สวนที่ ๑ บทนํา
สภาพปจจุบันของสถานศึกษา
๑.๑ ประวัติโรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม
โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม เริ่มกอตั้ง เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๘๓ เปนโรงเรียน
ประชาบาลโดยใชศาลาการเปรียญ วัดเทพจันดารามบานหวยขอบ เปนสถานที่เรียนใหบริการในเขต
๒ หมูบาน คือบานหวยขอบและบานหวยเหียม เปดทําการสอนในชั้น ป.๑-๔ มี นายพั่ว วงศอวน
ดํารงตําแหนงครูใหญคนแรก และมี นายภักดี ระทาดา เปนครูสายผูสอน มีนักเรียน ๓๓ คน
พ.ศ.๒๕๐๗ ไดรับอนุมัติงบประมาณสรางอาคารเรียนถาวร ๑ หลัง เปนจํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท
แบบ ป.๑ ซ. จํานวน ๓ หองเรียน รวมพื้นที่ทั้งหมด ๖ ไร ๒ งาน
พ.ศ.๒๕๑๓ ไดรับอนุมัติงบประมาณสรางบานพักครู ๑ หลัง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๑๔ โรงเรียนไดขยายโอกาส ป.๑-ป.๗
พ.ศ.๒๕๑๙ โรงเรียนไดรับระดับชั้นการศึกษาจาก ป.๗ เหลือชั้น ป.๖
พ.ศ.๒๕๒๓ ไดมีการเปลี่ยนแปลงการใชหลักสูตรจาก พ.ศ.๒๕๐๓ มาใชหลักสูตร
พ.ศ.๒๕๒๑ และโอนจากองคการบริหารสวนจังหวัดมาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๓๐ โรงเรียนไดขออนุญาตเปดชั้นเด็กเล็กไดรับอนุมัติเปดทําการสอนตั้งแตชั้น
เด็กเล็ก – ชั้น ป.๖
พ.ศ.๒๕๓๔ ไดรับอนุมัติจาก สปช. ใหเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปดทําการ
สอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนตน ใชหลักสูตรประถมศึกษา ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช
๒๕๓๓)
พ.ศ ๒๕๓๗ ไดรับอนุมัติจากกกระทรวงการคลังใหเปนโรงเรียนเสี่ยงภัยและบุคลากรใน
โรงเรียนไดรับเบี้ยเสี่ยงภัย
พ.ศ.๒๕๔๑ ไดรับอนุมัติงบประมาณกอสรางสวมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๘
พ.ศ.๒๕๔๔ ไดรับงบประมาณจาก ศธ อนุมัติสรางอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙
จํานวน ๑ หลัง ราคา ๑๗๗,๐๐๐ บาท และไดรับงบประมาณจัดสรรจากการกีฬาแหงประเทศไทย
กกท. อนุมัติสรางสนามบาสเกตบอล ๑ สนาม
พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงเรียนไดรับการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน มี นายสมบั ติ ยศป ญญา ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหีย ม
และปจจุบันมี นายอุทัย บัวแสงเจริญ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม
พ.ศ.๒๕๕๐ ไดรับงบประมาณจาก ศธ. อนุมัติสรางอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จํานวน
๑ หลัง ราคา ๒,๒๘๗,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม ไดรับการคัดเลือกเขาโครงการโรงเรียนในฝน
รุนที่ ๓ (โรงเรียนดีประจําอําเภอ)
พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม ไดรับการรับรองมาตรฐานจากองคกรมหาชน
(สมศ.) ในระดับดีมาก
พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม ไดรับงบประมาณจากงบแปรญัตติ (ส.ส.).
อนุมัติการจัดทําหองเรียนอัจฉริยะ (E-classroom) จํานวน ๑ หอง ราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
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๒
พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม ไดรับการรับรองใหเปนโรงเรียนตนแบบ
โรงเรียนในฝน รุนที่ ๓ (โรงเรียนดีประจําอําเภอ) ไดรับการรับรองมาตรฐานวันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม ไดรับงบประมาณจัดสรางบานพักครู สปช.
๓๐๑/๒๖ จํานวน ๑ หลัง ราคา ๓๖๙,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม ไดรับงบประมาณการจัดสรางบานพักครู สปช.
๒๐๓/๒๗ จํานวน ๑ หลัง ราคา ๖๙๙,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม ไดรับงบประมาณ อนุมัติการจัดสรางบานพักครู
สปช.๓๐๑/๒๖ จํานวน ๑ หลัง ราคา ๓๖๙,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม ไดรับงบประมาณ อนุมัติการจัดสรางบานพักครู
สปช.๒๐๓/๒๗ จํานวน ๑ หลัง ราคา ๖๙๙,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม ไดรับงบประมาณ อนุมัติการจัดสรางอาคาร เรียน
สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ หองเรียนใตถุนโลง บันขึ้น ๒ ขาง กวาง ๙ เมตร ยาว ๓๖ เมตร
พื้นที่ ๓๒๔ ตารางเมตร จํานวน ๑ หลัง ราคา ๔,๐๒๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ ขอมูลทั่วไป
โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม ตั้งอยูเลขที่ ๒๐๐ หมูที่ ๓ ตําบลหาดคัมภีร อําเภอปากชม
จังหวัดเลย เปนสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลัก คือ จัดการศึกษา ๓ ระดับ
คือ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตบริการจํานวน
๖ หมู บาน คือบ านห วยเหี ยม บานห วยขอบ บานคกเว า บ านหาดคั มภีร บ านปากมั่ ง บ านนาโม
ภาพรวมชุมชนในพื้นที่ การบริหารมีสภาพปจจุบันปญหาและความตองการดานตาง ๆ ดังนี้
ดานภูมิศาสตร
เปนพื้นที่ราบ ติดกับลุมแมน้ําโขง มีที่ดินขึ้นทะเบียนเปนที่ราชพัสดุ เนื้อที่ ๖ ไร ๒ งาน ๘๓
ตารางวา อยูหางจากตัวอําเภอปากชม ประมาณ ๓๒ กิโลเมตร และหางจากตัวจังหวัดเลยประมาณ
๑๒๐ กิโลเมตร หางจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ระยะทาง ๑๒๐
กิโลเมตร
ดานสังคม
โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม เปนโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนรวม ๒๖๘ คน ผูบริหาร ๑
คน ขาราชการครู ๑๔ คน ครูธุรการ ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน ครูอัตราจาง ๑ คน ครูพี่เลี้ยงเด็กฯ
๑ คน เขตพื้นที่บริการ ๖ หมูบาน ประชาชนในหมูบานสวนใหญ อาชีพ ดานเกษตรกรรม ทําไร ทํา
สวน ทํานา รองลงมา คือ รับจางทั่วไป คาขาย ฯลฯ
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๓
ดานการจัดการเรียนการสอน
ปจจุบันเปดทําการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๕๑ เปนหลักสูตรแกนกลาง ตั้งแต ชั้นอนุบาลปที่ ๑ - มัธยมศึกษาปที่ ๓ ตามสภาพความ
เปนจริง และจัดการบริหาร แบบ P D C A ทุกคนมีสวนรวม จึงมีผลการเรียนหลากหลายแบบ
นักเรียนเขาสอบแขงขันประจําป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี และ ทําใหไดรางวัลชนะเลิศจากการ
แขงขันศิลปหัตถกรรม ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
ดานคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรีย นบ านหว ยขอบหว ยเหีย ม จัด อบรมคุณธรรมนักเรี ยนทุกวัน พุธ สวดมนตไหว พระ
จัด สอนพุทธศาสนาทุ กระดับ ชั้ นและข าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา เข ารั บ การอบรม
คุณธรรมจริยธรรมตามกาลเปนโรงเรียนวิถีพุทธ และไดเขารวมโครงการเด็กดีวีสตาร
ปจจุบันโรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม เปนโรงเรียนขนาดเล็ก เปดทําการสอน ๓ ระดับ
คือ ระดั บก อนประถมศึ กษา ระดั บ ประถมศึ กษา และระดับ มั ธ ยมศึกษาตอนตน ในรอบ ๓ ป
การศึกษาที่ผานมามีนักเรียนเฉลี่ยปการศึกษาละ ๒๔๐ คน และคาดการณใน ๔ ปการศึกษาขางหนา
จะมีนักเรียนเฉลี่ย ปการศึกษาละ ๒๒๐ คน
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน โรงเรียนไดถูกกําหนดใหจัดตั้งเปนแหงการเรียนรู มีนักเรียน ผูปกครองและขาราชการครู
เปนองคกรที่เขมแข็ง ซึ่งมีความมุงหมายใหมีการพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะเกี่ยวกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ๘ ประการของ สพฐ. และคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
๑.๓ ขอมูลนักเรียน ปจจุบันโรงเรียนมีขอมูลเกี่ยวกับจํานวนนักเรียน ดังนี้
๑) จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด ๒๖๘ คน
๒) จํานวนหองเรียนและจํานวนนักเรียน
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนหองเรียนและจํานวนนักเรียน
ชั้น
จํานวนหองเรียน
จํานวนนักเรียน
อนุบาล ๑
๑
๒๒
อนุบาล ๒
๑
๒๒
รวม
๒
๔๔
ประถมศึกษาปที่ ๑
๑
๑๐
ประถมศึกษาปที่ ๒
๑
๑๓
ประถมศึกษาปที่ ๓
๑
๒๗
ประถมศึกษาปที่ ๔
๑
๑๙
ประถมศึกษาปที่ ๕
๑
๑๙
ประถมศึกษาปที่ ๖
๑
๒๖
รวม
๖
๑๑๔
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๔
มัธยมศึกษาปที่ ๑
๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
๑
มัธยมศึกษาปที่ ๓
๑
รวม
๓
รวมทั้งสิ้น
๑๑
ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนนักเรียนและครูประจําชั้นเรียน

