช่    ไม่ใช ่    



 
 

                  *  มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย  ๑๐  ตัวบ่งชี้  จาก  ๑๒ ตัวบ่งชี ้                         ใช่     ไม่ใช่ 

                * ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่    ไม่ใช่ 
 
       ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

                              สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมาตรฐาน 
 
 จุดเด่น  

     ๑.ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑. เด็กมีน้ าหนัก   ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์   สามารถเคลื่อนไหว  วิ่งเล่น  

กระโดดได้ โดยไม่เหนื่อยง่าย   ตบมือ  เคาะไม้ตามจังหวะและเสียงเพลงได้  ทรงตัวได้ดี  ใช้มือหยิบจับ   รับ
โยนลูกบอลและสิ่งของได้อย่างคล่องแคล่ว 

๒. เด็กแสดงออกในด้านอารมณ์และจิตใจอย่างเหมาะสม   สามารถบอกความต้องการหรือความ
พอใจของตนเอง   มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและเพ่ือนขณะปฏิบัติกิจกรรม   มีความมุ่งมั่นตั้งใจท ากิจกรรมต่าง 
ๆ จนส าเร็จ  เล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้  ชื่นชอบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีความชื่นชมต้นไม้  
ดอกไม ้

๓.เด็กมีการประหยัด   รู้จักรับประทานอาหาร   นม  และน้ าในปริมาณที่ตนเลือกและใช้ของที่มีอย่าง 

มีคุ้มค่า 

๔.เด็กมีทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการทุกด้าน  และมีความรู้พ้ืนฐานสมวัย   พร้อมที่จะศึกษาในช่วงชั้น 

ต่อไป 

๕. สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ 
ของการจัดตั้งสถานศึกษา  กล่าวคือ  สถานศึกษาด าเนินงานประสบผลส าเร็จในโครงการและกิจกรรม  ส่งผล
ให้เด็กบรรลุตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  เด็กได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้  ความเข้าใจในเบื้องต้นของ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สถานศึกษาด าเนินการอยู่  เช่นการเลี้ยงปลา  การเพาะเห็ดนางฟ้า   การ
ปลูกผักสวนครัว  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ   อันเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการด ารงชีวิตในปัจจุบัน  ส่งผลให้
สถานศึกษาได้รับการรับรองการประเมินและยกย่องให้เป็น  “สถานศึกษาพอเพียง”  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕   
จาก สพป.เลย เขต ๓  ได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้
สหกรณ์   ปี ๒๕๕๔ 

๖. สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา   
คือเด็กมีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตที่ดี  มีระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรมมี
กิริยามารยาทเรียบร้อย  รู้จักกาลเทศะ  เห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย  เป็นไปตามเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  บรรลุตามจุดเน้น  จุดเด่นของสถานศึกษา   และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน  และท้องถิ่น  คือ 
เด็กได้รับการปลูกฝัง  ความมีระเบียบวินัย  เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  เป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน 

 

    

    

    



 
 

๗. สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  คือโครงการ 

โรงเรียนดี   มีคุณธรรมน้อมน าตามรอยพ่อ  เด็กระดับการศึกษาปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาคุณธรรม   
จริยธรรมพัฒนาจิตใจให้รู้บาป  บุญ  คุณโทษ  เป็นผู้มีจิตอาสา   รู้จักรับผิดชอบ  รู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิต   บ้าน วัด และโรงเรียนได้ร่วมมือกันใก้ลชิดในการดูแลนักเรียน  
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน  ได้รับการยอมรับจากชุมชน  และหน่วยงานต่าง ๆ  
     ๒.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ๑. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา   ผู้บริ หาร
สถานศึกษา  สนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา   แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการประสานงานกับผู้ปกครองเด็กช่วยกันดูแลแก้ไข
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นเสนอแนะ  และ
ให้ค าปรึกษาในการจัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษา   ให้ความเห็นข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษาในการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษารวมทั้งผู้ปกครองดูแลบ ารุงรักษาใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์ของ
สถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 

 ๒. สถานศึกษาได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  ผลการประเมินมีคุณภาพ
ดี  จัดกลุ่มต้องรักษามาตรฐาน    ได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีตามมาตรการที่น ามาปรับปรุงและ
พัฒนาเพ่ือมุ่งไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพตามกลุ่มสถานศึกษา  โดยใช้ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง   มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต้อนสังกัดเป็นลายลักษณ์
อักษร  มีการด าเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) ผลจากการพัฒนาคุณภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   ปรากฏผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายร้อยละ  ๙๐.๐๐   เด็กมีความรู้ความสามารถเป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักสูตรที่ก าหนดและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   สามารถรักษามาตรฐานไว้ได้  มีผลกระทบที่
ดีต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) 
     ๓.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 เด็กมีทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการด้านสติปัญญาเกี่ยวกับการคิด   การใช้ภาษาการสังเกต  การ
จ าแนกและการเปรียบเทียบ   จ านวน  มิติสัมพันธ์ และเวลา ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็กไม่
เพียงพอ 

     ๔.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

 สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในทั้ง  ๘   ขั้นตอน ของกระบวนการด าเนินงาน
ในรอบ   ๓  ปี ที่ผ่านมา  ได้แก่  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   การจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาของสถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)  จัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 



 
 

  จุดที่ควรพัฒนา 

     ๑.ด้านผลการจัดการศึกษา 

 เด็กบางส่วนใฝ่รู้ในเรื่องรอบตัวไม่เหมาะสมตามวัย   เนื่องจากได้รับการฝึกให้สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ผ่านกิจกรรมและสื่อที่หลากหลายในโอกาสต่าง ๆ  ยังไม่เพียงพอ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่ฝึกให้รู้จักตั้ง
ค าถามประเภทอะไร   ท าไม   อย่างไร  ที่ไหน  เมื่อไหร่   และมีความคิดรอบยอดเก่ียวกับสิ 
  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ไม่
เหมาะสมตามวัน   เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐาน  เช่น  สี  จ านวน ขนาด ต าแหน่ง  
การเปรียบเทียบ ตามประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับยังไม่เพียงพอ 

      ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

 -ไม่มี 

       ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 -ไม่มี 
        ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

 -ไม่มี 
โอกาส 

๑. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วน 
ต าบลอิปุ่ม  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลอิปุ่ม  วัดบ้านทับกี่  วัดบ้านผักเน่า   และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  ๒.สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชน์ชาวบ้านที่มีอยู่อย่างหลากหลาย
มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน 
อุปสรรค 
 ๑.เส้นทางการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านกับสถานศึกษาเป็นเส้นทางลาดชันขึ้นภูเขาและถนนเป็นดิน
ลูกรังเป็นอุปสรรคกับนักเรียนส่วนหนึ่งที่ต้องเดินทางมาโรงเรียนด้วยรถยนต์โดยสารรับจ้างประจ าทาง 
 ๒.สถานศึกษามีระยะทางจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓  ถึง  ๔๑  
กิโลเมตร   จึงไม่สะดวกกับการติดต่อประสานงานเป็นอย่างยิ่ง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์   และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑.ด้านผลการจัดการศึกษา 
    ๑) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย   โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ  กิจกรรมการเคลื่อนไหว
และจังหวะ  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ   กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) 
ดีอยู่แล้วแต่เด็กควรได้รับการเสริมสร้างสุขนิสัยในเรื่องการรักษาความสะอาดเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง  เช่น  การ
รักษาความสะอาดร่างกาย  เล็บ  ผม  เสื้อผ้า  สร้างลักษณะนิสัยการล้างมือ  ก่อนรับประทานอาหาร  หลังเข้า
ห้องน้ า  แปรงฟันหลังอาหารทุกม้ือ  เป็นต้น 



 
 

