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สังเคราะห์ ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยภายในของสถานศึกษา  เพื่อจะ
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สำหรับการพัฒนาสถานศึกษา 
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ส่วนท่ี 1 
      สภาพปัจจุบันของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพฒันา 

 

บทที่  1  บทนำ 
  

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  ตำบลตาตุม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีอำนาจหน้าท่ีดังนี้ 
 

1.  อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา 
1.  จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ตลอดจนบริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  

2.  จัดต้ังงบประมาณและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
3.  พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ความ

ต้องการของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น 
4.  จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5.  ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
6.  กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงานโครงการและประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการ

พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาและการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด 

7.  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมท้ังปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา 

8.  จัดให้มรีะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอกของสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

9.  ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในชุมชนและท้องถิ่น 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษา หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  และตามท่ี

กฎหมายกำหนดอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
11. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของผู้ใดโดยเฉพาะหรือ

ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย
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ภารกิจเสริม 
1.  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของท้องถิ่น  เช่น  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ดนตรี  กีฬา  งานอาชีพ  เป็นต้น 
   2.  มีแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม  ชัดเจน 
   3. ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ชุมชน  และหน่วยงานอื่นในการพัฒนา

โรงเรียน 
   4.  ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของโรงเรยีนให้ทันต่อเหตุการณ์และต่อเนื่อง 
   5.  ร่วมสืบสานและร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และร่วมอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
   6.  นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
2.   ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของโรงเรียน 
 

 2.1  ที่ต้ังของโรงเรียน 
   ต้ังอยู่หมู่ท่ี 10  บ้านภูมินิยม   ตำบลตาตุม   อำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์   32150 
หมายเลขโทรศัพท์  0-4406-9929   e-mail :  phumniyom@gmail.com 
 

2.2   ประวัติการก่อต้ังโรงเรียน 
 

  โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  เปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา  และช้ันประถมศึกษาปัจจุบัน
มีนักเรียนท้ังส้ิน  150  คน  นักเรียนชาย 81 คน  นักเรียนหญิง 69   คน  มีครูทำการสอน  (จ.18)  ท้ังหมด  9  คน  
ชาย 4 คน หญิง 5 คน  ครูวิกฤต  1  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน ช่างไม้ระดับ 4  จำนวน 1  คน  ผู้อำนวยการ
โรงเรียน 1 คน  บุคลากรสนับสนุนด้านอื่น ๆ 1 คน รวมทั้งสิ้น  14  คน อาชีพของชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  ผู ้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  มีความต้องการที่จะให้บุตรหลานของตนมี
การศึกษาดี  การช่วยเหลือของชุมชนดี 
 

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  ต้ังอยู่
หมู ่ท ี ่  10  ตำบลตาตุม  อำเภอสังขะ  จังหว ัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์ 32150     มีพ ื ้นที ่  30  ไร ่ - งาน                             
ตารางวา หมู่บ้านในเขตบริการได้แก่  บ้านภูมินิยม  หมู่ที ่  10  ตำบลตาตุม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์                  
ห่างจากโรงเรียนประมาณ  0.7  กิโลเมตร   การคมนาคมสะดวกพื้นผิวถนนเป็นถนนลาดยางจากโรงเรียนถึงชุมชน
บางส่วน   
      โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชายแดนประเทศไทย - กัมพูชา ทุรกันดาร  
เสี ่ยงภัย ทางทิศเหนือติดกับบ้านทัพดัด  ทิศใต้ติดกับป่าชุมชนจนถึงเขตชายแดนประเทศไทย  - กัมพูชา                    
ทิศตะวันตกติดกับ บ้านโนนสว่าง   ทิศตะวันออกติดกับบ้านตาแตรว  ตำบลเทพรักษา    

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้ก่อตั้งเมื่อวันที่  1  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2521  ตั้งอยู่หมู่ที่  10  
ตำบลตาตุม  อำเภอ สังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านภูมินิยม    ๗๐๐  เมตร  ในที่ดิน
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สาธารณะประโยชน์    เดิมมีเนื ้อที่  5  ไร่  เป็นป่าทึบ   ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 2 ห้องเรียน                    
กว้าง  9  เมตร  ยาว  18  เมตร  โดยประชาชนเป็นผู้  ริเริ่ม และไม่มีเงินงบประมาณ  มีนายเยียน  ภาสดา ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำ  พร้อมด้วยนายสม  ทัดศรี  นายอำเภอสังขะ และนายจรูญ  ทองประสาส์น รักษาการแทน
หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอสังขะ  เป็นผู้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างและจัดต้ังโรงเรียน 
 

ทางราชการได้แต่งต้ัง  นายทองเย็น  สิริไสย  ครู 4  โรงเรียนดมวิทยาคาร  มาเป็นรักษาการในตำแหน่ง
ครูใหญ่เป็นคนแรก  โดยเปิดทำการสอนวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2521 รับนักเรียนได้จำนวน 56 คน   ชาย  31  คน 
หญิง  25  คน  เข้าเรียนใน  ช้ัน  ป.1  แบ่งเป็น  2  ห้องเรียน  นายทอย  หวังสม  เป็นผู้ช่วยครูโรงเรียนสตรีวิทยา
สมาคม (โรงเรียนบ้านขยอง) มาเป็นครูช่วยราชการ 
 

ทางโรงเรียนได้จัดให้มีพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ.2521  ชื่อว่าโรงเรียน
บ้านภูมินิยมพัฒนา  โดยมีนายสุชีพ  แข่งขัน ตัวแทนนายอำเภอสังขะ  (เจ้าพนักงานปกครอง 5)  เป็นประธานใน
พิธีเปิด 

ต่อมาเมื่อ วันท่ี  22  มิถุนายน  พ.ศ.2522  ทางโรงเรียนได้ขยายเนื้อท่ีออกทั้ง  4  ด้าน  กว้าง  5  เส้น  
ยาว  6  เส้น  รวมเป็น  30  ไร่  ในปี  พ.ศ.2525  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนถาวร
จำนวน  354,000  บาท    แบบ  ป.1 ฉ   จำนวน  2  ห้องเรียน ใต้ถุนสูงต่อเติมชั้นล่าง ราคา  25,000  บาท     
สร้างบนที ่ดินหมายเลข สร.1191  ในปี  พ.ศ.2527   ทางราชการจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน                   
จำนวน  270,000  บาท  จำนวน  1  ห้องเรียนชั ้นบน  และชั ้นล่าง  3  ห้องเรียน  ตามหนังสือที ่  ศธ. 
1473.10/2385  สปอ.สังขะ  ลงวันที่ 5  พฤศจิกายน พ.ศ.2530  และคำสั่ง  สปจ.สุรินทร์  ที ่  530/2530                
ลงวันท่ี  30  ตุลาคม  2530  แต่งต้ังให้ นายสนอง  พรมมิสา   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา
และในปีการศึกษา 2545  เล่ือนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 
 

ในปี  พ.ศ. 2540  คณะผ้าป่าของเยาวชนบ้านภูมินิยมได้มอบเงินให้ปรับปรุงสนามกีฬา  โดยใช้รถ
ปรับสนามเนื้อที่  9  ไร่เศษ  และต่อมาได้รับเงินงบประมาณจาก  สปช.  จำนวน  64,322 บาท  เพื่อปรับปรุง
โรงเรียน 

ในปี  พ.ศ. 2553  คณะผ้าป่าบ้านภูมินิยมได้มอบเงินให้ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์  
สร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปและจัดสร้างป้ายโรงเรียนใช้งบประมาณ 500,000 บาท 

ในปี  พ.ศ. 2554  บริษัท แพนโดรา จำกัด ได้มอบเงินให้ปรับปรุงอาคารเรียน  อาคารเอนกประสงค์
และจัดทำระบบน้ำด่ืมน้ำใช้ภายในโรงเรียน ใช้งบประมาณ 850,000 บาท 
       ในปี  พ.ศ. 2557  กลุ่มบริษัททรู โดยโครงการทรูปลูกปัญญา ได้ติดตั้งชุดอุปกรณ์และสื่อการเรยีน
การสอน พร้อมสนับสนุนงบประมาณจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีไอที  ใช้งบประมาณ 690,000 บาท 
       ในปี  พ.ศ. 2560  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ให้ทำการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 
ช้ันเดียว  จำนวน 4  ห้องเรียน  ใช้งบประมาณ 1,730,000 บาท 
       ในปี  พ.ศ. 2561  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ให้ทำการก่อสร้างอาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม             
4 ห้อง)  ใช้งบประมาณ 387,000 บาท 



4 
 

 

      ตามหนังสือสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ที่ ศธ 04168/ว 7334  ลงวันที่ 12 
พฤศจิกายน  2547  แต่งต้ังให้นายมานพ  สุขเกษม มาดำรงตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียน
บ้านภูมินิยมพัฒนาและได้รับแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการสถานศึกษา โรงเ รียนบ้านภูมินิยมพัฒนา
ตามลำดับ    
     วันที่  24  เมษายน  พ.ศ.2549  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้มีหนังสือส่งตัว               
นายธรรมนูญ  มีเสนา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้มีหนังสือส่งตัวว่าที่ ร้อยเอกศิริพงษ์  ประดับเพชร            
มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  ในปีการศึกษา 2551   

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้มีหนังสือส่งตัวนายวิสัย  พิศโฉม มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  ในปีการศึกษา 2552  

ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ที่ ศธ 04168/2589  ลงวันที่ 23 มิถุนายน  
2558  แต่งต้ังให้นายยุทธนา  สัมฤทธิ์ผ่อง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน 

 
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 

1.นายทองเย็น  สิริไสย    ตำแหน่ง ครูใหญ่ 
2.นายแก่น  บานช่ืน    ตำแหน่ง ครูใหญ่ 
3.นายสนอง  พรมมิสา    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
4.นายมานพ  สุขเกษม    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
5.นายธรรมนูญ  มีเสนา   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
6.ว่าท่ี ร้อยเอก ศิริพงษ์  ประดับเพชร  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
7.นายวิสัย   พิศโฉม    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
8.นายยุทธนา  สัมฤทธิ์ผ่อง   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 บ้านภูมินิยมเป็นหมู่บ้านชายแดน ห่างไกลทุรกันดาร และเสี่ยงภัย  มีปัญหาทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ                  
ท่ีรุนแรง  ผู้ปกครองนักเรียนมีอาชีพทำไร่และรับจ้าง เป็นแรงงานท่ีไร้ฝีมือจึงส่งผลทำให้มีรายได้ต่ำ  การประกอบ
อาชีพของราษฎรอาศัยน้ำฝนอย่างเดียว    ประชาชนไม่มีความรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง   ผลผลิตท่ี
ได้รับไม่เพียงพอเล้ียงครอบครัว ประชาชนท่ีมาอาศัยในพื้นท่ีมีหลายกลุ่ม เช่น ส่วย เขมร ลาว เป็นชุมชนท่ีอ่อนแอ  
ขาดความสมานฉันท์ มีปัญหาการว่างงานและปัญหาการอพยพย้ายถิ ่นอยู่ทำให้มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนโดยตรง 
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2.3  ปัจจุบันมีอาคารเรียน  อาคารประกอบดังนี้ 
 

ประเภทอาคาร ท่ี รายการ จำนวน ที่มา 
อาคารเรียน 1 แบบ ป 1.ฉ 2/6 1 หลัง 6 ห้องเรียน เงินงบประมาณ 

 2 
3 

สร้างเอง 
แบบ สปช.102/26 

1 หลัง 3 ห้องเรียน 
1  หลัง 4  ห้องเรียน 

เงินบริจาค 
เงินงบประมาณ 

อาคารประกอบ 1 อาคารเอนกประสงค์  1 หลัง เงินงบปรมาณ 
 2 

  3 
ห้องส้วม แบบ 601/26 
อาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) 

1 หลัง 4 ท่ี 
1 หลัง 4 ท่ี 

เงินงบประมาณ 
เงินงบปรมาณ 

   4 บ้านพักนักการ 1 หลัง เงินบริจาค 
   5 ศาลาประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป 1 หลัง เงินบริจาค 
   6 อาคารโรงอาหาร 1 หลัง เงินบริจาค 
สนามเด็กเล่น 1 สนามเด็กเล่น 1 สนาม เงินบริจาค 
และสนามกีฬา 2 สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม เงินบริจาค 
 3 

4 
สนามเซปัคตะกร้อ 
สนามฟุตบอล 

1 สนาม 
1 สนาม 

เงินบริจาค 
เงินบริจาค 

     

 

 
2.4 หมู่บ้านในเขตบริการ  
       มีจำนวน  1  หมู่บ้าน คือ บ้านภูมินิยม บริการต้ังแต่นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1  – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
2.5  สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

2.5.1   พุทธศาสนสุภาษิตของโรงเรียน (คติพจน์)   
           ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก) 

 

 2.5.2   คำขวัญของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา       
                     “ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม  นำกีฬา พัฒนาส่ิงแวดล้อม  พร้อมร่วมชุมชน” 
 

 2.5.3   สีประจำโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 
                   เขียว หมายถึง  ความสดใส  ความสดช่ืน  ความสามัคคี 
           ส้ม หมายถึง   ความสว่างและมีปัญญา  ความร่าเริง  
 

 2.5.4   ปรัชญาของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา    
                    ปัญญา  นรานังรัตนัง   หมายความว่า  “ ปัญญา ประดุจดังอาวุธ ” 

2.5.5   อัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  
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  วิชาการเด่น   เน้นคุณธรรม  ก้าวนำเทคโนโลยี  ตามวิถีพอเพียง 
 

 2.5.6   เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  
โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา  ความรู้คู่คุณธรรม 
 

2.5.7   อักษรย่อของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 
  ขภน. 
 