ชั้นเรียน
อนุบาลปที่ ๑
อนุบาลปที่ ๒
รวม
ประถมศึกษาปที่ ๑
ประถมศึกษาปที่ ๒
ประถมศึกษาปที่ ๓
ประถมศึกษาปที่ ๔
ประถมศึกษาปที่ ๕
ประถมศึกษาปที่ ๖
รวม
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓

นักเรียนทั้งหมด
ชาย หญิง
รวม
๑๕
๗
๒๒
๑๘
๔
๒๒
๓๓ ๑๑
๔๔
๖
๔
๑๐
๔
๙
๑๓
๒๑
๖
๒๗
๙
๑๐
๑๙
๑๔
๕
๑๙
๑๓ ๑๓
๒๖
๖๗ ๔๗
๑๑๔
๑๗ ๒๑
๓๘
๑๔

๒๓

๓๗

๑๕

๒๐

๓๕

๓๘
๓๗
๓๕
๑๑๐
๒๖๘

ครูประจําชั้น
นางสาวรัชฎาภรณ โพธิ์ไหม
นางสาวอรจิรา นิ่มอนงค
นายสัตยา สังพอ
นางเพลินพิศ วินานนท
นายสมจิตร เกตุลา
นางรพิรัตน บุบผา
นางศุภาพิชญ พันนอย
นางสาวพรทิพย บุดดีปอง
นางวิชชุลดา ปาระแกว
นายณกรณ จันทะบุตร
นางสาวเสวิกา อุนมะดี
นางสาวจุฬาลักษณ ศรีประภา
นายทรงศักดิ์ จํารัสแนว

รวม
๔๖ ๖๔
๑๑๐
รวมทั้งสิ้น
๑๔๖ ๑๒๒ ๒๖๘
หมายเหตุ : ขอมูลพื้นฐานนักเรียน สํารวจวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๕
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

มีนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม ........... คน
มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ...........คน
มีนักเรียนปญญาเลิศ ................ คน
มีนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ ................. คน
จํานวนนักเรียนตอหอง (เฉลี่ย) ................. คน
อัตราครู : ตอนักเรียน ๑:๒๐ คน

