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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1. ความเป็นมาและความสำคัญ 
 จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ภายใต้การขับเคลื่อนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่มีแนวความคิด “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” เพื่อให้การทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีความรวดเร็ว 
ปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และสามารถนำพาให้ประเทศไทย ไปต่อหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ประกอบกับการสนับสนุนข้อมูลการประชุมองค์การยูเนสโก ได้ระบุถึงเรื่องการศึกษาแบบเรียนรวม
หรือการศึกษาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยหลักสูตรที่ยืดหยุ่น วัดผลตามสมรรถนะเด็ก มีการลงทุนด้านการศึกษา
อย่างเป็นธรรม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 หนึ่งในนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำลัง
ดำเนินการคือ การ “ควบรวม”  โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อย่างไรก็ตามอาจจะมีโรงเรียนบางแห่งที ่ไม่สามารถควบรวมหรือเลิกสถานศึกษาได้ เนื ่องจาก             
ขาดโรงเรียนคุณภาพรองรับในพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา               
ทั ่วประเทศที่จังหวัดสมุทรสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ผู ้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตเห็นความสำคัญ โดยมีหลักการทำโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียน         
ขนาดใหญ่ ควบรวมโรงเรียน 1 ต่อ 7 หรือ 1 ต่อ 8 หรือตามความเหมาะสม ของพื้นที่ เพื่อให้โรงเรียน            
ขนาดใหญ่มากข้ึน และเปิดโอกาสให้มีการบริหารจัดการในระดับมัธยมศึกษา เพ่ิมโอกาสให้นักเรียนมีทางเลือก
โรงเรียนคุณภาพในลักษณะ “โรงเรียนดีสี ่มุมเมือง” เพ่ือลดการแข่งขัน เข้าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษหรือ
โรงเรียนแข่งขันสูง/ยอดนิยมประจำจังหวัดหรืออำเภอ และมีการบริหารจัดการ งบประมาณ บุคลากร             
สิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม เพ่ือให้ผู้ปกครอง และชุมชน เกิดการยอมรับ ในการเปลี่ยนแปลง 
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 จากข้อมูลของสำนักศึกษาธิการจังหวัดเลย พบว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปี 2563 จำนวน 441 แห่ง(ไม่รวมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52) มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย
ไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 69,341 คน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง - ใหญ่ 160 แห่ง มีนักเรียน 
55,343 คน คิดเป็น 20.19 % ของนักเรียนทั้งหมด และโรงเรียนขนาดขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 
120 คน อีกจำนวน 281 แห่ง มีนักเรียน รวม 13,998 คน คิดเป็น 79.81 % ของนักเรียนทั้งหมด 
 ตัวอย่างความสำเร็จของแผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ “แก่งจันทร์โมเดล” สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ซึ่งเป็นโมเดลระดับประเทศ โดยนำครูและนักเรียนจากโรงเรียน
ใกล้เคียง 4-5 แห่ง ระยะทางไม่ถึง 10 กิโลเมตร มาทำการควบรวมการเรียนการสอน ทั้งการควบรวบชั้นเรียน 
การควบรวมรายวิชา เพื่อแก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น  โดยผ่าน
การเห็นชอบของชุมชน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งเห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
ชัดเจน ทำให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจ นักเรียนตั้งใจเรียน ครูในพื้นที่มีความสุขกับการเรียนการสอน ผู้บริหาร
สถานศึกษาพร้อมที่จะพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลนี้ จังหวัดเลย จึงได้จัดทำ
แผนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเลย โดยความร่วมมือของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย 
หนองบัวลำภู และภาคีเครือข่ายทางการศึกษาจังหวัดเลย ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามแนวทางการดำเนินงาน 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการดำเนินการ
บูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

2. ข้อมูลทั่วไป 
จังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ติดต่อกับภาคเหนือ       

ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก มีแม่น้ำเหืองก้ันเป็นเขตแดนกับฝั่งขวาของแม่น้ำโขงท่ีแขวง ไชยะบุรี มีแม่น้ำโขง
กั้นเป็นเขตแดนกับฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงที่เป็นแขวงเวียงจันทน์  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
จังหวัดเลยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 520 กม. มีพ้ืนที่ 11,426.612 ตร.กม. มีสภาพภูมิประเทศที่
งดงาม อากาศหนาวเย็น เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย 
 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ       ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

       ทิศใต ้       ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเพชรบูรณ์ 
       ทิศตะวันออก     ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี 

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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แผนที่จังหวัดเลย 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่จังหวัดเลย 
 
สัญลักษณ์ประจำจังหวัดเลย 
 
     
 
 

ภาพที่ 2 แสดงสัญลักษณ์ประจำจังหวัด 
 

ตราประจำจังหวัดเลย 
เป็นภาพพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุเทสิกเจดีย์สร้างเป็นอนุสรณ์การปักปันเขตแดนในรัชสมัยของ

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยากับพระเจ้าไชยเชษฐาแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต  (เวียงจันทน์) 
ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2103 เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2106  ตั้งอยู่วัดพระธาตุศรีสองรักซึ่งเป็นวัดที่ ไม่มีพระสงฆ์พำนักริม
แม่น้ำหมัน บ้านหัวนายูงตำบลด่านซ้าย องค์พระธาตุก่ออิฐก่อปูน มีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ 
10.47 เมตร สูง 19.19 เมตร  บนยอดพระธาตุมีแก้วครอบเป็นโคม มีกระดิ่งลูกเล็ก ๆแขวนอยู่เหนือโคม  
กรมศิลปากรประกาศให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478 
(ที่มา : เอกสารกองโบราณคดีหมายเลข 21/2534) 
 



4 

ต้นไม้ประจำจังหวัด:   สนสามใบ (Pinus kesiya) 
คำขวัญประจำจังหวัด:   เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู 

ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด 
ลักษณะรูปร่างของจังหวัดเลย:  ลักษณะรูปร่างของจังหวัดเลยมีรูปร่างคล้ายกับ 

"ศีรษะของลูกไดโนเสาร์พันธุ์ไทรเซอราทอปส์ที่ไม่มีเขา" 
 

สภาพภูมิประเทศ 
พื้นที่จังหวัดเลยตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช ท่ามกลางภูเขาน้อยใหญ่ที่สลับซับซ้อนเป็นกำแพงปิดล้อม

เกือบทุกด้าน ทำให้จังหวัดเลยมีลักษณะเป็น “เมืองแห่งทะเลภูเขา” นอกจากนี้ทางตอนเหนือยังมีแม่น้ำโขง
และแม่น้ำเหือง ไหลเป็นพรมแดนกั้นเมืองเลยออกจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ดังนั้น 
นอกเหนือจากฉายาเมืองแห่งทะเลภูเขาแล้ว เมืองเลยยังได้ชื่อว่าเป็น "สุดหนาวในสยาม" อีกด้วย 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดเลยตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงโคราช หรือที่เรียกกันว่า แอ่งสกลนคร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่

เป็นทิวเขาในแนวทางทิศเหนือใต้ และจะมีพื้นที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาที่ไม่ใหญ่มากนัก สลับกันอยู่ในแนว
เทือกเขา จังหวัดเลยมีภูเขาสูงกระจัดกระจาย โดยเฉพาะทางตะวันตกและทางด้านใต้ของจังหวัด ทั้งนี้ยังมี
แหล่งน้ำสำคัญคือแม่น้ำโขงในบริเวณตอนบนของจังหวัด 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่าหนาวที่สุดของประเทศ เคยมีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ -1.3 องศา

เซลเซียส (2 มกราคม พ.ศ. 2517) อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 43.5 องศาเซลเซียส (25 เมษายน พ.ศ. 2517) 
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 26.1 องศาเซลเซียส และจะมีอุณหภูมิที่หนาวจัดในช่วงระหว่างเดือน
ธันวาคม-มกราคม โดยช่วง 20 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 2.7 องศาเซลเซียส (พ.ศ. 2542) อุณหภูมิ
สูงสุดประมาณ 43.4 องศาเซลเซียส (พ.ศ. 2562) 
 

ลักษณะทางสังคม 
จังหวัดเลยมีโครงสร้างทางสังคมแบบประเพณีนำ คนพื้นเมืองส่วนใหญ่ต่างจากคนภาคตะวันออก  

เฉียงเหนือท่ัว ๆ ไปซึ่งเป็นคนไทยเผ่าพวน แต่เป็นคนไทยเผ่าลื้อจากลานช้างและหลวงพระบาง เช่นเดียวกัน 
 

กลุ่มเชื้อชาติประชากร 
ชาวไทเลย เป็นชื่อเรียกคนเมืองเลย ในประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า คนเมืองเลยคือกลุ่มชนที่อพยพจาก

ชายแดนตอนเหนืออาณาจักรสุโขทัย ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากไทหลวงพระบาง เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองเซไล 
(บ้านทรายขาว อำเภอวังสะพุง ปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2396 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่             
บ้านแห่ (บ้านแฮ่ปัจจุบัน) ได้ตั้งบ้านเรือนเรียกว่าเมืองเลย นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมืองเลยก็รวมตัวกันเป็น
เมืองใหญ่ โดยการรวมตัวของ อำเภอกุดป่อง อำเภอท่าลี่ ซึ่งขึ้นกับมณฑลอุดร อำเภอด่านซ้าย ซึ่งข้ึนกับมณฑล
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พิษณุโลก เมืองเชียงคาน ซึ่งขึ ้นกับเมืองพิชัย อำเภอต่าง ๆ เหล่านี้จึงโอนขึ ้นกับเมืองเลยทั้งหมดตั ้งแต่  
พ.ศ. 2450 เป็นต้นมา 

ชาวไทเลยจะมีนิสัยใจคอเหมือนกับชนเชื้อชาติโบราณซึ่งไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปจากดั้งเดิม มีสำเนียง
พูดที่แปลกและนิ่มนวล พูดสุภาพและไม่ค่อยพูดเสียงดัง กิริยามารยาทดีงาม อารมณ์เยือกเย็นไม่วู่วาม มีนิสัย
รักความสงบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักถิ่นที่อยู่ไม่ค่อยอพยพไปอยู่ที่อื่น ส่วนทางด้านวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติสืบ
ทอดต่อกันมา ได้แก่ “ฮีตสิบสอง–คองสิบสี่” คือการทำบุญตามประเพณีท้ังสิบสองเดือนของแต่ละปี 

บ้านชาวไทเลยเป็นเรือนหลังใหญ่ ยกพ้ืนสูงมีระเบียงหรือชานยื่นออกมาหน้าเรือน มีเรือนครัวซึ่งส่วน
ใหญ่จะสร้างแยกต่างหากโดยมีชานต่อเชื่อมติดกัน สำหรับหลังคาของเรือนนอนมุงด้วยหญ้าคาหรือไม้แป้นเก็ด 
ฝาเรือน พ้ืนเรือนนิยมทำด้วยไม้แผ่นเรียกว่า ไม้แป้น ส่วนเสาจะใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นต้นๆ หรืออิฐก่อเป็นเสาใหญ่ 
มีบันไดไม้พาดไว้สำหรับขึ้นลง ส่วนเรือนครัวมุงด้วยหญ้าคา ฝาและพ้ืน จะนิยมทำด้วยฟากไม้ไผ่สับแผ่ออกเป็น
แผ่น และเสาจะทำด้วยไม้เนื้อแข็งเช่นกัน 

จังหวัดเลย มีคนพื้นเมืองที่มีเชื้อชาติไทย ซึ่งเรียกตัวเองว่า ไทเลย เป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่สุด นอกจาก 
นี้ก็มีคนเชื้อชาติจีน ชาวเขา ไทดำ ไทพวน 

