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โรงเรยีนบา้นหนองมดแดง (ราษฎรป์ระสทิธิว์ทิยาคม) 

                       
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545   มีจุดมุ่งหมาย 

มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ร่วมกันในสังคม                      
ได้อย่างเป็นสุข  การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  การวางแผนมีความส าคัญ             
อย่างยิ่ง  โดยเฉพาะการวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพราะแผนเป็นกรอบ ทิศทางและ
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการสร้างโอกาสและส่งเสริม
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน 
     โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  ขึ้นภายใต้กรอบ แนวคิด ทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการผลักดัน 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของส านักงาน                    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิด
ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  และเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
      ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง              
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วย                     
ความเรียบร้อย   

 
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)                                                       
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สารบญั 
 

   หน้า 
ค าน า    
สารบญั    
ส่วนที ่1 บทน า 4 
 1 ความเป็นมา 4 
 2 กรอบแนวคิด 5 
 3 ภารกิจและบทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 
 4 สภาพท่ัวไป 10 
 5      ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 17 
    
ส่วนที ่2 การศกึษาบริบทของโรงเรยีน 18 
 1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 18 
 2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 19 
    
ส่วนที ่3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 
  1 วิสัยทัศน์ 21 
 2 พันธกิจ 21 
 3 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 21 
 4 เป้าหมาย 21 
 5 กลยุทธ์หน่วยงาน  22 
 6 มาตรฐานการศึกษา 27 
    
ส่วนที ่4 ปัจจยัแหง่ความส าเร็จในการน าแผนสูก่ารปฏบิตัิ 32 
ภาคผนวก   33 
            ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ  5  ปี  
(พ.ศ. 2561-2565) 
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โรงเรยีนบา้นหนองมดแดง (ราษฎรป์ระสทิธิว์ทิยาคม) 

ส่วนที ่1 
บทน า 

 

ความเปน็มา 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 9 
ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ คือ 
(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า                         
(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณ                    
ที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละข้ันตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจและมาตรา 16   แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นโยบายรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                    
ขั้นพ้ืนฐาน 

ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)                      
ของโรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา                               
ขั้นพ้ืนฐาน ชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ การยอมรับและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผน      
เพ่ือขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ที่ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษา 
คุณภาพทางการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึงการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS เพ่ือสังเคราะห์ จุดอ่อน            
จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาสของหน่วยงาน รวมทั้งศึกษากรอบนโยบาย  กรอบเป้าหมายผลผลิตหลักท่ีต้องการ
ของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม                       
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2564) นโยบายรัฐบาล                            
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ
บริบทที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป 
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กรอบแนวคดิ  
1. รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ            

ที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตรา                
ทีต่้องน าไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการ 
การศึกษาของประชาชน ในประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้      

1.1 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

1.2 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนา ร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  

1.3 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง ส่งเสริม 
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องลื่น และ ภาคเอกชน              
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัด การศึกษา
ดังกล่าว มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล                

1.4 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ ได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

1.5 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา รัฐต้อง
ด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม ความถนัด ของตน  

1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ า ในการศึกษา
และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  

1.7 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้  
     1.7.1 ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็ก            

ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
     1.7.2 ด าเนินการตรากฎหมาย เพื่อจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ตาม

วัตถุประสงค์   
     1.7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์              

ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน ที่เหมาะสม              
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล  
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู  

     1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตาม ความถนัด
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยให้สอดคล้องกัน ทั้งใน
ระดับชาติและระดับพ้ืนที่ 
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2. ยุทธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ. 2561 - 2580)   
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย 

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและ 
บูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงาน 
รัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561- 2580 โดยมี 
วิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทยขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียม และความเสมอภาคของสังคม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ 
จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย             
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์              
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง 
สังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ 
ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

3. แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

ซึ่งแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมี 
ผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร               
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ              
7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม  
ยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอด 
ช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทาง 
สังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) 
การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ ภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

4. แผนการปฏริปูประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึน้เพื่อก าหนดกลไก วิธีการ และข้ึนตอนการปฏิรูปประเทศ ในด้าน 

ต่างๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส อันทัดเทียมกัน 
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                                                                                แผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐานระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2561-2565) 

เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้อง 
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม                
5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและ  
4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม                      
10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา   
โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบการศึกษา                
และการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                  
2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 4) กลไกและระบบการ
ผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 5) การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมาย         
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วย
ระบบดิจิทัล  

5. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดวัตถุประสงค ์ 

และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเดิม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์             
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน 
ได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคง 
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์                     
8) การ พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ             
และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
ภารกจิและบทบาทหนา้ทีข่องสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  
มาตรา 36 ให้สถานศึกษา มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และ

จัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภา
สถานศึกษา  

มาตรา 38 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู  ผู้แทนชุมชน   ผู้แทนองค์กรชุมชน   ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนใน
พ้ืนที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาและ  
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มาตรา 39 สถานศึกษามีอ านาจหน้าที ่ ดังนี้ 
(1) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ             

ของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือ 
ส่วนราชการ 

(2) ประสาน การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษารวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ 
และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษา หรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ของทาง
ราชการ 

(3) เป็นผู้แทนของ สถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท า นิติกรรมสัญญา               
ในราชการของสถานศึกษา หรือส่วนราชการตามวงเงิน งบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับตามที่
ได้รับมอบอ านาจ 