2.5.8  ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

2.6   การติดต่อสื่อสาร 
 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา เป็นโรงเรียนเนน้การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษา โดยมีเว็บไซด์หลัก คือ www.phumniyom.ac.th สาหรับหมายเลข 
โทรศัพท์ท่ีใช้ในการติดต่อ มีดังนี้ 

-  หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ  คือ  044 – 069929 
- e-mail:phumniyom@gmail.com 

       2.7   เส้นทางคมนาคม 
 มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ท่ีสำคัญ ดังนี้ 
 ถนนโชคชัย-เดชอุดม (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24) ผ่านเขตพื้นท่ีบริการเป็นระยะทาง
ประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 463 กิโลเมตร 
 2.8  แผนที่จังหวัดสุรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

อักษรย่อ ขภน. ความหมาย โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  (ขภน.)                     
บ่งบอกถึงความสว่างไสว เจริญรุ่งเรือง ซึง่ล้อมด้วยความ  ฉลาดและหลัก
แหลม โดยมีปัญญา เป็นเครื่องช้ีทาง 

แผนท่ีโรงเรียนบา้นภูมินิยมพฒันา 
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2.9  ขนาดของโรงเรียน 

 ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน 

ขนาดกลาง 150 

 
2.10 ข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการจัดสรร ปัจจัยพื้นฐานยากจน ข้อมูล  10  มิถุนายน  2560 

จำนวนนักเรียนยากจน / ด้อยโอกาส (คน) 
ระดับก่อนประถมศึกษา 57 
ระดับประถมศึกษา 42 
รวมทุกระดับ 99 

 
2.11   ข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ตำแหน่ง 
จำนวน 

      รวม 
      ชาย       หญิง 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 - 1 

รองผู้อำนายการโรงเรียน - - - 

ครู คศ. 3 2 2 4 

ครู คศ. 2 1 - 1 

ครู คศ. 1 - - - 

ครูผู้ช่วย 1 3 4 

รวมข้าราชการครู 5 5 10 

บุคลากรทางการศึกษา    

ครูจ้างวิกฤติ - 1 1 

พี่เล้ียงเด็กพิการ - - - 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 - 1 

ช่างไม้ระดับ ช.๔ 1 - 1 

เจ้าหน้าท่ีไอที 1 - 1 

รวมบุคลากรทางการศึกษา 3 1 4 

รวมทั้งสิ้น 9 5 14 
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2.12  ตาราง  แสดงจำนวนห้องเรียน  จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายชั้นและเพศ   
         ปีการศึกษา  2560 (ข้อมูล  10  มิถุนายน  2560) 
 

ชั้น จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 1 9 7 16 
อนุบาล 2 1 12 10 22 
อนุบาล 3 1 11 8 19 
รวม 3 32 25 57 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 1 10 10 20 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 1 10 7 17 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 1 6 9 15 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 1 6 4 10 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 1 13 8 21 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 1 4 6 10 
รวมประถมศึกษา 6 44 49 93 
รวมทั้งสิ้น 9 81 69 150 

 
2.13  คณะกรรมการสถานศึกษา   
 

ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง 
1 นายธนาวุฒิ   เกษแก้ว ประธานคณะกรรมการ 
2 นายสมถวิล  นาคาธร กรรมการ 
3 นายอิทธิพัทธ์  สุขต้อง กรรมการ 
4 นายนเรศ  บุดดางาม กรรมการ 
5 นายประมวล  ภาสดา กรรมการ 
6 นายแสวง  ภาสดา กรรมการ 
7 นายป้อง  ศรีลางาม กรรมการ 
8 นางผ่องศรี  สาแก้ว กรรมการ 
9 นายยุทธนา  สัมฤทธิ์ผ่อง เลขานุการ 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 

       

▪ งานสารบรรณ 
▪ งานประสานงานเครือข่ายองค์กร

ต่างๆ 
▪ เลขานุการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
▪ งานมูลนิธ ิ

งานระบบบริหารและพัฒนา
องค์การ 

▪ งานระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 

 งานทะเบียน วัดผล และประเมินผล 
▪ งานรับนักเรียน 
▪ งานสำมะโนนักเรียน 
▪ งานบัตรประจำตัวนักเรียน 
▪ งานเอกสาร ปพ. ต่างๆ 
▪ งานทะเบียนวัดผล และเทียบโอนผล

การเรียน 
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

▪ การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

 งานนโยบายและแผนงาน 
▪ งานนโยบายและแผนปฏิบัติ

ราชการ 
▪ การจัดทำและเสนอของบประมาณ 
▪ การจัดสรรงบประมาณ 
▪ การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล 

และรายงานผลการดำเนินงาน 
▪ งานระบบข้อมูลสารสนเทศ 

กลุ่มงานบริหารการเงิน การบัญชี 

 งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
▪ งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
▪ งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
▪ งานคณะสี/กิจกรรมนันทนาการ 
▪ งานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
▪ งานเสริมสร้างระเบียบวินัย 
▪ งานป้องกันและป้องปรามส่ิงเสพติด 
▪ งานทัศนศึกษา 

งานแนะแนว 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นางผ่องศรี สาแก้ว 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นายชรัณ  สารประเสริฐ 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
นายประชุม   อุดหนุน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายสงคราม   รื่นรมย ์
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▪ งานประชาสัมพันธ ์
▪ งานอาคารสถานท่ี และ

สาธารณูปโภค 
▪ งานอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม 
▪ งานพัฒนาระบบเครือข่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานสวัสดิการ / บริการ 

▪ งานโภชนาการ 
▪ งานอนามัยโรงเรียน 
▪ งานโสตทัศนศึกษา 
▪ งานสวัสดิการร้านค้า 

▪ การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

▪ การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
▪ การนิเทศการศึกษา 
▪ การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และการวิจัย
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มงานการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

▪ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

▪ งานส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ/ตารางสอน 
งานห้องสมุด 
 

▪ งานการเงินและบัญช ี
▪ งานระดมทรัพยากรและการลงทุน

เพื่อการศึกษา 
▪ งานจัดระบบควบคุมภายใน 
▪ งานจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สิน 
กลุ่มงานบริหารพัสดุ และ
สินทรัพย ์

▪ งานพัสดุ และสินทรัพย์ 
▪ งานยานพาหนะ 

▪ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
▪ งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย 
▪ งานรักษาปลอดภัย และจราจร 

กลุ่มงานเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
▪ งานวางแผนอัตรากำลัง ปริมาณครู 
▪ งานวินัยและพฒันาบุคลากร 
▪ งานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรในการ

ปฏิบัติราชการ 
▪ งานพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพและ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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3. ข้อมูลด้านคุณภาพ 
 3.1 ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน  (NT) ปีการศึกษา 2560 
 

ความสามารถ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สุรินทร์ เขต 3 ระดับโรงเรียน ผลต่างคะแนนเฉลี่ยร้อยละ (สพฐ.) 
ด้านภาษา 51.94 52.49 59.59 +7.65 
ด้านคำนวณ 38.38 39.35 50.81 +12.43 
ด้านเหตุผล 44.98 45.75 50.81 +5.83 

รวม 45.10 45.86 53.74 +8.64 
 

3.2  ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน  (NT) ปีการศึกษา 2559 
  

ความสามารถ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สุรินทร์ เขต 3 ระดับโรงเรียน ผลต่างคะแนนเฉลี่ยร้อยละ(สพฐ.) 
ด้านภาษา 50.29 50.46 48.92 -  1.37 
ด้านคำนวณ 37.35 38.13 43.92 + 6.57 
ด้านเหตุผล 52.62 54.19 52.85 - 0.23 

รวม 46.75 47.59 48.57 + 1.82 
  



12 
 

 

 
3.3 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคณุภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 กับปีการศึกษา 2559                     
      ของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  จำแนกตามความสามารถ 

 
ความสามารถ ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา  2559 ผลต่างคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ด้านภาษา 55.65 48.92 - 6.73 
ด้านคำนวณ 53.06 43.92 - 9.14 
ด้านเหตุผล 53.88 52.85 - 1.03 
รวม 54.19 48.57 - 5.62 

 
3.4 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคณุภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 กับปีการศึกษา 2560                        
     ของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  จำแนกตามความสามารถ 

 
ความสามารถ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา  2560 ผลต่างคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ด้านภาษา 48.92 59.59 + 10.67 
ด้านคำนวณ 43.92 50.81 + 6.89 
ด้านเหตุผล 52.85 50.81 - 2.04 

รวม 48.57 53.74 - 5.17 
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3.5 ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 –  2560  (O-NET)  ระดับโรงเรียน 
 

กลุ่มสาระ 
ประถมศึกษาปีที่  6 

2557 2558 2559 2560 
ภาษาไทย 45.47 51.88 60.44 56.43 
คณิตศาสตร์ 40.33 50.00 52.22 42.00 
วิทยาศาสตร์ 41.73 50.06 44.78 48.30 
อังกฤษ 28.00 43.44 30.56 43.25 
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 54.00 54.50 55.00 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 53.33 - - - 
ศิลปะ 47.00 - - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 62.67 - - - 

 
 

3.6 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินภาพรวมในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 (O-NET) 
 

ชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ  ผลต่าง 
ป.6 ภาษาไทย 45.47 44.03 44.88 + 0.59 
ป.6 คณิตศาสตร์ 40.33 36.77 38.06 + 3.56 
ป.6 วิทยาศาสตร์ 41.73 40.97 42.13 - 0.40 
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ชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ  ผลต่าง 
ป.6 อังกฤษ 28.00 32.88 36.02 - 8.02 
ป.6 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 54.00 49.03 50.67 + 4.67 
ป.6 สุขศึกษาและพลศึกษา 53.33 50.77 52.20 + 1.13 
ป.6 ศิลปะ 47.00 44.24 45.61 + 1.35 
ป.6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 62.67 55.24 56.32 + 6.35 
ป.6 รวมเฉล่ีย 46.56 44.24 45.73 + 0.83 

 
3.7 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินภาพรวมในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558 (O-NET) 

 

ชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ ผลต่าง 
ป.6 ภาษาไทย 51.88 48.39 49.33 + 2.55 
ป.6 คณิตศาสตร์ 50.00 41.76 43.47 + 6.53 
ป.6 วิทยาศาสตร์ 50.06 41.55 42.59 + 7.47 
ป.6 อังกฤษ 43.44 36.16 40.31 - 3.13 
ป.6 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 54.50 47.64 49.18 + 5.32 
ป.6 รวมเฉล่ีย 49.98 43.10 44.98 +  5.00 
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          3.8 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินภาพรวมในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 (O-NET) 
 

ชั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลการประเมิน 
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ ผลต่าง 

ป.6 ภาษาไทย 60.44 51.88 52.98 + 7.46 
ป.6 คณิตศาสตร์ 52.22 38.76 40.47 + 11.75 
ป.6 วิทยาศาสตร์ 44.78 40.27 41.22 + 3.56 
ป.6 อังกฤษ 30.56 31.11 34.59 - 4.03 
ป.6 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 55.00 45.08 46.68 + 8.32 
ป.6 รวมเฉลี่ย 48.60 41.42 43.18 + 5.42 

 
 

           3.9 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินภาพรวมในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 (O-NET) 
 

ชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ ผลต่าง 
ป.6 ภาษาไทย 56.43 45.29 46.58 + 9.85 
ป.6 คณิตศาสตร์ 42.00 35.55 37.12 + 4.88 
ป.6 วิทยาศาสตร์ 48.30 38.13 39.12 + 9.18 
ป.6 อังกฤษ 43.25 37.73 36.34 + 6.91 
ป.6 รวมเฉลี่ย 47.50 39.18 39.79 + 7.71 
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหรียญ ประเภท ระดับชั้น ชื่อ 

สังคมศึกษา ทอง สวดมนต์หมู่สรภัญญะ ป.1 – ม.3 ด.ญ.ปรภาร์  ยิงรัมย์ 
    ด.ญ.พรพนา  ดำเวียงคำ 
    ด.ญ.จีรนันท์  เงางาม 
    ด.ญ.ทิวทัศน์ นิพนธ์รัมย ์
    ด.ญ.รัชดาภรณ์  ชาวสวน 
    ด.ญ.ภัทราพร  เสริมจันทร์ 
    ด.ญ.จิระนันท์  ชาวสวน 
    ด.ญ.สุนันทา  เอี่ยมสะอาด 
    ด.ญ.ปภัสรา  สรรพจารย์ 
    ด.ญ.วัชราภรณ์  เหมาะใจ 