ชาวไทดำ อพยพมาจากแคว้นพวน ในประเทศลาวปัจจุบัน ซึ่งก่อนหน้านั้นอยู่ที่แคว้นสิบสองจุไท  
ซึ่งเป็นบ้านเกิดเดิมของชาวไทดำ ในอดีตแคว้นสิบสองจุไทเป็นเขตอาณาจักรสยาม ปัจจุบันอยู่ในประเทศ
เวียดนาม เมื่อปี พ.ศ. 2417 เมื่อพวกฮ่อยกกำลังมาตีเมืองเชียงขวาง ซึ่งเป็นหัวเมืองสำคัญในแคว้นพวน จึงได้
เริ่มอพยพลงมาตามเส้นทางเรื่อยๆ จนได้มาพักท่ีบ้านน้ำก้อใหญ่ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ต่อมามีชาวไทยดำกลุ่มหนึ่ง ได้เดินทางข้ามแม่น้ำโขง ไปยังบ้านน้ำกุ่ม แขวงเวียงจันทน์ แต่ในขณะนั้นเขต
เวียงจันทน์มีปัญหาการเจรจากับฝรั่งเศส ไทดำจึงข้ามแม่น้ำโขงกลับมาตั้งหมู่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว 
อำเภอเชียงคาน ซึ่งเป็นถิ่นฐานดั้งเดิม และถาวรจนถึงปัจจุบัน ที่หมู่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอ
เชียงคาน เมื่อปี พ.ศ. 2438 มี 15 ครัวเรือน ปัจจุบันชาวไทดำ มีจำนวน 825 ครัวเรือน มีอาชีพส่วนใหญ่
ทางการเกษตรกรรม 

ชาวไทพวน ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านบุฮมและบ้านกลาง อำเภอเชียงคาน จากถิ่นฐานเดิมที่
เมืองเตาไห หลวงพระบาง ประเทศลาว เมื่อครั้งพวกจีนฮ่อ กลา เวียง รุกรานเมืองเตาไห 

ชาวไทใต้ อพยพมาจากภาคอีสานเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดเลย ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร เมื่อ พ.ศ. 2506 จะพบชาวไทใต้จำนวนมากที่อำเภอเอราวัณ และ
อำเภอนาด้วง ภาษาพูด แตกต่างจากภาษาไทเลย เพราะได้สืบทอดมาจากถิ่นเดิมของตน เช่น ภาษาไทยอีสาน 
ภาษาถ่ินอุบล ภาษาไทยโคราช 

 

ภาษาของคนจังหวัดเลย 
มีสำเนียงภาษาแตกต่างจากภาษาพูดของคนในจังหวัดภาคอีสานอื่น ๆ เพราะกลุ่มคนที่อาศัยปัจจบุัน

นี้มีประวัติการอพยพเคลื่อนย้ายจากเมืองหลวงพระบางแห่งอาณาจักรล้านช้าง ต่อมาต้นพุทธศตวรรษที่ 23 
ชาวหลวงพระบางและชาวเมืองบริเวณใกล้เคียงที่อพยพมาเมืองเลยได้นำวัฒนธรรมด้านภาษาอีสานถิ่นอ่ืน           
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เข้ามาด้วย โดยภาษาเลยนั้นจัดอยู่ในกลุ่มหลวงพระบางอันประกอบด้วยภาษาเมืองแก่นท้าว ภาษาอำเภอด่าน
ซ้าย และภาษาอำเภอเมืองเลย ดังนั้นสำเนียงพูดของชาวไทเลยจึงมีลักษณะการพูดเหมือนชาวหลวงพระบาง  
แต่บางพยางค์ออกเป็นเสียงสูงคล้ายสำเนียงพูดของชาวปักษ์ใต้ ฟังดูไพเราะนุ่มนวลจึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคน
เมือง ส่วนคนในวังสะพุงจะพูดเสียงห้วนกว่าชาวเลยถิ่นอ่ืน 

 

ประวัติศาสตร์ 
มีหลักฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาว่า ก่อตั้งโดยชนเผ่าไทยที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่ก่อตั้ง

อาณาจักรโยนกเชียงแสน โดยพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง (เชื่อถือกันว่าเป็นเชื้อสายราชวงศ์สิงหน
วัติ) ได้มีผู้คนอพยพจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนที่ล่มสลายแล้ว ผ่านดินแดนล้านช้าง ข้ามลำน้ำเหืองขึ้นไป
ทางฝั่งขวาของลำน้ำหมันถึงบริเวณที่ราบ พ่อขุนผาเมืองได้ตั้งบ้านด่านขวา (ปัจจุบันอยู่ในบริเวณชายเนิน            
นาด่านขวา ซึ่งมีซากวัดเก่าอยู่ในแปลงนาของเอกชน ระหว่างหมู่บ้านหัวแหลมกับหมู่บ้านนาเบี้ย อำเภอด่าน
ซ้าย) ส่วนพ่อขุนบางกลางหาวได้แบ่งไพร่พลข้ามลำน้ำหมันไปทางฝั่งซ้าย สร้างบ้านด่านซ้าย (สันนิษฐานว่าอยู่
ในบริเวณหมู่บ้านเก่า อำเภอด่านซ้ายในปัจจุบัน) ต่อมาจึงได้อพยพเลื่อนขึ้นไปตามลำน้ำไปสร้างบ้านหนองคู 
และได้นำนามหมู่บ้านด่านซ้าย มาขนานนามหมู่บ้านหนองคูใหม่ เป็น "เมืองด่านซ้าย" อพยพไปอยู่ที่เมืองบาง
ยางในที่สุด โดยมีพ่อขุนผาเมืองอพยพผู้คนติดตามไปตั้งเมืองราด (เชื่อว่าเป็นเมืองศรีเทพ อยู่ในท้องที่อำเภอ
ศรีเทพและอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์) และตั้งเมืองด่านซ้าย เป็นเมืองหน้าด่านทางตะวันออกของ
เมืองบางยาง 

นอกจากนี้แล้ว ยังมีชาวโยนกอีกกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนระหว่างชายแดนตอนใต้ของอาณา
เขต ล้านนา ต่อแดนล้านช้างอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะอพยพหนีภัยสงครามข้ามลำน้ำเหืองมาตั้งเมือง
เซไลขึ้น (สันนิษฐานว่าอยู่ในท้องที่หมู่บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง) จากหลักฐานในสมุดข่อย
ที่มีการค้นพบ เมืองเซไลอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นมาจนกระทั่งถึงสมัยเจ้าเมืองคนที่ 5 เกิดทุพภิกขภัย ข้าวยาก
หมากแพง ฝนฟ้าไม่ตก จึงได้พาผู้คนอพยพไปตามลำแม่น้ำเซไลถึงบริเวณที่ราบระหว่างปากลำห้วยไหลตก
แม่น้ำเซไล จึงได้ตั้งบ้านเรือนขึ้นขนานนามว่า "บ้านแห่" (บ้านแฮ่) ส่วนลำห้วยให้ชื่อว่า "ห้วยหมาน" (น้ำหมาน) 

ในปี พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพิจารณาเห็นว่า หมู่บ้านแฮ่ซึ่งตั้งอยู่ริม
ฝั่งห้วยน้ำหมาน และอยู่ใกล้กับแม่น้ำเลย มีผู้คนเพิ่มมากขึ้น สมควรจะได้ตั้งเป็นเมือง เพื่อประโยชน์ในการ
ปกครองอย่างใกล้ชิด จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็นเมืองเรียกชื่อตามนามของแม่น้ำเลยว่า 
เมืองเลย ขึ้นต่อเมืองเพชรบูรณ์อีกทีหนึ่ง ต่อมา พ.ศ. 2440 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
พื้นที่ ร.ศ.116 แบ่งการปกครองเมืองเลยออกเป็น 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุดป่อง อำเภอท่าลี่ (เดิมตำบลอาฮี
เป็นอำเภอ แต่ถูกลดบทบาทลงเป็นตำบลเพราะอยู่ใกล้กับแม่น้ำเหือง เป็นผลมาจากการเสียดินแดนให้ลาวโดย
ประเทศฝรั่งเศส) อำเภอนากอก (ปัจจุบันอยู่ในประเทศลาว) อำเภอที่ตั้งเมืองคือ อำเภอกุดป่อง ต่อมา พ.ศ. 
2442-2449 ได้เปลี่ยนชื่อเมืองเลยเป็น บริเวณลำน้ำเลย พ.ศ. 2449-2450 เปลี่ยนชื่อบริเวณลำน้ำเลยเป็น
บริเวณลำน้ำเหือง และใน พ.ศ. 2450 ได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2450 
ยกเลิกบริเวณลำน้ำเหือง ให้คงเหลือไว้เฉพาะ "เมืองเลย" โดยให้เปลี่ยนชื่ออำเภอกุดป่อง เป็น "อำเภอเมืองเลย" 
(ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดเลย) 
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การปกครอง 
จังหวัดเลยแบ่งการปกครองเป็น 14 อำเภอ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 จำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2562 จำแนกรายอำเภอ 
ที ่ อำเภอ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) บ้าน (หลัง) 
1 อำเภอเมืองเลย 61,792 61,394 123,186 51,492 
2 อำเภอนาด้วง 13,344 13,126 26,470 8,943 
3 อำเภอเชียงคาน 30,314 30,649 60,963 22,099 
4 อำเภอปากชม 21,336 20,824 42,160 14,284 
5 อำเภอด่านซ้าย 26,027 25,355 51,382 17,801 
6 อำเภอนาแห้ว 5,872 5,794 11,666 3,934 
7 อำเภอภูเรือ 11,503 11,083 22,586 8,761 
8 อำเภอท่าลี่ 14,009 14,106 28,115 10,732 
9 อำเภอวังสะพุง 55,208 56,165 111,373 38,221 
10 อำเภอภูกระดึง 17,354 17,156 34,510 11,389 
11 อำเภอภูหลวง 12,664 12,374 25,038 7,678 
12 อำเภอผาขาว 21,182 21,050 42,232 11,881 
13 อำเภอเอราวัณ 17,033 17,049 34,082 11,409 
14 อำเภอหนองหิน 12,590 12,401 24,991 7,994 
 รวม 320,228 318,526 638,754 226,618 

ที่มา www.dopa.go.th ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2563 

 
ตารางท่ี 2 จำนวนประชากร ประจำปี พ.ศ. 2562 จำแนกตามอายุ 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
<1 ป ี 2,854 2,674 5,528 51 ปี 5,361 5,401 10,762 
1 ปี 3,012 2,959 5,971 52 ปี 5,466 5,494 10,960 
2 ปี 3,270 3,012 6,282 53 ปี 5,319 5,302 10,621 
3 ปี 3,470 3,253 6,723 54 ปี 4,988 5,250 10,238 
4 ปี 3,370 3,238 6,608 55 ปี 5,169 5,287 10,456 
5 ปี 3,495 3,293 6,788 56 ปี 4,777 4,997 9,774 
6 ปี 3,770 3,387 7,157 57 ปี 4,676 4,806 9,482 
7 ปี 3,859 3,535 7,394 58 ปี 4,524 4,465 8,989 
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ตารางท่ี 2 จำนวนประชากร ประจำปี พ.ศ. 2562 จำแนกตามอายุ (ต่อ) 
อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
8 ปี 4,211 3,943 8,154 59 ปี 4,128 4,388 8,516 
9 ปี 3,813 3,761 7,574 60 ปี 4,275 4,310 8,585 
10 ป ี 3,790 3,614 7,404 61 ปี 4,160 4,199 8,359 
11 ป ี 3,907 3,655 7,562 62 ปี 3,698 4,082 7,780 
12 ป ี 3,755 3,663 7,418 63 ปี 3,663 3,896 7,559 
13 ป ี 3,863 3,819 7,682 64 ปี 3,677 3,839 7,516 
14 ป ี 3,966 3,736 7,702 65 ปี 3,433 3,474 6,907 
15 ป ี 3,933 3,812 7,745 66 ปี 2,875 2,965 5,840 
16 ป ี 4,011 3,866 7,877 67 ปี 2,731 2,899 5,630 
17 ป ี 3,927 3,646 7,573 68 ปี 2,628 2,803 5,431 
18 ป ี 3,743 3,595 7,338 69 ปี 2,499 2,617 5,116 
19 ป ี 3,680 3,579 7,259 70 ปี 2,422 2,505 4,927 
20 ป ี 3,881 3,531 7,412 71 ปี 2,127 2,195 4,322 
21 ป ี 3,835 3,645 7,480 72 ปี 1,880 2,093 3,973 
22 ป ี 4,008 3,986 7,994 73 ปี 1,859 1,967 3,826 
23 ป ี 4,419 4,147 8,566 74 ปี 1,628 1,813 3,441 
24 ป ี 4,502 4,489 8,991 75 ปี 1,437 1,601 3,038 
25 ป ี 4,567 4,394 8,961 76 ปี 1,506 1,576 3,082 
26 ป ี 4,423 4,222 8,645 77 ปี 1,163 1,316 2,479 
27 ป ี 4,625 4,423 9,048 78 ปี 1,270 1,374 2,644 
28 ป ี 4,517 4,447 8,964 79 ปี 916 1,104 2,020 
29 ป ี 4,812 4,456 9,268 80 ปี 878 1,083 1,961 
30 ป ี 4,634 4,414 9,048 81 ปี 843 1,043 1,886 
31 ป ี 4,454 4,334 8,788 82 ปี 765 957 1,722 
32 ป ี 4,305 4,132 8,437 83 ปี 641 758 1,399 
33 ป ี 4,527 4,182 8,709 84 ปี 622 716 1,338 
34 ป ี 4,477 4,242 8,719 85 ปี 458 600 1,058 
35 ป ี 4,724 4,560 9,284 86 ปี 399 529 928 
36 ป ี 4,485 4,374 8,859 87 ปี 375 492 867 
37 ป ี 4,734 4,550 9,284 88 ปี 311 478 789 
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ตารางท่ี 2 จำนวนประชากร ประจำปี พ.ศ. 2562 จำแนกตามอายุ (ต่อ) 
อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
38 ป ี 5,050 4,883 9,933 89 ปี 231 369 600 
39 ป ี 4,931 4,758 9,689 90 ปี 233 336 569 
40 ป ี 4,994 4,776 9,770 91 ปี 189 239 428 
41 ป ี 4,995 4,986 9,981 92 ปี 209 215 424 
42 ป ี 4,840 4,755 9,595 93 ปี 95 151 246 
43 ป ี 5,239 5,094 10,333 94 ปี 83 123 206 
44 ป ี 5,056 5,126 10,182 95 ปี 47 67 114 
45 ป ี 4,849 4,899 9,748 96 ปี 41 61 102 
46 ป ี 5,163 5,323 10,486 97 ปี 30 46 76 
47 ป ี 5,116 5,098 10,214 98 ปี 32 50 82 
48 ป ี 5,001 4,926 9,927 99 ปี 27 31 58 
49 ป ี 5,212 5,474 10,686 100 ปี 15 18 33 
50 ป ี 5,332 5,426 10,758 >100 ปี 43 54 97 

