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บทที่  1 
บทน า 

 
1.ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.1  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. รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง 
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 
ที่มา :แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนบ้านปราสาท 2564  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  แบ่งเป็นยุคตามนโยบายของผู้บริหาร ดังนี้  

ตาราง 2 รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่ 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 
ที่มา :แผนปฏิบตัิการโรงเรยีนบ้านปราสาท 2564  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
1.2 ปรัชญา อุดมการณ์ คติธรรม ค าขวัญ  สีประจ าโรงเรียน   

 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” 
 อัตลักษณ์ของโรงเรียน “ วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 
1.3 ภารกิจสถานศึกษา  
 

 ภารกิจตามกฎหมาย 
 1. จัดการศึกษาให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 2. จัดการศึกษาให้บุคคลอย่างทั่วถึง  มีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมี
คุณภาพรวมทั้งจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย 
 3. จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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 ภารกิจตามนโยบาย 

 1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ  
ทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 2.  ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
 4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
 5.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

 ภารกิจตามมาตรฐานสถานศึกษา   
 1. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความสุจริต มีระบบบริหารจัดการตามวิถี  
พอเพียง  
 2. พัฒนาการจัดการศึกษาทุกระดับให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  สร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และประเทศชาติ  โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อที่หลากหลาย บูรณาการตามหลัก
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 

mailto:PRASAT0112@thaimail.com
http://www.thai-school.net/prasat
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     - 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 มีหมู่บ้านเพิ่มอีก 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 

ตาราง 3 แสดงจ านวนประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านปราสาท จ าแนกตามเพศและเขตการปกครอง 

 ต าบล / ชื่อบ้าน จ านวนประชากร  (คน) 

ชาย หญิง รวม 
บ้านปราสาท   631  632 1,263 

บ้านมะขาม   422  427 849 

บ้านเสรี 165 165  330  
บ้านกันโทรก  462  465 927  

บ้านหนองสะแกสน 243  221  464 
บ้านสกุล          311 314  625 

บ้านสะพาน 280  298  578 

บ้านบ่อทอง 329  323  652 
บ้านโคกสวาย 229 237 461 

รวมทั้งหมด 3,072   3,082 6,149   
ที่มา :ข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   

จากตารางประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียนบ้านปราสาท  มีประชากร จากทั้ง 9 หมู่บ้าน ดังนี้   
บ้านปราสาท จ านวน  1,263  คน  บ้านมะขาม จ านวน  849  คน  บ้านเสรี  จ านวน  330  คน  บ้านกันโท
รก  จ านวน  927  คน  บ้านหนองสะแกสน  จ านวน  464  คน  บ้านสกุล   จ านวน  625  คน  บ้านสะพาน   
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จ านวน  578  คน  บ้านบ่อทอง จ านวน  652 คน และบ้านโคกสวาย  จ านวน 461 คน รวมทั้งสิ้น  6,149  
คน   

2.4  ลักษณะภูมิประเทศ   
ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนบ้านปราสาท สามารถสรุปโดยสังเขป ได้ดังนี้                
พ้ืนที่เป็นพื้นที่ราบ  (ภูเขา  ลูกคลื่นลอนลาด ลูกคลื่นลอนชัน พ้ืนที่ราบ หาดทราย ป่ายชายเลน  หรือ

พ้ืนที่ลุ่ม  ฯลฯ) 

2.5  การคมนาคมขนส่ง    
ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านปราสาท มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ คือ เส้นทางหลวงหมายเลข 

2201 และเส้นทางหลวงชนบทหมายเลข 4047 ระหว่างอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  กับอ าเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์ ตัดผ่านโรงเรียน  ปัจจุบันนับว่า สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีเครือข่ายการคมนาคมสะดวก
และรวดเร็ว เป็นถนนลาดยาง  มีช่องทาง 2 ช่องทางการจราจร 

 

2.6  เศรษฐกิจ   
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพ้ืนที่ภายในเขตบริการของโรงเรียนบ้านปราสาท ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับ

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

ทั้งนี้  จากการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี 2563  ซึ่งมีจ านวนประชากรที่มีงานท าและ
มีรายได้ต่อปี เฉลี่ยต่อคนต่อปี   30,000 บาท  บาท ประมาณ 2,500  บาท/เดือน/คน  

2.7 สาธารณสุข 
ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านปราสาท  มีจ านวนสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2  แห่ง  

คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปราสาท  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ่อทอง 
 

2.8 ศาสนา 
ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านปราสาท    นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 100   มีวัดและส านัก

สงฆ์ ในเขตต าบลปราสาท จ านวน 6 แห่ง 
 

2.9 สรุปข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์   
 1. เนื้อท่ีทั้งหมดของเขตบริการ                                         36,410   ตารางกิโลเมตร 
 2. ประชากรทั้งหมด (นับถึง เดือนมีนาคม 2561) 6,149  คน 

-  ชาย  (ร้อยละ 49.92 ) 3,072  คน 
-  หญิง  (ร้อยละ  50.08 ) 3,082  คน 

  หมู่บ้านที่มีประชากรมากท่ีสุด คือ 
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-   บ้านปราสาท 1,263  คน 

  หมู่บ้านที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ 
-   บ้านเสรี   330  คน 

3. จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 1,339  ครัวเรือน 
4. การปกครองและการบริหาร 

-  หมู่บ้าน 9  แห่ง 
-  องค์การบริหารส่วนต าบล 1  แห่ง 

5. การศาสนา  จ านวนวัด 6  แห่ง 
 

2.10 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบ   

 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบที่เอ้ืออ านวยต่อ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน แสดงรายละเอียด ดังตารางแสดงแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ

ใช้แหล่งวิชาการในและนอกระบบ 

ตาราง 4 แสดงแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในและนอกระบบ 

แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา 

1.ปราสาทตาเล็ง  1.ห้องสมุด 1.สวนสัตว์ศรีสะเกษ 
2.ป่าโคกเปราะ 2.ห้องคอมพิวเตอร์  2.อะควอเรียมศรีสะเกษ 

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.ป้ายนิเทศต่างๆ 7.ผามออีแดง 
8.นายราช   ไชยสาร ให้ความรู้เรื่อง กีฬา
ไทย กีฬาพ้ืนบ้าน (มวยไทย) 

8.ห้องกิจการนักเรียน 8.เขื่อนห้วยศาลา 

9.นางไพบูลย์ บุษบงก์ ให้ความรู้เรื่อง  การ
ห่อข้าวต้มผัด ( อันซอม ) 

9.ห้องสภานักเรียน 9.อ่างเก็บน้ าต่างๆ 

10.นางบัวลา   หงส์ยนต์   ใหค้วามรู้เรื่อง  
การประดิษฐ์พานบายศรี 

10.ห้องวิทยาศาสตร์ 10.วัดพระธาตุเรืองรอง 

11.นางประเสริฐ  สิงโต ให้ความรู้เรื่อง  การ
สาวไหม 

11.ห้องปฏิบัติการ 
ทรูปลูกปัญญา 

11.วัดสุพรรณหงส์ 

12.นายสมาน  สกุลทอง ให้ความรู้เรื่อง  12. ปราสาทตาเล็งจ าลอง 12.ปราสาทหินสระก าแพง 
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ดนตรีพื้นบ้าน (ซอกันตรึม) 

13.นางค าพอง   บินฑุรันท์    ให้ความรู้เรื่อง 
การท าขนมไทยพื้นบ้าน  

13.สวนเกษตรพอเพียง 13.ศูนย์ราชการต่างๆ เช่น 
ศาลากลาง / ศาล  

14.นางสาวมยุรี   ทองค า   ให้ความรู้เรื่อง    
การนวดแผนไทย ดนตรีไทย 

14.โรงเลี้ยงไก่ 14.สวนผลไม้ต่างๆ 

15.นางสนั่น  ศรีสุวรรณ  ให้ความรู้ เรื่อง    
การท าแค๊บหมูกระจก 

15.นาข้าว  

16.นางกนกพร ยาหม้อ  ให้ความรู้เรื่อง การ
ท าตะกร้าเชือกมัดฟาง 

16.สวนกล้วย / สวนแก้วมังกร  

17.นางฤภาภัค รัตนพันธ์ ให้ความรู้เรื่อง การ
ท าดอกไม้ผ้าใยบัว 

17.โรงธนาคารขยะ  

18.นายเยื้อน เกษมงคล ให้ความรู้เรื่อง การ
เป็นมัคนายก 

18.แปลงผักสวนครัวสมุนไพร  

19. นายคีม แผ่นทอง ให้ความรู้เรื่อง การท า
เครื่องประดับศิราภรณ ์

19.สวนมะนาว  

20. คุณพ่อหวล ศรีนาค ให้ความรู้ เรื่อง 
ประวัติความเป็นมาของปราสาทตาเล็ง 

20.บ่อปลา  

ที่มา : ข้อมูลภูมิปญัญาท้องถิ่น อบต.ปราสาท / รร.บ้านปราสาท   
 

 จากตารางโรงเรียนบ้านปราสาทมีแหล่งเรียนเรียนรู้ที่ส าคัญ   คือ ปราสาทตาเล็งองค์จริง  
ปราสาทตาเล็งจ าลอง  ป่าโคกเพราะ  วัดจันทราปราสาท  อบต.ปราสาท  ศพด.บ้านปราสาท  รพ.สต.ปราสาท  
สวนเกษตรพอเพียง บ้านมะขาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญ  นายราช   ไชยสาร  ให้ความรู้ เรื่อง กีฬาไทย 
กีฬาพ้ืนบ้าน (มวยไทย)   นางไพบูลย์   บุษบงก์  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  นายคีม แผ่นทอง ให้ความรู้เรื่อง การท าเครื่องประดับศิราภรณ์  คุณพ่อหวล ศรีนาค และคุณตามิน 
นัยสว่าง ให้ความรู้เรื่อง ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านปราสาท และประวัติของปราสาทตาเล็ง   นอกจากนี้
ชุมชนบ้านปราสาทเป็นชุมชนชาวไทยที่มีเชื้อสายเขมร มีการใช้ภาษาเขมร ส่วย ( กูย ) ในการสื่อสาร และมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีส าคัญ คือ  ประเพณีแซณโฎณตา บูชาบรรพบุรุษ 
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3. สภาพปัจจุบัน   

 