(4)  จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   แนวการจัดการศึกษา  

มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ และ  

มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
    (2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ จริงและการประยุกต์ความรู้ไปใช้

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น 

ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
              (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน สาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไว้ในทุกวิชา 
              (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความ
สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของ 
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง 
วิทยาการประเภทต่างๆ 
              (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม ศักยภาพ และ    

มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปกับการเรียนการสอนตาม
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ความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรร
โอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้น าผลการประเมินผู้เรียนใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

มาตรา 29  ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถานบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ
วิทยาการต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการรวมทั้งหาวิธีสนับสนุนให้มี             
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาระหว่างชุมชน 
         มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริม                
ให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารของสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน  
1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545  
2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา) 

มาตรา 39 (อ านาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา) 
 3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา                     พ.ศ. 2547 (ออกตาม ม.34 วรรคสี่ ของ พรบ.บริหารศธ.)  
4) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา 

(ออกตาม ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ แห่งชาติ 2542)  
5) ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา               

ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร ศธ.)  
6) กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 7) ระเบียบ กฎหมายอ่ืน ๆ  
บทบาทหนา้ทีข่องสถานศกึษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศกึษาแหง่ชาติ  

1) จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป  
2) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน  
4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ  
5) ก ากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ  
6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ  
7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์ 
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โรงเรยีนบา้นหนองมดแดง (ราษฎรป์ระสทิธิว์ทิยาคม) 

สภาพทัว่ไปของโรงเรยีนบา้นหนองมดแดง(ราษฎรป์ระสิทธิ์วิทยาคม)   

 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)  ตั้งอยู่เลขที่ 100  หมู่ที่ 16  ต าบลตาจง              
อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-630097   http://school.obec.go.th/moddang18   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปัจจุบันมีนักเรียน 180  คน  
ข้าราชการครู 16   คน ลูกจ้างชั่วคราว  1 คน ธุรการโรงเรียน  1  คน ช่างไฟฟ้า  1 คน  ปัจจุบันมี                         
นางสมนึก  ปิ่นเพชร ต าแหน่งครู อันดับ ค.ศ. 3 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 เดิมเคยเป็นโรงเรียนมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อ พ.ศ.2517 แต่เหตุการณ์ไม่สงบเพราะโรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ชายแดน ไทย-กัมพูชา และเป็นพื้นที่ปฏิบัติของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในปี พ.ศ.2519 โรงเรียน                            
บ้านหนองมดแดงถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เผาพร้อมหมู่บ้าน ชาวบ้านต้องอพยพออกจากพ้ืนที่ ท าให้
โรงเรียนต้องยุบลง เมื่อ พ.ศ.2520  ต่อมาเมื่อเหตุการณ์สงบลง ในระหว่างปี พ.ศ.2525 ประชาชนได้อพยพ
เข้ามาอยู่อาศัยอีกครั้งหนึ่ง และในปี พ.ศ.2530 หมู่บ้านหนองมดแดงได้รับจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านอย่างเป็น
ทางการอีกครั้ง เป็นหมู่บ้านหนองมดแดงหมู่ที่ 16 ต าบลตาจง  อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี    
นายศูนย์  นาคเขียว เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกเมื่อประชากรอพยพมาอยู่มากขึ้น ประชากรในวัยเรียนก็อพยพ
ติดตามเข้ามาอยู่ด้วย และต้องเดินทางไปโรงเรียนในสถานที่ห่างไกลระยะทาง 5-8  กิโลเมตร  คือโรงเรียน
บ้านหงอนไก่(โคกสง่า) โรงเรียนบ้านหนองแวง โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร สปอ.ละหานทราย  โรงเรียน                    
บ้านสายตรี 16 สปอ.บ้านกรวด  คณะกรรมการหมู่บ้านได้เสนอขอจัดตั้งโรงเรียนผ่านสภาต าบลตาจง                    
และเสนอผ่านตามล าดับ  ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2532 และโรงเรียน
เปิดสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2532 มีนักเรียนในวันเปิดเรียน 199 คน ครูผู้ช่วยราชการ  
4  คน นายชัยวัฒน์   จู๋นางรอง รักษาการต าแหน่งครูใหญ่  และส านักงานประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์                       
ได้แต่งตั้งให้นายนรินทร์  ลีกระโทก  มาเป็นผู้บริหารคนแรก  ปัจจุบันมี นางสมนึก  ปิ่นเพชร                            
ต าแหน่งครู อันดับ ค.ศ. 3 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ปรชัญา (philosophy) 
ของโรงเรยีนบา้นหนองมดแดง 

จัดการศึกษาพัฒนา  ส่งเสริมนักเรียน  เยาวชน  ชุมชน  และท้องถิ่น 
โดยให้ชุนชมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดปัญญา 

มีทักษะ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
รักถ่ินฐานบ้านเกิด  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คตธิรรมของโรงเรยีน 
ปญฺญา  นราน   รตฺตน   : ปัญญาพาไปสู่ความเจริญ 

http://school.obec.go.th/moddang18
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ค าขวญัของโรงเรยีน 
ศึกษาเด่น     เน้นวินัย     ใฝก่ีฬา     พัฒนาสังคม 

 

 สปีระจ าโรงเรยีน 
แสด-เทา 

  
 

ต้นไมป้ระจ าโรงเรยีน  อกัษรยอ่โรงเรยีน 
        ต้นทองกวาว  (ต้นจาน)         ท.ม.ด. 
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โรงเรยีนบา้นหนองมดแดง (ราษฎรป์ระสทิธิว์ทิยาคม) 