ที่มา www.dopa.go.th ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2563  รวม 320,228 318,526 638,754 
 
 

ระยะทางจากตัวจังหวัดไปอำเภอต่างๆ 
อำเภอวังสะพุง   23  กิโลเมตร อำเภอนาด้วง   32  กิโลเมตร 
อำเภอเอราวัณ   42  กิโลเมตร อำเภอหนองหิน   45  กิโลเมตร 
อำเภอท่าลี่   46  กิโลเมตร อำเภอเชียงคาน   48 กิโลเมตร 
อำเภอภูหลวง   49  กิโลเมตร อำเภอภูเรือ   50  กิโลเมตร 
อำเภอผาขาว   70  กิโลเมตร อำเภอภูกระดึง   73  กิโลเมตร 
อำเภอด่านซ้าย   82 กิโลเมตร อำเภอปากชม   90  กิโลเมตร 
อำเภอนาแห้ว   125  กิโลเมตร 

 

การขนส่ง 
จังหวัดเลยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 540 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่

จังหวัดเลยได้ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัวและรถประจำทาง 
การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพมหานคร สามารถไปได้ 2 เส้นทาง คือ ใช้ถนนพหลโยธิน 

ผ่านจังหวัดสระบุรี แล้วแยกใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ จนถึงอำเภอหล่มสัก ต่อ
ด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 เดิม) ผ่านอำเภอหล่มเก่า อำเภอภูเรือ 
เข้าสู่จังหวัดเลยใช้ถนนพหลโยธิน จนถึงจังหวัดสระบุรี แล้วแยกใช้ถนนมิตรภาพ จนถึงอำเภอสีคิ้ว แยกซ้าย



10 

เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 ผ่านอำเภอด่านขุนทด อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ อำเภอแก้งคร้อ อำเภอภูเขียว 
อำเภอชุมแพ อำเภอภูกระดึง อำเภอหนองหิน อำเภอวังสะพุง จนถึงจังหวัดเลย 

การเดินทางโดยทางเครื่องบิน โดยลงที่ท่าอากาศยานเลย มีสายการบิน นกแอร์ และไทยแอร์เอเชีย 
จากท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานเลย และ ท่าอากาศยานเลย - ท่าอากาศยานดอนเมืองให้บริการ
ทุกวันการเดินทางโดยรถโดยสาร 

รถโดยสารจากกรุงเทพมหานคร สายกรุงเทพฯ-เมืองเลย (สาย 29 และ 938) มีผู้ประกอบการหลาย
ราย เช่น บริษัท ขนส่ง จำกัด(สาย 29) แอร์เมืองเลย (สาย29),ขอนแก่นทัวร์ (สาย 938), ชุมแพทัวร์(สาย 29),
ภูกระดึงทัวร์,ศิขรินทร์ทัวร์ และสาย 14 กรุงเทพ - ภูเรือ ของ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด และมีรถโดยสาร
ระหว่างภาค สาย 808 นครราชสีมา-เชียงคาน และสาย 824 เลย-พัทยา-ระยอง ของบริษัทนครชัยขนส่ง สาย 
636 เชียงใหม่-อุดรธานี ของบริษัทจักรพงษ์ทัวร์และอ.ศึกษาทัวร์ สาย 661 เชียงราย-นครพนม ของบริษัท
สมบัติทัวร์ และจักรพงษ์ทัวร์ และมีสายอุดรธานี-พิษณุโลก ของนครไทยแอร์ 

 
3. ข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ตารางท่ี 3 จำแนกอำเภอตามเขตพื้นที่การศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 

อำเภอเมืองเลย อำเภอวังสะพุง อำเภอด่านซ้าย 
อำเภอปากชม อำเภอภูกระดึง อำเภอนาแห้ว 
อำเภอเชียงคาน อำเภอผาขาว อำเภอภูเรือ 
อำเภอท่าลี่ อำเภอภูหลวง  
อำเภอนาด้วง อำเภอเอราวัณ  
 อำเภอหนองหิน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 
 
ตารางท่ี 4 จำนวนสถานศึกษา  จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2563 

สังกัด โรง/แห่ง 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 443 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 145 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 157 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 108 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 31 
- สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจังหวัดเลย 2 
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ตารางท่ี 4 จำนวนสถานศึกษา  จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 
สังกัด โรง/แห่ง 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 7 
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย 14 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 25 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 15 
กองกับกับการตำรวจตะเวนชายแดน 8 

รวม 542 
 
ตารางท่ี 5 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2563 

สังกัด 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา (คน) 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร รวม 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 432 3,884 1,454 5,770 

- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 142 1,191 406 1,739 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 144 1,009 315 1,468 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 95 471 250 816 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 49 1,149 405 1,603 
- สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจังหวัดเลย 2 64 78 144 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 26 161 274 461 
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย 14 10 330 354 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 55 578 - 633 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 259 92 378 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 68 484 381 933 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 15 186 - 201 
กองกับกับการตำรวจตะเวนชายแดน 8 37 18 63 

รวม 645 5,599 2,549 8,793 
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ตารางท่ี 6 จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษาและสังกัด ปีการศึกษา 2563 

ระดับช้ัน 
สังกัด สพฐ. 

สังกัด 
สอศ. 

สังกัด 
กศน. 

สังกัด 
ตชด. 

สังกัด 
อว. 

สังกัด 
สช. 

สังกัด 
อปท. 

สังกัด 
พศ. 

รวม สพป.
เลย 1 

สพป.
เลย 2 

สพป.
เลย 3 

สพม. 
ลย นภ 

สศศ. 

ปฐมวยั 3,520 4,535 1,348     116 125 3,201 2273  15,118 
ประถมศกึษา 14,562 13,874 5,193  227  1,641 466 230 6,863 2685  45,741 
ม.ต้น 1,787 2,679 617 11,494 330  6,100  84 2,174 1604 957 27,826 
ม.ปลาย/ปวช.    9,732 116 6,473 8,724  23 885 669 394 27,016 
ปวส.      2,886       2,886 
ป.ตร ี      212   7,786    7,998 

รวม 19,869 21,088 7,158 21,226 673 9,571 16,465 582 8,248 13,123 7,231 1,351 126,585 

ที่มา : สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (www.edustatistics.moe.go.th)  
        และแบบเก็บข้อมูลของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 

 
ตารางท่ี 7 ที่อยู่หน่วยงานเครือข่ายการบูรณาการด้านการศึกษา จังหวัดเลย 

หน่วยงาน ที่อยู่ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 100/6 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ถนนเลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 256 ม.3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 439 หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 334 หมู่ 4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ถนนมลิวรรณ อ.เมือง จ.เลย 42000 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย  ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 
วิทยาลัยเทคนิคเลย 272 ถนนเจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเลย ถนนเจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 
สำนักงานพระพุธศาสนาจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ถนนมลิวรรณ อ.เมือง จ.เลย 42000 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 253/7 ถนนวิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 
สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย ถนนสถลเชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเลย 445 หมู่ 4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง 188 หมู่ 3 ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 231 หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเฉลิมราษฎร์บำรุง บ้านห้วยลาด หมู่ 8 ต.นาดี  อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล บ้านเหมืองทอง หมู่ 9 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า บ้านห้วยเป้า หมู่ 5 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150 
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ตารางท่ี 7 ที่อยู่หน่วยงานเครือข่ายการบูรณาการด้านการศึกษา จังหวัดเลย (ต่อ) 
หน่วยงาน ที่อยู่ 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว บ้านหมันขาว หมู่ 4 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน บ้านหนองแคน หมู่ 9 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 42210 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมพู บ้านวังชมพู หมู่ 5 ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ บ้านนาปอ หมู่ 4 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด บ้านนานกปีด หมู่ 5 ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย 42150 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ถนนจรัสศรี ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย 447 หมู่ 7 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 
เทศบาลเมืองวังสะพุง 303 หมู่ที่ 5 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 
เทศบาลตำบลนาด้วง 59 ถนนเลย-นาด้วง ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 42210 
เทศบาลตำบลท่าลี่ 233 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 
เทศบาลตำบลภูเรือ ถนนเลย-หล่มสัก ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 
เทศบาลตำบลเชียงคาน 529 หมู่2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 
เทศบาลตำบลนาอ้อ 111 หมู่ 3 ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย 42100 
เทศบาลตำบลธาตุ หมู่ 16 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 
เทศบาลตำบลนาดินดำ 333 หมู่ 12 ตำบลนาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 
เทศบาลตำบลนาอาน 266 หมู่ 6 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 
 เทศบาลตำบลนาโป่ง 196/5 ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย 42000 
เทศบาลตำบลนาดอกคำ 339 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย 42210 
องค์การบริหารส่วนตำบลสานตม 116 ถนนเลย-หล่มสัก ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 
เทศบาลเมืองเลย 146/20 ถนนเจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 
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ส่วนที่ 2 
แนวทางการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษา จังหวัดเลย 

 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย นำแนวทางการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0209/292 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 
และแนวทางการดำเนินงาน “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาเป็นแนวทางในการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษา จังหวัดเลย  
  ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเลย มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน ทั้งสิ้น 442 โรง (ไม่รวมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย) (ข้อมูล ณ 17 กรกฎาคม 2563)  
 

เป้าหมาย 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ในจังหวัดขนาดใหญ่ (จำนวนโรงเรียน 401 โรง
ขึ้นไป) แล้วเสร็จทั้งจังหวัด ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 
 

ผู้รับผิดชอบดำเนินการจังหวัดเลย 
 นายยงยุทธ ทิพรส ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 
 

ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการร่วม 
 นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย 
 

คณะติดตามนโยบาย 
 นางกชกร คัตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 นายวรกัญญ์ ศรีสุทธิ์   สำนักงาน ก.ค.ศ. 
 

แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ 
ด้านกายภาพ 
1) สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนหลักท่ีให้โรงเรียนอ่ืนมาเรียนรวมได้ ในอัตรา 1 : 7 หรือ 1 : 8                   

หรืออยู่ในอัตราส่วนมากท่ีสุดที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถดำเนินการได้ 
2) ควรมีพื้นที่อย่างน้อย จำนวน 10 ไร่ (สำหรับโรงเรียนคุณภาพ) และจำนวน 20 ไร่                         

(สำหรับ โรงเรียนดีสี่มุมเมือง) หรือตามความเหมาะสมที่สามารถพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับ           
การเพ่ิมข้ึนของจำนวนนักเรียนได้ 

3) มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม สะดวกสบาย  
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ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
1) ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  
2) คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักให้ความสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้านภาคเีครือข่าย 
1) ชุมชนเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอย่างดี 
2) ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ส่งเสริม สนับสนุนเป็นอย่างดี 
 

นิยามศัพท ์ 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนมาเรียนรวม ในอัตรา 1 : 7, 1 : 8 หรือ             

ในอัตราส่วนที่มากท่ีสุด ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้ ตามความพร้อม และ ดำเนินการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นต่อชุมชนและผู้ปกครอง  

โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง หมายถึง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1– ม.6) ที่มีศักยภาพ และ                   
มีความพร้อมเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อม วัสดุ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ลดความเหลื่อมล้ำกระจายความเสมอภาค ความเท่าเทียม ลดอัตราการแข่งขันสูง 
เป็นทางเลือกให้ชุมชนและผู้ปกครอง  

โรงเรียน Stand Alone หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งอยู่พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร พื้นที่สูง บนเกาะหรือ 
คมนาคมไม่สะดวก ทำให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนในโรงเรียนอ่ืนได้ 

โรงเรียนคุณภาพ หมายถึง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา) 
และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา)  

โรงเรียนเครือข่าย หมายถึง โรงเรียนที่มาเรียนรวมกับโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
รวม หมายถึง การรวมที่ตั้งอยู่ใกล้กันตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป เพ่ือให้การบริหารและจัดการศึกษา                     

มีประสิทธิภาพเกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้านสิทธิ โอกาส และคุณภาพการศึกษา  
ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 
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ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษา จังหวัดเลย 

 
1. กระบวนการขั้นตอนการดำเนินการ 

ในการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของ โรงเรียน 
ในทุกด้าน จังหวัดเลย ได้มีการดำเนินการ ดังนี้ 
  1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1-3 ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู รับทราบนโยบาย การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  

2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1-3 ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จัดทำรูปแบบ (Model) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สำหรับ
โรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมดีสี ่มุมเมือง สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนที ่มี
ความสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (ทั้ง Stand Alone และโรงเรียนขนาดกลาง) เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเลย และรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3. ศึกษาธิการจังหวัดเลย รับทราบนโยบาย การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
  4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
เป็นประธาน นายยงยุทธ ทิพรส ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานร่วมกับ
ศึกษาธิการภาค 10 และศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 5. นายยงยุทธ ทิพรส ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการ
ดำเนินการจังหวัดเลย ลงพื้นที่พิจารณา (สภาพจริงของสถานศึกษา) ร่วมกับ ศึกษาธิการจังหวั ดเลย ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบร่วม ในการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่าง
วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2564 และสรุปผลการลงพ้ืนที่ 
 6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จัดทำรายละเอียดการดำเนินการ เพื่อเสนอ คณะอนุกรรมการ
ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย 

7. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย มีมติเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินการ
ตามแนวทางการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเลย เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเลยพิจารณา ในคราวประชุมครั ้งที ่  1/2564 เมื ่อว ันที ่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย มีมติเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการด้าน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเลย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
 
2. ข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง 
จังหวัดเลย มีจำนวนทั้งหมด 58 โรงเรียน แยกเป็น  
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1) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน จำนวน 31 โรงเรียน 
2) โรงเรียน Stand Alone จำนวน 25 โรงเรียน 
3) โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จำนวน 3 โรงเรียน 
จากแนวทางการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ สามารถสรุปผล

การดำเนินการ ได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 8 สรุปจำนวนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone 
คุณภาพสูง จังหวัดเลย ดังนี้ 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

ประเภท 
โรงเรียน 

คุณภาพของชุมชน 
โรงเรียน Stand 

Alone คุณภาพสูง 
โรงเรียน 

มัธยมดีสี่มุมเมือง 
สพป.เลย เขต 1 จำนวน 5 โรง จำนวน 4 โรง - 
โรงเรียนนำร่อง ปี 2565 โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”   
สพป.เลย เขต 2 จำนวน 21 โรง จำนวน 2 โรง - 
โรงเรียนนำร่อง ปี 2565 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง   
สพป.เลย เขต 3 จำนวน 5 โรง จำนวน 17 โรง - 
โรงเรียนนำร่อง ปี 2565 โรงเรียนบ้านโคกงาม   
สพม.เลย หนองบัวลำภู - จำนวน 2 โรง จำนวน 3 โรง 
โรงเรียนนำร่อง ปี 2565   โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 แสดงแผนที่ สถานศึกษาจังหวัดเลย 
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3. ข้อมูลรายละเอียดโรงเรียนนำร่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 3.1 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  3.1.1 โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตวิทยา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
เหตุผลที่เลือกโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

ด้านกายภาพ 
1) เป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางของโรงเรียนในอำเภอสามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนกลักให้โรงเรียนอ่ืนมาเรียน

รวมได้ในอัตรา 1 : 9 
2) มีพ้ืนที ่20 ไร่ สามารถพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของนักเรียนได้ 
3) ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลในตัวอำเภอเชียงคาน มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค (ระบบไฟฟ้า ประปา)                

การคมนาคมและระบบสื่อสาร สะดวกสบายพร้อมรับการพัฒนาการศึกษาได้ 
ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) ผู้บริหารสถานศึกษา นายอดิศักดิ์ มีบุญ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วุฒิ ก.ศม. (การบริหารการศึกษา)  

มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนให้ “มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
ผู้รับบริการพึงพอใจ” มีเป้าหมาย “เราจะเป็นหนึ่ง” 

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งม่ัน 
สร้างสื่อนวัตกรรมและนำมาใช้จัดการเรียนรู้ 

ด้านภาคเีครือข่าย 
1) ชุมชนเข้มแข็ง มีวัฒนธรรมประเพณี ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งด้านทุนการศึกษา แหล่งเรียนรู้ 

และเป็นปราชญ์ เป็นวิทยากร จัดการศึกษาเป็นอย่างดี 
2) ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน คณะกรรมการสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม

และสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 
 

ตารางที ่9 จำนวนนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนคุณภาพชุมชนโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”  
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ตารางท่ี 10 ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” 

ที ่ ตำแหน่ง จำนวน(คน) 
1 ผู้บริหาร 1 

2 พนักงานราชการ 1 

3 ครูผู้สอน 15 

4 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 

รวม 18 คน 
 
ข้อมูลการมาเรียนรวมของโรงเรียนเครือข่าย 
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ตารางท่ี 11 ข้อมูลการมาเรียนที่โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” 
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ตารางท่ี 12 การบริการอัตรากำลัง โรงเรียนคุณภาพชุมชนโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” 

 
 

แผนผังโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” (ปัจจุบัน) 

 
แผนผังโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” (ใหม่) 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ครู และนักเรียน 
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ดังนี้ 
1. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ประเภทสถานศกึษาขนาดกลาง ระดับทองยอดเยี่ยม 
2. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยจาก สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ และสำนักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด 
3. โรงเรียนคุณภาพระดับทอง  จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. โรงเรียนวิธีพุทธ 
5. โรงเรียนสีขาว 
ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้ 
1. นางสาวศิริญญา บุราคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
2. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 ประเภทครูผู้สอน จำนวน 5 คน  
- นางขนิษฐา ยายืน  - นางจันทิมา เสนานุข 
- นางสาวศศิธร ศิริวัฒน์  - นางอัญญาณี สุขผุย 
- นางสาวศิริญญา บุราคร 
3. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ         

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.)  ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
- นางสาวกมลชนก สิงมะม่อ - นางสาวศศิธร ศิริวัฒน์ 
- นางสาวศิริญญา บุราคร  - นายกิติพัฒน์ นาดี 
- นางจันทิมา เสนานุช 
ผลงานดีเด่นของนักเรียน  ดังนี้ 
รางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(สพป.)  ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
- เด็กหญิงสร้อยสุดา สุทธิสานนท์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  

    กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยว ขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ป.4-6 
- เด็กชายคันธรรพ จิตใจฉ่ำ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศลำดับที่ 1  
  กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-6 
- เด็กหญิงชนาภา คำวิเศษ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
  กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ป.4-6 
- เด็กหญิงแก้วตา พลรักษ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
  กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยว ฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ป.4-6 
- เด็กหญิงวพรรณษา พานแก้ว ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
  กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ป.4-6 
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  3.1.2 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
เหตุผลที่เลือกโรงเรียนชุมชนวังสะพุง เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

1) สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนหลักท่ีให้โรงเรียนอ่ืนมาเรียนร่วม ในอัตรา 1:7 
2) พ้ืนที่ จำนวน 32 ไร่ สามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รองรับการเพ่ิมจำนวนนักเรียนได้ 
3) มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมสะดวกสบาย 
4) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมและตระหนักถึงความสำคัญในการ

พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
5) ชุมชนภาคีเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้นำท้องถิ่น มีความเข้มแข็งและ

สนับสนุนให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
 
ตารางท่ี 12 จำนวนนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 
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ตารางท่ี 13 ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนชุมชนวังสะพุง 
ที ่ ตำแหน่ง จำนวน(คน) 
1 ผู้บริหาร 3 

2 ครูผู้สอน 29 

3 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 

รวม 33 คน 
 
ข้อมูลการมาเรียนรวมของโรงเรียนเครือข่าย 

 
 
ตารางท่ี 14 ข้อมูลการมาเรียนที่โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 
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แผนผังโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนชุมชนวังสะพุง (ปัจจุบัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนชุมชนวังสะพุง (ใหม่) 
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ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ครู และนักเรียน ดังนี้ 
ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปี 2550 และ ปี 2554 
ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม 
ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร 
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะ 
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
1) ได้รับทุนจากศิษย์เก่าของโรงเรียนชุมชนวังสะพุงเป็นประจำทุกปี 
2) ได้รับครูสอนภาษาอังกฤษครบทุกชั้นเรียน 
3) มีการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ 
4) มีการสนับสนุนจากผู้ปกครองในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน 

 
  3.1.3 โรงเรียนบ้านโคกงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
เหตุผลที่เลือกโรงเรียนบ้านโคกงาม เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

1) สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนหลักท่ีให้โรงเรียนอ่ืนมาเรียนรวม ในอัตรา 1:10 หรือ 1:15 
2) พ้ืนที่ จำนวน 14 ไร่ สามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเพิ่มข้ึนของจำนวนนักเรียนได้ 
3) มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมสะดวกสบาย 
4) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนา 

คุณภาพทางการศึกษา 
5) ชุมชนภาคีเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น มีความเข้มแข็งและสนับสนุนให้ความ 

ร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
6) ถ้าได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน คาดว่าจะมีนักเรียนมาเรียนรวมประมาณ  

700 - 1000 คน 

 

ตารางท่ี 15 จำนวนนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนคุณภาพชุมชนโรงเรียนบ้านโคกงาม 
  
 

 
 
 
 
 
 



28 
 

ตารางท่ี 16 ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกงาม 
ที ่ ตำแหน่ง จำนวน(คน) 
1 ผู้บริหาร 1 

2 ครูผู้สอน 10 

3 ครูอัตราจ้าง 3 

4 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 

5 พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 

6 ช่างไฟฟ้าชั้น 4 1 

รวม 17 คน 
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ตารางท่ี 17 ข้อมูลการมาเรียนที่โรงเรียนบ้านโคกงาม 
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ตารางท่ี 18 การบริการอัตรากำลัง โรงเรียนคุณภาพชุมชนโรงเรียนบ้านโคกงาม 
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แผนผังโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนบ้านโคกงาม (ปัจจุบัน) 

