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โรงเรียนบ้านปราสาท 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

บทน า 
 
1.  ความเป็นมา ( ประวัติโรงเรียน ) 

โรงเรียนบ้านปราสาท  ต าบลปราสาท  อ าเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ   ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  15 
กันยายน  พ.ศ. 2477  ที่บ้านปราสาท  ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลต าบลกันทรารมย์ 2”  โดยนายเม็ง  กอง
ทรัพย์ และนายสุข  จันทร์เลิศ  เป็นผู้บริจาคที่ดินจ านวน 3 ไร่ 54 ตารางวา มอบให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนที่บ้าน
ปราสาทโดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันบริจาคไม้และอุปกรณ์ในการก่อสร้างเป็นอาคาร
เรียนไม้ขนาด 1 ห้องเรียนครึ่ง  จัดการเรียนการสอนจากชั้นประถมปีที่ 1 - 4 มีนายสงค์  ถนอม เป็นครูใหญ่
คนแรก 
 ต่อมา เมื่อวันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2486  นายสุริย์  ณุวงศ์ศรี ครูใหญ่  นายเอม  สิงหะ ครูผู้สอน และ
นายบุดดา  ภาษี  ผู้ใหญ่บ้านปราสาท พร้อมด้วยชาวบ้านเห็นว่า  สถานที่เดิมคับแคบ  ไม่สะดวกในการพัฒนา
การศึกษา  จึงร่วมกันจับจองที่ดินว่างเปล่าด้านทิศใต้ของหมู่บ้านปราสาท เนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 83.7 ตารางวา  
ร่วมกันสละแรงงานตลอดทั้งวัสดุอุปกรณ์ท าการรื้อถอนอาคารหลังเดิมมาสร้างในที่ดินแปลงใหม่เป็นที่ตั้ง
โรงเรียนบ้านปราสาทตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบัน 

การพัฒนาการจัดการศึกษามีมาโดยล าดับ  และเกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคที่ส าคัญดังนี้ 
ตาราง 1     การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ.2477 จนถึงปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. รายละเอียด 
พ.ศ. 2477 - 2517 เปิดสอนชั้นประถมปีที่ 1 - 4 (50 ปี) 
พ.ศ. 2518 - 2520 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมปีที่ 7 (2 ปี) 
พ.ศ. 2521 ใช้หลักสูตรประถมศึกษา 2521 เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
พ.ศ. 2528 เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
พ.ศ. 2536 เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พ.ศ. 2537 เปิดขยายระดับก่อนประถมศึกษา เป็นชั้นอนุบาล 1 – 2 
พ.ศ. 2544 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 
พ.ศ. 2553 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  แบ่งเป็นยุคตามนโยบายของผู้บริหาร ดังนี้  
ตาราง 2     รายช่ือผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่ พ.ศ.2477 จนถึงปัจจุบัน 

ยุค ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 
ยุคบุกเบิก นายสงค์  ถนอม  ครูใหญ่ 15 ก.ย. 2477 - 12 มิ.ย. 2482 
ยุคเปลี่ยนแปลง   นายสุริย์  ณุวงศ์ศรี ครูใหญ่  13 มิ.ย.2482 - 30 พ.ย. 2504 
ยุคปรับปรุง นายสาย  ภาษี ครูใหญ่  1 มี.ค. 2505  - 19 พ.ค. 2520 



 

 
ยุคฟ้ืนฟู นายบุญมี  มงคลสาร ครูใหญ่  20 พ.ค. 2520 - 3 มิ.ย. 2526 
ยุคดีเด่น นายบุญเกิด  บุษบงก์ อาจารย์ใหญ่ 7 ต.ค. 2526 - 30 ก.ย. 2536 
ยุคปฏิรูป นายท านุ  ไพศาลสุวรรณ ผู้อ านวยการ 1 ต.ค. 2536 - 23 ธ.ค. 2543 
ยุคพัฒนา นางสุพิชชา   ไพศาลสุวรรณ   ผู้อ านวยการ 23 ธ.ค. 2553 – ปัจจุบัน 
 

ปรัชญา อุดมการณ์ คติธรรม ค าขวัญ  สีประจ าโรงเรียน  และภารกิจสถานศึกษา ดังนี้ 
 ปรัชญา   “การศึกษาคือการพัฒนาชีวิต”  
 อุดมการณ ์ “รักโรงเรียน  รักการท างาน  รักถ่ินฐานมาตุภูมิ”  
 คติธรรม  “สุวิชโช  ชเนสุโต  โหติ   ผู้มีความรู้ดีย่อมเด่นในหมู่ชน” 
 ค าขวัญ   “กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม วัฒนธรรมล้ าค่า”  
 สีประจ าโรงเรียน   

ฟ้า - แดง  (ฟ้า > คุณธรรมหรือความร่มเย็น  แดง > เข้มแข็งหรืออบอุ่น) 
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน  “รูปปราสาทตาเล็ง ,ท้องฟ้า, ช่อล าดวน” 
 ภารกิจสถานศึกษา  

 - ภารกิจตามกฎหมาย 
 1. จัดการศึกษาให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 2. จัดการศึกษาให้บุคคลอย่างทั่วถึง  มีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมี
คุณภาพรวมทั้งจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย 
 3. จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 - ภารกิจตามนโยบาย 
 1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ  
ทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 2.  ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม  
ศักยภาพ  
 4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ  
 5.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 - ภารกิจตามมาตรฐานสถานศึกษา   
 1. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความสุจริต มีระบบบริหารจัดการตามวิถี  
พอเพียง  



 

 
 2. พัฒนาการจัดการศึกษาทุกระดับให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้และ  มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  สร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และประเทศชาติ  โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อที่หลากหลาย บูรณาการ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 4. พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพ 
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง  ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการ
จัดการศึกษา    

 
2. สภาพทั่วไป  
    2.1  ที่ตั้ง  

โรงเรียนบ้านปราสาท  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ต าบลปราสาท  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ   
รหัสไปรษณีย์ 33140 โทรศัพท์   -    โทรสาร   -    E-mail : PRASAT0112@thaimail.com 
Website :  www.thai-school.net/prasat   Facebook : โรงเรียนบ้านปราสาท สพป.ศก.3  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ   เขต 3    
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ     
เปิดสอน  ตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3   
เนื้อท่ี 18 ไร่  3  งาน  37.7  ตารางวา 
ระยะทาง    
 - ห่างจากอ าเภอขุขันธ์  โดยประมาณ    25   กิโลเมตร 
 - ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ  โดยประมาณ    75   กิโลเมตร 
 - ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฯ  โดยประมาณ  27   กิโลเมตร 