 
ระดับเขตพื้นท่ี 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหรียญ ประเภท ระดับชั้น ชื่อ 

สังคมศึกษา ทอง โครงงานคุณธรรม ป.1 – ป.3 ด.ญ.เบญจวรรณ  อยู่ปูน 
    ด.ญ.กัญญา  แปลงไร ่
    ด.ญ.วรรณพร  อุ้มพิมาย 
    ด.ญ.ศศิวรรณ  ลักขษร 
    ด.ญ.ศิรินทรา  จิตรเย็น 
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4.   โครงสร้างหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  (รายวิชาพื้นฐาน)  
     ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
     คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 80 80 80 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
    ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
    ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
    การงานอาชีพ 40 40 40 80 80 80 
    ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 

 รายวิชาเพิ่มเติม  
     English  Genius 80 80 80    
     หน้าท่ีพลเมือง    40 40 40 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 80 80 80 40 40 40 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ บูรณาการ บูรณาการ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน       
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  -  ชุมนุม 

40 
30 

40 
30 

40 
30 

40 
30 

40 
30 

40 
30 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง/ปี 

 
หมายเหตุ  

●  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  จัดกิจกรรมบูรณาการกับ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
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● วิชาหน้าท่ีพลเมือง  ระดับ ป.1 –  3  บูรณาการลงสู่กิจกรรมท่ีโรงเรียนดำเนินการอยู่แล้ว  คือ  กิจกรรมหน้าเสา
ธง  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมประเพณี  กิจกรรมลุกเสือ  เนตรนารี บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

5. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 5.1) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง ลูกจ้างประจำ 

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 

ปีการศึกษา 
2560 

1 9 0 1 1 2 

 

 
5.2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ม.6 ปวส. ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท 

ปริญญา
เอก 

จำนวน 1 0 10 - 3 0 
 

0

5

10

1

9

0 1 1 2

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปีการศึกษา 2560
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5.3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

ท่ี สาขาวิชา จำนวน(คน) 
ภาระการสอนเฉลี่ยของครู       1 

คน (ชม./สัปดาห์) 
1 บริหารการศึกษา 1 30 

2 คณิตศาสตร์ 1 30 

3 วิทยาศาสตร์ 1 30 

4 ภาษาไทย 1 21 

5 ภาษาอังกฤษ 1 21 

6 สังคมศึกษา 1 30 

7 ประถมศึกษา 2 21 

8 ปฐมวัย 2 21 

9 ศิลปศึกษา 0 0 

  รวม 10   

 
 
 
 
 
 

7%

0%

72%

0%
21% 0%

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ม.6

ปวส.

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปรญิญาเอก
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6. ข้อมูลนักเรียน  
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 รวม 150 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560) 

ชั้น ชาย หญิง รวม 

อบ.1 9 7 16 

อบ.2 12 10 22 

อบ.3 11 8 19 

รวมอนุบาล 32 25 57 

ป.1 10 10 20 

ป.2 10 7 17 

ป.3 6 9 15 

ป.4 6 4 10 

ป.5 13 8 21 

ป.6 4 6 10 

รวมประถมศึกษา 49 44 93 

รวมทั้งหมด 81 69 150 

 

 
 

0

5

10

15

ชาย หญงิ

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรยีนแยกชาย-หญิง

ระดับปฐมวัย

อบ.1 อบ.2 อบ.3
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7. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแต่ละช้ัน 19 17 15 10 21 10 92 

  จำนวนนักเรียนที่ได้เกรด 3 ขึ้นไป   

วิชา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ร้อยละ 

ภาษาไทย 18 15 10 7 17 10 83.70% 

คณิตศาสตร์ 18 10 9 6 19 7 75.00% 

วิทยาศาสตร์ 18 16 10 5 15 8 78.26% 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 8 9 6 20 10 77.17% 

ประวัติศาสตร์ 18 12 10 7 17 9 79.35% 

สุขศึกษาและพลศึกษา 18 11 15 7 20 10 88.04% 

ศิลปะ 19 11 13 10 20 10 90.22% 

การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 18 12 15 10 19 10 91.30% 

ภาษาอังกฤษ 18 13 9 0 8 5 57.61% 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

10 10

6 6

13

4

10

7

9

4

8

6

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนแยกชาย-หญิง

ระดับประถมศึกษา

ชาย หญิง
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8. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
 1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ประจำปีการศึกษา 2560 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 
 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ของโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของระดับเขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของระดับประเทศ 

ด้านภาษา 59.59 52.49 52.67 

ด้านคำนวณ 50.81 39.35 37.75 

ด้านเหตุผล 50.81 45.75 45.31 

เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 53.74 45.86 45.25 
 

 
 

12%

10%

11%

11%
11%

12%

12%

13%

8%

ร้อยละของนักเรยีนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนแต่ละรายวิชา                         

ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับประถมศึกษา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วทิยาศาสตร์

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม

ประวตัศิาสตร์

สขุศกึษาและพลศกึษา

ศลิปะ

การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

ภาษาองักฤษ
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2) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา 
2559 – 2560 

2.1) เปรียบเทยีบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน 
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2560 

 

ความสามารถ ปี กศ.2559 ปี กศ. 2560 ร้อยละผลต่าง 

ด้านภาษา 48.92 59.59 +10.67 

ด้านคำนวณ 43.92 50.81 +6.89 

ด้านเหตุผล 52.85 50.81 -2.04 

รวมทั้ง 3 ด้าน 48.56 53.74 +5.17 

59.59

50.81 50.81 53.7452.49

39.35
45.75 45.86

52.67

37.75

45.31 45.25

ดา้นภาษา ดา้นค านวณ ดา้นเหตุผล เฉล่ียทัง้ 3 ดา้น

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียน

ระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2560

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละของระดับเขตพืน้ท่ี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของระดับประเทศ
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2.2) เปรียบเทยีบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ผู้เรียนระดับชาติ 

(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560  จำแนกตามร้อยละของระดับตามคุณภาพ"  

 

48.92

43.92

52.85

48.56

59.59

50.81

50.81

53.74

10.67

6.89

-2.04

5.17

-10 0 10 20 30 40 50 60 70

ด้านภาษา

ด้านค านวณ

ด้านเหตุผล

รวมท้ัง 3 ด้าน

เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถ

พ้ืนฐาน ผู้เรียนระดับชาติ (NT)

ร้อยละผลต่าง ปี กศ. 2560 ปี กศ. 2559
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ความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) 

 
 
 
 
 

12.50%

7.14%

12.50%

50.00%

75.00%

35.71%

0.00%

7.14%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

ป ีกศ 2559

ป ีกศ 2560

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรยีน จ าแนกตามร้อยละของระดับตามคุณภาพ

ความสามารถด้านภาษา (Literacy)

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก



26 
 

 

 
 

ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning ability) 

 
 

12.50%

14.29%

50.00%

35.71%

25.00%

50.00%

12.50%

0.00%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

ป ีกศ 2559

ป ีกศ 2560

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรยีน จ าแนกตามร้อยละของระดับตามคุณภาพ

ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy)

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
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3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2560    ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

    

 
 

 
 

12.50%

7.14%

37.50%

42.86%

37.50%

28.57%

12.50%

21.43%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%

ป ีกศ 2559

ป ีกศ 2560

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรยีน จ าแนกตามร้อยละของระดับตามคุณภาพ

ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning ability)

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
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2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2559 – 2560 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

 
 

56.43

42.00

48.30

43.2544.24

33.98

38.11

30.03

45.29

35.55
38.13

32.73

46.58

37.12
39.12

36.34

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2560

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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9. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560  
จำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560      

แหล่งเรียนรู้/ช้ัน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ห้องสมุด 19 17 17 10 21 10 

ห้องทรูปลูกปัญญา 19 17 17 10 21 10 

แปลงเกษตร/สวนยางพารา 19 17 17 10 21 10 

ห้องสหกรณ์/ฟาร์มเล้ียงไก่ไข ่ 19 17 17 10 21 10 

ห้องคอมพิวเตอร์ 19 17 17 10 21 10 

 
 

51.88

43.44

50 50.06

60.44

30.56

52.22

44.78

56.43

43.25 42.00

48.30

0

10
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40

50

60

70

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์

เปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ปีการศกึษา 2559-2560

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ปี กศ. 2558 ปี กศ. 2559 ปี กศ. 2560
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จำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรยีน ปีการศึกษา 2560  

       

แหล่งเรียนรู้/ช้ัน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ 5 15 12 6 18 10 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ 6 15 10 10 18 10 

ตลาดการค้าช่องจอม 19 15 15 10 18 10 

ห้วยเสนง 10 15 10 10 18 10 

ปราสาทภูมิโปน 19 15 15 10 18 10 

เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบ 12 15 15 10 18 10 

วนอุทยานแห่งชาติพนมสวาย 5 6 7 2 6 10 

อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง  18 15 12 5 18 10 

โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน 18 15 4 2 18 4 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

ห้องสมุด ห้องทรูปลูกปัญญา แปลงเกษตร/สวนยางพารา ห้องสหกรณ์/ฟาร์มเลีย้งไก่ไข่ ห้องคอมพิวเตอร์
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10. ข้อมูลงบประมาณ ปี 2560   

งบ รายรับ รายจ่าย 
เงินงบประมาณ 434,704.40 434,000 
เงินนอกงบประมาณ - - 
เงินอื่นๆ (ระบุ) - - 
รวมรายรับ 434,704.40 รวมรายจ่าย  434,000 

 งบดำเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้างคิดเป็นร้อยละ      15   ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาคิดเป็นร้อยละ    85  ของรายรับ 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จ านวนนักเรยีนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรยีน ปีการศกึษา 2560

หมู่บา้นชา้งจงัหวดัสรุนิทร์ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสรุนิทร ์

ตลาดการคา้ช่องจอม หว้ยเสนง

ปราสาทภมูิโปน เขตอนรุกัษ์พนัธุไ์มส้นสองใบ

วนอทุยานแห่งชาติพนมสวาย อนสุาวรยีพ์ระยาสรุนิทรภกัดีศรณีรงคจ์างวาง 

โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน
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11. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1. บ้านภูมินิยมเป็นหมู่บ้านชายแดน ห่างไกลทุรกันดาร และเส่ียงภัย  มีปัญหาทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ ท่ี
รุนแรง  ผู้ปกครองนักเรียนมีอาชีพทำไร่และรับจ้าง  เป็นแรงงานท่ีไร้ฝีมือจึงส่งผลทำให้มีรายได้ต่ำ  การประกอบ
อาชีพของราษฎรอาศัยน้ำฝนอย่างเดียว    ประชาชนไม่มีความรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพท่ีถูกต้อง   ผลผลิตท่ี
ได้รับไม่เพียงพอเล้ียงครอบครัว ประชาชนท่ีมาอาศัยในพื้นท่ีมีหลายกลุ่ม เช่น ส่วย เขมร ลาว เป็นชุมชนท่ีอ่อนแอ  
ขาดความสมานฉันท์ มีปัญหาการว่างงานและปัญหาการอพยพย้ายถ่ินอยู่ทำให้มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียนโดยตรง 
 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี อาชีพหลักของผู้ปกครอง คือ การเกษตรและ
รับจ้างท่ัวไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครัวเรือน ต่อปี 2,000 บาท จำนวน
คนเฉล่ียต่อครัวเรือน 5-8 คน 
 3. โอกาสและข้อจำกัดของสถานศึกษา 
      โอกาส 
  สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากวัด  ชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกชนในด้านนโยบายและ
การเงินผู้บริหารมีความมุ่งมันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
ผู้ปกครองมีความศรัทธาและทัศนคติท่ีดีต่อสถานศึกษา 

     ข้อจำกัด 
  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ไม่สามารถจุนเจือด้วยกำลังทรัพย์ให้กับสถานศึกษาได้ 
 

12. สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ  
1.ด้านผลการจัดการศึกษา 

1. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมการทำโครงงานในรูปแบบการประดิษฐ์และการทดลองให้มากขึ้นและ
ควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะกระบวนการคิด  เช่น แผนผังความคิด  โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมได้แสดงความคิดเห็น  ซักถาม และวิพากษ์วิจารณ์  เพื่อสร้างความคิดอย่างหลากหลาย เป็นต้น 