 ๒) เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย   โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหน่วยตัวเรากิจกรรม
สร้างสรรค์ในการวาดภาพ  ปั้น  ประดิษฐ์  กิจกรรมการเล่นเกม  ดีอยู่แล้ว   แต่เด็กควรได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ   เพ่ิมมากขึ้น   โดยจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว  กิจกรรมเสรี   กิจกรรม
กลางแจ้ง  และกิจกรรมเสริมประสบการณ์  อย่างสม่ าเสมอ   และต่อเนื่อง 
 ๓)  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย   ด้วยการจัดกิจกรรม  ๖  กิจกรรมหลัก  กิจกรรมสอดแทรก
คุณธรรมดีอยู่แล้ว   แต่เด็กควรได้รับการส่งเสริมเพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  เพ่ือเสริม
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนตามวัย  โดยจัดมุมต่าง ๆ ในชั้นเรียนเพ่ิมขึ้น  เช่นมุมบ้าน   มุมผลงานของฉัน  มุม
วิทยาศาสตร์  มุมบล็อก  เป็นต้น 
 ๔) เด็กควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอ่าน   การเขียน  การทดลอง  ความรู้ 
เรื่องรอบตัว   ความคิดรวบยอด   การทดลองวิธีการใหม่ ๆ  ทักษะในการสื่อความหมายได้ถูกต้องเหมาะสม
ตามวัยมากยิ่งขึ้น โดยการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการท างานศิลปะ  เล่าเรื่อง  เล่นเกมภาษา ทดลอง
เรื่องที่เด็กๆสนใจ   จัดมุมหนังสือเพ่ือกระตุ้นจูงใจ   พร้อมทั้งจัดให้มีมุมหนังสือส าหรับเด็กอย่างเพียงพอในมุม
หนังสือ 
 ๕) เด็กมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในขั้นต่อไป  โดยที่เด็กได้รับประสบการณ์การจัดกิจกรรมทั้ง ๖  
กิจกรรมหลักนั้นดีอยู่แล้ว   แต่เด็กควรได้รับการพัฒนาให้ทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
รู้จักคิด  การใช้ภาษา   การสังเกต  การจ าแนกและการเปรียบเทียบ   จ านวน   มิติสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้มาก
ยิ่งขึ้นและให้มีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก  รวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ
รอบตัวเด็กอย่างต่อเนื่อง 
 ๖) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณืธาน/วิสัยทัศน์   พันธกิจ  และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา  และเป็นไปตาม  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  คือเด็กได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้
ความเข้าใจในเบื้องต้นของแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สถานศึกษาด าเนินการดีอยู่แล้ว แต่เด็กควรได้รับ
การปลูกฝังอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาต่อไป 
 ๗) เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย  ได้รับการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา   คือสุขภาพดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  โดยใช้กิจกรรมต่าง ๆสร้างการเรียนรู้   ซึ่งสถานศึกษา
ปราบผลส าเร็จในการด าเนินการดีอยู่แล้ว   แต่สถานศึกษาควรพัฒนาเด็กต่อไปโดยปรับปรุงสนามกีฬาและ
สนามเด็กเล่น   จัดกิจกรรมนันทนาการในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 
 ๘)  สถานศึกษามีผลการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา   โดยมุ่งให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม  น้อมน าตามรอยพ่อ  ซึ่งเป็นโครงการและมีกิจกรรมที่ดีอยู่แล้ว  แต่สถานศึกษาควรด าเนินการไป
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  โดยเพ่ิมกิจกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดจากการระดมความคิดจากหลายๆ ฝ่ายที่กระตุ้น
สร้างแรงจูงใจเพ่ือน าไปสู่พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี   พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนใน
เรื่องของคุณธรรม   จริยธรรม  การประหยัด   อดออมในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถาวร 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    ๑) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีอยู่แล้ว  แต่
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการให้ชัดเจน  



 
 

โดยจัดสัมมนาให้เข้าใจในบทบาทที่ส าคัญ  โดยเฉพาะการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา   การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม   กระบวนการเรียนรู้   แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสถานศึกษาควรจัดห้องพยาบาลของเด็กระดับปฐมวัยให้เป็นสัดส่วนโดยแยกต่างหากจากผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ๒) สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐาน  โดยมีกิจกรรมการอ่านและ
การเรียนรู้   กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพ่ือพัฒนาเด็กให้มีการคิดอย่างมีระบบ   และโครงการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีอยู่แล้ว   แต่สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมี
กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น   โดยจัดกิจกรรมที่แปลกใหม่และเป็นที่
น่าสนใจของเด็ก   เน้นการสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆรอบตัว  และใช้สื่อทางเทคโนโลยีประกอบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ทุกครั้ง 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ เน้นเด็กเป็นส าคัญ   โดยมี
พัฒนาการด้านร่างกาย   ด้านอารมณ์และจิตใจ  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา  และตอบสนองต่อธรรมชาติและ
พัฒนาของเด็กด้วยการจัดกิจกรรมหลัก   ๖   กิจกรรมนั้นดีอยู่แล้ว แต่ครูควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้สื่อสารความคิดหรือประสบการณ์ของตนผ่านศิลปะ   ดนตรี   และการเคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ 
ให้มากยิ่งขึ้นและครูควรน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านไปใช้เพ่ือพัฒนาเด็กและพัฒนาแนวทางการ
จัดประสบการณ์  การเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
 ๔)  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      สถานศึกษามีผลการพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในดีอยู่แล้ว   และเพ่ือให้สถานศึกษา
มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง   สถานศึกษาจึงควรเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ผู้ประกอบการ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือปราชน์
ชาวบ้าน  เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   โดยมีการร่วมกันคิด   ตัดสินใจ   สนับสนุน  ส่งเสริม
และติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินงานให้มากขึ้นอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  : ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา น้ าหนัก

คะแนน 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๖๔ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๐๔ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๗๔ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๑.๖๔ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 



 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานตามโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

รวม ๑๐๐ ๘๖.๒๑ ดี 
 
             การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้   ตั้งแต่  ๘๐   คะแนนขึ้นไป                      ใช่         ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้รับดับดีขึ้นไปอย่างน้อย  ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้        ใช่        ไม่ใช่ 

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่        ไม่ใช่ 
         สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

                 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา         ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
จุดเด่น 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีน้ าหนัก  ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์   

ร้อยละ  ๙๕.๙๐  รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัย  ปลอดจากปัญหาทางเพศ   ยาเสพติด  และสิ่งมอมเมา  
เช่น  สุรา  บุหรี่  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น   ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ  คือมีความซาบซึ้ง  รับรู้ในคุณค่าหรือมี
อารมณ์ความรู้สึกในสิ่งที่ดีงามหรือไพเราะ   จากการฝึกฝนหรือซึมซับ  โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกหลักสูตร  เช่น  กิจกรรมศิลปะ ดนตรี / นาฎศิลป์  เป็นต้น 
      ๒) ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   ร้อยละ  ๙๖.๔๐  เป็นลูกที่ดีของพ่อ
แม่  หรือผู้ปกครองรู้จักช่วยเหลืองานบ้าน  มีพฤติกรรมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัว   เป็นนักเรียน
ที่ดีของโรงเรียน   คือ ไม่ท าตัวผิดระเบียบของโรงเรียน  ไม่ขาดเรียน  ไม่มาสาย  และไม่ออกจากการศึกษา

    

    

    

    



 
 

กลางคันเนื่องจากความประพฤติร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  มีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  เช่น
กิจกรรมจิตอาสาร่วมรณรงค์ป้องกันยุงลายร่วมบ าเพ็ญประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐและชุมชน  เช่นร่วมปลูก
ต้นไม้ให้กับชุมชนบ้านอิปุ่ม  นักเรียนมีความสุภาพ  นอบน้อม  ซื่อสัตย์สุจริต  รักษาทรัพย์สินส่วนรวมหรือข้าว
ของของตนเองไม่ให้สูญหาย  ประหยัดใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นไทย 
      ๓) ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐.๔๐   มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   ค้นหาความรู้จากการอ่านและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา  เช่นผู้เรียน
ปฏิบัติกิจกรรมจนงานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย   การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญ  
การท าไม้กวาดดอกหญ้า   ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   ข้อมูลและองค์ความรู้   น าความรู้ของตนเอง
ออกมาแสดง   อธิบายให้เพ่ือนในกลุ่มและเพ่ือนร่วมห้องรับรู้ร่วมกัน  ตามที่ตนเองหรือกลุ่มของตนเองรู้โดยไม่
ปิดบังข้อมูล   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆเช่น วัดบ้านทับกี่  
วัดบ้านผักเน่า  วัดโพนชัย  พระธาตุศรีสองรัก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทับกี่ และบ้านวังบอน  
น้ าตกตาดหมอก เป็นต้น 
      ๔) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  กล่าวคือ  สถานศึกษาด าเนินงานประสบผลส าเร็จในทุกโครงการและ
กิจกรรม   ส่งผลให้สถานศึกษาบรรลุตามอัตลักษณ์  คือ  “มีอาชีพ  มีรายได้ระหว่างเรียน”  ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   มีทักษะในงานเกษตร   โดยเฉพาะการเลี้ยงปลา   การ
เพาะเห็ดนางฟ้า  การปลูกผักสวนครัว   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ   และการร่วมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน   
อันเป็นพื้นฐานที่ดีในการด ารงชีวิตประจ า   ผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงาน  ได้น าออกจ าหน่ายเป็นเงินรายได้
ระหว่างเรียนอย่างสม่ าเสมอตลอดปี  ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการรับรองการประเมินและยกย่องให้เป็น  
“สถานศึกษาพอเพียง” ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จาก สพป.เลย เขต ๓  ได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ปี  ๒๕๕๔ 
      ๕)  สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา คือ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์  มีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในทุกระดับชั้น  มีกิริยามารยาทเรียบร้อย   รู้จักกาลเทศะ   เห็นคุณค่าและ
ภูมิใจในความเป็นไทยเป็นไปตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา   บรรลุตามจุดเน้น   จุดเด่นของสถานศึกษา   
และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชนและท้องถิ่น  คือผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน  เป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่  ไม่
ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคม 
      ๖)  สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  คือ 
โครงการโรงเรียนดี  มีคุณธรรมน้อมน าตามรอยพ่อ  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  พัฒนา
จิตใจให้รู้ บาป บุญ คุณ โทษ เป็นผู้มีจิตอาสา  รู้จักรับผิดชอบ  รู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การ
แก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิต  บ้าน  วัด และโรงเรียน ได้ร่วมมือกันใกล้ชิดในการดูแลนักเรียน   ผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ตามแผน  ได้รับการยอมรับจากชุมชน  และหน่วยงานต่าง ๆ เกียรติบัตรรางวัล
ดีเด่น กิจกรรมโรงเรียนออมทรัพย์ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยปี ๒๕๕๕ เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุหรือวัสดุในท้องถิ่น จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น



 
 