    2.2  เขตบริการของโรงเรียน 
เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน  มีเขตพ้ืนที่บริการแยกเป็นแต่ละระดับการสอน  ดังนี้ 
1. ระดับอนุบาล  ถึงประถมศึกษา   มี   3   หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านปราสาท  บ้านมะขาม  บ้านเสรี 
2. ระดับมัธยมศึกษา   มีหมู่บ้านเพ่ิมอีก   6 หมู่บ้าน   ได้แก่  บ้านกันโทรก บ้านหนองสะแกสน 

บ้านสกุล  บ้านคลองเพชรสวาย   บ้านตระกูลน้อย    และบ้านตะเคียน 

2.3  ประชากร   
ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียนบ้านปราสาท  มีประชากร  รวมทั้งสิ้น  6,149  คน  แยกเป็นชาย   

จ านวน  3,070  คน  และหญิง จ านวน  3,079 คน โดยมีประชากรวัยเรียน ( อายุ 4- 17  ปี )  ที่อาศัยอยู่ใน
เขตบริการ  จ านวน 1,287  คน  หรือร้อยละ  20.93   ของประชากรทั้งหมด   ดังตารางต่อไปนี้ 

mailto:PRASAT0112@thaimail.com
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ตาราง 3     จ านวนประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านปราสาท จ าแนกตามเพศและเขตการปกครอง 

 ต าบล / ชื่อบ้าน จ านวนประชากร  (คน) 
ชาย หญิง รวม 

บ้านปราสาท   627 607 1,234 
บ้านมะขาม   433  424  857 
บ้านเสรี 164  163  327  
บ้านกันโทรก  435  446  881  
บ้านหนองสะแกสน 219  216  435 
บ้านสกุล          335  322  657 
บ้านสะพาน 274  281  555 
บ้านบ่อทอง 348  378  726 
บ้านโคกเพชร 235  242  477 

รวมทั้งหมด 3,070   3,079 6,149   
ที่มา :ข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

จากตารางประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียนบ้านปราสาท  มีประชากร จากทั้ง 9 หมู่บ้าน ดังนี้   
บ้านปราสาท  จ านวน  1,204  คน  บ้านมะขาม จ านวน  828  คน    บ้านเสรี  จ านวน  307  คน  บ้านกันโท
รก  จ านวน  861  คน  บ้านหนองสะแกสน  จ านวน  415  คน  บ้านสกุล   จ านวน  637  คน  บ้านสะพาน   
จ านวน  545  คน  บ้านบ่อทอง  จ านวน  716   คน และบ้านโคกเพชร  จ านวน 464  คน   

2.4  ลักษณะภูมิประเทศ  (แนวการเขียน) 
ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนบ้านปราสาท สามารถสรุปโดยสังเขป ได้ดังนี้                
พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบ  (ภูเขา  ลูกคลื่นลอนลาด ลูกคลื่นลอนชัน พ้ืนที่ราบ หาดทราย ป่ายชายเลน  หรือ

พ้ืนที่ลุ่ม  ฯลฯ) 

    2.5  การคมนาคมขนส่ง    
ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านปราสาท มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ คือ เส้นทางหลวงชนบท

หมายเลข 4047 ระหว่างอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  กับอ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ตัดผ่านโรงเรียน  
ปัจจุบันนับว่า สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีเครือข่ายการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว เป็นถนนลาดยาง  มี 2 
ช่องทางการจราจร 

 
 
 
 
 
 



 

 
2.6  การเศรษฐกิจ   

สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพ้ืนที่ภายในเขตบริการของโรงเรียนบ้านปราสาท ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่  กับ
ภาคเกษตรกรรมเป็นหลักประกอบด้วย การท านา ท าไร่ พืชเศรษฐกิจ ที่ท ารายได้เข้าหมู่บ้าน ได้แก่ ข้าว  มัน
ส าปะหลัง ยางพารา  ข้าวโพด  อ้อย เป็นต้น  

ทั้งนี้  จากการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558  ซึ่งมีจ านวนประชากรที่มีงานท าและ
มีรายได้ต่อปี สูงกว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  50.00 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด คิดเป็นรายได้  เฉลี่ย
ต่อคนต่อปี   20,000 บาท  บาท  และเม่ือพิจารณาเป็นรายหมู่บ้านปรากฏผลดังนี้ 

บ้านปราสาท   เฉลี่ย/ปี   20,000   บาท      
บ้านมะขาม   เฉลี่ย/ปี   20,000   บาท        
บ้านเสรี   เฉลี่ย/ปี   15,000   บาท       
บ้านกันโทรก   เฉลี่ย/ปี   20,000   บาท     
บ้านหนองสะแกสน   เฉลี่ย/ปี   15,000   บาท     
บ้านสกุล      เฉลี่ย/ปี   15,000    บาท     
บ้านสะพาน      เฉลี่ย/ปี   15,000   บาท     
บ้านโคกเพชร   เฉลี่ย/ปี   15,000   บาท     
บ้านบ่อทอง      เฉลี่ย/ปี   20,000   บาท     

2.7 สาธารณสุข 
ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านปราสาท  มีจ านวนสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2  แห่ง  

คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปราสาท  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ่อทอง 
  

2.8 ศาสนา 
ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านปราสาท    นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 100   

 
   สรุปข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์  ปีการศึกษา 2559 
 1. เนื้อท่ีทั้งหมดของเขตบริการ                                        36,410   ตารางกิโลเมตร 
 2. ประชากรทั้งหมด (นับถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2559) 6,149  คน 

-  ชาย  (ร้อยละ 49.80 ) 3,070  คน 
-  หญิง  (ร้อยละ  50.20 ) 3,079  คน 

  หมู่บ้านที่มีประชากรมากท่ีสุด คือ 
-   บ้านปราสาท 1,204  คน 

  หมู่บ้านที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ 
-   บ้านเสรี   307  คน 