ขอ้มลูพืน้ฐานในการจดัการศกึษา  ปีการศกึษา  2561 
ขอ้มูลจ านวนนกัเรียน  ปกีารศกึษา  2561   ณ  วนัที่   10  มถินุายน  2560 

 

ชัน้เรยีน จ านวนนกัเรียน (คน) ครปูระจ าชัน้ 

อนุบาล 1 17 นางกนกกานต์  ยิ่งประเสริฐ 
อนุบาล 2 21 นางสาวปฐมา  โพธิ์แสงดา 

รวมระดับอนุบาล 38  
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 นางสาววนิดา  จะรอนรัมย์ 
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 นางสาวสุดารัตน์  น้อมมนัส 
ประถมศึกษาปีที่ 3 21 นางนภาพร  ศรีโพนทัน 
ประถมศึกษาปีที่ 4 21 นางสาวสุภัทรา  พรมสร 
ประถมศึกษาปีที่ 5 24 นางสาวชยณัฐ  ศรีลาโพธิ์ 
ประถมศึกษาปีที่ 6 20 นายฉัตรชัย  ตีเงิน 

รวมระดับประถมศึกษา 114  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 นางสาวอ าภา  บุปผา 

นายสุริยา  สารคร 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 นายสันติ  อาสานอก 

นางสาวเกษมศรี  ชะลุนรัมย์ 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 นายพีระพัฒน์  โจทย์พิมาย 

นางสมนึก  ปิ่นเพชร 
รวมระดับมธัยมศึกษา 49  

รวมทัง้สิน้ 201  
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ข้อมลูบคุลากรโรงเรยีนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วทิยาคม) 
ประจ าปกีารศกึษา  2561 

 
ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นางสมนึก  ปิ่นเพชร ครูช านาญการพิเศษ  รักษาการฯ ผอ.รร.   
2 นางกนกกานต์  ยิ่งประเสริฐ ครูช านาญการพิเศษ   
3 นางนภาพร  ศรีโพนทัน ครูช านาญการพิเศษ   
4 นายพีระพัฒน์  โจทย์พิมาย ครูช านาญการ 

5 นายสุริยา  สารคร ครู  คศ.1 
6 นายสันติ  อาสานอก ครู  คศ.1 

7 นางสาวสุดารัตน์  น้อมมนัส ครู  คศ.1 

8 นางสาวอ าภา  บุปผา ครูผู้ช่วย 
9 นางสาวชยณัฐ  ศรีลาโพธิ์ ครูผู้ช่วย 

10 นางสาวปฐมา  โพธิ์แสงดา ครูผู้ช่วย 

11 นางสาวเกษมศรี  ชะลุนรัมย์ ครูผู้ช่วย 

12 นางสาววนิดา  จะรอนรัมย์ ครูผู้ช่วย 

13 นางสาวสุภัทรา  พรมสร ครูผู้ช่วย 

14 นายฉัตรชัย  ตีเงิน ครูผู้ช่วย 

15 นายบุญยัง  จีนเก่า ช่างไฟฟ้า 
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โรงเรยีนบา้นหนองมดแดง (ราษฎรป์ระสทิธิว์ทิยาคม) 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัทรัพยากร 
อาคารเรยีน  อาคารประกอบและสิง่ปลกูสรา้ง 

 
รหัส อาคารเรียน แบบอาคาร ชั้น จ านวน

ห้อง 
พ.ศ.ที่สร้าง งบประมาณ(บาท) 

อร.001 อาคารเรียน สปช.105/29 2 8 2533 1,471,710 
อร.002 อาคารเรียน สปช.105/29 1 3 2534 540,000 
อร.003 อาคารเรียน สปช.105/29 1 4 2542 1,834,000 
อร.004 อาคารเรียน

อนุบาล 
ชุมชนสร้าง

ให้ 
1 2 2544 228,000 

อส.001 อเนกประสงค์ สปช.202/26 1 1 2533 250,000 
บพ.001 บ้านพักครูหลังที่ 1 สปช.302/28 1 1 2533 81,334 
บพ.002 บ้านพักครูหลังที่ 2 สปช.302/28 1 1 2533 81,334 
บพ.003 บ้านพักครูหลังที่ 3 สปช.302/28 1 1 2533 81,334 
ฝ.001 ถังน้ าฝนชุด  1 ฝ.30 พิเศษ 1 ชุด 3  คอลัมน์ 2533 60,000 
ฝ.002 ถังน้ าฝนชุด  2 ฝ.30 พิเศษ 1 ชุด 3  คอลัมน์ 2533 60,000 
ฝ.003 ถังน้ าฝนชุด  3 ฝ.33 1 ชุด 2  คอลัมน์ 2533 60,000 
ฝ.004 ถังน้ าฝนชุด 4 ฝ.30 พิเศษ 1 ชุด 3  คอลัมน์ 2533 72,000 
สม.001 ส้วม สปช.601/26 1 3  ที่ 2532 37,500 
สม.002 ส้วม สปช.601/26 1 4  ที่ 2533 49,090 
สม.003 ส้วม สปช.601/26 1 4 ที ่ 2542 111,000 
อป.001 ห้องสหกรณ์ ชุมชนบริจาค 1 1 2535 15,000 
อป.002 ห้องสมุด ชุมชนบริจาค 1 1 2536 25,000 
อป.003 อาคาร