พ้ืนฐานปี ๒๕๕๓  กรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโล่เกียรติคุณ เพ่ือแสดงว่า
สถานศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ปี ๒๕๕๔  ค ายกย่องชมเชยจากผู้ปกครองและ
ชุมชนบ้านทับกี่ว่าเป็นผู้เรียนรู้จักการใช้จ่าย การออม มีน้ าใจช่วยเหลือผู้ อ่ืน รู้คุณค่าของเงิน รู้จักความ
พอเพียงและมีความซื่อสัตย์ 
 ๒.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ๑) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบกฎหมายที่ก าหนด จัดระบบบริหารให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ในการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน 
โดยการเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การฝึกปฏิบัติจริง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่
ดีงาม กิจกรรมเพ่ือสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ คณะกรรมการสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่น การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การให้ความเห็นชอบ
การจัดตั้งงบประมาณ การจัดท าแผนอัตราก าลัง และการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา สถานศึกษามีการวางผังการก่อสร้าง มีการปรับปรุงสนาม ปลูกต้นไม้ร่มรื่น น่าอยู่น่าเรียนมีรั้ว
ด้านหน้าโรงเรียน มีป้ายชื่อโรงเรียน ได้รับการตกแต่งและปรับปรุงทุกส่วนของบริเวณโรงเรียนให้ดูสวยงาม 
 ๒) สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐาน เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ปรากฏผลการด าเนินเป้าหมายร้อยละ ๘๕ ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพ
กายสุขภาพจิตที่ดี มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีความซาบซึ้งในศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่ดีงามเก่ียวกับความมีวินัยและความรับผิดชอบมีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร มีอัตลักษณ์ “มีอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน” และสถานศึกษาด าเนินการ ตามจุดเน้น จุดเด่นที่
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “ สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” ครูมีการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบน าสื่อเทคโนโลยีมาช่วยสอน เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
แบบเรียนส าเร็จรูปมาใช้ในการจัดกิจกรรมและผู้บริหารมีการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นให้เอ้ือต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีผลกระทบที่ดีต่อคุณภาพของ
สถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ ) 
 ๓.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ไม่มี 
 

 ๔.ด้านการประเมินคุณภาพภายใน 
   สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในทั้ง ๘ ขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานใน
รอบ ๓ ปีที่ผ่านมา ได้แก่ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ของสถานศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 



 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑.ด้านผลการจัดการศึกษา 
    ๑.)ผู้เรียนร้อยละ ๒๐ มีความสามารถยังไม่เพียงพอในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบที่น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ เพ่ือการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
   ๒.) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาษาไทย สังคมศาสนาและ
วัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ต ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 ๒.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    ไม่มี 
 ๓.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 มีครูร้อยละ ๑๙ การจัดการเรียนรู้ไม่เพียงพอในการจัดเตรียมและใช้สื่อ การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนยังมีน้อย วิธีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนยังไม่หลากหลาย
เพียงพอที่จะน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการเรียนรู้ 
 ๔.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
   ไม่มี 
โอกาส 

๑. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
อิปุ่ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอิปุ่ม วัดบ้านทับกี่ วัดบ้านผักเน่า และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีอยู่หลากหลาย 
มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
อุปสรรค 
 ๑.เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านกับสถานศึกษาเป็นทางลาดชันขึ้นภูเขาและถนนเป็นดินลูกรัง เป็น
อุปสรรคกับนักเรียนส่วนหนึ่งที่ต้องเดินทางมาโรงเรียนด้วยรถยนต์โดยสารประจ าทาง 
 ๒. สถานศึกษามีระยะห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ถึง ๔๑ กิโลเมตร 
จึงไม่สะดวกกับการติดต่อประสานงานเป็นอย่างยิ่ง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑.ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพจิตที่ดี โดยมีโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการพัฒนา
กิจกรรมดนตรี/นาฏศิลป์ ดีอยู่แล้ว แต่สถานศึกษาควรพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างสุขนิสัยในการรักษาความสะอาดร่างกายของตนเองและสามารถน าความรู้ไปแนะน าเพ่ือนๆโดยเฉพาะ
บุคคลในครอบครัวหรือในชุมชนได้อย่างถูกต้องตามหลักอนามัย 



 
 

 ๒. ผู้เรียนได้รับการอบรมจากสถานศึกษาให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และส่งเสริมให้ผู้เรียน
ร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยมีโครงการเรียนดี มีคุณธรรมน้อมน า
ตามรอยพ่อดีอยู่แล้ว แต่ผู้เรียนควรด าเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมุ่งมานะในการเรียนและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนให้มากขึ้น โดยให้ความใกล้ชิด ความอบอุ่นจนผู้เรียนไว้วางใจเพ่ือทราบถึงปัญหา
และร่วมกันแก้ปัญหาให้ผู้เรียนได้ 
 ๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาจัดบริการแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างเพียงพอดีอยู่แล้ว แต่สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่ง
เรียนรู้เหล่านั้นอย่างหลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริง จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ มีการประเมินผลการเรียนด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้  น าผลการประเมินมา
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ต่อเนื่อง เช่น การท ากิจกรรมโครงงานในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้มากข้ึน 
             ๔. ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ โดยการฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับการจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบ
ของสิ่งต่างๆ การจัดล าดับละเปรียบเทียบข้อมูล การวิจารณ์สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างมีเหตุผล การคิดนอกกรอบ การ
สร้างผลงานเขียน งานศิลปะ งานสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึก
แก้ปัญหา เช่น  แบบฝึก โครงงาน สรุปหรือรายงานจากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การเขียนเรื่อง
สั้น วาดภาพตามจิตนาการ ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยความคิดของตนเองให้มากข้ึน 
              ๕. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ซึ่งมีคุณภาพอยู่
ในระดับพอใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่มี
คุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศที่มี
คุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ให้มากขึ้น โดย การออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา และฝึกเรียนรู้ด้วยตนเอง 
              ๖. สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ ผู้เรียนมีอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียนซึ่งมี
โครงการเกษตรโรงเรียนละโครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีอยู่แล้วแต่ผู้เรียน  ควรได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดไป โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกและการปฏิบัติตนตามแนวทาง
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถาวร โดยเชิญวิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถอย่าง
หลากหลายมาร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้มากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตที่ดี
ต่อไปในอนาคต 
 ๗. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  คือ
สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม โดยใช้กิจกรรมต่างๆสร้างการเรียนรู้ ซึ่งสถานศึกษาประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินการดีอยู่แล้ว แต่สถานศึกษาควรพัฒนาผู้เรียนต่อไปโดยปรับปรุงสนามกีฬาและสนามเด็กเล่น  จัด



 
 

กิจกรรมนันทนาการในช่วงเวลาที่เหมาะสม ส่วนในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมควรเน้นการปฏิบัติอย่าง
จริงจังและการประกวดมารยามในชั้นเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 ๘. สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา โดยมุ่งให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม น้อมน าตามรอยพ่อซึ่งเป็นโครงการและกิจกรรมที่ดีอยู่แล้ว  แต่สถานศึกษาควรด าเนินการต่อไป
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา โดยเพ่ิมกิจกรรมใหม่ๆที่เกิดจากการระดมความคิดจากหลายๆฝ่ายที่กระตุ้นสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือน าไปสู่พฤติกรรมทีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนในเรื่องของ
คุณธรรม จริยธรรม การประหยัด อดออมในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถาวร 

๒.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
      ๑) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีอยู่แล้วแต่
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการครบภารกิจงานทั้ง  ๔   ด้าน  โดยเฉพาะงานด้านวิชาการ   ด้านงานบุคคล  และงานด้านบริหารงาน
ทั่วไปโดยการให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด้วยการ
อบรมสัมมนา   และศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จจากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน 
      ๒) สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานโดยมีโครงการและกิจกรรม
เพ่ือด าเนินการตามข้อเสนอแนะดีอยู่แล้ว   แต่สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีกระบวนการการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น  โดยการจัดกิจกรรมที่แปลกใหม่และเป็นที่น่าสนใจของผู้เรียน  เน้น
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองยังแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 
 ๓.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ครูควรเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม   น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ควรประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้   ซึ่งสถานศึกษาควรประเมินแบบวัด   แบบทดสอบ   ของครูทุกคน   ทุกภาค
การศึกษาเพ่ือให้เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน   ควรวิเคราะห์ผลการประเมิน
มาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ต่อเนื่อง  โดยส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม  ศึกษาดูงาน 
ตามสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จ 
 
 ๔.ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีผลการพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในดีอยู่แล้ว   แต่สถานศึกษาควรเปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ       ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ผู้ประกอบการ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือปราชญ์ชาวบ้าน  เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยมีการร่วมกันคิด  
ตัดสินใจ  สนับสนุน  ส่งเสริม  และติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินงานให้มากขึ้นอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 
๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายใน 



 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย   ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้ ดี   ดีมาก ดีเยี่ยมตามผลประเมิน 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการประเมิน 
๔ ๓ ๒ ๑ อ้างอิง 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

     

1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ /     

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 /    

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  /    

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร /     

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  /    

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  /    

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  /    
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  /    
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  /    
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  /    
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑ ๓.๒๐  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ      
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน /     

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา /     

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 /    

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ /     

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

/     

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

/     

เฉลี่ยนมาตรฐานที่ ๒ ๓.๘๓  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

/     

3.2  ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ /     
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  /    
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  /    
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

/     

เฉลี่ยนมาตรฐานที่ ๓ ๓.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ระดับคุณภาพ  ๓  มาตรฐาน ๓.๓๔ ระดับคุณภาพ ดีมาก 



 
 

๒.๓  ผลการประเมินจากการทดสอบระดับชาติ 
  ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับชาติ (N –T)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

สาระวิชา 
จ า น ว น
นักเรียน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ด้านภาษา ๑๐ ๔๗.๗๑  ๔๗.๗๑    

ด้านค านวณ ๑๐ ๔๓.๔๒  ๔๓.๔๒    

ด้านมีเหตุผล ๑๐ ๔๐.๕๗  ๔๐.๕๗    

 
 
ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับชาติ (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สาระวิชา 
จ านวน 
คน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

คณิตศาสตร์ ๒๒ ๒๖.๘๒ ๑๖.๑๓ ๒๖.๘๒    
ภาษาไทย ๒๒ ๕๑.๗๒ ๑๕.๐๕ ๕๑.๗๒    
วิทยาศาสตร์ ๒๒ ๓๖.๖๘ ๙.๓๑ ๓๖.๖๘    
ภาษาอังกฤษ ๒๒ ๒๖.๔๘ ๖.๐๖ ๒๖.๔๘    

 
ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับชาติ (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สาระวิชา 
จ านวน 
คน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่ ว น
เบี่ ย ง เบ น
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

คณิตศาสตร์ ๒๒ ๒๔.๓๖ ๑๑.๑๑ ๒๔.๓๖    
ภาษาไทย ๒๒ ๔๗.๒๓ ๑๕.๕๗ ๔๗.๒๓    
วิทยาศาสตร์ ๒๒ ๓๑.๖๔ ๑๐.๔๒ ๓๖.๖๔    
ภาษาอังกฤษ ๒๒ ๒๘.๗๓ ๕.๗๗ ๒๘.๗๓    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนที่  ๓ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ  ๓  ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 
 
 ๓.๑ วิสัยทัศน์   
 

คุณธรรมน าความรู้   พัฒนาสู่มาตรฐาน  ประสานองค์กรเครือข่าย    
เป้าหมายความเป็นเลิศ   เชิดชู ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
๓.๒ พันธกิจ  
 

๑. การศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ความต้องการของชุมชน  สังคม  

และประเทศชาติ 
๔. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ได้รับการพัฒนา

ความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 
๕.จัดภูมิทัศน์  อาคารเรียน  เป็นระเบียบสวยงาม  เพื่อเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
๓.๓ เป้าหมาย 
 

๑. นักเรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
๒. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
๓. นักเรียนทุกคนด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๔. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพตามาตรฐานวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๓.๔ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี ๒๕๖๒- ๒๕๖๔ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.ร้อยละของอัตราการเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับโดยรวม ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒.ร้อยละของอัตราการเข้าเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓.ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา ๑๒  ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระดับปฐมวัย 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔.ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา ๑๒  ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ระดับบังคับ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๕.ร้อยละของผู้เรียนแต่ละระดับท่ีมีคุณลักษณะตามมาตรฐานที่ก าหนด ๙๕ ๙๗ ๙๙ 
๖.ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก
การประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น 

๓ ๓ ๓ 

๗.ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๘.ร้อยละของโรงเรียนมีอัตราการขาดครูไม่เกินร้อยละ ๑๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๙.ร้อยละของโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานของ  สมศ.ใน
ระดับดีข้ึนไป 

๘๐ ๘๘ ๙๐ 

๑๐.ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณธรรมมีส านึกในความเป็นชาติไทย
และวิถีประชาธิปไตยสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๙๐ ๙๕ ๙๘ 

๑๑.รอ้ยละของโรงเรียนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้มาตรฐาน ๙๐ ๙๕ ๙๘ 
๑๒.ร้อยละของผู้บริการผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนที่พึงพอใจให้บริการ ๙๐ ๙๕ ๙๖ 
๑๓.ร้อยละของโรงเรียนคุณธรรมต้อนแบบวิถีพุทธต้นแบบโรงเรียนในฝัน
โรงเรียนมาตรฐานสากลผ่านมาตรฐานการประเมิน และเป็นแหล่งเรียนรู้ 

๙๐ ๙๕ ๙๘ 

๑๔.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณภาพการให้บริการประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการและ PMQA ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔ ๔ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี ๒๕๕๗–๒๕๕๙ 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑๕. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนรูปแบบใหม่(เกณฑ์การ
ประเมินของส านักงานเขตฯ) 

๕ ๕ ๕ 

๑๖.ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับ 
A๑ – A๔ ตามเกณฑ์การติดตามและ ประเมินผลของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๔ ๔ ๔ 

 
 
๓.๕  กลยุทธ์ของโรงเรียน 
  

กลยุทธ์ที่  ๑    จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธิ์ที่  ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธิ์ที่ ๓  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคล ากรทางการศึกษา  
กลยุทธิ์ที่  ๔   สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธิ์ที่  ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่  ๑    จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ประเด็นกลยุทธ์  

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ใน พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  
ตัวชี้วัด     

๑) จ านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพัก ในโรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือ
การสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย     

๒) จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนา ทักษะ
ชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี อย่างเหมาะสม      

๓) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่
เหมาะสมกับบริบท    

 ๔) จ านวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มีนักเรียนกลุ่ม ช าติ
พันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับ 
บริบท     



 
 

๕) จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์         

๖) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่ อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ     

๗) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น    

 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

ประเด็นกลยุทธ์  
๑. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น

รายบุคคล    มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  ๒๑ น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career 
Education)  
ตัวชี้วัด     

๑) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการ เรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ ถูกต้อง รัก
ในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข 
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะ อาชีพตาม
คว ามต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่    

๒) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ ของ
ผู้เรียนและพ้ืนที่  

  
๒. พัฒนาผู้ เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ตัวชี้วัด   

๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    

๒) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม    

๓) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ เรียนรู้
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของช าติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม    



 
 

๔) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

  
๓. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศ  ด้านวิชาการ 

น าไปสู่ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ตัวชี้วัด  
 ๑.ด้านผู้เรียน     
๑) ร้อยละของผู้ เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ 

สติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น    
๒) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน    
๓) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน    
๔) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์  
๕) ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้ เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy)     
๖) ร้อยละของผู้ เรียนที่ ผ่ านการประเมินสมรรถนะที่ จ า เป็ นด้ านการรู้ เรื่อ งคณิ ตศาสตร์ 

(Mathematical Literacy)    
๗) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 

Literacy)      
๘) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
๙) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
๑๐) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่    
๑๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา    
๑๒) ร้อยละ ๖๐ ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ ระดับ

ขั้นพ้ืนฐานขึน้ไป (ระดับ ๒) ตามแนวทางการประเมิน PISA     
๑๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการ 

ประเมิน PISA  
 

 ๒. ด้านสถานศึกษา    
 ๑) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active 

Learning)     
๒) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา    



 
 

๓) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น (IS: 
Independent Study)     

๔) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข 
ตัวชี้วัด     

๑) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ   
๒) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา ทักษะ

อาชีพตามความถนัด     
๓) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย    
๔) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 

๕. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพ ชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวชี้วัด    

๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๒) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)  

๓) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development)   

  
๖.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  ตัวชี้วัด     

๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐานของ
แต่ละระดับ    

๒) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะ การ
ด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ   

๓) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษ ด้าน
ต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น  

  
๗. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็น 
รายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) 
เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
ตัวชี้วัด    



 
 

๑) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform     
๒) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ประเด็นกลยุทธ์  
๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาท่ีผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับ สาขาวิชา 
และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตัวชี้วัด   

๑) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ ๒๐ ปี      
๒) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑ และสอดคล้อง กับ

บริบทของพ้ืนที่     
๓) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของ ผู้เรียน  
  

๒. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี 
ศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  
ตัวชี้วัด    

๑) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบ  ตามความ
จ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ    

๒) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ เรียนรู้ 
และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล   

  
๓. น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้ง ระบบ 
ตัวชี้วัด    

๑) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทาง
การศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ    

๒) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology      
๓) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน   
  

กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา  
ประเด็นกลยุทธ์  

๑. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้ 
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 



 
 

ตัวชี้วัด     
๑) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา      
๒) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน     
๓) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว  ที่มี

ประสิทธิภาพ      
๔) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ วางแผน

จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  

๒. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้พัฒนา 
ผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน   
ตัวชี้วัด    

๑) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา   
๒) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่ก าหนด   
  

๓. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ตัวชี้วัด   

๑) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ   

๒) กลุ่มงานการศึกษาพิเศษของเขตพ้ืนที่การศึกษามียุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และ แผนปฏิบัติ
การที่ตอบสนองส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตาม
สภาพและประเภทของความพิการ   

๓) ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม   
  

๔. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
 ตัวชี้วัด    

๑) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่าง 
เหมาะสม    

๒) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ 
เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    

๓) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจ ากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา  
  

๕. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology  มาใช้เป็นเครื่องมือใน การ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน   
 



 
 

ตัวชี้วัด    
๑) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่ อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่าย 

อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย   
๒) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือ ใน

การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  

กลยุทธ์ที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
ประเด็นกลยุทธ์  
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัด    

๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการที่ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด    

๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

๓) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป    
๔) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)  
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม   
๓. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน  ให้สถานศึกษา เป็น
ศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
 ตัวชี้วัด    

๑) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ   
๒) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ  
๓) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ    
๔) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน/ปฐมวัย/) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
๕) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
๖) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

๔. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
ตัวชี้วัด    

๑) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่าง 
เหมาะสม    



 
 

๒) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

๓) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา  
๕. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์ 
เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
ตัวชี้วัด   

๑) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ   2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่
การ วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
      ๓.๖ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการเป้าหมาย และตัวชี้วัด 
 
กลยุทธ์ที่  ๑   จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคณุภาพ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๑ โครงการ
พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
นักเรียนประจ า
พักนอน 
ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยายก
จน 

