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สารบัญ 

 
เรื่อง หน้า 
คำนำ   ก 
สารบัญ   ข 
ส่วนที่ ๑ บทนำ   ๑ 
           ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา   1 
           ข้อมูลผู้บริหาร  ๘ 
           ข้อมูลนักเรียน  ๘ 
           ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 1๒ 
           โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา                                                                                                  1๔ 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 1๘ 
           วิสัยทัศน์  
           ปรชัญา   
           คำขวัญ   
           อัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
           เอกลักษณ์ของสถานศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1๘ 
1๘ 
1๘ 
1๘ 
1๘ 

           พันธกิจ 1๘ 
           เป้าหมาย 1๘ 
           กลยุทธ์การจัดการศึกษา 1๙ 
           ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ระดับแผนงานและกลยุทธ์ระดับโครงการ ๒๒ 
           คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2๖ 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 2๘ 
ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 3๒ 
           ปัจจัยความสำเร็จ 3๔ 
           กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ 3๔ 
           ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564 3๕ 
           ภาคผนวก  
           คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สิ้นปีการศึกษา 2564  
           โครงการ ประจำปีการศึกษา 2565  
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คำนำ 

 
           โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ซึ่ งมีสาระสำคัญ
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ จุดเน้น ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม
และงบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องตามภารกิจของแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่กำหนดจุดเน้นเพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษาและประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 
   
  การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยการสร้างความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        
 
                                                                                          
                                  โรงเรยีนบ้านไทยพัฒนา 
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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

1.ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สังกัดเครือข่ายสวี 1 

(ภูผา-นาสัก) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มีเนื้อที่ 28 ไร่  80 ตารางวาโดยกรมป่าไม้อนุญาตให้สร้างเป็นโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน   

โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2521 นำโดยนายผวน  ศิลปศร  นายบุญชู  จันทร์
กระจ่าง   และชาวบ้านไทยพัฒนา เพ่ือลูกหลานของผู้ย้ายถิ่นจากทุกภาคของประเทศไทยได้เล่าเรียน 
ซึ่งไม่มีโรงเรียนใกล้เคียงเลย  ทำการเปิดสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โดยชาวบ้านจ้างบุคคลที่มีความรู้มาสอนกันเอง ทางราชการไม่ได้มารับผิดชอบ  อาคารเรียนสร้างเป็น
อาคารชั่วคราว มุงสังกะสี ฝาไม้กระดาน  พื้นซีเมนต์ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว24เมตร 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2525ทางราชการเข้ามารับผิดชอบและให้เป็นสาขาของโรงเรียน 
วัดนาสัก ชื่อว่า โรงเรียนวัดนาสักสาขาบ้านไทยพัฒนา ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 18 กิโลเมตร ทำให้การ
รับนักเรียนได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและส่งครูมาช่วยสอน 1 คนคือ นายฉกรรจ์  บุญมี 

ปี 2526 ทาง สปจ.ชุมพรได้ให้งบประมาณมาซ่อมแซมอาคารชั่วคราวให้ขยายขึ้นเพ่ือรองรับ
นักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี 

ปีการศึกษา 2530 ทางราชการอนุญาตให้ตั้งเป็นโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ไม่เป็นสาขาของ
โรงเรียนวัดนาสัก มีนายฉกรรจ์  บุญมี ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ไปก่อนและให้ครูมาเพ่ิมอีก 3 คน รวมมี
ครู 4 คน นักเรียนประมาณ 180 คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น ป. 1 – ป. 6 มี 8 ห้องเรียน 

ปีการศึ กษา 2531  สปจ .ชุ มพร  ได้ จั ดสรรงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ 
สปช.102/26จำนวน1หลัง5ห้องเรียน  สร้างส้วมแบบ  สปช.601/26จำนวน 1 หลัง 4ที่นั่ง สร้าง
ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.30พิเศษ 1 ชุด 4 ถัง และสร้างเรือนเพาะชำแบบ พ.1 จำนวน 1 หลัง และในปี
การศึกษา 2531 มีนักเรียนเพิ่มข้ึนถึง 212  คน  จัดเป็นห้องเรียนได้  8 ห้องเรียน  และมีครูมาเพ่ิม
อีก 1 คน  มาทำหน้าที่ครูใหญ่ คือ นายสุนทร  ธนะไชย จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2531 ทางสปจ.
ชุมพร ได้มีคำสั่งให้นายเกรียงศักดิ์  อิสริยานนท์มาทำหน้าที่เป็นครูใหญ่จนถึงปัจจุบันนี้ 

ปีการศึกษา 2532 สปจ .ชุมพรได้ให้ งบประมาณมาสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ
สปช.202/26 จำนวน1 หลัง และให้ครูมาเพ่ิมอีก2 คน เนื่องจากมีนักเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

ปีการศึกษา 2533 ทาง สปจ.ชุมพรให้งบประมาณมาสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26   
จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน สร้างส้วมแบบสปช .601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง ทั้งนี้ เพราะ
นักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี 

ปีการศึกษา  2537  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับก่อน
ประถมศึกษาได้  ทางโรงเรียนจึงประกาศรับเด็กวัย 4 – 5 ปี เข้าเรียนในชั้นอนุบาล 1 – 2 มีนักเรียน
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มาสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนถึง 130 คน  รวมในปีการศึกษา  2537  โรงเรียนได้จัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น ป.6 มีนักเรียน 340 คน จัดเป็นห้องเรียนได้ 12 ห้องเรียน 
มีครูทั้งหมด  10 คน 

ปีการศึกษา 2538 ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน ต้องการให้โรงเรียนเปิดสอนถึงชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ทางโรงเรียนจึงได้เสนอเรื่องขอเปิดสอน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปยังต้นสังกัด  และได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้  แต่ให้ดำเนินการเปิดสอนในปี
การศึกษา 2539  เป็นต้นไป 

ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 
45 คน  รวมมีนักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา 2539 จำนวน 450 คน ทาง สปจ.ชุมพร  ได้จ้างครู
จ้างสอนรายเดือนชั่วคราวมาให้ 4 คน จัดเป็นห้องเรียนได้ 18 ห้องเรียน  มีอาคารเรียนเพ่ิมขึ้นอีก1 
หลัง 4 ห้องเรียน และในปีการศึกษา2539 โรงเรียนได้เข้าสู่โครงการปฏิรูปการศึกษา ทำให้ได้
งบประมาณด้านห้องปฏิบัติการ 3 ห้องพร้อมอุปกรณ์ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา2540สปจ.ชุมพรได้ให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช .105/29   
1 หลัง 5 ห้องเรียน และปีงบประมาณ2541 ได้รับงบต่อเติมมาอีก 3 ห้องเรียน ในอาคารหลังนี้
เนื่องจากมีนักเรียนเพ่ิมข้ึนตั้งแต่อนุบาล ถึง ม. 3 จำนวน 590 คน  และมีครูรวม 20 คน 
 ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้ร่วมกับชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง
นักเรียนและผู้นำชุมชน พัฒนาการศึกษาในทุกๆด้านก้าวหน้าตลอดมา 

 ปีการศึกษา2543มีจำนวนนักเรียน587คนข้าราชการครู17คนครูจ้างสอนรายเดือน   
5 คน ขาดครู 7 คน ตามเกณฑ์ ก.ค. ซึ่งต้นสังกัดจะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้ต่อไป และปี 
2543 นี้  ทางโรงเรียนพร้อมด้วยชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนได้ร่วมกันจัดหางบประมาณ  มา
สร้างห้องประชุมของโรงเรียน สำหรับนักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน ได้เป็นเงินจำนวน 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ทางอบจ.ชุมพร ให้งบ
สนับสนุนมาสมทบอีก  140,000  บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) สร้างห้องประชุมได้ขนาดกว้าง 
13.50 เมตร ยาว 33 เมตร เสร็จเรียบร้อย  ใช้ประโยชน์ ทั้งเป็นห้องประชุมและโรงอาหารได้เป็น
สัดส่วน และเป็นระเบียบระบบ 
 ปีการศึกษา2544 นักเรียนมีจำนวนเพ่ิมขึ้นถึง 630 คนตั้งแต่ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษา 
ปีที่ 3  ซึ่งโรงเรียนบริหารจัดการ  โดยสนับสนุนอุปกรณ์  เครื่องเขียน  แบบเรียน  เค รื่องแบบ
นักเรียน  อาหารกลางวัน อย่างมีประสิทธิภาพจากงบเงินอุดหนุนการศึกษา รายหัวนักเรียน  พร้อม
กับพัฒนาบริเวณสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้เป็นตัวแทนของเครือข่ายนาสักพัฒนา  ในการ
ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1ของ
ช่วงชั้นที่   1,2,3  ตามลำดับ โรงเรียนดำเนินการพัฒนาการศึกษา ไปตามเป้าหมายโดยเน้น
ห้องปฏิบัติการสำหรับนักเรียน  630 คน  ได้แก่  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องวิทยาศาสตร์  และ
ห้องคอมพิวเตอร์  ซึ่งโรงเรียนร่วมกับชุมชนจัดหาทุนมาซื้อให้  15  เครื่อง  (เป็นเครื่องมือสอง)  เป็น
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เงิน  105,000  บาท(หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) และปีการศึกษา  2545  นี้ทางโรงเรียนยังขาด
แคลน  อัตรากำลังครู  เช่นเดิม  ถึง  8  อัตรา  เพราะนักเรียนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี  แก้ไขปัญหาโดยรวม
นักเรียนจาก 2 ห้อง  เป็น 1 ห้อง  ของนักเรียนที่มีชั้นเรียนไม่เกิน  50  คน   
 ปีการศึกษา  2546  มีจำนวนนักเรียนเพ่ิมขึ้นเป็น  635  คน  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย – 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  จัดเป็นห้องเรียนได้  22  ห้องเรียน  มีครู  20  คน  ครูจ้างสอนชั่วคราวรายเดือน  
6  คน  นักการภารโรง  1 คน  พัฒนาการศึกษาตามแผนงานโครงการที่ร่วมกันกำหนดไว้  โดย
มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริมการเรียนรู้ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ภายใน  
ภายนอก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของระดับประถมอยู่ในระดับกลาง  ระดับมัธยม  ม. 1 - ม. 3  
พัฒนา  ระดับค่อนข้างดีและปี  2546  นี้  โรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้   
จัดทำโครงการห้องสมุดที่ได้มาตรฐานสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าให้กับนักเรียน  ครู  บุคลากร  
และประชากรในท้องถิ่น  โดยกำหนดเป็นอาคารสองชั้น  ขาดกว้าง  10  เมตร  ยาวประมา  20  
เมตร  และระดมทุนเป็นเงิน  170,000  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 ปีการศึกษา  2547  จำนวนนักเรียนยังคงระดับเดิม  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 
3  มีจำนวน  637  คน  ครู  20  คน  ครูจ้างสอน 6  คน  เท่าเดิม  การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้น
นักเรียนได้คิด  ได้ปฏิบัติงานที่ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ  โครงการที่เน้นคือระดมทุน  เพ่ือสร้างห้องสมุด
โรงเรียน  ซึ่งทางโรงเรียนและชุมชนร่วมจัดหาสะสมไว้ต่อเนื่อง  และจัดหาคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน
การสอนเพ่ิมข้ึนอีก  3  เครื่อง 
 ปีการศึกษา  2548  จำนวนนักเรียนเพ่ิมสูงขึ้นมีจำนวน  645  คน  จัดเป็นห้องเรียนได้  
22  ห้องเรียน  มีครู  22  คน  พนักงานราชการ (ครูจ้างสอนชั่วคราวรายเดือน  6  คนเดิ ม)  ปรับ
เป็นตำแหน่งพนักงานราชการ  6 คน  ตามเกณฑ์  อัตราครูของ ก.ค.ศ.  ยังขาดอีก  8  อัตรา 
 งานโครงการดำเนินการต่อเนื่องจากปีการศึกษา  2547  และมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่
นักเรียนมีส่วนร่วมและการเรียนรู้  จากแหล่งเรียนรู้ภายใน  ภายนอก  ส่วนโครงการสร้างห้องสมุ ด
ของโรงเรียนนั้นได้ร่วมกันจัดหาทุนไว้ต่อเนื่อง  เช่น  จากการจัดงานประจำปีของโรงเรียน ทอดผ้าป่า  
เป็นต้น 
 ปีการศึกษา  2549  จำนวนครู  21  คน  พนักงานราชการ  6 คน  จำนวนนักเรียนลดจาก
ปี  2548  เหลือ  635  คนจัดเป็นห้องเรียน  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ 22  ห้อง  
ดำเนินการพัฒนาการศึกษาตามแผนงาน/โครงการต่อเนื่องจากปี  2548  และระดมทุนเพ่ือสร้าง
ห้องสมุดโรงเรียนต่อเนื่อง  และกำหนดจะดำเนินการลงมือสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 
 ในปี  2550  เป็นต้นไป  ทางโรงเรียนเสนอโครงการขอสนับสนุนจาก  อบจ.ชุมพรมา
สนับสนุนสมทบกับที่โรงเรียน  ชุมชนร่วมกันจัดหาได้  แล้วมาสร้างห้องสมุดของโรงเรียนให้แล้วเสร็จ
ภายในปี  2550  ตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้ได้ 
 ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้รับงบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชุมพร  โดยการสนับสนุนของ  นายอำนวย  บัวเขียว  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชุมพร  นายบุญธรรม  จุลใส  ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  นายจุมพล  
จุลใส  ประธานสภา อบจ.ชุมพร และนายนพพร   อุสิทธ์  สมาชิก อบจ.ชุมพร  เขตตำบลนาสัก ตำบล
เขาค่าย  ให้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างห้องสมุดชุมชนโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา จำนวน 1,200,000 
บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) กับที่โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาร่วมกับชุมชน องค์กรท้องถิ่นหาไว้ได้
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อีกจำนวน 1,208,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 2,408,000 บาท 
(สองล้านสี่แสนแปดพันบาทถ้วน) จึงสร้างห้องสมุดชุมชนโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
2550แล้วเสร็จเดือน พฤศจิกายน 2550 และทำการเปิดใช้ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  30 
มกราคม 2551 นับเป็นห้องสมุดที่เพียบพร้อมสมบูรณ์สำหรับนักเรียน ครู บุคลากร ของโรงเรียน
และเยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น และใกล้เคียง  ได้อย่างคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง และปี 2550 วันที่ 11 – 
13 มิถุนายน 2550 โรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 จากสมศ. ผลการประเมิน  
สมศ.รับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เฉลี่ยทุกมาตรฐาน ของปฐมวัยได้คุณภาพในระดับดีมาก  ใน
ระดับประถมศึกษา–มัธยมศึกษา ได้คุณภาพในแต่ละมาตรฐานในระดับดีและดีมาก เฉลี่ยทุกมาตรฐาน
ได้คุณภาพระดับดี เป็นที่ชื่นชมพึงพอใจของทุกฝ่ายที่ร่วมกันพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 