อุตสาหกรรม 
วค.บุรีรัมย์ 1 1 2534 26,000 

อป.004 ห้องคหกรรม ชุมชนบริจาค 1 1 2536 25,000 
อป.005 ห้องจริยศึกษา ชุมชนบริจาค 1 1 2538 20,000 
อป.006 ห้องพยาบาล ชุมชนบริจาค 1 1 2539 18,000 
อป.007 โรงจอดรถยนต์ ชุมชนบริจาค 1 6  ที่ 2543 28,000 
ลก.001 โรงเรือนเลี้ยงไก่

เนื้อ 
ชุมชนบริจาค 1 1 2542 19,800 

ลก.002 โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ชุมชนบริจาค 1 1 2543 19,800 
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รหสั อาคารเรยีน แบบอาคาร ชัน้ จ านวน
ห้อง 

พ.ศ.ทีส่รา้ง งบประมาณ(บาท) 

สฬ.001 สนามบาสเกตบอล สปช. 1 1 2542 182,096 
สฬ.002 สนามตะกร้อ ชุมชนบริจาค 1 1 2539 23,000 
สฬ.003 สนามวอลเลย์บอล ชุมชนบริจาค 1 1 2540 30,000 

รหัส อาคารเรียน แบบอาคาร ชั้น จ านวน
ห้อง 

พ.ศ.ที่สร้าง งบประมาณ(บาท) 

บป.001 บ่อเลี้ยงปลา  
สปช. 

สปช  10x 
20 

1 1 2533 209,000 

อป.008 ห้องตัดผมนักเรียน ชุมชนบริจาค 1 1 2545 30,000 
อป.009 ห้องวิทยุโรงเรียน ชุมชนบริจาค 1 1 2545 25,000 
อป.010 โรงอาหาร ชุมชนบริจาค 1 1 2549 110,540 

 อาคารฝึกทักษะ
วิชาชีพ 

ชุมชนบริจาค 1 2 2556  
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โรงเรยีนบา้นหนองมดแดง (ราษฎรป์ระสทิธิว์ทิยาคม) 

 
แผนภมูแิสดงการบรหิารงานโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎรป์ระสทิธว์ิทยาคม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมูิแสดงการบรหิารงานโรงเรยีน (administrative) 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาบรุรีมัย ์เขต 3 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

นางสมนึก  ปิน่เพชร 
คร ูอนัดบั ค.ศ.3 

รกัษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการ
สถานศกึษา 

 

การบรหิาร
วชิาการ 

การบรหิาร
งบประมาณ 

การบรหิารทัว่ไป การบรหิารบคุคล 

- นายพีระพัฒน์  โจทย์พิมาย 

- นายสันติ  อาสานอก 
- นายฉัตรชัย  ตีเงิน 

-  นางกนกกานต์  ย่ิงประเสริฐ 
-  นางสาวสุภัทรา  พรมสร 
- นางสาวเกษมศรี  ชะลนุรัมย์ 

- นายบุญยัง  จนีเก่า 
 

 
 

- นายสุริยา  สารคร 
- นางสาวเกษมศรี  ชะลนุรัมย์ 

- นางสาวอ าภา  บุปผา 
- นางสาวสุภัทรา  พรมสร 
-  นางสาวปฐมา  โพธิ์แสงดา 
-  นายฉัตรชัย  ตีเงิน 
 

- นางกนกกานต์  ย่ิงประเสริฐ 
 - นางสมนึก ปิ่นเพชร 
- นางนภาพร  ศรีโพนทัน 

- นางสาวสุดารัตน์  น้อมมนัส 

- นางสาวอ าภา  บุปผา 
 

 

- นางสมนึก   ปิ่นเพชร 
- นางนภาพร  ศรีโพนทัน 

- นายสุริยา  สารคร 
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ผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมา 
 1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
  1.1 ผลการประเมนิชัน้ประถมศึกษาปทีี ่3 (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาพรวมของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2558-2560 

ความสามารถ 
ปีการศกึษา 

2558 2559 2560 
ด้านภาษา - 44.93 55.10 
ด้านค านวณ - 34.67 46.73 
ด้านเหตุผล - 48.70 48.92 

รวม/เฉลีย่ - 42.77 50.25 
 

              1.2 ผลการประเมินชัน้ประถมศึกษาปทีี ่6 (O-NET)ภาพรวมของโรงเรียน        
ปีการศึกษา 2558-2560 

กลุม่สาระการเรยีนรู้ 
ปีการศกึษา 

2558 2559 2560 
ภาษาไทย 42.86 50.46 40.62 
คณิตศาสตร์ 25.36 30.36 25.00 
วิทยาศาสตร์ 34.36 31.39 38.25 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 49.14 41.43 - 
ภาษาอังกฤษ 26.43 25.54 25.00 
 รวม/เฉลีย่  35.63 35.83 32.21 
  
                    1.3 การเปรยีบเทยีบผลการประเมนิชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3 (O-NET) ภาพรวมของโรงเรียน     
ปีการศึกษา 2558-2560  

กลุม่สาระการเรยีนรู้ 
ปีการศกึษา 

2558 2559 2560 
ภาษาไทย 43.33 43.38 50.80 
คณิตศาสตร์ 30.77 22.70 23.20 
วิทยาศาสตร์ 34.00 29.75 34.80 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 44.13 48.50 - 
ภาษาอังกฤษ 25.33 25.25 29.20 