 

 
3. จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 1,158  ครัวเรือน 
4. การปกครองและการบริหาร 

-  หมู่บ้าน 9  แห่ง 
-  องค์การบริหารส่วนต าบล 1  แห่ง 

5. การศาสนา 
 จ านวนวัด 2  แห่ง 
 

2.9 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบ   

 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบที่เอ้ืออ านวย  ต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน แสดงรายละเอียด ดังตาราง 

 ตาราง 4   แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการในและนอกระบบ 
แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา 

1.ปราสาทตาเล็ง  1.ห้องสมุด 1.สวนสัตว์ศรีสะเกษ 
2.ป่าโคกเพราะ 2.ห้องคอมพิวเตอร์  2.อะควอเรียม 
3.สวนเกษตรพอเพียง บ้านมะขาม  3.ห้องศูนย์สื่อและนวัตกรรม 3.สนามกีฬาจังหวัด 
4.วัดจันทราปราสาท   4.ห้องดนตรี นาฏศิลป์ 4.น้ าตกห้วยจันทน์ 
5.อบต.ปราสาท 5.ห้องการงานอาชีพ 5.น้ าตกส าโรงเกียรติ 
6.ศพด.บ้านปราสาท 6.โรงครัว 6.เขาพระวิหารจ าลอง 
7.รพ.สต.ปราสาท 7.สวนเกษตรอินทรีย์ 7.ผามออีแดง 
8.นายราช   ไชยสาร ให้ความรู้เรื่อง กีฬา
ไทย กีฬาพ้ืนบ้าน (มวยไทย) 

8.โรงเลี้ยงไก่ 8.เขื่อนห้วยศาลา 

9.นางไพบูลย์   บุษบงก์ ให้ความรู้เรื่อง  การ
ห่อข้าวต้มผัด 

9.ป้ายนิเทศต่างๆ 9.อ่างเก็บน้ าต่างๆ 

10.นางบัวลา   หงส์ยนต์   ใหค้วามรู้เรื่อง  
การประดิษฐ์พานบายศรี 

10. ปราสาทตาเล็งจ าลอง  

11.นางประเสริฐ  สิงโต ให้ความรู้เรื่อง  การ
สาวไหม 

  

12.นายสมาน  สกุลทอง ให้ความรู้เรื่อง  
ดนตรีพื้นบ้าน (ซอกันตรึม) 

  

13.นางค าพอง   บินฑุรันท์    ให้ความรู้เรื่อง 
การท าขนมไทยพ้ืนบ้าน (ขนมเทียน,ขนม

  



 

 
ดอกจอก) 
14.นางสาวมยุรี   ทองค า   ให้ความรู้เรื่อง    
การนวดแผนไทย 

  

15.นางสนั่น  ศรีสุวรรณ  ให้ความรู้ เรื่อง    
การท าแค๊บหมูกระจก 

  

16.นางกนกพร ยาหม้อ  ให้ความรู้เรื่อง การ
ท าตะกร้าเชือกมัดฟาง 

  

17.นางฤภาภัค รัตนพันธ์ ให้ความรู้เรื่อง การ
ท าดอกไม้ผ้าใยบัว 

  

18.นายเยื้อน เกษมงคล ให้ความรู้ เรื่อง 
มัคนายก 

  

ที่มา : ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ปราสาท  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558  
 
 จากตารางโรงเรียนบ้านปราสาทมีแหล่งเรียนเรียนรู้ที่ส าคัญ   คือ ปราสาทตาเล็งองค์จริง  
ปราสาทตาเล็งจ าลอง  ป่าโคกเพราะ  วัดจันทราปราสาท  อบต.ปราสาท  ศพด.บ้านปราสาท  รพ.สต.ปราสาท  
สวนเกษตรพอเพียง บ้านมะขาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญ  นายราช   ไชยสาร  ให้ความรู้เรื่อง กีฬาไทย 
กีฬาพ้ืนบ้าน (มวยไทย)   นางไพบูลย์   บุษบงก ์ ให้ความรู้เรื่อง  การห่อข้าวต้มผัด  นางบัวลา   หงส์ยนต์   ให้
ความรู้เรื่อง  การประดิษฐ์พานบายศรี  นางประเสริฐ  สิงโต  ให้ความรู้เรื่อง  การสาวไหม  นายสมาน  สกุล
ทอง ให้ความรู้เรื่อง  ดนตรีพื้นบ้าน (ซอกันตรึม)  นางค าพอง   บินฑุรันท์    ให้ความรู้เรื่อง    การท าขนมไทย 
(ขนมเทียน,ขนมดอกจอก )   นางสาวมยุรี   ทองค า   ให้ความรู้เรื่อง    การนวดแผนไทย  นางสนั่น  ศรี
สุวรรณ  ให้ความรู้เรื่อง    การท าแค๊บหมูกระจก  นางกนกพร ยาหม้อ  ให้ความรู้เรื่อง การท าตะกร้าเชือกมัด
ฟาง  นางฤภาภัค รัตนพันธ์ ให้ความรู้เรื่อง การท าดอกไม้ผ้าใยบัว  นายเยื้อน เกษมงคล ให้ความรู้เรื่อง 
มัคนายก  นอกจากนี้ชุมชนบ้านปราสาทเป็นชุมชนชาวไทยที่มีเชื้อสายเขมรจึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่
ส าคัญ คือ  ประเพณีแซณโฎณตา บูชาบรรพบุรุษ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
การวิเคราะห์สภาพโรงเรียน ( SWOT ) 

 
การวิเคราะห์สภาพโรงเรียน ( SWOT ) 
โรงเรียนบ้านปราสาท   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
ปัจจัยภายใน ( 2S4M ) 

Strength จุดแข็ง Weakness จุดอ่อน 
Structure Structure 
1. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและบูรณาการร่วมกับการ
บริหารจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน
เนื่องจากการย้ายเข้า-ย้ายออกของครูและ
บุคลากร 
 

2. โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานเป็นระบบ 
มีความคล่องตัว เอ้ืออ านวยต่อการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

3. โรงเรียนมีนโยบายการด าเนินงานเน้นการกระจาย
อ านาจ ส่งผลให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา 