3.1 ข้อมูลนักเรียน   
 
ตาราง 5 จ านวนนักเรียนจ าแนกรายชั้นและเพศ  ปีการศึกษา 2564   

ชั้น  จ านวนนักเรียน  จ านวนห้อง  
ชาย  หญิง  รวม  

อนุบาล 2 9 11 20 1 

อนุบาล 3 8 9 17 1 
รวมอนุบาล 17 20 37 2 

ประถมศึกษาปีที่ 1 13 17 30 1 

ประถมศึกษาปีที่ 2 14 11 25 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 14 28 1 

ประถมศึกษาปีที่ 4 16 11 27 1 

ประถมศึกษาปีที่ 5 12 10 22 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 17 33 1 

รวมประถมศึกษา 85 80 165 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 36 30 66 2 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 16 36 2 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 24 30 54 2 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 80 76 156 6 

รวมทั้งสิ้น 182 176 358 14 
ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน  2564 
         

 
จากตาราจ านวนนักเรียนทุกระดับชั้น รวมทั้งสิ้น  358 คน  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน

รวม  156  คน นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน  37  คน และนักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 
165 คน  
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ตาราง 6  แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามเขตบริการและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2564  
          

                                  
ระดับ 

เขตบริการ 

ก่อน 
ประถม 

(อ.1-อ.2) 

ประถม 
ศึกษา 

(ป.1– ป.6) 

มัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

(ม.1-ม.3) 

รวม 

ในเขตบริการ 50 173 134 355 
-บ้านปราสาท   22 75 48 145 
-บ้านมะขาม   18 55 30 103 
-บ้านเสรี 10 43 23 76 
-บ้านกันโทรก  - - 13 13 
-บ้านหนองสะแกสน - - - - 
-บ้านสกุล         - - 9 9 
-บ้านคลองเพชรสวาย - - 8 8 
นอกเขตบริการ - - 4 4 
รวมในเขตและนอกเขต 50 173 135   358 
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศเขตบริการโรงเรียน  ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 
 

จากจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 358 คน เป็นนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน  354 คน เป็นนักเรียนนอก
เขตบริการของโรงเรียน  4 คน  
 

ตาราง  7  ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน  
 
 

             ระดับ น้ าหนักต่ า
กว่าเกณฑ์ 

น้ าหนักสูง
กว่าเกณฑ์ 
(เด็กอ้วน) 

ส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ์ 

น้ าหนักและ
ส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ์ 

รวม 

ก่อนประถมศึกษา - - - - - 
ประถมศึกษา 9 12 9 3 33 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 5 10 1 22 

รวม 15 17 19 4 55 

ที่มา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC2021 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
หมายเหตุ  นักเรียน 1 คน กรอกได้เพียง 1 กรณีเท่านั้น 
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 จากตารางภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ จ านวนรวมทั้งสิ้น 55  
คน คิดเป็นร้อยละ  13.44 ของนักเรียนทั้งหมด  เป็นนักเรียนที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์  จ านวน  15  คน คิด
เป็นร้อยละ  3.66  นักเรียนที่มีน้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์(เด็กอ้วน) จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ  4.15 นักเรียนที่
มีส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์จ านวน  19  คน คิดเป็นร้อยละ 4.64 และนักเรียนที่มีน้ าหนักและส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์
จ านวน  4  คน คิดเป็นร้อยละ  0.97   
    
3.2  ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 22 คน รายละเอียด ดังนี้ 
ตาราง 8 รายละเอียดข้าราชการครู  ปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 
1 นางสุพิชชา  ไพศาลสุวรรณ ผอ.ร.ร./ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
2 นางพรพิมาล    แก้วธรรม รองผอ.ร.ร./ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
3 นางฤภาภัค รัตนพันธ์ ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
4 นายชัยวัฒน์ ประโลม ครู ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา 
5 นางนวลจันทร์  จันดาบุตร ครู/ช านาญการพิเศษ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
6 นายวีระพงษ์  เดชพันธ์ ครู/ช านาญการ ค.บ. การประถมศึกษา 
7 นางเดชา  เสียงเพราะ ครู/ช านาญการ ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 
8 นางยุภาพร     คงปัญญา ครู/ช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา 
9 นางสาวเมธาวี   ทองพา ครู/ช านาญการ วท.บ. สถิติประยุกต์ 
10 นางสาวเยาวลักษณ์ รับรอง ครู วท.บ. คณิตศาสตร์ 
11 นางสาวนิตยา   ใจธรรม ครู/ช านาญการ กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
12 นายสุวิทย์ พันธ์เพ็ชร ครู ค.บ. สังคมศึกษา 
13 นางสาวพรพิมล สุทธิธรรม ครู ค.บ. ภาษาไทย 
14 นางสาวเกวลี ด้วงนิล ครู ค.บ. ภาษาไทย 
15 นางสาวทัศนีย์ สมศรี ครู ค.บ. พลศึกษา 
16 นางสาววัลลภา ภักด ี ครู ค.บ. ปฐมวัย 
17 นายศิฑา เทภูเขียว ครู ค.บ. นาฏศิลป์ 
18 นางสาวจุไรรัตน์ ดีมาก ครู ค.บ. วิทยาศาสตร์ 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศครูและบคุลากรทางการศึกษา  ข้อมูล ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 
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ตาราง 9   รายละเอียดบุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา 2563 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒิ วิชาเอก จ้างด้วย 
1 นางสาวสุนทรีย์  สุพรรณ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สพป.ศก.เขต3 
2 นางสาวเทวี จันทร์นัน ศษ.บ. นิเทศศาสตร์ สพป.ศก.เขต3 
3 นางสาวผ่องศรี จันทร์สุข ศษ.บ. พัฒนาสังคม สพป.ศก.เขต3 
4 นายอ านวย สาริกา ค.บ. สังคมศึกษา สพป.ศก.เขต3 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศครูและบคุลากรทางการศึกษา  ข้อมูล ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 

 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจ าแนกต าแหน่ง วิทยฐานะ และวุฒิการศึกษาตาม

รายละเอียดดังตาราง  
ตาราง 10  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกต าแหน่ง วิทยฐานะ และวุฒิการศึกษา  
ประเภท ต าแหน่ง วิทยฐานะ ปริญญา

เอก 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

ตรี 

ต่ ากว่า
ปริญญาตร ี

รวมทั้งสิ้น 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ รวม 

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

รอง
ผู้อ านวยการ 

เชี่ยวชาญพิเศษ - - - - - - - - - - - 
เชี่ยวชาญ - - - - - - - - - - - 
ช านาญการพิเศษ - - - 1 - - - - - 1 1 
ช านาญการ - - - - - - - - - -  
ไม่มีวิทยฐานะ - - - - - - - - - -  

2. ครู คร ู เชี่ยวชาญพิเศษ - - - - - - - - - -  
เชี่ยวชาญ - - - - - - - - - -  
ช านาญการพิเศษ - - - - - 2 - - - 2 2 
ช านาญการ - - - - 1 4 - - 1 4 5 
ไม่มีวิทยฐานะ - - - - 3 6 - - 3 6 9 

ครูผู้ช่วย  - - - - - - - - - - - 
3. 
บุคลากร 

ลูกจ้างประจ า  - - - - - - - - - - - 
พนักงาน  - - - - 1 2 - - 1 2 3 
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ทาง
การศึกษา  

ราชการ 
พนักงาน
ธุรการ 

 - - - - - 1 - - - 1 1 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว  

 - - - - - - - - - - - 

 รวมทั้งสิ้น   - 2 5 15 - - 5 17 22 
  

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศครูและบคุลากรทางการศึกษา  ข้อมูล ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564   
 

 จากตารางข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวนรวมทั้งสิ้น 22 คน  จ าแนกตามต าแหน่ง  
เป็นผู้บริหาร 2  คน ครผูู้สอน  16 คน   พนักงานราชการ 3 คน พนักงานธุรการ  1 คน  

จากตารางข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวนรวมทั้งสิ้น 22 คน  จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา เป็นปริญญาโท  2  คน  ปริญญาตรี  20  คน  

จากตารางข้าราชการครู  18 คน  จ าแนกตามวิทยฐานะ เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  4  คน  
วิทยฐานะช านาญการ 5  ไม่มีวิทยฐานะ 11  คน  
 

ตาราง 11    แสดงสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
ของครู 1 คน 

ในแต่ละสาขาวิชา 
 (ชม./สัปดาห์) 

1.บริหารการศึกษา 2 18 
2.คณิตศาสตร์ 4 28 

3.วิทยาศาสตร์ 1 28 

4.ภาษาไทย 2 28 

5.สังคมศึกษา 3 28 

6.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 28 

7.สุขศึกษา พลศึกษา 1 28 

8.ปฐมวัย 1 28 

9.ประถมศึกษา 1 28 

10.นาฏศิลป์ 1 28 

11.อ่ืนๆ 1 28 
รวม 21 28 

ที่มา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC2019 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน  2564 
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 จากตารางข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา จ านวนรวมทั้งสิ้น 22 คน จบสาขาการบริหาร
การศึกษา 2 คน สาขาวิชาเอกภาษาไทย 2 คน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  -  คน สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 4 
คน สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์  1 คน สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 คนสาขาวิชาเอกการประถมศึกษา  
1 คน สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา  3 คน สาขาวิชาเอกพลศึกษา  1 คน สาขาวิชาเอกนาฎศิลป์ 1 คน สาขา
วิชาเอกปฐมวัย 1 คน  และสาขาวิชาอ่ืนๆ  1 คน โดยมีภาระงานสอนเฉลี่ยคนละ 28 ชม./สัปดาห์  

 

3.3 แผนผังโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผลงานดีเด่นของโรงเรียนบ้านปราสาท 
 

 
 
 
 
 

3.4 ข้อมูลอาคารเรียน อาคารประกอบ   
ที่มา : ข้อมูลตามโปรแกรม B-OBEC63/M-OBEC63) 

1. อาคารถาวร 
1.1 อาคารเรียน 1  แบบ  ศก.104ก   ปี พ.ศ.ที่สร้าง  2520   งบประมาณ 140,000.00  บาทการ

ได้มาของงบประมาณ  จากงบประมาณต้นสังกัด   จ านวนห้องตามแปลน 3 ห้อง   พ้ืนที่ : ห้อง 243 ตาราง
เมตร   ห้องเรียน 6 ห้อง   สภาพปัจจุบัน  มีความช ารุดทรุดโทรมมาก ไม่สามารถซ่อมแซมให้ เกิดประโยชน์ได้
และใช้งบประมาณซ่อมแซมเกิน 50% ของราคาก่อสร้าง 

