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บทท่ี 1 

ภาพรวมของสถานศึกษา   

ประวัติ ที่ตั้ง /  สภาพพ้ืนที่เขตบริการและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย 

1. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
รหัสไปรษณีย์ 33140 บนเนื้อที่ 28 ไร่  2 งาน 74 ตารางวา  แต่เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลต าบลปรือใหญ่ 2 
(บ้านปรือใหญ่)  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  27  กันยายน 2480  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านปรือใหญ่เป็นสถานที่เรียน  มี
นักเรียน  105 คน  ครู 2 คน มีนายดีทองแพรว  ท าหน้าที่รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่  ปี พ.ศ. 2487 นาย
สฤษดิ์ ทองแพรว ครูใหญ่พร้อมด้วยคณะครูผู้ปกครองก านันและผู้ใหญ่บ้าน บ้านปรือใหญ่ บ้านตาเบ๊าะเกษ 
ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ข้ึนบนที่ดินวัดร้างอยู่ด้านทิศเหนือบ้านตาเบ๊าะ หมู่ที่ 3 ต าบลปรือใหญ่จน
แล้วเสร็จจึงแยกเป็นเอกเทศย้ายมาเรียน ที่โรงเรียนแห่งใหม่และได้ท าพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม พ.ศ. 2494 อยู่ได้ 9 ปี จนกระท่ังพ.ศ. 2503 อาคารเรียนช ารุดพื้นที่ถูกน้ าท่วมขังไม่สะดวกต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงย้ายกลับไปอาศัยศาลาวัดบ้านปรือใหญ่เป็นสถานที่เรียนอีกครั้งหนึ่ง 

   วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการ 50,000 บาท  
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ซ ใต้ถุนสูง นายถึง ทิพย์ศร ครูใหญ่   นายลิม   ค า
พินิจ ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ 1 นายพันธ์ สุดสังข์  ผู้ใหญ่บ้านตาเบ๊าะเกษ  หมู่ที่ 3  พร้อมด้วยคณะ
ครูและผู้ปกครองทั้ง 2หมู่บ้านได้ร่วมกันจัดหาสถานที่ส าหรับก่อสร้างอาคารเรียน ได้ที่ดินอยู่ทางทิศใต้ของ
หมู่บ้านปรือใหญ่ เป็นที่ตั้งของโรงเรียน  สร้างจนแล้วเสร็จในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504  นายยอดอ่อน
โอภาส นายอ าเภอขุขันธ์  เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนชื่อ  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่  เปิดท าการสอน
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นมา 

พ.ศ. 2509 นายถึง ทิพย์ศร  ครูใหญ่ ลาออก  นายเขื่อง  สรรศรี  ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทน 
พ.ศ.  2511 นายเขื่อง สรรศรี ครูใหญ่ย้ายไปที่อ่ืน นายชุบ จันทชิต ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทน 
พ.ศ.  2519 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โอนการศึกษาประชาบาลไปสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดศรีสะเกษ   
  พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตรประถมศึกษาพ.ศ.  2503 มาใช้หลักสูตร

ประถมศึกษา พ.ศ. 2521 เป็นการศึกษาภาคบังคับ 6 ปี  โรงเรียนจึงได้เปิดสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อยมา 

  พ.ศ. 2523 องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้โอนการศึกษาระดับประถมศึกษาไปสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท 
(กศ.พช.) 

   พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดท าการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา (เด็กเล็ก) และ
นายชุบ  จันทชิต  ครูใหญ่ได้ขอย้ายโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนต าแหน่งนิติกรประจ าส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัด  ศรีสะเกษ 



วันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 นายทองใบ บุญต่อ ได้รับแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งอาจารย์
ใหญ่ 

   วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.  2531 โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศโรงเรียนดีเด่น อันดับ 2 ของ
อ าเภอ ขุขันธ์ และในวันที่ 26 มกราคม 2531 โรงเรียนได้รับเกียรติคุณบัตรจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม   
ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท (กศ.พช. )ดีเด่น 

  วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2532 นายทองใบ บุญต่อ  อาจารย์ใหญ่ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น ล าดับที่ 3 และนางสาวอารีย์ เจริญสุข อาจารย์ 1 ระดับ 3 ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ครูผู้สอนดีเด่น ล าดับที่ 1 ของส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอขุขันธ์ 

  พ.ศ. 2533 โรงเรียนเปลี่ยนการใช้หลักสูตรมาใช้หลักสูตรประถมศึกษาพ.ศ. 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2533) 

  พ.ศ. 2534 นายทองใบ  บุญต่อ  อาจารย์ใหญ่ ย้าย นายบัวกัณฑ์ วิลามาศ  ผู้ช่วยอาจารย์
ใหญ่รักษาการในต าแหน่งได้ย้ายอีก  วันที่ 30 กรกฎาคม 2534 นายพงษ์สิทธิ์  สิตะพงษ์  ได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่มารักษาการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

พ.ศ. 2535 นายวิจิตร  ยอดโพธิ์  ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
  พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดท าการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา 2 ปี (อนุบาล

ศึกษาปีที่ 1 และ 2) และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา 
พ.ศ. 2540  นายวิจิตร  ยอดโพธิ์  ได้รับเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ

โรงเรียน ระดับ 8 และโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา 
พ.ศ.  2541  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนน าโครงการโรงเรียนสีขาว 

  พ.ศ.  2543  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือ
พร้อมรับการประเมินภายนอก 

วันที่ 23 – 25  มิถุนายน พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ผล
การประเมินเป็นที่น่าพอใจ 

  วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 ท าให้มีการแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการใหม่ มีผลให้โรงเรียนต้องไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  วันที่ 26 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2549  โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง 
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 

  วันที่ 30  สิงหาคม  - 1 กันยายน พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ผลการประเมิน
ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

30  กันยายน  2556  นายวิจิตร ยอดโพธิ์ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานปรือใหญ เกษียณอายุ
ราชการ 

2 



  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์  ได้รับการแต่งตั้งและย้ายมาด ารง
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ (เดิมด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3) 

ปีงบประมาณ  2556  โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีต าบล 
 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่มีอายุครบรอบ 77 ปี ในวันที่ 27 กันยายน 2557 

ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและระดมทุนสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันออก และด้านทิศเหนือส าเร็จเสร็จสิ้น 
ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) และโรงเรียนผ่าน
การประเมินโรงเรียน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” รอบที่สอง  ปีการศึกษา 2558-2560 ตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

  ปีงบประมาณ 2559  ได้รับจัดสรรอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 12 
ห้องเรียน (ชั้นบน 6 ห้อง ชั้นล่าง 6 ห้อง) งบประมาณ 5,600,000 บาท 

  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้เข้าโครงการโรงเรียนประชารัฐ เข้าร่วมด าเนินการตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ รุ่นที่ 2  และผ่าน
การประเมนิความยั่งยืนโรงเรียนดีประจ าต าบล และสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" 

 ปีการศึกษา 2560  เด็กชายณัฐพงศ์ รสหอม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัล
เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายระดับชั้น ป.1-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 และนางสาวจิราวดี  บ ารุงวัตร์ ได้รับการคัดเลือกจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดเล็ก 

ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล “1ต าบล 1โรงเรียน
คุณภาพ” 

 ปีการศึกษา 2562 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เป็นสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู ประจ าปี 2563 

 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่เป็นหน่วยตรวจราชการ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ
กรณีพิเศษ  การจัดการเรียนการสอน หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 

 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต  3  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551 และหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนทั้งสิ้น 552 คน 

2. ขอมูลพื้นฐาน
2.1 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวม 30 คน
 2.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน และรอง

ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน (ต าแหน่งว่าง) 
2.1.2 ครูผูสอน  จํานวน 22 คน 
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2.1.3 พนักงานราชการ จ านวน 2 คน 
 2.1.4 อัตราจางชัวคราว  จํานวน 4 คน 
 2.2 จํานวนนักเรียน  รวม 532 คน 

2.2.1 ระดับกอนประถมศึกษา  จ านวน  81  คน 
2.2.2 ระดับประถมศึกษาปีที 1-6 จ านวน  295 คน 
2.2.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3จ านวน  156  คน 

2.3 เขตบริการของโรงเรียน รวม 5 หมู่บ้าน 
2.3.1 หมู่ที่ 1 บ้านปรือใหญ่ ต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
2.3.2 หมู่ที่ 3 บ้านตาเบ๊าะ  ต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
2.3.3 หมู่ที่ 10 บ้านเกศานาค้อ  ต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
2.3.4 หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งชัย  ต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
2.3.5 หมู่ที่ 20 บ้านนาค้อ  ต าบลปรือใหญ่  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

2.4. อาคารเรียน อาคารประกอบ 
 2.4.1 อาคารเรียน  จ านวน 3 หลัง (27 หองเรียน ใชจัดชั�นเรียน 21 หอง หองพิเศษ/ 
หองปฏิบัติการ 6 หอง) 

2.4.2 อาคารอเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง 
2.4.3 อาคารโรงฝึกงาน จ านวน 1 หลัง 
2.4.4 อาคารบริการแหล่งเรียนรู้  จ านวน 1 หลัง 
2.4.5 อาคารโรงอาหาร  จ านวน 1 หลัง (ก าลังก่อสร้างด้วยงบประมาณบริจาค) 
2.4.6 บ้านพักครู  จ านวน 2 หลัง  

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

สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
1.  ภารกิจ

โรงเรียนบ้านปรือใหญ่   ได้ก าหนดภารกิจตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาของ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไว้ว่า “โรงเรียนมีหน้าที่จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเด็กและเยาวชนกลุ่มอายุวัย
เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงทุกคน ทั้งด้านความรู้ คุณธรรม   จริยธรรม และสุขภาพอนามัย” โรงเรียนจึงมีภารกิจหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา 2 ระดับ ดังนี้ 

1.1   ระดับก่อนประถมศึกษา 
 จัดการศึกษาเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ 5    และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 เพื่อให้เด็กวัยก่อนการศึกษาภาคบังคับได้รับการพัฒนาด้าน
ร่างกาย   จิตใจ   อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความพร้อมใน
การเข้าเรียนระดับประถมศึกษาต่อไป 
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1.2   ระดับการศึกษาภาคบังคับ 
   จัดการศึกษาส าหรับเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

ภาคบังคับ  พ.ศ. 2545  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542     ให้เด็กซึ่งมี
อายุย่างเข้าปีท่ี 7  ถึงอายุย่างเข้าปีท่ี 16  ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  9  ปี จนจบหลักสูตร  และ มีความรู้  
ทักษะ  เจตคติ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดหมายหลักสูตร  สามารถศึกษาต่อ  หรือประกอบอาชีพได้ 

2. ปริมาณงาน
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่  มีปริมาณงานในการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ดังนี้ 
จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา  2564     จ านวน       532   คน   แยกเป็น 

1) ระดับการศึกษาปฐมวัย จ านวน     81  คน 
2) ระดับประถมศึกษา
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จ านวน    295 คน 
จ านวน    156 คน 

สภาพทั่วไป 

1. ที่ตั้ง โรงเรียนบ้านปรือใหญ่  ตั้งอยู่  ณ บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลปรือใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ     

หางจากอ าเภอขุขันธ          จ านวน  16    กิโลเมตร 
หางจากจังหวัดศรีสะเกษ     จ านวน  56    กิโลเมตร 
หางจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  3  จ านวน 14 กิโลเมตร 

ค าขวัญของโรงเรียน 
“คุณธรรมด ี   มีวินัย       ใฝศ่ึกษา” 

ปรัชญาของโรงเรียน 
ปญญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต 

(ปัญญาเป็นแสงสวา่งในโลก) 

สีประจ าโรงเรียน 
“ขาว   แดง” 

สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความสะอาด  ความว่าง   ของผู้เรียนเริ่มเข้ามาในโรงเรียน 
สีแดง  หมายถึง  ความเข้มข้นของเนื้อหาสาระ  วิชาความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ท่ีที่ได้รับ 

                                 จากการเติมเต็มในโรงเรียน 
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ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

2. ประชากร
ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่  มีประชากร  รวมทั้งสิ้น 3,808 คน  