 
 
 

แผนผังโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนบ้านโคกงาม (ใหม่) 

 

ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้ 
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
1. โรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 2 ปี 2554 
2. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม (Inclusive  Schools) 
3. โรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต รุ่นที่ 7  
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4. โรงเรียนต้นแบบ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น 
5. โรงเรียนสุจริต 
6. โรงเรียนประชารัฐ 
7. โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน พ.ศ.2554 
8. โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน 
9. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วินัยทางการเงิน 
10. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 
11. โรงเรียนวิถีพุทธ 
12. โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย  
13. โรงเรียนต้นแบบ อย.น้อย 
14. โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
15. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM) 
16. โรงเรียนสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท รุ ่นที ่ 1  

พ.ศ.2560 
17. โรงเรียนโครงการพัฒนาหลักสูตรและนำร่องเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา พ.ศ.2560 
18. โรงเรียนประชารัฐจัดการเรียนแนวสาธิตจุฬาฯ พ.ศ.2560 
19. อยู่ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พ.ศ.2562 
20. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน พ.ศ.2563 

  
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ดังนี้ 

ที ่ ผลงาน ระดับ ปี พ.ศ. 
1 โรงเรียนดีศรีตำบล ประเทศ 2554 
2 แกนนำโรงเรียนดีศรีตำบล ประเทศ 2554 
3 รางวัลเสมา ปปส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด

ดีเด่น ประจำปี 2556 
ประเทศ 2556 

4 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 
“สถานศึกษาพอเพียง 2556” 

ประเทศ 2556 

5 โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน รักษาสภาพระดับเพชร ปี 2556 เขตพ้ืนที่ 2556 
6 รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 สาขาอนุรักษ์มรดกไทย  ประเทศ 2559 
7 รางวัล “วัฒนคุณาธรรม” เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเทศ 2559 
8 ผ่านการประเมินรอบสอง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ปีการศึกษา 

2559-2561 
ประเทศ 2559 
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ที ่ ผลงาน ระดับ ปี พ.ศ. 
9 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำ “โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 

Waste School)” 
เขตพ้ืนที่ 2559 

10 เข้าร่วมโครงการ อสม.น้อย ยุคไทเลย 4.0 จังหวัด 2561 
11 สนับสนุนวาระการขับเคลื ่อนจังหวัด THAILOEI 4.0 Open Town to 

Art and Culture เมืองเลยแห่งศิลปะ และวัฒนธรรม “สวมผ้าฝ้าย ใส่
ผ้าซิ่น เว้าถิ่นภาษาเลย” 

จังหวัด 2561 

12 สถานศึกษาเครือข่ายดีเยี่ยม การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการ TFE & Coaching Team 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

จังหวัด 2563 

 
ผลงานดีเด่นของนักเรียน  ดังนี้ 

ที ่ ผลงาน ระดับ ปี พ.ศ. 
1 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม  

การอ่าน ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 

ประเทศ 2560 

2 รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด 
ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1 - ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67          
ปีการศึกษา 2560 

ประเทศ 2560 

3 รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 - ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 

ประเทศ 2560 

4 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม 
การอ่าน ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

ประเทศ 2561 

5 รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 - ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั ้งที ่ 68 ปี
การศึกษา 2561 

ประเทศ 2561 
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ที ่ ผลงาน ระดับ ปี พ.ศ. 
6 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน 

ระดบัชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

ประเทศ 2561 

7 รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น           
ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ประเทศ 2562 

8 รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม 
การอ่าน ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

ประเทศ 2562 

9 รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 - ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

ประเทศ 2562 

 
 3.2 โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย  
หนองบัวลำภู  
เหตผุลที่เลือกโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 

1) ลดอัตรานักเรียนแข่งขันสูงจาก โรงเรียนเลยพิทยาคม  
2) มีพ้ืนที ่133 ไร่ เพียงพอต่อการเป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
3) การคมนาคมจากโรงเรียนเครือข่าย/เขตบริการที่จะมาเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาสะดวก 
4) ลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงเสมอภาค 
5) มีบุคลากร ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 6) ความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง ให้ความช่วยเหลือ และมีความเข้มแข็ง 
7) เป็นแหล่งเรียนรู้ มีการปลูกผัก ปลอดสารพิษ รับประทานตลอดปี มีการฝึกอาชีพ ยางพารา 
8) เป็นโรงเรียน โครงการโคกหนองนาโมเดล 
9) สร้างแหล่งเรียนรู้ เป็นร้านกาแฟและเตรียมการปลูกกาแฟ 
10) พ้ืนที่บริเวณ เอ้ือต่อการออกกำลังกาย “ถนนสุขภาพ” 
11) นักเรียน มีคุณภาพ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 สามารถสอบเข้าโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยที่มี

ชื่อเสียงของประเทศได้ในหลายสาขาวิชา  
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ตารางท่ี 19 จำนวนนักเรียนในเขตบริการ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 20 ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 

จำนวนบุคลากร 

ครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูผู้ทรง 
คุณค่า 

LAB 
BOY 

พี่เลี้ยง 
เด็กพิการ  

ธุรการ อัตราจ้าง 
นักการ
ภารโรง  

รวม 

44 2 1 1 1 1 10 10 70 
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ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ครู และนักเรียน ดังนี้ 
โครงการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
- โครงการโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3  
- โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ) 
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ดังนี้ 

 - โครงการพระราชดำริ โคก หนอง นา โมเดล 
- โครงการพระราชดำริ โครงการจิตอาสา 904 
ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้ 

 - คุณครูสมร  ตาระพันธ์  ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
- คุณครูสมร ตาระพันธ์ รับรางวัลชนะเลิศ 1 ใน 10 คน โครงการ Thailand Innovative  

Teachers Leadership 
ผลงานดีเด่นของนักเรียน  ดังนี้ 

 - นักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ได้รับ รางวัลชนะเลิศ 4th TWP English Talent Competition 
- นักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดิโอ เด็กไทยรู้ทันสื่อ                     

ปี 2559 “โพส Post” 
- นักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงโครงการ  

“เมืองเลย คนในชาติเป็นสุข” จากเพลง “รักเลยไม่ทิ้งขยะ” 
 
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
 ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เช่น  

  นายปรีชา  ศรีวิไลลักษณ์ หจก. ป.ศรีวิไลลักษณ์  ได้สนับสนุนงบประมาณ  
โครงการถนนลาดยาง 238,348.85 บาท  
โครงการถนนสายในโรงเรียน 1,452,600 บาท 
โครงการถนนลาดยางและติดตั้งโคมไฟสนามบาสเกตบอล 1,941,291.90 บาท  
โครงการถนนลาดยางบริเวณโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน 1,454,051 บาท                
โครงการรั้วรอบโรงเรียน 640,000 บาท  
โครงการสร้างศาลพระภูมิ  625,000 บาท              
โครงการถนนรอบรั้วโรงเรียนทั้งหมด 4,098,689 บาท  
โครงการก่อสร้างป้ายหน้าโรงเรียน 2,500,000 บาท  
โครงการก่อสร้างเรือนพยาบาล 6,000,000 บาท 
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ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงของเลยอนุกูลวิทยา 
   ดร.วีระยุทธ  ศรีทุมสุข  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี 

นางนิตยา  สุริยะนันธ์  ดุษฎีบัณฑิต  นักวิชาการ รพ.ศรีธัญญา 
นายนิรัญ  เจริญ  ผอ.การประปาส่วนภูมภิาค จ.เชียงใหม่ 
นายปริญญา  มืดอินทร์  ผจก.บริษัทไทยการ่อน จ.อ่างทอง 
พจอ.วีระพัฒน์  มาลา  หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ จ.ชลบุรี 
ดร.อุเทน  ลีตน อาจารย์ ม.สุรนารี 
ดร.ปิยะวรรณ  รามศิริ  ครูโรงเรียนเทศบาล 4 ภูบ่อบิด 
นายอรุณ  ภูขีด  ผจก.กระจกจังหวัดเลย จำกัด 
พ.ต.ท.เสด็จ  สิงห์ทองลา  สารวัตรปราบปราม  จ.อุบลราชธานี 
น.ส.ชนัญฎา  โสภารักษ์  พยาบาล  รพ.ศรีนครินทร์ 
นางจีระนันท ์ เลขตระโก  ผอ.รพ.สต.กำเนิดเพชร จ.เลย 
น.ส.ผักแว่น  พรหมพุทธา  ครู ร.ร.ศรรีสงครามวิทยา 
น.ส.เดือนพันธ์  จันทนา  วิศวเคมี  บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด 
นายศิริวัฒน์  ฉัตรจิรัญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
น.ส. ปานทิพย์  สุกิจปรีชา  นกัประชาสัมพันธ์  สำนักงานสถิติจังหวัดเลย 
นายชัยศรีศักดิ์  ศรีสันติสุข  นิติกรเทศบาลตำบลวาปีปทุม 
น.ส.สินใจ  สุทธิ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเทศบาลตำบลโนนปอแดง 
น.ส.ศรัญญา  อินนุชิต  พยาบาล รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ 
น.ส.อัจฉราพร  มีศิลป์  พยาบาลทหารอากาศ รพ.พระมุงกุฎฯ 
นายพีระพงษ ์ ภักดีมี  เจ้าหน้าที่ปกครอง สำนักงานปกครองจังหวัดเลย 
น.ส.จริยา  พรหมมินทร์  คร ูร.ร.หนองดอกบัว 
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 3.3 โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง 
  3.3.1 โรงเรียนบ้านหนองบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
เหตุผลที่เลือกโรงเรียนบ้านหนองบง เป็นโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง 

1) พ้ืนที่ จำนวน 7 ไร่ 44 ตารางวา สามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
2) มีการคมนาคมยากลำบาก ทางข้ึนเขา ถนนลาดชัน ห่างจากโรงเรียนประจำอำเภอ 38 กิโลเมตร                       

ความสูงจากระยะน้ำทะเล 720 เมตร 
3) เป็นโรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ ประเภท สำนักงานตั้งอยู่บนภูเขา ตามประกาศของกระทรวงการคลัง 
4) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษา 
5) ชุมชนภาคีเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น มีความเข้มแข็งและสนับสนุนให้ความร่วมมือ

กับสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
 
ตารางท่ี 21 จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบง 

 
 

ตารางท่ี 22 ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองบง 
ที ่ ตำแหน่ง จำนวน(คน) 
1 ผู้บริหาร 1 
2 ครูอัตราจ้าง 1 
3 ครูผู้สอน 3 
4 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 

รวม 6 คน 
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งบประมาณโครงการทั้งหมด 
ประมาณ จำนวน 9,930,055 ล้านบาท 

การสร้างโรงเรยีน Stand Alone ในพื้นที่โรงเรยีนบ้านหนองบง 
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ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ครู และนักเรียน 
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ดังนี้ 
- โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
- โรงเรียนสุจริต 
- โรงเรียนวิถีพุทธ 
- สถานศึกษาพอเพียง 2560 
- โรงเรียนประชารัฐ 
- ได้รับรางวัลระดับทอง โครงการ “ท้าพิสูจน์การอ่านเขียน” ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ผลคะแนนทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้ 
- นางจิรัชญา ชนะชัย ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้านทกัษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม ระดับประถมศึกษา การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้ สู่ศตวรรษ ที ่21   
- นายเจษฎา ชนะชัย ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้านทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม ระดับประถมศึกษา การประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้ สู่ศตวรรษ ที ่ 21   
- นายสงกรานต์ รักษาพล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ

แข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.4-6  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที ่67 ประจำปีการศึกษา 2560 

- นางจิรัชญา  ชนะชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา               
ครั้งที ่69 ประจำปีการศึกษา 2562 

- นายเจษฎา ชนะชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันต่อ
คำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ป.4-6  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที ่69 
ประจำปีการศึกษา 2562 

- นางจิรัชญา  ชนะชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์
ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ป.4-6  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที ่69 ประจำปีการศึกษา 
2562 

- นายเจษฎา ชนะชัย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์
ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ป.4-6  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที ่69 ประจำปีการศึกษา 
2562 

