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ส่วนท่ี 1 
ภาพรวมของโรงเรียน 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
          1.1  ประวัติโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ต้ังอยู่หมู่ที่ 6 บ้านแก่งเกลี้ยง ตําบลลาดค่าง อําเภอภูเรือ 
ก่อต้ังเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 เดิมเป็น หมู่ที่ 7 ตําบลร่องจิก แต่ได้โอนมาขึ้นกับตําบล
ลาดค่าง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2537  
  โรงเรียนได้เปิดทําการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2515 โดยมีนายสังคม             
ยศสุพรหม  เป็นครูใหญ่ เกณฑ์นักเรียนได้ 37 คน ย้ายติดตามผู้ปกครองมาเรียนเพ่ิมอีก 2 คน รวม 39  
คน ใช้อาคารเรียนช่ัวคราวเป็นสถานที่เรียนโดยชาวบ้านสร้างให้ 
  พ.ศ. 2516 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 70,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน 
แบบ ป.1 ซ  ขนาด 2 ห้องเรียน     
  พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 10,000 บาท สร้างส้วม 1 หลัง 2 ที่ 
และได้รับงบประมาณ 40,000 บาท สร้างบ้านพักครู 1 หลัง 2 ห้องนอน โดยใน ปี พ.ศ. 2515 - 
พ.ศ. 2525 เปิดทําการสอนในระดับ ป.1- 4 
  พ.ศ. 2516 เปิดทําการสอนในระดับ ป.5 โดยการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนแบบปีเว้นปีตาม
โครงการ RIT 
  พ.ศ. 2524 นายสัมฤทธ์ิ สุธงษา ครูใหญ่ พร้อมด้วยคณะครูได้จัดหางบประมาณมา
สร้างเสาธงเหล็ก ราคา 5,000 บาทให้ทางโรงเรียน  
  พ.ศ. 2526  เปิดทําการสอนในระดับ ป.1- 6 
  พ.ศ. 2529  เลิกการเกณฑ์เด็กแบบปีเว้นปี 
  พ.ศ.2534 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2533) 
  วันที่ 11 มีนาคม 2539 ดร.สุรพล  อินทวงศ์ พร้อมคณาจารย์นักศึกษา จากสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตอุเทนถวาย ได้รับบริจาคเงินจํานวน 200,000 บาท เพ่ือสร้างอาคาร
เรียน “คนของแผ่นดิน” 1 หลัง จํานวน 3 ห้องเรียน ส้วม 1 หลัง 4 ที่ และเสาธง 1 ที่โดยทําพิธี 
มอบให้ทางราชการ เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม  พ.ศ. 2539 
  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 นางสรัญญา  แสงลับ เดินทางมาดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนแทนนายสุภาพ รามศิริ ที่เกษียณอายุราชการ 
  วันที่ 6 ธันวาคม 2551 ชมรมร้อยทางจํานวน 85 คน เดินทางมามอบสิ่งของให้
โรงเรียนได้แก่ พระพุทธรูป 1 องค์ คอมพิวเตอร์ 2 ชุด โทรทัศน์ 2 เครื่อง เครื่องเล่นซีวี 2 เครื่อง 
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เครื่องครัว อุปกรณ์แปรงฟัน อาบนํ้าและผ้าห่มเสื้อกันหนาว ทุนอาหารกลางวัน 10,000 บาท 
ทุนการศึกษา 2,000  บาท  
  พ.ศ.2551 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2544 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2551) 
  วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2551 ค่ายอาสาโครงการส่ิงแวดล้อมดีดีจากพ่ีสู่น้อง จาก
ชมรมปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวน 55 คน ช่วยปรับปรุงบรรยากาศการเรียนการสอน           
จัดห้องเรียน 
  วันที่ 6 มกราคม 2552 ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนน้อง จากคณะวิศวกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวน 60 คน  ช่วยทาสีโรงเรียน  ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
  วันที่ 20 มีนาคม 2553  ชมรมธรรมธารา  และสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 5 พัทยา 
มอบห้องนํ้าโครงการธารนํ้าใจ สร้างห้องนํ้าให้น้องใช้  
  วันที่ 30 มกราคม 2553 บริษัท อาร์เอสพีซี จํากัด (RSPC CO.,LTD) โดยนายช่าง
รังสฤษด์ิ แสงลับ จากกรุงเพทมหานคร จัดทําผ้าป่าการศึกษาเพ่ือสร้างร้ัว และทาสีโรงเรียน จํานวน 
150,700  บาท 
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัท อาร์เอสพีซี จํากัด (RSPC CO.,LTD) โดยนายช่าง
รังสฤษด์ิ แสงลับ จากกรุงเพทมหานคร จัดทําผ้าป่าการศึกษาเพ่ือยกอาคารเรียน และก่อสร้างห้อง
ประชุม “รังสฤษด์ิ แสงลับ” พร้อมค่าจ้างครูอัตราจ้างจํานวน 358,500  บาท 
  วันที่ 18 มิถุนายน 2554 ชมรมถ่ายภาพอุดรธานี มอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา 
ขนมและเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม จํานวน 60,000  บาท 
  วันที่ 15 กรกฎาคม 2554 บริษัท YKK จํากัด มองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 9 เครื่อง 
โทรทัศน์ 1 เครื่อง เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา   
  วันที่ 14 มกราคม 2555 ชมรมโกเกียร์คลับ มอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง พร้อม
อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเสื้อผ้ากันหนาว จํานวน 50,000  บาท   
  วันที่ 5 เมษายน 2555 ชาวบ้านแก่งเกลี้ยง พร้อมด้วยเครือข่าย จัดทําผ้าป่าการศึกษา 
ทําบุญและฉลองโรงเรียน จํานวน 30,490 บาท อาร์เอสพีซี จํากัด (RSPC CO.,LTD) โดยนายช่าง
รังสฤษด์ิ แสงลับ จากกรุงเพทมหานครนําผ้าป่าสนับสนุน 40,000 บาท 
  วันที่ 19 มกราคม 2558 ได้รับจัดสรรอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 งบประมาณ 
1,934,000 บาท  
  วันที่ 19 มกราคม 2558 ได้รับจัดสรรส้วม แบบ สปช.104/26 งบประมาณ 246,000 
บาท 
  วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ได้รับจัดสรรสนามกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)
งบประมาณ  159,100 บาท 
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  วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ได้รับจัดสรรอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 
งบประมาณ  งบประมาณ  813,400 บาท   
  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ปัจจุบันมีบุคลากร  9  คน  ได้แก่ ข้าราชการครู  6  คน ครูพ่ีเลี้ยง 1  
คน  ครูผู้ทรงคุณค่าฯ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน นักการภารโรง จํานวน  1  คน  ดังน้ี   
  1.  นายภาณุพันธ์ุ  จันทรา  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียน 
  2. นางวิไลลักษณ์  ภักดีมี  ตําแหน่ง  ครู คศ.3  
  3. นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์ ตําแหน่ง  ครู  คศ.2  
  4. นายทนงศักด์ิ  ศรีบุรินทร์  ตําแหน่ง  ครู  คศ.2 
  5. นางสาวพรสวรรค์  สอนดี ตําแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
  6. นางจิระภา  แสนมณี  ตําแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
  7. นางสาวรุ่งทิวา  ใยบัว  ตําแหน่ง  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
  8. นางอุบลวณี  อุดมสิทธ์ิ           ตําแหน่ง  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
  9. นางสาวสุดาวรรณ  ป้องกัน     ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  10. นางประกาย  วังคีรี  ตําแหน่ง  นักการภารโรง 
  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาลปีที่ 2-3 และระดับประถมศึกษา 2 
ระดับช้ัน คือระดับช้ันที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับช้ันที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 77 คน  
 1.2  ทําเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง  ต้ังแต่ก่อต้ังโรงเรียนมามีผู้มาดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหาร ดังน้ี 
 