แยกเป็นชาย  จ านวน 1,874 คน  และหญิง จ านวน 1,934 คน โดยมีประชากรวัยเรียน (อายุ 4-17 ปี)  ที่
อาศัยอยู่ในเขตบริการ  จ านวน  499 คน หรือร้อยละ 13.10  ของประชากรทั้งหมด   ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่จ าแนกตามเพศและเขตการปกครอง 

ต าบล / ชื่อบ้าน ร้อยละ
ประชากร 

จ านวนประชากร  (คน) 
รวม ชาย หญิง 

ต าบลปรือใหญ่ 
1.  บ้านปรือใหญ่ (ม.1) 26.25 131 65 66 
2.  บ้านตาเบ๊าะ (ม.3) 29.46 147 73 74 
3.  บ้านเกษนาค้อ (ม.10) 17.03 85 40 45 
4.  บ้านทุ่งชัย (ม.17) 19.04 95 47 48 
5. บ้านนาค้อ  (ม.20) 8.22 41 21 20 

รวม 100.00 499 246 253 

ที่มา  : ข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

จากตารางที่ 1  แสดงให้เห็นจ านวนประชากรในเขตบริการและนอกเขตบริการ  จ านวน
นักเรียนในเขตบริการมีทั้งหมด  499  คน  หมู่บ้านที่มีนักเรียนมากที่สุด คือ บ้านตาเบ๊าะ 
   

3. ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สามารถสรุปโดยสังเขป ได้ดังนี้  สภาพ

พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขาสภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายด้านทิศใต้ของโรงเรียนเป็นป่าทึบติดเทือกเขา
พนมดงรัก  
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4.  การคมนาคมขนส่ง   
ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่  มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่างหมู่บ้านบ้าน

ปรือใหญ่กับอ าเภอขุขันธ์ตัดผ่านโรงเรียน  ปัจจุบันนับว่า สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีโครงข่ายการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งประกอบด้วย  

1.  ถนนลาดยางสายขุขันธ์ – โคกตาลตัดกับถนนลาดยางสายละลม – กันทรอมที่สี่แยก
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์เลี้ยวซ้ายถึงบ้านปรือใหญ่ใช้ระยะทาง 22 กิโลเมตร 

2.  ถนนลาดยางสายปรือใหญ่ – นาละเวียตัดกับถนนลาดยางสายขุขันธ์ – โคกตาลที่สี่
แยกบ้านนาละเวีย ต าบลนิคมพัฒนา  เลี้ยวซ้ายถึงบ้านปรือใหญ่ระยะทาง 15 กิโลเมตร 

5.  การเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพ้ืนที่ภายในเขตบริการของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่   ส่วนใหญ่จะ

ขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลักประกอบด้วยการท านา ท าไร่  การเลี้ยงสัตว์ เช่น  โค กระบือ  สุกร  เป็ด  
และไก่  เป็นอาชีพเสริม  รายได้ต่อคนต่อปีเฉลี่ยประมาณ 20,000  บาท  ฐานะโดยรวมยังยากจน 
พืชเศรษฐกิจ ที่ท ารายได้เข้าหมู่บ้าน ได้แก่  มันส าปะหลัง   ยางพารา 

 ทั้งนี้  จากการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561  ซึ่งมีจ านวนประชากรที่มี
งานท า และมีรายได้ต่อปี สูงกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.91 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด คิดเป็น
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 37,645.91 บาท  และเม่ือพิจารณาเป็นรายหมู่บ้านปรากฏผลดังนี้ 

บ้าน ปรือใหญ่                 จ านวน        34,973.26    บาท 
บ้าน ทุ่งชัย                    จ านวน        36,961.06    บาท 
บ้าน เกษ  จ านวน        44,492.58    บาท 
บ้าน นาค้อ                  จ านวน        33,854.32    บาท 
บ้าน ตาเบ๊าะ  จ านวน        37,948.34     บาท 

6. สาธารณสุข
ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่   มีจ านวนสถานบริการด้านการแพทย์และ

สาธารณสุขดังนี้ 
โรงพยาบาลรัฐบาล     1 แห่ง 
สถานีอนามัย  1 แห่ง 

7. นับถือศาสนา
ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100

8. สรุปข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์  
1. เนื้อท่ีทั้งหมดของเขตบริการ  17.92  ตารางกิโลเมตร
2. ประชากรทั้งหมด (นับถึงเดือนเมษายน 2562) 3,808 คน 

-  ชาย  (ร้อยละ 49.21) 1,874 คน 
-  หญิง (ร้อยละ 50.79) 1,934 คน 
หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุดคือ

-   บ้านปรือใหญ่ 1,142 คน 

7 



หมู่บ้านที่มีประชากรน้อยที่สุดคือ 
-   บ้านนาค้อ 264 คน 

3. จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 705 ครัวเรือน 
4. การปกครองและการบริหาร

-  หมู่บ้าน 20 แห่ง 
-  องค์การบริหารส่วนต าบล 1 แห่ง 
-  เทศบาล - แห่ง 

5. การศาสนา
จ านวนวัด    รวม 7         วัด 
จ าแนกตามสภาพ วิสุงคามสีมา 6 วัด 

ส านักสงฆ์ 1 แห่ง 

9. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบ
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบที่เอ้ืออ านวยต่อ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน แสดงรายละเอียด ดังตาราง 2  

ตารางท่ี 2 แสดงแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบ 

แหล่งเรียนรู้ ในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา 
1. สวนพฤกษศาสตร์ 1. สวนพฤกษศาสตร์ 1. วัดบ้านปรือใหญ่
2. ห้องสมุด 2. ห้องสมุด 2. วัดบ้านตาเบ๊าะเกษมงคล
3. ห้องคอมพิวเตอร์ 3. ห้องคอมพิวเตอร์ 3. หนองแวง (แหล่งน้ า)
4. ห้องวิทยาศาสตร์ 4. ห้องวิทยาศาสตร์ 4. รพ.สต.ปรือใหญ่
5. ห้องสหกรณ์ 5. ห้องสหกรณ์ 5. สวนสัตว์จุฬาภรณ์
6. แปลงเกษตร 6. แปลงเกษตร
7. วัดบ้านปรือใหญ่
8. วัดบ้านตาเบ๊าะเกษมงคล
9. หนองแวง (แหล่งน้ า)
10. รพ.สต.ปรือใหญ่
11. สวนสัตว์จุฬาภรณ์

ที่มา : ข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  เพ่ือให้นักเรียนได้

เรียนรู้และปฏิบัติจริง 

สภาพปัจจุบัน 
1. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาจ าแนกรายชั้นและเพศ ปีการศึกษา 
2560 
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ชั้นเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 0 0 0 0 
อนุบาล 2 2 17 21 38 
อนุบาล 3 2 23 20 43 

รวมก่อนประถมศึกษา 4 40 41 91 
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 19 21 40 
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 21 18 39 
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 21 22 43 
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 27 29 56 
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 28 23 51 
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 26 40 66 

รวมประถมศึกษา 12 141 153 294 
รวมทั้งหมด 16 181 194 395 

ที่มา : ขอมูลตามโปรแกรม DMC 2021 ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
จากตารางที่  3  แสดงให้ เห็นจ านวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา  โดยจ า

แนก รายชั้นและเพศ  จ านวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีจ านวนนักเรียนมากที่สุด  รองลงมาคือ
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และจ านวนนักเรียนหญิงมีมากกว่าจ านวนนักเรียนชาย 

ตารางท่ี  4  แสดงจ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจ าแนกรายชั้นและเพศ ปี
การศึกษา 2560 

ชั้นเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 36 28 64 
มัธยมศึกษาท่ีที่ 2 2 27 31 58 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 19 15 34 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 5 82 74 156 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - - - - 
มัธยมศึกษาท่ีที่ 5 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - - - - 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - 
รวมทั้งหมด 5 82 74 156 

ที่มา : ข้ อมูลตามโปรแกรม DMC 2021 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  2564 
จากตารางที่  4  แสดงให้เห็นจ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยจ าแนกรายชั้นและเพศ  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจ านวนนักเรียนมากท่ีสุด  และจ านวนนักเรียนชายมีมากกว่าจ านวนนักเรียน
หญิง 
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ตารางท่ี  5  ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน 
  
             ระดับ น้ าหนักต่ า

กว่าเกณฑ์ 
น้ าหนักสูงกว่า

เกณฑ์ 
(เด็กอ้วน) 

ส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ์ 

น้ าหนักและ
ส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ์ 

รวม 

ก่อนประถมศึกษา 6 7 - 4 17 
ประถมศึกษา - 11 2 11 24 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 4 - 5 10 
มัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - - 

รวม 7 22 2 20 51 
ที่มา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC2017  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2560 
หมายเหตุ  นักเรียน 1 คน กรอกได้เพียง 1 กรณีเท่านั้น 

ตารางท่ี  6      แสดงข้อมูลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส  (ข้อมลู  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2560) 

ระดับ 
นักเรียนพิการ นักเรียนด้อยโอกาส 

รวมทั้งสิ้น 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ก่อนประถมศึกษา - - - 8 12 20 20 
ประถมศึกษา 5 1 6 40 34 74 80 
มัธยมศึกษาตอนต้น - - - 28 36 64 64 
มัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - - - - 

รวม 5 1 6 76 82 158 164 

หมายเหตุ  กรอกข้อมูลเฉพาะจ านวนนักเรียนที่พิการและด้อยโอกาส ไม่รวมจ านวนนักเรียนปกติ 

ตารางท่ี   7    แสดงข้อมูล ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน  (ข้อมลู  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2560) 

ระดับ 
น้ าหนักต่ า
กว่าเกณฑ์ 

น้ าหนักสูง
กว่าเกณฑ์ 
(เด็กอ้วน) 

ส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ์ 

น้ าหนักและ
ส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ์ 

รวม 

ก่อนประถมศึกษา 13 2 13 10 38 
ประถมศึกษา 32 12 42 38 124 
มัธยมศึกษาตอนต้น 7 3 13 15 38 

รวม 52 17 68 63 200 
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ตารางท่ี 8  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

ที ่ สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 
คน ในแต่ละสาขาวิชา                

(ชม./สัปดาห์) 
รายชื่อ 

1 บริหารการศึกษา 1 - นายเอกภักดิ์  วังคะพันธ์ 
2 แนะแนว 1 22 นางสมพร  พรหมมาดวง 
3 คณิตศาสตร์ 4 22 นายสุชาติ  อนุสรณ์ 

นางยุวดี  หลาวทอง 
นางสาวชุติกาญจน์  รังษี 
นางรัชนี  มั่งคั่ง 

4 วิทยาศาสตร์ 2 22 นางบุษริยา  พุทธวงค์ 
นางเขมิกา  ศรีอินทร์ 

5 ภาษาไทย 2 22 นางปราณี  ธรรมนิยม 
นางสาวศิริรัตน์  บุตะเคียน 

6 ภาษาอังกฤษ 2 22 นางสาวเนตรนภา  แพงอก 
นางภาวนา  พันธ์นา 

6 สังคมศึกษา 1 22 นายสามารถ  เชื่อมกลาง 
7 ประวัติศาสตร์ 1 22 นางณัฐณิชา  พลภักดี 
8 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 22 นายสุริศักดิ์  ศรีจักร 
9 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 22 นายปริญญา  ภูมิสูง 

นางวิเรืองรอง  รัตนพันธ์ 
นายเกรียงศักดิ์  ปรือปรัง 

10 เทคโนโลยีการเกษตร 1 22 นายพงศ์สันติ์  ทรงสีสด 
11 การประถมศึกษา 2 25 นางกัญญาณัฐ  ค าทับ 

นางโสมสกาว  เงาศรี 
12 การศึกษาปฐมวัย 3 30 นางพิมภารัตน์  เชื่อมกลาง 

นางฉลวย  อนันต์ 
นางสาวพิมพ์บุญ  วารินทร์ 

13 ดนตรีศึกษา 1 22 นายจ านงค์  ศรีกะชา 
14 นาฎศิลป์ 1 22 นางอนงค์นาถ  ผ่องฉาย 
15 บรรณารักษ์ 1 20 นางชนกพร  แพงศรี 
16 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 22 นายเจษฎา  พันธ์พิบูลย์ 

รวม 28 
ที่มา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC2018  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 

จากตารางที่  6  แสดงสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน สามารถจ าแนกต าแหน่ง วิทย
ฐานะและวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดดังตาราง 7   
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ตารางท่ี  9  แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ประเภท ต าแหน่ง วิทยฐานะ ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
ตรี 