๑ .ครู โรงเรียนบ้ านทั บ กี่
เยี่ยมบ้านนักเรียน ตั้ งแต่
อนุบาล ๑– ม.๓   ให้ได้ร้อย
ละ ๑๐๐ 
๒.  นักเรียน ระดับอนุบาล 
๑ – มัธยมศึกษาตอนต้น  
ร้อยละ  ๑๐๐  อยู่ในระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. นักเรียนพักนอนร้อยละ  
๑๐๐  มีสภาพความเป็นอยู่
ที่ดี  
๔. นักเรียน  ครู กรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ ปกครอง 
ร้อยละ  ๘๐  มีความพึง
พอใจ 
 

    ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ    

 



 
 

กลยุทธิ์ที่ ๒พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒.๑  
โครงการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา
ปฐมวัย 

ร้อยละของนักเรียน ปฐมวัย

ของโรงเรี ยนบ้ าน ทั บ กี่ ได้

คุณ ภาพมาตรฐานปฐมวัย

ระดับชาติ มีพัฒนาการทั้ง ๖ 

ด้าน  

 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๑.การจัดการศึกษาปฐมวัยของ

โรงเรียนบ้ านทั บ กี่ ได้ คุณ ภาพ

มาตรฐานปฐมวัยระดับชาติ 

๒.มีการปรับปรุงพัฒนาการเรียน

การสอนระดับปฐมวัยในโรงเรียน

บ้านทับกี่ให้มีคุณภาพมากขึ้น 

๒.๒  
โครงการ
พัฒนางาน
วิชาการ 
 

๑.ครู นักเรียน มีความพึงพอใจ
ในงานวิชาการของโรงเรียนร้อย
ละ ๘๐  
๒.ผลการแข่งขันทางวิชาการสู่
ความเป็น เลิศทางวิชาการ    
ของนักเรียนในระดับกลุ่มฯ
และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 
๔. โรงเรียนได้รับการรับรอง
การประกันคุณภาพภายนอก
ของ สมศ. 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๑.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
๒.ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
๓.ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้. 
 

๒.๓ โครงการ
พัฒนาการ
ทักษะการ
สื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ 

๑ .นั ก เรี ย น มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ  ๓ 
๒..นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีเจต
ค ติ ที่ ดี ต่ อ ก า ร เ รี ย น
ภาษาอังกฤษ 
๓.นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง มี
ความพึงพอใจในโครงการ 
ร้อยละ ๘๐ 
 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๑.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
๒.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
 

 
 



 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒.๔ โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบ
ระดับชาติ
(NT,O-Net) 
ตามแนวทาง 
PLC  

นักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติเพ่ิม
ร้อยละ  ๓ 

๓ ๔ ๕ ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงขึ้น 
๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ ความสามารถ ความ
สนใจ และความถนัด  
๓. โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์  
กิจกรรม โครงการเพื่อการ
ยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์   
ทางการเรียนที่ชัดเจน มีรูปแบบ
และกิจกรรมที่หลากหลาย 
ตลอดจนมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
๔. โรงเรียนมีฐานข้อมูลด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒.๕  โครงการ
พัฒนาหลักสูตร 

 

๑.หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๓. หลักสูตรสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
๔. หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑.โรงเรียนบ้านทับกี่มีหลักสูตร
สถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น  และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  ที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒  และความต้องการ
ของท้องถิ่น 
๒.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ได้วิเคราะห์หลักสตูรและ
น ามาใช้ในการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้  เพื่อใช้สอนนักเรียนได้อย่าง
หลากหลายและตรงความมุ่งหมายของ
หลักสตูรสถานศึกษา 

 



 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒.๖  โครงการ
การพัฒนา
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาไทย
ของภาคอีสาน 
ดนตรี – 
นาฎศิลป์(วง
โปงลางทับกี่สะ
ออน) 

๑.นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา   
ร้อยละ   ๘๐  ได้เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ในด้านดนตรีไทยและ
นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
๒. นักเรียน ครู  ผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษา  ร้อย
ละ  ๘๐  มีความพึงพอใจใน
โครงการ 
๓.ความรู้และทักษะขั้น
พ้ืนฐานใน 
การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมือง
ของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีไทย(วงโปงลาง)สอดประสาน
ร่วมกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยภาค
อีสานได้อย่างสุนทรีและสวยงาม 
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางศิลป- 
วัฒนธรรมของโรงเรียนบ้านทับกี่
และชุมชนสืบไป 
๒.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรม
การพัฒนาจิตส านึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยของ
ภาคอีสาน 
๓.โรงเรียนบ้านทับกี่เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ของชุมชนและมีสื่อการสอน
เครื่องดนตรีที่หลากหลาย 

๒.๗  โครงการ
ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
สู่การเรียนรู้
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
 

- ๑.นักเรียนอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ๒.จ านวนครูร้อยละ 
๙๐ ที่จัดการเรียนจากแหล่ง
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชนของนักเรียน 
 ๓.นักเรียน ผู้ปกครอง ครู 
ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ 
 

๘๐ ๙๐ ๙๐ ๑.นักเรียนของโรงเรียนบ้านทับกี่  
ได้มีการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ ช่วย
ส่งเสริมทักษะให้นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติอย่างแท้จริง 
๒.ครูและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
๓.นักเรียนของโรงเรียนบ้านทับกี่  
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 
ที่เกิดจากการเรียนรู้ คิดแก้ปัญหา
ได้เหมาะสม 

๒.๘ โครงการ
ทัศนศึกษาสู่
แหล่งเรียนรู้ 

 

- ๑.คณะครู และนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล  - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียน
บ้านทับกี่   ร้อยละ ๗๐ 

- ๒.นักเรียน  ครู  ร้อย
ละ  ๘๐  มีความพึงพอใจ    

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๑.นักเรียนและบุคลากรมีโอกาสได้
ศึกษาดูงานหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานที่ที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านต่างๆ 
๒.นักเรียนและบุคลากรเกิดการ
พัฒนาตนเองและน ามาสู่กระบวน 
การพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 



 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒.๙ โครงการ 
ห้องสมุด  ๓ ดี 

 

- นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ทับก่ี ร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการ
อ่านในห้องสมุด ๓ ดี   

๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ โรงเรียนบ้านทับกี่มีความพร้อม
และความเข้มแข็งท้ังทางด้าน
วิชาการ  อาชีพ และการพัฒนา
สุขภาพอนามัย สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียนอย่างมี
คุณภาพ เป็นศูนย์พัฒนาครูส าหรับ
โรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง และ
มีกิจกรรมบริการชุมชน 

๒.๑๐  
โครงการพัฒนา
ระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

 

๑.โรงเรียนจัดการศึกษาได้
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
๒.โรงเรียนผ่านการประเมิน
คุณภาพภายใน 
๓.ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง  
มีวามพึงพอใจในระบบ
ประกันคุณภาพ 

๘๐ ๙๐ ๙๐ ๑. ในปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
โรงเรียนจะด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐานและเตรียมการเข้าสู่การ
ประเมินภายนอกรอบที่ ๓ ในปี
การศึกษา  ๒๕๖๑ 
๒. ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
โรงเรียนบ้านทับกี่จะต้องจัด
การศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาใน
ทุกด้าน โดยเน้นให้ชุมชนไดมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 

๒.๑๑ การ
ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่
การเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

๑.นักเรียนของโรงเรียนบ้าน
ทับก่ีร้อยละ ๑๐๐  ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชน 
๒.ข้าราการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของโรงเรียน
บ้านทับกี่ร้อยละ ๙๐จัดการ
เรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๓.นักเรียน  ครู  กรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ปกครอง  มี
ความพึงพอใจร้อยละ  ๘๐ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑.นักเรียนของโรงเรียนบ้านทับกี่  
ได้มีการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ ช่วย
ส่งเสริมทักษะให้นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติอย่างแท้จริง 
๒.ครูและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
๓.นักเรียนของโรงเรียนบ้านทับกี่  
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
ที่เกิดจากการเรียนรู้ คิดแก้ปัญหา
ได้เหมาะสม 



 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒.๑๒ ศึกษา
เรียนรู้แหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานที่ 

๑.คณะครู และนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล  - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียน
บ้านทับกี่   ร้อยละ ๗๐ 
๒. นักเรียน  ครู  ร้อยละ  
๘๐  มีความพึงพอใจ    
 

-  

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑. บุคลากรและนักเรียนมีโอกาส
ได้ทัศนศึกษาดูงานหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานที่ที่เป็นแหล่ง 
เรียนรู้ด้านต่างๆ 
๒. บุคลากรและนักเรียน เกิดการ
พัฒนาตนเองและน ามาสู่
กระบวนการพัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไป  
๓. บุคลากรและนักเรียน เกิดความ
รัก  ความสมัครสมาน สามัคคีใน
หมู่คณะ 
 

๒.๑๓ พัฒนา
สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
ห้อง
คอมพิวเตอร์
และ
อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง
(ADSL) 

๑.  บุคลกรและนักเรียน 
ร้อยละ ๘๐  ที่เข้าใช้งาน
สืบค้นข้อมูลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และห้อง
สืบค้นข้อมูล  
๒.  ครูและนักเรียนโรงเรียน
บ้านทับกี่ ร้อยละ  ๘๐  ได้
พัฒนาความรู้ด้าน ICT  ได้
อย่างมีศักยภาพ 
 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑.  เพ่ิมความเร็วในการรับ-ส่ง
ข้อมูลที่ความเร็ว  ๑๐๐  Mbps  
ในการสืบค้นข้อมูลได้เร็วขึ้น 
๒.  นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลายขึ้น 
๓.  พัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ตาม
ศักยภาพของตนเอง 
๔.  พัฒนางานด้านเอกสาร  การ
รับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
รวดเร็ว 
๕.  ครูได้พัฒนาตนเองในเรื่องการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน  จาก
การสืบค้นข้อมูล 
๖.   ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ส าหรับชุมชนภายนอก 
 

