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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 ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม  และเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 
      ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง              
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วย                     
ความเรียบร้อย   

 
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

   หน้า 
ค าน า    
สารบัญ    
ส่วนที่ 1 บทน า 1 
 1 ความเป็นมา 1 
 2 สภาพท่ัวไป 1 
 3 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 3 
 4 ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 8 
    
ส่วนที่ 2 การศึกษาบริบทของโรงเรียน 9 
 1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 9 
 2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 10 
    
ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษา 11 
  1 วิสัยทัศน์ 11 
 2 พันธกิจ 11 
 3 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 11 
 4 เป้าประสงค์ 11 
 5 ยุทธศาสตร์  12 
 6 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 12 
 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 16 
 8 โครงการ/งบประมาณ 19 
    
ส่วนที่ 4 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน าแผนสู่การปฏิบัติ 25 
ภาคผนวก    
            ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนและจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ  
5  ปี  (พ.ศ. 2561-2565) 
           คณะท างาน 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.ความเป็นมา 
 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 
 
สภาพทัว่ไป 

 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์วิทยาคม)  ตั้งอยู่เลขท่ี 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  ป๎จจุบันมีนักเรียน 180  คน  
ข้าราชการครู 16   คน ลูกจ้างชั่วคราว  1 คน ธุรการโรงเรียน  1  คน ช่างไฟฟ้า  1 คน  ป๎จจุบันมี                         
นางสมนึก  ปิ่นเพชร ต าแหน่งครู อันดับ ค.ศ. 3 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

http://school.obec.go.th/moddang18
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โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 

 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  ป๎จจุบันมี นางสมนึก  ปิ่นเพชร                            
ต าแหน่งครู อันดับ ค.ศ. 3 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ปรัชญา (philosophy) 
ของโรงเรียนบ้านหนองมดแดง 

จัดการศึกษาพัฒนา  ส่งเสริมนักเรียน  เยาวชน  ชุมชน  และท้องถิ่น 
โดยให้ชุนชมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดป๎ญญา 

มีทักษะ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
รักถ่ินฐานบ้านเกิด  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คติธรรมของโรงเรียน 
ปํฺญา  นราน   รตฺตน   : ป๎ญญาพาไปสู่ความเจริญ 

ค าขวัญของโรงเรียน 
ศึกษาเด่น     เน้นวินัย     ใฝก่ีฬา     พัฒนาสังคม 

 สีประจ าโรงเรียน 
แสด-เทา 

  
 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  อักษรย่อโรงเรียน 
        ต้นทองกวาว  (ต้นจาน)         ท.ม.ด. 
 
 



      

  
      

3 
                                                                                
                                                                                แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

ข้อมูลพื้นฐานในการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา  2561 
ข้อมูลจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2561   ณ  วนัที่   10  มิถุนายน  2560 

 

ชั้นเรียน จ านวนนักเรียน (คน) ครูประจ าชั้น 

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 
รวมระดับมัธยมศึกษา 49  

รวมทั้งสิ้น 201  
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โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 
ประจ าปีการศึกษา  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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                                                                                แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 
อาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้าง 

 
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 
รหัส อาคารเรียน แบบอาคาร ชั้น จ านวน

ห้อง 
พ.ศ.ที่สร้าง 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 
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โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 

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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แผนภูมิแสดงการบริหารงานโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธ์วิทยาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

แผนภูมิแสดงการบริหารงานโรงเรียน (administrative) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

นางสมนึก  ป่ินเพชร 
ครู อนัดบั ค.ศ.3 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารทัว่ไป การบริหารบุคคล 

- นายพีระพฒัน์  โจทยพ์ิมาย 
- นายสนัติ  อาสานอก 
- นายฉตัรชยั  ตีเงิน 

-  นางกนกกานต ์ ยิง่ประเสริฐ 

-  นางสาวสุภทัรา  พรมสร 
- นางสาวเกษมศรี  ชะลุนรัมย ์
- นายบุญยงั  จีนเก่า 
 

 
 

- นายสุริยา  สารคร 
-  นางสาวเกษมศรี  ชะลุนรัมย ์
- นางสาวอ าภา  บุปผา 
- นางสาวสุภทัรา  พรมสร 
-  นางสาวปฐมา  โพธ์ิแสงดา 
-  นายฉตัรชยั  ตีเงิน 
 