ต่ ากว่า
ปริญญา

ตรี 

รวมทั้งสิ้น 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ รวม 

1. บริหาร ผู้อ านวยการ เชี่ยวชาญพิเศษ 
เชี่ยวชาญ 
ช านาญการพิเศษ 1 1 1 
ไม่มีวิทยฐานะ 

รอง
ผู้อ านวยการ 

เชี่ยวชาญ 
ช านาญการพิเศษ 
ช านาญการ 
ไม่มีวิทยฐานะ 

2. ครู คร ู เชี่ยวชาญพิเศษ 
เชี่ยวชาญ 
ช านาญการพิเศษ 1 7 1 2 2 9 11 
ช านาญการ 2 4 4 2 6 
ไม่มีวิทยฐานะ 2 2 6 2 8 10 

ครูผู้ช่วย 
3. 
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงาน
ราชการ 

1 1 1 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

1 2 2 1 
3 

รวมทั้งสิ้น 2 11  7 10 2 0 11 21 32 
ที่มา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC2017  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 

ตารางท่ี  8  แสดงสภาพความพอเพียงของอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์พ้ืนฐาน 

รายการ 
จ านวน 

ที่มี 
จ านวน 
ที่ควรมี ขาด/เกิน 

สภาพการใช้งาน 
ดี พอใช้ ทรุด

โทรม 
รอรื้อ
ถอน 

อาคารเรียน (หลัง) 3 3 1 √ 
 ห้องเรียน (ห้อง) 28 33 -5 √ 
อาคารประกอบ 13 17 4 √ 
 ห้องส้วม (ที่) 20 20 - √ 
 บ้านพักครู (หลัง) 2 4 2 √ 
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รายการ 

จ านวน 
ที่มี 

จ านวน 
ที่ควรมี 

 
ขาด/เกิน 

สภาพการใช้งาน 
ดี พอใช้ ทรุด

โทรม 
รอรื้อ
ถอน 

 อาคารฝึกงาน (หลัง) 1 1 - √    
 อาคารอเนกประสงค์ (หลัง) 1 1 - √    
 หอประชุม (หลัง) - 1 1 √    
 โรงอาหาร (หลัง) 1 1 - √    
ครุภัณฑ์พื้นฐาน        
 โทรศัพท์ (เลขหมาย) 0 1 1   √  
 คอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 7 50 -43   √  
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)        
        

ที่มา : ข้อมูลตามโปรแกรม B-OBEC............/M-OBEC………) 
 จากตารางที่  9  แสดงสภาพความพอเพียงของอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์พ้ืนฐาน 
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2. โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา

แผนภูมิการบริหารงาน ของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ปีการศึกษา 2560 
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3. ผลการด าเนินการ  สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น
3.1  ผลการด าเนินการที่ผ่านมา 
 3.1.1  ผลงาน รางวัลที่ชนะการแข่งขันประกวดและได้รับการยกย่องของโรงเรียน   ผู้บริหาร

โรงเรียนคณะครู และนักเรียน ในระดับต่างๆที่ส าคัญดังนี้ 
1) ด้านนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559 

ล าดับ กลุ่มสาระ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน 
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อ

ภาษาไทย ม.1-ม.3 
ทอง เด็กหญิงจริาวด ีบ ารุงวัตร ์ นางสมพร  พรหมมาดวง 

2 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดสวดมนต์
แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 

เงิน 1. เด็กหญิงกรญา  เทาศิริ
2. เด็กหญิงจิตรลดา รสหอม
3. เด็กหญิงทิพามณ ี แสงเงิน
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ ์พันชนะ
5. เด็กหญิงนิจจารีย ์ทองมนต์
6. เด็กหญิงรวสิรา  รสหอม
7. เด็กหญิงรุ่งอรณุ  ทระรตัน์
8. เด็กหญิงวิมล  นนทพันธ์
9. เด็กหญิงสาวติร ี ค าสอน
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมพร

1. นายสามารถ  เชื่อมกลาง
2. นางพิมภารัตน์  เช่ือมกลาง
3. นางภาวนา  พันธ์นา

3 สุขศึกษา 
และ 
พลศึกษา 

การแข่งขันแอโรบิก 
ม.1-ม.3 

เงิน 1. เด็กหญิงขวัญจริา  ธรรมพร
2. นางสาวจรัญญา  สุระนัย
3. เด็กชายจักรชัย  สมสุวรรณ์
4. เด็กหญิงดารุณ ี ดีดวงพันธ์
5. นางสาวนฤมล  ตองอ่อน
6. เด็กหญิงพิมลรัตน์  รัตนพันธ์
7. เด็กหญิงมนฤด ี สุดดี
8. เด็กหญิงวรรณ ี บุญเลิศ
9. เด็กหญิงศิริกร  รสหอม
10. นางสาวสมฤด ี รสหอม
11. เด็กชายสิทธิพงษ ์ จันทิมาลย์
12. เด็กหญิงสุภา  แก้วคุณ
13. เด็กหญิงหรรษา  พิลาดี
14. เด็กหญิงอาริสา  โพธิสาร
15. เด็กหญิงเขมิกา เจริญศรีเมือง

1. นางวิเรืองรอง  รัตนพันธ์
2. นายปริญญา  ภูมิสูง
3. นางอนงค์นาถ  ผ่องฉาย
4. นางสาวชุติกาญจน ์ รังษี

4 ศิลปะ-
ดนตร ี

การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

ทอง 
รอง

ชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กหญิงจริาวด ี บ ารุงวัตร ์ นางสมพร  พรหมมาดวง 

5 ศลิปะ-
ดนตร ี

การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

ทอง 
ชนะเลิศ 

เด็กหญิงจริาวด ี บ ารุงวัตร ์ นางสมพร  พรหมมาดวง 

6 เรียนร่วม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขันการเลา่
นิทาน ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่อง

ทอง 
รอง

ชนะเลิศ

เด็กชายผดุงเดช  ภูอ่างทอง นางณัฐณิชา พลภักด ี
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ล าดับ กลุ่มสาระ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน 
ทางการเห็น ม.1-ม.3 อันดับ 1 

7 เรียนร่วม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขันการเลา่
นิทาน ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ป.1-ป.6 

ทอง 
ชนะเลิศ 

เด็กชายณัฐพงศ ์ รสหอม นางสาวบุศรา บญุทศ 

8 เรียนร่วม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขันการเลา่
นิทาน ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

ทอง 
รอง

ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

เด็กหญิงศริิลักษณ ์ เทาศิร ิ นางสาวบุศรา บญุทศ 

9 เรียนร่วม - 
ศิลปะ 

การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภท
นักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางร่างกายฯ 
ป.1-ป.6 

ทอง เด็กหญิงพิกุล  รสหอม นางณัฐณิชา  พลภักด ี

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต  ระหว่าง วันที่ 29 - 31 มกราคม 2560 

ล าดับ กลุ่มสาระ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน 
1 ศิลปะ-

ดนตร ี
การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

ทอง 
รอง

ชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กหญิงจริาวด ี บ ารุงวัตร ์ นางสมพร  พรหมมาดวง 

2 ศิลปะ-
ดนตร ี

การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

ทอง 
รอง

ชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กหญิงจริาวด ี บ ารุงวัตร ์ นางสมพร  พรหมมาดวง 

3 เรียนร่วม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขันการเลา่
นิทาน ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น ม.1-ม.3 

ทอง 
รอง

ชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กชายผดุงเดช  ภูอ่างทอง นางณัฐณิชา พลภักด ี

4 เรียนร่วม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขันการเลา่
นิทาน ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ป.1-ป.6 

ทอง 
รอง

ชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กชายณัฐพงศ ์ รสหอม นางสาวบุศรา บญุทศ 

5 เรียนร่วม - 
ภาษาไทย 

การแข่งขันการเลา่
นิทาน ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

ทอง 
รอง

ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

เด็กหญิงศริิลักษณ ์ เทาศิร ิ นางสาวบุศรา บญุทศ 
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2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  ปีการศึกษา 2559
ที ่ ชื่อ – สกุล รายการ หน่วยที่มอบ หมายเหตุ 
1 นายเอกภักดิ์  วังคะพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
2 นางสมพร  พรหมมาดวง ครูดีในดวงใจ 

ครูผู้สอนดีเด่น 
สพฐ. 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภาษาไทย 

3 นายปริญญา  ภูมิสูง ครูผู้สอนดีเด่น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สุขศึกษา ฯ 
4 นางณัฐณิชา พลภักดี ครูผู้สอนดีเด่น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สังคมศึกษา ฯ 
5 นางวิเรืองรอง  รัตนพันธ์ ครูผู้สอนดีเด่น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สุขศึกษา ฯ 
6 นางปราณี  ธรรมนิยม ครูผู้สอนดีเด่น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 -ภาษาไทย 

-กิจกรรมพัฒนา 
7 นางอนงค์นาถ  ผ่องฉาย ครูผู้สอนดีเด่น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ศิลปะ 
8 นายจ านงค์  ศรีกะชา ครูผู้สอนดีเด่น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ศิลปะ 
9 นางสาวเนตรนภา  แพงอก ครูผู้สอนดีเด่น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภาษาอังกฤษ 
10 นางภาวนา  พันธ์นา ครูผู้สอนดีเด่น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภาษาอังกฤษ 
11 นางบุษริยา  พุทธวงค์ ครูผู้สอนดีเด่น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 วิทยาศาสตร์ 
12 นางเขมิกา  ศรีอินทร์ ครูผู้สอนดีเด่น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 วิทยาศาสตร์ 
13 นายสามารถ  เชื่อมกลาง ครูผู้สอนดีเด่น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สังคมศึกษา ฯ 
14 นางสาวบุศรา  บุญทศ ครูผู้สอนดีเด่น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ปฐมวัย 
15 นางยุวดี  หลาวทอง ครูผู้สอนดีเด่น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 คณิตศาสตร์ 
16 นายสุริศักดิ์  ศรีจักร ครูผู้สอนดีเด่น สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 การงานอาชีพ 
17 

17 



 3.1.2  ผลการทดสอบระดับชาติ   O-net , NT  และ  LAS 
 ตารางท่ี  1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2559 

  NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
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จากตาราง ที่ 1   พบว่า  
- ความสามารถด้านภาษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ และสูงกว่าทุกระดับ 
- ความสามารถด้านค านวณ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ และสูงกว่าทุกระดับ 
- ความสามารถด้านเหตุผล มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ และสูงกว่าทุกระดับ 
- ค่าเฉลี่ยความสามารถท้ัง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ และสูงกว่าทุกระดับ 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 
 O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
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O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
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    3.2  ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาก สมศ. 