 
 
 
 



 
 

กลยุทธ์ที่  ๓    พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๓.๑  โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ในโรงเรียน 
 

-ร้ อ ย ล ะข อ งบุ ค ล าก รที่ 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
-ร้อยละของครูผู้ สอนที่ มี 
ความสามารถในการ พัฒนา
สื่อและนวัตกรรม 
-ร้อยละของครูผู้สอนที่จัด 
กิ จกรรมการเรียนรู้ ด้ วย 
เทคนิควิธีการสอนที่ เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- ร้อยละของจ านวนครูที่ 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนของนักเรียนด้วยการ 
จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

 

๙๐ ๙๐ ๙๐ -บุคลากรมี ความสามารถและ
พัฒนาศักยภาพได้เต็มที ่
-ครูผู้สอนสามารถผลิตและ ใช้สื่อ
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ได้ อ ย่ า ง  มี
ประสิทธิภาพ 
-ครูสามารถจัดกิจกรรมการ เรียนรู้
ด้ วยเทคนิ ควิ ธีการ สอนที่ เน้ น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
-นั ก เรี ย น พั ฒ น า ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ 
ทางการเรียนจากการจัดท าวิจัยใน
ชั้นเรียนของครู 
 

๓ .๒ โค รงก าร
นิเทศภายใน 

ร้อยละของครูที่ ได้รับการ
นิเทศและน าผลการนิเทศไป
พัฒนาการเรียนการสอน 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า ทาง
การศึกษา 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔.๑  โครงการ
รณรงค์ป้องกัน
แ ล ะ แ ก้ ไ ข
ปัญ หายาเสพ
ติ ด   (To  Be  
Number  
One) 

 

นั ก เรี ย น   ค รู   ร้ อ ย ล ะ  
๑๐๐    เข้าร่วมโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. นักเรียนโรงเรียนบ้ านทับกี่ 
ปลอดสารเสพติด  รู้โทษอันตราย
จากสิ่งเสพติด  เป็นผู้มีพลานามัยที่
สมบูรณ์  มีจิตใจที่ เข้มแข็ง ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด และสามารถ
ร่ ว ม เ ป็ น ก า ลั ง ข อ ง สั ง ค ม 
ประเทศชาติ ในการต่อต้านยาเสพ
ติดได้ ทุกคน 



 
 

 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔.๒  โครงการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
นักเรียนตาม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ผู้เรียน น าองค์ความรู้การ
ปลูกพืชผักสวนครัวชนิด
ต่างๆไปปฏิบัติได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน  และ
สามารถน าไปประกอบเป็น
อาชีพในท้องถิ่นได้ 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว  
สามารถน าไปประกอบอาชีพ  ใน
ท้องถิ่นได้  ตลอดจนน าผลผลิต
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
และท่ีเหลือจ าหน่ายเป็น 

 

๔.๓  โครงการ
ฝึกอบรมและ
เข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ- เนตร
นารี และลูกเสือ  
๓  ดี 

ลูกเสือสามญั  สามัญรุ่นใหญ่ 
โรงเรียนบ้านทับกี่   ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  ร้อยละ   

๘๐    รู้จักวิธีการด าเนินชีวิต
ร่วมกับผู้อื่น ในชีวิตประจ าวัน 
ได้อย่างมีความสุข 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรม
กลางแจ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และสอบได้วิชาพิเศษทุกคน 
 

๔.๔  โครงการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
สภานักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนมีความ
เชื่อมั่นและศรัทธาใน
ระบอบประชาธิปไตย 

 

๙๐ ๙๐ ๙๕ นักเรียนมีความเชื่อมั่นและศรัทธา
ในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 

๔.๕  โครงการ
แข่งขันกีฬา
ภายใน 
 

-ร้อยละของนักเรียนที่มี 
มารยาทในการเล่นกีฬาการ
ดูและการเชียร์ การมีส่วน
ร่วม การท างาน ร่วมกันการ
มีน้ าใจ และ การรู้รักสามัคคี 

 

-ร้อยละของนักเรียนที่มี
สุขภาพพลานามัยที่ 
แข็งแรงสมบูรณ์ 

๙๐ 
 
 
 
 
 
๙๐ 

๙๐ 
 
 
 
 
 
๙๐ 
 

๙๕ 
 
 
 
 
 
๙๕ 

นักเรียนมีมารยาทในการเล่นกีฬา 
การดูและการเชียร์การมีส่วนร่วม 
การท างาน ร่วมกัน การมีน้ าใจ 
และ การรู้รักสามัคคี 
 
 
นักเรียนได้รับการตรวจ สุขภาพ 
ประจ าปีและมี สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง 

 
 



 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔.๖ เสริมสร้าง
คุณธรรมใน
สถานศึกษาปี 
๕๗ 

๑. กิจกรรมการฝึกอบรม
พัฒนาจิต ๒. กิจกรรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๓. กิจกรรมอบรมคุณธรรม
(ไหว้พระสวดมนต์- แผ่
เมตตา)ประจ าสัปดาห์ 
๔. กิจกรรมฝึกพัฒนาแผ่
เมตตาหน้าเสาธง และหน้า
ห้องเรียน 

๘๐ ๙๐ ๙๕ ๑.นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมที่
ดีงามในการด ารงชีวิต 
๒.นักเรียนรู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง 
พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่ เก่ง ดี 
และมีความสุขอยู่ตลอดเวลา 

๔.๗  โครงการ
ทัศนศึกษาสู่
แหล่งเรียนรู้ 

 
 

คณะครู และนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล  - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียน
บ้านทับกี่   

๗๕ ๘๐ ๙๐ ๑. คณะครู และนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล  - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
โรงเรียนบ้านทับกี่   ร้อยละ ๗๐ 
๒. นักเรียน  ครู  ร้อยละ  ๘๐  มี
ความพึงพอใจ    

๔.๘   โครงการ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
และศูนย์ICT  

 

๑.บุคลกรและนักเรียน ร้อย
ละ ๘๐  ที่เข้าใช้งานสืบค้น
ข้อมูลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และห้อง
สืบค้นข้อมูล 

๗๕ ๘๐ ๙๐ ๑.  บุคลกรและนักเรียน ร้อยละ 
๘๐  ที่เข้าใช้งานสืบค้นข้อมูล
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ
ห้องสืบค้นข้อมูล  
๒.  ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ทับก่ี ร้อยละ  ๘๐  ได้พัฒนา
ความรู้ด้าน ICT  ได้อย่างมี
ศักยภาพ 

๔.๙  โครงการ
ฝึกทักษะการ
งานอาชีพ 
 

นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
งานอาชีพ 
นักเรียน  มีผลงานของ
นักเรียน 
นักเรียน มีทักษะของ
กิจกรรมงานอาชีพ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑. นักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ ๒ 
และช่วงชั้นที่ ๓  มีความรู้
ความสามารถและเกิดทักษะการ
งานอาชีพ  ร้อยละ  ๙๐    
๒.  นักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ ๒ 
และช่วงชั้นที่ ๓  ได้ฝึกการ
ปฏิบัติงานเกษตร  งานช่าง และ
งานประดิษฐ์  และเกิดทักษะ
ความรู้ความเข้าใจ  ร้อยละ  ๑๐๐   



 
 

  ๓. นักเรียนได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ
สามารถจัดการให้เกิดรายได้
ระหว่างเรียนและประเมินผลความ
พึงพอใจ   ผ่านร้อยละ ๙๐    

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ 

๔.๑๐  
โครงการฝึก
ทักษะการงาน
อาชีพ 
 

นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
งานอาชีพ 
นักเรียน  มีผลงานของ
นักเรียน 
นักเรียน มีทักษะของ
กิจกรรมงานอาชีพ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑. นักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ ๒ 
และช่วงชั้นที่ ๓  มีความรู้
ความสามารถและเกิดทักษะการ
งานอาชีพ  ร้อยละ  ๙๐    
๒.  นักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ ๒ 
และช่วงชั้นที่ ๓  ได้ฝึกการ
ปฏิบัติงานเกษตร  งานช่าง และ
งานประดิษฐ์  และเกิดทักษะ
ความรู้ความเข้าใจ  ร้อยละ  ๑๐๐   
  ๓. นักเรียนได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ
สามารถจัดการให้เกิดรายได้
ระหว่างเรียนและประเมินผลความ
พึงพอใจ   ผ่านร้อยละ ๙๐    

๔.๑๑โครงการ
แนะแนวทาง
การศึกษาและ
แนะแนวอาชีพ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
นักเรียน ครูและชุมชน 

๘๐ ๘๕ ๙๐ นักเรียนทุกคนสามารถวางแผน
ชีวิตตนเองได้อย่างมีความสุข 

๔.๑๒ โครงการ
ส่งเสริมอาหาร
กลางวันระดับ
อนุบาล –
ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา 

๑.นักเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ได้
รับประทานอาหาร  
๒.นักเรียนระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษามีน้ าหนัก  
ส่วนสูงตามเกณฑ์    
๓.นักเรียน  ครู  กรรมการ
สถานศึกษา    
มีความพึงพอใจ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑.นักเรียนที่ขาดสารอาหารและนักเรียน
ระดับประถมฯ อนุบาลทุกคนได้รับอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
๒.นักเรียนมีสุขภาวะทางโภชนาการทาง
ร่างกายทีด่ี   ตามเกณฑ์ของกระทรวง
สาธารณสุข 
๓.โรงเรียนมีระบบการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