    2. ผู้เรียนควรได้รับการปรับการเรียนรู้โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผลการเรียนอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง  และต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ด้วยการช่วยผู้เรียนสรุปเนื้อหาจากการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมจาก
โรงเรียนวังไกลกังวล  และควรจัดให้มีการเสริมประสบการณ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  อาจใช้เวลาตอนพักกลางวัน 
หรือหลังเลิกเรียน เป็นต้น 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  1. สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวข้องมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ร่วมกันบริหารจัดการเป็นท่ียอมรับ จึงควรรักษามาตรฐานการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุก
งานโดยเฉพาะการพัฒนาระบบการประเมินงานด้านทั่วไปให้มีความชัดเจนและควรประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปีและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนจากการพัฒนาสถานศึกษา
ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
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  2. การดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา  โดยการร่วมมือจาก
ครู  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง ชุมชน  ได้เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการร่วมกัน
พัฒนาสถานศึกษาเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย  แต่สถานศึกษาควรเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการขับเคลื่อน
หลักสูตร  การจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล ที่สอดคล้องกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษ า  จัดทำ
ฐานข้อมูลผู้เรียน สถานศึกษา ตามจุดเน้น  ศึกษาบริบทภายในภายนอกสถานศึกษาเพื่อจัดทำแหล่งการเรียนรู้  เช่น 
สถานที่  บุคคล  ปรับและออกแบบตารางเรียน จัดการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น  ให้
ความสำคัญการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดทำรายงานความก้าวหน้าของผู้เรียนตามจุดเน้นอย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  สถานศึกษาควรมีการประเมินแบบวัดแบบทดสอบของครูทุกคนทุกภาคการศึกษา  และควร
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีการจัดเตรียมการใช้สื ่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที ่เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
   กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาดำเนินการดีอยู่แล้วขอให้ดำเนินต่อไป แต่เพื่อสร้างความโดดเด่นของ
สถานศึกษาและผู้เรียน  สถานศึกษาควรกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาเพิ่มข้ึน  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางาน 
ติดตามความก้าวหน้าของงาน  และควรรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมไว้ในแหล่งเดียวกัน เพื่อสะดวก
ในการใช้สารสนเทศในการตัดสินใจ  รวมถึงการพัฒนาระบบการประเมินงานบริหารทั่วไปให้มีความชัดเจน
ประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล 
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  มาตรา 39 กำหนดให้
สถานศึกษาและส่วนราชการตารมมาตรา 34 (2)  คือ สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออย่างอื่น  มีอำนาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
     (1) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบข้อบังคับของทาง
ราชการและของสถานศึกษาหรือราชการ  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วน
ราชการ  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ 
     (2) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งควบคุมดูแลบุคคล   การเงิน   การพัสดุสถานท่ีและ
ทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแลข้อบังคับของราชการ 
     (3) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการท่ัวไป  รวมทั้งการจัดทำนิติกรรมสัญญาในราชการของ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับตามท่ีได้รับมอบอำนาจ 
     (4) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
     (5) อำนาจหน้าท่ีในการอนุมัติประการศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด   
     (6) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวง   
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เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการ
อุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวะศึกษา   และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารวมทั้งงานอืน่ท่ี
กระทรวงมอบหมาย 
     นอกจากนี้  กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.2546  สรุปได้ดังนี ้
     1) ให้สถานศึกษามีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าท่ี  เพื่อจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
     2) ในกิจการท่ัวไปของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้แทนนิติบุคคล
สถานศึกษา 
     3) ให้สถานศึกษามีอำนาจปกครองดูแล  บำรุงรักษาใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่
สถานศึกษา  เว้นแต่การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีผู้อุทิศให้สถานศึกษา  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ  และเมื่อจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์แล้ว  ให้สถานศึกษารายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาทราบโดยเร็ว 
     4) ในกรณีท่ีจะต้องมีการจดทะเบียนสิทธิขึ้นทะเบียนหรือดำเนินการทางทะเบียนใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศ
ให้แก่สถานศึกษา  ให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการทางทะเบียนดังกล่าวได้ในนามนิติบุคคลสถานศึกษา 
     5) ในกรณีนิติบุคคลสถานศึกษาถูกพ้องคดี  ให้สถานศึกษารายงานให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ เพื่อดำเนินการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบดำเนินคดีโดยเร็ว 
    6) สถานศึกษาจะมีอิสระในการบริหารงบประมาณในส่วนของท่ีต้ังไว้สำหรับสถานศึกษาตามท่ีได้รับการกำหนด
วงเงิน และได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดยกเว้นงบประมาณในหมวด
เงินเดือน  
     7) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัสดุในส่วนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ    หรืออยู่ใน
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับมอบหมาย      ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 
    8) การร ับบร ิจาคเง ินหร ือทร ัพย์ส ินที ่ม ีผ ู ้อ ุท ิศให้แก่สถานศึกษา   ให้สถานศึกษาบริจาคตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ   และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 
                9) การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงิน  และบัญชีของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 
          10) ให้สถานศึกษาจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินมีผู้อุทิศให้เป็นหลักฐานและรายงาน
ใ ห ้ ผ ู ้ อ ำ น ว ย ก า ร ส ำ น ั ก ง า น เ ข ต พ ื ้ น ท ี ่ ก า ร ศ ึ ก ษ า ท ร า บ ท ุ ก ส ิ ้ น ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
        11) การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
              พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2545    มาตรา 39 
กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ   การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
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โดยตรง   การกระจายอำนาจดังกล่าวจะทำให้สถานศึกษามีความคล่องตัว   มีอิสระในการบริหารจัดการ ตามหลัก
ของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  Baerd  Management : SBM ) ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ   ได้มาตรฐานและสามารถพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  จากหลักการดังกล่าวจึงกำหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลโดยได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ   ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   ในมาตรา 35  ว่าสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
มาตรา 34 (2) เฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และเมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งให้ความ
เป็นนิติบุคคลส้ินสุดลง 
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. กำกับการดำเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฏหมาย   กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการกิจการด้านต่างๆของสถานศึกษา 
3.มีอำนาจหน้าที ่เกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา ตามท่ีกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากำหนด 
4.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมาย  ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

บทบาทกรรมการสถานศึกษา 
                 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้
กำหนดให้มีทุกโรงเรียน โดยให้มีจำนวนแตกต่างกันไปตามขนาดท่ีนับจากจำนวนนักเรียนในโรงเรียนนั้น และ
กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อกำกับและส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ีตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2543  ดังนี้   
หน้าที่ข้อ 1 กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษามีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้  
           1. ศึกษาและทำความเข้าใจในความมุ่งหมายหลักการของหารจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  
           2. ศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของชุมชน/ท้องถิ่น ท่ีต้ังของสถานศึกษา  
           3. กำหนดนโยบาย เป้า หมาย และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
           4. กำหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา ด้านวิชาการบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี 
 กิจกรรม   
           5. กำหนดให้สถานศึกษา จัดทำธรรมนูญโรงเรียน  
หน้าที่ ข้อ 2 ให้ความเห็นชอบแผนปฏบิัติการประจำปีของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
           1. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  
           2. พิจารณาความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจำปี กับแผนพัฒนาของสถานศึกษา  
           3. พิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการหรือ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ
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กิจกรรม งาน/โครงงานท่ีระบไุว้ในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  
           4. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  
หน้าที่ ข้อ 3 ให้ความเห็นชอบในการจัดทำสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน  
มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
            1. ศึกษาหลักการ จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
            2. พิจารณาความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
            3. พิจารณาความถูกต้องความสมบูรณ์ของสาระการเรียนรู้และความสอดคล้องกับความต้องการ 
ของท้องถิ่น  
           4. ให้ความเห็นชอบในการจัดทำสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
หน้าที่ ข้อ 4 กำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
           1. กำหนดแผนการกำกับและติดตามร่วมกับสถานศึกษา ได้แก่ วิธีการ ระยะเวลา  
           2. ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาตามแผนท่ีกำหนดไว้ โดยใช้เครื่องมือ 
ท่ีหลากหลาย  
           3. ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่สถานศึกษาและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและขวัญกำลังใจ 
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนและมีวิธีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
หน้าที่ ข้อ 5 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
           1.สถานศึกษาจัดทำข้อมูล สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับจำนวนผู้เรียนการคมนาคม สภาพทางเศรษฐกิจ  
           2. สนับสนุนและจัดหาท่ีเรียนให้แก่เด็กในพื้นท่ีบริการได้เข้าเรียนในสถานศึกษาให้มากท่ีสุด  
           3. จัดหาทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาและส่ิงจำเป็นอื่น ๆ แก่ผู้เรียนท่ีขาดแคลน  
 
 
หน้าที่ ข้อ 6 พิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับ 
การพัฒนาเต็มศักยภาพ มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
           1. สนับสนุนให้เด็กพิการ ได้มีการเรียนร่วมกับเด็กปกติ  
           2. สอดส่อง ดูแลเด็กท่ีได้รับการทารุณ กดขี่ ข่มเหง ล่วงละเมิดทางเพศ ใช้แรงงานเด็ก กักขัง ฯลฯ 
 ให้ได้รับความช่วยเหลือและส่งไปขอรับบริการท่ีเหมาะสม  
           3. สอดส่อง ดูแลเด็กท่ีมีความบกพร่อง ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและ 
การเรียนรู้หรือมีร่างกายท่ีพิการ หรือทุพพลภาพหรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสให้ได้รับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง  
           4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนา 
เป็นรายบุคคลให้มากท่ีสุด  
           5. สนับสนุน ส่งเสริมการทำงานร่วมกับ องค์กรการพิทักษ์สิทธิเด็ก  
หน้าที่ ข้อ 7 เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและ
ด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
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การบริหารจัดการด้านวิชาการ  
           1. มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานวิชาการของศึกษา  
           2. มีส่วนร่วมในการจัดหาผลิตส่ือเพื่อพัฒนาการเรียน  
การบริหารจัดการด้านงบประมาณ  
           1. มีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการบริหารใช้งบประมาณของสถานศึกษา โดยคำนึงถึง 
ประสิทธิภาพ  
           2. มีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการตรวจสอบติดตามและประเมินผล  
การบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล  
           1. มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษาและส่งเสริมให้มี 
การพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  
           2. ให้ขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษา  
หน้าที่ข้อ 8 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
ของท้องถ่ินและของชาติ มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
           1. หารายได้ทรัพย์สินและทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนจัดการเรียนการสอน  
           2. ส่งเสริมและกำกับติดตามการใช้วิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
           3. ส่งเสริมและกำกับติดตามเพื่อให้สถานศึกษากิจกรรมท่ีศึกษาจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
ของท้องถิ่นและของชาติ พร้อมท้ังการยกย่องเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความเหมาะสม 
และโอกาสอันสมควร  
หน้าที่ข้อที่ 9 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กร 
ทั้งภาครัฐและเอกชนเพือ่ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ชุมชนและท้องถ่ินมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้  
           1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชน องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรม 
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
           2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการและให้บริการด้านต่างๆ แก่ชุมชน 
 
หน้าที่ข้อ 10 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน 
 มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้  
            1. ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
            2. เสนอแนะในการปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
            3. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาก่อนเผยแพร่ของสาธารณชน  
หน้าที่ ข้อ 11 แต่งต้ังที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อการดำเนินงานตามระเบียบนี้ 
 ตามที่เห็นสมควร มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
            ประธานกรรมการสถานศึกษาแต่งต้ังท่ีปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสมและความ
จำเป็นในแต่ละกรณี  
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ส่วนที่  2 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินสถานภาพความพร้อมของโรงเรียน 

 

     การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนพบว่า 
สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในโรงเรียนท่ีเป็นปัจจัยเอื้อหรือเป็นโอกาสในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของ โรงเรียน  ท่ีเอื้อให้โรงเรียนสามารถดําเนินการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทําให้จัดการศึกษาของ โรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบในด้านผลผลิตและการบริการ   โรงเรียนประสบความสําเร็จใน
การส่งนักเรียนเข้าแข่งขันศักยภาพทางวิชาการระดับเขตพื้นท่ี  ระดับภาค  และระดับประเทศ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ นักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  จึงเป็นโรงเรียนท่ีมีสภาพแวดล้อมภายในและ 
ภายนอกท่ีเอื้อและเป็นโอกาสต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้ดำเนินการวางแผนกำหนดกรอบยุทธศาสตร์แนวทางการปฏิบัติงาน ท่ีมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT Analysis) ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์สภาพภายใน  (จุดแข็ง / จุดเด่น . จุดอ่อน / จุดท่ีควรพัฒนา) และภายนอกสถานศึกษา (โอกาสและ
อุปสรรค) เพื่อนำผลการวิเคราะห์ศาสตร์การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาอย่างครอบคลุม ครบถ้วยตรงตามความ
ต้องการและบริบทของสถานศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏ ดังนี้ 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร สภาพแวดล้อมภายนอก 
ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม (Social - cultural factors) (s) 

 

ภาวะคุกคาม โอกาส 
1. การแพร่ระบาดของวัฒนธรรมท่ีไม่เหมาะสม
ผ่านส่ือ ออนไลน์และ social Application ส่งผล
ต่อการเลียนแบบของนักเรียน 

1.บ้าน วัด โรงเรียน มีความสัมพันธ์ที่ดี
เป็นอันหนึ่งอนัเดียวกัน 

2.โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธา
จากชุมชนและสังคมเป็นอย่างดี ผู้ปกครองมีความ
เช่ือมั่น ศรัทธา และ ค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ท่ีโรงเรียนผู้ปกครองนิยมให้ลูกเรียนในโรงเรียนใกล้
บ้าน 