รวม/เฉลีย่ 35.51 33.91 34.50 
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โรงเรยีนบา้นหนองมดแดง (ราษฎรป์ระสทิธิว์ทิยาคม) 

ส่วนที ่2 
 การศกึษาบรบิทของโรงเรยีน 
  
 การบริหารจัดการศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ภารกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอก
และสภาพแวดล้อมภายในของเขตพ้ืนที่ เพื่อไปก าหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได ้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาและค านึงถึงบริบทส าคัญทีส่่งผลต่อการจัดการศึกษา  

จากการศึกษาถึงปัจจัยที่ ส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในโดยใช้เทคนิค (SWOT  Analysis)   ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมโดยภาพรวมสรุปดังนี้ 

ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก  
โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

1. เขตบริการของโรงเรียนมี 1 หมู่บ้าน คือ                   
บ้านหนองมดแดง ท าให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถเข้าถึงและดูแลนักเรียนโดยการออก
เยี่ยมบ้านได้ทั่วถึง 
2. นักเรียนได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในหมู่บ้าน                  
ไม่ต้องออกไปเรียนนอกพ้ืนที่ ยกเว้นนักเรียนที่
ผู้ปกครองมีฐานะดีก็จะส่งบุตรหลานไปเรียนข้างนอก
ซึ่งมีเป็นจ านวนน้อย 
3. ผู้น าชุมชนให้ความส าคัญกับการศึกษา และ
ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน
เป็นอย่างดี 
4. มีการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีในการน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ 
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านที่หลากหลาย
ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ขยาย
ความรู้ เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ การด ารงชีวิต  
6. มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญใกล้ๆ 

1. สภาพชุมชน สังคม มีแหล่งอบายมุข ยาเสพติด     
ร้านเกม ปัญหาชู้สาวส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรม 
ที่ไม่เหมาะสม 
2. อัตราการเพ่ิมของประชากรลดลง การวางแผน
ครอบครัวได้ผล ส่งผลให้ประชากรลดลงท าให้มี
นักเรียนลดลงทุกปีและงบประมาณที่ได้รับก็ลดลง 
3. นักเรียนส่วนมากอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ท าให้มี
ปัญหาในการเรียนของนักเรียน เช่น เมื่อครูให้
การบ้าน หรือการส่งต่อพฤติกรรมของนักเรียน 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้น้อย ส่งผลให้
ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาได้
อย่างเพียงพอ 
5. สภาพครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจนถึงปานกลาง ส่งผลให้ผู้ปกครองสนับสนุน
ลูกหลานได้ไม่เต็มความสามารถ 
6. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสามารถสื่อสาร 
ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักเรียนมีการเลียนแบบ 
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
7. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีสิ่ง
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โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
เช่น ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ า ฯลฯ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสัญลักษณ์ในแต่ละอ าเภอ 
สถานศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา ส่งผลให้การจัดการศึกษา
มีคุณภาพ 
8.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารมี
ความทันสมัยมากข้ึน ใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างหลากหลาย รวดเร็ว 
9. มีกฎหมายที่เก่ียวข้อง และรองรับการให้โอกาส
ทางการศึกษากับประชากรวัยเรียนทุกคน 
10. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาค
ส่วน 
13. มีการใช้เครือข่ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนา การ
เรียนการสอนของครู 

อ านวยความสะดวกท่ีราคาสูงส่งผลกระทบต่อปัจจัย
ด้านงบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุน   
8.ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่การศึกษามีฐานะ 
ทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดี มีการอพยพแรงงานสูง ส่งผล
ต่อการศึกษาในภาพรวม การย้ายติดตามผู้ปกครอง 
และอัตราการคงอยู่ของประชากรวัยเรียน 
9. การระดมทรัพยากรยังไม่มีประสิทธิภาพ 
10. ผู้ปกครอง ขาดความเข้าใจในการมีส่วนร่วม                
ในการเรียนรู้ของนักเรียน 
11. นโยบายการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย และ
ขาดความต่อเนื่อง 
 

 ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน 
จดุแข็ง (Strengths : S) จดุอ่อน (Weaknesses : W) 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ เพราะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
จากครู 
2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนมีความสุข 
3. คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ชุมชนให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
4. สถานศึกษามีโครงการที่เป็นแบบอย่างการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะโครงการตามพระราชด าริ เช่น โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. โรงเรียนมีทิศทางการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถ

1. การวางแผนอัตราก าลังไม่สอดคล้องตามความ
ต้องการของสถานศึกษา บุคลากรมีการโยกย้ายบ่อย 
และการคืนต าแหน่งเป็นไปอย่างล่าช้า 
2.ผู้เรียนบางส่วนยังมีปัญหาเรื่องการอ่านออก เขียน
ได้ 
3.ผู้เรียนบางส่วนมีผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ ในกลุ่มสาระหลักอยู่ในระดับต่ ากว่า 
ร้อยละ 50 
4.ผู้เรียนขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านการ
คิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล และการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 
5.กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่มุ่งเน้นด้านการสื่อสารส่งผลให้ผู้เรียนส่วนมาก
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ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
6.  มีการให้บริการกับผู้เรียน ผู้มาใช้บริการทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
7. โรงเรียนมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่น 

สื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
6. ครูผู้สอนบางคนสอนวิชาที่ไม่ถนัด ท าให้ไม่
สามารถสอนได้ครอบคลุมตามตัวชี้วัด 
7.เงินอุดหนุนรายหัวน้อยไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา 
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ส่วนที ่3 
ทศิทางการพัฒนาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระยะ 3 - 5 ป ี(พ.ศ.2561 - 2565) 