และในปี 2551 นี้ทางโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ได้สมัครเข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่ง
โรงเรียนพอเพียง เพ่ือจัดการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติ โดยจัดทำเป็นหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียน และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกชั้นนำสอนปฏิบัติ กับจะขยายสู่ชุมชนในเขตบริการของ
โรงเรียนต่อไปด้วย 

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 588คน จัดเป็นห้องเรียนได้ 22ห้องเรียน มีข้าราชการครู 21 คน พนักงาน
ราชการ 6 คน ครูจ้างสอนรายเดือนตามโครงการ SP2  2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 1 คน 
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 คน  ครูจ้างสอนนักเรียนอนุบาล 1 คน (โรงเรียนจ้างเอง) พนักงานบริการ 1 
คน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 1 คน รวมทั้งสิ้น 34คน 

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 584 คน จัดเป็นห้องเรียนได้ 22 ห้องเรียน มีข้าราชการครู 19 คน และ
บุคลากรรวม 32 คน และในปี 2553 นี้ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้ดำเนินการโรงเรียนดีประจำ
ตำบลแบบรุ่นแรก 1.โรงเรียนของ สพป.ชพ.2 จากทั่วประเทศทั้งหมด 182 โรงเรียนและได้
งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการมาพัฒนาด้านภูมิทัศน์และซื้อครุภัณฑ์ต่างๆจำนวน 
5,700,000บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โรงเรียนดำเนินการเรียบร้อยตามเป้าหมายและได้รับ
งบประมาณ SP 2 จำนวน 1,235,400 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/261หลัง 3 
ห้องเรียน  

ปีการศึกษา 2554 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ โครงการโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่ 1 
อีก 2,000,000 บาท จึงดำเนินการสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 จำนวน 4ห้องเรียน 1 
หลัง ใช้เงิน 1,42,5,200 บาท จัดซื้อเป็นครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องคณิตศาสตร์ห้องวิทยาศาสตร์และ
ห้องสมุด 
 ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนผ่านการปประเมินภายนอกรอบสามจากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล รุ่นที่ 1 
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมีการพัฒนาการเรียน
การสอนมุ่งเน้นยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET,NT)ของนักเรียนชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 ให้สูงกว่าปีการศึกษา 2555  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กับการดำเนินการโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนพอเพียง 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายให้ได้ถึงร้อยละ 90 % ของโครงการ 
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 ปี ก า รศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๕ ๖ โร ง เรี ย น ได้ รั บ งบ ป ระม าณ ใน ก ารส ร้ า งป ระป าบ าด าล                  
จำนวน  1,๓๐๐,๐๐๐ บาท  จากกรมทรัพยากรน้ำ 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้พัฒนาสถานที่และปรับภูมิทัศน์  ให้เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียนโดยได้รับบริจาคดินถมสระจำนวน ๒ สระ  จากผู้ปกครอง
นักเรียนทำให้สามารถใช้พ้ืนที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงเส้นทางถนนภายใน
โรงเรียน เพ่ือให้เอ้ือต่อการประสานงานและการเดินของนักเรียน  ปรับปรุงโรงอาหารให้มีความ
สะดวกในการประกอบการปรุงอาหารและบริหารนักเรียนได้อย่างพอเพียง  นอกจากนี้ได้รับความ
อนุเคราะห์จากสำนักงานทรัพยากรบาดาล เขต 6 จังหวัดตรังเพื่อแก้ปัญหาการขาดน้ำดื่มและน้ำใช้   