๔.๑๓โครงการ
โรงเรียนส่งเสริม

ห้องพยาบาลถูกสุขลักษณะ 
ยาหรือเวชภัณฑ์เพียงพอ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑.ห้องพยาบาลสามารถให้บริการแก่
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้



 
 

สุขภาพและ
พัฒนางาน
อนามัยใน
โรงเรียน 

นักเรียนรู้จักใช้ห้องพยาบาล
อย่างถูกวิธีและงานอนามัย
มีระบบการจัดการที่ดี 

สะดวก   ๒  เตยีง 
๒. นักเรียน  ครู และบคุลากรทางการ
ศึกษา กรรมการ  ผู้ปกครอง มีความพึง
พอใจ 
๓.  นักเรียนมีสุขภาพในช่องปากและ
ฟันดี   ของนักเรียน 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔.๑๔โครงการ
อาหารเสริมนม 

ร้อยละของนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม) 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นักเรียนมีภาวะทางโภชนาการ
น้ าหนัก – ส่วนสูง ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๔.๑๕ โครงการ
กิจกรรมเรียน
ฟรี ๑๕  ปี 
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
อุปกรณ์การศึกษาฟรี 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นักเรียนที่ได้รับอุปกรณ์การศึกษา
ฟรีส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
กลยุทธิ์ที่  ๕  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕.๑ โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์
เพ่ือการศึกษา 

การจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ให้
เพียงพอคิดเป็นร้อยละ 

 

๙๐ ๙๐ ๙๐ พัสดุครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนรู้มี
ปริมาณเพียงพอ 

๕.๒ โครงการ
ปรับปรุงระบบ 
งานการเงิน -
บัญชี พัสดุ 

ร้อยละความพึงพอใจของครู
และชุมชน 

๙๐ ๙๕ ๙๘ โรงเรียนมีระบบการบริหารการเงิน
และบัญชีตามระบบใหม่  ที่ถูกต้อง
เรียบร้อย  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๕.๓ โครงการ
ระดมทุนจัดท า
ผ้าป่าเพื่อ
การศึกษา 

๑.ระดมทุนจากองค์กร  
บุคคลศิษย์เก่าให้ได้เงิน
งบประมาณไม่น้อยกว่า 
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.นักเรียนครูกรรมการ
สถานศึกษาผู้ปกครอง
นักเรียน  ร้อยละ  ๘๐  มี
ความพึงพอใจ 

๙๐ ๙๕ ๙๘ นักเรียน ครู  กรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  
ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจ 



 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๕.๕ โครงการ
ปรับปรุง พัฒนา
ระบบงานสาร
บรรณ 

๑.ครูผู้รับผิดชอบงานธุรการ
และงานสารบรรณ  จ านวน  
๒  คน 
๒. ครู   นักเรียน  
ผู้ปกครอง  กรรมการ
สถานศึกษา  ร้อยละ  ๘๐ มี
ความพึงพอใจ 

๙๐ ๙๕ ๙๘ นักเรียน ครู  กรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  
ร้อยละ  ๘๐  มีความพึงพอใจ 

๕.๖ โครงการ
การจัดกิจกรรม
วันส าคัญและ
ความสัมพันธ์
ชุมชน 

ร้อยละของนักเรียนและ
ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียนในวันส าคัญ 

๙๐ ๙๕ ๙๘ ผู้ปกครองและนักเรียนมี ความ
ภาคภูมิใจในกิจกรรม และวัน
ประทับใจ 

 

๕.๘ โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน  อาคาร
ประกอบและ
สภาพแวดล้อม 
 

๑.โรงเรียนบ้านทับกีไ่ด้
ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์จัด
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรยีน
และนอกห้องเรียนเพื่อให้เอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  
๒.ได้รับความร่วมมือจากคณะ
ครู ชุมชน นักเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชนเป็นอย่างดี 

๙๐ ๙๕ ๙๘ ๑. บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน
สะอาดสวยงามมีระเบียบ ร่มรื่นทุก
วัน 
๒. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีความ
พร้อมและสภาพอันดีเอ้ืออาทรต่อ
การจัดการ 

๕.๙ โครงการ
ส่งเสริม
กิจกรรม
สหกรณ์
โรงเรียน 

 

๑.นักเรียน ป. ๓ – ม.๓  
ปฏิบัติจริง 
๒. จ านวนนักเรียนที่ผ่าน 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑. นักเรียนชั้นประถมปีที่  ป.๔ – 
๖ และ มัธยมศึกษาตอนต้น ทุกคน
ได้ฝึกปฏิบัติจริง 
๒. นักเรียนผ่านจุดประสงค์ในเรื่อง
การรวมกลุ่มและสหกรณ์ ตาม
หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ 
๓. นักเรียนในโรงเรียนรู้จักการ
ออมทรัพย์และการแบ่งหุ้นอย่าง
ถูกต้อง 

 
 
 



 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕.๑๐ ระบบ
ประปาและน้ า
ดื่มโรงเรียน 

๑.  โรงเรียนมีน้ าใช้อุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ 
๒.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ในการใช้แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียน 
๓.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานและมีความพึง
พอใจ  ร้อยละ ๘๐ 

๘๐ ๘๐ ๘๐ โรงเรียนบ้านทับกี่มีน้ าใช้ได้อย่าง
เพียงพอ 
 

๕.๑๑ คัดแยก
ขยะพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๑.  โรงเรียนบ้านทับกี่ปลอด
ขยะ๑๐๐% 
๒.  นักเรียนมีความรู้ในการ
คัดแยกขยะ 
๓.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานและมีความพึง
พอใจ  ร้อยละ ๘๐ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑.นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับขยะ
ประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึง
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจาก
ขยะ    
๒.นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก 
การน ากลับมาใช้ใหม่ 
๓.นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ก าจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูก
วิธ ี
๔.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในการ
บริหารจัดการตนเองในการคัดแยก
ขยะ 
๔.ขยะในโรงเรียนมีปริมาณลดลง 
 

 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
โครงสร้างแผนงานและโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๓.๗   แผนงบประมาณระยะปานกลาง (MTEF) 
 ๑.  งบประมาณตามโครงสร้างแผนงานและโครงการ 

แผนงาน โครงการ 

ผลผลิต/งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมงบประมาณ 

ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. 
กลยุทธ์ที่  ๑   จัด
การศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง 

๑.๑ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  นักเรียนพักนอน บ้านพัก 

๓๔ ๑๒๓,๐๐๐ ๓๔ ๑๒๓,๐๐๐ ๓๔ ๑๒๓,๐๐๐ ๑๐๒ ๓๖๙,๐๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

๒.๑  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๒๗ ๓๐,๐๐๐ ๓๑ ๓๐,๐๐๐ ๓๔ ๓๕,๐๐๐  ๙๕,๐๐๐ 

๒.๒  โครงการพัฒนางานวิชาการ ๑๗๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๗๗ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๘๐ ๑๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ 
๒.๓  โครงการพัฒนาทักษะการสือ่สารภาษาอังกฤษ ๑๕๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๕๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๕๐ ๓๐,๐๐๐  ๙๐,๐๐๐ 
๒.๔ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โอ

เน็ต กระบวนการ PLC 
๕๐ ๑๐,๐๐๐ ๕๐ ๑๐,๐๐๐ ๕๐ ๑๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ 

๒.๕  โครงการพัฒนาหลักสูตร  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ 

๒.๖  โครงการพัฒนากิจกรรมดนตรี – 
นาฎศิลป์(ทับก่ีสะออน) 

 ๒๖๖,๓๕๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๒๘๖,๓๕๐ 

๒.๗  โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

 ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ 



 
 

แผนงาน โครงการ 

ผลผลิต/งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมงบประมาณ หมายเหตุ 

ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

๒.๘ โครงการทัศนศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้  ๘๓,๐๐๐  ๘๓,๐๐๐  ๘๓,๐๐๐  ๒๔๙,๐๐๐   

๒.๙ โครงการห้องสมุด  ๓ ดี  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐   

๒.๑๐  โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐   

๒ .๑๑  โครงการ พัฒ นาแหล่ ง เรี ยน รู้

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และศูนย์ICT
เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต CAT 

 

 ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐  ๑๒๐,๐๐๐   

           

           

           

 
 



 
 

แผนงาน โครงการ ผลผลิต/งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมงบประมาณ  หมายเหตุ 

ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. 
กลยุทธิ์ที่  ๓   
พัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา  

๓.๑   โครงการส่ งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

 ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐   

 ๓.๒  โครงการประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

          

 ๓.๓  โครงการนิเทศภายใน           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนงาน โครงการ 

ผลผลิต/งบประมาณ 
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
๒๕๖๒ 

ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมงบประมาณ  หมายเหตุ 

ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. 
กลยุทธิ์ที่  ๔   
สร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มี
มาตรฐาน และลด
ความ เหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
 

๔.๑  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญ ห ายาเสพติ ด   (To  Be  Number  
One) 

 ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐  ๗๕,๐๐๐   

๔.๒  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการ
ส อน นั ก เรี ย น ต าม แ น วป รั ช ญ าขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๘๕,๐๐๐  ๘๕,๐๐๐  ๘๕,๐๐๐  ๒๕๕,๐๐๐   

๔.๓  โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ- เนตรนารี และลูกเสือ  ๓  ดี 

 ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐  ๑๒๐,๐๐๐   

๔.๔  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน สภานักเรียน 

 ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐  ๖,๐๐๐   

๔.๕  โครงการแข่งขันกีฬาภายใน  ๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐  ๔๕,๐๐๐   

๔.๖ เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา  ๑๗,๐๐๐  ๑๗,๐๐๐  ๑๗,๐๐๐  ๕๑,๐๐๐   

 
 
 
 

          



 
 