ของโรงเรยีนบา้นหนองมดแดง(ราษฎร์ประสทิธิ์วทิยาคม)   
 

 โรงเรียนบ้าหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการบริหารจัดการตามภารกิจ เพื่อให้บังเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในระดับสูงสุด ดังนี้ 
  

1. วสิัยทศัน ์
 จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
   

                                                 2. พนัธกจิ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน
การศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 4. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
 5. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
 6. ส่งเสริมและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

     3. อตัลกัษณ ์
“คุณธรรมน าความรู้  อยู่อย่างพอดี อนุรักษ์ดนตรีพ้ืนบ้าน  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

4. เอกลกัษณ ์
เด่นดนตรีพ้ืนบ้าน   สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. เป้าหมาย 
 1. ประชากรในวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน                
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบุคคล                                                 
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 2. เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการและเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนา                          
เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 3. นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน คิดค านวณ คิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ 
 4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานต าแหน่งและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 5. สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 
 6. สถานศึกษามีเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

กลยทุธห์น่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ 1   การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 4   สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5   การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
กลยทุธท์ี ่1 จดัการศกึษาเพื่อความมัน่คงของสงัคมและประเทศชาติ 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 
1.โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง 

 -โครงการเงินทุนหมุนเวียนโครงการเกษตร
เพ่ืออาหารกลางวัน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นายสันติ 
อาสานอก 

2.โครงการสง่เสริมคา่นยิมหลกัของคนไทย 
12 ประการ สูส่ถานศึกษา 
 -โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน 
- โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 

 
 

30,000 
 

35,000 

 
 

30,000 
 

35,000 

 
 

30,000 
 

35,000 

 
 

30,000 
 

35,000 

 
 

30,000 
 

35,000 

นายสันติ  
อาสานอก 
นางสาว
สุภัทรา  
พรมสร 

3.โครงการคุณธรรม จรยิธรรม  
เพื่อสง่เสริมประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
 -โครงการส่งเสริมส่งเสริมขวัญและก าลังใจ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นางสมนึก  
ปิ่นเพชร 
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ในการปฏิบัติงาน  
4. โครงการวันส าคัญ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นางสาว               

อ าภา บุปผา 
นางสาว
วนิดา                 

5.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 น.ส.ชยณัฐ 
ศรีลาโพธิ์ 

  รวม 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000  

 

 
กลยทุธท์ี ่2 จดัการศกึษาเพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 
 1.โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 -ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 -จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง 
กับหลักสูตรและความต้องการ 
ของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 นายสุริยา  
สารคร 
นางสาว 
อ าภา บุปผา 
นางสาว
ปฐมา                 
โพธิ์แสงดา 

2.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
-ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน 
ให้อ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
 -ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัย 
รักการอ่าน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 นางสาว 
อ าภา บุปผา 
นางสาว
วนิดา                  
จะรอนรัมย์ 

3. โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาฝึก สอน 
สอบ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 นางนภาพร 
ศรีโพนทัน 
นางสาว 
สุดารัตน์ 
น้อมมนัส   

4. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 นางสาว
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เกษมศรี        
ชะลุนรัมย์ 
นางกนก
กานต์                 
ยิ่งประเสริฐ 

5. โครงการจัดห้องเรียนมาตรฐานและ
พัฒนาระบบ 5 ส 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 นางนภาพร  
ศรีโพนทัน 

6. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 นายสุริยา  
สารคร 
นางสาวอ า
ภา  บุปผา 

7. โครงการบัณฑิตน้อย 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 นางสาว
ปฐมา               
โพธิ์แสงดา 

รวม 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000  
 

 
กลยทุธท์ี ่3 พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 
1.โครงการสง่เสริมและพฒันา
ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา 
  พัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
 -พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 นางสมนึก  
ปิ่นเพชร 
นายสันติ  
อาสานอก 

รวมงบประมาณ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  
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กลยทุธท์ี ่4 สรา้งโอกาสในการเขา้ถงึบริการการศกึษาทีม่ีคณุภาพ มมีาตรฐานและลดความเหลื่อมลา้ทางการศึกษา 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนนิการ หนว่ยที่

รบัผดิชอบ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 
1. โครงการเรยีนฟร ี15 ป ี
  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
  -  ค่าอุปกรณ์การเรียน 
  -  ค่าหนังสือแบบเรียน 
   -  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

317,800 317,800 317,800 317,800 317,800 นาง               
นภาพร                   
ศรโีพนทนั 
นางสมนึก  
ปิน่เพชร 

2.โครงการอุดหนนุปจัจัยพืน้ฐาน
นักเรยีนยากจน 

107,780 107,780 107,780 107,780 107,780 นาย                     
พีระพัฒน์  
โจทย์พิมาย 
นางสาว
ชยณัฐ                 
ศรีลาโพธิ ์

3.โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นาย                     
พีระพัฒน์  
โจทย์พิมาย 

4.โครงการส่งเสริมสมรรถภาพด้านกีฬา 
-  โครงการแขง่ขันกีฬาภายในโรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมสมรรถภาพด้านกีฬา 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 นาย               
ฉัตรชัย    
ตีเงิน 
นางสาว
ปฐมา   
โพธิ์แสงดา 

5. โครงการพัฒนาห้องสมุด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นางสาว  
อ าภาบุปผา 

6. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 นาย                                
พีระพัฒน์ 
โจทย์พิมาย 
นายฉัตรชัย  
ตีเงิน 

7.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัย
เรียน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นายฉัตรชัย  
ตีเงิน 
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 8.โครงการอาหารกลางวัน 316,000 316,000 316,000 316,000 316,000 นางสาว
วนิดา            
จะรอนรัมย์ 

9.โครงการอาหารเสริม (นม)      นางกนก
กานต์ ยิ่ง
ประเสริฐ 

รวมงบประมาณ 881,580 881,580 881,580 881,580 881,580  
 

 

กลยทุธท์ี ่5 จดัการศกึษาเพื่อเสริมสรา้งคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนนิการ หนว่ยที่

รบัผดิชอบ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 
1.โครงการซ่อมแซมสิง่ปลูกสรา้งและ
พัฒนาสิง่แวดล้อม 
 -รณรงค์ เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติก  
โฟม มาใช้ถุงผ้าแทน 
 -รณรงค์การจัดการขยะ ในหน่วยงาน
และสถานศึกษา  
 -น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต 
-ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 นาย                       
พีระพัฒน์  

นายฉัตรชัย 
นายบุญยัง 
นายฉัตรชัย  

ตีเงิน 
 

2.โครงการซ่อมแซมครภุณัฑ์ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นาย                       
พีระพัฒน์ 
โจทย์พิมาย 
นายฉัตรชัย 

ตีเงิน 
นายบุญยัง 

จีนเก่า 
รวมงบประมาณ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000  
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กลยทุธท์ี ่6 ปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจัดการศึกษา 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปีทีด่ าเนนิการ หนว่ยที่

รบัผดิชอบ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 
1.โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 1. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 คณะครู 

2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 นาย                                
พีระพัฒน์ 
โจทย์พิมาย 
นางสาว
สุภัทรา   
พรมสร 

รวมงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
 

มาตรฐานการศกึษา 
มาตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยั พ.ศ.2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที ่1 คณุภาพของเดก็ 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
 มาตรฐานที ่3 การจดัประสบการณ์ทีเ่นน้เดก็เปน็ส าคญั 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที ่1  คณุภาพของเด็ก 
 1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
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 2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที ่3 การจดัประสบการณ์ทีเ่นน้เดก็เปน็ส าคญั 
 3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด         
                 ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

มาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที ่1 คณุภาพของผูเ้รยีน 
         1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
         1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
 มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที ่1 คณุภาพของผูเ้รยีน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
                        คิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
 2.1  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
          2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
          2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
          2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

การก าหนดคา่เป้าหมาย 
                             1.ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศปีที่ผ่านมา เป็นฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
                             2.การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ   ดังนี้ 

                          ระดบั  ยอดเยี่ยม              ร้อยละ 90-100 
                          ระดับ  ดีเลิศ                     ร้อยละ 80-89 
                          ระดับ  ดี                           ร้อยละ 70-79 
                          ระดับ  ปานกลาง              ร้อยละ 60-69 
                          ระดับ  ก าลังพัฒนา          ร้อยละ 50-59 

                            3. การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณาจะก าหนดเป็นระดับคุณภาพหรือเป็น
ร้อยละตามความเหมาะสม 
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ประกาศก าหนดคา่เปา้หมายตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาระดบัปฐมวยั เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2560 -  2564 
 

มาตรฐาน / ตวัชีว้ดั 
คา่เปา้หมาย 
ป ี2560 

คา่เปา้หมาย 
ป ี2561 

คา่เปา้หมาย 
ป ี2562 

คา่เปา้หมาย 
ป ี2563 

คา่เปา้หมาย 
ป ี2564 

    

มาตรฐานที ่1 คณุภาพของเดก็ ดเีลศิ ดเีลศิ ดเีลศิ ดเีลศิ ยอดเยี่ยม 
     1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 92 92 94 96 98 

     1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 83 83 85 89 90 
     1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกทีด่ีของสังคม 84 84 86 88 90 
     1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคดิพื้นฐานและแสวงหาความรูไ้ด้ 82 82 83 85 87 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ  ดเีลศิ ดเีลศิ ดเีลศิ ดเีลศิ ดเีลศิ 

     2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 83 83 85 87 90 

     2.2 จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับช้ันเรียน 83 83 85 87 89 

     2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจดัประสบการณ์ 83 83 85 87 89 

     2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรยีนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 78 78 80 83 85 

     2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 83 83 85 87 89 
     2.6 มีระบบบริหารคณุภาพที่เปิดโอกาสใหผู้้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 83 83 85 87 89 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั ดเีลศิ ดเีลศิ ดเีลศิ ดเีลศิ ดีเลิศ 
     3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเต็มศักยภาพ 83 83 85 87 89 
     3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 83 83 85 87 89 
     3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 83 83 85 87 89 
     3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมนิพัฒนาการเด็กไปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 83 83 85 87 89 

สรปุคา่เปา้หมาย ดเีลศิ ดเีลศิ ดเีลศิ ดเีลศิ ดเีลศิ 
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ประกาศก าหนดคา่เปา้หมายตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2560 -  2564 

มาตรฐาน / ตวัชีว้ดั 
คา่เปา้หมาย 
ป ี2560 

คา่เปา้หมาย 
ป ี2561 

คา่เปา้หมาย 
ป ี2562 

คา่เปา้หมาย 
ป ี2563 

คา่เปา้หมาย 
ป ี2564 

มาตรฐานที ่1 คณุภาพของเดก็ ด ี ด ี ด ี ด ี ดเีลิศ 

     1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 66 67 68 71 73 

     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 79 79 81 85 90 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ  ดเีลศิ ดเีลศิ ดเีลศิ ดเีลศิ ยอดเยีย่ม 