- นางกนกกานต ์ ยิง่ประเสริฐ 

 - นางสมนึก ป่ินเพชร 
- นางนภาพร  ศรีโพนทนั 

- นางสาวสุดารัตน์  นอ้มมนสั 

- นางสาวอ าภา  บุปผา 
 

 

- นางสมนึก   ป่ินเพชร 
- นางนภาพร  ศรีโพนทนั 

- นายสุริยา  สารคร 
 



 

 
              8 

                                                                                                                                                                                             
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  1.1 ผลการประเมินชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาพรวมของ
โรงเรียนปีการศึกษา 2558-2560 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

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

รวม/เฉลี่ย - 42.77 50.25 
 

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

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

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/เฉลี่ย  35.63 35.83 32.21 
  
                    1.3 การเปรียบเทียบผลการประเมินชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (O-NET) ภาพรวมของโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2558-2560  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

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/เฉลี่ย 35.51 33.91 34.50 
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ส่วนที่ 2 
 การศึกษาบริบทของโรงเรียน  

 การบริหารจัดการศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ภารกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอก
และสภาพแวดล้อมภายในของเขตพ้ืนที่ เพื่อไปก าหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเหมาะสมกับสภาพป๎จจุบันและสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได ้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาและค านึงถึงบริบทส าคัญทีส่่งผลต่อการจัดการศึกษา  

จากการศึกษาถึงป๎จจัยที่ส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในโดยใช้เทคนิค (SWOT  Analysis)   ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมโดยภาพรวมสรุปดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

 
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. ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านที่หลากหลาย
ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ขยาย
ความรู้ เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ การด ารงชีวิต  
6. มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญใกล้ๆ 
เช่น ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ า ฯลฯ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสัญลักษณ์ในแต่ละอ าเภอ 
สถานศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัด

1. สภาพชุมชน สังคม มีแหล่งอบายมุข ยาเสพติด     
ร้านเกม ป๎ญหาชู้สาวส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรม 
ที่ไม่เหมาะสม 
2. อัตราการเพ่ิมของประชากรลดลง การวางแผน
ครอบครัวได้ผล ส่งผลให้ประชากรลดลงท าให้มี
นักเรียนลดลงทุกปีและงบประมาณที่ได้รับก็ลดลง 
3. นักเรียนส่วนมากอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ท าให้มี
ป๎ญหาในการเรียนของนักเรียน เช่น เมื่อครูให้
การบ้าน หรือการส่งต่อพฤติกรรมของนักเรียน 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้น้อย ส่งผลให้
ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาได้
อย่างเพียงพอ 
5. สภาพครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจนถึงปานกลาง ส่งผลให้ผู้ปกครองสนับสนุน
ลูกหลานได้ไม่เต็มความสามารถ 
6. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสามารถสื่อสาร 
ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักเรียนมีการเลียนแบบ 
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
7. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีราคาสูงส่งผลกระทบต่อป๎จจัย
ด้านงบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุน   
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โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
กิจกรรมการเรียนรู้  
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา ส่งผลให้การจัดการศึกษา
มีคุณภาพ 
8.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารมี
ความทันสมัยมากข้ึน ใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างหลากหลาย รวดเร็ว 
9. มีกฎหมายที่เก่ียวข้อง และรองรับการให้โอกาส
ทางการศึกษากับประชากรวัยเรียนทุกคน 
10. การมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาค
ส่วน 
13. มีการใช้เครือข่ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอนของครู 
 

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

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (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
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
6.  มีการให้บริการกับผู้เรียน ผู้มาใช้บริการทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
7. โรงเรียนมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่น 
 
 

1. การวางแผนอัตราก าลังไม่สอดคล้องตามความ
ต้องการของสถานศึกษา บุคลากรมีการโยกย้ายบ่อย 
และการคืนต าแหน่งเป็นไปอย่างล่าช้า 
2.ผู้เรียนบางส่วนยังมีป๎ญหาเรื่องการอ่านออก เขียน
ได้ 
3.ผู้เรียนบางส่วนมีผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ ในกลุ่มสาระหลักอยู่ในระดับต่ ากว่า 
ร้อยละ 50 
4.ผู้เรียนขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านการ
คิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล และการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 
5.กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่มุ่งเน้นด้านการสื่อสารส่งผลให้ผู้เรียนส่วนมาก
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
6. ครูผู้สอนบางคนสอนวิชาที่ไม่ถนัด ท าให้ไม่
สามารถสอนได้ครอบคลุมตามตัวชี้วัด 
7.เงินอุดหนุนรายหัวน้อยไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
 โรงเรียนบ้าหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการบริหารจัดการตามภารกิจ เพื่อให้บังเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในระดับสูงสุด ดังนี้ 
  