ลําดับที่ ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา ปีที่ดํารงตําแหน่ง 
1. นายสังคม  ยศสุพรหม ม.ศ.3 พ.ศ. 2515-2519 
2. นายมูล บุตรธรรม ม.6 พ.ศ. 2519-2524 
3. นายสัมฤทธ์ิ   สุธงษา พ.ม. พ.ศ. 2524-2532 
4. นายประครอง  รูปสูง ค.บ. พ.ศ. 2532-2539 
5. นายมูล  บุตรธรรม ม.6 พ.ศ. 2539-2543 
6. นายกานตพงษ์  วงพระจันทร์ ค.บ. พ.ศ. 2543-2545 
7. นางรัชดา สืบผาง ค.บ. พ.ศ. 2545-2548 
8. นางภารดี  คํามา ค.ม. พ.ศ. 2548-2549 
9. นายสุภาพ รามศิร ิ ค.ม. พ.ศ. 2549-2551 
10. นางสรัญญา  บุดดา ศศ.ม พ.ศ. 2551-2563 
11. นายภาณุพันธ์ุ  จันทรา ค.ม. พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน 
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1.3  สภาพชุมชน 
 หมู่บ้านแก่งเกล้ียง อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลลาดค่าง              

ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนบท มีความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของราษฎรในหมูบ้านคือ
อาชีพเกษตรกรรม รองมาคือ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย รับราชการ ตามลําดับ 

 สภาพชุมชนของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงส่วนมากจะเป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อย และ
มีการประกอบอาชีพส่วนตัว ส่วนใหญ่มีอาชีพทําไร่ ทําสวน เด็กนักเรียนในโรงเรียนส่วนมากเป็นเด็ก
ที่ขาดความอบอุ่น เน่ืองจากครอบครัวที่แตกแยก ผู้ปกครองย้ายถิ่นไปทํางานที่เมืองใหญ่ ทิ้ง
ลูกหลานอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย จึงเป็นสังคมผู้สูงอายุที่ต้องดูแลลูกหลาน 
 

1.4  ลักษณะภูมิประเทศ  
 ลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านแก่งเกลี้ยง โดยทั่วไปเป็นภูเขา มีลํานํ้าสานไหลผ่าน 

โรงเรียนต้ังอยู่ติดหมู่บ้าน  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ประกอบการเกษตร ได้แก่ ทําไร่ ทําสวน โดยมีลําห้วยนํ้า
สานเป็นแหล่งนํ้าที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเกษตรกร 

 
1.5  การคมนาคม 
 การคมนาคมท่ีโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงสะดวกสบาย บนเส้นทางถนนสาย แก่งไฮ-ห้วย

ต้ิว  เป็นถนนที่ลาดยางตลอดสาย สามารถใช้สัญจรไปมาเพ่ือติดต่อกับภายนอก ที่เช่ือมระหว่าง
อําเภอภูเรือ  ระยะทางจากโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงถึงตัวอําเภอภูเรือ มีระยะทาง 10  กิโลเมตร  

 
1.6 ประชากร สังคมและวัฒนธรรม 
 1.6.1  ประชากร 
   หมู่บ้านแก่งเกลี้ยง  มีประชากรทั้งสิ้น 378  คน   
 1.6.2  สังคมและวัฒนธรรม 
   ประชากรส่วนใหญ่ของชุมชนบ้านแก่งเกลี้ยงเป็นคนในพ้ืนที่ท้องถิ่นน้ีมีบางส่วน

ที่แต่งงานแล้วเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน แต่ไม่ค่อยจะมีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมมากนัก  สังคมความ
เก้ือกูลซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันฉันพ่ีน้อง ไม่ค่อยมีปัญหาข้อขัดแย้งกัน ประชากรวัยหนุ่มสาว ส่วน
ใหญ่อพยพเข้าไปทํางานในกรุงเทพและเรียนในเมืองใหญ่ หรือในตัวเมือง เด็กและนักเรียนบางส่วน
ถูกทอดทิ้งให้อยู่กันตามลําพังในบางโอกาส ก่อให้เกิดปัญหาเด็กขาดความอบอุ่นและขาดการดูแลเอา
ใจใส่  วัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยทั่วไปแล้วเป็นวัฒนธรรมของอีสานโดยแท้ นับถือศาสนาพุทธ อาศัย
วัดเป็นที่พ่ึงทางใจ 
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 1.6.3  เศรษฐกิจ 
   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การทําสวน ทําไร่