 

4. การมอบหมายงานทั้ง 4 ฝา่ยตรงกับความรู้
ความสามารถและความถนัดของผู้รับผิดชอบ ส่งผลให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

5. โรงเรียนมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศพร้อมใช้ในการ
บริหารจัดการ ส่งผลให้การบริหารงานต่างๆใน
สถานศึกษามีความรวดเร็วและมีคุณภาพ 

 

6. โรงเรียนมีการด าเนินการระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 

7. โรงเรียนมีแผนการนิเทศภายในและนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานของครูและบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้การปฏิบัติของครูมีประสิทธิภาพ 
 
 

 



 

 
Strength จุดแข็ง Weakness จุดอ่อน 

8. โรงเรียนได้รับการรับรองการประเมินภายนอก สมศ.
รอบสาม ส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากชุมชนในด้านการ
บริหารจัดการศึกษา 

 

9. โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน SAR ใน
ระดับดีทุกมาตรฐาน ส่งผลให้การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

10. โรงเรียนมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การร่วมจัดการการศึกษา ส่งผลให้ชุมชนให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาสถานศึกษาทั้งในด้านการบริหาร การ
จัดการเรียนรู้ การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เช่น 
งบประมาณ สถานที่ บุคลากร ฯลฯ 

 

11. โรงเรียนได้รับรางวัล สถานศึกษาพอเพียง 2556 , 
โรงเรียนดีประจ าต าบล , รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ส่งผลให้ได้รับการยอมรับและศรัทธา
จากชุมชน  

 

Service Service 
1.โรงเรียนให้บริการการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงทุก
ประเภท 

1.นักเรียนขาดเรียนเพราะการอพยพตามผู้ปกครอง
ส่งผลให้มีอัตราการออกกลางคันทุกปี 

2.โรงเรียนมีการบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น โดยการส่งเสริมโครงงานงาน
อาชีพในท้องถิ่นให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอย่าง
หลากหลาย 

2.นักเรียนบางส่วนอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย จึงไม่ได้
รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลให้นักเรียน
ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

3.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
สุนทรียภาพให้นักเรียนอย่างหลากหลาย ส่งผลให้
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

3.นักเรียนอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนช่วยต้อง
ท างานหาเงินจึงขาดเรียนบ่อย 

4.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในและใช้งานอย่างคุ้มค่า 
ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติจริง 

4.นักเรียนมัธยมเป็นก าลังส าคัญในการหารายได้
เสี่ยงต่อการออกกลางคัน 

5.นักเรียนสามารถใช้ภาษาเขมรในการสื่อสารได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

5.ผลการทดสอบระดับประทศ O-NET ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
ปีที่ผ่านมา ต่ ากว่าระดับประเทศ  



 

 
Strength จุดแข็ง Weakness จุดอ่อน 

6.นักเรียนมีทักษะการท างานด้านการเกษตรและการ
พ่ึงตนเอง 

6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ NT ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีทีผ่่านมา ต่ ากว่า
ระดับประเทศ 

7.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาหาความรู้โดย
เฉพาะงานส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมลดเวลาเรียน 

7.แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาไม่เพียงพอ แหล่ง
เรียนรู้ที่มียังไม่ได้มาตรฐาน ท าให้การเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายในของนักเรียนยังไม่ได้คุณภาพ 

8.นักเรียนที่จบการศึกษามีทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 
ทักษะ 

8.ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ไม่เพียงพอใน
การใช้งานในโรงเรียน 

Man Man 
1.ผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผู้น า เป็น
ผู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน 

1.ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ครบเกณฑ์ ส่งผลให้ครูมีภาระ
งานสอนและงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบมากเกินไป 

2.ผู้บริหารบริหารการใช้จ่ายงบประมาณด้วยหลัก    
ธรรมาภิบาล ท าให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ชัดเจน 
ตรวจสอบได้ และการด าเนินงานในสถานศึกษามีความ
โปร่งใส  เชื่อถือได้ 

2.ครูและบคุลากรขาดทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษต่ ากว่าระดับประเทศ 
 

3.บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงาน 
ส่งผลให้ด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.ครูวิชาเอกภาษาอังกฤษขาดแคลนครูสอนไม่ตรง
ตามวิชาเอก 

4.บุคลากรส่วนใหญ่ มีความรู้ความสามารถและความ
ถนัด มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มี
การอุทิศตน เสียสละ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนรู้ 

4.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาขาด
ทักษะการวิจัยเชิงลึก ส่งผลให้ขาดนวัตกรรมการ
พัฒนาโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 

M0ney Money 
1.การใช้จ่ายงบประมาณมีความถูกต้อง ชัดเจน 
ตรวจสอบได้ ส่งผลให้การด าเนินงานมีความโปร่งใส 
เชื่อถือได้ 

1.งบประมาณท่ีได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่
เพียงพอ ส่งผลให้ขาดสภาพคล่องในการบริหาร
จัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน 

Material Material 
1.โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการงานอาชีพ ในการใช้
จัดการเรียนการสอน นักเรียนเรียนรู้ปฏิบัติจริง 

1.ห้องปฏิบัติการที่มีอยู่มีความเก่า ทรุดโทรม วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องช ารุด เสียหาย ใช้การไม่ได้ 
ส่งผลให้การเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 



 

 
Strength จุดแข็ง Weakness จุดอ่อน 

2.โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.ไม่มีห้องปฏิบัติการทางภาษา ส่งผลให้การเรียนรู้
นักเรียนด้านภาษาไม่มีประสิทธิภาพ 

2.โรงเรียนสื่อ นวัตกรรมที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ขาดแคลนสื่อและนวัตกรรมส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 4.ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมโครงงาน
อาชีพและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

Management Management 
1.การบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย ส่งผลให้
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

 

 
การวิเคราะห์สภาพโรงเรียน ( SWOT ) 
ปัจจัยภายนอก (STEP) 
โอกาส Opportunity อุปสรรค Threat 
Socio-culture Socio-culture 
1.ประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอัตรา
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี ส่งผลให้โรงเรียนมีนักเรียน
ในระดับปฐมวัยสูงขึ้นทุกปี 