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้รับงบประมาณในการสร้างประปาบาดาล
จำนวน 1,300,000 บาท จากกรมทรัพยากรน้ำ 
 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้พัฒนาสถานที่และปรับภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียนโดย 
 -ได้รับบริจาคหิน ดินถมสระจำนวน 2 สระจากผู้ปกครองนักเรียนทำให้สามารถใช้พื้นที่ 
เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ของครูและนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 -ได้ปรับปรุงเส้นทางถนนภายในโรงเรียน เพ่ือให้เอ้ือต่อการประสานการทำงานของครู 
 -ได้พัฒนาปรับปรุงโรงอาหารให้มีความสะดวกในการประกอบปรุงอาหารและบริการนักเรียน
ได้อย่างเพียงพอ 
 -ปรับปรุงพื้นท่ีสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักเรียน 
 -ก่อตั้งศูนย์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 1 ศูนย์ เพื่อใช้ประกอบความรู้เพิ่มเติมให้แก่นักเรียน 
 -ปรับปรุงพัฒนาสหกรณ์ไทยพัฒน์ เพ่ือจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน  
 -มีการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนเพ่ือฝึกให้นักเรียนรู้จักการออม สะสมเงิน ประหยัด รู้จักคุณค่า 
 -ปรับปรุงสำนักงานเพ่ือรองรับการพัฒนา เน้นการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 -ขุดบ่อบาดาล 1 บ่อโดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานทรัพยากรบาดาล เขต 6 
จังหวัดตรังเพื่อแก้ปัญหาการขาดน้ำดื่มและน้ำใช้ 
 -ปรับปรุงห้องส้วมให้ใช้ประโยชน์ได้ 
 -ส่งเสริมพัฒนาการกีฬา ดนตรี แก้ปัญหายาเสพติดอย่างเข้ม โดยทำเป็นโครงการ “โรงเรียนสี
ขาว”และมีการพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งเน้นยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้พัฒนาสถานที่และปรับภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียนโดย 

-มีการจัดซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและโรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้มีการปรับปรุง
อาคารโรงอาหารเพ่ือให้นักเรียนได้มีสถานที่พร้อมใช้สำหรับการรับประทานอาหารกลางวันและยังมี
การปรับโครงสร้างหลังคาเมทัลชีทหน้าอาคารห้องปฏิบัติการเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆได้
นอกจากนี้โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้จัดงานประจำปีเพ่ือเป็นการระดมทุนในการสร้างหอพระได้
จำนวนเงิน 750,000 และสร้างลานกิจกรรมบริเวณริมสนามฟุตบอลเพ่ือเป็นที่นั่งพักผ่อนของ
นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าติดต่อราชการ 
 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงโครงหลังคากันสาดและเทพ้ืนขัดมัน 
บริเวณหน้าอาคาร 102/26 จำนวน 1 หลังเพ่ือป้องฝนสาดให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 ที่อยู่ในอาคาร 
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 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 
จำนวน 1 หลัง ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการเปลี่ยนโครงหลังคาเป็นหลังคาแมททัลซีสและสร้างอาคาร
เรียน สปช. 105/29 ใต้ถุนโล่งจำนวน 1 หลัง 
 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ต่างๆของนักเรียนระดับปฐมวัย 
 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์สมาร์ททีวีเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนจำนวน๑๐เครื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 
 ปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนได้จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ต่างๆของนักเรียนระดับปฐมวัย 
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แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 เสาธง 13แทงค์น้ำ 
2 อาคารเรียน 14 อาคารห้องสมุดและห้องประชุม 
3 อาคารเอกประสงค์ “ห้องสำนักงาน” 15 แปลงเกษตร 
4 หอพระ “หลวงพ่อไทยพัฒน์” 16 สระ ประมง 
5 ห้องอาบน้ำ 17 อาคารโรงอาหาร 
6 ห้องส้วม 18 อาคารบ้านพักครู 
7  อาคารประกอบ ห้องเก็บของ 19 หลุมขยะ 
8  อาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านไทยพัฒนา 20 ลานร่มไม้ 
9 สนามฟุตบอล 21 ถนนใหม่ 
10 สนามวอลเลย์บอล 22 โรงน้ำ ประปาบาดาล 
11 สนามตะกร้อ 23 กำแพงโรงเรียน 
12 สนามบาลเก็ตบอล  

 

2 
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2.  ข้อมูลผู้บริหาร 
2.1  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นางสาวกาญจนา  เกตุเวชช์ 

  โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๘๗๙๘๐๘ e-Mail   kung.bsu@hotmail.com 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาบริหารการศึกษา 
  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘จนถึงปัจจุบัน  
  เป็นเวลา 7 ปี ๗ เดือน 

2.2  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   -   คน (ถ้ามี)  
 
3. ข้อมูลนักเรียน  
 3.1 จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 494 คน 
 3.2 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 494 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.๒ 2 16 24 40 ๒๐ 
อ.๓ 2 25 15 40 ๒4 
รวม 4 41 39 80  
ป.1 2 31 19 50 25 
ป.2 2 21 22 43 22 
ป.3 2 34 29 63 32 
ป.4 2 31 18 49 24 
ป.5 2 27 28 55 28 
ป.6 2 20 14 34 17 
รวม 12 164 130 294  
ม.1 ๒ 22 16 38 19 
ม.2 2 17 17 34 17 
ม.3 ๒ 25 23 48 24 
รวม ๖ 64 56 120  

รวมทั้งหมด 2๒ 269 225 494  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kung.bsu@hotmail.com
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3.3 จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)                    476 คน คิดเป็นร้อยละ  96.35 
3.4 จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 476 คน คิดเป็นร้อยละ  96.35 
3.5 จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม           17 คน คิดเป็นร้อยละ  3.44 
3.6 จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ                        - คน คิดเป็นร้อยละ  -  
3.7 จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ                 - คน คิดเป็นร้อยละ   -  
3.8 จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ               - คน คิดเป็นร้อยละ   - 
3.9 จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)            18 คน คิดเป็นร้อยละ   3.64 
3.10 อัตราส่วนครู :  นักเรียน =  1  :  20 
3.11 จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  476 คน  
        คิดเป็นร้อยละ 96.35 
3.12 จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง476  คน  
        คิดเป็นร้อยละ 96.35  
3.13 จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน   476   คน  
        คิดเป็นร้อยละ  96.35 
3.14 จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ   476 คน  
        คิดเป็นร้อยละ96.35  
3.15 จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ   
        อย่างสม่ำเสมอ 476 คน คิดเป็นร้อยละ96.35   
3.16 จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนดในหลักสูตร 
        สถานศึกษา 476คน คิดเป็นร้อยละ  96.35 
3.17 จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ 
        กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  476 คน คิดเป็นร้อยละ 96.35  
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 4.1 ครูประจำการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 