๑.๔ ขอมูลครูและบุคลากร
โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม มีบุคลากร จํานวน ๑๘ คน ชาย จํานวน ๙ คน หญิง
จํานวน ๙ คน แยกเปน ผู บริห าร จํานวน ๑ คน ครูผู สอน (ข าราชการครู ) จํ านวน ๑๔ คน
เจ า หน า ที่ ธุ ร การ จํ า นวน ๑ คน พนั ก งานบริ ก าร จํ า นวน ๑ คน ครู อั ต ราจ า งฯ ๑ คน
ครูพี่เลี้ยงเด็กฯ ๑ คน
วุฒิทางการศึกษาของครู (ขาราชการครู) ระดับปริญญาโท จํานวน ๔ คน ปริญญาตรี จํานวน
๑๓ คน อายุเฉลี่ยของครู (ขาราชการครู) ๔๒.๕๐ ป และประสบการณสอนเฉลี่ย ๑๕ ป
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เลขที่
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
ระดับ
วุฒิ
วิชาเอก
ตําแหนง
๒๓๔๑ นายอุทัย
บัวแสงเจริญ ผูอํานวยการฯ คศ.๓
กศม. การบริหารการศึกษา
๒๓๕๖ นายสมจิตร
เกตุลา
ครู
คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
๒๓๔๗ นางศุภาพิชญ พันนอย
ครู
คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
๓๖๒๑ นางเพลินพิศ
วินานนท
ครู
คศ.๓
ค.บ. การประถมศึกษา
๕๒๙
นายบุญโชค
แกวคุณ
ครู
คศ.๒ ศษ.บ. การประถมศึกษา
๒๓๕๒ นางวิชชุลดา
ปาระแกว
ครู
คศ.๒
ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา
ค.ม. การบริหารการศึกษา
๒๐๕๕ นางสาวเสวิกา อุนมะดี
ครู
คศ.๒
ค.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป
นายทรงศักดิ์ จํารัสแนว
ครู
คศ.๑
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป
นางสาวพรทิพย บุดดีปอง
ครู
คศ.๑
นางสาวจุฬาลักษณ ศรีประภา
๕๘๖
ครู
คศ.๑
ค.บ. ภาษาไทย
๒๓๕๓ นางสาวอรจิรา นิ่มอนงค
ครู
คศ.๑ กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย
๒๒๗๒ นายสัตยา สังพอ
ครู
คศ.๑
ค.บ. ภาษาไทย
๒๓๔๙ นางรพิรัตน บุบผา
ครู
คศ.๑ ศศ.บ. ศิลปกรรม
นายณกรณ จันทะบุตร
ครู
ครูผูชวย
คณิตศาสตร
นางสาวรัชฎาภรณ โพธิ์ไหม
ครูพี่เลี้ยงฯ
ภาษาอังกฤษ
นายพงศสุวัจน ประสมทรัพย
อัตราจาง
นาฏศิลป
๒๖๙๖ นายไมตรี
จันทะดวง
ชางไฟฟา
ม.๖
นายเรรัตน วิชาเครื่อง
ครูธุรการ
หมายเหตุ ขอมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
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๖
๑.๕ อาคารเรียนอาคารประกอบ
ตารางที่ ๓ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอาคารเรียนอาคารประกอบ
ประเภทอาคาร
หลัง หอง
การใชประโยชน
อาคารเรียน สปช.๐๑๗ ก.
๑ ๘ หองอุตสาหกรรม / หองเรียน ป.๖
หองวิชาการ/หองคอมพิวเตอร/หองภาษาตางประเทศ/
อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ซ. ๑ ๔
หองสังคมศึกษา
อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ซ. ๑ ๔ ป.๑,๒ ,๓ / หอง E-Classroom
หองภาษาไทย / หองนาฏศิลป / หองวิทยาศาสตร /
อาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙
๑ ๔
หองคณิตศาสตร
หองสมุด
๑ ๑ แหลงศึกษาคนควาของนักเรียนและประชาชนในชุมชน
หองประชุม
๑ ๑ หองประชุมใหญใตอาคาร สปช.๑๐๕/๒๙ ซ.
อาคารหองพักครู
๑ ๑ หองพักครู
อาคารโรงอาหารประถม
๑
- ที่รับประทานอาหารนักเรียนระดับประถมศึกษา
อาคารโรงอาหารมัธยม
๑ ๒ ที่รับประทานอาหารนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
อาคารสหกรณ
๑ ๓ หองสหกรณ / หองพยาบาล / หองสุขศึกษาพลศึกษา
บานอนุบาล
๑ ๒ หองเรียนอนุบาล
บานพักครู- แฟลต
๓ ๗ ที่พักครู
หองสุขา
๒ ๙ หองสุขาสําหรับนักเรียน/ครู
สนามฟุตบอล /สนามตะกรอ /
๑
- สถานที่ออกกําลังกายของนักเรียนและประชาชนในชุมชน
สนามวอลเลยบอล
โรงรถ
๑ ๑ โรงรถ
เรือนเกษตรพอเพียง
๑ ๑ อาคารเรียนเกษตร
บอเพชรพลอย
๑ ๑ โรงเรือนสําหรับพักขยะ
หองประชาสัมพันธ
๑ ๑ หองประชาสัมพันธ
๑.๖ ครุภัณฑ
ตารางที่ ๕ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับครุภัณฑ
ที่
๑
๒

รายการ
โตะเกาอีค้ รู
โตะเกาอี้นักเรียนชนิดนั่งเดี่ยว

จํานวน

หมายเหตุ

๒๐ ชุด
๒๓๐ ชุด
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๗
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

โตะอาหารพรอมที่นั่ง
ตูเย็น
ตูเหล็ก ๒ บาน
ตูเหล็ก ๔ ลิ้นชัก
เครื่องคอมพิวเตอร
โทรทัศน
เครื่องปริ้นเตอร
โตะ-เกาอีน้ ักเรียน