1.วิสัยทัศน ์
 จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน น าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  
   
                                                 2. พันธกจิ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน
การศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทย    
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพ                 
ตามมาตรฐานการศึกษาพร้อมสู่ระดับสากล 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร 
 3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ 
 4. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 5. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

     3. อัตลักษณ์ 
“คุณธรรมน าความรู้  อยู่อย่างพอดี อนุรักษ์ดนตรีพ้ืนบ้าน  สืบสานภูมิป๎ญญาท้องถิ่น” 

4. เอกลักษณ์ 
เด่นดนตรีพ้ืนบ้าน   สืบสานภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 

5. เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีความพร้อมและพัฒนาการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย 
 2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 3. เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการและเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนา                          
เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
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 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                    
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานการศึกษา 
 6. สถานศึกษามีเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 7. สถานศึกษาบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (Zero Waste) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.  ยุทธศาสตร ์
 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ก าหนดแนวทางการบริหารการจัดการศึกษา
สนองยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

7.ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
 เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีความพร้อมและพัฒนาการตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2561-2565 2561 2562 2563 2564 2565 

 -ร้อยละของผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติป๎ญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียน
ในระดับท่ีสูงขึ้น  

100 100 100 100 100 100 
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เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาและมีศักยภาพเป็นพลโลก 

 
เป้าประสงค์ที่ 3 เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและ 

พัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2561-2565 2561 2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับ 
การสนับสนุนส่งเสริมการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสมเต็มตาม
ศักยภาพ 

100 80 90 90 100 100 

2. ร้อยละของผู้ เรียนได้รับการ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

100 80 90 90 100 100 

3.ร้อยละของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษที่ได้รับโอกาส 
ให้สามารถพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

100 80 90 90 100 100 

4.ร้อยละของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษผ่านการพัฒนา 
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 

100 80 90 90 100 100 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2561-2565 2561 2562 2563 2564 2565 

1.ร้อยละของประชากรวัยเรียน
ภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้า
รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 
 

100 100 100 100 100 100 

2.ร้อยละของประชากรวัยเรียน
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับ
โอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค 

90 90 100 100 100 100 
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เป้าประสงค์ที่ 4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2561-2565 2561 2562 2563 2564 2565 

1.ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา
ผ่านสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
ที่ทันสมัย 

80 80 90 100 100 100 

2.ร้ อยละของครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย 

80 80 90 100 100 100 

3.จ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพมีวัฒนธรรมและ
รับผิดชอบ 

80 80 90 100 100 100 

4. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

100 100 100 100 100 100 

เป้าประสงค์ที่ 5 สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่มาตรฐานการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2561-2565 2561 2562 2563 2564 2565 

1. สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

100 100 100 100 100 100 

2.สถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัด
การศึกษา 

100 80 90 90 100 100 

3. สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

100 100 100 100 100 100 

4.สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 

100 80 90 90 100 100 
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เป้าประสงค์ที่ 6  สถานศึกษามีเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2561-2565 2561 2562 2563 2564 2565 

1.สถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือการจัดการศึกษา 

100 80 90 90 100 100 

2. สถานศึกษามีเครือข่ายและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 80 90 90 100 100 

3.ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้ 
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
อย่างทั่วถึง 

100 80 90 90 100 100 

 
 เป้าประสงค์ที่ 7 สถานศึกษามีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (Zero Waste) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2561-2565 2561 2562 2563 2564 2565 

1.สถานศึกษามีหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

100 80 90 90 100 100 

2.สถานศึกษามีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่าย 
ขึ้นไป 

100 80 90 90 100 100 

3.สถานศึกษาบริหารจัดการขยะ
และสร้างจิตส านึกอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม
และน้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

100 80 90 90 100 100 
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8.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถานบันหลัก และการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  มาตรการ 

1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้าน 
การศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
   1.2 ปลูกฝ๎งและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
   1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มาตรการ 

   2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
   2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น 
อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจาก
ไซเบอร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัด 
และประเมินผลที่เหมาะสม 
  มาตรการ 

1.1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความ
จ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่ 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
มาตรการ 