 
สอนวิชา/

ชั้น 

จำนวน
ครั้ง/
ชั่วโมง
ที่รับ
การ

พัฒนา
ต่อปี 

1 นายชาญยุตย์   วชิรศิริ 58 33 ชำนาญการ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ ประจำ
วิชา 

 

2 นางธัญญา   อ่วมเทศ 53 12 ชำนาญการพิเศษ ศศ.ม. บริหารการศึกษา ประจำชั้น  

3 นางฉวีวรรณ  พรหมขจร 46 10 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ศศ.ม. บริหารการศึกษา ประจำชั้น  

4 นางขนิษฐา   ศรีอุทัย ๔4 10 ครชูำนาญการ ค.ม บริหารการศึกษา ประจำชั้น  
5 นางสาวสุภาพร แซ่โหล้ย  41 11 ครูชำนาญการ ค.ม. บริหารการศึกษา ประจำชั้น  
6 นางสาวสุกัญญา  ราชบุรี 43 9 ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจำชั้น  
7 นางมณีฉาย  พิศการณ์ 32 8 ครู ค.บ. ภาษาไทย ประจำชั้น  
8 นางโสภินันท์ ถนอมนาม 33 8 ครู ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย

ศึกษา 
ประจำชั้น  

9 นางอรนิตย์  พิจารณ์ 42 7 ครู ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ประจำชั้น  
๑0 นายสิทธิเดช   เนตรัก  31 7 ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ ประจำชั้น  
11 นางสาวสุกัลยา  บุญศรี 31 5 ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ประจำชั้น  
๑2 นางสาวพัชรียา เทพณรงค์  31 5 ครู ค.บ. วิทยาศาสตร์ ประจำชั้น  
13 นางสาวนิภาวรรณ   ปรีชา 29 5 ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ ประจำชั้น  
๑4 นางวาสนา  สมบัติพิบูลย์ 50 4 ครู ศษ.บ ปฐมวัย ประจำชั้น  
15 นางสาวพิมพ์ริกา  สุขตะโก 

33 4 ครู ศษ.บ 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

ประจำชั้น 
 

16 นางสาวสุวิมล   สีแซก ๓4 5 ครู วทบ. จุลชีววิทยา ประจำชั้น  

17 นางสาวนริศรา  แก้วทอง 27 4 ครู ค.บ. สังคมศึกษา ประจำชั้น  
18 นางสาวปริตา   มาศทอง 29 4 ครู ค.บ. ดนตรีศึกษา ประจำชั้น  
19 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเครือวัลย์ 

วิชัยดิษฐ 
35 3 ครู บธ.บ. ธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 
ประจำชั้น  

20 นางสาวภัทรวัตต์  เปรมปรีย์                                        ๓๙ ๑๕ ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจำชั้น 
 

 

๒๑ นายธีระพันธ์  ปานยืน ๔๐ ๑๐ ครู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ ประจำชั้น  
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๒๒ นางสาวธิดารัตน์ พรหมจันทร์ ๒๗ ๓ (เดือน) ครูผู้ช่วย วท.บ. เคมี ประจำชั้น  
๒๓ นางสาวแพรวพรรณ เจริญผล ๒๕ ๔ (เดือน) ครูผู้ช่วย ศษ.บ. พลศึกษาและสุข