๑๒ ชุด
๒ เครื่อง
๑๐ หลัง
๓ หลัง
๒๐ เครื่อง
๑๑ เครื่อง
๔ เครื่อง
๕๐ ชุด

๑.๗ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. นายบุญมา
โสกาว
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒. นายวิชิต
ทองมหา
ผูแทนผูปกครอง
กรรมกา ร
๓. นายสมจิตร
เกตุลา
ผูแทนครู
กรรมการ
๔. นางชุติมา
คําพระบาง
ผูแทนองคกรชุมชน
กรรมการ
๕. นายสังคม
อุณาพรหม
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ
๖. นายธนู
บุญตอม
ผูแทนศิษยเกา
กรรมการ
๗. นายบุญหลาย
แสนบรรดิษฐ ผูแทนพระภิกษุ/องคกรศาสนา กรรมการ
๘. นายบู
เศษจําปา
ผูแทนพระภิกษุ/องคกรศาสนา กรรมการ
๙. นายเดน
แพงฮอย
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๐. นางมณฑกานต
สืบสาย
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๑. นายริม
เบาจันทร
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๒. ร.ต.ต.สมร
ประเมนาโพธิ์ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๓. นางคํากอง
อาคม
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๔. นางอภิญญา
สุเพ็ญศิลป
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๕. นายอุทัย
บัวแสงเจริญ ผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ
๑.๘ สภาพเศรษฐกิจของชุมชน
ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนเปนชุมชนชนบทที่มีการพึ่งพาซึ่งกันและกั น ประชากร
รอยละ ๙๘ ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม ประชากรสวนมากมีฐานะปานกลาง มีรายไดเฉลี่ย
๓๐,๐๐๐ –๕๐,๐๐๐ บาท /ป/ครอบครัว ดังนั้น การที่ชุมชนจึงสามารถเสียสละในดานแรงทรัพยและ
แรงกาย เพื่อรวมพัฒนาโรงเรียน
ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางชุมชนมีการเพิ่มพื้นที่ในการเกษตรเปนจํานวนมาก เนื่องจากราคา
ผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําไรขาวโพด การปลูกยางพารา การทําสวนผลไม
ทําใหชุมชนมีความขยันขันแข็งในการทําไร ทําสวน เพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัด มีการหาปลาตาม
ลําแม น้ํ าโขง และปลู กผั กเพื่ อขายเพิ่มรายได ขึ้น อี กทางหนึ่ง ผลผลิ ต จากยางพารา กลว ย ใบตอง
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๘
มะมวง สมโอ มะละกอ และผัก ที่ปลูกริมน้ําโขงมีปริมาณมากขึ้นเนื่องจากน้ําอุดมสมบูรณ ทําให
เศรษฐกิจในชุมชนชนดีขึ้นตามลําดับ
๑.๙ ขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรูในชุมชน
ภูมิปญญาในทองถิ่น ดังนี้ มีบุคลากรในทองถิ่นที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน ๖๐
ราย เชน จักสานอุปกรณจับปลา การประมงพื้นบาน หมอลํา ผญา หมอมนตไลผี หมอสูขวัญ งาน
ประดิ ษฐใบตอง พานบายศรี การหอขนมตาง ๆ การประกอบอาหาร ประดิษฐด อกไม ชางไฟฟ า
งานเกษตร พืชสวน ชางไม ชางตีเหล็ก เพลงพื้นบาน
แหลงเรียนรู ไดแก วัดเทพจันดาราม วัดศรีชมชื่น วัดปาภูนา หาดทรายทอง(แมน้ําโขง)
แหล งเก็บ น้ําห วยเชี ยงดา หว ยเตย หว ยแก ว หองสมุ ด หองคอมพิ วเตอร ห อง E –Classroom
หองวิทยาศาสตร หองคณิตศาสตร หองภาษาไทย หองสังคมศึกษา หองภาษาอังกฤษ หองพลศึกษา
หองศิลปศึกษา คอกหมู สวนกลวย สวนมะละกอ สวนผลไม สวนยางพารา แมน้ําโขง โรงเลี้ยงไขไก
แปลงเกษตรปลอดสารพิษ
๑.๑๐ การชวยเหลือความรวมมือจากชุมชนและองคกรอื่น
โรงเรียนไดรับความชวยเหลือและความรวมมือจากชุมชนและองคกรอื่น ดังตอไปนี้
กลุมแมบานไดสละแรงกายและทรัพยรวมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ทําให
นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานอาหารครบทุกคน
ผูปกครอง ไดสละแรงกายและทรัพยรวมกันปูกระเบื้องบริเวณที่รับประทานอาหาร
สําหรับนักเรียนอนุบาล
ผูปกครอง ไดสละแรงกายและทรัพยรวมกันจัดทําผาปาเพื่อการศึกษาสําหรับจัดทํา
สนาม BBL สําหรับนักเรียนทุกคน
คณะศิษย เกาโรงเรี ยนบ านห วยขอบหวยเหีย ม ไดส ละแรงกายและทรัพยรว มกั น
จัดทําผาปาเพื่อการศึกษาสําหรับจัดทําสนามกีฬา สําหรับนักเรียนและเยาวชน
๑.๑๑ ปญหาสําคัญของหนวยงาน
โรงเรี ย นบ านห ว ยขอบห ว ยเหี ย ม อํ าเภอปากชม จั งหวั ด เลย สํ านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ไดปฏิบัติภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในการจัดการศึกษา ทั้ง
ระดับ กอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ป. ๑ – ป. ๖ และระดั บชั้นมั ธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ผานมาโรงเรียนประสบปญหาในดานตาง ๆ ทั้งงานวิชาการ งานบริหาร
งบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไป ซึ่งพอที่จะสรุปเปนขอ ๆ ดังตอไปนี้คือ
๑. สถานศึกษายังขาดบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญเฉพาะดาน เชน คณิตศาสตร
นาฏศิลป และดนตรี
๒. นักเรียนสวนใหญไมสามารถคิดวิเคราะห และสังเคราะห เพื่อนํามาใชใหเกิด
ประโยชนไดเต็มตามศักยภาพ
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๙
๓. ผูปกครองไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ราคาน้ํามันขยับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ
สินคาอุปโภคบริโภคราคาแพง ทําใหไมคอยมีเวลามาสนใจ และสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานได
อยางเต็มที่
๔. งบสนับสนุนดานการศึกษาจากสวนราชการ และหนวยงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยังไมเพียงพอในการพัฒนาการศึกษาของชุมชนใหทันยุคโลกาภิวัฒน
๕. ครูมีภาระงานดานเอกสารและงานอื่นที่นอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป ทําใหเปน
อุปสรรคตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเด็กนักเรียน
๑.๑๒ รางวัลและผลงานดีเดนประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรมการแขงขันวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๖๘ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับโรงเรียน
ที่
สาระ
รายการ
ผูเขาแขงขัน
ผูฝกสอน
๑

ภาษาไทย

๒
๓
๔
๕
๖

การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ป.๔-ป.๖
การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว
PISA ป.๑-ป.๓
การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว
PISA ป.๔-ป.๖
การแขงขันเรียงรอยถอยความ ม.๑-ม.๓

การแขงขันทองอาขยานทํานอง
เสนาะ ม.๑-ม.๓
การแขงขันปริศนาสรางสรรค
วรรณคดีไทย ป.๔-ป.๖

๗

การแขงขันปริศนาสรางสรรค
วรรณคดีไทย ม.๑-ม.๓

๘

การแขงขันกวีเยาวชนคนรุน ใหม
กลอนสี่ (๔ บท) ป.๔-ป.๖
การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม
กาพยยานี ๑๑ (๘ บท) ม.๑-ม.๓
การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย
(คําคมเดิม) ม.๑-ม.๓
การแขงขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ป.๑-ป.๓
การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร

๙
๑๐
๑๑ คณิตศาสตร
๑๒ วิทยาศาสตร
๑๓ สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(Science Show) ม.๑-ม.๓

การประกวดเพลงคุณธรรม
ป.๑-ป.๓

อันดับ(เขต)

ด.ญ.ศิรินทรา บุดดาเพ็ง

นางศุภาพิชญ พันนอย

ทอง (๖)

ด.ญ.ธัญญารัตน แดงนา

นางเพลินพิศ วินานนท

ด.ญ.วิชุดา ชูกําลัง

นายสัตยา สังพอ

ด.ญ.ภัทราพร ผาดีอุน
ด.ญ.เจนจิรา ตุนลํา

น.ส.จุฬาลักษณ ศรีประภา

เขารวม
(๗)
ทองแดง
(๕)

นางศุภาพิชญ พันนอย -

ด.ญ.กัญญาวีร ทองแทน นางศุภาพิชญ พันนอย
ด.ญ.ญาฎา กิติราช
นายสัตยา สังพอ
ด.ญ.มาลินี สมบัติดี
ด.ช.ธนกฤต แสนบรรดิษฐ นายสัตยา สังพอ
น.ส.จุฬาลักษณ ศรีประภา
ด.ญ.นภาพร ปะละทม
ด.ญ.สวิตา มันธิสุทธิ์
ด.ญ.กัญญาณัฐ อาจทะขันธ

ด.ญ.ณภัตรา มีตา
ด.ช.นันทิพัฒน อุตตะมะ
ด.ญ.เพ็ญนภา ศรีหานนท
ด.ญ.ภัครดา นิลแกว
ด.ช.ภูรพัฒน บุราณศรี
ด.ช.พงศกร สารสุข
ด.ญ.กุลปรียา เชื่อมสันเทียะ

ทอง(๒)

ทองแดง
(๖)
ทองแดง
(๗)

นางศุภาพิชญ พันนอย

ทอง(๖)

น.ส.จุฬาลักษณ ศรีประภา

ทอง(๑)

น.ส.จุฬาลักษณ ศรีประภา

เงิน(๖)