   2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติป๎ญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
   2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  
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(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดแก้ป๎ญหา และคิดสร้างสรรค์ใน
ทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
   2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1.1 ปลูกฝ๎งทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม  

และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในกา
จัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ  
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม) 
2.10  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ 

อาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
3.สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

มาตรการ 
3.1  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science  

Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการ
คิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0  

4 .ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
 4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ 

ประเมินผลโดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ                
ที่หลากหลาย  
  มาตรการ 

1.1  TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement  
Based on Mission and Functional Areas as Majors)  

1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :  
PLC)  

1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning)  
1.4 การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ 

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง  
  มาตรการ 

2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและ 
การพัฒนา  

2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการ 



 

 
              18 

                                                                                                                                                                                             
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 

ท างาน มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ มีความรับผิดชอบและยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

  มาตรการ  
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง 

การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค   
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ 

ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  มาตรการ 
   2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อย
โอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่เลขประจ าตัว
ประชาชน เป็นต้น   

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology : DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  
  มาตรการ  

1.1  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม  
และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่ง 
เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  มาตรการ 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

1.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
เพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและ 
เข้าถึงได้ 
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   1.4 สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น 
โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน), โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพ้ืนที่พิเศษชายแดน 

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาและองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
มาตรการ 

2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดนให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
   2.2  สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มโรงเรียน 
   2.3 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
              3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  มาตรการ   

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   3.2 แนะแนวการศึกษาแก่ผู้เรียนใหเ้ข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 

 โครงการ / งบประมาณ  
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561- 2565) 

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฏร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

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

อาสานอก 
2.โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ สู่สถานศึกษา 
 -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 จริยธรรม  
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 -โครงการส่งเสริมส่งเสริมขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นางสมนึก  
ปิ่นเพชร 
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โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง (ต่อ) 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
4. โครงการวันส าคัญ 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 นางสาว               

อ าภา บุปผา 
นางสาว
วนิดา                
จะรอนรัมย์ 

5.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

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

6.โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

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

7. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 นาย                                
พีระพัฒน์ 
โจทย์พิมาย 
นายฉัตรชัย  
ตีเงิน 

  รวม 203,700 203,700 203,700 203,700 203,700  
  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 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 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน (ต่อ) 
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
เกษมศรี        
ชะลุนรัมย์ 
นางกนก
กานต์                 
ยิ่งประเสริฐ 

5. โครงการจัดห้องเรียนมาตรฐานและ
พัฒนาระบบ 5 ส 

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

6. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก
วัยเรียน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นายฉัตรชัย  
ตีเงิน 

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

รวม 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000  
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  
 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 นางสมนึก  
ปิ่นเพชร 
นายสันติ  
อาสานอก 
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โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 
- พัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
 -พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

      

รวมงบประมาณ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปีที่ด าเนินการ หน่วยที่

รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1.โครงการระบบดูแลนักเรียน 
 -สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครอง
นักเรียน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นางสาว
ชยณัฐ                
ศรีลาโพธิ ์
นางสาว
สุภัทรา  
พรมสร 

2.โครงการเรียนฟรี 15 ปี 317,800 317,800 317,800 317,800 317,800 นาง               
นภาพร                   
ศรีโพนทัน 
นางสมนึก  
ปิ่นเพชร 

3.โครงการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน 

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

4.โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
 

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

5.โครงการส่งเสริมสมรรถภาพด้าน
กีฬา 
-  โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมสมรรถภาพด้านกีฬา 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 นาย               
ฉัตรชัย   
ตีเงิน 
นางสาว
ปฐมา  
โพธิ์แสงดา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (ต่อ) 
6. โครงการพัฒนาห้องสมุด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นางสาว 

อ าภา   
บุปผา 

รวมงบประมาณ 525,580 525,580 525,580 525,580 525,580  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปีที่ด าเนินการ หน่วยที่

รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1.โครงการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 -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.โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 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  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปีที่ด าเนินการ หน่วยที่

รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 -ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 คณะครู 

รวมงบประมาณ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  
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โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 

สรุปงบประมาณแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
 

ยุทธศาสตร์ ประมาณการงบประมาณปีที่ด าเนินการ รวม 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง 
 

203,700 203,700 203,700 203,700 203,700 1,018,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  
 

101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 505,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 400,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาส 
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

525,580 525,580 525,580 525,580 525,580 2,627,900 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 350,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 985,280 985,280 985,280 985,280 985,280 4,926,400 
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                                                                                แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