1.2 อาคารเรียน 2  อาคารเรียน 1  แบบ  สปช.105/26  ปี พ.ศ.ที่สร้าง  2529   งบประมาณ 
960,000.00 บาท  การได้มาของงบประมาณ จากงบประมาณต้นสังกัด   จ านวนห้องตามแปลน 3 ห้อง   
พ้ืนที่ : ห้อง 306 ตารางเมตร   ห้องเรียน 8 ห้อง   สภาพปัจจุบัน  ใช้การได ้
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1.3 อาคารเรียน 3  อาคารเรียน 1  แบบ  สปช.105/29 ปี พ.ศ.ที่สร้าง  2540   งบประมาณ 

1,602,900.00 บาท  การได้มาของงบประมาณ จากงบประมาณต้นสังกัด   จ านวนห้องตามแปลน  3 ห้อง   
พ้ืนที่ : ห้อง 306 ตารางเมตร   ห้องเรียน 6 ห้อง   สภาพปัจจุบัน  ใช้การได ้
2. อาคารประกอบ 
   2.1 อาคารอเนกประสงค์ 1  แบบสามัญ/336  ปี พ.ศ.ที่สร้าง  2523   งบประมาณ 85,000.00 บาท  
การได้มาของงบประมาณจากงบประมาณต้นสังกัด   ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 17 เมตร ใช้เป็นห้องเรียน 1 
ห้อง สภาพปัจจุบัน  ใช้การเป็นหอประชุมและโรงอาหาร 
   2.2 อาคารอเนกประสงค์ 2 แบบสปช.201/26  ปี พ.ศ.ที่สร้าง  2555   งบประมาณ 775,000.00 
บาท  การได้มาของงบประมาณจากงบประมาณต้นสังกัด   ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20เมตร ใช้เป็นห้องเรียน 
1 ห้อง สภาพปัจจุบัน  ใช้การได ้
 2.3 อาคารอเนกประสงค์ 2 แบบอ่ืน อ่ืน(สร้างเอง) ปี พ.ศ.ที่สร้าง  2555   งบประมาณ 90,000.00 
บาท  การได้มาของงบประมาณจากงบประมาณต้นสังกัดและเงืนสมทบ   ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 12เมตร ใช้
เป็นห้องเรียน 1 ห้อง สภาพปัจจุบัน  ใช้การเป็นห้องเรียนชั่วคราว 
3. บ้านพักครู 
 3.1 หลังที่ 1 แบบองค์การฯ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 งบประมาณ 40,000 บาท  การได้มาของ
งบประมาณจากงบประมาณต้นสังกัด   สภาพปัจจุบัน  สามารถปรับปรุงซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้ดีและใช้
งบประมาณซ่อมแซมไม่เกิน 50% ของราคาก่อสร้าง และมีผู้อยู่อาศัย 
 3.2 หลังที่ 2 แบบองค์การฯ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 งบประมาณ 40,000 บาท  การได้มาของ
งบประมาณจากงบประมาณต้นสังกัด   สภาพปัจจุบัน  ใช้การได้ดีและมีผู้อยู่อาศัย 
 3.3 หลังที่ 3 แบบองค์การฯ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523 งบประมาณ 40,000 บาท   การได้มาของ
งบประมาณจากงบประมาณต้นสังกัด   สภาพปัจจุบัน  ใช้การได้ดีและมีผู้อยู่อาศัย 
4. ห้องน้ า – ห้องส้วม 
 4.1 หลังที่ 1 แบบสปช.601/26 ห้องน้ า ขนาด 3 × 2 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 
2529 งบประมาณ 20,000 บาท การได้มาของงบประมาณจากงบประมาณต้นสังกัด สภาพช ารุดทรุดโทรมมาก 
ไม่สามารถซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้และใช้งบประมาณซ่อมแซมเกิน 50%ของราคาก่อสร้าง 
 4.2 หลังที่ 2 แบบสปช.601/26 ห้องน้ า ขนาด 3 × 2 ตารางเมตร จ านวน 6 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 
2541 งบประมาณ 86,240 บาท การได้มาของงบประมาณจากงบประมาณต้นสังกัด สภาพช ารุดทรุดโทรมมาก 
ใช้การได้เพียง 4 ที่ ไม่สามารถซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้และใช้งบประมาณซ่อมแซมเกิน 50%ของราคา
ก่อสร้าง 
 4.3 หลังที่ 3 แบบสปช.601/26 ห้องน้ า ขนาด 3 × 2 ตารางเมตร จ านวน 2 ที่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 
2548 งบประมาณ 109,000 บาท การได้มาของงบประมาณจากงบประมาณต้นสังกัด สภาพช ารุดทรุดโทรม
มาก ไม่สามารถซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้และใช้งบประมาณซ่อมแซมเกิน 50%ของราคาก่อสร้าง 



15 

 
5. อาคารห้องสมุด   

ห้องสมุดแบบอ่ืนๆ สร้างเอง กว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2540 งบประมาณ 
200,000 บาท  การได้มาของงบประมาณจากงบงบประมาณของโรงเรียนเอง สภาพใช้การได้ดี 
6. สนามเด็กเล่น 

  สนามเด็กเล่น  กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2549 งบประมาณ 25,000 บาท  การ
ได้มาของงบประมาณจากงบงบประมาณของโรงเรียนเอง สภาพใช้การได้ด ี
7. สนามกีฬา 

    7.1 สนามบาสเก็ตบอล  กว้าง 18  เมตร ยาว  31 เมตร  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2538 งบประมาณ 
128,000 บาท  การได้มาของงบประมาณจากงบงบประมาณต้นสังกัดและเงินสมทบ สภาพช ารุดทรุดโทรมมาก 
ไม่สามารถซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ได้ ( จ าหน่าย พ.ศ. 2562 ) 

    7.2 สนามวอลเลย์บอล  กว้าง 12  เมตร ยาว  22 เมตร  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2541 งบประมาณ 
86,240 บาท  การได้มาของงบประมาณจากงบงบประมาณต้นสังกัดและเงินสมทบ สภาพสามารถซ่อมแซมให้
ใช้การได้ด ี

    7.3 สนามตะกร้อ  กว้าง 10  เมตร ยาว  20 เมตร  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2541 งบประมาณ 6,000 
บาท  การได้มาของงบประมาณจากงบงบประมาณของโรงเรียนเอง สภาพใช้การได้ด ี
8. ถนนคอนกรีตในโรงเรียน 

ถนนคอนกรีตมีความยาว  20 เมตร  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2554 งบประมาณ 250,000 บาท  การได้มา
ของงบประมาณจากงบงบประมาณของหน่วยงานอื่น สภาพใช้การได้ด ี
9. อาคารเรียนปฐมวัย 

อาคารเรียนชั้นเดียว 2 ห้องเรียน  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 780,000 บาท  การได้มาของ
งบประมาณ จากงบ  งบประมาณบริจาคของชุมชน  สภาพใช้การได้ด ี

 
4. โครงสร้างการบริหารงาน 
 โรงเรียนบ้านปราสาท   เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  มีการบริ หาร
และการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด รายละเอียดดังแผนภูมิ 1 
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แผนภูมิ 1  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน : แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านปราสาท 
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บทที่  2 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 
1. ด้านโอกาสทางการศึกษา  

โรงเรียนบ้านปราสาท ได้ด าเนินการจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ 4 - 17 ปี  เข้า
เรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในปีการศึกษา 
2564 ดังนี้ 
1.1 อัตราการเข้าเรียน  

     ในปีการศึกษา 2564 ประชากรวัยเรียนในเขตบริการ จ านวน 1,263  คน  เข้าเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 29.77  รายละเอียดดังตาราง  

ตาราง  12 จ านวนประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ  4 – 17  ปี  ที่เข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มอายุ ประชากร 
(คน) 

เข้าเรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ในเขต นอกเขต ในเขต นอกเขต 

อายุ 4 – 5 ปี ระดับก่อนประถมศึกษา 142 37 - 26.05 - 
อายุ 6 -11 ปี ระดับประถมศึกษา 440 165 - 37.50 - 
อายุ 12 – 14 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 681 156 - 22.90 - 

รวม  1,263 358 - 28.34 - 
ที่มา: ข้อมูลประชากร  ณ   เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563  จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 จากตารางจ านวนประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ  4 – 17  ปี  ในช่วงอายุ 4 – 5 ปี ระดับก่อน
ประถมศึกษา  จ านวน 142 คน   เข้าศึกษาโรงเรียนบ้านปราสาท  จ านวน  37  คน คิดเป็นร้อยละ  26.05  
ช่วงอายุ 6 -11 ปี ระดับประถมศึกษา  จ านวน 440 คน   เข้าศึกษาโรงเรียนบ้านปราสาท  จ านวน 165 คน  
คิดเป็นร้อยละ  37.50 และช่วงอายุ 12 – 14 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 681 คน   เข้าศึกษา
โรงเรียนบ้านปราสาท ในเขตบริการ จ านวน 156 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.90 รวมทั้งสิ้น  358  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 28.34  

ตาราง 13 ร้อยละของประชากรวัยเรียนในเขตบริการที่เข้าเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา  2564  
จ าแนกตามชั้นเรียน 

ชั้น ประชากรวัยเรียน เข้าเรียน คิดเป็นร้อยละ 
อนุบาลปีที่ 1 67 20 29.85 
อนุบาลปีที่ 2 75 17 22.66 
ประถมศึกษาปีที่ 1 63 30 47.61 
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ประถมศึกษาปีที่ 2 84 25 29.76 
ประถมศึกษาปีที่ 3 86 28 32.55 
ประถมศึกษาปีที่ 4 83 27 32.53 
ประถมศึกษาปีที่ 5 69 22 31.88 
ประถมศึกษาปีที่ 6 55 33 60.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 230 66 28.69 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 286 36 12.58 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 265 54 20.37 

รวม/เฉลี่ย 1,263 358 28.34 
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 

 จากตารางประชากรวัยเรียนในเขตบริการที่เข้าเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามชั้น
เรียนระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน   1,263  คน   เข้าเรียนในโรงเรียนรวม
ทั้งสิ้น 358 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.34 
 

 ในปีการศึกษา 2564  จากจ านวนนักเรียน  358   คน   มีเด็กด้อยโอกาส 358 คน  และเด็กพิเศษ
เรียนร่วม/นักเรียน LD  35 คน รายละเอียดดังตาราง  

ตาราง 14  จ านวนเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิเศษเรียนร่วม จ าแนกตามระดับการศึกษา                

ระดับ 
จ านวนนักเรียน 

เด็กด้อยโอกาส 
เด็กพิเศษเรียน

ร่วม/นักเรียน LD 
นักเรียนปกติ 

ก่อนประถมศึกษา 37 37 - 37 
ประถมศึกษา 165 165 15 165 
มัธยมศึกษาตอนต้น 156 156 20 156 