ศึกษา 
ประจำชั้น  

 
4.2 พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 

 
สอนวิชา/

ชั้น 

จำนวน
ครั้ง/
ชั่วโมง
ที่รับ
การ
พัฒนา
ต่อปี 

1 นางสาวพรพนา  สุขแก้ว ๔3   21 พนักงานราชการ ม.6 อังกฤษ-ฝรั่งเศส ประจำชั้น  
 
4.๔ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
 

สอนวิชา/
ชั้น 

จำนวน
ครั้ง/
ชั่วโมง
ที่รับ
การ
พัฒนา
ต่อปี 

1 นางสาวจินตนา   แสนมี่ ๓5 - - ศศ.บ. นันทนาการ - - 
 
4.5 ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
 

สอนวิชา/
ชั้น 

จำนว
นครั้ง/
ชั่วโมง
ที่รับ
การ
พัฒนา
ต่อปี 

1 นางสาวอริศรา แสนรักษา ๒๔ - - ค.บ. ภาษาอังกฤษ ประจำชั้น - 
จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    23  คน   คิดเป็นร้อยละ   92 
จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด    ๒ คน    คิดเป็นร้อยละ   8 
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5. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนชนบท  ประชากรย้ายถิ่นมาจากต่างจังหวัดเป็น
ส่วนใหญ่ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา  ชัยภูมิ ศรีษะเกษ  
บุรีรัมย์  สุรินทร์ และอุบลราชธานี  ภาคเหนือ จากจังหวัดพะเยาว์ ภาคกลางจากจังหวัดเพชรบูรณ์  
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  ภาคใต้จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  ส่วนคนท้องถิ่นเดิมมี
ประมาณ ร้อยละ  15  ประชากรทุกภาคที่มาอยู่นี้นับถือศาสนาพุทธ  ด้วยกันทั้งสิ้น  ในการสร้างที่
อยู่อาศัยในที่ทำกินของตนเอง  ดังนั้นการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มจึงสะดวกในการติดต่อสื่อสาร การไปมา
หาสู่กัน การจัดกิจกรรมต่างๆ  แต่ละหมู่บ้านจะมีผู้นำกลุ่ม เป็นที่เคารพนับถือซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติ
กันมา ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ชุมชนที่ประชากรหลากหลายท้องถิ่นมาอยู่ร่วมกัน
ไม่ได้สร้างปัญหาในการปกครองและพัฒนาท้องถิ่นแต่อย่างใด  ทุกกลุ่มให้ความร่วมมือด้วยดีต่อ
ส่วนรวม โดยเฉพาะต่อโรงเรียนและวัด  ชุมชนสนใจต่อการศึกษาเป็นอย่างดี  ส่งบุตรหลานให้เข้า
เรียนในเกณฑ์ภาคบังคับถึง 100 % และยังมีการรวมกลุ่มเพ่ือทำกิจกรรมพัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคม 
พัฒนาชีวิต ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีประชากรประมาณ5,600 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
โรงเรียน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,ศูนย์หมู่บ้าน หมู่7สำนักสงฆ์บ้านไทยพัฒนา(สาวเอ้)
วัดถ้ำทิพย์ปรีดา  อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกรรมส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีไทยภาคอีสานประเพณีไทยภาคใต้ประเพณี
ไทยภาคเหนือประเพณีไทยภาคกลาง 
 5.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 อาชีพหลักคือ 
เกษตรกรรมส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 
50,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คนประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือประเพณีไทยภาคอีสาน , ประเพณีไทยภาคใต้,ประเพณีไทยภาคเหนือ , ประเพณีไทย
ภาคกลาง 
 5.3 โอกาสของโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาอยู่ในเขตปกครองท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ซึ่ง ได้รับ
ความร่วมมือกับโรงเรียนในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) และจากชุมชนในเขตบริการของ
โรงเรียนร่วมมือพัฒนาการศึกษาสู่วิสัยทัศน์เป้าหมาย ซึ่งดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย 
 5.4 ข้อจำกัดของโรงเรียน 
   ครอบครัว โดยบิดา – มารดา หรือผู้ปกครองต้องไปประกอบอาชีพนอกบ้าน นักเรียนต้องอยู่ตาม
ลำพังบ้าง และอยู่กับปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา ส่งผลให้การเรียนของนักเรียนที่บ้านขาดการดูแล
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
 5.5  การคมนาคม 
 ระยะทางระหว่างโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
  1.  ที่ว่าการอำเภอสวี    ระยะทาง  35กิโลเมตร 
  2.  ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร   ระยะทาง  80กิโลเมตร 
  3.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต  2  
                                                                                   ระยะทาง  45  กิโลเมตร 
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  4.  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก   ระยะทาง  15 กิโลเมตรการ
คมนาคมจากบ้านนักเรียนมายังโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 

 1.  เป็นถนนลาดยาง 
 2.  เส้นทางเป็นเนิน เป็นห้วย ลูกเขา 
 3.  นักเรียนเดินเท้า  รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถรับส่งนักเรียน 
 4.  ผู้ปกครองหรือญาติมาส่ง 

6. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาจัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สำหรับหลักสูตร

สถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2551  โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้
และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 

⚫ กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 

คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐0 ๒๐0 160 160 160 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 

วิทยาศาสตร ์ 80 80 80 ๑๒0 ๑๒0 ๑๒0 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
40 40 40 80 80 80 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

ประวัติศาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 
40 

(1 นก.) 
40 

(1 นก.) 
40 

(1 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
80 

(2นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
80 

(2นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
การงานอาชีพและ 

เทคโนโลย ี
40 40 40 80 80 80 

80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ ๑20 ๑20 ๑20 80 80 80 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 

⚫ รวมเวลาเรียน   
     (พื้นฐาน) 

8๐0 8๐0 8๐0 8๘0 8๘0 8๘0 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 

⚫กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
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⚫ รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศกึษาจัดเพิม่เตมิ   ตาม

ความพรอ้มและจุดเนน้ 
ปีละไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียน 
ท้ังหมด 

ไม่น้อยกว่า  1,000 ชั่วโมง/ป ี ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี 

จำนวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี ระดับประถมศึกษาไม่น้อยกว่า1,000 ชั่วโมง/ป ี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไม่น้อยกว่า 1,200  ชั่วโมง/ป ี

แผนการเรียน / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ 

       
๗. การบริหารจัดการศึกษา 
 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้านได้แก่ด้านการบริหารวิชาการ
ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไป โดยผู้บริหารยึด
หลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ การพัฒนาตามกระบวนการ P D C A 
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แผนภูมิ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านนโยบายและแผนงาน โครงการพิเศษ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล 

 

กิจกรรม ธุรการ หลักสตูร แผนปฏิบัติการ เศรษฐกิจพอเพียง บรรจ/ุแต่งตั้ง 

 

อาหารกลางวัน การเงิน งานทะเบียน แผนกลยุทธ์ ดนตร/ีนาฏศลิป ์วินัย 

 

สหกรณ ์ พัสด ุห้องสมุด แผนใช้จ่ายงบประมาณ น้ำดื่มสะอาด ความดี/ชอบ/วันลา 

 

สภานักเรียน ตรวจสอบภายใน แข่งขันทักษะ รายงานโครงการ หัตถกรรมชุมชน เครื่องราชย ์
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แผนภูมิ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน(ต่อ) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านนโยบายและแผนงาน โครงการพิเศษ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล 

 

กิจกรรม ธุรการ เด็กพิเศษเรียนร่วม ระบบประกันคณุภาพ ป้องกันยาสเสพติด พัฒนาบุคลากร 

 

งานปกครอง ประชุม พัฒนาผลสัมฤทธิ ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารโรงเรียน กองทุน 

 
งานอนามัย อาคารสถานท่ี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน SSR/SAR เวรยาม 

 
กีฬา สัมพันธ์ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

งานนิเทศ 
อาหารเสริมนม 

จิตอาสา 

ระบบดูแลนักเรียน 

จัดการสิ่งแวดล้อม 

ทัศนศึกษา 

ปฏิคม 
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1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 วิสัยทัศน์ 

      โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้  คู่คุณธรรม  พร้อมส่งเสริมสุขภาวะ 
เพ่ิมการใช้สื่อเทคโนโลยี  มีวถิีพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย 
ปรัชญาโรงเรียน 
     “การศึกษาให้ปัญญา การพัฒนาให้ความเจริญ” 

           คำขวัญ 
     “มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา รักษาสิ่งเเวดล้อม” 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
       วิถีพอเพียง การออม ภูมิคุ้มกัน 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
       ภูมิทัศน์ร่มรื่น สะอาด สวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้  
พันธกิจ 
1.  จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพ่ือเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.  จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสนับสนุนให้มีคุณภาพ 