     2.1 มีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  83 83 85 88 90 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 83 83 85 88 90 

     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผูเ้รียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 78 78 80 83 90 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  88 88 90 100 100 

     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ 83 83 85 88 90 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการเรียนรู้ 78 78 80 83 90 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั ด ี ด ี ด ี ดเีลศิ ยอดเยีย่ม 

     3.1 จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  78 78 80 85 90 

     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 73 73 75 80 90 

     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก 78 78 80 85 90 

     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 73 73 75 80 90 

     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 88 88 80 85 90 

สรปุคา่เปา้หมาย ด ี ด ี ด ี ดเีลศิ ดเีลิศ 
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ส่วนที ่4 
ปัจจยัแหง่ความส าเรจ็ในการน าแผนสูก่ารปฏบิตัิ 

 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) จัดท านโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐาน
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ความต้องการของท้องถิ่น โดยมีปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1 .ความเชื่อมโยงในระดับสถานศึกษาในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 5 ปี 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจะต้องจัดท าไปในทิศทางที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12               
(พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ นโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงาน เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษา                         
ขัน้พื้นฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เป็นไปในทิศทางในการน าแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม                 
ตามแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 การตดิตามความกา้วหนา้ประจ าปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ละ 
กลยุทธ์เพ่ือตรวจสอบถึงผลที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่ก าหนด อันน าไปสู่การทบทวน ปรับปรุง 
แก้ไขเป้าหมายและแนวทางให้มีความเหมาะสมต่อไป 
  2.2 การประเมนิผลในระยะครึง่แผน เป็นการประเมินในช่วง 2 ปีแรกของแผน  คือเมื่อ
สิ้นสุดปี 2562 ทั้งนี้ เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือ
การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมหากมีความจ าเป็น 
  2.3 การประเมนิผลเมื่อสิน้สดุแผน  เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระยะ 5 ปี เมื่อสิ้นสุดปี 2565 เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติการและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึน ตลอดช่วงเวลา 5 ป ี

3. การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา เพ่ือเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงข้อมูลสารสนเทศ                    
ที่เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
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ภาคผนวก 
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โรงเรยีนบา้นหนองมดแดง (ราษฎรป์ระสทิธิว์ทิยาคม) 

 

 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 
ที่  21/2561 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 
  

……………………….. 
ด้วยโรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565 ) ตามมต ิ                 
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565 ) ของโรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นางสมนึก  ปิ่นเพชร ครู อันดับ ค.ศ.3 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธาน 
2. นายวิโรชน ์ ชินพลชาย  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   รองประธาน 
3. นางนภาพร  ศรีโพนทัน ครู อันดับ ค.ศ. 3        กรรมการ 
4. นายพีระพัฒน์  โจทย์พิมาย ครู อันดับ ค.ศ. 3       กรรมการ 
5. นายสุริยา  สารคร  ครู อันดับ ค.ศ. 1           กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนา้ที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า พิจารณาตัดสินใจ และอ านวยความสะดวกในการ  
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 5 ปี                       
(พ.ศ. 2561-2565) ของโรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                  
มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

คณะกรรมการจดัท าแผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 
แผนพฒันาการศึกษาขัน้พืน้ฐานระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2561-2565) 

1.  นางสมนึก  ปิ่นเพชร ครู อันดับ ค.ศ.3 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ประธาน 
2.  นายวิโรชน์  ชินพลชาย  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รองประธาน 
3.  นางนภาพร  ศรีโพนทัน  ครู อันดับ ค.ศ. 3      กรรมการ 
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4.  นางกนกกานต์  ยิ่งประเสริญ  ครู อันดับ ค.ศ. 3    กรรมการ 
5.  นายพีระพัฒน์  โจทย์พิมาย  ครู อันดับ ค.ศ. 2     กรรมการ 
6.  นายสันติ  อาสานอก   ครู อันดับ ค.ศ. 1     กรรมการ 
7.  นางสาวสุดารัตน์  น้อมมนัส  ครู อันดับ ค.ศ. 1     กรรมการ 
8.  นางสาวอ าภา  บุปผา   ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
9.  นางสาวชยณัฐ  ศรีลาโพธิ์  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
10. นางสาวปฐมา  โพธิ์แสงดา  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
11. นางสาวเกษมศรี  ชะลุนรัมย์  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
12. นาสาววนิดา  จะรอนรัมน์  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
13.  นายฉัตรชัย  ตีเงิน   ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
14.  นางสาวสุภัทรา  พรมสร  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
15.  นายบุญยัง  จีนเก่า   ช่างไฟฟ้า    กรรมการ 
16.   นายสุริยา  สารคร   คร ูอันดับ ค.ศ. 1      กรรมการและเลขานุการ 

      มีหนา้ที ่ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนพัฒนาการศึกษา                   
ขัน้  พ้ืนฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของโรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)                  
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ                  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

      ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ บังเกิดผลตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 

  ทั้งนี้ วันที่   20  มีนาคม  พ.ศ. 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่   20  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

 

                                                                
 

(นางสมนึก  ปิ่นเพชร) 
ต าแหน่งครู อันดับ ค.ศ. 3 รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 

 