3.มีหน่วยงาน องค์กร ท้ังภาครัฐและ
เอกชนเป็นเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็งและ
หลากหลายให้การ สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

4.สภาพสังคมมีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
ท่ีเด่นชัด คือ พูดได้หลายภาษา 

5.สภาพสังคมเป็นสังคมแบบชนบท มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน   มีความเอื้ออาทรต่อกัน  
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ภาวะคุกคาม โอกาส 
6.มีชาวกัมพูชาเข้ามาขายแรงงานในพื้นท่ี 

ใกล้เคียงชุมชนท่ีโรงเรียนต้ังอยู ่
7.มีความหลากหลายในชาติพันธุ์ คือ ไทย 

ส่วย ลาว และเขมร 

 
 
   ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors) (T) 
 

ภาวะคุกคาม โอกาส 
1. นักเรียบบางส่วนนำส่ือเทคโนโลยีไป
ใช้ในทางท่ีผิด 

1.มีแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและ เทคโนโลยี
ท่ีหลากหลาย โรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลทาง
วิชาการ ผ่านระบบเครือข่ายท่ีทันสมัย 
2.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมสนับสนุน การ
เรียนการสอน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครูและนักเรียน 
ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการใน โรงเรียน 
3.นักเรียนสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน 
กระบวนการเรียบรู้ใด้คล่องแคล่ว 

 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors) (E) 
ภาวะคุกคาม โอกาส 

1.ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมี
อาชีพไม่มั่นคง ค่าตอบแทนต่ำ  รายได้
น้อย ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ 
2.สถานประกอบการในชุมชนมีน้อยมาก
สภาพเศรษฐกิจของชุมชนไม่ดีในชุมชน
มีการจ้างงานน้อยมาก 
3. ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้
ผู้ปกครองจำนวนหนึ่งไม่ สามารถ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนได้ เช่น 
ผู้ปกครองท่ีย้ายถ่ินฐานมาจาก
ต่างจังหวัด 

1.ชุมชนพร้อมสนับสนุบและมีส่วนร่วมระดมทรัพยากร ในการ
พัฒนาโรงเรียน 
2.มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้มากขึ้น  
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ปัจจัยด้านการเมือง กฎหมายและนโยบาย (Political and legal factors) (P) 
ภาวะคุกคาม โอกาส 

1.การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล
บางครั้งมีความ ล่าช้าต่อการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน 
2.ขาดความมั่นคงทางการเมือง 
- มีการเปล่ียนรัฐบาลบ่อย 
- มีการเปล่ียนรัฐมนตรีว่าการ 
  กระทรวงศึกษาธิการบ่อย 
- นักการเมืองแตกความสามัคคี 
- นโยบายทางการศึกษาเปล่ียนแปลงบ่อย
ตามตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
- มีการแตกความสามัคคี  ไม่ปรองดอง
สามัคคีกันของคนในชาติ 

1.นโยบายปฏิรูปการศึกษาทำให้นักเรียนมีโอกาสได้รับ 
การพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
2.นโยบายรัฐให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความ 
ต้องการของท้องถิ่น 
3.พระราชบัญญัติการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสศึกษาตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
4.ระดับท้องถิ่น เช่น อบต.ให้ความสำคัญกับการศึกษา
และสนับสนุนส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา 
และงบประมาณให้กับสถานศึกษามากขึ้น  
5.ระดับชาติ มีนโยบายต่างๆท่ีจะสนับสนุนให้การศึกษามี
คุณภาพมากขึ้น เช่น การเตรียมคนให้พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558     เป็นต้น  

 
สภาพแวดล้อมภายใน 

 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
กลยุทธ์ - มีกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน โดยเน้นการน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

- กลยุทธ์บางกลยุทธ์ซึ่งโรงเรียน 
ล้อมาจากต้นสังกัดดำเนินการได้
บางส่วน 
เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่เกินอำนาจของ 
โรงเรียน 
 

โครงสร้าง องค์กร 
การบริหารงาน 

- มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจน 
- มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบตาม 
โครงสร้างการบริหาร 
- ภาระงานตามโครงสร้างการบริหารมีความ
เหมาะสมกับภารกิจของโรงเรียน 

-โครงสร้างการบริหารขาดความ
ยืดหยุ่น 

ระบบองค์กร - มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีน้อม 
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ประยุกต์ใช้ 
-  มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง 
-  มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี ทำให้องค์กรเข้มแข็ง  

-    ระบบการติดตามประเมินผลยัง
ขาดความชัดเจนการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการ 
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ปัจจัยภายใน จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
-  องค์กรมีขนาดเล็กสามารถขับเคล่ือนได้ง่าย
และเร็วกว่าองค์กรขนาดใหญ่ 
-  องค์มีการพัฒนา (OD) อย่างเป็นระบบ  
ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
-  องค์กรมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล 
-  องค์กรมีความเป็นเอกภาพ 
- องค์กรมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท่ีชัดเจน 
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  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน (Internal analysis)(ต่อ) 
 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
ทักษะของบุคลากร 
 
 
 
 
 

- บุคลากรเป็นผู้มีประสบการณ์ 
ความรู้  
ความสามารถ  ในวิชาชีพ 
- บุคลากรมีความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยี 
- บุคลากรมีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 
- บุคลากรมีความสามารถด้านกีฬา 
- บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ 

- ขาดครูวิชาเอกบรรณารักษ์ 
- ขาดครูวิชาเอกศิลปะ 
- ขาดครูท่ีมีความสามารถด้าน
นาฏศิลป์ 
- ขาดครูวิชาเอกดนตรี 
- ขาดครูเอกพลศึกษา 
 
 

 -  กำลังใจเกินร้อย  ความเสียสละ  
ความทุ่มเทเต็มความสามารถ พร้อม
ให้บริการ 
-  ความสมัครใจทำงานร่วมกัน  ความ
เตรียมพร้อมและรับปัญหาพร้อมกับ
แก้ไขร่วมกัน  ความรับผิดชอบ 
-  บุคลากรมีความพร้อม ความ
เสียสละ ต้ังใจทำงาน  มีความ
รับผิดชอบในหน้าท่ี  ในการทำงาน
ร่วมกัน 

- ครูสอนไม่ตรงเอกการศึกษาท่ีจบ 
เป็นส่วนใหญ่ 
- บุคลากรมีอายุเฉล่ียปานกลาง 

ความพร้อมของอาคารสถานท่ี  
ส่ือ การสอน และเทคโนโลยีท่ี
จำเป็น  

-  ภูมิทัศน์ของโรงเรียนมีความร่มรืน่  
สวยงาม 
-  มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
-  มีส่ือการสอนท่ีทันสมัย 
-  มีขนาดพื้นท่ีของโรงเรียนท่ี
พอเหมาะดูแลรักษาง่าย    

- อาคารเรียนมีอายุการใช้งานมา
นานแล้ว 
- ห้องท่ีจะจัดเป็นห้องพิเศษต่างๆมี
จำกัดต้องแบ่งห้องเรียนทำเป็น
ห้องพิเศษบ้าง 
  

รูปแบบการนำองค์กร -   มีรูปแบบและแบบแผนท่ีชัดเจน
โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
โรงเรียน 
-   ทำงานเป็นระบบ 

-   การกระจายอำนาจยัง
ดำเนินการได้ไม่มาก เนื่องจาก
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
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ปัจจัยภายใน จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
-   มีการวางแผนในการทำงานได้
ชัดเจน  
-   มีการจัดทำแผนงานไว้เป็นระบบ 
-   มีความร่วมมือ  ร่วมคิด ร่วมทำ 
และร่วมชื่นชมในความสำเร็จ  

งบประมาณ -  ได้รับการสนับสนุนจากวัด  ชุมชน 
และหน่วยงานต่างๆ   
-   ได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการของ
รัฐ 
 -  ได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมจากปกติ
เนื่องจากอยู่ในเกณฑ์โรงเรียนขนาด
เล็ก 
-  ระเบียบการใช้เงินอุดหนุนมีความ
ยืดหยุ่นมากขึ้น 
-  มีการบริหารจัดการงบประมาณ
โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล (Goodgovernace)  
    

 -  ได้รับเงินอุดหนุนรายหัว
นักเรียนน้อย  เนื่องจากจำนวน
นักเรียนมีน้อย  

 
การวิเคราะห์สภาพภายนอก แบ่งเปน็ 5 ด้าน ใช้รูปแบบ (c-pest) คือ   

1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behaviors : C) (ผู้มีส่วนได้เสีย) โรงเรียนมีโอกาส คือ ผู้ปกครอง 
ท้ังในและนอกเขตพื้นท่ีบริการบางส่วน ต้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนท่ีโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal : P) โรงเรียนมีโอกาส คือเป็นชุมชนท่ีมีความใส่ใจใน 
การเมืองทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑ์ของสังคมเป็นอย่างดีและนโยบายการปฏิรูป 
การศึกษา ทําให้นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษามากขึ้น    

3. ด้านเศรษฐกิจ (Economics factor : E) โรงเรยีนมีโอกาส คือ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่ามีฐานะทาง
เศรษฐกิจ อยู่ในระดับไม่ดี  แต่ผู้ปกครองบางส่วนยังให้การสนับสนุนการระดมทรัพยากรของทางโรงเรียนอย่างเต็ม
กำลังความสามารถ   

4. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural : S) โรงเรียนมีโอกาส คือ ชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการ 
ของโรงเรียนบ้านภูมนิิยมพัฒนา เป็นสังคม ชุมชนท่ีเก่าแก่ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและ 
หลากหลายและ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ใช้หลักศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจแต่เยาวชนรุ่นใหม่ขาดความรู้ 
ความตระหนักและความเอาใจใส่ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนรวมทั้งสถาบันครอบครัวมีการปรับเปล่ียนการ 
อบรมเล้ียงดูบุตรหลาน ส่งผลให้นักเรียนขาดความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้น    
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5. ด้านเทคโนโลยี (Technological : T) โรงเรียนมีโอกาส คือ โรงเรียนมีความพร้อมด้านส่ือและเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัยแต่การใช้และบริโภคส่ือ เทคโนโลยี ยังไม่เหมาะสม  

        
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน แบ่งเปน็ 6 ด้าน ใช้รูปแบบ 2s 4m  คือ   
1. ด้านโครงสร้างและนโยบายขององค์กร (Structure and Policy : s1) โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ โรงเรียนมี 

การแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง จัดบุคลากรเข้าสู่งานท่ีชัดเจน แต่ 
บุคลากรบางคนปฏิบัติหน้าท่ีหลายฝ่าย/งาน รวมทั้งบางฝ่าย/งานมีบุคลากรไม่เพียงพอ    

2. ผลผลิตและการบริการ (Service and Products : s2) โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ หลักสูตรของโรงเรยีนบ้าน
ภูมินิยมพัฒนา    มีความหลากหลายสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน มีกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรท่ี 
หลากหลายและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ    

3. บุคลากร (Man : M1) โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ ครูมีความรู้ความสามารถในสาขาท่ีสอนและครูมีศักยภาพ 
ในการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศรวมทั้งโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพแต่บุคลากรไม่ 
เพียงพอในบางกลุ่มสาระฯ   

4. การเงิน (Money : M2) โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการงบประมาณท่ีมี 
ประสิทธิภาพ มีการระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียนแต่งบประมาณท่ีได้รับยังไม่เพียงพอกับโครงการและ 
กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในแต่ละปี    

5. วัสดุอุปกรณ์ (Material : M3) โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน ท่ี 
ทันสมัยแต่ค่าบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์บางชนิดค่อนข้างสูง   

6. การบริหารจัดการ (Management : M4) โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็น 
ระบบ อาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน มีสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน มีคณะกรรมการบริหารงานของงาน/ 
ฝ่ายท่ีมีประสิทธิภาพแต่การปลูกฝังและพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะยังไม่ชัดเจน 
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บทที่ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการพัฒนา 

 
1. นโยบายนายกรัฐมนตรี 

        นโยบายด้านการศึกษา ข้อท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคู่กัน และนโยบายด้านวิจัย ข้อท่ี 8 การพัฒนาและส่งเสริม
ในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จากนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ 
 

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3) การลดความเหล่ือมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะบุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวตักรรม 
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ 
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 

นโยบายท่ี 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ท้ังในระบบ และ 
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน 
นโยบายท่ี 4.2 ปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณและการเรียนรู้ สนับสนุน 
การศึกษาให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียน และลักษณะของพื้นท่ีของโรงเรียน ปรับปรุง และบูรณา

การระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
นโยบายท่ี 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น และประชาชนท่ัวไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง และร่วมปฏิรูปการศึกษาและ