ปลูกพืชระยะสั้น เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง ถั่วดํา และปลูกผลไม้บางส่วน นอกน้ันมีการรับจ้างทั่วไปเพ่ือ
ยังชีพ อีกด้วย                   
      
                                       ปรัชญาของโรงเรียน 
 

ปญญา โลกสมงิ ปชโชโต (ปัญญา คือแสงสว่างส่องโลก) 
 

คําขวัญของโรงเรียน 
 

“คุณธรรมดี  มีความรู้  สู่มาตรฐาน  ประสานกายใจ  มุ่งเรียนนําไปใช้” 
 
 

สีประจําโรงเรียน 
 

 
 

1.7 ประชากร  สังคมและวัฒนธรรม 
 ประชากร หมู่บ้านแก่งเกลี้ยง  มีประชากรทั้งสิ้น 378  คน  
  

1.8 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี 2566 โรงเรียนบ้านแก่งเกล้ียง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย 

 
1.9 พันธกิจ 
 1.9.1 เรียนรู้มุ่งให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
 1.9.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความภาคภูมิในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 1.9.3 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนทักษะชีวิตของผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ 
 1.9.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และการ

รู้เท่าทันสื่อ 
 1.9.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

แสด  -  ขาว 
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 1.9.6 จัดการศึกษาภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 
1.10 เป้าหมาย 
 มุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้ผู้เรียนเกิดความรักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ รู้บทบาทหน้าที่ของตน บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1.11 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 รักษ์วิถีไทย ใช้ชีวิตพอเพียง 
 
1.12 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

        โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิทัศน์สะอาด  บรรยากาศร่มรื่น 
 
2. ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 
 2.1  จํานวนห้องเรียนและนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูลณวันที่ 29 มิถุนายน 
2563)  
 

ชั้นเรียน 
จํานวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 2  3 3  
อนุบาล 3 4 2 6  

รวมชั้นอนบุาล 4 5 9  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 7 2 9  
ช้ันประถมศึกษาปีที่  2 9 3 12  
ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 7 7 14  
ช้ันประถมศึกษาปีที่  4 3 6 9  
ช้ันประถมศึกษาปีที่  5 5 6 11  
ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 5 9 14  

รวมชั้นประถมศึกษา 36 33 69  
รวมนักเรียนทัง้สิ้น 40 38 78  
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 2.2 อัตรากําลังข้าราชการครูโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
 

ที่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหน่ง อันดับ วุฒิ/วิชาเอก 
1 นายภาณุพันธ์ุ  จันทรา ผู้อํานวยการ

โรงเรียน 
คศ.3 กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ค.ม. การบริหารการศึกษา 

2 นางวิไลลักษณ์   ภักดีม ี ครู คศ.3 กศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 

3 นางสาวโอพัตตรา  ศรีบุรินทร์ ครู คศ.1 คบ.การประถมศึกษา 
กศ.ม.การบริหารการศึกษา 

4 นายทนงศักด์ิ  ศรีบุรินทร ์ ครู คศ.1 คบ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 
5 นางสาวพรสวรรค์  สอนด ี ครู คศ.1 คบ.การศึกษาปฐมวัย 

 
 2.3 อัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนการสอนโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
 

ที่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหน่ง อันดับ วุฒิ/วิชาเอก 
1 นางสาวรุ่งทิวา  ใยบัว ครูพ่ีเลี้ยงฯ - คบ.ภาษาอังกฤษ 
2 นางอุบลวณี  อุดมสิทธ์ิ ครูผู้ทรงฯ - คบ.ภาษาอังกฤษ 
3 นางสาวสุดาวรรณ  ป้องกัน ธุรการฯ - วคบ.การจัดการ 
4 นางประกาย  วังคีรี นักการภารโรง - ป.6 

 

 2.4  อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 

ประเภทอาคาร จํานวนหลัง จํานวนห้อง 
1. อาคารเรียนถาวร 

อาคาร ป.1 ซ  
อาคาร สปช. 104/26 

2 
1 
1 

5 
2 
3 

2. อาคารอเนกประสงค ์
อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 
อาคารคนของแผ่นดิน 
อาคารเรียนอนุบาล 

3 
1 
1 
1 

5 
1 
3 
1 

3. ห้องเก็บของ (แบบบริจาค) 1 1 
4. โรงอาหาร (แบบบริจาค) 1 1 
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ประเภทอาคาร จํานวนหลัง จํานวนห้อง 
5. ส้วม 

แบบบริจาค (โรงอาหาร) 
แบบบริจาค (อาคารคนของแผ่นดิน) 
แบบดัดแปลงจากถังนํ้า ฝ 33 
แบบ สปช.206/45 

4 
1 
1 
1 
1 

13 
2 
2 
5 
4 

6. อาคารหกเหลีย่ม 1 1 
7. สนามกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพล

ศึกษา) 
1 แห่ง 1 

 

 
3.  ปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียน 
 เน่ืองจากโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ต้ังอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลลาดค่าง  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ห่างจากตัวอําเภอภูเรือเพียง 10 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ต้ังของโรงเรียนขนาด
ใหญ่และมีช่ือเสียง ปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่กําลังประสบอยู่ในขณะนี้ คือ 
 3.1 งบประมาณที่ ไ ด้รับการจัดสรรให้น้อยไม่เพียงพอในการจัดการศึกษาสืบ
เนื่องมาจากจํานวนนักเรียนน้อย  
 3.2 จํานวนบุคลากรท่ีทําการสอนไม่เพียงพอ โรงเรียนเปิดทําการเรียนการสอน 8 
ห้องเรียน ในปัจจุบันมีบุคลากรที่ทําการสอน 5 คน ทําให้ครูไม่ครบชั้นเรียน 
 3.3 ชุมชนรอบๆ โรงเรียนมีสภาพทางครอบครัวที่ยากจนผู้ปกครองนักเรียน ไม่ให้
ความสําคัญกับการศึกษาเท่าที่ควร เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ไม่ดี ต้องหาเช้ากินค่ํา ส่วนใหญ่
มีอาชีพรับจ้าง ไปทํางานต่างจังหวัดและขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ทิ้งลูกหลานไว้กับตายาย 
ผู้สูงอายุที่บ้าน เด็กนักเรียนจึงขาดความเอาใจใส่ในการเรียน ขาดแรงจูงใจและชื่นชมต่อการ
เรียนรู้   
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4.  แผนภูมิการบริหารโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 งานหลักสูตรและการสอน 
 งานนิเทศการศึกษาและการ