- นายกฤตยภัทร  สีทาสังข์ เป็นผู้ดำเนินการสร้างบ้าน “บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1” จำนวน 109 
หลัง ตามโครงการ บ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” 

- นายกฤตยภัทร  สีทาสังข์ ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
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ผลงานดีเด่นของนักเรียน  ดังนี้ 
- เด็กชาย ภานุพงศ ์ตัญญาภักดิ ์เด็กชาย ดนุภพ วันทองสุข ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 

กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที ่67 ประจำปีการศึกษา 2560 

- เด็กหญิงกานต์มณี การวน เด็กหญิงนิตยา สีหะสุทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
การสร้างภาพด้วยการปะติด ชั้น ป. 4- 6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที ่67 
ประจำปีการศึกษา 2560 

- เด็กหญิงกานต์มณี การวน เด็กหญิงนิตยา  สีหะสุทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
การสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป. 4 -6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที ่69 
ประจำปีการศึกษา 2561 

- เด็กหญิงธิดาทิพย์ สารมะโน เด็กหญิงกวินทรา เขาลาด ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
การสร้างภาพด้วยการปะติดช่วง ชั้น ป. 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที ่68 
ประจำปีการศึกษา 2561 

- เด็กชายประสิทธิ์ กาวน เด็กชายรัชชานนท์ มุกภักด ีได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
เครื่องร่อนนาน ระดับชั้น ป. 4 - 6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที ่68 ประจำปี
การศึกษา 2561 

- เด็กหญิงกรกนก มุลทากุล เด็กหญิงสุชัญญา ศรีหะสุด เด็กหญิงกัญจนพร ธัญญารักษ์ ได้รับรางวัล
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็กระดับชั้น ป. 4 -6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที ่68 ประจำปีการศึกษา 2561 

- เด็กชาย ภัทรธิยะ ศรีหะสุด เด็กหญิง ณัฐนันท ์สวัสดิ์ภักดิ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ป.4-6 งานศลิปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศกึษา ครั้งที ่69 ประจำปีการศึกษา 2562 

- เด็กหญิงกานต์มณี การวน เด็กหญิงนิตยา สีหะสุทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
การสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป. 4 -6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที ่69 
ประจำปีการศึกษา 2562 

- เด็กชายกิตตินันท ์ สารมะโน ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขัน
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ป. 1 -6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที ่69 ประจำปี
การศึกษา 2562 

- เด็กหญิงธิดาทิพย์ สารมะโน เด็กหญิงกวินทรา เขาลาด ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
การสร้างภาพด้วยการปะติดช่วง ชั้น ป. 1-3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที ่69 
ประจำปีการศึกษา 2562 
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- เด็กชาย ภัทรธิยะ ศรีหะสุด เด็กหญิง ณัฐนันท ์สวัสดิ์ภักดิ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ครั้งที ่69 ประจำปีการศึกษา 2562 

- เด็กชาย ภัทรธิยะ ศรีหะสุด เด็กหญิง ณัฐนันท ์สวัสดิ์ภักดิ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที ่69 ประจำปีการศึกษา 2562 
 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต  
  โดยความร่วมมือจากชุมชน เป็นวิทยากรให้ความรู้ เช่น โครงการเลี้ยงไก่ โครงการเลี้ยงปลากิจกรรม
ปลูกผัก โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ โครงงานทำน้ำยาล้างจาน โครงงาน การทำน้ำมันไพร โครงงานการทำ
ลูกประคบสมุนไพร เป็นต้น 
 
ศิษย์เก่า ที่ภาคภูมิใจ 
 นางจิรัชญา ชนะชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองบง วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
 นางทัศธมณฑ ์เพ็งพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำมี วิทยฐานะชำนาญการ 
 นายดนุสรณ์ วิจิตรปัญญา นักฟุตบอล สโมสร พัทยาเอฟซี ระยองเอฟซี , อุดรเอฟซี , เมืองเลย ยูไนเต็ด 
 นางสาวนุชจรี ประสมทรัพย์ พยาบาล รพ.ยันฮี 
     นางสาววรดา เขาลาด เจ้าหน้าที่พัฒนาตำบล อ.ท่าลี่ 
 นายนิรุตน์ วันหากิจ ครูโรงเรียนบ้านกลาง 
 นางสาวทายิกา สุธงษา พยาบาล รพ.บางประกอบ รังสิต2 

นางสาวอรพรรณ วันทองสุข ครูโรงเรียนบ้านซำม่วง 
นางสาวฐิตินันท์ สีหะสุทธิ์ นศ. มสว. โครงการเพชรในตม 
 

  3.3.2 โรงเรียนบ้านพองหนีบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
เหตุผลที่เลือกโรงเรียนบ้านพองหนีบ เป็นโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง 

ด้านกายภาพ 
ที่ตั้งโรงเรียนบ้านพองหนีบ 

- ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ขนาดพื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น  14 ไร่ 
- พ้ืนที่เป็นพื้นที่สูงมีภูเขาล้อมรอบทุกด้าน มีเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านเพียงเส้นทางเดียว  
- ห่างจากศูนย์ราชการอำเภอภูกระดึงระยะทาง 26.2 กิโลเมตร   
- ห่างจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  ระยะทาง 83.7 กิโลเมตร  

เขตบริการของโรงเรียน 
  หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่บริการมี  1  หมู่บ้าน  คือ หมู่บ้านพองหนีบ 
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ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักให้ความสำคัญในการจัดการศึกษา 
ด้านภาคเีครือข่าย 
1) ชุมชนเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอย่างดี 
2) ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้นำท้องถิ่นและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดี 
 
ตารางท่ี 21 จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านพองหนีบ 

 
ตารางท่ี 22 ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านพองหนีบ 

ที ่ ตำแหน่ง จำนวน(คน) 
1 ผู้บริหาร 1 
2 ครูผู้สอน 3 
3 นักการภารโรง 1 
4 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 

รวม 6 คน 
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ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ครู และนักเรียน 
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ดังนี้ 
- โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี

การศึกษา 2562-2564 
- ผ่านการประเมิน สมศ.รอบสาม 
- ได้รับผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จากการนิเทสเชิงระบบ เพ่ือห้องเรียนคุณภาพ สู่โรงเรียนคุณภาพ 

ครั้งที ่2/2562 
- ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 สูงกว่าคะแนนระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2561 
- สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 (ระดับทอง) 
- สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ประจำปี 2561  
ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้ 
นางสาวกนกวรรณ  จันทรานนท์ 
- ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการเเข่งขันสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น 

(Comic strip) ระดับชั้น ป.4-ป.6 
นางสาวเกษรา เสาสุเมญ 
- การพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  

ระดับชั้น ป.4-ป.6 
- รางวัลครูดีศรีเลย 2 
นางสาวเบญจวรรณ จันทะนงค ์
- ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 
- ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-ป.6 
- รางวัลครูดีศรีภูกระดึง 
ผลงานดีเด่นของนักเรียน  ดังนี้ 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. เด็กหญิงธาราทิพย์ คำนา 
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา คำตื้อ 
3. เด็กหญิงสุธิมา ตำต้ือ 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการเเข่งขันสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic strip) 

ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำตา 
2. เด็กหญิงปัญญดา คำตื้อ 
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ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. เด็กชายกิตติพงษ์ วงษาเนาว์ 
2. เด็กหญิงอภิสรา มูลบุรี 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ป.4-ป.6 
1. เด็กชายจักรกฤษณ์ สิมมา 
2. เด็กชายวิทวัฒน์ แก้วโวหาร 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนทีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 
1. เด็กชายธนวัฒน์ คำตื้อ 
2. เด็กชายประทปีชัย คำแพร 
3. เด็กชายพิฆเนศ สีลาสิน 

 
  3.3.3 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
เหตุผลที่เลือกโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น เป็นโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง 

1) สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนหลักท่ีให้โรงเรียนอ่ืนมาเรียนรวม (4 โรงเรียน) 
 2) พื้นที่ จำนวน 11 ไร่ สามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเพิ่มข้ึนของจำนวนนักเรียนได้ 
 3) มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค  
 4) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมและตระหนักถึงความสำคัญในการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
 5) ชุมชนภาคีเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น มีความเข้มแข็งและสนับสนุนให้ความ
ร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
 6) ถ้าได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียน Stand Alone คาดว่าคุณภาพผู้เรียนจะสูงขึ้น 
 ด้านกายภาพ 

ที่ตั้งโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
       - พ้ืนที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและการคมนาคมไม่สะดวก 
  - ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  
  - ห่างจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ระยะทาง 56 กิโลเมตร  
  - ขนาดพ้ืนที่โรงเรียนทั้งสิ้น  11 ไร่  2 งาน 77 ตารางวา 
 

ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักให้ความสำคัญในการจัดการศึกษา 
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ด้านภาคเีครือข่าย 
 1) ชุมชนเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอย่างดี 
 2) ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งเสริม
สนับสนุนเป็นอย่างดี 
 
 

ตารางท่ี 23 จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
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ตารางท่ี 24 ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 
 

 
ภารกิจเสริม  

1. ประสานความช่วยเหลือสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ด้าน
ปัจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งงานด้านงบประมาณ บุคลากร แหล่งเรียนรู้ สิ่งก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ตลอดจนการให้บริการสาธารณะ และร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรต่างๆ 

2. โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) 
3. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

 
แผนผังพื้นที่  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น (เดิม) 

 

ที ่ ตำแหน่ง จำนวน(คน) 
1 ผู้บริหาร 1 
2 ครูผู้สอน 14 
3 นักการภารโรง 1 
4 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 
5 พนักงานราชการ       1 
6 พี่เลี้ยงเด็กพิการ  1 

รวม     19   คน 
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แผนผังพื้นที่  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น (ใหม่) 
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ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ครู และนักเรียน 
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ดังนี้ 
ผลคะแนนทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
โรงเรียนสุจริต 
รางวัลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการ สถานศึกษาประถมศึกษา

ขนาดกลาง รางวัลระดับคุณภาพระดับทอง ลำดับที่ 4 
ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานดีเด่น 
1 นายพิฆเนศ  พาคำ 

-รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
-กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลงอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562 

2 นางสาวนวพร  กะกุคำ 
-รางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิติประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลระดับเหรียญทองรองชนเลิศ อันดับ 2 
-รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปี 2561 ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ 
ครูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านยริหารจัดการ 

3 นางสาวจันทร์แรม  พรมทา 
-รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปี 2561 ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ 
ครูสอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  
-รางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 
-ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ 29) การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ 21) การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
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ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานดีเด่น 
4 นางเอ้ือมพร  ยศปัญญา 

-รางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลระดับทอง ชนะเลิศ อันดับ 1 
-รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ประจำปี 2561 ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ 15) การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา 
YC ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

5 นางสาวดสรยา  ผิลาออน 
รางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการ 
ระดับปฐมวัย รางวัลระดับทอง ชะนะเลิศ อันดับ 1 
- รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปี 2561 ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การสอน 
-ชนะเลิศ ลำดับ 1 ครูผู้สอนปฐมวัยที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ 29) การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 
-รางวัล “ครูดี ในดวงใจ” ประจำปี 2563 ระดับประเทศ 

6 นางลำพึง  บุญสิน 
รางวัลครูผู้อสนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด 
-ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
-รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2561 ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ 29) การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
-รางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย”ประจำปี 2563 
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ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานดีเด่น 
7 นางสาวกฤษณา  ยะติ 

-รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปี 2561 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครูผู้สอนยอด
เยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ การแข่งขันประกวดเพลง
คุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ 37) การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้ง
ที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
-รางวัล “ครูดี ศรีเมืองเลย”ประจำปี 2563 

8 นางสาววชิราภรณ์  อ่ินแก้ว 
-รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปี 2561 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 
ระดับประเทศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษาด้านบริหารจัดการ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ 23 ) การแข่งขันปติมากรรม ระดับชั้น ม.1-3 
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
-รางวัล “ครูดี ศรีเมืองเลย”ประจำปี 2563 

9 นางจีรภัทร  โสภา 
-รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปี 2561 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 
ระดับประเทศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ 29) การแข่งขันการประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