เรียนรู้ กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายท่ี 4.4 พัฒนาคนในทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้าง 
ความรู้และทักษะใหม่ท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย รองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
นโยบายท่ี 4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษา และการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้าง 
แรงงานท่ีมีทักษะตรงตามความต้องการท้องถิ่น และตลาดแรงงาน 
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นโยบายท่ี 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณ 
ของความเป็นครู ส่งเสริมให้ครูมีวุฒิตามวิชาท่ีสอน ให้สามารถนำเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใช้เป็น

เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
นโยบายท่ี 4.7 ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุน 
ให้ทุกองค์กรมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
นโยบายท่ี 4.8 อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อน 
บ้าน และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นสากล เพื่อเข้าสู่เสาหลัก

วัฒนธรรมของอาเซียนและประชาคมโลก 
นโยบายท่ี 4.9 ปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตส่ือ 
คุณภาพเปิดพื้นท่ีสาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 

นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 8 การพัฒนาและสง่เสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย ดังนี้ 

นโยบายท่ี 8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ำ
กว่า ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันและ
ก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่น 

นโยบายท่ี 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน 
ท่ีเช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผลิตกำลังคนในสาขาท่ีขาด

แคลน เช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท่องจำ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางในการใช้
เทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา 

นโยบายท่ี 8.3 การปฎิรูประบบให้ส่ิงจูงใจ ระเบียบและกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อ 
การทางานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาใน

ระดับภาค หรือกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น และนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ 
นโยบายท่ี 8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จาก 
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยมีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ท่ีเอื้ออำนวย สร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ 
นโยบายท่ี 8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาในการต่อยอดสู่

การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรม 
 

2. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
 

จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ท่ี 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งต้ังให้ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งใน
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วันท่ี 20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิการท้ังสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์   และนายอุดม คชินทร ได้มอบนโยบายและจุดเน้น
เชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญ 

1. น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย   ด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
มาขับเคล่ือนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และ
มอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี ้

1.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ   บดินทรเทพยวรางกูร มี
ใจความสำคัญว่า   

 “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้อง การศึกษา
ต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีมั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยท่ีดีงาม (Character 
Education)” 

1.2 สืบสานราชปณิธานด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีทรงมีแนว
พระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 

1.2.1 นักเรียน 
“ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนท่ีเรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะ

แข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลำดับดี ๆ เช่น สอบได้ท่ีหนึ่งของช้ันแต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” 
(11 มิ.ย.2555) 

“ครูไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนช้ันต้น ต้องอบรมบ่มนิสัย
ให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทำเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555) 

“เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มีความสามัคคี รู้จักดูแล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555) 
“ทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค. 2555) 

1.2.2 ครู 
“เรื่องครูมีความสำคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ จำนวนไม่พอและครูยา้ยบ่อย 

ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาครกู่อน ให้พร้อมท่ีจะสอนเด็กให้ได้ผลตามท่ีต้องการ จึงจะต้อง
คัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องต้ังฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตสำนึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาท่ีเหมาะสมท่ีจะสอน ต้องอบรม
วิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูท่ีแท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องท่ีเพื่อจะได้มี
ความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา”  (11 มิ.ย. 2555) 

 “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” (6 มิ.ย. 2555) 
“ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขยีนตาราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ 
ตำแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปท่ีใหม่ ส่วนครูท่ีมุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน

ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปล่ียนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี 
ซึ่งส่วนมาก คือ มีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555) 
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“ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ท้ังหมดวิชา ก็ต้อง
เสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม”   (5 ก.ค.2555) 

3. การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี              
(พ.ศ.2560 - 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนญูฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้าน
การศึกษาท่ีจะดำเนินการ 6 ด้าน คือ 

1) ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
            กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับท่ี 12                  

(พ.ศ. 2560-2564) โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน และ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12           
   (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยกำหนดสาระสำคัญ ดังนี ้
 

วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพฒันาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” 

 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงเท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล 

 

เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและการ

พัฒนาประเทศในอนาคต 
2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 



49 
 

 

 

ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
2. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ัน     
    พื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
3. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
    และระดับอุดมศึกษาท่ีทางานให้ 
7. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือ 
    ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
9.  ร้อยละขององค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
10. จำนวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี 
11. ร้อยละของกำลังแรงงานท่ีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15 -17 ปี 
13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
14. จำนวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตพัฒนากำลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ และการบริหารจัดการ 

 
5. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560- 2564)แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประกอบด้วย นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
นโยบายท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 

                    ความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบายท่ี 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
นโยบายท่ี 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของ 

ความเป็นไทย 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ     
   ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และ 
    เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ     
   เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ 
    และเสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงาน 
    ท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา 
    มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักปรัชญาของ     
    เศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย 
   การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจาย    
   อำนาจ และความรับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
 
6. พื้นท่ีพิเศษได้รับการพัฒนาคุณการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 
ตามบริบทของพื้นท่ี 
7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
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จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยท่ีสามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ 
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ ์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดกลยุทธ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 15 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นท่ีพิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการปรับหลักสูตรการวัดและ

ประเมินผลท่ีเหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด 
การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
กลยุทธ์ที ่9 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่ 10 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 11 ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 12 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 14 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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ผลผลิต 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการดำเนินงาน 6 ผลผลิต ดังนี้ 
1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
3) ผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
5) เด็กด้อยโอกาสและเด็กขาดโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
6) ผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

 

6.แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 

วิสัยทัศน์ 
           เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นองค์กรช้ันนำ คุณธรรมเป็นเลิศ บนพื้นฐานความเป็น
สุรินทร์สู่สากล 
 

พันธกิจ 
1.บริหารจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในพื้นท่ีอำเภอปราสาท อำเภอสังขะ อำเภอกาบเชิง อำเภอบัวเชด อำเภอ
ศรีณรงค์ และอำเภอพนมดงรัก ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะคนดีศรีสุรินทร์ 
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
  

ค่านิยม 
     “บริหารโปร่งใส เต็มใจบริการ ทำงานเป็นระบบ” 
 

หลักการทำงาน 
 “งานได้ผล คนมีความสุข” 
 

เป้าประสงค์ 
1.ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ มีคุณภาพและมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์ 
4.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพขับเคล่ือนการศึกษาข้ัน
พื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับคุณภาสถานศึกษา 
สู่มาตรฐานสากล 
5. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ 
บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษากระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
6.พื้นท่ีพิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 
7.หน่วยงานทุกระดับพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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8.หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยท่ีสามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน 
มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ ์

1.เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบ 
                       ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุข 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นท่ีพิเศษให้เหมาะสมตามบริบท 

                         ของพื้นท่ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ท่ี 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่าง 
ท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
กลยุทธ ์

 1.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการปรับ 
หลักสูตรการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. ส่งเสริมสนับสนุนทำวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ท่ี 3 ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการ
ทำงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ท่ี 4 ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการทาง 

การศึกษาอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพ เสมอภาค มีภูมิคุ้มกันทางสังคม และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
กลยุทธ ์

1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. ลดความเล่ือมล้ำทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ท่ี 5 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหาร 
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จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ ์

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์ท่ี 6 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เน้นการทำงานแบบบูรณาการ  
มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจและความ
รับผิดชอบสู่สถานศึกษา 

เป้าประสงค์ท่ี 7 พื้นท่ีพิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนา 
รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 

เป้าประสงค์ท่ี 8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และระบบข้อมูล 
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ท่ี 9 หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยท่ีสามารถนำผลไปใช้ในการ 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
กลยุทธ ์

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

 
ทิศทางของสถานศึกษา  

 
ทิศทางการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา  พ.ศ.2561 – 2565  ของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพฒันาเป็นจุดมุ่ง
ปลายทางท่ีโรงเรียนต้องการก้าวไปสู่ความสำเร็จประกอบด้วย วิสัยทัศน์  ค่านิยม  พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์   
ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  (Vision) 
 

“โรงเรียนบ้านภูมินิยมพฒันา  มุ่งจัดการศึกษา พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม      
            ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล ภายในปี 2565”   

คำอธิบาย 
1. มุ่งจัดการศึกษาพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  หมายถึง  เป็นโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถเท่าเทียมนานาชาติ 

1.1  การประกันคุณภาพภายใน 
  1.2  ICT ทันสมัย 
  1.3  ผ่านเกณฑ์การประเมินภายนอก 
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  1.4  แหล่งเรียนรู้ บรรยากาศ อาคารสถานท่ี ส่ือพร้อม 
2.คู่คุณธรรม  หมายถึง  

         นักเรียนเป็นคนดี คิดดี และประพฤติดี ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่นในสังคม และมีเมตตากรุณา
ตนเอง และผู้อื่น  เป็นคนใฝ่รู้อยู่เสมอ  รู้จักตนเอง  เสียสละเพื่อส่วนรวมมองการณ์ไกล ไม่ประมาท และมีศีลธรรม 

3.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล  หมายถึง 
  3.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น  

-  O - NET  ป.6 สูงกว่าระดับประเทศ 
-  ผลสอบ NT สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

  -  นักเรียนช้ัน ป.6 ศึกษาต่อ  สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมตอนต้นในระดับต้น 
  3.2 ความสามารถทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ในระดับจังหวัด เขตพื้นที่ ประเทศ และ
นานาชาติ 
   - ผลสำเร็จของนักเรียน 
  3.3 ทักษะสำคัญของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 
   - ICT เพื่อการเรียนรู้ 
   -  ทักษะการส่ือสารอย่างน้อย 2 ภาษา 
   -  ทักษะการคิด 
 
พันธกิจโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  (Mission) 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen)  เป็นเลิศทางวิชาการ  ส่ือสารอย่างน้อยได้ 2  
ภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานการศึกษาและ
รักความเป็นไทย         
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม  จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ
คนไทย  12  ประการ 
 3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาสากล 
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ศูนย์การเรียนท่ีทันสมัย  ครบวงจรและเอื้อต่อการเรียนรู้ 

5. เสริมสร้างศักยภาพครูให้มีความสามารถจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
6. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการท่ีดี 
7. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  มุ่งเน้นจัดการศึกษา  โดยปฏิบัติตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดย

มีภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบดำเนินการ  ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเข้ารับการศึกษา
ในแต่ละระดับช้ันอย่างท่ัวถึงและครบทุกคน 
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2. เร่งรัดปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรท้องถิ่น เน้นทักษะทางภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ีสองท่ีใช้ในการส่ือสารในสังคมอาเซียน   

3. เร่งรัดพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาความรู้ควบคู่ไป
กับคุณธรรมและคุณภาพของผู้เรียน  ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร 
5. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
6. ส่งเสริมการจัดสภาพบริบท  และบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
7. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชนทุกระดับให้เห็น

ความสำคัญและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
8. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  และส่ิงแวดล้อม 
9. จัดหาส่ือและเทคโนโลยีช่วยสอน  
10. จัดระบบสารสนเทศของโรงเรียน  เพื่อให้อำนวยความสะดวกในการจัดหาข้อมูลเพื่อประกอบงาน
ท้ัง 4 ด้าน  ได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และแม่นยำ 
11.สร้างโรงเรียนช้ันดีบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเป็นผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารและจัดการเรียนการสอน  
              12. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีขวัญกำลังใจ ผ่านการประเมินใน
ระดับชาติ 
             13. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
             14. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) มีลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ 
ด้านส่ือสาร 2 ภาษา  ด้านล้ำหน้าทางความคิด ด้านผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก 
              15. พัฒนาโรงเรียนให้มีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา 
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
 

เป้าประสงค์โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  (Goal) 
1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีอัตลักษณ์ "วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี ตามวิถี
ความพอเพียง"  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
3. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล มีแหล่งเรียนรู้  ศูนย์การเรียนท่ี
ทันสมัย  ครบวงจรและเอื้อต่อการเรียนรู้ ตามเอกลักษณ์ “โรงเรียนต้นแบบทรู ความรู้คู่ความดี” 
4. ครูมีทักษะการใช้ส่ือ ICT ในการจัดการเรียนรู้และสามารถจัดการเรียนรู้ เทียบเคียงมาตรฐานระดับ
สากล 
5. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
6. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมีเครือข่ายการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 
และระดับต่างประเทศ 
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อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

“วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี ตามวิถีความพอเพียง”   
 

คำอธิบายอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
1. วิชาการเด่น หมายถึง นักเรียนมีความรู้ความสามรถตามมาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 
-  O - NET  ป.6 สูงกว่าระดับประเทศ 
-  ผลสอบ NT สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
-  นักเรียนช้ัน ป.6 ศึกษาต่อ  สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมตอนต้นในระดับต้น 

 2.  เน้นคุณธรรม  หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะงามกาย  งามใจ ดังต่อไปนี้ 
- นักเรียนเป็นคนดี คิดดี และประพฤติดี ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่นในสังคม  

และมีเมตตากรุณาตนเอง และผู้อื่น เป็นคนใฝ่รู้อยู่เสมอ รู้จักตนเอง เสียสละเพื่อส่วนรวม มองการณ์ไกล ไม่ประมาท 
และมีศีลธรรม 