รวม 358 358 35 358 
ที่มา : เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 
  

1.2  อัตราการจบการศึกษา 
         
 ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนในสังกัดจบหลักสูตรจ านวน 105 คน ซึ่งนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาจบหลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ 100  นักเรียนระดับประถมศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา  คิดเป็น
ร้อยละ 100  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ  คิดเป็นร้อยละ 94.45 
รายละเอียดดังตาราง 
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 ตาราง 15  จ านวนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

ต้นปีการศึกษา ออกกลางคัน จบการศึกษา ร้อยละ 
ก่อนประถมศึกษา 32 - 32 100 
ประถมศึกษา 34 - 34 100 
มัธยมศึกษาตอนต้น 35 4 31 88.57 
                รวม 101 4 97 96.03 
ที่มา :   เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 
 

1.3  อัตราการเรียนต่อ  
       ปีการศึกษา 2564  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรทั้งสิ้น  จ านวน  65  คน   อัตราการเรียนต่อของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  34 คน  คิดเป็นร้อยละ 100  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ  จ านวน  31  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังตาราง   

ตาราง 16  จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษา 2563  และเรียนต่อปีการศึกษา 2564 

รายการ 
จ านวนนักเรียน 

จบการศึกษา เรียนต่อ ร้อยละ 
จบ ป.6 เรียนต่อ ม. 1 34 34 100 
จบ ม.3 เรียนต่อ ม.4/สายอาชีพ 31 31 100 

รวม 65 65 100 
ที่มา : เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

2.  ด้านคุณภาพการศึกษา 
  
 โรงเรียนบ้านปราสาท ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา เพ่ือให้ เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และ อยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างเป็นสุข โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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2.1 Ordinary National Educational Test: O-NET    
 
ตาราง 17  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา 2563  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

วิชา โรงเรียน ประเทศ ผลต่าง 

ภาษาไทย 68.03 56.20 + 11.83 

คณิตศาสตร์ 22.00 29.99 - 7.99 

วิทยาศาสตร์ 39.24 38.78 + 0.46 

อังกฤษ 34.00 43.55 - 9.55 

เฉลี่ย 40.82 42.13 - 1.31 

 
แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน ( O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านปราสาท  ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ องักฤษ เฉลีย่ 

โรงเรยีน 68.03 22 39.24 34 40.82

ประเทศ 56.2 29.99 38.78 43.55 42.13
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ตาราง 18  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา  
2561 – 2563  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

วิชา 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ผลต่าง 

ปี 62-63 

ภาษาไทย 53.71 47.05 68.03 + 20.98 

คณิตศาสตร์ 27.86 24.75 22.00 - 2.75 

วิทยาศาสตร์ 38.09 29.00 39.24 + 10.24 

อังกฤษ 31.88 27.88 34.00 + 6.12 

เฉลี่ย 37.89 32.17 40.82 + 8.65 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET)  

ประจ าปีการศึกษา  2561 – 2563  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ องักฤษ เฉลีย่ 

ปีการศกึษา 2561 53.71 27.86 38.09 31.88 37.89

ปีการศกึษา 2562 47.05 24.75 29 27.88 32.17

ปีการศกึษา 2563 68.03 22 39.24 34 40.82
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ตาราง 19  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา  2563 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

วิชา  โรงเรียน ประเทศ ผลต่าง 

ภาษาไทย 61.42 54.29 + 7.13 

คณิตศาสตร์ 21.87 25.46 - 3.59 

วิทยาศาสตร์ 29.44 29.89 - 0.45 

อังกฤษ 29.83 34.38 - 4.55 

เฉลี่ย 35.64 36.01 - 0.37 

 
 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน ( O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านปราสาท  ปีการศึกษา 2563 

 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ องักฤษ เฉลีย่ 

โรงเรยีน 61.42 21.87 29.44 29.83 35.64

ประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 36.01

0

10

20

30

40

50

60

70



23 

 
ตาราง 20  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา  
2561 – 2563   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 วิชา 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 

ผลต่าง 

ปี 62-63 

ภาษาไทย 50.95 56.10 61.42 + 5.32 

คณิตศาสตร์ 23.89 24.00 21.87 - 2.13 

วิทยาศาสตร์ 38.11 31.36 29.44 - 1.91 

อังกฤษ 26.00 29.10 29.83 + 0.73 

เฉลี่ย 34.74 35.14 35.64 + 0.50 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) 

ประจ าปีการศึกษา  2561 – 2563  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ องักฤษ เฉลีย่ 

ปีการศกึษา 2561 50.95 23.89 38.11 26.00 34.74

ปีการศกึษา 2562 56.10 24.00 31.36 29.10 35.14

ปีการศกึษา 2563 61.42 21.87 29.44 29.83 35.64
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2.2  National Test: NT 
    ความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณและด้านเหตุผลชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ของ
โรงเรียนบ้านปราสาท  จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test: NT)  มีรายละเอียดดัง
ตาราง  
ตาราง 21  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ด้าน โรงเรียน เขต จังหวัด ภาค สพฐ. ประเทศ 

ด้านภาษาไทย 49.66 50.71 49.22 46.72 47.76 47.46 

ด้านคณิตศาสตร์ 33.85 42.04 41.70 39.80 41.30 40.47 

รวมความสามารถ 
ทั้ง 3 ด้าน 

41.76 46.38 45.46 43.26 44.53 43.97 

เปรียบเทียบ - -4.62 -3.7 -1.5 -2.77 -2.21 

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)   

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

 

โรงเรยีน เขต จงัหวดั ภาค สพฐ. ประเทศ 

ดา้นภาษา 49.66 50.71 49.22 46.72 47.76 47.46

ดา้นค านวณ 33.85 42.04 41.7 39.8 41.3 40.47

รวม 3 ดา้น 41.76 46.38 45.46 43.26 44.53 43.97
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ตาราง 22  การเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) และผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561-2563 
 
ความสามารถ ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ผลต่าง 

2562-2563 
ด้านภาษาไทย 49.35 51.04 49.66 -1.38 

ด้านคณิตศาสตร์ 58.71 49.52 33.85 -15.67 

ด้านเหตุผล 50.24 - - - 

รวมความสามารถ 
ทั้ง 3 ด้าน 52.77 50.28 41.76 -8.52 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน

ระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562-2563 
 

 
 
 
 

ดา้นภาษาไทย ดา้นคณิตศาสตร ์ รวม 2 ดา้น 

ปีการศกึษา 2562  51.04 49.52 50.28

ปีการศกึษา 2563 49.66 33.85 41.76
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2.3 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
ตาราง 23 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 
ความสามารถ โรงเรียน สพป. จังหวัด ภาค สพฐ. ประเทศ 
การอ่าน 
ออกเสียง 

84.40 82.56 77.97 75.87 74.13 74.14 

การอ่านรู้เรื่อง 70.72 75.79 73.36 73.22 72.23 71.86 
รวมเฉลี่ย 77.56 79.17 75.66 74.54 73.18 73 
เปรียบเทียบ - -1.61 +1.9 +3.02 +4.38 +4.56 
 
3. ด้านผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 โรงเรียนบ้านปราสาท ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   

ส าหรับผลการบริหารจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2563  รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
    

ตาราง 24   ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 2563 
ที่มา  : รายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 4 ดีเลิศ 

     1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

4 ดีเลิศ 

     1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 4 ดีเลิศ 
     1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 4 ดีเลิศ 
     1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 ดีเลิศ 
   2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 4 ดีเลิศ 
   2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 4 ดีเลิศ 
   2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 4 ดีเลิศ 
   2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพียงพอ 4 ดีเลิศ 

   2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด 4 ดีเลิศ 
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ประสบการณ์ 

   2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 4 ดีเลิศ 
   3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

4 ดีเลิศ 

   3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 4 ดีเลิศ 

   3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 4 ดีเลิศ 
   3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 

 
จากตารางผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับการศึกษา

ปฐมวัย  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ ระดับดีเลิศ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
ระดับดีเลิศ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ระดับดีเลิศ เด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ  สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น ระดับดีเลิศ สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับดีเลิศ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดีเลิศ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัยและพียงพอ ระดับดีเลิศ สถานศึกษาให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ ระดับดีเลิศ สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ครูจัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับดีเลิศ ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข  ระดับดีเลิศ  ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ระดับดีเลิศ  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ระดับดีเลิศ  สรุปผลการประเมินได้ระดับดีเลิศ 
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ตาราง 24   ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2563 
ที่มา  : รายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ได้ระดับ
คุณภาพ 

แปลผลระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน    
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

4 ดีเลิศ 

2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ   อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  

5 ดีเยี่ยม 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 5 ดีเยี่ยม 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการสื่อสาร 

5 ดีเยี่ยม 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 5 ดีเยี่ยม 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 5 ดีเยี่ยม 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5 ดีเยี่ยม 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 5 ดีเยี่ยม 
4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ   
2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 5 ดีเยี่ยม 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุต
รสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 ดีเยี่ยม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5 ดีเยี่ยม 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคูณภาพ   

5 ดีเยี่ยม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้  

5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ   
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

4 ดีเลิศ 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   4 ดีเลิศ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  4 ดีเลิศ 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ   
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

4 ดีเลิศ 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
 

จากตารางผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  ระดับดเียี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดีเยี่ยม  สถานศึกษามีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ระดับดีเยี่ยม  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา  ระดับดีเยี่ยม  สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  ระดับดีเยี่ยม  สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ระดับดีเยี่ยม  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ระดับดีเยี่ยม  สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้  ระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ระดับดีเลิศ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ระดับดีเลิศ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ระดับดีเลิศ ครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดี
เลิศ  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   ระดับดี
เลิศ  สรุปผลการประเมิน ระดับดีเลิศ 

  

4. ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
            โรงเรียนบ้านปราสาทได้ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ปรากฏผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการจัดและบริหารการศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 
 

ตาราง 25  จ านวนนักเรียน/ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง ที่ได้รับ 
รางวัลที่ส าคัญ  ฯลฯ   
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีการศึกษา 2563 
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1. รางวัล เยาวนดีเด่น สาขาสังศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรม/คุณธรรมจริยธรรม  ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ( 11 มกราคม 2563 ) 

2. รางวัล เยาวนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม/ดนตรี/นาฏศิ ลป์  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  ( 11 มกราคม 2563 ) 

3. รางวัล เยาวนดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  

( 11 มกราคม 2563 ) 