น.ส.จุฬาลักษณ ศรีประภา

นายสัตยา สังพอ

นายสัตยา สังพอ
นายสมจิตร เกตุลา

น.ส.เสวิกา อุนมะดี
น.ส.อรจิรา นิ่มอนงค

เขารวม
(๑๑)
ทอง(๑)

ด.ญ.ณัฐธิดา จํานงสังข
ด.ญ.ศิริวรรณ เศษจําปา
ด.ญ.ณัฐิดา เชาวรุงโรจน นายชัชพงศ สายนวล ทอง(๑)
ด.ช.นพณัฐ สัญญะโม
นางเสาวนีย สุปนตี
ด.ญ.วนิชยา แพงฮอย
ด.ช.ศิวัช วินานนท
ด.ญ.เพ็ญพิชชา นาวาสิทธิ์

โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

๑๐

ที่

กิจกรรมการแขงขันวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๖๘ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับโรงเรียน
สาระ
รายการ
ผูเขาแขงขัน
ผูฝกสอน
อันดับเขต

๑๔ สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๑๕ สุขศึกษาและ
พลศึกษา
๑๖ ศิลปะทัศนศิลป
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๑-ม.๓

๒๗ เรียนรวมศิลปะ

นายชัชพงศ สายนวล

ด.ญ.นันทวรรณ ชํานาญเลิง นางเสาวนีย สุปนตี
ด.ญ.รัชดาภรณ คนเกณฑ

ทอง(๑)

ด.ญ.รัตนา มีตา
ด.ญ.วรรณญา คุตตําคํา
การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษา ด.ญ.ณัฐพร เศษจําปา นางวิชชุลดา ปาระแกว ทอง(๑)
และพลศึกษา
ด.ญ.อริสรา นาวาสิทธิ์ นายบุญโชค แกวคุณ
การแขงขันศิลปสรางสรรค
ป.๔-ป.๖
การแขงขันการวาดภาพระบายสี
ม.๑-ม.๓
การแขงขันการเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค ม.๑-ม.
๓

ด.ญ.อาทิตยา พลชัย

นางรพิรัตน บุบผา

-

ด.ญ.รชฎวรรณ สืบสาย นางรพิรัตน บุบผา

ทอง(๕)

ด.ญ.ชลิดา ภักดี

ทอง(๔)

นางรพิรัตน บุบผา

การแขงขันวาดภาพลายเสน ม.๑-ม.๓ ด.ช.เพิ่มศักดิ์ บุญสาย

ด.ญ.ทินมณี แสงชัยวัน

นางรพิรัตน บุบผา
ทอง(๑)
นายชัชพงศ สายนวล ทอง(๑)

ด.ช.วณพล บุญหมอน

น.ส.ดาวนิน ไทยศิลา ทอง(๕)

ด.ช.นิติกร คดีพิศาล

น.ส.ดาวนิน ไทยศิลา ทอง(๒)

ด.ญ.สุภัทรา สืบสาย

น.ส.ดาวนิน ไทยศิลา ทอง(๑)

ด.ญ.อนุสรา ชุมพล

น.ส.ดาวนิน ไทยศิลา ทอง(๒)

ด.ญ.บุษราคํา เลิศนา
ด.ญ.รุงนภา มาวะพันธ
ด.ญ.อริสรา นาวาสิทธิ์

น.ส.จุฬาลักษณ ศรีประภา

เงิน(๒)

นางวิชชุลดา ปาระแกว

ทอง(๖)

นางรพิรัตน บุบผา

ทอง(๗)

การแขงขันขับรองเพลงไทย
ลูกทุงประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
การแขงขันขับรองเพลงสากล
ประเภทชาย ป.๑-ป.๖
การแขงขันขังรองเพลงสากล
ประเภทชาย ม.๑-ม.๓
การแขงขันขับรองเพลงสากล
ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖
การแขงขันขับรองเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
กิจกรรมพัฒนา การแขงขันการทําหนังสือเลม
ผูเรียน
เล็ก ม.๑-ม.๓

๒๖ คอมพิวเตอร

ด.ญ.ทิพยธิดา สิงหลา

ด.ญ.ปญญาวัฒน อาจตา
การแขงขันวาดภาพดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟฟก ด.ช.พัชรพล แกวพล
ป.๑-ป.๓
การแขงขันการวาดภาพระบายสี ด.ญ.พรทิพย บุญหงํา
ประเภทนักเรียนที่มีความ

นายสัตยา สังพอ

นายสมจิตร เกตุลา

บกพรองทางการเรียนรู ป.๑-ป.๖

โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

๑๑

ที่

กิจกรรมการแขงขันวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๖๘ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับโรงเรียน
สาระ
รายการ
ผูเขาแขงขัน
ผูฝกสอน
อันดับเขต

๒๘ เรียนรวมศิลปะ

๒๙ เรียนรวม-การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี
๓๐

การประกวดการขับรองเพลง
ไทยลูกทุง ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู
ม.๑-ม.๓
การแขงขันการวาดภาพดวย
โปรแกรม Paint ประเภท
นักเรียนทีม่ ีความบกพรองทาง

ด.ญ.ฑิมาพร เศษจําปา นางเสาวนีย สุปนตี

ทอง(๒)

ด.ช.ณัฐธชัย กันณะรี
ด.ช.อภิสิทธิ์ พันสา

นางวิชชุลดา ปาระแกว
นางศุภาพิชญ พันนอย

ทอง(๑)

การแขงขันการวาดภาพดวย
โปรแกรม Paint ประเภท
นักเรียนทีม่ คี วามบกพรองทางการ

ด.ช.รัฐกิจ ลุนะหา
ด.ช.ศรีวิชัย แพงฮอย

นางวิชชุลดา ปาระแกว
นางเพลินพิศ วินานนท

ทอง(๑)

สติปญญา ม.๑-ม.๓

เรียนรู ม.๑-ม.๓

โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

๑๒

ที่
๑

กิจกรรมการแขงขันวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๖๘ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ตัวแทนระดับกลุมคุณภาพการศึกษานครหงส
สาระ
รายการ
ผูเขาแขงขัน
ผูฝกสอน

ภาษาไทย

๒
๓
๔
๕
๖

การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ป.๔-ป.๖
การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว
PISA ป.๑-ป.๓
การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว
PISA ป.๔-ป.๖
การแขงขันเรียงรอยถอยความ ม.๑-ม.๓

การแขงขันทองอาขยานทํานอง
เสนาะ ม.๑-ม.๓
การแขงขันปริศนาสรางสรรค
วรรณคดีไทย ป.๔-ป.๖

๗

การแขงขันปริศนาสรางสรรค
วรรณคดีไทย ม.๑-ม.๓

๘

การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม
กลอนสี่ (๔ บท) ป.๔-ป.๖
การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม
กาพยยานี ๑๑ (๘ บท) ม.๑-ม.๓
การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย
(คําคมเดิม) ม.๑-ม.๓
การแขงขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ป.๑-ป.๓
การแขงขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร (Science Show)
ม.๑-ม.๓
การประกวดเพลงคุณธรรม
ป.๑-ป.๓