3.  ก้าวนำเทคโนโลยี  หมายถึง นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 - การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ 
 - การใช้ส่ือทรูปลูกปัญญา เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ 

4.  ตามวิถีพอเพียง  หมายถึง นักเรียนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน   ในด้านต่อไปนี้ 

-  ความพอประมาณ 
 -  ความมีเหตุผล 
 -  ภูมิคุ้มกัน 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

“โรงเรียนต้นแบบทรู ความรู้คู่ความดี” 

หลักการทำงาน 
 “งานได้ผล คนมีความสุข”  
 

กลยุทธ์โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  (Strategies) 
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทาง

เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

และลดอัตราการออกกลางคัน 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
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6. ส่งเสริม สร้างเสริมศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ให้มีแนวคิด ทักษะวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการจัดการเรียน
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

7. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เพื่อจัด
กระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

8. ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่าย ความร่วมมือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์ 
พระราชา  

จุดเน้นโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา   
1. ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติ 
2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง  คิดเลขคล่อง  และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน 
3. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะและทักษะทาง

สังคมท่ีเหมาะสม 
4. นักเรียนมีทักษะชีวิต  ทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  และทักษะการส่ือสารอย่าง

สร้างสรรค์อย่างน้อย 1 ภาษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
5. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือกท่ีหลากหลาย  เพื่อลด

อัตราเด็กตกหล่น  ออกกลางคัน ส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ 
6. นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันทักษะงานศิลปะหัตกรรมระดับภาค  อย่างน้อย 1  รายการ 
7. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถพิเศษในทุกด้านอย่างเต็มท่ี 
8. ครู บุคลากร ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มความรู้ความสามารถ เต็มท่ีและเต็มเวลา และมีผลการประเมินผล

การปฏิบัติงานในระดับ ดีและดีเด่น ทุกคน 
9. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง 
10. โรงเรียนบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน 
11. มุ่งเน้นนโยบายหลัก 4 ป. คือ 

   11.1 ปลอดขยะ 
 1) สร้างจิตสำนึก 
 2) สร้างความรับผิดชอบ 
 3) มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา 
   11.2 ปลอดสารเสพติด 
 1) คัดกรองนักเรียนทุกคน 
 2) ส่งต่อหรือบำบัดรักษานักเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกระดับ ทุก    
            ประเภท 

1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการป้องกันสารเสพติดทุกประเภท 
   11.3 ปลอดภัย 
 1) นักเรียนทุกคนมีการประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ช่ัวโมง 
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 2) กวดขันการใช้รถ ใช้ถนน ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
 3) ป้องกันการทะเลาะวิวาทท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
   11.4 ประสานบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาโรงเรียน 
 1) สพป. สุรินทร์ เขต3  
 2) ส่วนราชการ/ท้องถิ่น 
 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ครูโรงเรยีน/เครือข่ายผู้ปกครอง        
             ชุมชน 

 

กลยุทธ์(Strategies)  
ปีการศึกษา  2561– 2565 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้

2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

และลดอัตราการออกกลางคัน 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
6. ส่งเสริม สร้างเสริมศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ให้มีแนวคิด ทักษะวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการจัดการเรียน
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

7. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เพื่อจัด
กระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

8. ระดมสรรพกำลัง สร้างระบบเครือข่ายอุปถัมภ์ท่ีเข้มแข็ง อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
องค์กรประชาสังคมในรูปแบบอุปถัมภ์และผู้ร่วมคิดร่วมปฏิบัติร่วมพัฒนา 
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ส่วนที่  5 
กลยุทธ์  โครงการและเป้าหมายความสำเร็จ 

 
          ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจะดำเนินการขับเคล่ือนใน  8  กลยุทธ์  ท้ังระดับการศึกษาปฐมวัย
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน     
1.ระดับการศึกษาปฐมวัย    กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม จะดำเนินการบูรณาการร่วมกับระดับ
ประถมศึกษา และมีกิจกรรมส่วนหนึ่งท่ีดำเนินการเป็นเอกเทศตามจุดเน้นของโรงเรียน และ 
ความต้องการของชุมชน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์                        กิจกรรม เป้าหมายความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่  1  
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริม
ความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้
 
 

 
1.การสอนแบบ
โครงงาน 
2. อ่าน เขียน 
พยัญชนะไทยได้
ถูกต้อง 
3.บวก ลบเลขได้ไม่
เกินสิบ 
 
 
4.การสร้างภาพปะ
ติดด้วยการฉีก ตัด 
ปะ กระดาษ 

 
1.ผู้เรียนช้ันอนุบาล 3 ร้อยละ 100               
มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
2.ผู้เรียนช้ันอนุบาล 3 ร้อยละ 100 
สามารถอ่าน เขียน พยัญชนะไทย
ได้ถูกต้อง 
3.ผู้เรียนช้ันอนุบาล 3 ร้อยละ 100 
สามารถบวก ลบเลขได้ไม่เกินสิบ 
 
1.ผู้เรียนร้อยละ 100 ช่ืนชมศิลปะ
และรักธรรมชาติ 

 
นางสาววัสลิกา  สงวนดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวสุภาพร  แสนสารคิด 
นางสาวรัตติยา  ทองเทียม 
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2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์                        โครงการ เป้าหมายความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่  1  
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริม
ความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้
 
 
 
กลยุทธ์ที่  1  
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริม
ความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้
 
 
 

 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน                                       

 

 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพฒันา  
ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ท่ีสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  3            
 2.นักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพฒันา 
ร้อยละ  90  ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ 
  3. ร้อยละ  60  ของนักเรียนโรงเรียน
บ้านภูมินิยมพัฒนา  มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาท่ีสูงขึ้นเมื่อนำมาเทียบเคียง
กับการประเมินผลในระดับชาติ 
 
1.นักเรียน  91 ได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
ความสนใจ  100 % 
 2.นักเรียน 91  คน ผ่านทุกกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
3.นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัย  
คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึง 
ประสงค์ 
4.นักเรียนมีทักษะในการจัดการ  การ
ทำงาน  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
เป็น 
อย่างดี 

5.นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 
6.นักเรียนมีจิตสำนึก จิตอาสา และ
ปฏิบัติตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 
7.นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ เป็นคน
ดี เกง่ และมีความสุขได้ด้วยกิจกรรม 

 
นางสำรวย   รื่นรมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสำรวย   รื่นรมย์ 
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กลยุทธ์                        โครงการ เป้าหมายความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริม
ความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริม
ความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้
 
 

 
จัดซื้อวัสดุการศึกษา
ประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานตามหลักสูตร                                         
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551                                       
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 
2560) 
 
 

 
1. ห้องเรียนจำนวน 6 ห้องมีส่ือและ
วัสดุอุปกรณ์ประจำห้องเรียนเพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษา 
2.  นักเรียนเรียนหนงัสืออย่างมี
ความสุข ร้อยละ 100 
3.ครูและนักเรียนได้ใช้วัสดุ ส่ือการ
เรียนการสอนและอุปกรณ์ในห้องเรียน
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
4.ห้องเรียนทุกห้องมีส่ือและวัสดุ
อุปกรณ์ประจำห้องเรียนเพียงพอต่อ
การจัดการศึกษา 

 
1. ครูจำนวน 12  คน  มีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรและสามารถ จัดทำหลักสูตร
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
2.  สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีปรับปรุง
ตามประกาศกระทรวง  จำนวน  12 
เล่ม 
3. ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
4. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
5. ครูมี ความรู้ ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
และสามารถนำความรู้ไปใช้ในจัดการ
เรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ี

 
นายสงคราม รื่นรมย์ 
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กลยุทธ์                        โครงการ เป้าหมายความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
หลากหลายตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่  1  
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริม
ความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้
 
 
กลยุทธ์ที่  1  
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริม
ความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้
 
กลยุทธ์ที่  1  

 
โครงการพัฒนา
ระบบงานวิชาการให้
มีประสิทธิภาพและ                                            
เกิดประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
 
 
 
 
 

 
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการมีความ
พร้อมให้บริการ ด้านเอกสาร แบบ
พิมพ์ต่างๆ ท่ีจำป็นในการจัดการเรียน
การสอน อย่างครบถ้วน 100 % 
2. กลุ่มบริหารงานวิชาการดำเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แดละเกิดผล
ต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ 

 
 

1.นักเรียนทุกคนได้รับการพฒันาอย่าง
ท่ัวถึงและต่อเนื่อง (ร้อยละ 100  ของ
นักเรียนเข้าร่วม  10  กิจกรรม) 
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ  ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 
 

 
นางสาวพนิตนาฎ   
แก้วมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสงคราม   รื่นรมย์ 
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กลยุทธ์                        โครงการ เป้าหมายความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริม
ความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้
 
 
 

โครงการส่งเสริม
คุณภาพการจัด
การศึกษา  นิเทศ
ภายใน 

1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ปรับปรุง 
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนคิดเป็นร้อยละ 75 ขึ้นไป 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
ช้ันเรียนระดับสถานศึกษามีระดับผล
การเรียนระดับ 3 ข้ึนไป มีค่าเฉล่ียร้อย
ละ 75 ขึ้นไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การดำเนินโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 
 3. ครูผู้สอนสามารถนำแนวคิด 
คำแนะนำจากผู้นิเทศมาพัฒนาตนเอง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความ
ตระหนักในวิชาชีพครู 

นางสำรวย   รื่นรมย์ 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริม
ความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการส่งเสริม
นิสัยรักอ่านพัฒนา
ห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้มีชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการ
อ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักตั้ง
คำถามเพื่อหาเหตุผล 
2. นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักแสวงหา
ความรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆท้ัง
ในและนอกสถานศึกษา 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีวิธีการเรียนรู้
ของตนเองและเรียนรู้รว่มกับผู้อื่นได้ 
สนุกกับการเรียนและชอบมาโรงเรียน  
4. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจในการดำเนินงานตามโครงการ
ของโรงเรียน 
5. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจในการดำเนินงานตามโครงการ
ของโรงเรียน 

 
นางสาวพนิตนาฎ   
แก้วมูล 
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กลยุทธ์                        โครงการ เป้าหมายความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริม
ความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้
 
 
 
 

 
 
 
 
โครงการทัศนศึกษา                                        

6. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
1.นักเรียนช้ันอนุบาล 1 ประถมศึกษาปี
ท่ี 6  เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 
2.นักเรียนได้ประสบการณ์จากการ
เรียนรู้นอกสถานท่ี และมีความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 
 

 
 
 
 
 
นางผ่องศรี  สาแก้ว 

กลยุทธ์ที่ 2 
ปลูกฝังคุณธรรม ความ
สำนึกในความเป็นชาติ
ไทย  และวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 2 
ปลูกฝังคุณธรรม ความ
สำนึกในความเป็นชาติ
ไทย  และวิถีชีวิตตาม

 
โรงเรียนปลอดบุหรี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
 

 
1. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษางดสูบบุหรี่ในโรงเรียน 
100 % 
2.โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 
% 
3. นักเรียน ครู  ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษาเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ 
4. นักเรียน ครู  ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 
1. นักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพ
ติด 100% 
2. นักเรียนห่างไกลจากการพนัน 
100% 

 
นายสงคราม  รื่นรมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

 

กลยุทธ์                        โครงการ เป้าหมายความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 2 
ปลูกฝังคุณธรรม ความ
สำนึกในความเป็นชาติ
ไทย  และวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันสำคัญ 
 

3. นักเรียนห่างไกลจากส่ือลามก
อนาจาร 100% 
4. นักเรียนไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
100% 
 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการจัดกิจกรรม 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
3. นักเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ให้เป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
นางผ่องศรี  สาแก้ว 

กลยุทธ์ที่  3  
ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ท่ัวถึง 
ครอบคลุม  ผู้เรียน
ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและลดอัตรา
การออกกลางคัน 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่  3  

 
โรงเรียนทรูปลูก
ปัญญา  เปิดโลก
กว้างแห่งการเรียนรู้  
ไปกับส่ือทรูปลูก
ปัญญา                                         

 
 
 
 
 
 
 

 
1.นักเรียนช้ันอนุบาล 1 ประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 ได้รับการส่งเสริมและสร้าง
ศักยภาพผู้เรียน ให้มีนิสัยในการสืบค้น  
ค้นคว้าหาความรู้และการสร้างสรรค์
ผลงานจากการเรียนรู้จากส่ือทรูปลูก
ปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด 
คิดอย่างสร้างสรรค์ นำสู่กระบวน
การบูรณาการ สร้างสรรค์ผลงานท่ีเกิด
จากการเรียนรู้ด้วยส่ือทรูปลูกปัญญาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  

 
นายสงคราม   รื่นรมย์ 
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กลยุทธ์                        โครงการ เป้าหมายความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ท่ัวถึง 
ครอบคลุม  ผู้เรียน
ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและลดอัตรา
การออกกลางคัน 
 
กลยุทธ์ที่  3  
ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ท่ัวถึง 
ครอบคลุม  ผู้เรียน
ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและลดอัตรา
การออกกลางคัน 
 