พัฒนาคุณภาพการสอน 
 งานกิจการและกจิกรรมนักเรียน 
 งานสื่อ ห้องสมุดและเทคโนโลยี

การศึกษา 
 งานวัดผลประเมินผลและ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 

 งานการพัฒนาวิชาชีพครู 
 งานการศึกษานอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัยและ
บริการทางวิชาการของโรงเรียน 

 งานวิชาการกับชมุชนและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

 งานนโยบายและแผน 
 งานการงบประมาณ 
 งานจัดหารายได้และกองทุน

โรงเรียน 
 งานการบริหารทรัพย์สินและ

ผลประโยชน์  

 งานการวางแผนกําลังคน/
สรรหา/คัดเลือก 

 งานการบรรจ/ุแต่งต้ัง/และ
ระบบทะเบียนบุคคล 

 งานการประเมิน-การพัฒนา
บุคคลและงานวินัย 

 งานสวัสดิการและกองทุน
บุคลากร 

 งานธุรการและสารบรรณ 
 งานเลขานุการกจิกรรมการ

สถานศึกษา 
 งานการเงินและการบัญชี 
 งานพัสดุและการจัดจ้าง 

บริการ 
 งานพัสดุและการจัดจ้าง 
 งานอาคารสถานท่ีการพัฒนา

พ้ืนท่ีและสิ่งแวดล้อม 
 งานรักษาความปลอดภัย 
 กลุ่มงานบริการอนามัยและ

โภชนาการ 
 งานระบบการตรวจสอบ

ผลงานและการเงิน  
 กลุ่มงานชุมชนสมัพันธ์ 
                

 
 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
นายภาณุพันธ์ุ  จันทรา 

บริหารงานวิชาการ 
 นางสาวโอพัตตรา ศรีบุรินทร์ 
 นางจิระภา  แสงมณี 
 นางสาวรุ่งทิวา  ใยบัว 
 นางสาวสุดาวรรณ  ป้องกัน 

 

บริหารงานงบประมาณ 
 นางสาวพรสวรรค์ สอนดี 
 นางจิระภา แสงมณี 

 
 

บริหารงานบุคคล 
 นายภาณุพันธ์ุ จันทรา 
 นางวิไลลักษณ์ ภักดีมี 
 นางอุบลวิณี อุดมสิทธ์ิ 

 

บริหารงานท่ัวไป 
 นางวิไลลักษณ์  ภักดีมี 
 นายทนงศักด์ิ  ศรีบุรินทร์ 
 นางสาวสุดาวรรณป้องกัน 
 นางประกาย  วังคีรี 
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ส่วนท่ี 2 
วิสัยทัศน์/พนัธกิจ/เป้าประสงค์/กลยทุธ์ 

…. 

1. วิสัยทัศน์  
 ภายในปี 2566 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ  บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย 
 
2. พันธกิจ 
 พันธกิจที่  1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 พันธกิจที่  2 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมนําความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 พันธกิจที่  3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ 
 พันธกิจที่  4 สร้างเสริมความเข้มแข็งขององค์กรให้มีประสิทธิภาพทันสมัย 
 พันธกิจที่  5 สร้างเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
 พันธกิจที่  6 เชิญชวนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 พันธกิจที่  7 จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
3. เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 2. บุคลากรได้รับการพัฒนาสามารถจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 3. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา 
 4.  ชุมชนมีความร่วมมือพัฒนาจัดการศึกษา 
 5. มีสภาพบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 6. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลังสูตรและส่งเสริม
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
 4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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ส่วนท่ี 3 
แนวคิดของการพัฒนาตามโครงการเสริมสร้างพลังอํานาจการจัดการศึกษา 

ที่สร้างสขุภาวะในโรงเรียน 
…. 