4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการตอบปัญหาธรรมะ “โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่าง

พอเพียง” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ( 14 กุมภาพันธ์ 2563 ) 

5. รางวัลชมเชย โครงการตอบปัญหาธรรมะ “โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น  ( 14 กุมภาพันธ์ 2563 ) 

6. รางวัลชมเชย โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น  ( 20 กุมภาพันธ์ 2563 ) 

7. รางวัลรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( 18 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563 ) 

8. รางวัลทุนการศึกษานักเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 100 คน ในกิจกรรม Sila5 Smart Idol ของโครงการ

โรงเรียนศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ( 11 ธันวาคม 2563 ) 

9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี 2564 

ระดับประถมศึกษาตอนต้น ( 10 มีนาคม 2564 ) 

10. รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ อ าเภอขุขันธ์  ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับ

ประถมศึกษาตอนปลาย ( 24 มีนาคม 2564 ) 

11. นักเรียนผ่านเข้ารอบคัดเลือกโครงงานในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (Thailand New 

Gen Inventor Award 2020 / I - NEW GEN AWARD 2021 ได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานในวัน

นักประดิษฐ์ ประจ าปี 2064 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1. กระถาง

เพาะช าจากใบยางพารา 2.อ่างเลี้ยงปลาแบบพ่ึงพาและพอเพียง และ  

3.ชุดสอยถนอมผลไม้ 

12. นางพรพิมาล แก้วธรรม ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
อันดับที่ 27 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 69  ณ จังหวัดศรีสะเกษ / ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด เข้าร่วมการ
ประกวดโครงงานเปรม ติณสูลานนท์ โครงงานประวัติศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ครูผู้
ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการตอบปัญหาธรรมะ “โรงเรียนศีล 5 
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ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดแข่งขัน
ประติมากรรม ม.1-3  สพป.ศก.3  

13. นางนวลจันทร์ จันดาบุตร   ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตาม 
จรรยาบรรณ ของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด / ครูดีเด่นสาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี / ครูผู้
ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 37 การแข่งขันโปรแกรม pain นักเรียน
บกพร่องฯม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

14. นางฤภาภัค  รัตนพันธ์  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี / ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง  
อันดับที่ 6 การแข่งขันแปรูปอาหาร ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

15. นางเดชา เสียงเพราะ ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ 
16. นายประจวบ ประเสริฐโถ ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ครูผู้ฝึกสอน 

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาแฮนด์บอล 15 ปี หญิง เนื่องในกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจ าปี 
การศึกษา 2562 ระดับจังหวัดศรีสะเกษ 

17. นายวีระพงษ์ เดชพันธ์ ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม /  
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ นักเรียน
บกพร่อง ป.4-6  สพป.ศก.3 

18. นางสาวเกวลี ด้วงนิล ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระฯภาษาไทย / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง อันดับที่ 27 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1 -3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ   ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
ประกวดโครงงานเปรม ติณสูลานนท์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โครงงานภาษาไทย  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

19. นางสาวรัตติยา พันยา ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลครูรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 10 การ 
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ 
จังหวัดศรีสะเกษ / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงาน
เปรม ติณสูลานนท์  ระดับจังหวัดศรีสะเกษ โครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  / 
ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6  สพป.ศก.3 

20. นางสาวนิตยา ใจธรรม ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
21. นางยุภาพร คงปัญญา ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
22. นางสาวเมธาวี ทองพา ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ / ครูฝึกสอนนักเรียน 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 10 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 -3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ จังหวัดศรีสะเกษ / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานเปรม ติณสูลานนท์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ 
โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
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23. นางสาวพรพิมล สุทธิธรรม ได้รับรางวัลครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  

อันดับที่ 1 การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ 
จังหวัดศรีสะเกษ / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานเปรม ติณสูลา
นนท์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โครงงานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทอง การเขียนเรื่องจากภาพ ชั้น ป.4-6 วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 

24. นางสาวสุภาวดี โจระสา ได้รับรางวัลครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  
การประกวดโครงงานเปรม ติณสูลานนท์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ โครงงานประวัติศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม.1-3 
สพป.ศก.3 

25. นางสาวทัศนีย์ สมศรี ได้รับรางวัลครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับที่  
27 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ 
จังหวัดศรีสะเกษ / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1 -3  
สพป.ศก.3 

26. นายศิฑา เทภูเขียว ได้รับรางวัลครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับที่  
1 การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ จังหวัด
ศรีสะเกษ / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 27 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ จังหวัดศรีสะเกษ / ครูผู้
ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6 การแข่งขันแปรูปอาหาร ป.4 -6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ จังหวัดศรีสะเกษ / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-3  สพป.ศก.3 / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชมเชย โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

27.  นางสาววัลลภา ภักดี ได้รับรางวัลครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ 
ประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-3  สพป.ศก.3  

28. นางสาวเทวี จันทร์นัน  ได้รับรางวัลครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน 
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-3  สพป.ศก.3  

29. นางสาวสุนทรีย์ สุพรรณ์ ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 37  
การแข่งขันโปรแกรม pain นักเรียนบกพร่องฯม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 69  ณ จังหวัดศรีสะเกษ / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ป.4-6  สพป.ศก.3 

30. นายอ านวย สาลิกา  ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินทอง การแข่งขัน 
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ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ นักเรียนบกพร่อง ป.4-6  สพป.ศก.3 / ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการตอบปัญหาธรรมะ “โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่าง
พอเพียง” 

31. นายสนิท ศิริมานพ ได้รับรางวัลครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวด 
แข่งขันประติมากรรม ม.1-3  สพป.ศก.3  

32. นายบวรเกียรติ สุนสาย ได้รับรางวัลครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวด 
แข่งขันการผูกเง่ือน ป1.-3  กลุ่ม กพศ.10  สพป.ศก.3  

33. สถานศึกษาผ่านการคัดเลือกเป็น โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ( 1 โรงเรียนคุณภาพ 1  
ต าบล )  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3   

34. สถานศึกษาผ่านการประเมินการด าเนินงาน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากคณะท างานโรงเรียน 
คุณธรรม สพฐ. ระดับอ าเภอ เป็นโรงเรียนแกนน าโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

35. สถานศึกษาผ่านการคัดเลือกเป็น โรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เป็น school sponsor 

36. สถานศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทอง การเขียนเรื่องจากภาพ ชั้น ป.4-6 วันภาษาไทยแห่งชาติ  
ปี 2562  

37. สถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ล าดับที่ 7 นักเรียนเข้าสอบ 21-30 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

38. สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด เข้าร่วมการประกวดโครงงานเปรม ติณสูลา 
นนท์ โครงงานประวัติศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาค ครั้งที่ 17 ประจ าปี 2562  
จากกองทัพภาคท่ี 2 จังหวัดนครราชสีมา 

39. สถานศึกษาผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับ 
จังหวัดศรสีะเกษ ประจ าปี 2562  ระดับ ดี จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

40. สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาแฮนด์บอล 15 ปี หญิง กีฬานักเรียน นักศึกษา ประจ าปี 
การศึกษา 2562 ระดับจังหวัดศรีสะเกษ 

41. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย สถานีต ารวจภูธรขุขันธ์ 
42. สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ผลงานและนิทรรศการ “งานเปิดบ้านวิชาการ อาหาร  

อาชีพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์” ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ประจ าปี 2562 
43. สถานศึกษาเข้าร่วมการสอบแข่งขันโครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4  

โรงเรียนขุขันธ์ 
44. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ “โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”  
45. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจ าปี 2563 จังหวัดศรีสะเกษ 
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46. ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้รับรางวัล รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับกลุ่มกันทราศรี 

ปราสาท สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ประจ าปี 2562 
47. ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษา ประจ าปี 2562 
48. ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลบริหารโรงเรียนได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับที่ 1 การ 

แข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ 
49. ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลครูฝึกสอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับที่ 1  

การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะ
เกษ 

50. รองผู้อ านวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลครูฝึกสอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง อันดับที่ 27 การ 
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ จังหวัด
ศรีสะเกษ 

51. รองผู้อ านวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  
เข้าร่วมการประกวดโครงงานเปรม ติณสูลานนท์ โครงงานประวัติศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับภาค ครั้งที่ 17 ประจ าปี 2562  จากกองทัพภาคท่ี 2 จังหวัดนครราชสีมา 

52. รองผู้อ านวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 
โครงการตอบปัญหาธรรมะ “โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ชมรมครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 

53. นายศิฑา เทภูเขียว ได้รับรางวัล ครูดีเด่นกลุ่มสาระฯศิลปะ เนื่องในวันครู ประจ าปี 2564  
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 / รับรางวัล OBEC AWARD 
ประจ าปี 2563  กลุ่มสาระศิลปะ จากส านักงานเขต 

54. นางสาวทัศนีย์  สมศรี  ได้รับรางวัล OBEC AWARD ประจ าปี 2563  กลุม่สาระสุขศึกษา 
และพลศึกษา จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

55. นายชัยวัฒน์ ประโลม ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการตอบ 
              ปัญหาธรรมะ อ าเภอขุขันธ์ 
 

ตาราง 26 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา   
รายการ/โครงการที่ประสบผลส าเร็จ ร้อยละความพึงพอใจ 

1. โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

100 

2. โครงการโรงเรียนประชารัฐ 100 
3. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 100 
4. โครงการโรงเรียนสุจริต 100 
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5. โครงการ 1 โรงเรียน 1 ผลติภัณฑ์ 100 
6. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 100 
7. โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล 100 
8. โครงการฝ่ายบริหารงานบุคลากร 100 
9. โครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 100 
10. โครงการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 100 
11. โครงการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 100 
ที่มา  : รายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 
 

 จากตารางผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  
พบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานมีความพึงพอใจผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ได้แก่โครงการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการโรงเรียนประชารัฐ โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล  โครงการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โครงการฝ่ายบริหารงาน
บุคลากร โครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไป โครงการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ร้อยละ 100 
 

ตาราง 26  ข้อมูลผลการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา             หน่วย  :  บาท 
รายการ องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

บุคคล/ชุมชน องค์กรเอกชน อื่น ๆ 
 

รวมท้ังสิ้น 

ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง      
  อาคารเรยีน      
  อาคารประกอบ      
  ถนน/ทางเดินเท้า      

รวม      
ค่าครุภณัฑ ์      

  คอมพิวเตอร ์   *  * 
  ทีวี   *  * 
รวม      
งบด าเนินงาน       
  บริหารทั่วไป      
  วิชาการ      
  บุคลากร      