ส่วนที่ 4 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) จัดท านโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐาน
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ความต้องการของท้องถิ่น โดยมีป๎จจัยแห่งความส 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                         
ขั้นพ้ืนฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เป็นไปในทิศทางในการน าแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม                 
ตามแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ละ
ยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบถึงผลที่เกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด อันน าไปสู่การทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและแนวทางให้มีความเหมาะสมต่อไป 
  2.2 การประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินในช่วง 2 ปีแรกของแผน  คือเมื่อ
สิ้นสุดปี 2562 ทั้งนี้ เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและป๎ญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือ
การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมหากมีความจ าเป็น 
  2.3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน  เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระยะ 5 ปี เมื่อสิ้นสุดปี 2565 เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติการและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึน ตลอดช่วงเวลา 5 ป ี

3. การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา เพ่ือเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงข้อมูลสารสนเทศ                    
ที่เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 



 

 
  

 
 

 
 

ภาคผนวก 
   

    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนและจัดท าแผนปฏิบัติการ    
                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และแผนพัฒนาการศึกษา 
                     ขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
    คณะท างาน 

 
                      

 



 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 
ที่  21/2561 

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

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 
  

……………………….. 
ด้วยโรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ก าหนดปรับปรุงแผนและจัดท าแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565 ) ตามมติ                  
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561  ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการปรับปรุงแผนและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565 ) ของโรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นางสมนึก  ปิ่นเพชร ครู อันดับ ค.ศ.3 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นายวิโรชน ์ ชินพลชาย  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   รองประธานฯ 
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 

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

คณะกรรมการปรับปรุงแผนและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

1.  นางสมนึก  ปิ่นเพชร ครู อันดับ ค.ศ.3 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2.  นายวิโรชน์  ชินพลชาย  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รองประธานฯ 
3.  นางนภาพร  ศรีโพนทัน  ครู อันดับ ค.ศ. 3      กรรมการ 
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 

      มีหน้าที่  ปรับปรุงแผนและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของโรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)                  
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ 

      ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ บังเกิดผลตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่   20  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

 

                                                                
 

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

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

ที่ปรึกษาคณะท างาน 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นางสมนึก  ปิ่นเพชร  ครู อันดับ ค.ศ.3 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน   
2. นายวิโรชน ์ ชินพลชาย  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
3. นางนภาพร  ศรีโพนทัน ครู อันดับ ค.ศ. 3         

 4. นายพีระพัฒน์  โจทย์พิมาย ครู อันดับ ค.ศ. 2    

คณะท างาน 
1.  นางนภาพร  ศรีโพนทัน  ครู อันดับ ค.ศ. 3       หัวหน้าคณะท างาน 
2.  นางกนกกานต์  ยิ่งประเสริญ  ครู อันดับ ค.ศ. 3    คณะท างาน 
3.  นายพีระพัฒน์  โจทย์พิมาย  ครู อันดับ ค.ศ. 2     คณะท างาน 
4.  นายสันติ  อาสานอก   ครู อันดับ ค.ศ. 1     คณะท างาน 
5.  นางสาวสุดารัตน์  น้อมมนัส  ครู อันดับ ค.ศ. 1     คณะท างาน 
6.  นายสุริยา  สารคร   ครู อันดับ ค.ศ. 1     คณะท างาน 
7.  นางสาวอ าภา  บุปผา   ครูผู้ช่วย      คณะท างาน 
8.  นางสาวชยณัฐ  ศรีลาโพธิ์  ครูผู้ช่วย     คณะท างาน 
9.  นางสาวปฐมา  โพธิ์แสงดา  ครูผู้ช่วย     คณะท างาน 
10. นางสาวเกษมศรี  ชะลุนรัมย์  ครูผู้ช่วย     คณะท างาน 
11. นาวสาววนิดา  จะรอนรัมน์  ครูผู้ช่วย     คณะท างาน 
12.  นายฉัตรชัย  ตีเงิน   ครูผู้ช่วย     คณะท างาน 
13.  นางสาวสุภัทรา  พรมสร  ครูผู้ช่วย     คณะท างาน 
14.  นายบุญยัง  จีนเก่า   ช่างไฟฟ้า    คณะท างาน 
   

 

คณะท างาน 
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561                             

และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี 
 (พ.ศ.2561-2565) 

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วทิยาคม) 