1.  ความเป็นมาหลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา ได้กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาตามโครงการ
เสริมสร้างพลังอํานาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียนว่า การพัฒนาสุขภาวะโดยใช้ฐาน
โรงเรียนน้ันถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญอย่างย่ิง เพราะประชากรประเทศท่ีเป็นเยาวชนใน
วัยเรียนแทบจะทั้งหมดอยู่ในระบบโรงเรียน ดังน้ันการปลูกฝังเรื่องสุขภาวะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ถือว่า
เป็นโอกาสที่ดีอย่างย่ิงที่ได้จะหล่อหลอมเยาวชนของประเทศให้เป็นบุคคลที่มีสุขภาวะเมื่อเติบโตขึ้น 
ดังน้ันจึงจําเป็นต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการและจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสุขภาวะแก่ผู้เรียนได้  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะในบริบทโรงเรียน
มี 4 ด้านคือ กาย  จิตใจ  สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งคําว่า “สุขภาพ” สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ ได้พยายามอธิบายว่าต้องให้ความหมายกว้างขวางขึ้นจนสามารถทะลุกรอบ
การมองสุขภาพแบบเดิมที่นิยามสุขภาพคือ “การไม่เป็นโรค” และมองปัญหาสุขภาพคือ “เช้ือโรคที่
สามารถกาจัดได้ด้วยวัคซีนและยา” เท่าน้ัน นิยามของสุขภาพแนวใหม่จึงมองสุขภาพคือ “สุขภาวะที่
ครอบคลุมและบูรณาการทั้งมิติของกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ เข้าเป็นวิถีชีวิตที่เช่ือมโยงและ
สัมพันธ์กันในตัวมนุษย์และสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสังคม” โดยโรงเรียนจะต้องมี
การบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะ โรงเรียนมีสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมมี
สุขภาวะ และชุมชน/สังคมมีสุขภาวะ ในอันที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์รอบด้านตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
 และจากสภาพปัจจุบัน โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
เต็มไปด้วยการแข่งขัน และแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ      
ซึ่งคนในศตวรรษท่ี 21 ต้องเป็นผู้ที่รู้เท่าทันและมีทักษะในการดํารงชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่าน้ีได้ 
ดังน้ัน โรงเรียนที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับสร้างทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 และมีสุขภาวะในการ
พัฒนานักเรียนน้ัน ต้องใช้นวัตกรรมหลากหลายและมีความซับซ้อนในการจัดการมากย่ิงขึ้นด้วย 
 อีกทั้งในแวดวงการศึกษาได้มีการกล่าวถึงกระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ที่เรียกว่า  PBL (Problem Base Learning) น้ัน โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนดังกล่าวโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21      
ที่กล่าวมาข้างต้น 
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2.  หลักการสําคัญในการพัฒนาสุขภาวะในโรงเรียน  
 มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา ได้กําหนดหลักการสําคัญที่จะนํามาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาโรงเรียนเพ่ือการเสริมสร้างพลังอํานาจในการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างสุขภาวะในโรงเรียน 
กล่าวคือ  
 1. มุ่งผลสัมฤทธ์ินักเรียนโดยเน้นทักษะทางปัญญา  
 2. เสริมสร้างพลังอํานาจแก่ผู้เก่ียวข้องให้เกิดแรงบันดาลใจ เพ่ือเพ่ิมตระหนักต่อความ
รับผิดชอบ เสริมสร้างทักษะต่างๆ และปลดปล่อยอิสรภาพทางวิชาการแก่ครูในโรงเรียน  
 3. อาศัยการวิจัยเป็นฐานและมีทฤษฎีรองรับในการสอน การเรียนรู้ และการพัฒนา
โรงเรียนจะต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แข็งแกร่งสนับสนุนกลยุทธ์หรือโปรแกรมการพัฒนา  
 4. มีลักษณะเฉพาะบริบท การพัฒนาโรงเรียนต้องไม่ยึดติดว่า “กลยุทธ์เดียวใช้ได้ทุก
องค์กร” ดังน้ันต้องออกแบบกระบวนการแทรกเสริมให้เหมาะสม  
 5. การเสริมศักยภาพต้องเป็นไปตามธรรมชาติ เน้นความย่ังยืน และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ให้ครูทํางานและสร้างเครือข่ายแบบมืออาชีพ  
 6. สร้างแรงจูงใจให้ครูศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม และมีการสะท้อนผลการทางานอย่าง
ต่อเน่ือง  
 7. ต้องดําเนินการอย่างเข้มแข็ง กระตือรือร้น  
 8. มีกลยุทธ์และกระบวนการแทรกเสริมที่เป็นระบบ โดยใช้แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการ
และการพัฒนาองค์กร  
 9. อาศัยการสนับสนุนจากภายนอก อาศัยทั้งการรวมอํานาจหรือการกระจายอํานาจ 
และต้องมีนโยบายที่เอ้ือต่อการดําเนินการ  
 10. ต้องดําเนินการอย่างเป็นระบบทั้งในแนวราบและแนวด่ิง ให้เกิดพลังการสร้างสรรค์ที่
จะเปลี่ยนแปลงจากภายในโรงเรียน สังคม  
 โดยยึดหลักหลักการสําคัญของการจัดการศึกษาคือการเอา “ผู้เรียนเป็นตัวต้ัง” เพ่ือ
พัฒนาคนในวัยเรียนให้มีคุณภาพมากที่สุด “โรงเรียน” ถือเป็นหน่วยในระบบการศึกษาที่เข้าไปถึงทุก
ชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและเกี่ยวข้องมากท่ีสุด ดังน้ันจึงควรเป็นจุดเร่ิมต้น
การพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศในขณะนี้ 
 ดังน้ัน โรงเรียนจึงจําเป็นต้องเร่ิมต้นพัฒนาจากผู้เก่ียวข้องในโรงเรียนคือ ผู้ปกครอง ชุมชน 
กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และครู ซึ่งถือว่าเป็น “เจ้าของโรงเรียนร่วมกัน” และมีเป้าหมายอยู่ที่
ตัวนักเรียน โดยนําหลักความเสมอภาคเข้ามาสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือให้เกิด
ความย่ังยืนและต่อเน่ืองไม่ผูกติดอยู่กับผู้ใดผู้หน่ึง และใช้กระบวนการทางปัญญาในการขยายวงการ
เรียนรู้ไปสู่เครือข่าย และสร้างกระบวนการให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ขึ้นในสังคม 
เพ่ือปฏิรูปการศึกษาโดยสังคมมีส่วนร่วมในที่สุด  
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 การพัฒนาโรงเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจึงเน้นการจัดกระบวนการทํางานให้เกิดการ
เรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน (interactive learning)  4 ฝ่ายคือ ผู้ปกครองและชุมชน กรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร และครู โดยใช้ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ของการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นเคร่ือง
ยืนยันสภาพจริงของโรงเรียนเพ่ือการประกันคุณภาพ (QA) และเป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือให้โรงเรียน
สร้างกระบวนการพัฒนาคุณภาพ (QI) ของตนเอง ซึ่งการเรียนรู้ร่วมกันน้ีจะต้องเป็นไปอย่างต่อเน่ือง
ตลอดกระบวนการของการพัฒนา โดยอาศัยแนวคิดสําคัญ 3 ประการ คือ (1) แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้ทั้ง 3 ฝ่ายร่วมสร้างแผนพัฒนาโรงเรียน (School Improvement Plan: SIP) (2) แนวคิดเชิง
ระบบ เพ่ือออกแบบกระบวนการทางานในโรงเรียนให้เกิดความย่ังยืน และ (3) การเรียนรู้โดยการ
ทํางานเป็นทีมของทั้ง 4 ฝ่าย  
 
3.  วัตถุประสงค์  
 การดําเนินการตามโครงการเสริมสร้างพลังอํานาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะใน
โรงเรียน เป็นกระบวนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน ที่มุ่งเสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี  
 1. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา ทักษะชีวิต ทักษะสุขภาพ การได้รับการ
ปฏิบัติตามสิทธิเด็กอย่างเสมอภาค จิตสานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ และคุณธรรมจริยธรรม 
 2. เพ่ือพัฒนา “กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ” ที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้แก่ครู และส่งเสริมให้เกิด“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC)”ที่มีการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้จากการลงมือปฏิบัติเพ่ือนําไปสู่การ
ออกแบบหลักสูตร การเรียนการสอน นวัตกรรม การประเมิน และการบริหารจัดการโรงเรียนแบบ
ใหม่ที่เสริมสร้างสุขภาวะในโรงเรียน  
 3. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีความสะอาด ปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดคุ้มค่า  มีการจัดการด้าน โภชนาการ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะ ที่เอ้ือ
ต่อสุขภาพของนักเรียน 
 4. เพ่ือพัฒนาระบบสุขภาวะในโรงเรียนให้เช่ือมโยงไปสู่ครอบครัวของนักเรียนอันเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมต่อไป โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในชุมชน 
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4.  เป้าหมาย 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ 