๙
๑๐
๑๑ คณิตศาสตร
๑๒ วิทยาศาสตร
๑๓ สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม

อันดับเขต

ด.ญ.ศิรินทรา บุดดาเพ็ง

นางศุภาพิชญ พันนอย

ทอง (๖)

ด.ญ.ธัญญารัตน แดงนา

นางเพลินพิศ วินานนท

ด.ญวิชุดา ชูกําลัง

นายสัตยา สังพอ

ด.ญ.ภัทราพร ผาดีอุน
ด.ญ.เจนจิรา ตุนลํา

น.ส.จุฬาลักษณ ศรีประภา

เขารวม
(๗)
ทองแดง
(๕)

นางศุภาพิชญ พันนอย -

ด.ญ.กัญญาวีร ทองแทน นางศุภาพิชญ พันนอย
ด.ญ.ญาฎา กิติราช
นายสัตยา สังพอ
ด.ญ.มาลินี สมบัติดี
ด.ช.ธนกฤต แสนบรรดิษฐ นายสัตยา สังพอ
น.ส.จุฬาลักษณ ศรีประภา
ด.ญ.นภาพร ปะละทม
ด.ญ.สวิตา มันธิสุทธิ์
ด.ญ.กัญญาณัฐ อาจทะขันธ

ด.ญ.ณภัตรา มีตา
ด.ช.นันทิพัฒน อุตตะมะ
ด.ญ.เพ็ญนภา ศรีหานนท
ด.ญ.ภัครดา นิลแกว
ด.ช.ภูรพัฒน บุราณศรี
ด.ช.พงศกร สารสุข

ทอง(๒)

ทองแดง
(๖)
ทองแดง
(๗)

นางศุภาพิชญ พันนอย

ทอง(๖)

น.ส.จุฬาลักษณ ศรีประภา

ทอง(๑)

น.ส.จุฬาลักษณ ศรีประภา

เงิน(๖)

น.ส.จุฬาลักษณ ศรีประภา

นายสัตยา สังพอ

นายสัตยา สังพอ
นายสมจิตร เกตุลา

เขารวม
(๑๑)
ทอง(๑)

น.ส.เสวิกา อุนมะดี
ด.ญ.ณัฐธิดา จํานงสังข
น.ส.อรจิรา นิ่มอนงค
ด.ญ.ศิริวรรณ เศษจําปา
ด.ญ.ณัฐิดา เชาวรุงโรจน นายชัชพงศ สายนวล ทอง(๑)
ด.ช.นพณัฐ สัญญะโม
นางเสาวนีย สุปนตี
ด.ญ.วนิชยา แพงฮอย
ด.ช.ศิวัช วินานนท
ด.ญ.เพ็ญพิชชา นาวาสิทธิ์
ด.ญ.กุลปรียา เชื่อมสันเทียะ

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

๑๓

ที่

กิจกรรมการแขงขันวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๖๘ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับโรงเรียน
สาระ
รายการ
ผูเขาแขงขัน
ผูฝกสอน

๑๔ สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๑๕ สุขศึกษาและ
พลศึกษา
๑๖ ศิลปะทัศนศิลป
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๑-ม.๓

ด.ญ.ทิพยธิดา สิงหลา

การแขงขันศิลปสรางสรรค
ป.๔-ป.๖
การแขงขันการวาดภาพระบายสี
ม.๑-ม.๓
การแขงขันการเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค ม.๑-ม.
๓

ด.ญ.อาทิตยา พลชัย

นายชัชพงศ สาย
ทอง(๑)
ด.ญ.นันทวรรณ ชํานาญเลิง นวล
ด.ญ.รัชดาภรณ คนเกณฑ นางเสาวนีย สุปนตี
ด.ญ.รัตนา มีตา
ด.ญ.วรรณญา คุตตําคํา
การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษา ด.ญ.ณัฐพร เศษจําปา นางวิชชุลดา ปาระแกว ทอง(๑)
และพลศึกษา
ด.ญ.อลิสรา นาวาสิทธิ์ นายบุญโชค แกวคุณ

๒๗ เรียนรวมศิลปะ

นางรพิรัตน บุบผา

-

ด.ญ.รชฎวรรณ สืบสาย นางรพิรัตน บุบผา

ทอง(๕)

ด.ญ.ชลิดา ภักดี

ทอง(๔)

นางรพิรัตน บุบผา

การแขงขันวาดภาพลายเสน ม.๑-ม.๓ ด.ช.เพิ่มศักดิ์ บุญสาย

ด.ญ.ทินมณี แสงชัยวัน

นางรพิรัตน บุบผา
ทอง(๑)
นายชัชพงศ สายนวล ทอง(๑)

ด.ช.วณพล บุญหมอน

น.ส.ดาวนิน ไทยศิลา ทอง(๕)

ด.ช.นิติกร คดีพิศาล

น.ส.ดาวนิน ไทยศิลา ทอง(๒)

ด.ญ.สุภัทรา สืบสาย

น.ส.ดาวนิน ไทยศิลา ทอง(๑)

ด.ญ.อนุสรา ชุมพล

น.ส.ดาวนิน ไทยศิลา ทอง(๒)

ด.ญ.บุษราคํา เลิศนา
ด.ญ.รุงนภา มาวะพันธ
ด.ญ.อริสรา นาวาสิทธิ์

น.ส.จุฬาลักษณ ศรีประภา

เงิน(๒)

นางวิชชุลดา ปาระแกว

ทอง(๖)

นางรพิรัตน บุบผา

ทอง(๗)

การแขงขันขับรองเพลงไทย
ลูกทุงประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
การแขงขันขับรองเพลงสากล
ประเภทชาย ป.๑-ป.๖
การแขงขันขังรองเพลงสากล
ประเภทชาย ม.๑-ม.๓
การแขงขันขับรองเพลงสากล
ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖
การแขงขันขับรองเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
กิจกรรมพัฒนา การแขงขันการทําหนังสือ
ผูเรียน
เลมเล็ก ม.๑-ม.๓

๒๖ คอมพิวเตอร

อันดับ

ด.ญ.ปญญาวัฒน อาจตา
การแขงขันวาดภาพดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟฟก ด.ช.พัชรพล แกวพล
ป.๑-ป.๓
การแขงขันการวาดภาพระบาย ด.ญ.พรทิพย บุญหงํา
สี ประเภทนักเรียนที่มคี วาม

นายสัตยา สังพอ

นายสมจิตร เกตุลา

บกพรองทางการเรียนรู ป.๑-ป.๖

โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

๑๔

ที่

กิจกรรมการแขงขันวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๖๘ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับกลุมคุณภาพการศึกษานครหงส
สาระ
รายการ
ผูเขาแขงขัน
ผูฝกสอน

๒๘ เรียนรวมศิลปะ

๒๙ เรียนรวม-การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี
๓๐

อันดับ

การประกวดการขับรองเพลง
ไทยลูกทุง ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู
ม.๑-ม.๓
การแขงขันการวาดภาพดวย
โปรแกรม Paint ประเภท
นักเรียนทีม่ ีความบกพรองทาง