  งบประมาณ      
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน      
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  ทุนการศึกษา นร.ยากจน      
  ทุนการศึกษา นร.เรียนด ี      

ที่มา : ทะเบียนคุมงบประมาณการระดมทรัพยากรของโรงเรยีน 
 

5. สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา   
รายละเอียดดังตาราง 26 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
     1. นักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกาย
แข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคต์ามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     2. ผู้ เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่องรวมทั้ง
สามารถเขียนเ พ่ือการสื่ อสารได้ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี  
    3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทาง
กายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของ
สังคม เช่น การเข้าคิวรับอาหารกลางวัน เป็นต้น 

 
     1. ควรจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ือยกระดับผลการทดสอบ O-NET / NT 
ให้สูงกว่าร้อยละ 50 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
     1. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ
บริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีในการท างานและคณะกรรมการสถานศึกษา
มีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาท  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษา 
     2. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสั ยทัศน์  พันธกิจ  เป้ าหมายที่ ชัด เจน มีการปรับ

 
 
      1. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าการศึกษาที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด า เนินงานและจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล มาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
      2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม 
      4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด  ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
      5. ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการ
ตรวจประเมินและค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัย  
      6. ครูจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น และ
พัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ใน
สภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 
      7. ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
      8. ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธี
ที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 

 
     1.  ครูควรจัดกิจกรรมเน้น ให้ผู้ เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์          
อย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา
ตนเอง 
     2. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
น าเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
     3. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
พฤติกรรมทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหล
กับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ ท า
ให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
    4. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที
เพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
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    โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจ
และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะ
ครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมโดย
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 

     1. สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน 
      2. นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ 
แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 
6. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 6.2 การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการ
วิจัย ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
   6.3 การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล
การน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 6.4 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
7. ความต้องการพัฒนาและการช่วยเหลือการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

7.1 ด้านผู้เรียน 
จุดเด่น 

 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  นักเรียนในระดับประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับดี ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นให้ความสนใจ
และเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพต่างๆ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมที่พึงประสงค์    ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรและผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้เรียนขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เพราะนักเรียนขาดโอกาสทางการเรียน มักต้องอพยพตามผู้ปกครองไปท างานต่างจังหวัด ขาดการดูแลใกล้ชิด
จากผู้ปกครอง นักเรียนยังขาดความตระหนักในความส าคัญของการเรียน ผู้เรียนขาดความสามารถในการคิด
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อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  ขาดความพร้อมในการเรียนรู้ และผล
การทดสอบระดับชาติไม่เป็นไปตามเกณฑ์   

ความต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน 
การทดสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  พบว่า  ระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3 โดยเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาในขั้น
วิกฤติของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่ต้องเร่งรีบแก้ไขโดยเร่งด่วน 

7.2 ด้านครู 
 จุดเด่น 
     ครูสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  มีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้  ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  
ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

ครูยังขาดการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอนและใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ความต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านครู 
โรงเรียนบ้านปราสาทจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  

จ านวน 14 ห้องเรียน ขาดแคลนครูในสาขาวิชาเอกปฐมวัย และ ศิลปะ ต้องมีการบรรจุอัตราก าลังตามเอกที่
ขาดแคลนหรือพัฒนาความรู้ความสามารถครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ขาดแคลนครูได้ 

7.3 ด้านผู้บริหาร 
 จุดเด่น 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินมาเป็นข้อมูลการบริหาร สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  
ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  ท าให้นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 การใช้และน าผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการบริหารจัดการ 
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7.4 ด้านการบริหารจัดการ 

 จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา และ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  สนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 จุดที่ควรพัฒนา 

 สถานศึกษาต้องพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ความต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการศึกษา 

 การส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษาควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องและควรสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาที่มีมาตรฐานยิ่งขึ้น 
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บทที่  3 
ทิศทาง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
วิสัยทัศน์ (VISION)   
   
 “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ - ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” 
 
พันธกิจ (MISSION)   

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวใน
การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

 
ยุทธศาสตร์  

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
4. เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
วิสัยทัศน์ (VISION)   

สร้างสังคมคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
พันธกิจ (MISSION)   

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง 
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือพัฒนามุ่งสู่  Thailand 4.0 
 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี

ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น

ซื่อสัตย์ สุจริตมัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 

ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม

หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน

การพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global 

Citizen) พร้อมก้าวสู่สากลน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พกิาร) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่

ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
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5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน

การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ

ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

นโยบาย 
1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา 

5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการ

พัฒนาของประเทศ  

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ี

เป็นพหุวัฒนธรรมรวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

และน าไปปฏิบัติได้ 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 

4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท ามีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง

กับความต้องการของประเทศ  
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5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีสามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ๖.ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น 

“Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

6. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ภายในปี 2567 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 บริหารและจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ส่งเสริมการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมี

ความสามารถในการแข่งขัน 

4. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีสมรรถนะ มาตรฐาน 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีรากฐานทางสุขภาพอนามัย บุคลิกภาพ และพัฒนาการทางสมองพร้อมที่จะ

เรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 

2. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นคนดี มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริตและ

ความเป็นไทย 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐานส านักงานระดับดีเยี่ยม 
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ยุทธ์ศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ  
                   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
ค่านิยม 
มีวินัย ใส่ใจบริการ ต้านทุจริต คิดเป็นระบบ พบความพอเพียง 
 
จุดเน้น  

1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน น้อม
น ากระแสพระราชด ารัสมาปฏิบัติในการจัดการศึกษาให้ครบถ้วน 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น จัดการเรียนการสอนตรงตามศักยภาพของผู้เรียน 
มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ยกระดับ O-net, NT ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ/ ครูมืออาชีพ/
บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
PLC (Professional Learning Community) การพัฒนาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาที่เป็นมาตรฐานสากล (CEFR) ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ 
Digital literacy จากสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐานสากล การต่อยอด Project Base และ Problem 
Base สู่การพัฒนาในพ้ืนที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งเป็นเวลา 1 ปี (Problem Base 30% สร้างองค์
ความรู้ Project Base 60% ลงพื้นที่ พัฒนาบุคลิกภาพ สรุปองค์ความรู้ ถอดบทเรียน 10%) 

4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ 
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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 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ  
                   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 



47 

 
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 
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ความเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

เป้าประสงค ์

โครงการ 

1) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการตามวิถีพอเพียง      2) พัฒนาการจัดการศึกษาทุกระดับให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 3) จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยดึผู้เรียนเป็นส าคัญ  บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   4) พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา  5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และมี
ความสัมพันธ์ที่ดกีับผู้ปกครอง  ชุมชน ภาคเอกชนและทอ้งถิ่นในการจัดการศึกษา   

1)สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   2)นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   3)ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นมืออาชีพในการ
ปฏิบัติงานและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม   4)ชุมชนมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษาอยา่งเต็มประสิทธิภาพ 
 

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  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ส่งเสริมภูมิปั ญญาท้องถิ่น    โดยครูมืออาชีพ  และผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ 

พันธกิจ 
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ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และจุดเน้นตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

 

กลยุทธ ์
ข้อมูลปีฐาน (ปีการศึกษา 2563) เป้าหมายความส าเร็จ               

(ปีการศึกษา 2564) 
 

ประเทศ สพฐ. จังหวัด 
สพป.ศรีสะเกษ 

เขต 3 
โรงเรียน 

1.ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดบัชาต ิ
1.1 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินระดับชาต ิ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
          ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ 
          ความสามารถดา้นภาษาไทย      

    
 

- 
-. 

 
49.66 
33.85 

 

 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

 

     
1.2. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาต ิ(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
          ภาษาไทย 
          คณิตศาสตร์ 
          วิทยาศาสตร์ 
          ภาษาอังกฤษ 

    
 
- 
- 
- 
- 
-- 

 
 

68.03 
22.00 
39.04 
34.00 

 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

 

1.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
          ภาษาไทย 
          คณิตศาสตร์ 
          วิทยาศาสตร์ 
          ภาษาอังกฤษ 

    
 
- 
- 
- 
- 

 
61.42 
21.87 
29.44 
29.83 

 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

 

1.3 ร้อยละของเด็กอ่านออก (ป.1-ป.3)     96.00 ร้อยละ 100 
1.4 ร้อยละของเด็กเขียนได้(ป.1-ป.3)     85.33 ร้อยละ 100 
1.5 ร้อยละของเด็กอ่านคล่อง(ป.4-ป.6)     85.72 ร้อยละ 95 
1.6 ร้อยละของเด็กเขียนคล่อง(ป.4-ป.6)     85.72 ร้อยละ 95 
1.5 ร้อยละของเด็กออกกลางคันลดลง     4.12 ร้อยละ 0 
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1.6 อัตราการเข้าเรียน     ร้อยละ 

28.34 
(358คน) 

ร้อยละ 50 

1.7 อัตราการจบการศึกษา     96.03 
(97คน) 

ร้อยละ 100 

1.8 อัตราการเรียนต่อ     ร้อยละ 100 
(65 คน) 

ร้อยละ 100 

2. การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก 
     1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภยัของตนเองได้     ดีเลศิ ดีเยี่ยม 
     1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้     ดีเลิศ ดีเยี่ยม 
     1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลอืตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม     ดีเลิศ ดีเยี่ยม 
     1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้     ดีเลิศ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
    ดีเลิศ ดีเยี่ยม 

   2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
    ดีเลิศ ดีเยี่ยม 

   2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ์ 
    ดีเลิศ ดีเยี่ยม 

   2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพียงพอ 
    ดีเลิศ ดีเยี่ยม 

   2.5 ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

    ดีเลิศ ดีเยี่ยม 

   2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
    ดีเลิศ ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ       
   3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกดา้นอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ     ดีเลิศ ดีเยี่ยม 
   3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสขุ     ดีเลิศ ดีเยี่ยม 
   3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย     ดีเลิศ ดีเยี่ยม 
   3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

    ดีเลิศ ดีเยี่ยม 

3. การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     ดีเลิศ ดีเยี่ยม 
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
     2.1 มีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน      ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา     ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

    ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ     ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้     ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง      ดีเลิศ ดีเยี่ยม 
     3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้     ดีเลิศ ดีเยี่ยม 
     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก     ดีเลิศ ดีเยี่ยม 
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน     ดีเลิศ ดีเยี่ยม 
     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