- เ พื่อพัฒนาให้ผู้ เรียนมีทักษะทาง
ปัญญา ทักษะชีวิต ทักษะสุขภาพ 
การได้รับการปฏิบัติตามสิทธิเด็ก
อย่างเสมอภาค จิตสานึกการอนุรักษ์
ธรรมชาติ และคุณธรรมจริยธรรม 

 

- นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสุข
ภาวะทุกด้าน 

นักเรียนมีสุขภาวะ ดังนี้ 
- ทักษะทางปัญญา ซึ่งเป็นทกัษะสําหรับศตวรรษที่ 21  
- ทักษะชีวิต สามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆ และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมเพื่อให้
ตนเองมีความปกติสุขและอยู่รอด  

- ทักษะสุขภาพ ปฏิบัติตนให้มีสุขภาพดี เข้าใจพัฒนาการทางร่างกายและทางเพศของ
ชายหญิง และรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารหรือการโฆษณาในสังคม  

- สทิธิและได้รบัการปฏิบัติอย่างเสมอภาค ได้รับการปฏิบัติตามกรอบสิทธิเด็ก  
- จิตสานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ มีทัศนะและค่านิยมในการบริโภค และวิถีชีวิตที่เป็น
มิตรกับธรรมชาติ  

- คุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ไม่สร้างปัญหาหรือความ
เดือดร้อนให้ผู้อื่น  

- เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างสุขภาวะ ที่เป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้แก่ครู 
และส่งเสริมให้เกิด“ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional  

- มีชุดความรู้ทีเ่ป็น “กระบวนการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างสุขภาวะ” ที่เกิด
จากการลงมือปฏิบัติในชั้นเรียนของ
ครูอย่างน้อย คนละ 1 ชุด/1 
Quarter  

- มีชุดความรู้ของครูที่สร้างเสริมสุข   
  ภาวะนักเรียนให้ม:ี ทักษะทางปัญญา ,ทักษะชีวิต ,ทักษะสุขภาพ  
- สทิธิและได้รบัการปฏิบัติอย่างเสมอภาค  
- จิตสานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
- คุณธรรมจริยธรรม  
- มีครูต้นแบบที่มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อเสริมสร้างสุข 
  ภาวะผู้เรียน 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ 
- เพื่อพัฒนาโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ให้มี
ความสะอาด ปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดคุ้มค่า  มีการจัดการด้าน 
โภชนาการ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมถูก
สุขลักษณะ ที่เอื้อต่อสุขภาพของนักเรียน 

- มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
  เพียงพอ 
- มีโรงเรียนอาหารที่มีการจัดการด้าน 
  โภชนาการได้อย่างถูกสุขอนามัย  
  1 แห่ง 
- มีสวนหย่อม และแหล่งเรียนรู้ระบบ
นิเวศ สะอาดร่มรื่นสวยงาม อย่าง
น้อย 2 แห่ง 

- มีห้องสมุดสําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้  
  จํานวน 1 แห่ง 
- มี ห้ อ ง ส้ ว ม  ส ะ อ า ด  ถู ก ห ลั ก 
สุขาภิบาล เพียงพอต่อนักเรียนได้ใช้ 
เฉลี่ย 15 คน/1 ห้อง 

- นักเรียนมสีภาพแวดล้อมที่ดี ที่เอื้อต่อสุขภาวะของผู้เรียน และเรียนรู้อย่าง มี
ความสุข  
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ 
- เพื่อพัฒนาระบบสุขภาวะในโรงเรียนให้
เชื่อมโยงไปสู่ครอบครัวของนักเรียน อัน
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาสุขภาวะของ
ชุมชนและสังคมต่อไป โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายในชุมชน 

- ครอบครัว/ผู้ปกครองอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 มีความเข้าใจและให้
ความร่วมมือในการสร้างสุขภาวะให้
เกิดขึ้นผู้เรียน 

- ผู้นําชุมชน 4 ชุมชนมีความเข้าใจ
และใหค้วามร่วมมือในการสร้างสุข
ภาวะให้เกิดขึ้นผู้เรียน 

- ครอบครัว/ผูป้กครอง มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้น
ผู้เรียน 

- ผู้นําชุมชน มคีวามเข้าใจและให้ความร่วมมือในการสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นผู้เรียน 
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ระยะเวลาของโครงการ  
กระบวนการพัฒนาทั้งระบบตามกรอบแนวคิดข้างต้นจะใช้เวลา 3 ปี ระหว่างปีการศึกษา 

2563 –2566  โดยแบ่งระยะการพัฒนาตามสิ่งที่จะเกิดขึน้ใน 3 ระยะดังน้ี  
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ระยะที่ 1  การสร้างหลักสูตร เตรียมบุคลากรและสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังอํานาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน (กรกฎาคม 2563 –

เมษายน 2564)  ในระยะที่ 1 จะมีกิจกรรมการพัฒนาดังนี้ 
กิจกรรม ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง เนื้อหา/Interventions ผลลัพธ/์การดําเนนิการต่อเนื่อง 

- กิจกรรมการระดมสมอง  
  ผู้รับผิดชอบ:ฝ่ายวิชาการ 
  สถานที:่ โรงเรียนบ้านแก่ง
เกลี้ยง 

- ผู้บริหารโรงเรียน  
- ครฝู่ายวิชาการ  
 
 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการ
พัฒนา  

- การจัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังอํานาจการ
จัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน  

- ได้กรอบการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย
และความต้องการของท้องถิ่น  

- ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจตรงกันในกรอบการพัฒนา 

- กิจกรรมการพัฒนาแผนพัฒนา
โรงเรียน (School Improve 
ment Plan: SIP) 

  ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายวิชาการ  
  สถานที:่ โรงเรียนบ้านแก่ง
เกลี้ยง 

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย  
- กรรมการสถานศึกษา  
- ผู้บริหารโรงเรียน  
- ครูทกุคน  
- ตัวแทนนักเรยีน  
- ตัวแทนชุมชน/   
  ผู้ปกครอง  
- ตัวแทน อปท. 