     และได้มาตรฐาน 
 3.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.  จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เป็นศูนย์บริการเรียนรู้ ค้นคว้าของบุคลากร  

     นักเรียนและชุมชน 
 5.  จัดการศึกษาโดยส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรท้องถิ่น 
 6.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ตามศักยภาพของตนและนำหลักเศรษฐกิจ 

     พอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 7.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม วัฒนธรรมประชาธิปไตย รักความเป็นไทย ดำรงตนเป็น 

     พลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าหมาย 
1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

 2.  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตน 
 3.  ธำรงวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทยไว้สืบไป 
 4.  สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ดี  เอ้ือต่อการเรียนรู้  และส่งเสริมสุขภาพของผู้เรียนและบุคลากร 
 5.  บุคลากรมีความรู้  ทักษะในด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
 6.  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาสำหรับผู้เรียนได้ศึกษาแลค้นคว้า 
 7.  ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้โดยการคิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น ให้เกิดลักษณะ 

     เป็นคนดี  เก่ง  และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 
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 8.  บุคลากร นักเรียนในสถานศึกษา และชุมชน มีความรู้ ทักษะกระบวนการด้านอาชีพ และ 
     นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
กลยุทธ์การจัดการศึกษา 

กลยุทธ์  ระดับสถานศึกษา 
 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา  ได้คุณภาพมาตรฐาน 
กลยุทธ์  ระดับแผนงาน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  
   และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิธีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 
ตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรม   
การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย   
อำนาจ ทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
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กลยุทธ์  ระดับโครงการ 
ชื่อโครงการ มาตรฐานสถานศึกษา 

งานวิชาการ 
1.โครงการพัฒนาหลักสูตร 1(1.1.5) 2(2.2) (2.4) 
2.โครงการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 1(1.1.5) 2(2.3) 
3.โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนร่วม 1(1.1.5) 3(3.5) 
4.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดชุมชน 2(2.6) 
5.โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว 3(3.2) 
6.โครงการพัฒนางานทะเบียน 2(2.2) 
7.โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 2(2.5) 
8.โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 3(3.2) 
9.โครงการพฒันางานลูกเสือ-เนตรนารี 3(3.1) 
๑0.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 1(1.1.2) 
๑1.โครงการกีฬาสานสัมพันธ์พ่อแม่ลูกระดับปฐมวัย 1(1.1.2) 
12.โครงการจัดซื้อสื่อปฐมวัย 1(1.1.2) 
13.โครงการสื่อการเรียนการสอน 1(1.1.2) 
14.โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมปฐมวัย 1(1.1.2) 

งานบุคลากร 
1๕.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2(2.2) (2.4) (2.6) 
๑๖.โครงการจ้างครูผู้สอน 2(2.4) 3(3.5) 
๑๗.โครงการนิเทศการศึกษา 1(1.2.1) (1.2.2) 
1๘.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2(2.2) 
๑๙.โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 2(2.6) 

งานบริหารงบประมาณ 
20.โครงการพัฒนาระบบ ICT 3(3.2) 
21.โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 2(2.5) 

งานบริหารทั่วไป 
๒๒.โครงการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา 2(2.1) 
๒๓.โครงการประกันคุณภาพ 2(2.6) 
2๔.โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 2(2.6) 
2๕.โครงการตรวจสอบภายใน 3(3.1 
2๖.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 2(2.4) 
๒๗.โครงการระบบดูแลนักเรียน 3(3.5) 
๒๘.โครงการส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียน 3(3.4) 
๒๙.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 1(1.2.4) 
๓๐.โครงการปัจฉิมนิเทศ 1(1.1.6) 
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ชื่อโครงการ มาตรฐานสถานศึกษา 
งานบริหารทั่วไป 

๓๑.โครงการอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 1(1.1.5) 
3๒.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 2(2.5) 
3๓.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 1(1.2.1) 
3๔.โครงการสภานักเรียน 2(2.5) 
๓๕.โครงการธนาคารโรงเรียน 3(3.5) 
๓๖.โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย 1(1.1.6) 
๓๗.โครงการดนตรี-นาฏศิลป์ 1(1.2.4) 
๓๘.โครงการน้ำดื่มโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1(1.2.2) 
๓๙.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

1(1.1.6) 

๔๐.โครงการโรงเรียนสุจริต 1(1.2.1) 
4๑.โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย 1(1.2.1) 
๔๒.โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1(1.2.2) 
๔๓.โครงการหม่อนไหม 3(3.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ 
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กลยุทธ์ที่1พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ 
 

1.โครงการพัฒนาหลักสูตร 
2.โครงการพัฒนาระบบ ICT 
3.โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมปฐมวัย 
4.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
5.โครงการนิเทศการศึกษา 
6.โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
7.โครงการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
8.โครงการกีฬาสานสัมพันธ์พ่อแม่ลูกระดับปฐมวัย 
9.โครงการจัดซื้อสื่อปฐมวัย 
10.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
11.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
12.โครงการส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียน 
13.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
14.โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย 
15.โครงการดนตรี-นาฏศิลป์ 
16.โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย 
17.โครงการเรียนรู้ห้องสมุดชุมชน 
18.โครงการสื่อการเรียนการสอน 
19.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

กลยุทธ์ที2่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็น
ไทยและวิธีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
2.โครงการพัฒนาหลักสูตร 
3.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดชุมชน 
4.โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมปฐมวัย 
5.โครงการพัฒนาระบบ ICT 
6.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
7.โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
8.โครงการระบบดูแลนักเรียน 
9.โครงการส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียน 
10.โครงการสภานักเรียน 
11.โครงการพฒันางานลูกเสือ-เนตรนารี 
12.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
13.โครงการอุปกรณส์นามเด็กเล่น 
14.โครงการบัณฑิตน้อย 
15.โครงการจัดซื้อสื่อปฐมวัย 
16.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
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กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 2ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความ
เป็นไทย และวิธีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