  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ 30-31
สิงหาคม และ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3  ด้าน  
คือ  ผู้บริหาร  ครู  และด้านผู้เรียน  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตาราง  ดังต่อไปนี้       
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4.3   สภาพปัญหาความต้องการจ าเป็น 

เป็นสภาพปัญหาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยเทคนิค SWOT  
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดความต้องการจ าเป็นในการแก้ปัญหา  และพัฒนาภารกิจหลักและภารกิจรองและการงาน
ตามนโยบายที่เกี่ยงข้องระดับต่างๆ สรุปได้ดังนี้  ประเด็นส าคัญ 
จุดแข็ง 
 1. มีแผนงานโครงการเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหา  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 2. มีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานให้บุคลากรอย่างชัดเจนและมีการก าหนดโครงสร้างงานตามความ
เหมาะสม 
 3. มีแผนกลยุทธ์ที่รองรับการพัฒนาทุกด้าน 
 4. มีความเป็นระบบและคลอบคลุม 
 5. มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบริบทโรงเรียนและสังคม 
 6. มีการจัดโครงสร้างอย่างเป็นระบบมีรูปแบบการรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 7. มีการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยมีการปรับแผนให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่
สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสังคมและบริบทของโรงเรียน 
 8. ยุทธศาสตร์มีความชัดเจนปฏิบัติตามได้ 
 9. สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 10. สภาพบริบทของโรงเรียนดีมีจ านวนนักเรียนมาก 
 11. บุคลากรมีความรู้ความสามารถสูงมีความช านาญในการท างาน 
 12. บุคลากรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
 13. ผู้บริหารจัดให้มีการประชุมจัดสรรงบประมาณทุกโครงการ 
 14. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการอบรม การศึกษาต่อ การขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ 
 15. มีครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 16. มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
 17. บุคลากรมีทักษะการท างานที่ดี 
 18. มีการส่งเสริมสนับสนุนการท างานเป็นทีม เป็นกลุ่มและสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือการมีส่วนร่วมไปสู่
จุดหมายเดียวกัน 
 19. มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการท างานที่ดีตรงตามสาขา 
 20. มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
 21. บุคลกรมีความพร้อม 
 22. มีองค์กรที่เข้มแข็ง 
 23. ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานผลงานออกมาน่าพอใจ 
 24. ครูมีจิตส านึกในความเป็นครู 
 25. มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 26. การบริหารงานเห็นเป็นรูปธรรมโปร่งใส ชัดเจน ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ 
 27. มีระบบการท างานที่เข้มแข็งและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน 
 28. มีการนิเทศก ากับดูแลติดตามงานจากผู้บริหารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 29. โครงสร้างองค์การบริหารงานของสถานศึกษามีระบบชัดเจน 
 30. สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 31. ผู้บริหารมีประสบการณ์    ความรู้ความสามารถมีการบริหารงานที่ชัดเจน 
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 32. มีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานให้บุคลากรอย่างชัดเจน 
 33. มีการก าหนดโครงสร้างงานตามความเหมาะสม 
 34. มีการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่ดี 
 35. มีกฎระเบียบเพ่ือให้ปฏิบัติตาม 
 36. มีการกระจายอ านาจที่ดีสู่ผู้ปฏิบัติ 
 37. ผู้บริหารเป็นผู้น าในการท างาน 
 38. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน 
 39. มีรูปแบบการน าองค์กรที่ทันสมัย 
 
จุดอ่อน 
 1. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด ขาดความต่อเนื่อง 
 2. บุคลากรบางคนยังขาดความตระหนักไม่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ยังไม่กระจ่างท าให้การวางแผนการ จัดท าแผนไม่เป็นไป
อย่างที่ต้องการ 
 4. ผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มรับรู้ข้อมูลข่าวสารค่อนข้างน้อย 
 5. ยุทธศาสตร์ไม่เกิดเอกภาพ 
 6. สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวย 
 7. มีแผนยุทธศาสตร์แต่ปฏิบัติได้ไม่ครบและขาดการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 8. ภาระงานมีหลายมากท าให้ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
 9. การนิเทศติดตามงานไม่สม่ าเสมอ 
 10. ขาดการประสานงานระหว่างผู้รับผิดชอบงาน 
 11. มีความรู้ความสามารถและความช านาญ แต่ขาดความเชี่ยวชาญและบุคลากรขาดการท างานเป็นทีม   
 12. ขาดความร่วมมือในการด าเนินงานในภาพรวม ใครรับผิดชอบงานใดก็ท างานนั้นไป 
 13. บางคนได้รับผิดชอบงานมาก บางคนได้รับผิดชอบงานน้อย หรือขาดการอาสางาน 
 14. ครูยังไม่เต็มที่กับการพัฒนาสื่อการเรียนอย่างจริงจัง 
 15. มีบุคลากรเพียงพอแต่บางครั้งขาดการประสานงานที่ดี 
 16. มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อยครั้งท าให้มีการปรับระบบการท างานบ่อยครั้งเป็นสาเหตุให้ขาด
ความช านาญ 
 17. การท างานของบุคลากรในมุมมองของกิจกรรมกว้างเกินไปท าให้บุคลากรรับงานมากเกินไปท าให้
การท างานประสบผลส าเร็จค่อนข้างน้อย  
 18. บุคลกรส่วนใหญ่เป็นคนนอกพ้ืนที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลต่อการพัฒนาท าให้ไม่ต่อเนื่อง
และบางครั้งงานก็ชะงักไป 
 19. บุคลากรมีความสามารถไม่คลอบคลุมทุกด้าน 
 20. กระจายงานไม่เท่าเทียมกัน 
 21. บุคลากรบางคนขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากบรรจุใหม่ 
 22. ขาดการประเมินผลการด าเนินงานและการรายงานผล 
 23. บุคลากรยังขาดการประสานงาน 
 24. ระบบการปฏิบัติงานยังไม่เป็นขั้นตอน 
 25. การท างาน ยังด าเนินการยังไม่สมบูรณ์เพราะกิจกรรมต่างๆมีมากมาย แต่บุคลากรมีน้อยท าให้การ
ท างานไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
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 26. การท างานแบบบูรณาการยังไม่สมบูรณ์ เพราะการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างของบุคลากรยังมี
ค่อนข้างน้อย 
 27. อ านาจการสั่งการไม่เข้มงวด ขาดความต่อเนื่อง ท าให้การด าเนินงานล่าช้า 
 28. บุคลากรขาดการเข้าใจ เข้าถึงในบางแง่มุมมองที่ส่งผลต่อการพัฒนา 
 29. กฎระเบียบขาดความยืดหยุ่น 
 30. การด าเนินการในรูปแบบองค์กรที่ล่าช้า 
 
โอกาส 
 1. โรงเรียนมีการใช้ระบบ ICT  เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและติดต่อสื่อสาร 
 2. มีวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมตามสภาพ ซึ่งที่มีอยู่พอที่จะใช้การได้เป็นส่วนมาก 
 3. มีผู้ดูแลวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ 
 4. โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่น สื่อให้ความรู้ สื่อดนตรี สื่อกีฬา 
 5. มีความพยายามจัดหาสื่อเพ่ือการเรียนการสอนและสื่อโทรทัศน์ อุปกรณ์อ่ืนเพ่ิมเติม 
 6. โรงเรียนมีความพยายามปรับปรุงอาคารสถานที่/จัดท าห้องพิเศษเพ่ิมเติมเพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนการ
สอน 
 7. สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬามีความพร้อมตลอดฤดูกาล 
 8. นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษา 
 9. ความสนใจในการเมือง 
 10. มีความรักชาติรักศักดิ์ศรีของโรงเรียน 
 11. ไม่มีความแตกต่างด้านความคิดทางการเมือง ท าให้ไม่มีความขัดแย้งทางด้านการเมือง 
 12. สนองตามแผนนโยบายทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยดี 
 13. นโยบายต้นสังกัดมีการก าหนดแนวการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 14. ผู้ปกครองท าการเกษตรตลอดปี 
 15. มีพ้ืนที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ระบบชลประทานค่อนข้างทั่วถึงท าให้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหา
รายได้เกือบตลอดปี 
 16. ฐานะทางเศรษฐกิจความเป็นอยู่ข้ึนอยู่กับราคาพืชผลทางการเกษตรเป็นหลัก ประชาชนไปท างาน
ต่างจังหวัดท าให้มีรายได้มาพัฒนาครอบครัว 
 17. มีอาชีพหลักคือการท าการเกษตร 
 18. คนในชุมชนเริ่มเห็นความส าคัญของการศึกษามีแนวโน้มให้บุตรหลานศึกษาต่อมากข้ึนเพราะเห็น
ตัวอย่างผู้ที่ประสบความส าเร็จทางการเรียน 
 19. ชุมชนมีความสามัคคีกัน 
 20. เป็นสังคมชนบทและอยู่อย่างพอเพียง 
 21. ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยายผูกพันแบบเครือญาติหลายครอบครัวญาติผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองนักเรียน
เพราะพ่อแม่นักเรียนไปท างานต่างจังหวัด 
 22. สังคมการเกษตรมีวัฒนธรรมทางศาสนาที่เข้มแข็งที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติศาสนกิจ  คนมีอายุจะ
เป็นผู้ที่ท างานหนักกว่าคนหนุ่มสาว 
 23. เป็นสังคมที่อยู่อย่างสงบสุขช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
 24. ผู้น าชุมชนมองเห็นความส าคัญของการศึกษา 
 25. มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยท าให้สะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร 
 26. มีการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วโดยใช้โทรศัพท ์อินเทอร์เน็ต สื่อโซเชียล 
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27. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้อย่างทั่วถึง ทั้งโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ผ่านจาน
ดาวเทียม 

28. มีการน าเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้ท าให้งานเสร็จเร็วขึ้นมีเครือข่ายสื่อสารได้สะดวกรวดเร็ว

อุปสรรค 
1. การใช้ ICT  ยังไม่เป็นไปอย่างเต็มรูปแบบ
2. สื่อด้าน  ICTไม่เพียงพอกับจ านวนครูและนักเรียน
3. มุมสื่อการเรียนรู้ยังไม่ชัดเจน/ห้องสมุดมีหนังสือน้อย
4. นักเรียนใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ได้รับยังไม่เต็มที่
5. จ านวน เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของจ านวนนักเรียนที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
6. สื่อการเรียนการสอน/ สื่อเทคโนโลยีบางชิ้น เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไม่มีการบ ารุงซ่อมแซมเพ่ือน า

กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
7. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับการจัดการศึกษาน้อยเกินไป ช่วยผู้ปกครองได้ไม่มากนัก เช่น

นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
8. ยังรับรู้ข่าวสารด้านเดียว
9. มีการจูงใจด้านการเมืองง่ายขาดการวิเคราะห์
10. มีการเปลี่ยนแปลงผู้น าและนโยบายบ่อยครั้งท าให้ปฏิบัติล าบากและไม่ต่อเนื่อง
11. การเมืองระดับท้องถิ่น ผู้น าไม่ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาอย่างจริงจัง
12. นักการเมืองในระดับท้องถิ่นสร้างค่านิยมทางประชาธิปไตยท่ีไม่เหมาะสมนักเรียนไม่สามารถยึด

รูปแบบที่ดีได้ 
13. เปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยเนื่องจากเปลี่ยนรัฐบาลหรือผู้บริหาร
14. การกระจายงบประมาณไม่ทั่วถึงและไม่เหมาะสม
15. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนเป็นเหตุให้ไม่นิยมส่งลูกหลานเข้ารับการศึกษาสูงๆ
16. นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง
17. ผู้ปกครองมีการศึกษาน้อยรายได้ต่อครอบครัวต่ า
18. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้จากการท าการเกษตรเชิงเดี่ยว และรับจ้างท าให้มีรายได้ไม่แน่นอน จน

บางครั้งไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนบุตรหลานในเรื่องการศึกษาได้อย่างเต็มท่ี 
19. เยาวชนมีค่านิยมท่ีบริโภคสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อ ไม่มีวินัยการใช้จ่ายเงิน ครอบครัวขาดการออม ไม่มีการ

ประหยัด 
20. นักเรียนขาดการปลูกฝังค่านิยมที่ดีจากผู้ปกครอง
21. เกิดการเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่ดี
22. ครอบครัวแตกแยก
23. ชุมชนยังเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ได้
24. ประชากรเข้าไปท ามาหากินที่อ่ืนทิ้งลูกอยู่กับตายาย
25. ผู้ปกครองส่วนใหญ่เลี้ยงดูบุตรหลานโดยเน้นไปที่วัตถุ
26. เด็กถูกตามใจมาก จนหลายคนไม่สนใจเรื่องการเรียน
27. เยาวชนว่างงาน ผู้ปกครองนักเรียนไปท างานต่างจังหวัด ทิ้งบุตรอยู่กับญาติ   เด็ก   เยาวชนรับ

วัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์ดื่มสุรา  เที่ยวเตร่  ขับรถเร็ว ส่งเสียงรบกวน  ก่อกวน  ทะเลาะวิวาท 
28. ใช้สื่อในทางไม่สร้างสรรค์ขาดการควบคุมสื่ออย่างเคร่งครัด
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 29. อินเตอร์เน็ตยังมีไม่ทั่วถึง 
 30. เทคโนโลยีเข้าถึงประชากรน้อย 
 31. ใช้เทคโนโลยีด้านเดียว คือ  หาข้อมูลแต่สิ่งที่ตัวเองชอบ,สนใจ  ผู้ปกครองไม่ได้ดูแลใกล้ชิดจนอาจ
ท าให้นักเรียนรับรู้ข้อมูลที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง เช่น  สื่อลามก ความรุนแรง 
 32. เป็นหนี้สินจากการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
 33. มีรสนิยม(บริโภคนิยม )ในการบริโภคสินค้าที่ฟุ่มเฟือยเช่นโทรศัพท์ 
 34. บริโภคสินค้าส าเร็จรูปไม่ยอมสร้างและท าเอง 
 35. ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 
 