ใช้กระบวนการ AIC ค้นหาคําตอบดังนี้  
- โรงเรียนที่ดีเป็นอย่างไร  
- ตอนนี้โรงเรียนเราอยู่จุดไหน  
- ภาพอนาคตที่คาดหวังร่วมกันเป็นอย่างไร  
- วิธีการพาโรงเรียนไปสู่ภาพอนาคตจะทํา  
  กันอย่างไร  
- ใครต้องรับผิดชอบส่วนไหน  
- พันธะสัญญาร่วมกันคืออะไรบ้าง 

- ได้ SIP สาหรบัการทํางานในระยะ 3 ปี  
- ได้กรอบโครงการพัฒนา  
- ได้ปฏิญญารว่มกันของผู้เกี่ยวข้องที่จะสนับสนุนโรงเรียน 
  และร่วมกันทํางานต่อไป 
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กิจกรรม ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง เนื้อหา/Interventions ผลลัพธ/์การดําเนนิการต่อเนื่อง 
- กิจกรรมปรับหลักสูตรสถานศึกษา
ใหม่ (Redesign Curriculum) 

  ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายวิชาการ  
  สถานที่: โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

- ผู้บริหารโรงเรียน  
- ครูทุกคน  
- ตัวแทนกรรมการ 
  สถานศึกษา 3 คน  

- ประชุมปฏิบัติการการบูรณาการหลักสูตร การ
เรียนแบบ PBL และการประเมินผล  

- โรงเรียนได้หลักสูตรบูรณาการที่ลดเนื้อหาลงและเน้นการสร้าง
ทักษะมากขึ้น  

- ครูทุกคนมีทักษะการสอนบูรณาการและPBL 
  

- กิจกรรม การพัฒนาครูตาม PDP 
(Professional Development 
Plan) 

  ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายวิชาการ  
  สถานที่: โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

- ครูทุกคน  - ใช้การประชุมเพื่อสร้างทีมเรียนรู้ และการจัดทา 
PDP ของครูแต่ละคน เพื่อพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา โดยใช้
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ และการถอด
บทเรียนร่วมกัน  

- ครูทุกคนมี PDP 
- ทีมในโรงเรียนมี PDP ของทีม  
- ขอความร่วมมือไปยัง นักวิชาการพี่เลี้ยง มาทํา Workshop เพิ่ม

ทักษะการจัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา โดยใช้กระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการ และการถอดบทเรียนร่วมกัน 

- กิจกรรม การพัฒนาสิ่งแวด- ล้อม
ในโรงเรียน 

  ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายอาคารสถานที่ 
  สถานที่: โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

- ครูทุกคน  - ใช้การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและระดม
ทรัพยากรเพื่อจัดสร้างสภาพ แวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนและให้นักเรียนมีสุข
ภาวะตามวัตถุประสงค์ 

- ครูทุกคนจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- มีสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

- กิจกรรมดําเนินการพัฒนาสุขภาวะ
ให้เกิดกับนักเรียน 

  ผู้รับผิดชอบ: ครูทุกคน 

- ครูทุกคน 
- นักเรียนทุกคน 

- จัดกิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้โดยการบูร
ณาการหลักสูตร ผ่านกระบวนการเรียนแบบ 
PBL และการประเมินผล 

- นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนด 
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ระยะที ่2  การพัฒนาหลักสตูรและการจัดกิจกรรมเสรมิสร้างพลังอํานาจการจัดการศึกษาที่สร้างสขุภาวะในโรงเรียน (พฤษภาคม 2564 –มนีาคม 2565)  
                ในระยะที่ 2 จะมีกิจกรรมการพัฒนาดังนี้ 

กิจกรรม ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง เนื้อหา/Interventions ผลลัพธ/์การดําเนนิการต่อเนื่อง 
- กิ จ ก ร ร ม ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา (Redesign Curri -
culum) 

  ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายวิชาการ  
  สถานที่: โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

- ผู้บริหารโรงเรียน  
- ครูทุกคน  
- ตัวแทนกรรมการ 
  สถานศึกษา 3 คน  

- ประชุมปฏิบัติการการบูรณาการหลักสูตร การ
เรียนแบบ PBL และการประเมินผล ใช้ผลการ
ประเมินการใช้หลักสูตรจากปีการศึกษาที่ผ่าน
มา 

- โรงเรียนได้หลักสูตรบูรณาการที่ลดเนื้อหาลงและเน้นการสร้าง
ทักษะที่ปรับปรุงใหม่  

- ครูทุกคนมีทักษะการสอนบูรณาการและPBLเพิ่มมากขึ้น 

- กิจกรรม การพัฒนาครูตาม PDP 
(Professional Develop ment 
Plan) อย่างต่อเนื่อง 

  ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายวิชาการ  
  สถานที่: โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

- ครูทุกคน  - ใช้การประชุมเพื่อสร้างทีมเรียนรู้ และการจัดทา 
PDP ของครูแต่ละคน เพื่อพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา โดยใช้
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ และการถอด
บทเรียนร่วมกัน โดยใช้ผลการประเมินการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

- ครูทุกคนมี PDP 
- ทีมในโรงเรียนมี PDP ของทีม  
- ขอความร่วมมือไปยัง นักวิชาการพี่เลี้ยง มาทํา Workshop เพิ่ม
ทักษะการจัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา โดยใช้กระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการ และการถอดบทเรียนร่วมกัน 

-  กิจกรรม การพัฒนาและรักษา
สภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

  ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายอาคาร 
  สถานที่ 
  สถานที่: โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

- ครูทุกคน  - ประชุมเพื่อระดมทรัพยากรเพื่อจัดสร้างและ
รักษาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นัก เ รียนเ รียนใ ห้นัก เ รียน มีสุ ขภาวะตาม
วัตถุประสงค์ 

- ครูทุกคนจัดและรักษาสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนให้คงสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- มีสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