แผนงาน โครงการ 

ผลผลิต/งบประมาณ 
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
๒๕๖๒ 

ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมงบประมาณ หมายเหตุ 

ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. 
กลยุทธิ์ที่  ๔   
สร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มี
มาตรฐาน และลด
ความ เหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
 

๔.๑  โครงการทัศนศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้  ๘๓,๐๐๐  ๘๓,๐๐๐  ๘๓,๐๐๐  ๒๔๙,๐๐๐   

๔ .๒    โค รงการ พั ฒ นาแห ล่ ง เรี ยน รู้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และศูนย์ICT  

 ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐  ๑๒๐,๐๐๐   

๔.๓  โครงการฝึกทักษะการงานอาชีพ  ๗๐,๐๐๐  ๗๐,๐๐๐  ๗๐,๐๐๐  ๒๑๐,๐๐๐   

๔.๔  โครงการแนะแนวทางการศึกษาและ
แนะแนวอาชีพ 

 ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐  ๒,๐๐๐  ๖,๐๐๐   

๔.๕  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมใน
สถานศึกษา 

 ๑๗,๐๐๐  ๑๗,๐๐๐  ๑๗,๐๐๐  ๕๑,๐๐๐   

๔.๖โครงการสอนซ่อมเสริม(ติวเข้ม)  ๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐  ๔๕,๐๐๐   
๔.๗ โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันระดับ
อนุบาล –ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

 ๖๘๐,๐๐
๐ 

 ๖๘๐,๐๐
๐ 

 ๖๘๐,๐๐๐  ๒,๐๔,๐๐๐   

 
 
 
 
 



 
 

แผนงาน โครงการ 

ผลผลิต/งบประมาณ 
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
๒๕๕๗ 

ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
๒๕๕๘ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รวมงบประมาณ  หมายเหตุ 

ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิ
ต 

งปม. 

กลยุทธิ์ที่ ๔ สร้าง
โอกาสในการ
เข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มี
มาตรฐาน และลด
ความ เหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

๔.๘โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนางานอนามัยในโรงเรียน 

 ๑๕,๕๐๐  ๑๕,๕๐๐  ๑๕,๕๐๐  ๔๖,๕๐๐   

๔.๙ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  นักเรียนพักนอน บ้านพัก 

 ๑๙๓,๐๐๐  ๑๙๓,๐๐๐  ๑๙๓,๐๐๐  ๕๗๙,๐๐๐   

/ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน           
๔.๑๐ โครงการอาหารเสริมนม  ๒๑๔,๐๐๐  ๒๑๔,๐๐๐  ๒๑๔,๐๐๐  ๖๔๒,๐๐๐   

๔.๑๑ โครงการกิจกรรมเรียนฟรี ๑๕  ปี 
อย่างมีคุณภาพ 

 ๓๓๘,๖๖๙  ๓๓๘,๖๖๙  ๓๓๘,๖๖๙  ๑,๐๑,๐๐๗   

           
           

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนงาน โครงการ 

ผลผลิต/งบประมาณ 
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
๒๕๖๒ 

ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมงบประมาณ หมายเหตุ 

ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. ผลผลิต งปม. 
กลยุทธิ์ที่   ๕  เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ  

๕.๑ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา  ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐  ๑๒๐,๐๐๐   

๕.๓ โครงการปรับปรุงระบบงานการเงิน -
บัญชี พัสดุ 

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐   

๕.๔ โครงการระดมทุนจัดท าผ้าป่าเพ่ือ
การศึกษา 

 ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐   

๕.๕ โครงการปรับปรุง พัฒนาระบบงาน
สารบรรณและระบบสารสนเทศ 

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐   
          

๕.๖ โครงการการจัดกิจกรรมวันส าคัญและ
ความสัมพันธ์ชุมชน 

          

๕.๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน  อาคารประกอบและสภาพแวดล้อม 

 ๑๗,๕๐๐  ๑๗,๕๐๐  ๑๗,๕๐๐  ๕๒,๕๐๐   

 ๕.๘ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียน 

 ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐   

 ๕.๙โครงการระบบน้ าประปาและน้ าดื่ม  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐   
 ๕.๑๐โครงการแยกขยะพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  ๘,๐๐๐  ๘,๐๐๐  ๘,๐๐๐  ๒๔,๐๐๐   

 



 
 

 

ตอนที่  4  
การก ากับติดตามและการประเมินตามเป้าหมาย  
 
1. การก ากับติดตาม  

โรงเรียนบ้านทับกี่  ก าหนดการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการตามกลยุทธ์โดย ผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ซึ่งการก ากับติดตามการด าเนินงานยึดหลัก PDCA :  
DEMING CYCLE - วงจรคุณภาพ โดย Dr.Edward W. Deming ดังนี้  
1) P : PLAN การวางแผนจัดท าโครงการ  

- วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่  
- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่  
- ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว้เหมาะสมหรือไม่  
- งบประมาณท่ีก าหนดเหมาะสมหรือไม่  
- มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนด าเนินการหรือไม่  

2) D : DO การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ  
- มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่  
- มีผู้รับผิดชอบด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้หรือไม่  
- มีการประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องมากน้อยเพียงไร  
- สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่  

- สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  
3) C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน  

- ได้มีการก าหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่  
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่  
- ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่  
- ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการด าเนินการมีหรือไม่  
- ข้อดี/จุดแข็ง ของการด าเนินการมีหรือไม่  

4) A : ACTION น าข้อมูลที่ได้จากการก ากับติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงต่อไป  
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ  
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมข้ึน  
- มีการน าผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาส าหรับใช้  

วางแผนจัดท าโครงการในครั้งต่อไป  
- ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนครั้งต่อไป 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านทับกี่ 
ที่   ๗๔ /๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

....................................................................................................................................................................... ..... 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน  หมวดที่ ๖ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น  เพื่อให้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ  ตามหนังสือ ส านักงานคณะกรรมาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๔/๒๒๗๙  ลว.๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้
งบประมาณ  งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษา   

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓  ปี โรงเรียนบ้านทับกี่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย  เขต  ๓  พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  เป็นกระบวนการวางแผนเพ่ือก าหนดจุดยืนของโรงเรียน  
ด้วยการระบุถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของโรงเรียน  รวมทั้งการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ   ประกอบด้วย 
๑.คณะกรรมการจัดท าร่าง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 ๑.  นายศฤงคาร    หล้ากันหา   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า   ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๓. นางณภัทร  สุเทียนทอง  ต าแหน่ง  ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๔.นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า  ต าแหน่ง ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๕.นางอัญชลี  แก้วย้อย    ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
๒.คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๑.  นายศฤงคาร    หล้ากันหา   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า   ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๓. นางณภัทร  สุเทียนทอง  ต าแหน่ง  ครู  คศ.๓  กรรมการ 
 ๔. นางสมลักษณ์  วิบูลย์ค า  ต าแหน่ง ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๕. นางอัญชลี  แก้วย้อย    ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๖. นางสาวมยุรี  เหมสุทธ ิ  ต าแหน่ง ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๗. นางสาวสุดารัตน์  สีหะวงษ์  ต าแหน่ง  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๘. นายสักรินทร์   แปงใจ   ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  กรรมการ 



 
 

 ๙. นายนิธวัฒน์   ค าทะเนตร  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑๐. นางณัฐฐาภรณ์   กุลแจม่  ต าแหน่งครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๑๑. นายกฤตยา   ค าพิลา   ต าแหน่งครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน  ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๑๓. นายอภิเชษฐ์  ป้านภูม ิ  ต าแหน่ง ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวพิชญ์มณฑ์  สีหะวงศ์  ต าแหน่งครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๕.นางสาวรัชธิดา  สุโพธิ์ขันธ  ต าแหน่งครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๖. นายมนัญชัย  กันเจิม   ต าแหน่งครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑๗. นางสาวแพรวพรรณ  พิมพ์เสนา ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 ๑๘. นางสาววิไล  ศิร ิ   ต าแหน่ง ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ 
 ๑๙. นายพิเศษ  พายัพ   ต าแหน่ง นักการภารโรง  กรรมการ 
 ๒๐. นางสาวฑิตฐิตา  บุญประสพ  ต าแหน่ง ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
   

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด  อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ เมือ่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้าน
ทับก่ี   เพื่อรับความเห็นชอบต่อไป 
  ทั้งนี้ตั้งแต่   วันที่   ๒   เดือน   เมษายน     พ.ศ.๒๕๖๒ 

    สั่ง      วันที่     ๑๗     เดือน  มิถุนายน      พ.ศ.   ๒๕๖๒ 
 

       ลงชื่อ      
        (นายศฤงคาร    หล้ากันหา) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับกี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ๓ ปี ของโรงเรียนบ้านทับกี่    ที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านทับกี่ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๒ ได้พิจารณา
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ๓  ปี  (๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) ของโรงเรียนบ้านทับกี่แล้ว  เห็นชอบให้
ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ๓  ปี  (๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ได ้ 

(ลงชื่อ).....................................................ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(นายสะดวก   สุภาษิ) 
 

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ 

(นายสงกรานต์   สุภาษิ) 
 

(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ  

(นายช านาญ  ศิริ) 
 

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ 

 (นายพิเชษฐ์  วิบูลย์ค า) 
 

(ลงชื่อ)................................................กรรมการ 

(นายอดุลย์  ค าภู) 
 

(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ 

(นางสังวาล   พิมพ์พุฒิ) 
 

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ 

(นางสุพิส  ค าบุดษิ) 
 

(ลงชื่อ).............................................กรรมการ 
   (นางเยาวเรศ  ค าบุดษิ) 
 

(ลงชื่อ).............................................กรรมการและเลขานุการ 
             (นายศฤงคาร   หล้ากันหา) 