4.3  การหลอมสรุปเฉพาะประเด็น SWOT  ที่ส าคัญๆ 
 จุดแข็งและโอกาส 
  มีแผนงานโครงการ เพ่ือพัฒนางาน แก้ปัญหาภายในที่เกิดจากการวางแผนร่วมกันของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี  ยุทธศาสตร์มีความชัดเจน บุคลากรรุ่นใหม่
ตรงตามวิชาเอกที่ต้องการและเพียงพอ มีการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการงบประมาณเป็นประจ า  มี
กระบวนการแบ่งงาน มอบหมายงาน โดยทุกคนมีส่วนร่วมพิจารณามากที่สุด มีสื่อเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น สามารถใช้
งานได้ดี มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
  ชุมชนมีอาชีพเกษตรกร ปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ หมุนเวียนตลอดปี ท าให้มีรายได้เพียงพอที่จะสนับสนุน
ให้บุตรหลานได้รับการศึกษา ประกอบกับกลุ่มแรงงานที่ไปท างานต่างจังหวัดได้มีความเข้าใจและเห็นความส าคัญ 
ทางการศึกษาเล่าเรียน จึงแนะน าเด็กๆ รุ่นลูกหลาน ให้เข้าใจและเอาใจใส่ต่อการเรียน เพ่ือจะได้งานที่ดี มีรายได้
พอเพียงกับการด ารงชีวิต เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารได้รับการพัฒนาสะดวก รวดเร็วในการส่งข้อความ 
  จุดแข็งและโอกาส T เอ้ือต่อการจัดการศึกษามากข้ึน เศรษฐกิจดีขึ้น คนเข้าใจและเห็นความส าคัญ
ของการศึกษาเล่าเรียน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพทางสังคม การบริหารจัดการภายในมีระบบที่
ชัดเจนให้โอกาสทุกคนได้มีส่วนร่วม 
 จุดอ่อนและอุปสรรค 
  สังคมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมบริโภค     ขาดวินัยในการเงิน เลียนแบบวัฒนธรรมคนชาติอ่ืน 
ขาดการสร้างอาชีพเสริม  ใช้สินค้าจากสถานบริการ ใช้สื่อเทคโนโลยีไปในทางที่สร้างสรรค์ บิดามารดาไปท างาน
หาเงินส่งมาให้ลูกใช้    ขาดการควบคุมดูแล     บุคลากรในโรงเรียนเปลี่ยนแปลง     ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ขาดทักษะการปฏิบัติและความตระหนักต่อหน้าที่ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในยังไม่ทั่วถึง ท าให้
การประสานงานขาดประสิทธิภาพ   การมอบหมายงานพิเศษยังไม่ทั่วถึงทุกคน ขาดการอาสางาน    การนิเทศไม่
ชัดเจน บุคลากรไม่เข้าใจกระบวนการ สภาพห้องเรียน ห้องพิเศษยังไม่ครบตามเกณฑ์ บุคลากรในโรงเรียนขาด
ทักษะ และความสนใจในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน ออกแบบงานเพื่อใช้เงินงบประมาณไม่ได้     ที่ส าคัญคือไม่
อยากรับผิดชอบ  งานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม นโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้น ของหน่วยงาน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามผู้น า พฤติกรรมทางการเมืองสอนประชาธิปไตยท่ีไม่ถูกต้องให้กับ
เยาวชน 
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บทที่ 2  

    ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 
          “โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพ  จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและ
การศึกษาภาคบังคับได้ตามมาตรฐานการศึกษา มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากรปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  และชุมชนมี
ส่วนร่วม” 
 
ปรัชญาการศึกษา  : ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก) 
 
พันธกิจ 
       1. จัดการศึกษา  ระดับปฐมวัย( อนุบาล 1 - อนุบาล 2 ) และการศึกษา ภาคบังคับให้มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนดและมาตรฐานการศึกษาชาติ 
       2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
       3. ประสานชุมชน  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ให้มีส่วนร่วมสนับสนุน  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       4. บริหารงานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไปให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตาม ระเบียบ  กฎหมาย แนวปฏิบัติและวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือให้มีคุณภาพมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายขององค์กร 
       5. จัดและด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
 
เป้าประสงค์ 
            1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติ  (O-NET ) ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ   เพ่ิมข้ึนจาก  ปีการศึกษา 2559   ไม่น้อยกว่า  3  
            2. ผู้เรียนในระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม และ
สติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
            3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ทุกคน  อ่านภาษาไทยออก เขียนได้อย่างถูกต้อง และคิดเลขเป็น 
            4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน  อ่าน  เขียนภาษาไทยได้คล่อง  คิดเลขคล่อง และ  มี
ทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน 
            5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจัดและด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง 
            6. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทาง
การศึกษา ( องค์การมหาชน ) ตลอดจนการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
            7. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ส านึกในความเป็นไทย   มีจิตสาธารณะ ด ารงชีวิต  อยู่
อย่างพอเพียง และมีคุณภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
            8. ประชากรวัยเรียน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา   สามารถศึกษาเรียนรู้จากสื่อ  แหล่งเรียนรู้ ทั้งใน
และนอกโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 



 
            9. ลดอัตราการออกกลางคัน ให้เหลือร้อยละ 2 
           10. เพ่ิมอัตราการศึกษาต่อในระดับชั้น  ม.4 และระดับ ปวช. จากร้อยละ  80 เป็นร้อยละ  90   
           11. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม   
 
ค่านิยม 

 1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
  2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
  4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
  7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
  8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
  9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

  11.  มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

  12.  ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน    
 ความรู้คู่คุณธรรม  น าหน้าวิชาการ 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน    
 แหล่งเรียนรู้เด่น  สภาพแวดล้อมดี 
 
ยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ ลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 
จุดเน้นนโยบายโรงเรียนบ้านปรือใหญ่  
  สนองนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้แก่  
   1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
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    – น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
    - น้อมน ากระแสพระราชด ารัสมาปฏิบัติในการจัดการศึกษาให้ครบถ้วน  
   2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
    - อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  
    - จัดการเรียนการสอนตรงตามศักยภาพของผู้เรียน  
    - มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ  
    - เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  
    - ยกระดับ O-net, NT  
    - ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    - เป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ/ครูมืออาชีพ/บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ  
    - เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
    - มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  
    - PLC (Professional Learning Community)  
    - การพัฒนาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาที่เป็นมาตรฐานสากล 
(CEFR)      
    - ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy จากสถาบันที่ได้รับรอง 
มาตรฐานสากล  
   4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา  
    - สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
    - ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
   5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
    - พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
    - บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
    – เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ 
 
มาตรฐานโรงเรียนบ้านปรือใหญ่  
  มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
  มาตรฐานที่ 2 ก ารบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล  
   ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารงานทั่วไป  
   ตัวบ่งชี้ที่ 5 การด าเนินงานตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ  
  มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 สถานศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้  
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   ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษา  
   ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร  
   ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสถานศึกษา มี
ผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 
 
เป้าหมาย 

 
เป้าหมาย / จุดเน้น มาตรการ 

1. ประชากรวัยเรียนอายุ  4  ปีถึงย่างเข้าปีที่  16 
ได้รับการศึกษาทุกคน  

1.  สร้างความเข้มแข็งในโรงเรียน   เพ่ือจัดการศึกษา
ภาคบังคับได้อย่างทั่วถึงโดยแสวงหา ความร่วมมือจาก
ทุกส่วนของชุมชน 

2. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถเรียนจบการศึกษา
ภาคบังคับได้ตามเวลาที่หลักสูตรก าหนด  และ ลดอัตรา
การออกกลางคันให้เหลือไม่เกินร้อยละ 1 

2.  จัดระบบช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ครูทุกคน
จัดกิจกรรมแนะแนว 

3. ทุกชุมชนในเขตบริการ หน่วยงานอื่น ให้การ
สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ร่วมระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและการลงทุน 

3. สร้างความตระหนักให้กับบุคคล    ครอบครัว   
ชุ ม ชน   องค์ ก รป กครอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น   อ งค์ ก ร       
เอกชน  สถาบันศาสนาสถานประกอบการ   เห็น
ความส าคัญในการรณรงค์เพ่ือระดมทรัพยากรในการจัด
การศึกษา 

4. ผู้เรียน บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และการศึกษาปฐมวัย 

4. จัดท าสาระของหลักสูตร   พัฒนาหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพของผู้ เรียนและ
ท้องถิ่น 

5. ครูผู้สอนทุกคน มีความรู้ความสามารถในการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
สนใจของผู้เรียน สามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้   
ความสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

6. ครูทุกคนมีผลงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ปี
การศึกษาละ   1  ชิ้นงาน 
 

6. ผู้สอนทุกคนศึกษา  วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
น าไปสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท้าทาย
ความสามารถของผู้เรียน 

 
กลยุทธ์การพัฒนา 
 1. สร้างความตระหนักให้ชุมชนผู้ปกครอง เห็นความส าคัญของการศึกษาและมีความรู้ศึกษาเป็นเจ้าของ
สถานศึกษา 
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 2. สร้างความเสมอภาคให้กับผู้เรียนเพื่อสามารถได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. พัฒนาบุคลากรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4. ครูใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
 5. จัดระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/การศึกษาปฐมวัย 
 6. จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน  ใช้หลักการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบและการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนกับนักเรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งการให้บริการแก่ชุมชนและสังคมตามสมควร ด้วยการสร้างความพร้อมด้าน
บุคลากร อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม สื่อเทคโนโลยี การระดมทรัพยากรและการใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือเป็นประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ได้วางไว้อันจะท าให้ผู้บริการทุกฝ่ายมี
ความพึงพอใจในระดับสูงสุด 
 

โครงการและงบประมาณสนับสนุนกลยุทธ์ ของ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 

กลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน โครงการ งบประมาณ   
2560-2563 

2560 2561 2562 2563 

จัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง 

จัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง 

ค่ายแรมลูกเสือ เนตร
นาร ี

120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

จัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง 

จัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง 

วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
ประเพณีท้องถิ่นและวัน
ส าคัญของชาต ิ

160,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

จัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง 

จัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง 

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

การจัดการศึกษา
เพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

การจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน 

การใช้และพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา 

20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

การจัดการศึกษา
เพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

การจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน 

ค่ายวิชาการเตรียมความ
พ ร้ อ ม เพื่ อ รั บ ก า ร
ท ด ส อ บ  O-NET, NT 
และ RT 

120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

การจัดการศึกษา
เพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

การจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน 

ประชาสมัพันธ์โรงเรียน 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

การจัดการศึกษา
เพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

การจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน 

ค่ายอนุบาลศึกษา 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

การจัดการศึกษา
เพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

การจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน 

ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
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กลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน โครงการ งบประมาณ 
2560-2563 

2560 2561 2562 2563 

การจัดการศึกษา
เพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

การจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน 

พัฒนากิจกรรมส่งเสริม
การเรยีนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

120,000 30,000 30,000 30,000 30,000

การจัดการศึกษา
เพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

การจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน 

พัฒนาห้องปฏิบัติการ 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000

การจัดการศึกษา
เพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

การจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน 

วัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

104,000 26,000 26,000 26,000 26,000 

การจัดการศึกษา
เพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

การจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน 

ห้องเรียนคุณภาพ 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

การจัดการศึกษา
เพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

การจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน 

แข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

800,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

การจัดการศึกษา
เพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

การจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน 

แข่งขันกีฬานักเรียน 280,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

การจัดการศึกษา
เพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

การจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน 

พัฒนางานห้องสมุด 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

การจัดการศึกษา
เพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

การจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน 

ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้
ภายนอกสถานศึกษา 

480,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

การจัดการศึกษา
เพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

การจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน 

“พัฒนาเพื่อการแบ่งปัน
ที่ยิ่งใหญ่ Shift and 
Share”ภายใต้โครงการ
ปาฏิหารยิ์แห่งชีวิต 
(Miracle of Life)  

148,000 37,000 37,000 37,000 37,000 

ส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

พัฒนาบุคลากร 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

การสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมี

การสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ 

พัฒนาการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้

160,000 40,000 40,000 40,000 40,000 



 

กลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน โครงการ งบประมาณ   
2560-2563 

2560 2561 2562 2563 

คุณภาพ  ส าหรับนักเรียน
อนุบาล 

การสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ  

การสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ  

พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร ์

128,000 32,000 32,000 32,000 32,000 

การสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มี
คุณภาพ  

การสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ  

พัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับเด็กพิการ
เรียนร่วม 

24,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

การสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ  

การสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ  

พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

16,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

การสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ  

การสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ  

ปัจฉิมนิเทศ /มอบใบ
ประกาศนียบัตร
นักเรียน ม.3 

80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

การสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ  

การสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ  

บริการสุขภาพของ
นักเรียน 
 

16,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

การสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ  

การสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ  

ปรับปรุงสนามเด็ก
เล่น 

200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

การศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

การศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวติที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

การศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายใน
บริเวณโรงเรียน 

100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

การศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาสถานศึกษา
แบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของ

340,600 - - 340,600 - 



 

กลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์โรงเรียน โครงการ งบประมาณ   
2560-2563 

2560 2561 2562 2563 

เศรษฐกิจพอเพียง  
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม 

การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม 

ปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารงานธุรการ 
การเงิน และพัฒนา 

200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม 

การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม 

ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม 

การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม 

นิเทศภายใน
สถานศึกษา 

16,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม 

การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม 

ปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ภายในบริเวณ
โรงเรียน 

160,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม 

การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม 

บริหารจดัการคา่
สาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 

600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม 

การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 

80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 3 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอก และแหล่งการเรียนรู้ 
 

1.  ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอก 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึง องค์ความรู้ความสามารถวิธีการผลงานที่ค้นคว้ารวบรวมจัดเป็นความรู้
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่อีกคนรุ่นหนึ่งจนเกิดผลิตผลที่ดีงดงาม ส่งเสริมให้ผู้เรียน อนุรักษ์และเห็นคุณค่ามี
ประโยชน์สามารถน ามาแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตได้ 
 วิทยากรภายนอกหมายถึง ผู้ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่แสดงถึงภูมิรู้มีความช านาญ
การในศาสตร์นั้นๆให้คนอ่ืนรับรู้ซึ่งเป็นบุคลที่อยู่ภายนอกสถานศึกษา 
 ในแต่ละชุมชนจะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอกดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาแต่ละ
แห่งที่จะน าบุคลากรเหล่านี้มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับชีวิต
ความเป็นอยู่ของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ประกอบด้วย 
  1. สาขาเกษตรกรรม 
  2. อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
  3. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  4. กองทุนและธุรกิจชุมชน 
  5.  สวัสดิการ 
  6. ศิลปกรรม 
  7. การจัดการองค์กร 
  8. ภาษาและวรรณกรรม 
  9. ศาสนาและประเพณี 
  
 ในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอกมาช่วยในการจัดการศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 
2 กลุ่ม ดังนี้ คือ กลุ่มที่อยู่ในเขตบริการและกลุ่มที่อยู่นอกเขตบริการ 

  1.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอกที่อยู่ในเขตบริการ (ตัวอย่าง) 

ชื่อ-สกุล ที่อยู่ สาขาความช านาญ สอดคล้องกับกลุ่มสาระ 
1. นายสว่าง    ภูมิแก้ว 
2. นายสุบัน    ดาวแดง 
3. นายโพธ์ิ  ลานตวน 
4. นายมวย   วงษ์ขันธ์ 
5. นายตี   มะลิพันธ ์
6. นายเตียง   ค าพินิจ 
7.  พระครูประภัศร์สุตาลังการ 
8.  พระครูโสตถิขันธคุณ 
9.  สถานีอนามัยบ้านปรือใหญ ่

หมู่ที่ 3   
หมู่ที่10 
หมู่ที่  1 
หมู่ที่   1 
หมู่ที่   1 
หมู่ที่  3  
วัดปรือใหญ ่
วัดตาเบ๊าะเกษมงคล 
บ้านปรือใหญ ่

ศาสนาประเพณี/หมอพราหมณ ์
ศาสนาประเพณี/หมอพราหมณ ์
ศาสนาประเพณ ี
ศาสนาประเพณ ี
ภาษาส่วย/เขมร 
มวยไทย 
พุทธศาสนา 
พุทธศาสนา 
สาธารณสุข 
 
 

สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
สุขศึกษา 
ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 



 
  2.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรที่อยูภ่ายนอกเขตบริการ 

ชื่อ-สกุล ที่อยู่ สาขาความช านาญ สอดคล้องกับกลุ่มสาระ 
1.เจ้าหน้าท่ีสถานเีพาะเลี้ยง
สัตว์ป่าจุฬาภรณ ์
 
2.เจ้าหน้าท่ีสถานีควบคมุไฟ
ป่า 
 
3. เจ้าหน้าท่ีสถานีเพาะเลี้ยง
กล้วยไม ้
 
4. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
ขุขันธ ์
 
5. เจ้าหน้าที่  ต ารวจ  ณ 
สถานีต ารวจต าบลปรือใหญ ่
 
6.  เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปรือใหญ ่
 

บ้านนาจะเรีย 
ต.ปรือใหญ่  อ.ขุขันธ์จ. ศรสีะเกษ 
 
บ้านนาจะเรีย 
ต.ปรือใหญ่  อ.ขุขันธ ์จ. ศรีสะเกษ 
 
บ้านนาจะเรีย 
ต.ปรือใหญ่  อ.ขุขันธ ์จ. ศรีสะเกษ 
 
ต.หนองฉลอง  อ.ขุขันธ ์
จ. ศรีสะเกษ 
 
ต.หนงฉลอง อ.ขุขันธ ์
จ. ศรีสะเกษ 
 
บ้านปรือคัน ต.ปรือใหญ่  อ.ขุขันธ ์
จังหวัดศรีสะเกษ 

การเพาะเลี้ยงสัตว ์
 
 
การดูแลรักษาและป้องกัน
ไฟป่า 
 
เพาะเลี้ยงกล้วยไม้และพืช
ที่พันธ์พืชที่หายาก 
 
การป้องกัน/รักษาโรค 
และการรักษาพยาบาล 
 
กฎหมาย/การปกครอง 
 
 
การเมือง/การปกครอง 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 
 
วิทยาศาสตร ์
 
 
วิทยาศาสตร์/การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี
 
สุขศึกษา 
 
 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

นอกจากการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอกมาช่วยในการจัดการศึกษาแล้วสิ่งส าคัญจะต้องมี
แหล่งการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มดังแสดงในตาราง 

 
  3.  แหล่งการเรียนรู้ในเขตบริการ  (ตัวอย่าง) 

ที่ตั้ง ชื่อแหล่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ 1 วัดปรือใหญ่ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
บ้านตาเบ๊าะ หมู่ที่  3 วัดตาเบ๊าะเกษมงคล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
บ้านปรือใหญ่  หมู่ที่ 1 อ่างเก็บน้ าหนองแวง วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
บ้านปรือใหญ่  หมู่ที่  1 รพ.สต.ปรือใหญ่ สุขศึกษา 
ทุกหมู่บ้านในต าบลปรือใหญ่ ประเพณีร าแม่มด สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ทุกหมู่บ้านในต าบลปรือใหญ่ ประเพณีแซนโฎนตา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สวนป่าโรงเรียน วิทยาศาสตร์ 

 
  4.  แหล่งการเรียนรู้นอกเขตบริการ  

ที่ตั้ง ชื่อแหล่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
บ้านนาจะเรีย ต.ปรือใหญ่   
อ.ขุขันธ์จ. ศรีสะเกษ 

1.เจ้าหน้าท่ีสถานเีพาะเลี้ยงสตัว์ปา่จุฬาภรณ ์ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

ต.ปรือใหญ่  อ.ขุขันธ ์
จ. ศรีสะเกษ 

2.เจ้าหน้าท่ีสถานีควบคมุไฟป่า วิทยาศาสตร ์

ต.ปรือใหญ ่ อ.ขุขันธ ์
จ. ศรีสะเกษ 

3. เจ้าหน้าท่ีสถานีเพาะเลี้ยงกล้วยไม ้ วิทยาศาสตร์/การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
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ที่ตั้ง ชื่อแหล่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ต.หนองฉลอง  อ.ขุขันธ ์
จ. ศรีสะเกษ 

4. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุขันธ ์ สุขศึกษา 

ต.หนองฉลอง  อ.ขุขันธ ์
จ. ศรีสะเกษ 

5. เจ้าหน้าที่ต ารวจ ณ สถานตี ารวจต าบล
ปรือใหญ ่

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

บ้านปรือคัน ต.ปรือใหญ่   
อ.ขุขันธ์  จ. ศรีสะเกษ 

6.  เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปรือ
ใหญ่ 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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บทที่ 4 

บทบาทของผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
 

 1.  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
   1.1  บทบาทของผู้บริหาร  
    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ       พ .ศ. 2542 ที่ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารจัดการ ไปยัง
คณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ใน 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป สรุปพอสังเขปได้  ดังนี้  
 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
1. มีความรู้และเป็นผู้น าด้านวิชาการ  
2. มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ด้าน
การบริหารงาน  
3. สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที  
4. มีวิสัยทัศน์  
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
6. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
7. รอบรู้ทางด้านการศึกษา               
8. ความรับผิดชอบ  
9. แสวงหาข้อมูลข่าวสาร  
10. รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ  
11. ใช้นวัตกรรมทางการบริหาร  
12. ค านึงถึงมาตรฐานวิชาการ 

 

1. เข้าใจนโยบาย อ านาจหน้าที่ และ
กิจกรรมในหน่วยงาน  
2. มีความรู้ระบบงบประมาณ  
3. เข้าใจระเบียบงานพัสดุและการเงิน  
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
5. มีความละเอียดรอบคอบ  
6. มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล                                       
7. หมั่นตรวจสอบการใช้งบประมาณอยู่
เสมอ  
8. รายงานการเงินอย่างเป็นระบบ  

 

1. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการ
บริหารงานบุคคล  
2. เป็นแบบอย่างที่ดี  
3. มีมนุษยสัมพันธ์  
4. มีอารมณ์ขัน  
5. เป็นนักประชาธิปไตย  
6. ประนีประนอม  
7. อดทน อดกลั้น  
8. เป็นนักพูดที่ดี                            
9. มีความสามารถในการประสานงาน  
10. มีความสามารถจูงใจให้คนร่วมกัน
ท างาน  
11. กล้าตัดสินใจ  
12. มุ่งม่ันพัฒนาองค์กร  

 

1. เป็นนักวางแผนและก าหนดนโยบายที่
ดี  
2. เป็นผู้ที่ตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการที่ดี  
3. มีความรู้ และบริหารโดยใช้ระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย  
4. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร                                
5. รู้จักมอบอ านาจและความรับผิดชอบ
แก่ผู้ที่เหมาะสม  
6. มีความคล่องแคล่ว ว่องไว และตื่นตัว
อยู่เสมอ  
7. มีความรับผิดชอบงานสูง ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาอุปสรรค  
8. ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

 



 
  1.2 บทบาทหน้าที่ของครู 

  1. ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ เพ่ือให้เด็กมีความเจริญเติบโต มีทักษะในการแสวงหาความรู้ทุกด้าน     ตามวัย 
  2. ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ด้วยค าพูด และกิริยาท่าทางท่ีนุ่มนวล 
อ่อนโยน แสดงความรัก ความอบอุ่นต่อเด็ก 
  3. สังเกตและบันทึกการเจริญเติบโต พฤติกรรม และทักษะด้านต่าง ๆ ของเด็ก เพ่ือจะได้เห็นการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งปกติ และผิดปกติ ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งจะน าไปสู่การค้นหาสาเหตุ วิธีการแก้ไข 
ได้ทันท่วงที 
  4. จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทุกด้าน  
  5. ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็ก กับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว เพ่ือทราบข้อมูล 
  6. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง 
  7. มีการพัฒนาตนเองทางวิชาการ และวิชาชีพ ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเองเสมอ 
  8. รู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลความรู้ เครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
  ส่วนบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอก เป็นบทบาทที่ต่อเนื่องจากการประกันคุณภาพภายใน อีก 3 
 ประการ คือ 