 
- ใช้กิจกรรมดําเนินการพัฒนาสุข
ภาวะให้เกิดกับนักเรียน 

  ผู้รับผิดชอบ: ครูทุกคน 
  สถานที่: โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

- ครูทุกคน 
- นักเรียนทุกคน 

- จัดกิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้โดยการบูร
ณาการหลักสูตร ผ่านกระบวนการเรียนแบบ 
PBL และการประเมินผล 

- นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนด 
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ระยะที ่3  การใช้หลักสูตรและการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังอํานาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน ทีเ่ป็น Best practices ของโรงเรียน (พฤษภาคม 2565 – 
             มีนาคม 2566)  ในระยะที่ 3 จะมีกิจกรรมการพัฒนาดังนี้ 

กิจกรรม ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง เนื้อหา/Interventions ผลลัพธ/์การดําเนนิการต่อเนื่อง 
- กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา (Redesign Curri 
culum) 

  ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายวิชาการ  
  สถานที่: โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

- ผู้บริหารโรงเรียน  
- ครูทุกคน  
- ตัวแทนกรรมการ 
  สถานศึกษา 3 คน  

- ประชุมปฏิบัติการการบูรณาการหลักสูตร การ
เรียนแบบ PBL และการประเมินผล ใช้ผลการ
ประเมินการใช้หลักสูตรจากปีการศึกษาที่ผ่าน
มา 

- โรงเรียนได้หลักสูตรบูรณาการที่ลดเนื้อหาลงและเน้นการสร้าง
ทักษะที่ปรับปรุงใหม่  

- ครูทุกคนมีทักษะการสอนบูรณาการและPBLเพิ่มมากขึ้น 

- กิจกรรม การพัฒนาตนเอง 
  ของครู 
 ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายวิชาการ  
 สถานที่: โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

- ครูทุกคน  - การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
ของตนเอง บนฐานปัญหา โดยใช้
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ และการถอด
บทเรียนร่วมกัน โดยใช้ผลการประเมินการจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

- ครูทุกคนมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข มีทักษะตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 

  
 
 

- กิจกรรม การพัฒนาและรักษา
สภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

  ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายอาคาร 
  สถานที่ 
  สถานที่: โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

- ครูทุกคน  - ประชุมเพื่อระดมทรัพยากรเพื่อจัดสร้างและ
รักษาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นัก เ รียนเ รียนใ ห้นัก เ รียน มีสุ ขภาวะตาม
วัตถุประสงค์ 

- ครูทุกคนจัดและรักษาสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนให้คงสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- มีสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

- กิ จ ก ร ร ม ดํ า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า 
  สุขภาวะให้เกิดกับนักเรียน 
  ผู้รับผิดชอบ: ครูทุกคน 
  สถานที่: โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

- ครูทุกคน 
- นักเรียนทุกคน 

- จัดกิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้โดยการบูร
ณาการหลักสูตร ผ่านกระบวนการเรียนแบบ 
PBL และการประเมินผล อย่างยั่งยืน 

- นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดอย่างยั่งยืน 
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กิจกรรม ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง เนื้อหา/Interventions ผลลัพธ/์การดําเนนิการต่อเนื่อง 
- กิ จ ก ร ร ม ก า ร ถ อ ด บ ท เ รี ย น 
นิทรรศการสรุปผลการดําเนิน- 
งาน 

  ผู้รับผิดชอบ: ครูทุกคน 
  สถานที่: โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 

- ผู้บริหาร 
- ครูทุกคน 
- นักเรียนทุกคน 
- กรรมการสถานศึกษา 
- ผู้ปกครอง/ชุมชน 
 

- จัดเวทีถอดบทเรียน และจัดนิทรรศการสรุปการ
ดําเนินงานการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพลัง
อํานาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะใน
โรงเรียน ที่เป็น Best practices ของโรงเรียน 

- ทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันสะท้อนการดําเนินงานการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังอํานาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะ
ในโรงเรียน ที่เป็น Best practices ของโรงเรียน 
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ส่วนท่ี 4 
เป้าหมายความสําเร็จของโรงเรียนสุขภาวะ 

… 
เป้าหมายในการสร้างสุขภาวะปีท่ี 1 (กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564 ) 
 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีการเรียนท่ีหลากหลายใฝ่เรียนรู้ ต้ังใจเรียน 
 3. ผู้เรียนมีทักษะสุขภาพ 
 4. ป้องกันแก้ไขพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ขนม และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีประโยชน์ 
 5. การออกแบบการเรียนรู้ของครู การแลกเปลี่ยนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรูณาการ 
 6. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 7. โภชนาการ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะ มีน้ําด่ืมสะอาดและเพียงพอ มีกาคคัดแยกขยะ 
กําจัดขยะ รีไซเคิลขยะ 
 8. ส่งเสริมจิตสํานึกอนุรักษ์ธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 
เป้าหมายในการสร้างสุขภาวะปีท่ี 2 ( พฤษภาคม 2564 –  มีนาคม 2565 ) 
 1. ผู้เรียนรู้จักคิดแก้ปัญหา กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทํา 
 2. ผู้เรียนมีความรู้ทางเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 
 3. องค์กรแห่งการเรียนรู้ ครูมีสื่อ/อุปกรณ์การเรียนท่ีหลากหลาย จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
 4. ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด ห้องเรียนให้สวยงามและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 5. พ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างท่ีดี เฝ้าระวังป่องกันปัญหากับนักเรียนร่วมกัน 
 6. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 7. มีการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียน 
 8. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 
เป้าหมายในการสร้างสุขภาวะปีท่ี 3 ( พฤษภาคม 2565 –  มีนาคม 2566 ) 
 1. สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี รักการออกกําลังกาย 
 2. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีศรัทธา มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อศิษย์ 
 3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีดี 
 4. โรงเรียนสะอาดสวยงาม 
 5. ภูมิทัศน์ร่มร่ืน สะอาด สวยงาม มีร้ัวรอบขอบชิด มีถนนคอนกรีต 
 6. ชุมชนแก้ไขปัญหานักเรียนร่วมกัน ดูแลเอาใจใส่สุขภาพและความประพฤติของนักเรียนและเยาวชน 
 
 
 

 

23 