1.สภาพการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของนักเรียนตาม
ผู้ปกครอง  ท าให้การเรียนของนักเรียนไม่ต่อเนื่อง 

2.ชุมชนในเขตบริการเป็นสังคมการเกษตร ส่งผลให้
นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะชีวิตในการท าเกษตรและ
ด ารงชีวิตในสังคมได้ 

2.การใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันท าให้การสื่อสารโดยภาษาไทยไม่มี
ประสิทธิภาพ 

3.ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และมีการ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของบรรพบุรุษสืบทอดกันมา
กลายเป็นประเพณีส าคัญท่ีมีคุณค่าทางจิตใจต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น ส่งผลให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษาและมีกิจกรรมการอนุรักษ์สืบทอด
วัฒนธรรมอันดีงามเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

3.มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดท าให้นักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษามีความเสี่ยงในการขายและ
เสพยาเสพติด 

4.ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนมีกลุ่มพัฒนางาน
อาชีพ ส่งผลให้สถานศึกษาสร้างความร่วมมือในการ
จัดท าโครงการ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ และโครงงาน
อาชีพต่างๆแก่นักเรียน 

 



 

 
Technological Technological 
1.ชุมชนใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารที่ทันสมัย มีการใช้ทั้ง 
wifi , facebook , line , website แพร่หลาย 

1.นักเรียนมีความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีเกินความ
จ าเป็น 

2.โรงเรียนใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม
ของโรงเรียน และติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง 

2.นักเรียนมีความเสี่ยงในการเสพติดสื่อโซเชียลท า
ให้สมาธิสั้น ผลการเรียนลดลง 

Economic Economic 
 1.สภาพเศรษฐกิจในชุมชน ประชากรส่วนใหญ่มี

ฐานะทางยากจน ส่งผลให้ชุมชนขาดแคลน
งบประมาณในการสนับสนุนการระดมทรัพยากร
เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

Political and Legal   Political and Legal   
 1.ความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่นมีความชัดเจน

ท าให้การพัฒนาการศึกษาไม่เกิดประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 

 
บริบทของโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านปราสาท  ตั้งอยู่ ม. 2 ต าบลปราสาท อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นโรงเรียนขยาย
โอกาส  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืน
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อ านวยการโรงเรียน  นางสุพิชชา  ไพศาลสุวรรณ รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน นางพรพิมาล  แก้วธรรม  โรงเรียนบ้านปราสาทมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 
23  คน นักเรียนทั้งสิ้น 360 คน 
 
ด้านการบริหารจัดการ 
 ผู้บริหารมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด าเนินงานโดยเน้นการ
กระจายอ านาจ มีการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีภาวะผู้น า เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านปราสาทเป็น
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ จนได้รับรางวัลในหลายๆ ด้าน นั่นคือ ใน ปี 2555 ได้รับรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย  ,  ปี 2555  ได้รับรางวัลโรงเรียนดีประจ าต าบล, ในปี 2555 ได้รับการรับรองรองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  รอบสาม , ปี 2556 ได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใน ปี 2557 ได้รับรางวัล
โรงเรียนสุจริต ส่งผลให้โรงเรียนบ้านปราสาทได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชน และท้องถิ่น 
 



 

 
ด้านโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านปราสาทตั้งอยู่ในชุมชนเขตบริการ 3 หมู่บ้านคือ บ้านปราสาท  บ้านมะขามและ บ้านเสรี 
โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีความร่มรื่นสวยงาม อาคารเรียน อาคาร
เอนกประสงค์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีความปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ และแหล่งเรียนรู้ด้าน ICT   
ด้านบุคลากร 
 โรงเรียนบ้านปราสาท มีจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 23 คน ที่มีความรู้
ความสามารถความถนัด และความเข้าใจในวิชาที่สอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการเสียสละเวลา อุทิศตน มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 15  
คน ซึ่งครูและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
ด้านนักเรียน 
 นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนเกษตรกรรม เป็นผู้มีความใฝ่เรียนรู้ ต้องการแสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาตนอยู่เสมอ นอกจากนี้นักเรียนยังมีเจคติที่ดีต่อการศึกษา มีความต้องการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป  
ด้านชุมชน สภาพสังคม รวมถึง อบต อบจ 
 ชุมชนในเขตบริการเป็นสังคมการเกษตรมีความเป็นอยู่แบบพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
คือปราสาทตาเล็ง  และประเพณีวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสืบทอดกันนาน คือ ประเพณีแซนโฎนตา มีป่าชุมชนที่
มีคุณค่าทางจิตใจของประชาชนในท้องถิ่น คือ ป่าโคกเพราะ  ภายในชุมชนมีวิทยากรท้องถิ่น มีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 



 

 
 
กระทรวงศึกษาธิการ  
วิสัยทัศน์ (VISION)   
   
 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เป็นก าลังคน ที่มี
ทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  
 
พันธกิจ (MISSION)   

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล  
2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  
3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพก าลังคน   
5. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม  

 
เป้าประสงค์หลัก  

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น  
2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
3. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการกระจาย  

อ านาจสู่ภูมิภาค  
4. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  
5. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพ้ืนที่และประเทศ  
6. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม        

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความ     

ต้องการของการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  



 

 
 
วิสัยทัศน์ (VISION)   

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
พันธกิจ (MISSION)   

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง 

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 
 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ 
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ  และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม  มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มี
ส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้ เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่  จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ ใน 
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ 
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม  ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 



 

 
7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและการ

จัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

 
กลยุทธ์ (STRATEGY)   

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อม 

ล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

วิสัยทัศน์ 

    ภายในปี 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 บริหารและจัดการศึกษาได้
ทั่วถึงและมีคุณภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานที่เน้นหลักการมีส่วนร่วมและหลัก
ความรับผิดชอบ 
     2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
     3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในทุกด้านตามนโยบายพื้นฐาน
ความเป็นไทย 
 
เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีรากฐานทางสุขภาพอนามัย บุคลิกภาพ และพัฒนาการทางสมองพร้อมที่จะ
เรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 

2. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นคนดี มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

          4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการท างาน 



 

 
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานความซื่อสัตย์ 
สุจริตและความเป็นไทย 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐานส านักงานระดับดีเยี่ยม 
 