   1. ร่วมจัดท ารายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา  
   2. รับการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมินภายนอก และ 
    3. รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอกมาด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
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 นอกจากบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายในแล้วครูจะต้องมี สมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ในการการท างานซึ่งแยกได้ ดังนี้ 
   1.  สมรรถนะหลัก 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม 
1. ความสามารถในการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน  
1.1 ความรู้ความเข้าใจในการวางแผน  
1.2การวางแผนการปฏิบัติงานแต่ละ
ภารกิจ  
2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
2.1การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผน  
2.2 ความมุ่งม่ันกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน  
2.3 การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา
งาน  
2.4การยึดหลักการประหยัดในการ
ปฏิบัติงาน  
2.5 การน านวัตกรรมมาใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 

1 ความสามารถในการสร้างระบบ
การให้บริการ  
1.1 การศึกษาความต้องการของ
ผู้รับบริการ  
1.2 การจัดระบบการให้บริการบน
พ้ืนฐานของข้อมูลความต้องการ 
2 ความสามารถในการให้บริการ  
2.1 ความตั้งใจ เต็มใจ และ
กระตือรือร้นในการให้บริการ  
2.2 การศึกษาผลการให้บริการเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 
 

1 ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง  
1.1 การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง  
1.2 การเลือกวิธีพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับ
จุดเด่น จุดด้อย.  
2. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร  
2.1การจับใจความ การสรุปจากการอ่านและ
การฟัง  
2.2 ความชัดเจนในการอธิบาย และ
ยกตัวอย่าง  
2.3 การตั้งค าถามได้ตรงประเด็น  
3 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การแสวงหาความรู้  
3.1 การจับใจความ และการสรุปจากการ
อ่านและการฟัง  
 

1 ความสามารถในการวางแผนเพื่อการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม  
1.1การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับ
ผู้อื่น  
1.2 การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
1.3 การยอมรับข้อตกลงของทีมงาน 
2 ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
2.1 ความเต็มใจให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน  
2.2 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของตน 
2.3การปฏิบัติตนเป็นผู้น า หรือผู้ตามได้
เหมาะสมกับบทบาท  
2.4 ความร่วมมือกับทีมงานในการ
แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน  
 

  

 

 

 

 



 
   1.  สมรรถนะหลัก (ต่อ) 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม 
2.6 การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
3 ผลการปฏิบัติงาน  
3.1 ความถูกต้องของผลการปฏิบัติงาน 
3.2 ความครบถ้วน สมบูรณ์ของผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

 3.2 ความชัดเจนในการอธิบาย และ
ยกตัวอย่าง  
3.3ตั้งค าถามได้ตรงประเด็น  
4 ความสามารถในการติดตามความ 
เคลื่อนไหวทางวิชาการ และวิชาชีพ  
4.1 การใช้ Computer เบื้องต้น  
4.2การใช้ Internet  
4.3 การใช้ e – mail  
4.4 การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  
4.5 การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม  
4.6การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงาน  
5 ความสามารถในการประมวลความรู้ และ
น าความรู้ไปใช้  
5.1การวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
เพ่ือน าไปใช้พัฒนางาน  
5.2การน า และการผลิตนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน 

2.5 การสนับสนุนให้ก าลังใจ ยกย่อง ให้
เกียรติผู้อื่นในโอกาสที่เหมาะสม 
 
 

  

 

 

 

 



 
   2. สมรรถนะประจ าสายงาน  

 
การจัดการเรียนรู ้

 

 
การพัฒนาผู้เรียน 

 

 

การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน 

 

การวิเคราะห์                    
สังเคราะห์และการวิจัย 

 

การสร้าง                    
ความร่วมมือกับชุมชน 

1.ความสามารถในการสร้างและพัฒนา
หลักสูตร  
1.1 การด าเนินการสร้าง / พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น.  
1.2 การน าหลักสูตรสถานศึกษา หรือ
หลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ให้บรรลุจุดประสงค์  
1.3 การน าผลการประเมินการจัดการ
เรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร 
2 ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน 
 ( ) ภาษาไทย  
( ) คณิตศาสตร์ 
( ) วิทยาศาสตร์ 
( ) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

1 ความสามารถในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม  
1.1การจัดกิจกรรมได้หลากหลาย 
เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 
1.2การจัด หรือสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมได้สอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
2 ความสามารถในการพัฒนา
ทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต  
2.1การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนดูแล
ตนเองด้านสุขภาพกาย เพ่ือการ
ด ารงชีวิตที่ดี 
 

1 ความสามารถในการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้  
1.1 การจัดกิจกรรม หรือ
สนับสนุนให้นักเรียนกล้า
แสดงความคิดเห็น พูดคุย 
โต้ตอบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน 
1.2การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
1.3การจัดมุมประสบการณ์ 
และสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน  
1.4 การจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่าง
มีความสุข 
 

1 ความสามารถในการ
วิเคราะห์  
1.1 การวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา จุดแข็ง 
จุดอ่อนของสถานศึกษา 
1.2การวิเคราะห์แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
2 ความสามารถในการ
สังเคราะห์  
2.1การจัดท าแผนงาน/
โครงการเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ 
2.2 การบูรณาการความรู้
ทั้งภายใน และระหว่างกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 

1 ความสามารถในการ
น าชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสถานศึกษา  
1.1 การประสานให้
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา 
1.2 การจัดกิจกรรมเพ่ือ
บริการชุมชนให้เข้ามาใช้
สถานศึกษาเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ และสันทนา
การ 
2 ความสามารถในการ
เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน  
 

  

 

 

 

 



 
   2. สมรรถนะประจ าสายงาน (ต่อ) 

 
การจัดการเรียนรู ้

 

 
การพัฒนาผู้เรียน 

 

 

การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน 

 

การวิเคราะห์                    
สังเคราะห์และการวิจัย 

 

การสร้าง                    
ความร่วมมือกับชุมชน 

 ( ) สุขศึกษา และพลศึกษา  
( ) ศิลปะ 
( ) การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
( ) ภาษาต่างประเทศ 
( ) อ่ืน ๆ (ระบุ) 
สาระท่ีสอนในระดับปฐมวัย (3 – 5 ปี)  
( ) ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย 
( ) ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
( ) ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านสังคม 
( ) ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านสติปัญญา 
( ) เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
 

2.2การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
พัฒนาสุขภาพจิต เพ่ือการ
ด ารงชีวิตที่ดี 
2.3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึก
แก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน  
2.4 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
2.5การส่งเสริมให้ผู้เรียนติดตาม
ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ใน
สังคม 
3 ความสามารถในการปลูกฝัง
ความเป็นประชาธิปไตย  
3.1การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จัก
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ / 
หรือ ยอมรับมติของกลุ่ม 

2 ความสามารถในการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร
ประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา  
2.1 การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
2.2การน าข้อมูลสารสนเทศไป
ใช้ในการบริหารจัดการชั้น
เรียน  
2.3 การน าข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการชั้นเรียน.  
3. ความสามารถในการก ากับ 
ดูแลชั้นเรียน  

 

2.3 การบูรณาการสาระการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตประจ าวัน.  
3 ความสามารถในการเขียน
เอกสารทางวิชาการ  
3.1บทความ  
3.2 คู่มือการเรียนการสอน 
3.3 ต ารา 
3.4 หนังสือ 
3.5 รายงานทางวิชาการ 
4. ความสามารถในการวิจัย  
4.1ความรู้ ความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีวิจัย 
 

2.1การร่วมมือกับชุมชน
เพ่ือป้องกันและ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงาน  
และสิ่งแวดล้อม 
2.2 การร่วมมือกับชุมชน
เพ่ือป้องกันและ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับ
เยาวชน 
 
 

  

 

 

 

 



 
   2. สมรรถนะประจ าสายงาน (ต่อ) 

 
การจัดการเรียนรู ้

 

 
การพัฒนาผู้เรียน 

 

 

การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน 

 

การวิเคราะห์                    
สังเคราะห์และการวิจัย 

 

การสร้าง                    
ความร่วมมือกับชุมชน 

 ( ) เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล และสถานที่
แวดล้อมเด็ก 
( ) ธรรมชาติรอบตัว 
( ) สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
3 ความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3.1 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีระบบ โดยมีองค์ประกอบที่
สอดคล้องกัน  
3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการ
ปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
และแก้ปัญหาได้ 
3.3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความสามารถและความสนใจ 
 

3.2การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และ ในการปฏิบัติ
กิจกรรมของกลุ่ม 
3.3การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จัก
ใช้เหตุผล ไตร่ตรองในการตัดสินใจ 
3.4 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
ความตระหนักในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน 
4 ความสามารถในการปลูกฝัง
ความเป็นไทย  
4.1การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมไทย ค่านิยม 
และ เอกลักษณ์ของชาติ 
 

3.1 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ 
กติกา ข้อตกลง ส าหรับใช้
ร่วมกันในชั้นเรียน 
3.2 การแก้ปัญหาพฤติกรรม
ด้านระเบียบวินัยในชั้นเรียน 

 
 

4.2การวิจัยในชั้นเรียน 
4.3 การวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ 
4.4 การวิจัยและพัฒนา 
 

 
 

  

 

 

 

 

 



 
   2. สมรรถนะประจ าสายงาน(ต่อ)  

 
การจัดการเรียนรู ้

 

 
การพัฒนาผู้เรียน 

 

 

การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน 

 

การวิเคราะห์                    
สังเคราะห์และการวิจัย 

 

การสร้าง                    
ความร่วมมือกับชุมชน 

3.4 การใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
4. ความสามารถในการใช้และพัฒนา 
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือการจัดการเรียนรู้  
4.1 การเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
4.2 การออกแบบ และการสร้างนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการ
เรียนรู้  
4.3 การหาประสิทธิภาพ และพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ 
5. ความสามารถในการวัด และ
ประเมินผลการเรียนรู้  

4.2 การส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ตนตามวัฒนธรรม และ 
ค่านิยมไทย 
5 ความสามารถในการจัดระบบ
ดูแล และช่วยเหลือผู้เรียน  
5.1 การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
5.2 การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ
หาทางช่วยเหลือผู้เรียน 
5.3 การแนะแนว และให้
ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนทั้งกลุ่มดี  
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา 
5.4 การติดตามประเมินผลการ
แนะแนว และให้ค าปรึกษาแก่
ผู้เรียน 
 

   

     

 

 

 

 



 
      2. สมรรถนะประจ าสายงาน(ต่อ)  

 
การจัดการเรียนรู ้

 

 
การพัฒนาผู้เรียน 

 

 

การบริหาร 
จัดการชั้นเรียน 

 

การวิเคราะห์                    
สังเคราะห์และการวิจัย 

 

การสร้าง                    
ความร่วมมือกับชุมชน 

5.1 การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
5.2การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู้ 
5.3 การน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 การจัดท าระบบเพื่อป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนกับ 
ผู้เรียน 
 

   



 
 ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู  

  1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์
โดยเสมอหน้า 
  2. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย ที่ถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์ อย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  3. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา จิตใจ 
  4. ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์ 
  5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์
กระท าการใดๆอันเป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 
  6. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง วิทยาการ 
เศรษฐกจิสังคมและการเมืองอยู่เสมอ 
  7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพครู  
  8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ 
  9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย 

 บทบาทหน้าที่ของนักเรียน  

  1. ก าหนดเป้าหมาย  วางแผน  รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
  2. เสาะแสวงหาความรู้  เข้าถึงแหล่งเรียนรู้  วิเคราะห์  สังเคราะห์ ข้อความรู้   ตั้งค าถาม  คิดหาค าตอบ
หรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ 
  3. ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  4. มีปฏิสัมพันธ์   ท างาน  ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและ ครูประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 บทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดาและผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      บทบาทหน้าที่ของบิดามารดาและผู้ปกครองนักเรียน มีดังนี้ 

   1. อบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ในขณะบุตรหลานอยู่ท่ีบ้าน เพื่อให้มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ 
   2. ศึกษาท าความเข้าใจระเบียบของโรงเรียนอย่างละเอียด 
   3. รับผิดชอบเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเดินทางไปโรงเรียนทั้งเรื่องการแต่งกาย และอุปกรณ์ 
   4. ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กร่วมกัน 
   5. เข้าร่วมประชุมกับโรงเรียนทุกครั้งที่มีการจัดประชุม 
   6. ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการแก้ปัญหาเด็ก 

  บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   1. ก าหนดนโยบาย  แผนแม่บท และแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
   2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
   3. ให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
   4. ก ากับและติดตามการด าเนินการตามแผนของสถานศึกษา 
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   5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
   6. ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให้
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
   7. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา 
   8. ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรบุคคลภายนอกและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี  ศิลปะ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ 
   9. สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและ      มีส่วนรว่มในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
   10. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน 
   11. แต่งตั้งท่ีปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือการด าเนินงานตามระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควร 
   12. ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด   ของสถานศึกษานั้น 
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บทที่ 5 

การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
 

1.  การคาดการณ์จ านวนนักเรียนตามส ามะโนนักเรียน  แผนการจัดชั้นเรียนและจ านวนเงินงบประมาณ 

จ านวนชั้นเรียน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 

คน เงิน คน เงิน คน เงิน คน เงิน 
1. อนุบาลปีที่ 1 
2. อนุบาลปีที่ 2 

43 
52 

73,100 
88,400 

38 
43 

64,600 
73,100 

38 
40 

64,600 
68,000 

39 
38 

66,300 
64,600 

รวม 95 161,500 81 137,700 78 132,600 77 130,900 
3. ประถมศึกษาปีที่ 1 
4. ประถมศึกษาปีที่ 2 
5. ประถมศึกษาปีที่ 3 
6. ประถมศึกษาปีที่ 4 
7. ประถมศึกษาปีที่ 5 
8. ประถมศึกษาปีที่ 6 

52 
64 
62 
47 
34 
45 

98,800 
121,600 
117,800 
89,300 
64,600 
85,500 

52 
52 
64 
62 
47 
34 

98,800 
98,800 
121,600 
117,800 
89,300 
64,600 

43 
52 
52 
64 
62 
47 

81,700 
98,800 
98,800 
121,600 
117,800 
89,300 

40 
43 
52 
52 
64 
62 

76,000 
81,700 
98,800 
98,800 
121,600 
117,800 

รวม 304 577,600 311 590,900 320 608,000 313 594,700 
9. มัธยมศึกษาปีที่ 1 
10. มัธยมศึกษาปีที่ 2 
11. มัธยมศึกษาปีที่ 3 

52 
37 
60 

182,000 
129,500 
210,000 

59 
52 
37 

206,500 
182,000 
129,500 

38 
59 
52 

133,000 
206,500 
182,500 

64 
38 
59 

224,000 
133,000 
206,500 

รวม 149 521,500 148 518,000 149 521,500 161 563,500 
รวมทั้งสิ้น 548 1,260,600 540 1,246,600 547 1,262,100 551 1,289,100 

 
2.  การค านวณงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ซึ่งเป็นงบประมาณหลักที่โรงเรียนน ามาใช้
วางแผนบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี้ 
            1. ระดับก่อนประถมศึกษา   จ านวนงบประมาณเกิดจากจ านวนนักเรียน  X  1,700   บาท 
           2. ระดับประถมศึกษา         จ านวนงบประมาณเกิดจากจ านวนนักเรียน  X  1,900   บาท 
            3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวนงบประมาณเกิดจากจ านวนนักเรียน  X  3,500   บาท 
               ทั้งนี้ไม่คิดค านวณรวมกับงบประมาณที่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจ าค่าจ้างชั่วคราวและเงินอ่ืนที่จ่าย
พร้อมกับเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าตอบแทน งบด าเนินงานและงบลงทุนที่เป็นปกติซึ่งได้รับจัดสรรและอนุมัติจาก 
สพฐ.และงบเงินอุดหนุน เช่นรายการค่าอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนขาดแคลน ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน รายการเงินอุดหนุนอ่ืนๆและเงินรายได้จากการบริจาคและระดมทรัพยากร ที่พึงมีและพึงได้รับในภายหลังซึ่ง
จะไปปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา หรือโครงการที่จัดท ารองรับส าหรับการบริหารงบประมาณ
รายการนั้นๆต่อไป 
 
 
 
 
 



 
ประมาณการงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

จ านวนนักเรียน 
ปีการศึกษา 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

1. ชั้นอนุบาล...........คน x 1700 บาท 161,500 137,700 132,600 130,900 
2. ชั้นประถมศึกษา...........คน x 1900 บาท 577,600 590,900 608,000 594,700 
3. ชั้นมัธยมศึกษา.............คน x 3500 บาท 521,500 518,000 521,500 563,500 

รวม 1,260,600 1,246,600 1,262,100 1,289,100 
รวมทั้งสิ้น 5,058,400 

 
(ห้าล้านห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

3.  การจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารและการจัดการ 

แผนงานขับเคลื่อน 
ปีการศึกษา 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

1. งบพัฒนาตามภารกิจ    (70%) 882,420 872,620 883,470 902,370 
2. งบใช้จ่ายประจ า  (25%) 315,150 311,650 315,525 322,275 
3. งบส ารอง      (5%) 63,030 62,330 631,305 64,455 

รวมทั้งสิ้น 1,260,600 1,246,600 1,262,100 1,289,100 
รวม 4 ปีการศึกษา 5,058,400 
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บทที่ 6 

แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล 

เพ่ือให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ควรมีการ
สร้างเครื่องมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในการร่างและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 

2. การจัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การก าหนด
บุคคลหรือคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ 

3. การสร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดท าแผน
การด าเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบแก่คณะครู 

4. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระส าคัญอย่าง
ง่ายๆของแผน ตลอดทั้งภาพแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 

5. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรม
โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าคัญ ให้สอดคล้องและทันกับสภาพที่มีอยู่แล้วจริง มีการพัฒนา
สมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

6. มีเวทีหรือจัดให้มีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยที่มีการน าและเปิดโอกาสให้
มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานตามแผน 

7. มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องรายปีเสมอ 

8. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด และมี
ความเป็นผู้น าที่จะน าโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการคิดริเริ่มตัวอย่าง
งานหรือวิธีการท างานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ 

10. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนของผู้บริหารและคณะ
ครูตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 

11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง ก ากับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในแผน
12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลง

ในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอ่ืน ตามที่ก าหนดไว้ในแผน 

13. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้
(1) ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่

ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การทบทวนปรับปรุง 
แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

(2) การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง 2 ปีการศึกษา 
แรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2560 เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกล
ยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือเพ่ือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

(3) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 
 ปี เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2563  เพ่ือสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดขึ้นตลอด
ช่วงเวลา 4 ปีการศึกษา และเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 – 2563 ต่อไป 



 
14.  การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจ า               

ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

62 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 

ที่ ......23....../2560 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 4 

(ปีงบประมาณ 2560-2563) 
...................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ได้ด าเนินการจัดการศึกษาตามภารกิจและนโยบายการศึกษาของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดการศึกษา 
ตามกรอบภารกิจและนโยบาย เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามความมุ่ง
หมายของรัฐบาลและหน่วยงานทางการศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 และอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ระยะที่ 4 (ปีงบประมาณ 2560-2563) ดังนี้ 
 
  1. ที่ปรึกษา 
  1.1 นายวิลัย รสหอม                ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.2 นางอลิสา รสหอม          กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.3 นายลักษ์ ธรรมพร               กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.4 นายวิน ค าพินิจ               กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.5 นางมัณฑนา สมคณะ           กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.6 พระครูโสตถิขันธคุณ         กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.7 พระครูสุวรรณอุทัยดิตถ์        กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.8 นายวงค์พลอย กล าเงิน        กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.9 นางอาราดี แก้วคุณ            กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.10 นายสุจินต์ จินดาศรี           กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.11 นายเสริมศักดิ์ สุระมิตร       กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.12 นายสุจิน แพงอก         กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.13 นายชัชวาลย์ นรินทร์           กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
  2.1 นายเอกภักดิ์  วังคะพันธ์ ผู้อ านวยการโรเรียน  ประธาน 
  2.2 นางสมพร  พรหมมาดวง ครู / ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2.3 นายปริญญา  ภูมิสูง  ครู / ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2.4 นายยิ่งศักดิ์  พลภักดี  ครู / ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2.5 นางณัฐณิชา  พลภักดี  ครู / ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  26 นางวิเรืองรอง  รัตนพันธ์ ครู / ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2.7 นางพิมภารัตน์  เชื่อมกลาง ครู / ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 



 
  2.8 นางบุษริยา  พุทธวงค์  ครู / ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2.9 นางอนงค์นาถ  ผ่องฉาย ครู / ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
  2.10 นายสุชาติ  อนุสรณ์  ครู / ครูช านาญการ  กรรมการ 
  2.11 นางสาวเนตรนภา  แพงอก ครู / ครูช านาญการ  กรรมการ 
  2.12 นายจ านงค์  ศรีกะชา ครู / ครูช านาญการ  กรรมการ 
  2.13 นายเกรียงศักดิ์  ปรือปรัง ครู / ครูช านาญการ  กรรมการ 
  2.14 นางเขมิกา  ศรีอินทร์ ครู / ครูช านาญการ  กรรมการ 
  2.15 นางยุวดี  หลาวทอง  ครู / ครูช านาญการ  กรรมการ 
  2.16 นายสามารถ  เชื่อมกลาง ครู / ครูช านาญการ  กรรมการ 
  2.17 นางภาวนา พันธ์นา  คร ู    กรรมการ 
  2.18 นางสาวบุศรา  บุญทศ คร ู    กรรมการ 
  2.19 นายสุริศักดิ์  ศรีจักร  คร ู    กรรมการ 
  2.20 นางสาวชุติกาญจน์  รังษี คร ู    กรรมการ 
  2.21 นายพงศ์สันติ์  ทรงสีสด คร ู    กรรมการ 
  2.22 นางสาวโสมสกาว  เงาศรี คร ู    กรรมการ 
  2.23 นางกัญญาณัฐ  ค าทับ คร ู    กรรมการ 
  2.24 นางรัชนี  มั่งคั่ง  คร ู    กรรมการ 
  2.25 นายเจษฎา  พันธ์พิบูลย์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  2.26 นางฉลวย  อนันต์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  2.27 นางสาวชนกพร  แพงศรี ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  2.28 นางสาวพิมพ์บุญ  วารินทร์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  2.29 นางปราณี  ธรรมนิยม ครู / ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  2.30 นางสาวศิริรัตน์  บุตะเคียน ครูผู้ช่วย   กรรมกรรและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่   ประชุมวางแผนวาง ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือ
จัดการศึกษา ให้เป็นไปตามภารกิจและนโยบาย และจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามกลยุทธ์การจัด
การศึกษาให้ครอบคลุมภารกิจและนโยบาย 
 
 3.  คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและจัดท ารูปเล่ม 
  3.1 นายเอกภักดิ์  วังคะพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธาน 
  3.2 นางปราณี  ธรรมนิยม  ครู / ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  3.3 นางสาวเนตรนภา  แพงอก ครู / ครูช านาญการ  กรรมการ 
  3.4 นางยุวดี  หลาวทอง  ครู / ครูช านาญการ  กรรมการ 
  3.5 นางสาวชุติกาญจน์  รังษี คร ู    กรรมการ 
  3.6 นางกัญญาณัฐ  ค าทับ  คร ู    กรรมการ 
  3.7 นางรัชนี  มั่งคั่ง  คร ู    กรรมการ 
  3.8 นางสาวชนกพร  แพงศรี ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  3.9 นางสาวพิมพ์บุญ  วารินทร์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  3.10 นางสุภาดา  พงษ์วัน  จนท.ธุรการ   กรรมการ 
  3.11 นางสาวศิริรัตน์  บุตะเคียน ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 



มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตรวจสอบและปรับปรุงรายละเอียด และจัดท าเอกสารรูปเล่มเพ่ือ
เป็นคู่มือปฏิบัติงานและเผยแพร่ต่อไป 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ 
เสียสละและทุ่มเท เพื่อให้ภารกิจการจัดการศึกษาส าเร็จลุล่วงตามความมุ่งหมายและนโยบาย  อย่าให้เกิดความ
เสียหายต่อทางราชการได้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  10 เมษายน  พุทธศักราช 2560  เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน พุทธศักราช 2560 

ลงชื่อ 
(นายเอกภักดิ์  วังคะพันธ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 