ด.ญ.ฑิมาพร เศษจําปา นางเสาวนีย สุปนตี

ทอง(๒)

ด.ช.ณัฐธชัย กันณะรี
ด.ช.อภิสิทธิ์ พันสา

นางวิชชุลดา ปาระแกว
นางศุภาพิชญ พันนอย

ทอง(๑)

การแขงขันการวาดภาพดวย
โปรแกรม Paint ประเภท
นักเรียนทีม่ ีความบกพรองทางการ

ด.ช.รัฐกิจ ลุนะหา
ด.ช.ศรีวิชัย แพงฮอย

นางวิชชุลดา ปาระแกว
นางเพลินพิศ วินานนท

ทอง(๑)

สติปญญา ม.๑-ม.๓

เรียนรู ม.๑-ม.๓

โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

๑๕

ที่

กิจกรรมการแขงขันวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๖๘ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สาระ
รายการ
ผูเขาแขงขัน
ผูฝกสอน

๑

ภาษาไทย

๒

วิทยาศาสตร

๓

๔

๕

การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม
กาพยยานี ๑๑ (๘ บท) ม.๑-ม.๓
การแขงขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร (Science Show)
ม.๑-ม.๓
การประกวดเพลงคุณธรรม
ป.๑-ป.๓

ด.ช.นันทิพัฒน อุตตะมะ
ด.ญ.เพ็ญนภา ศรีหานนท

น.ส.จุฬาลักษณ ศรีประภา

ด.ญ.กุลปรียา เชื่อมสันเทียะ

นายสัตยา สังพอ
น.ส.เสวิกา อุนมะดี
น.ส.อรจิรา นิ่มอนงค

ด.ช.เพิ่มศักดิ์ บุญสาย
ด.ญ.ทินมณี แสงชัยวัน

นางรพิรัตน บุบผา
นายชัชพงศ สายนวล

ด.ญ.สุภัทรา สืบสาย

น.ส.ดาวนิน ไทยศิลา

ด.ช.ณัฐธชัย กันณะรี
ด.ช.อภิสิทธิ์ พันสา

นางวิชชุลดา ปาระแกว
นางศุภาพิชญ พันนอย

ด.ช.รัฐกิจ ลุนะหา
ด.ช.ศรีวิชัย แพงฮอย

นางวิชชุลดา ปาระแกว
นางเพลินพิศ วินานนท

ด.ญ.ณัฐธิดา จํานงสังข
ด.ญ.ศิริวรรณ เศษจําปา
สังคมศึกษา
ด.ญ.ณัฐิดา เชาวรุงโรจน นายชัชพงศ สายนวล
ศาสนาและ
ด.ช.นพณัฐ สัญญะโม
นางเสาวนีย สุปนตี
วัฒนธรรม
ด.ญ.วนิชยา แพงฮอย
ด.ช.ศิวัช วินานนท
ด.ญ.เพ็ญพิชชา นาวาสิทธิ์
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๑-ม.๓ ด.ญ.ทิพยธิดา สิงหลา
นายชัชพงศ สายนวล
ด.ญ.นันทวรรณ ชํานาญเลิง
นางเสาวนีย สุปนตี
ด.ญ.รัชดาภรณ คนเกณฑ
ด.ญ.รัตนา มีตา
ด.ญ.วรรณญา คุตตําคํา
นางวิชชุลดา ปาระแกว
สุขศึกษาและพล การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและ ด.ญ.ณัฐพร เศษจําปา
นายบุญโชค แกวคุณ
ศึกษา
พลศึกษา
ด.ญ.อลิสรา นาวาสิทธิ์

๖
๗

ศิลปะ-ทัศนศิลป การแขงขันวาดภาพลายเสน ม.๑-ม.๓
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง
ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
๘
การแขงขันขับรองเพลงสากล
ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖
๙ เรียนรวม-การ การแขงขันการวาดภาพดวย
งานอาชีพและ โปรแกรม Paint ประเภทนักเรียน
เทคโนโลยี
ทีม่ ีความบกพรองทางสติปญญา ม.๑-ม.๓
๑๐
การแขงขันการวาดภาพดวย
โปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่
มีความบกพรองทางการเรียนรู ม.๑-ม.๓

โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

๑๖
กิจกรรมการแขงขันวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๖๘ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.ขอนแกน
สาระ
รายการ
ผูเขาแขงขัน
ผูฝกสอน

ที่
๑ ภาษาไทย

รางวัล

น.ส.จุฬาลักษณ ศรีประภา

ทอง(๑)

กิจกรรมการแขงขันวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๖๘ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับชาติ
สาระ
รายการ
ผูเขาแขงขัน
ผูฝกสอน

รางวัล

ที่
๑ ภาษาไทย

การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม ด.ช.นันทิพัฒน อุตตะมะ
กาพยยานี ๑๑ (๘ บท)
ด.ญ.เพ็ญนภา ศรีหานนท
ม.๑-ม.๓

การแขงขันกวีเยาวชนคนรุน ด.ช.นันทิพัฒน อุตตะมะ
ใหม กาพยยานี ๑๑ (๘ บท) ด.ญ.เพ็ญนภา ศรีหานนท
ม.๑-ม.๓

นายสัตยา สังพอ

น.ส.จุฬาลักษณ ศรีประภา

นายสัตยา สังพอ

ทองแดง (๑๐)

ผลงานในรอบปที่ผานมา
สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดปฏิบัติในปงบประมาณ ๒๕๖๑
ตารางที่ ๖ แสดงผลการดําเนินงานตามโครงการของงานบริหารวิชาการ
โครงการ
งานบริหารวิชาการ
๑.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๒.โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู
๓.โครงการพัฒนากระบวนการวัด
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
๔.โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
๕. โครงการสูความเปนเลิศทางวิชาการ
๖. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู

การดําเนิน
ผล
การ
สําเร็จ
๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐
๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม

ปญหาอุปสรรค

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

หมายเหตุ

๑๗
ตารางที่ ๗ แสดงผลการดําเนินงานตามโครงการของงานบริหารทั่วไป
การดําเนิน
ผล
โครงการ
การ
สําเร็จ
๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐
งานบริหารงานทั่วไป
๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารองคกร
๑
๑
๒. โครงการพัฒนาระบบการรับนักเรียน
๑
๑
๓. โครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
๑
๑
๔. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิ
๑
๑
ทัศนของสถานศึกษา
๕. โครงการประกันคุณภาพภายใน
๑
๑
โรงเรียน
๖. โครงการแหลงเรียนรู ภูมิปญญา
๑
๑
ทองถิ่นสูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗. โครงการกองทุนหมุนเวียนเพื่ออาหาร
๑
๑
กลางวัน
๘. โครงการระบบชวยเหลือดูแลนักเรียน
๑
๑

ปญหาอุปสรรค

ตารางที่ ๘ แสดงผลการดําเนินงานตามโครงการของงานบริหารงบประมาณ
การดําเนิน
ผล
โครงการ
ปญหาอุปสรรค
การ
สําเร็จ
๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐
งานบริหารงานงบประมาณ
๑. โครงการบริหารการเงินและสินทรัพย
๑
๑
๒. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑
๑

โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

หมายเหตุ

หมายเหตุ

๑๘
ตารางที่ ๙ แสดงผลการดําเนินงานตามโครงการของงานบริหารบุคคล
การดําเนิน
ผล
โครงการ
การ
สําเร็จ
๒ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐
งานบริหารงานบริหารบุคคล
๑. โครงการพัฒนาบุคลากร
๑
๑
๒. โครงการพัฒนาสรางจิตสํานึกใหกับครู
๑
๑
และบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพ

โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม

ปญหาอุปสรรค

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

หมายเหตุ

๑๙
โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม
นายอุทัย บัวแสงเจริญ
ผูอํานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา

ดานการบริหารวิชาการ

-นางศุภาพิชญ พันนอย
-นายสัตยา สังพอ
-นางสาวอรจิรา นิ่มอนงค

ดานการบริหารงบประมาณ
-นางเพลินพิศ วินานนท
-นางสาวเสวิกา อุนมะดี
-นางสาวจุฬาลักษณ ศรีประภา
-นางสาวพรทิพย บุดดีปอง

ดานการบริหารงานบุคคล
-นายสมจิตร เกตุลา
-นายณกรณ จันทะบุตร
-นางรพิรัตน บุบผา

ดานการบริหารทั่วไป
-นางวิชชุลดา ปาระแกว
-นายบุญโชค แกวคุณ
-นายทรงศักดิ์ จํารัสแนว
-นายไมตรี จันทะดวง
-นายเรรัตน วิชาเครื่อง
-นางสาวรัชฏาภรณ โพธิ์ไหม
-นายพงศสุวัจน ประสมทรัพย

แผนภูมิที่ ๔ โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน

โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

๒๐

โครงสรางการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม

แผนงานวิชาการ

แผนงานงบประมาณ

แผนงานบุคลากร

๑. การพัฒนาหรือการดําเนินการ
เกี่ยวกับการใหความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรสถานศึกษา
๒. การวางแผนดานการวิชาการ
๓. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
๔. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
๕. การวัดผล ประเมินผล และ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
๖. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา
๗. การนิเทศการศึกษา
๘. การแนะแนว
๙. การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา
๑๐. การประสานความรวมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองคกรอื่น
๑๑. การจัดทําระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการ
ของสถานศึกษา
๑๑. การคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา
๑๒. การพัฒนาสื่อ และใชสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๑. การจัดทําแผนงบประมาณและ
คําขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอตอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. การจัดทําแผนการใชจายเงิน
ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. การอนุมัติการจายงบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
๔. การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
๕. การรายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณ
๖. การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใชงบประมาณ

๑. การวางแผนอัตรากําลัง
๒. การจัดสรรอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๓. การสรรหาและบรรจุ
แตงตั้ง
๔. การเปลี่ยนตําแหนงให
สูงขึ้น การยายขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๕. การดําเนินการเกี่ยวกับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
๖. การลาทุกประเภท
๗. การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
๗. การตรวจสอบ ติดตามและรายงาน ๘. การดําเนินการทางวินัย
การใชผลผลิตจากงบประมาณ
และการลงโทษ
๘. การระดมทรัพยากรและการลงทุน ๙. การสั่งพักราชการและการ
เพื่อการศึกษา
สั่งใหออกจากราชการไวกอน
๙. การการบริหารจัดการทรัพยากร
๑๐. การรายงาน
เพื่อการศึกษา
การดําเนินการทางวินัยและ
๑๐. การวางแผนพัสดุ
การลงโทษ
๑๑. การกําหนดรูปแบบรายการ หรือ
๑๑. การอุทธรณและ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑหรือ
การรองทุกข
สิ่งกอสรางที่ใชงบประมาณเพื่อเสนอ
ตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ๑๒. การออกจากราชการ
๑๓. การจัดระบบและ
ขั้นพื้นฐาน
การจัดทําทะเบียนประวัติ

โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม

แผนงานบริหารทั่วไป
๑. การพัฒนาระบบเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศ
๒. การประสานงานและ
พัฒนาเครือขายสถานศึกษา
๓. การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา
๔. การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองคกร
๕ การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
๖. งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
๗. การดําเนินงานธุรการ
๘. การดูแลอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอม
๑๐. การเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม
หรือเลิกสถานศึกษา
๑๑. การประชาสัมพันธงาน
การศึกษา
๑๒. การสงเสริม สนับสนุน
และประสานงานการจัด
การศึกษา ของบุคคล องคกร
หนวยงานและสถาบันสังคม
อื่นที่จัดการศึกษา
๑๓. งานประสานราชการ
สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

๒๑
โครงสรางการบริหารจัดการศึกษา(ตอ)
แผนงานวิชาการ
๑๓. การจัดทําสํามะโน
ประชากร
๑๔. การรับนักเรียน
๑๕. การทัศนศึกษา
๑๖. การสงเสริมงานกิจการ
นักเรียน

แผนงานงบประมาณ

แผนบุคลากร

๑๒. การพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหา
พัสดุ
๑๓. การจัดหาพัสดุ
๑๔. การควบคุมดูแล บํารุงรักษา
และจําหนายพัสดุ
๑๕. การจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสิน
๑๖. การเบิกเงิน
๑๗. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการจายเงิน
๑๘. การนําเงินสง
๑๙. การจัดทําบัญชีการเงิน
๒๐. การจัดทํารายงานทางการเงิน
และงบการเงิน
๒๑. การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพ
บัญชี ทะเบียนและรายงาน

๑๔. การจัดทําบัญชีรายชื่อและ
การใหความเห็นเกี่ยวกับการ
เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
๑๕. การสงเสริมการประเมิน
วิทยฐานะขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๑๖. การสงเสริมและยกยอง
เชิดชูเกียรติ
๑๗. การสงเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑๘. การสงเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรมสําหรับขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๑๙. การริเริ่มสงเสริมการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๒๐. การพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม

แผนงานบริหารทั่วไป

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

แผนผังโรงเรียนบ้ านห้ วยขอบห้ วยเหียม
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๔/๒
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๔/๑

๑/๔
๔/๓

๑๐

๑/๑

๑/๓ อาคารเรียน ๑๐๕/๒๙

๓/๒

๖

๑/๒
๕

๑๑

๗/๒

๗/๑

๓/๑
๓/๑

๒

หมายเหตุ

๑. อาคารเรียน ๒.
๔. สวม
๕.
๗. สนาม
๘.
๑๐. โรงอาหารประถม

โรงอาหารมัธยม
โรงรถ
บานอนุบาล
๑๑. เสาธง

โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม

๓. บานพักครู
๖. สหกรณ/หองพยาบาล/หองสุขศึกษาฯ
๙. บอน้ําบาดาล
๑๒. หองพักครู

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

๘
๙