    ดีเลิศ ดีเยี่ยม 
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บทที่  4 
โครงการ / กิจกรรม 

 โรงเรียนบ้านปราสาท ได้น ากลยุทธ์มาก าหนดโครงการ  กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพการ           
จัดการศึกษาของโรงเรียนให้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ เป้าหมายความส าเร็จของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และมาตรฐาน
การศึกษาขัน้พื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายและเป็นกรอบทิศทาง
ในการด าเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการกลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1 โครงการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
2 โครงการโรงเรียน 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
3 โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
4 โครงการส่งเสริมพัฒนาห้องสื่อ/ห้องคอม จัดหาใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพ่ือการจัดการ

เรียนการสอน 
5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
6 โครงการถนนคนอ่านและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
7 โครงการงานแนะแนว/ทุนการศึกษา 
8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O – NET, NT,RT,ข้อสอบกลาง) 
9 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
10 โครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House 
11 โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
12 โครงการสานพลังประชารัฐ 
13 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
14 โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัย 
15 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
16 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 
7 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
18 โครงการวินัยและประชาธิปไตยในโรงเรียน 
19 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
20 โครงการเกษตรพอเพียงตามแนววิถีพ่อเพ่ืออาหารกลางวัน 
21 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
22 โครงการอาหารกลางวัน / อาหารเสริมนม 
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23 โครงการสหกรณ์ร้านค้า 
24 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
25 โครงการประเมินกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
26 โรงเรียนปลอดขยะ 
27 โรงเรียนสีขาว 
  

ที ่ โครงการกลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1 โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
2 โครงการส่งเสริมพัฒนาห้องสื่อ/ห้องคอม จัดหาใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพ่ือการจัดการ

เรียนการสอน 
3 โครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
4 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
5 โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) 
6 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
7 โครงการโรงเรียน 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
8 โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
9 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” 
10 โครงการค่าสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (ไฟฟ้า, น้ าประปา) 
11 โครงการบริหารงานงบประมาณการเงินและพัสดุ 
12 โครงการซ่อมแซมวัสดุ –ครุภัณฑ์ 
13 โครงการปัจจัยพื้นฐานสร้างคุณภาพชีวิต 
14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 
15 โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
16 โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณโรงเรียน 
17 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
18 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
19 โครงการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
21 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
22 โครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรนอกสถานศึกษา 
23 โครงการบ ารุงขวัญและก าลังใจ 
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ที ่ โครงการกลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1 โครงการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O – NET, NT,RT,ข้อสอบกลาง) 
3 โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) 
4 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
5 โครงการโรงเรียน 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
7 โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
8 โครงการพัฒนาศักยภาพครูฯ 
9 โครงการทัศนศึกษาดูงานครูฯ 
10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11 โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
12 โครงการส่งเสริมพัฒนาห้องสื่อ/ห้องคอม จัดหาใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพ่ือการจัดการ

เรียนการสอน 
13 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
14 โครงการถนนคนอ่านและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
15 โครงการงานแนะแนว/ทุนการศึกษา 
16 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
17 โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัย 
18 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
19 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 
20 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
21 โครงการวินัยและประชาธิปไตยในโรงเรียน 
22 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
23 โครงการเกษตรพอเพียงตามแนววิถีพ่อเพ่ืออาหารกลางวัน 
24 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
25 โครงการสหกรณ์ร้านค้า 
26 โครงการประเมินกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
27 โรงเรียนปลอดขยะ 
28 โรงเรียนสีขาว 
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การประมาณการงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา  2564   
 

ชั้น จ านวน
นักเรียน 
ปี 2564 

งบรายหัว ค่าหนังสือ
เรียน 

ค่า
อุปกรณ์
การเรียน 

ค่า
กจิกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เคร่ือง 
แบบ 

นักเรียน
ยากจน 

รวม 

อนุบาล 2 20 34000 4000 4000 8600 6000 - 56600 
อนุบาล 3 17 28900 3400 3400 7310 5100 - 48110 
รวมอนุบาล 37 62900 7400 7400 15910 11100 0 104710 
ป.1 30 57000 19680 11700 14400 10800 - 113580 
ป.2 25 47500 16250 9750 10750 9000 - 93250 
ป.3 28 53200 18284 10920 12040 10080 - 104524 
ป.4 27 51300 19089 10530 11610 9720 - 102249 
ป.5 22 41800 18612 8580 9460 7920 - 86372 
ป.6 33 62700 28347 12870 14190 11880 - 129987 
รวมประถม 165 313500 120262 64350 72450 59400 50000 679962 
ม.1 66 231000 53328 29700 58080 29700 - 401808 
ม.2 36 126000 33156 16200 31680 16200 - 223236 
ม.3 54 189000 53784 24300 47520 24300 - 338904 
รวมมัธยม 156 546000 140268 70200 137280 70200 141000 1104948 

รวมท้ังสิ้น 358 922400 267930 141950 225640 140700 191000 1889620 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศงานงบประมาณสถานศึกษา 2564 
งบประมาณ 

ชั้น รายหัว อุปกรณ์ เครื่องแบบ กิจกรรม ปัจจัยพื้นฐาน 
ก่อนประถมศึกษา 1700 200 300 430 - 
ประถมศึกษา 1900 390 360 480 1000 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3500 420 450 880 3000 
หนังสือเรียน 

อบ. ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
200 656 650 653 707 846 859 808 921 996 

 
 

- โครงการวางทกุงานอ่านทกุ
คน 
-โครงการเกษตรพอเพียงวิถีพ่อ 
-โครงการบริหารจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

- โครงการวางทกุงานอ่านทกุ
คน 
-โครงการเกษตรพอเพียงวิถีพ่อ 
-โครงการบริหารจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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แผนภูมิสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

งบเงินอุดหนุน 
(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

1,889,620 บาท 
 

ค่าหนังสือเรียน 

267,930 บาท 

ค่าเครื่องแบบ 

140,700 บาท 

ค่าจัดการเรียนการสอน 

922,400 บาท 

ค่าอุปกรณ์การเรียน  

141,950 บาท 

ค่าจัดกิจกรรม 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

225,640 บาท 

งบประจ า 20%                       

(ค่าสาธารณูปโภค,ค่าปรับปรุง

ซ่อมแซม,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่ายานพาหนะ) 
377,924 บาท 

งบพัฒนา (60%) 

1,133,772 บาท 

งบส ารอง 20% (ปรับปรุง

ซ่อมแซมกรณีฉุกเฉิน,ด าเนินการ

ตามนโยบาย) 

377,924 บาท 

งานวิชาการ               

(โครงการมฐ…1-3...) 

งานงบประมาณ 

(โครงการมฐ…1-3…...) 

งานบริหารงานบุคคล 

(โครงการมฐ…1-3…...) 

งานบริหารงานทั่วไป 

(โครงการมฐ…1-3…...)

เงินนอกงบประมาณ 
(จากส่วนราชการอ่ืน,เงินบริจาค) 

808,000 บาท 

….................บาท 

377,924 บาท / 1 โครงการ 
 

 680,263.20 บาท  

16  โครงการ 

113,377.20 บาท  

4  โครงการ 

 

113,377.20 บาท  

4  โครงการ 

 

226,754.40 บาท  

19  โครงการ 

 

377,924 บาท / 1 โครงการ 

ค่าปัจจัยพื้นฐาน 

191,000 บาท 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
 
1. งานบริหารวิชาการ 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
1 โครงการโรงเรียน 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ นางพรพิมาล  แก้วธรรม 100,000 
2 โครงการสานพลังประชารัฐ นางพรพิมาล   แก้วธรรม 30,000 
3 โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน นางพรพิมาล   แก้วธรรม 10,000 
4 โครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นางพรพิมาล  แก้วธรรม 15,000 
5 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  นางพรพิมาล  แก้วธรรม 10,000 
6 โครงการวัดผลประเมินผลการศึกษา นางสาวเมธาวี ทองพา 50,000 
7 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
นางสาวเมธาวี ทองพา 20,000 

8 โครงการส่งเสริมพัฒนาห้องสื่อ/ห้องคอม จัดหาสื่อ/
สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

นางสาวเกวลี   ด้วงนิล 70,000 

9 โครงการถนนคนอ่านและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด นางสาวเกวลี   ด้วงนิล 45,000 
10 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นายศิฑา   เทภูเขียว 130,000 
11 โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) นายศิฑา   เทภูเขียว 30,000 
12 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ  

(O – NET, NT,RT,) 
นางสาวเยาวลักษณ์ รับรอง 30,000 

13 โครงการงานแนะแนว/งานทุนการศึกษา นางสาวเยาวลักษณ์ รับรอง 10,580 
14 โครงการสถานศึกษาพอเพียง นางพรพิมาล   แก้วธรรม 

นางสาวเมธาวี ทองพา 
50,000 

15 โครงการโรงเรียนศีล 5 คุณธรรม วิถีพุทธ นางสาวเยาวลักษณ์ รับรอง 
นางพรพิมาล   แก้วธรรม 

33,000 

16 โครงการวิชาการระดับปฐมวัย นางสาววัลลภา ภักด ี 64,000 
 รวม 697,580 
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2. งานบริหารบุคลากร 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ภายในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

27,465 
 

นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 5,000 นางนวลจันทร์ จันดาบุตร 
3 โครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรนอก

สถานศึกษา 
61,465    นางสาวพรพิมล สุทธิธรรม 

4 โครงการบ ารุงขวัญและก าลังใจ 1,000 นางสาวพรพิมล สุทธิธรรม 
 รวม 94,930  

 
3. งานบริหารงบประมาณ 
 

โครงการ 
แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประมาณ 

นอก
งบประมาณ 

หน่วยงาน
อ่ืน 

  ® กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
-  ค่าสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
    (ไฟฟ้า, น้ าประปา,อินเทอร์เน็ต) 

- 114,930 - นายวีระพงษ ์ เดชพันธ ์

-  บริหารงานงบประมาณการเงินและพัสดุ - 5,000 - นายวีระพงษ ์ เดชพันธ ์

-  ซ่อมแซมวัสดุ –ครุภัณฑ์ - 10,000 - นางเดชา   เสียงเพราะ 

-  อุ่นกาย-อุ่นใจ (ปัจจัยพื้นฐาน) - 20,000 - น.ส.นิตยา  ใจธรรม 

รวม  149,930  
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4. งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ/บาท หน่วยงาน