ยุทธ์ศาสตร์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 

ค่านิยม  
มีวินัย ใส่ใจบริการ ต้านทุจริต คิดเป็นระบบ พบความพอเพียง 

 
จุดเน้นนโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3สนองนโยบายรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้แก่ 

1. อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
2. มีทักษะชีวิต/สังคม ชุมชน 
3. จัดการเรียนการสอนตรงตามศักยภาพของผู้เรียน 
4. BBL (Brain-Based Learning) 
5. เศรษฐกิจพอเพียง 
6. ยกระดับ O-net, NT 
7. น้อมน ากระแสพระราชด ารัสมาปฏิบัติในการจัดการศึกษาให้ครบถ้วน 
8. PLC (Professional Learning Community) 

 
 
 
จุดเน้นนโยบายของนายไพบูลย์ ศรีสุธรรมผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 3 



 

 
ถูก ชอบ กรอบเวลา ทั้งด้านวิชาการ การเงิน บุคคล งบประมาณและการบริหารทั่วไป 

- ถูก คือ ตามสภาพปัจจุบัน ปัญหาตามแผนงานโครงการตามความต้องการเป้าหมาย 
- ชอบ คือ หลักวิชาการ ระเบียบและกฎหมาย 
- กรอบเวลา คือ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทันเวลาและรอบเวลา 

 
โรงเรียนบ้านปราสาท ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
 
วิสัยทัศน์ (VISION)   

โรงเรียนบ้านปราสาท  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น    โดยครูมืออาชีพ  และผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 
พันธกิจ (MISSION)   

1. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความสุจริต มีระบบบริหารจัดการตามวิถีพอเพียง  
2. พัฒนาการจัดการศึกษาทุกระดับให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  สร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่ตอบสนองความ

ต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และประเทศชาติ  โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อที่หลากหลาย บูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4. พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพ 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง  ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการ

จัดการศึกษา   
เป้าประสงค์  

1. สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความสุจริต มีระบบบริหารจัดการตามวิถีพอเพียง 
2. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานและเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีในสังคม 
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



 

 
ยุทธ์ศาสตร์     
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ค่านิยม     

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รู้จักการเคารพนบน้อม 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน   
 วิถีชีวิตเศรษฐกจิพอเพียง 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน    

ยิ้มไหว้ ทักทายกัน 
 
 
 
 
 



 

 
ความเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์

โครงการ 

1) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการตามวิถีพอเพียง      2) พัฒนาการจัดการศึกษาทุกระดับให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษาขัน้
พื้นฐาน  
3) จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  บูรณาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   4) พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา  5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และมีความสัมพันธ์ที่ดี

1)สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   2)นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   3)ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา มีความเป็น
มืออาชีพในการปฏิบัติงานและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม   4)ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

-โครงการวัดผลประเมินผลการศึกษา -โครงการโรงเรียน 1 ต าบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ 
-โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  -โครงการงานแนะแนว/ทุนการศึกษา 
-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  -โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  
-โครงการถนนคนอ่านและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด -โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O – NET, NT,RT,ข้อสอบ
กลาง) 
-โครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House  -โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัย 
-โครงการสานพลังประชารัฐ    -โครงการกิจกรรมวันส าคัญ  -โครงการสหกรณ์
ร้านค้า 
-โครงการกีฬาต้านยาเสพติด   -โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  -โรงเรียนสี
ขาว 
-โครงการวินัยและประชาธิปไตยในโรงเรียน -โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

-โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  -โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
-โครงการส่งเสริมพัฒนาห้องสื่อ/ห้องคอม จัดหาใช้สื่อเทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน -โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
-โครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
-โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) -โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
-โครงการโรงเรียน 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
-โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“โรงเรียนสุจริต” -โครงการค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟ้า, น้ าประปา) 
-โครงการบริหารงานงบประมาณการเงินและพัสดุ 
-โครงการซ่อมแซมวัสดุ –ครุภัณฑ์  -โครงการปัจจัยพื้นฐานสร้างคุณภาพ
ชีวิต 
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ -โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 
-โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ -โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

-โครงการวัดผลประเมินผลการศึกษา  -โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ 
-โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House)  -โครงการโรงเรียน
ประชารัฐ 
-โครงการโรงเรียน 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
-โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ  -โครงการสถานศึกษา
พอเพียง 
-โครงการพัฒนาศักยภาพครูฯ  -โครงการทัศนศึกษาดูงานครูฯ 
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฯ 
-โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโครงการพัฒนาสุขภาพ
อนามัย 
-โครงการส่งเสริมพัฒนาห้องสื่อ/ห้องคอมฯ -โครงการกิจกรรมวัน
ส าคัญ 
-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ -โครงการกีฬาต้านยาเสพ
ติด 
-โครงการถนนคนอ่านและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 

วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านปราสาท  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรมตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น    โดยครูมืออาชีพ  
และผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ 

พันธกิจ 



 

 
ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และจุดเน้นตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

 

กลยุทธ ์

ข้อมูลปฐีาน (ปีการศึกษา 2561) เป้าหมาย
ความส าเร็จ               

(ปีการศึกษา 2561-
2564) 

 

ประเทศ สพฐ. จังหวัด 
สพป.ศรีสะ
เกษ เขต 3 

โรงเรียน 

1.ผลสัมฤทธิก์ารทดสอบระดับชาติ 
1.1 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
          ความสามารถด้านคณติศาสตร ์
          ความสามารถด้านภาษาไทย 
           
 

 
 

44.94 
46.46 

 
 
- 
- 

 
 

45.47 
46.20 

 

 
 

- 
-. 
 