10 นางสมเจต  พวงคำ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ลำดับที่ 60) การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ   
(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

11 นายบุญร่วม  จันลา 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ลำดับที่ 52) การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น 
ป.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

12 นายพินิจ  พวงคำ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ 4) การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 
ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน(ลำดับที่ 52 ) การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น 
ป.1-ม.3 งานศิลปะหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
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ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานดีเด่น 
13 นางชลธิชาร์  แสงโสดา 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ลำดับที่ 32) การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.4-6 
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ลำดับที่ 20) การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1-3 
งานศิลปะหตัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

14 นางสาวบาณุการณ์  ณัฐฎ์ณัฐกร 
-ครุผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ 29) การแข่งขันการประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ลำดับที่ 31) กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลง
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

15 นางพิชญา  มาลา 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ลำดับที่ 31) กิจกรรมการประกวดสวดมนต์
แปลภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ลำดับที่ 9) กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ( 
(Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

16 นางราชัญ  ยสปัญญา 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ 21) การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 งาน
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

17 นายเกรียงศักดิ์  นวลสวาท 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ 23) การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.1-3 
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีกาณศึกษา 2562 

 
ผลงานดีเด่นของนักเรียน  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานดีเด่น 
1 เด็กชายกฤติภูมิ  จันดาหาร 

-ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ 19 ) การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้นที่ ม.1-3            
งานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 

2 เด็กหญิงธัญฑิตา  จันทศรี       เด็กหญิงธาริกา  จันทวงศ์         เด็กหญิงวิรัญญา  แสงราช 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ 29) 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
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ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานดีเด่น 
3 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แซ่สง       เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้ววาว 

เด็กหญิงพนิดา  แซ่หยาง     เด็กหญิงอริสา  แซ่ลี 
นางสาวอุษา  จันทะคีรี   
ได้รับการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

4 เด็กหญิงนัชพร  สิงห์ขรณ์ 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ 55)  
การแข่งขันการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งท่ี 
69 ปีการศึกษา 2562 

5 เด็กหญิงซากุระ  แซ่วง           เด็กหญิงฐาณัฉรา  พิมพ์แสนา 
เด็กหญิงฐินิดา  เกตุทองมา      เด็กหญิงนลัทพร  แสงราช 
เด็กหญิงนิภาภรณ์  นนทะโคตร เด็กหญิงนุสิรา  จันทะศรี 
เด็กหญิงปนัดดา  พันทะนารี     เด็กหญิงเฟ่ืองฟ้า  จันทะคีรี 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ 31) 
การประกวดสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

6 เด็กหญิงลลิตา  ศรีชามก 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ 37) 
การแข่งขันการวัดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

7 เด็กชายนนทชัย  จันทะคีรี       เด็กชายวัชวินทร์  ศรีชามก        เด็กชายสุพัฒน์  สิงห์ภา 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ 23) การแข่งขันประติมากรร ระดับชั้น ม1-3  
งานศิลหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

8 เด็กหญิงศศินิภา  จันทะศรี 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ลำดับที่ 9) 
กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

9 นางสาวกรมล  ช้างงาเนียม     เด็กหญิงนภาพร  ทิพโสต             นายเจษฎากร  มูลชาติ 
นางสาวนริศรา  นันทะพรม     เด็กหญิงสร้อยรัตน์ดา  ยิ้มละมัย 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ 15) 
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา YC ระดับชั้น ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
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ที ่ ชื่อรางวัล/ผลงานดีเด่น 
10 เด็กหญิงนลินทิพย์  ชานุวัตร 

เด็กหญิงศุธิตรา  จันทะศีรี 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ 4) 
การแข่งขันการสร้างการตูนแอนิเมชั่น ระดับชั้น ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

11 เด็กชายคมสันต์  ยะตะนะ  เด็กชายธนาเทพ  แพทย์ไชดย 
เด็กชายธีรนัย  กุลาชัย       เด็กชายนวพล  ศรีบุญ 
เด็กชายพรวิชญ์   ฤทธิ์ศักดิ์   เด็กชายวีรภัทร  ศรีบุญ 
เด็กชายอนุสรณ์   จันทะคีรี   เด็กชายเวคินต์  จันทะคีรี 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ลำดับที่ 21) 
การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

 
  3.3.4 โรงเรียนวังทรายขาววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 
เหตุผลที่เลือกโรงเรียนวังทรายขาววิทยา เป็นโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง 

1) สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนหลักท่ีให้โรงเรียนขยายโอกาสย้ายนักเรียนระดับมัธยมต้น มาเรียนรวม  
2) พื้นที่ จำนวน 26  ไร่ 2 งาน  20  ตารางวา สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการ

เพ่ิมข้ึนของจำนวนนักเรียนได้ 
3) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมและตระหนักถึงความสำคัญในการ

พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
4) ชุมชนภาคีเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น มีความเข้มแข็งและสนับสนุนให้ความ 

ร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
5) ถ้าได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียน Stand Alone คาดว่าจะมีนักเรียนมาเรียนรวมประมาณ  

120 -  200 คน 
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ตารางท่ี 25 จำนวนนักเรียนโรงเรียนวังทรายขาววิทยา 

 

 
ตารางท่ี 26 ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนวังทรายขาววิทยา 

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 - 1 
ครูประจำการ 6 6 12 
พนักงานราชการ 2 - 2 
ธุรการโรงเรียน - 1 1 
ครูอัตราจ้าง 1 - 1 
นักการภารโรง 2 - 2 
 รวมทั้งหมด 12 7 19 
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งบประมาณทั้งสิ้น 9,487,400 บาท 

ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
เพื่อสนองนโยบายตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนจึงได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง สำรวจความสนใจ 
ความถนัด และมองเห็นเส้นทาง  ชีวิตในอนาคตเพื่อวางแผน ศึกษาต่อ หรือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมี
คุณภาพ และให้หน่วยงานต่างๆตลอดจนชุมชน ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วม  อาทิเช่น 

- การจัดทำหลักสูตรอาชีพระยะสั้น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 

- เข้าร่วมโครงการ 3 ม มีวุฒิ มีงาน มีเงิน กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลยร่วมกับวิทยาลัย 

เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)       
 - หลักสูตรทวิศึกษา โดยทำ MOU ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 

 - ฝึกงานของแผนกบัญชี ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวังสะพุง 

 - ฝึกงานของแผนกช่างยนต์ ที่มิตซูบิชิมอเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาและเป็น

แหล่งเรียนรู้ของชุมชน โรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการพ้ืนที่การเกษตร ซึ่ง
เป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ อย่างเป็น
ระบบและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป 

การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน เช่น งบประมาณ สิ่งปลูกสร้าง วิทยากรท้องถิ่น วัด เป็นต้น 

- ได้รับความอนุเคราะห์จากองการบริหารส่วนตำบลทรายขาวในการนำรถกระเช้าเพ่ือตัดแต่งก่ิงต้นไม้ 
- ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านในการนำรถไถเพ่ือทำการปรับพื้นที่แปลงสาธิต 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการดำเนินการ 

 
นายยงยุทธ ทิพรส ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 

ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดเลย นายสุจิน มีชัย 
ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาร่วมกับนายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย 
และคณะ ลงพื้นที่พิจารณาความพร้อม(สภาพจริง) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และ
โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และคณะ ร่วมลงพื้นที่ให้ข้อมูล
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยนายยงยุทธ ทิพรส           
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ได้ชี้แจงนโยบายและสอบถาม
ข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งสำรวจอาคารสถานที่และความพร้อมของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 
2564  

จากการลงพ้ืนที่ สรุปรายชื่อโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งโรงเรียน 
Stand Alone โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ทีเ่ป็นโรงเรียนนำร่อง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ดังนี้ 

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
- โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
- โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
- โรงเรียนบ้านโคกงาม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
- โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 
โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง โดยจัดลำดับความเหมาะสม ดังนี้ 
1. โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
2. โรงเรียนบ้านพองหนีบ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
3. โรงเรียนบ้านหนองบง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
4. โรงเรียนวังทรายขาววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภ ู
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

คำสั่งจังหวัดเลย 
ที่   ๓๐๗ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเลย 
***************************** 

  ด้วย กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา เพ่ือให้สามารถบริหารในทุกด้าน
ของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้าน การดำเนินการจะครอบคลุม
ในทุกพ้ืนทีท่ั่วราชอาณาจักรในคราวเดียวกัน 
 เพ่ือให้การดำเนินการตามแผนบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดเลย ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและข้าราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัดเลย เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ๑.๑   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒   นายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ        กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูเลย จำกัด            กรรมการ 
 ๑.๓   ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์        กรรมการผู้จัดการ บริษัท จ.เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด        กรรมการ 
 ๑.๔   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ที่กำกับดูแลด้านการศึกษา        กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ 
ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเลย เพ่ือให้ผลการ

ดำเนินการเป็นไปตามนโยบาย และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
๒. คณะกรรมการอำนวยการ  
 ๒.๑   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ที่กำกับดูแลด้านการศึกษา   ประธานกรรมการ 
 ๒.๒   นายยงยุทธ ทิพรส    ที่ปรึกษารฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
                            (คุณหญิงกลัยา โสภณพนิช)                               รองประธาน 
 ๒.๓   ศึกษาธิการภาค ๑๐   รองประธาน 
 ๒.๔   ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา             กรรมการ 
 ๒.๕   ประธานอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์      กรรมการ 
 ๒.๖   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙     กรรมการ 
 ๒.๗   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑     กรรมการ 
 ๒.๘   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒     กรรมการ 
 ๒.๙   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓     กรรมการ 

   /๒.๑๐ ประธานอาชีวศึกษา... 



 
 

-๒- 
 

 ๒.๑๐ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเลย     กรรมการ 
 ๒.๑๑ ผู้อำนวยการสำนักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย          กรรมการ 

๒.๑๒ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย     กรรมการ 
๒.๑๓ ท้องถิน่จังหวัดเลย      กรรมการ 
๒.๑๔ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเลย     กรรมการ 
๒.๑๕ นายปรีชา ชาญณรงค์                ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๒.๑๖ นายตระกูล สุวรรณดี                ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
๒.๑๗ นายมนัสชัย ห้อทา                   ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
๒.๑๘ นายทรงเดช หล้าพันธ์               ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 

 ๒.๑๙ ศึกษาธิการจังหวัดเลย                                                                 กรรมการและเลขานกุาร 
 ๒.๒๐ รองศึกษาธิการจังหวัดเลย                                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๒๑ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ 
กำกับ และติดตาม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการและผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้ผลการดำเนินการ

เป็นไปตามนโยบาย และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
๓. คณะกรรมการดำเนินการ  

 ๓.๑    ศึกษาธิการจงัหวัดเลย    ประธานกรรมการ 
 ๓.๒    รองศึกษาธิการจังหวัดเลย   รองประธาน   
 ๓.๓ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย                 กรรมการ 
 ๓.๔  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย      กรรมการ 
 ๓.๕  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙      กรรมการ 
 ๓.๖  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑      กรรมการ 
 ๓.๗  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒      กรรมการ 
 ๓.๘  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓       กรรมการ 
 

   /๓.๙ ผู้อำนวยการ... 
 



 
 

-๓- 
 
 ๓.๙  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน    
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙      กรรมการ 
 ๓.๑๐  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน     
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑      กรรมการ 
 ๓.๑๑ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒      กรรมการ 
 ๓.๑๒ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓      กรรมการ 
 ๓.๑๓ นางกาญจนา จันปุ่ม         ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย         กรรมการและเลขานุการ  
 ๓.๑๔ นางสาวสายสุรีย ์หงษ์เวียง         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓.๑๕ นางสาววชัรี ก้องเกรยีงไกร        ศึกษานิเทศก์  
          สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดเลย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓.๑๖ นางสาวนิรัชรา จันทิหล้า          ศึกษานิเทศก์  
          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓.๑๗ นางสาวสายสุดา ประเสริฐสวัสดิ์  นักวิชาการศึกษา  
          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓.๑๘ นางสาวปนิดา วรรณศริิ            นักวชิาการศึกษา  
          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

          มีหน้าที ่ดังนี้ 
๑. ดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเลย เพ่ือรายงานผลการดำเนินการ

ต่อคณะกรรมการอำนวยการและผู้รับผิดชอบตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  
๒. วางแผน กำหนดปฏิทิน ประสานหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการลงพ้ืนที่ติดตาม

ผลการดำเนินการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการวางแผนด้านงบประมาณค่าใช้จ่าย 
๓. ประสานและรับฟังความคิดเห็นจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

เช่น ผู้นำท้องถิน่ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

   /๔. คณะกรรมการ... 