อื่น ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ พัฒนา
ผู้เรียน 

1 พัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียน 5,000 - - นางสาวทัศนีย์  สมศร ี
2 กิจกรรมวันส าคัญ 5,000 - - นางยุภาพร  คงปัญญา 
3 กีฬาต้านยาเสพติด 10,000 - - นางสาวทัศนีย์  สมศร ี
4 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคาร

ประกอบ 
20,000 - - นายอ านวย  สาลิกา  

นายชัยวัฒน์  ประโลม 
5 ประชุมกรรมการสถานศึกษาและสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน 
1,000 - - นางสาวเทวี   จันทร์นัน 

6 ปรับปรุงระบบสารบรรณโรงเรียน 500 - - นางสาวผ่องศรี   จันทร์สุข 
7 สหกรณ์ร้านคา้ 500 - - นางสาวทัศนีย์  สมศรี  
8 อาหารกลางวัน/อาหารเสรมินม - - *808,000 นางสาวสุนทรีย์  สุพรรณ 
9 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 22,000 - - นายสุวิทย์  พันธ์เพชร              

นายอ านวย  สาริกา 
10 วินัยและประชาธิปไตยในโรงเรียน 2,000 - - นายสุวิทย์  พันธ์เพชร 

นายชัยวัฒน์  ประโลม 
11 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 2,000 - - นางสาวจุไรรัตน์  ดมีาก 

นายอ านวย  สาริกา 
12 เกษตรพอเพียงตามแนววิถีพ่อเพื่ออาหาร

กลางวัน 
3,430 - - นางฤภาภัค  รัตนพันธ ์

นายชัยวัฒน์  ประโลม 
13 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน 7,000 - - นางสาวเทวี   จันทร์นัน 

นางสาวจุไรรัตน์  ดมีาก 
14 ประเมินกจิกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี - 40,000 - นายชัยวัฒน์  ประโลม 

นางฤภาภัค   รัตนพันธ์ 
15 ทัศนศึกษานอกสถานท่ี - 100,000 - นางยุภาพร  คงปัญญา               
16 โรงเรียนปลอดขยะ 1,000 - - นายสุวิทย์   พันธ์เพชร 
17 โรงเรียนสีขาว 500 - - นางสาวจุไรรัตน์   ดีมาก 
18 รถรับส่งนักเรียน 100,000 - - นายสุวิทย์   พันธ์เพชร 

นายอ านวย  สาริกา 
19 ควบคุมเฝา้ระวังป้องกันโรคโควิด-19 15,000 - - นางสาวทัศนีย์  สมศร ี

รวม 194,930 140,000 808,000  
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โครงการที่ท าร่วมกันทุกระดับชั้น 

 
ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ งาน  ผู้รับผิดชอบ 
1 ค่า 

หนังสือเรียน  
จัดซื้อหนังสือเรียน 
อบ.2 – ม.3 

267,930 
งป นางเดชา   สียงเพราะ 

2 ค่า 
เครื่องแบบ 

จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน 
140,700 

งป นายวีระพงษ์ เดชพันธ์ 

3 ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน 

จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 
อบ.2 – ม.3 

141,950 
งป นายวีระพงษ์ เดชพันธ์ 

4 ปัจจัยยากจน นักเรียนยากจน 191,000 งป นางสาวนิตยา ใจธรรม 

5 พัฒนาผู้เรียน วิชาการ 
เทคโนโลยี 
คุณธรรม 

225,640 
งป นายวีระพงษ์ เดชพันธ์ 

6 อาหารกลางวัน จัดท าอาหารกลางวัน
อนุบาล 
ประถม 

808,000  
บห 

นางสาวสุนทรีย์  สุพรรณ 

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,775,220   

 
 
 
 

 



บทที่  5 
การก ากับ ติดตามและรายงานผล 

เพ่ือให้การด าเนินการของโรงเรียนบ้านปราสาท บรรลุผลส าเร็จและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนจึงได้ก าหนดแนวทางและมาตรการในการก ากับ ติดตามและรายงานผล 
ดังนี้  

1. การก ากับ ติดตาม และรายงานผล 
        1.1  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและผู้ก ากับ ติดตามรายงานกลยุทธ์ รายงานโครงการ และ
ก าหนดปฏิทินในการด าเนินงานและการก ากับติดตาม รายงานผล  ดังนี้ 

ประเภทงบประมาณ ระยะเวลาที่ขอ
เบิก 

ระยะเวลาส่งใช้ ผู้ขอเบิกและ
ส่งใช้ 

สรุปผล/รายงานผล 

1. งบประจ า วันที่ได้รับใบ
แจ้ง 

วันที่ได้รับใบเสร็จ ผู้รับชอบ หลังสิ้นสุดโครงการต้อง
รายงานภายใน 10 วัน 

2. งบพัฒนาตาม            
กลยุทธ์หรือโครงการใน
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
 

ก่อนด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 7 
วันท าการ 

ไม่เกิน 10 วันท า
การหลัง
ด าเนินการ 

ผู้รับชอบ  

  
 เมื่อได้ด าเนินการตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการจัดรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 เสนอต่อผู้บริหาร
โรงเรียน 
           1.2  จัดท าเอกสารรายงานการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

2. การตรวจสอบและการประเมินผล 
        2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนเพ่ือ
จัดท าแบบประเมินผลโครงการทุกโครงการ  โดยด า เนินการประเมินโครงการใน 3  ระยะ คือ                     
ก่อนด าเนินการ  ระหว่างด าเนินการ และหลังด าเนินการ 
      3.   นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 
           น าผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ สังเคราะห์หารูปแบบความส าเร็จ  และความคุ้มค่าในการ
ด าเนินงาน ว่าโครงการใดควรจะด าเนินการต่อในปีงบประมาณต่อไป ควรปรับปรุงและแก้ไขอย่างไร มีปัญหา 
อุปสรรคอย่างไร และโครงการใดไม่ควรด าเนินการต่อ 
  
 



การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านปราสาท   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

 
 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านปราสาท  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 3 ครั้งที่     เมื่อวันที่       เดือน        พ.ศ.  2564  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านปราสาท  แล้วมีมติ 

1) เห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม  ดังนี้ 
1.1 งาน/โครงการ/กิจกรรม งานวิชาการ  จ านวน   14 โครงการ 
     งบประมาณ  680,263.20  บาท    คิดเป็นร้อยละ 60 
1.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม  งานบริหารทั่วไป จ านวน   20   โครงการ    
      งบประมาณ  226,754.40  บาท   คิดเป็นร้อยละ 20 
1.3  งาน/โครงการ/กิจกรรม งานบริหารบุคลากร  จ านวน  4   โครงการ   
      งบประมาณ  113,377.20  บาท   คิดเป็นร้อยละ  20 
1.4  งาน/โครงการ/กิจกรรม งานบริหารงบประมาณ  จ านวน  4   โครงการ   
      งบประมาณ  113,377.20  บาท   คิดเป็นร้อยละ  20 
1.5  งบประมาณ ด้านสาธารณูปโภค /งานตามนโยบายต้นสังกัด   จ านวน   1   งาน/โครงการ 
      เป็นเงิน     377,924    บาท 
1.6  โครงการ/กิจกรรม (อาหารกลางวัน) ที่ใช้เงินนอกงบประมาณ   จ านวน   1   งาน/โครงการ 
      เป็นเงิน     808,000    บาท 

 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น  1,889,620 บาท 

 
2) เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564  ได้ 

 
 

(ลงชื่อ)   
    (  นายสุบรรณ์  นันทะชาติ ) 

     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านปราสาท 

 
 
 



 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านปราสาท 
ที่       /   ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านปราสาท 

......................................................................................................................  
โรงเรียนบ้านปราสาท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จัดการเรียนการ

สอนตั้งแต่ชั้นอนุศึกษาปีที่ ๒ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม ๒๒ คน 
มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๓๔๘ คน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สาระส าคัญ
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยมีการวิเคราะห์นโยบายกลยุทธ์ 
จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด โครงการ กิจกรรม และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงจากแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนบ้านปราสาทจึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ดังนี้ 

  
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย  

๑.๑ นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธาน 
๑.๒ นายสุบรรณ นันทะชาติ ประธานกรรมการสถานศึกษา รองประธาน 
๑.๓ คณะกรรมการสถานศึกษา     กรรมการ 
๑.๔ นางพรพิมาล  แก้วธรรม รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๕ นายวีระพงษ์  เดชพันธ์ ครูช านาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๖ นางฤภาภัค รัตนพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา  ค าแนะน าและตัดสินแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
  

๒. คณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประกอบด้วย 
๑. นางพรพิมาล  แก้วธรรม  รองผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธาน 
๒. นางฤภาภัค รัตนพันธ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓. นางนวลจันทร์  จันดาบุตร  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นายสุวิทย์ พันธ์เพชร   คร ู    กรรมการ 
๕. นางสาวทัศนีย์ สมศรี   คร ู    กรรมการ 
๖. นางสาวจุไรรัตน์ ดีมาก  คร ู    กรรมการ 



๗. นางเดชา  เสียงเพราะ  ครูช านาญการ   กรรมการ  
๘. นางสาววัลลภา ภักด ี  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
๙. นางสาวเมธาวี  ทองพา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๐. นางยุภาพร  คงปัญญา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๑. นางสาวเยาวลักณ์ รับรอง  คร ู    กรรมการ 
๑๒. นายชัยวัฒน์ ประโลม  คร ู    กรรมการ 
๑๓. นางสาวเกวลี ด้วงนิล   คร ู    กรรมการ 
๑๔. นางสาวสุนทรีย์ สุพรรณ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๕. นางสาวเทวี  จันทร์นัน  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๖. นายอ านวย สาลิกา   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 
๑๗. นายวีระพงษ์  เดชพันธ์  ครูช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นางสาวนิตยา  ใจธรรม  คร ู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. นางสาวพรพิมล สุทธิธรรม  คร ู       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐. นายศิฑา เทภูเขียว   ครูผู้ช่วย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๑. นางสาวผ่องศรี จันทร์สุข  เจ้าหน้าที่ธุรการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่   จัดท าโครงการ / กิจกรรม และแผนปฏิบัติการ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 ขอให้ข้าราชการครูที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการด าเนินงานได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
และเต็มความสามารถ  เพื่อให้งานเกิดผลประสบความส าเร็จ  ด้วยความเรียบร้อย    บรรลุตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ  หากเกิดปัญหาให้แจ้งฝ่ายบริหารเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป    
 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 สั่ง   ณ   วันที่   ๓๑    เดือน  มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๔     

 

       ลงชื่อ            
              ( นางสุพิชชา  ไพศาลสุวรรณ) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาท 
 

 