 
 

51.04 
49.52 

 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

 

     
1.2. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 
          ภาษาไทย 
          คณิตศาสตร ์
          วิทยาศาสตร ์
          สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
          ภาษาอังกฤษ 
          สุขศึกษาฯ 
          ศิลปะ 
          การงานอาชีพฯ 
 

 
 

49.07 
37.90 
35.55 

- 
34.42 

- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

47.86 
30.50 
33.55 

- 
29.98 

- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

47.05 
24.75 
29.00 

- 
27.88 

- 
- 
- 

 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

 



 

 

กลยุทธ ์

ข้อมูลปฐีาน (ปีการศึกษา 2561) เป้าหมาย
ความส าเร็จ               

(ปีการศึกษา 2561-
2564) 

ประเทศ สพฐ. จังหวัด 
สพป.ศรีสะ
เกษ เขต 3 

โรงเรียน 

      
1.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
          ภาษาไทย 
          คณิตศาสตร ์
          วิทยาศาสตร ์
          สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
          ภาษาอังกฤษ 
          สุขศึกษาฯ 
          ศิลปะ 
          การงานอาชีพฯ 
 

 
 

55.14 
26.73 
30.07 

- 
3.25 

- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

53.47 
23.63 
29.26 

- 
29.99 

- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
 

56.10 
24.00 
31.36 

- 
29.10 

- 
- 
- 

 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

 

1.3 ร้อยละของเด็กอ่านออก  
(ป.1-ป.3) 

N/A N/A N/A  96.00 
(72คน) 

ร้อยละ 100 

1.4 ร้อยละของเด็กเขียนได ้
(ป.1-ป.3) 

N/A N/A N/A  85.33 
(64คน) 

ร้อยละ 100 

1.5 ร้อยละของเด็กอ่านคล่อง 
(ป.4-ป.6) 

N/A N/A N/A  85.72 
(75คน) 

ร้อยละ 95 

1.6 ร้อยละของเด็กเขียนคล่อง 
(ป.4-ป.6) 
 

N/A N/A N/A  85.72 
(75คน) 

ร้อยละ 95 



 

 

กลยุทธ์ 

ข้อมูลปฐีาน (ปีการศึกษา 2561) เป้าหมาย
ความส าเร็จ               

(ปีการศึกษา 2561-
2564) 

ประเทศ สพฐ. จังหวัด 
สพป.ศรีสะ
เกษ เขต 3 

โรงเรียน 

1.5 ร้อยละของเด็กออกกลางคันลดลง N/A N/A N/A  0.28 ร้อยละ 0 
1.6 อัตราการเข้าเรียน N/A N/A N/A ร้อยละ 88.30 

(50,981 คน) 
ร้อยละ 
27.71 

(352คน) 

ร้อยละ 50 

1.7 อัตราการจบการศึกษา N/A N/A N/A  95.05 
(105คน) 

ร้อยละ 100 

1.8 อัตราการเรยีนต่อ N/A N/A N/A  ร้อยละ 
95.23 

(100 คน) 

ร้อยละ 100 

2. การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
     1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได ้
 

N/A N/A N/A  ดีเลิศ ดีเยี่ยม 

     1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณไ์ด้ N/A N/A N/A  ดีเลิศ ดีเยี่ยม 
     1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกทีด่ีของสังคม N/A N/A N/A  ดีเลิศ ดีเยี่ยม 
     1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคดิพื้นฐานและ
แสวงหาความรูไ้ด ้
 
 

N/A N/A N/A  ดีเลิศ ดีเยี่ยม 



 

 

กลยุทธ ์

ข้อมูลปฐีาน (ปีการศึกษา 2561) เป้าหมาย
ความส าเร็จ               

(ปีการศึกษา 2561-
2564) 

ประเทศ สพฐ. จังหวัด 
สพป.ศรีสะ
เกษ เขต 3 

โรงเรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.1 มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบรบิทของ
ท้องถิ่น 

N/A N/A N/A  ดีเลิศ ดีเยี่ยม 

   2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน N/A N/A N/A  ดีเลิศ ดีเยี่ยม 

   2.3 ส่งเสรมิให้ครมูีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ N/A N/A N/A  ดีเลิศ ดีเยี่ยม 

   2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพียงพอ N/A N/A N/A  ดีเลิศ ดีเยี่ยม 

   2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนบัสนุนการ
จัดประสบการณ ์

N/A N/A N/A  ดีเลิศ ดีเยี่ยม 

   2.6 มีระบบบริหารคณุภาพที่เปดิโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม N/A N/A N/A  ดีเลิศ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ       
   3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

N/A N/A N/A  ดีเลิศ ดีเยี่ยม 

   3.2 สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณต์รง เล่น และปฏบิัติอยา่งมีความสุข N/A N/A N/A  ดีเลิศ ดีเยี่ยม 
   3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย N/A N/A N/A  ดีเลิศ ดีเยี่ยม 
   3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

N/A N/A N/A  ดีเลิศ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน N/A N/A N/A  ปานกลาง ดีเยี่ยม 
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน N/A N/A N/A  ดีเลิศ ดีเยี่ยม 



 

 

กลยุทธ ์

ข้อมูลปฐีาน (ปีการศึกษา 2561) เป้าหมาย
ความส าเร็จ               

(ปีการศึกษา 2561-
2564) 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
     2.1 มีเป้าหมาย วิสยัทัศน ์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  N/A N/A N/A  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา N/A N/A N/A  ดีเลิศ ดีเยี่ยม 
     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผูเ้รียนรอบด้าน ตาม
หลักสตูรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

N/A N/A N/A  ดีเลิศ ดีเยี่ยม 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  N/A N/A N/A  ดีเลิศ ดีเยี่ยม 
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

N/A N/A N/A  ดีเลิศ ดีเยี่ยม 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการ
จัดการเรียนรู ้

N/A N/A N/A  ดีเลิศ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     3.1 จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง  N/A N/A N/A  ดีเลิศ ดีเยี่ยม 
     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ N/A N/A N/A  ดีเลิศ ดีเยี่ยม 
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก N/A N/A N/A  ดีเลิศ ดีเยี่ยม 
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน     ดีเลิศ ดีเยี่ยม 
     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

    ดีเลิศ ดีเยี่ยม 

 
 
 



 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 - 2564 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย 
(มาตรฐานภายใน) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 
และ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี

2563 
ปี

2564 
 
 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 80 82 83 85 โครงการโรงเรียน 1 ต าบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ 
โครงการสานพลังประชารัฐ 
โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
โครงการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
โครงการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โรงเรียนสุจริต) 
โครงการงานแนะแนว/งาน
ทุนการศึกษา 
โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
โรงเรียนศีล 5 
โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open 
House) 

๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

    

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

    

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 

    

๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร     
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบ
วัดระดับชาติ 

    

๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 
 
 
 
 
 

    



 

 
เป้าประสงค์/เป้าหมาย 

(มาตรฐานภายใน) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ตัวบ่งช้ี) 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 

และ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 85 90 95 100 โครงการส่งเสริมพัฒนาห้องสื่อ/ห้อง
คอม จัดหาใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
โครงการถนนคนอ่านและส่งเสริมการใช้
ห้องสมุด 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบระดับชาติ  
(O – NET, NT,RT,ข้อสอบกลาง) 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภายในโรงเรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการโรงเรียน 1 ต าบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ 
โครงการสานพลังประชารัฐ 
โครงการงานงบประมาณ 

๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

    

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย     
๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความ
หลากหลาย 

    

๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 

    

มาตรฐานที่ ๒  
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

85 90 95 100 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

85 90 95 100 

๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

    

๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ     

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 



 

 
เป้าประสงค์/เป้าหมาย 

(มาตรฐานภายใน) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ตัวบ่งช้ี) 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 

และ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ 

    
โครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร
นอกสถานศึกษา 
โครงการบ ารุงขวัญและก าลังใจ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภายในโรงเรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/
อาคารประกอบ 
โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา
และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
ปรับปรุงระบบสารบรรณโรงเรียน 
โครงการพัฒนาคุณธรรม/จริยธรรม 
โครงการสหกรณ์ร้านค้า 
โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียน 
โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสริม 

๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 

    

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

85 90 95 100 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 

85 90 95 100 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม 

85 90 95 100 

๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น 

85 90 95 100 

๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 
 

85 90 95 100 



 

 
เป้าประสงค์/เป้าหมาย 

(มาตรฐานภายใน) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ตัวบ่งช้ี) 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 

และ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(นม) 
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน 
โครงการวินัยและประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการเกษตรพอเพียงตามแนววิถีพ่อ
เพ่ืออาหารกลางวัน 
โครงการปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 
โครงการประเมินกิจกรรมลูกเสือ 
-เนตรนารี 
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
โครงการโรงเรียนสีขาว 
โครงการรถรับส่งนักเรียน 



 

 
เป้าประสงค์/เป้าหมาย 

(มาตรฐานภายใน) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(ตัวบ่งช้ี) 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กลยุทธ์ระดับองค์กร (โรงเรียน) 

และ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน (โครงการ) 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี
2563 

ปี
2564 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

85 90 95 100 
    โครงการประกันคุณภาพภายใน 



 

 

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 

  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2564  เป็นไปตามทิศทางที่ตั้งไว้ เกิด
ผลสัมฤทธิ์  และวัดผลได้   จึงได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี (Annual  review) เป็นการติดตามความก้าวหน้าของ
ตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์  เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดข้ึนจริง เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนด อันจะ
น าไปสู่การทบทวน ปรับปรุง แก้ไข โครงการ/กิจกรรม  ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
  2. การประเมินผลในระยะครึ่งแผน (Mid –term evaluation) เป็นการประเมินผลในช่วงปี
แรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2562  ทั้งนี ้เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง
ทบทวนกลยุทธ์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หรือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสม  
  3. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผล
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ 2564 เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
   1.1  นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธาน 
   1.2  นายสุบรรณ นันทะชาติ ประธานกรรมการสถานศึกษา รองประธาน 
   1.3  คณะกรรมการสถานศึกษา     กรรมการ 
   1.4  นางพรพิมาล  แก้วธรรม รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
 1.5  นายวีระพงษ์  เดชพันธ์ ครู  ช านาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะท างาน 
   2.1 นางพรพิมาล  แก้วธรรม รองผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธาน 
 2.2 นางฤภาภัค รัตนพันธ์  ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 2.3 นางนวลจันทร์  จันดาบุตร ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 2.4 นายประจวบ  ประเสริฐโถ ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ  
 2.5 นางสาวทัศนีย์ สมศรี  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
 2.6 นายสนิท ศิริมานพ  คร ู    กรรมการ 
 2.7 นางเดชา  เสียงเพราะ ครชู านาญการ   กรรมการ  
 2.8 นางสาววัลลภา ภักดี  ครผูู้ช่วย     กรรมการ 
 2.9 นางสาวเมธาวี  ทองพา คร ู    กรรมการ 
 2.10 นางยุภาพร  คงปัญญา ครูช านาญการ   กรรมการ 
 2.11 นางสาวสุภาวดี โจระสา คร ู    กรรมการ 
 2.12 นางสาวรัตติยา  พันยา คร ู    กรรมการ 
 2.13 นายบวรเกียรติ สุนสาย คร ู    กรรมการ 
 2.14 นางสาวเกวลี ด้วงนิล คร ู    กรรมการ 
 2.15 นางสาวสุนทรีย์ สุพรรณ พนักงานราชการ   กรรมการ 
 2.16 นางสาวเทวี  จันทร์นัน พนักงานราชการ   กรรมการ 
 2.17  นายวีระพงษ์  เดชพันธ์ ครชู านาญการ       กรรมการและเลขานุการ 
 2.18 นางสาวนิตยา  ใจธรรม คร ู          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.19 นางสาวพรพิมล สุทธิธรรม คร ู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.20 นายศิฑา เทภูเขียว  ครูผู้ช่วย        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.21 นางสาวผ่องศรี จันทร์สุข เจ้าหน้าที่ธุรการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



 

 

วิเคราะห์ /สังเคราะห์ / จัดท า เอกสาร  รูปเล่ม 
   3.1  นางพรพิมาล  แก้วธรรม รองผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธาน 
 3.2  นายศิฑา เทภูเขียว  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
 3.3  นางสาวนิตยา  ใจธรรม คร ู         กรรมการ 
 3.4  นางสาวรัตติยา  พันยา คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
 3.5  นางสาวพรพิมล สุทธิธรรม คร ู               กรรมการและเลขานุการ 
 3.6 นางสาวผ่องศรี จันทร์สุข เจ้าหน้าที่ธุรการ              กรรมการแลผู้ช่วยเลขานุการ 
 

********************************************************** 
 