 
 

-๔- 
 
      ๔. คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประกอบด้วย 
 ๔.๑   ศึกษาธิการจังหวัดเลย     ประธานกรรมการ 
 ๔.๒   รองศึกษาธิการจังหวัดเลย           รองประธาน 
 ๔.๓   นางวชัรา ไวว่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
                                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙      กรรมการ 
 ๔.๔   นางขนิษฐา คับเพียง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
                                               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑     กรรมการ 
 ๔.๕   นางณัฐพร เสริมทรง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
                                               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒     กรรมการ 
 ๔.๖   นางภัคญา ศักดาพิทักษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
                                              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓     กรรมการ 
 ๔.๗   นายสาคร ปริปุญณัง ศึกษานิเทศก์  
                                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙      กรรมการ 
 ๔.๘   นางสาวพิมพ์พิชา จิตรจันทร์ ศึกษานิเทศก์  
                                               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑     กรรมการ 
 ๔.๙   นายสันทวี ศรีเมือง ศึกษานเิทศก์  
                                               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒     กรรมการ 
 ๔.๑๐ นางสาวสุพตัรา สิงห์สถิตย์ ศึกษานิเทศก์  
                                              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓     กรรมการ 
 ๔.๑๑ นางกาญจนา จันปุ่ม      ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย         กรรมการและเลขานุการ  
 ๔.๑๒ นางสุดารัก  ศรีสมบัติ           ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
                                              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔.๑๓ นางสายันต์  คิดเข่ม     ศึกษานิเทศก ์ 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔.๑๔ นางสาวสุรางค์ ลำดวน     ศึกษานิเทศก ์ 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔.๑๕ นายประทีป จิตต์งามขำ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                       

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔.๑๖ นางณัฐชญาพร พรหมหาราช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

    /๔.๑๗ นางสาวสายสุรีย.์.. 



 
 

-๕- 
 
 ๔.๑๗ นางสาวสายสุรีย ์หงษเ์วียง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔.๑๘ นางสาวจุไลวัลณ์ สมสขุ     เจ้าพนักงานธุรการ  
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

          มีหน้าที่    
 จดัเตรียมข้อมูล และเอกสารที่เก่ียวข้อง รวบรวมและจัดทำเอกสาร เพ่ือประกอบการขับเคลื่อนการบูรณาการ
ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเลย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดเตรียมรายละเอียด
การดำเนินการเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย 
 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ วันที่  ๒  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 



 
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประกอบการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษา                            
ของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเลย 

***************************** 
  ตามคำสั่ง จังหวัดเลย ที่ ๓๐๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเลย ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพ่ือให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษา         
ในจังหวัดเลย มีประสิทธิภาพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และขับเคลื่อนนโยบาย โรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง ของโรงเรียนใน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นั้น 

  เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำข้อมูลประกอบการดำเนินการตามแนวทางบูรณาการด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และการนำเสนอข้อมูลดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
ข้อมูลประกอบการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเลย ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ  
 ๑.๑   ศึกษาธิการจังหวัดเลย                ประธาน 
 ๑.๒   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑     กรรมการ  
 ๑.๓   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒     กรรมการ 
 ๑.๔   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓     กรรมการ 
 ๑.๕   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙     กรรมการ 
 ๑.๖   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑       
 ๑.๗   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒     กรรมการ 
 ๑.๘   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓     กรรมการ 
 ๑.๙   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษาเขต ๑๙     กรรมการ 
 ๑.๑๐ รองศึกษาธิการจังหวัดเลย        กรรมการและเลขานุการ 

๑.๑๑ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ 
ให้คำปรึกษา และคำแนะนำ ในการจัดทำรายละเอียดข้อมูล ประกอบการดำเนินการบูรณาการด้าน

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเลย เพ่ือให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามนโยบาย และบรรลุเป้าหมาย           
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

   /๒. คณะกรรมการ... 
 



 
 

-๒- 
๒. คณะกรรมการดำเนินการ  
 ๒.๑  นายรัฐอิสรา กงวงษ์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑    ประธาน 
 ๒.๒  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   กรรมการ 
 ๒.๓  นายประสิทธิ์ คำกิ่ง    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เลย ๓   กรรมการ 
 ๒.๔  นายไพโรจน์ พรมสอน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙       กรรมการ 
 ๒.๕  นายนพดล ศรีขัดเค้า  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ กรรมการ 
 ๒.๖  นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ กรรมการ 
 ๒.๗  นายวิรัตน ์พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กรรมการ 
 ๒.๘  นางสรัญญา บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กรรมการ 
 ๒.๙  นายปรชีา  ทัพใหญ่  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ กรรมการ 
 ๒.๑๐ นายนิสิต  สายโยค  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางญาณิศา อยู่งาน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ กรรมการ 
 ๒.๑๒ นายปฐมพงษ์  สมอฝาก  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙  กรรมการ 

๒.๑๓ นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑    กรรมการ 
๒.๑๔ นายมณฑล พร้อมสันเทียะ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑    กรรมการ 
๒.๑๕ นายมหิทธา พรมลิ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒    กรรมการ 
๒.๑๖ นายศักดิ์ชัย วายุวัฒนศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒    กรรมการ 
๒.๑๗ นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓   กรรมการ 
๒.๑๘ นางสารภี  รับผล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓    กรรมการ 
๒.๑๙ นางบุญญาธิ์ เหมะธุลิน   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙     กรรมการ 
๒.๒๐ น.ส.อรวรรณ เหล่าคนค้า  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙     กรรมการ 
๒.๒๑ น.ส.กุลธิดา สนธิมูล  รกัษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒    กรรมการ 

 ๒.๒๒ จ.อ.สุริยนต์ ชมภู  ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓    กรรมการ 

   /๒.๒๓ นายธงชัย... 
 



 
 

-๓- 
 

๒.๒๓ นายธงชัย โกมลไสย  ศึกษานิเทศก ์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑    กรรมการ 

 ๒.๒๔ นางวารุณ ีทีนา    ศึกษานิเทศก์ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑    กรรมการ 

 ๒.๒๕ น.ส.พิมพ์พิชชา จิตรจันทร์ ศึกษานิเทศก์ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑    กรรมการ 

 ๒.๒๖ นายอนุชา วันหากิจ    เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑    กรรมการ 

 ๒.๒๗ นายจักรกฤษ อาจแก้ว  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑    กรรมการ 

 ๒.๒๘ นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ เจ้าหน้าทีส่ื่อทัศนูปกรณ์ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑    กรรมการ 

 ๒.๒๙ นายสันทวี ศรีเมือง  ศึกษานิเทศก์ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒    กรรมการ 

 ๒.๓๐ นางจุฑาพร โคตรศรีเมือง  ศึกษานิเทศก์ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒    กรรมการ 

 ๒.๓๑ นางณัฐพร เสริมทรง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒    กรรมการ 

 ๒.๓๒ นายธงชัย นามวงษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒    กรรมการ 

 ๒.๓๓ นางภัคญา ศักดาพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓    กรรมการ 
 ๒.๓๔ นางพัชรี ขุนมาตย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓    กรรมการ 
 ๒.๓๕ น.ส.สุพัตรา สิงห์สถิตย์ ศึกษานิเทศก์  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓    กรรมการ 
 ๒.๓๖ น.ส.จิรัชญา พายัพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓    กรรมการ 
 ๒.๓๗ น.ส.พีรพรรณพชร วงษ์ชมชวกร ศึกษานิเทศก์  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓    กรรมการ 
 ๒.๓๘ นายเรืองวิทย์ บุญชิต    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓    กรรมการ 

   /๒.๓๙ นายสาคร... 
 



 
 

-๔- 
 

 ๒.๓๙ นายสาคร ปริปุณนัง ศึกษานิเทศก์  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙    กรรมการ 
 ๒.๔๐ นายณัฐพงศ์ บุญเหลือ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙    กรรมการ 
 ๒.๔๑ นางวัชรา ไวว่อง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙    กรรมการ 
 ๒.๔๒ นางภัสณญา บ่อแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙    กรรมการ 
  ๒.๔๓ นางกัญญามาศ พลชำนาญ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙    กรรมการ 
 ๒.๔๔ นายอุเทณร์ ขันติยู  ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการ 
 ๒.๔๕ นางอุไร บงแก้ว  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการ 
 ๒.๔๖ น.ส.อรอุมา บริบูรณ์  ครู โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการ 
 ๒.๔๗ นายสำเนียง อามาตย์มนตรี    ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทรายขาววิทยา กรรมการ 
 ๒.๔๘ นายณรงค์ฤทธิ์ กองสิงห์  ครู โรงเรียนวังทรายขาววิทยา กรรมการ 

 ๒.๔๙ นางกาญจนา จันปุ่ม      ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย         กรรมการและเลขานุการ  
 ๒.๕๐ น.ส.สายสุรีย์ หงษ์เวียง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๕๑ นายประทีป จิตต์งามขำ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                       

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๕๒ นางณัฐชญาพร พรหมหาราช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๕๓ น.ส.จุไลวัลณ์ สมสุข     เจ้าพนักงานธุรการ  
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

          มีหน้าที่ 
๑. รวบรวมและจัดทำข้อมูลรายละเอียดสถานศึกษา ตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษได้พิจารณาคัดเลือก 

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง  
๒. จัดทำข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม ตามข้อเสนอแนะ จากการลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการบูรณาการ                   

ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเลย  
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
   /๓. คณะกรรมการ... 



 
 

-๕- 
 

      ๓. คณะกรรมการ จัดทำวีดีทัศน์  
 ๓.๑   นายประสิทธิ์ คำกิ่ง    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เลย ๓   ประธาน 
 ๓.๒   นายนพดล ศรีขัดเค้า  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ประถมศึกษาเลย เขต ๑  รองประธาน 
 ๓.๓   นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ประถมศึกษาเลย เขต ๑   รองประธาน 

๓.๔   นายมณฑล พร้อมสันเทียะ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑    กรรมการ 
๓.๕   น.ส.กุลธิดา สนธิมูล  รกัษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒    กรรมการ 

 ๓.๖   จ.อ.สุริยนต์ ชมภู  ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓    กรรมการ 

 ๓.๗   น.ส.พิมพ์พิชชา จิตรจันทร์ ศึกษานิเทศก์ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  กรรมการ 

 ๓.๘   นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ  เจ้าหน้าทีส่ื่อทัศนูปกรณ์ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑    กรรมการ 

 ๓.๙   นางจุฑาพร โคตรศรีเมือง  ศึกษานิเทศก์ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒    กรรมการ 

 ๓.๑๐ นายธงชัย นามวงษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒    กรรมการ 

 ๓.๑๑ นายภาณุพันธ์  จันทรา      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง  
   สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓    กรรมการ 

 ๓.๑๒ นายเรืองวิทย์ บุญชิต    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓    กรรมการ 
 ๓.๑๓ นายสาคร ปริปุณนัง  ศึกษานิเทศก์  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙    กรรมการ 
 ๓.๑๔ นายณัฐพงศ์ บุญเหลือ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙    กรรมการ 

 ๓.๑๕ นายประทีป จิตต์งามขำ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                            
                                   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย        กรรมการและเลขานุการ 
 
 

/มีหน้าที.่..    
 



 
 

-๖- 
 

          มีหน้าที่    
 จดัทำวีดีทัศน์ รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการด้านการศึกษา จังหวัดเลย ในภาพรวม  
เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเลย และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     ประกาศ  ณ วันที่   ๘   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 



 



 



 





 

 



ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย
99/1 ถนนเลย-ด่ำนซ้ำย ต ำบลกุดป่อง อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

www.loeipeo.go.th
โทรศัพท์ 042-870612 Fax 042-870632