 

พัฒนาระบบงาน
ธุรการและงานสาร
บรรณ 
 
 
 
 
 
ช่วยเหลือนักเรียน
ด้อยโอกาสโดยใช้
กระบวนการแนะ
แนวและเย่ียมบ้าน 

1.โรงเรียนมีห้องธุรการ และข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน 1 ห้องเรียน 
2.โรงเรียนจัดเอกสารงานธุรการ เป็น
ระบบ หมวดหมู่ สามารถค้นหาได้
รวดเร็วขึ้น 
3.ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 
 
 
1.นักเรียนในโรงเรียนบ้านภูมินิยม
พัฒนา ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 -  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6   ได้รับการ
แนะแนวให้คำปรึกษาในกรณีเมื่อเกิด
ปัญหา 
2. มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานแนะแนว 
3. มีการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆของ
นักเรียน ครูผู้สอนจะได้ทราบข้อมูล
เบ้ืองต้นของเด็กนักเรียน 
4. นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านต่างๆได้รับ
การแก้ไขและการช่วยเหลือ 
 
 

นางสำรวย   รื่นรมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสำรวย   รื่นรมย์ 
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กลยุทธ์                        โครงการ เป้าหมายความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัด
การศึกษา  เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัด
การศึกษา  เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการพัฒนา
ระบบบริหารและ
การจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
สานสัมพันธ์ชุมชน 
เสริมสร้างความ
ร่วมมือและพัฒนา
บทบาท
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงาน                                       
 
โครงการบริหาร  
การเงิน/งบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. มีการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการ ร้อยละ 90 
2.  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้               
มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
3.มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้าน 
การบริหารอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
4. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ ผู้รับบริการเกิดความพึง
พอใจ      
1. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน
ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2. เพื่อร่วมกิจกรรมวันสำคัญของ
โรงเรียนและชุมชน 
3.โรงเรียนดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก 
4.  ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 
 
1. ครูจำนวน  3  คน  สามารถการ
บริหารจัดการระบบการบริหารการเงิน
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
หลักการบริหารงบประมาณ และ
ระเบียบของทางราชการ 
2.  โรงเรียนสามารถบริหาร
งบประมาณได้อย่างคล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ จำนวน  37  โครงการ 
3.โรงเรียนสามารถบริหารจัดการระบบ
การเงินของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ 
และระเบียบของทางราชการ 

 
นายสงคราม รื่นรมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางผ่องศรี  สาแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายประชุม  อุดหนุน 
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กลยุทธ์                        โครงการ เป้าหมายความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัด
การศึกษา  เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัด
การศึกษา  เน้นการมี

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ สู่อาชีพ วิถี
ชีวิตเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนา
อาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม 

4. โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณ
ได้อย่างคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
1.นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีเจตคติท่ีดีต่อ
การทำงานสร้างอาชีพ 
4. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ร้อยละ 70 ใช้ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู ้
5. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
6. นักเรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 
7. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 
 
1. ร้อยละ 80 ของสภาพห้องเรียนและ
อาคารสถานท่ีมีความแข็งแรง 
ปลอดภัยพร้อมใช้งาน 
 2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมให้มีความร่มรื่น  
สวยงาม และปลอดภัย 
3. อาคารเรียนและสถานท่ีต่างๆ 
ภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อม
ใช้งาน ปลอดภัยและ เหมาะสมต่อการ

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
นายเจริญทรัพย์ บอกประโคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเจริญทรัพย์ บอกประโคน 
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กลยุทธ์                        โครงการ เป้าหมายความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 
 

จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียน
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความ
ปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ การ
จัดการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์                        โครงการ เป้าหมายความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัด
การศึกษา  เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 

โครงการงานบริหารบัญช ี 1.ครูจำนวน  1  คน  สามารถ
บริหารงานการเงิน การบัญชี ของ
โรงเรียนอย่างประสิทธิภาพเป็นไป
ตามหลักการบริหารงบประมาณ 
และระเบียบของทางราชการ 
2.  โรงเรียนสามารถควบคุมการ
เบิกจ่ายการเงิน  การบัญชี ดำเนินไป
ทันเวลา จำนวน 37 โครงการ 
3.เจ้าหน้าท่ีการเงิน การบัญชี จัดทำ
เอกสารเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 
4. โรงเรียนสามารถควบคุมการ
เบิกจ่ายการเงิน  การบัญชี ดำเนินไป
ทันเวลาอย่างคล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
 

นายประชุม  อุดหนุน 

กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัด
การศึกษา  เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 

 
โครงการบริหารพัสดุ 

1.ครูจำนวน  2  คน  สามารถ
บริหารงานพัสดุของโรงเรียนอย่าง
ประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักการ
บริหารงบประมาณ และระเบียบของ
ทางราชการ 
2.  โรงเรียนสามารถควบคุมการ
บริหารงานพัสดุดำเนินไปทันเวลา 
จำนวน 37 โครงการ 
3.เจ้าหน้าท่ีพัสดุ จัดทำเอกสาร
เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 
4.โรงเรียนสามารถควบคุมการจัดซื้อ
จัดจ้างดำเนินการได้ทันเวลา อย่าง
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

นายสงคราม  รื่นรมย์ 
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กลยุทธ์                        โครงการ เป้าหมายความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัด
การศึกษา  เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 

โครงการงานบริหารบัญช ี 1.ครูจำนวน  1  คน  สามารถ
บริหารงานการเงิน การบัญชี ของ
โรงเรียนอย่างประสิทธิภาพเป็นไป
ตามหลักการบริหารงบประมาณ 
และระเบียบของทางราชการ 
2.  โรงเรียนสามารถควบคุมการ
เบิกจ่ายการเงิน  การบัญชี ดำเนินไป
ทันเวลา จำนวน 37 โครงการ 
3.เจ้าหน้าท่ีการเงิน การบัญชี จัดทำ
เอกสารเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 
4. โรงเรียนสามารถควบคุมการ
เบิกจ่ายการเงิน  การบัญชี ดำเนินไป
ทันเวลาอย่างคล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
 

นายประชุม  อุดหนุน 

กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัด
การศึกษา  เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 

 
โครงการบริหารพัสดุ 

1.ครูจำนวน  2  คน  สามารถ
บริหารงานพัสดุของโรงเรียนอย่าง
ประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักการ
บริหารงบประมาณ และระเบียบของ
ทางราชการ 
2.  โรงเรียนสามารถควบคุมการ
บริหารงานพัสดุดำเนินไปทันเวลา 
จำนวน 37 โครงการ 
3.เจ้าหน้าท่ีพัสดุ จัดทำเอกสาร
เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 
4.โรงเรียนสามารถควบคุมการจัดซื้อ
จัดจ้างดำเนินการได้ทันเวลา อย่าง
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

นายสงคราม  รื่นรมย์ 
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กลยุทธ์ โครงการ เป้าหมายความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัด
การศึกษา  เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัด
การศึกษา  เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัด
การศึกษา  เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 

โครงการบริหารจัดการ
สาธารณูปโภคภายใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการประหยัดการ
ใช้ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาระบบการ
รายงานข้อมูลการเงิน
ด้านการศึกษาของ                                
สถานศึกษา (ระบบ
บัญชีการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน) 
 

1. โรงเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
ด้านสาธารณูปโภค ร้อยละ 1 ต่อปี 
2.  ผู ้บร ิหาร คณะคร ูและบ ุคลา
การศึกษา นักเรียนของโรงเรียน รู้จัก
ประหยัดในด้านการใช้สาธารณูปโภค 
ร้อยละ 100 
3.โรงเรียนสามารถบริหารจัดการ 
ดูแลรักษาในด้านการใช้ไฟฟ้าและน้ำ
ในโรงเรียน อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 
1.นักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยม
พัฒนา  จำนวน 150 คน 
2.บุคลากรในโรงเรียน จำนวน 14 
คน 
3. ด้านคุณภาพนักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียน สมาชิกในครอบครัวของ
นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า
อย่างถูกวิธี มีปริมาณค่าใช้จ่ายใน
การใช้ไฟฟ้าลดลง 
 
 
1.รายงานข้อมูลระบบงานการเงิน  
การบัญชี อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถตรวจสอบได้ตรงตามแบบ
รายงานผลตามระบบบัญชีการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 100 
2. ด้านคุณภาพโรงเรียนมีระบบ
รายงานด้านการเงิน  การบัญชีได้
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ 
และสามารถตรวจสอบได้ตรงตาม
แบบรายงานผลตามระบบบัญชี
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นายประชุม   อุดหนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายประชุม   อุดหนุน 
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กลยุทธ์ โครงการ เป้าหมายความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัด
การศึกษา  เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 
 
 
 

 
โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
1. ครูร้อยละ 98 มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถจัดทำมาตรฐานการศึกษาระดับ
โรงเรียน 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2. ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐาน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
3. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ให้
คำแนะนำการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
มาตรฐานโรงเรียน 
4. คณะครูและบุคลากรร้อยละ 95 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2560 1 ครั้ง 
5. คณะครูและบุคลากรร้อยละ 95 มีส่วน
ร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัดประจำปีการศึกษา 
2560 1 ครั้ง 
6. โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 เล่ม 

 
นางสำรวย  รื่นรมย ์
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กลยุทธ์ที่  7 
เพิ่มสมรรถนะของ
โรงเรียนในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (ICT) 
เพื่อจัดกระบวนการ
เรียนรู้และบริหาร
จัดการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 

 
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยส่ือ
นวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา            

 
1.ครู ร้อยละ 80 สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยี
จัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ  
2นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล มีทักษะ
ในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และใช้ ICT อย่าง
สร้างสรรค์ 

 
นายสงคราม   
รื่นรมย ์
นายธีรวงศ์  จุดพิ
มาย 

 
ส่วนที่ 6  

แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
1. การบริหารแผน 
               โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ใช้หลักธรรมาภิบาล “Good Governance” ในการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีสำคัญ  6 ประการดังนี้  
               1) หลักนิติธรรม คือ การดำเนินการใดๆจะต้องถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ังต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
เป็นหลักในการดำเนินการในทุกขั้นตอน  
               2) หลักคุณธรรม คือ การดำเนินการใดๆจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดี ไม่ทำให้ผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน  
               3) หลักความโปร่งใส คือ การดำเนินการใดๆจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  
               4) หลักความมีส่วนร่วม คือ การดำเนินการใดๆจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการดำเนินการ  
               5) หลักความรับผิดชอบ คือ การดำเนินการใดๆจะมีผู้ได้รับมอบหมายและต้องมีความรับผิดชอบ พร้อมท่ีจะ
ปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป  
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                    6) หลักความคุ้มค่า คือ การดำเนินการใดๆ ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจากัด ดังนั้นในการบริหาร
จัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. การกำกับติดตาม  
 

               โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา   กำหนดแนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานในการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน พ.ศ.2561 - 2564  โดยยึดหลัก PDCA : DEMING CYCLE ( วงจรคุณภาพ) โดย Dr.Edward W. 
Deming ดังนี้  
           1) P : PLAN การวางแผนจัดทำโครงการ  
                  - วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่  
                              - มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่  
                              - ระยะเวลาดำเนินการท่ีกำหนดไว้เหมาะสมหรือไม่  
                              - งบประมาณท่ีกำหนดเหมาะสมหรือไม่  
                              - มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการหรือไม่  
            2) D : DO การกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ  
                            - มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการหรือไม่  
                             - มีผู้รับผิดชอบดำเนินการได้ตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่  
                             - มีการประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร  
                             - สามารถดำเนินการตามระยะเวลาท่ีกำหนดหรือไม่  
                             - สามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณท่ีกำหนดไว้หรือไม่  
            3) C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน  
                            - ได้มีการกำหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่  
                            - มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่  
                            - ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่  
                            - ปัญหา/จุดอ่อนท่ีพบในการดำเนินการมีหรือไม่  
                            - ข้อดี/จุดแข็ง ของการดำเนินการมีหรือไม่  
           4) A : ACTION นำข้อมูลท่ีได้จากการกำกับติดตามการดำเนินงานไปปรับปรุงต่อไป  
                           - มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนท่ีค้นพบ  
                           - มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพิ่มขึ้น  
                           - มีการนำผลท่ีได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสำหรับใช้ วางแผนจัดทำโครงการใน
ครั้งต่อไป  
                           - กำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป  
3.ระบบการติดตามประเมินผล 

   โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  ได้กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  พ.ศ.2561 - 2565  ดังนี้ 

                           1)  มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
                           2) จัดทำคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ   
                           3)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
                           4)  ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
                           5)  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ      
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                             5.1)  ระยะท่ี 1  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ  
                             5.2)  ระยะท่ี 2  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว 
         6. นำข้อมูลท่ีได้จากการรายงานท้ัง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนำผล 
การศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าวไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป 
 
 
 