๑7.โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
18.โครงการธนาคารโรงเรียน 
19.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
20.โครงการดนตรี-นาฏศิลป์ 
21.โครงการน้ำดื่มโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 
22.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
23.โครงการโรงเรียนสุจริต 
24.โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย 
25.โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 
26.โครงการโรงเรียนคุณธรรม  
 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้
ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.โครงการนิเทศการศึกษา 
3.โครงการพัฒนาหลักสูตร 
4.โครงการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
5.โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
6.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดชุมชน 
7.โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว 
8.โครงการพัฒนางานทะเบียน 
9.โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมปฐมวัย 
10.โครงการพัฒนาระบบ ICT 
11.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
12.โครงการประกันคุณภาพภายใน 
13.โครงการประกันคุณภาพภายนอก 
14.โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 
15.โครงการตรวจสอบภายใน 
16.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
17.โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
18.โครงการระบบดูแลนักเรียน 
19.โครงการส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียน 
20.โครงการสภานักเรียน 
21.โครงการพฒันางานลูกเสือ-เนตรนารี 
22.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้
ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

23.โครงการดนตรี-นาฏศิลป์ 
24.โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
25.โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.โครงการนิเทศการศึกษา 
3.โครงการพัฒนาหลักสูตร 
4.โครงการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
5.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดชุมชน 
6.โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมปฐมวัย 
7.โครงการจัดทำแผนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
8.โครงการพัฒนาระบบ ICT 
9.โครงการประกันคุณภาพภายใน 
10.โครงการประกันคุณภาพภายนอก 
11.โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 
12.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
13.โครงการตรวจสอบภายใน 
14.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
15.โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
16.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
17.โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 
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กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย 
อำนาจ ทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วนและความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.โครงการนิเทศการศึกษา 
3.โครงการพัฒนาหลักสูตร 
4.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดชุมชน 
5.โครงการพัฒนางานทะเบียน 
6.โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมปฐมวัย 
7.โครงการจัดทำแผนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
8.โครงการพัฒนาระบบ ICT 
9.โครงการประกันคุณภาพภายใน 
10.โครงการประกันคุณภาพภายนอก 
11.โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 
12.โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 
13.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
14.โครงการตรวจสอบภายใน 
15.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
16.โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
17.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
18.โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
19.โครงการดนตรี-นาฏศิลป์ 
20.โครงการน้ำดื่มโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 
21.โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
22.โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
23.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
24.โครงการหม่อนไหม 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาให้มีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

1.โครงการพัฒนาหลักสูตร 
2.โครงการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
3.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดชุมชน 
4.โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมปฐมวัย 
5.โครงการพัฒนาระบบ ICT 
6.โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา 
7.โครงการตรวจสอบภายใน 
8.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
9.โครงการสภานักเรียน 
10.โครงการดนตรี-นาฏศิลป์ 
11.โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 
 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 1.1 ยืนตรงเคารพเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 1.2 ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชาได้ 
 1.3 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
 1.4 ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ (วันฉัตรมงคล วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ) 
 1.5 ร่วมปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าทุกวัน 
2. ซื่อสัตย์ สุตจริต 
 2.1 ไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่น 
 2.2 ไม่พูดโกหก และยอมรับผิดเมื่อกระทำผิด 
 2.3 มีความจริงใจและไม่เอาเปรียบผู้อื่น 
 2.4 ไม่ปกปิด ไม่ช่วยเหลือและเห็นด้วยกับผู้กระทำผิด 
 2.5 พบหรือเก็บสิ่งของผู้อ่ืนนำแจ้งครู/คืนเจ้าของ 
3. มีวินัย 

3.1 แต่งกายและประพฤติตนตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย และความประพฤตินักเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
3.2 ปฏิบัติตามระเบียบของห้องเรียน ของโรงเรียน ของบ้านเมือง 
3.3 ทิ้งขยะถูกท่ี และไม่ทำลายสภาพแวดล้อมของห้องเรียนในโรงเรียน ในที่สาธารณะ 
3.4 มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 
3.5 รู้จักเข้าแถวและปฏิบัติตามลำดับก่อนหลัง 

4. ใฝ่เรียนรู้ 
 4.1 ไม่ขาดเรียนบ่อยครั้งและเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
 4.2 ขยันและตั้งใจเรียนและรักการอ่าน 
 4.3 รู้จักค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก/สื่อต่างๆ 
 4.4 ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติในการทำกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
 5.1 รู้จักประมาณตน 
 5.2 ประหยัดและออม 
 5.3 ชว่ยเหลือ เอื้เฟ้ือและแบ่งปันต่อเพ่ือนต่อผู้อื่น 
 5.4 คิดเป็น คิดสร้างสรรค์และมีเหตุผล 
 5.5 ซื่อสัตย์และรู้รักสามัคคี 
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6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 6.1 เอาใจใส่และตั้งใจมุ่งม่ันในงานที่ทำ ที่รับผิดชอบจนสำเร็จ 
 6.2 มีความขยัน มีความพากเพียร 
 6.3 ไม่ละท้ิงงาน ไม่ทำงานครึ่งๆกลางๆ 
 6.4 ทำการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานได้ดีขึ้น 
 6.5 งานมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรัยและเชื่อถือได้ 
7. รักความเป็นไทย 
 7.1 ปฏิบัติตนตามมารยาทไทน เหมาะสมกับวัยของตนได้ 
 7.2 นิยมไทย ใช้ของไทย อุดหนุนคนไทย 
 7.3 มีความรู้ บอกเล่าการเล่นของไทยได้ตามสมควรกับวัยของตน 
 7.4 มีความรู้ บอกเล่าประเพณี วัฒนธรรมประจำถิ่น ประจำภาคได้ ได้ตาสมควรกับวัยของตน 
 7.5 รักษาและสืบทอประเพณี วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยไว้คู่ถ่ิน คู่บ้านเมือง 
8. มีจิตสาธารณะ 
 8.1 รักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ราชการ ที่สาธารณะทั่วไป 
 8.2 รักษาสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ที่ทำงานและที่สาธารณะ 
 8.3 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม แก่ราชการ 
 8.4 ไม่ทำลาย ขีดเขียนสิ่งของเครื่องใช้และสถานที่ของส่วนรวม ของราชการ 
 8.5 ร่วมรักษาทรัพย์สิน สมบัติของชาติบ้านเมืองไว้สืบไป 
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รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
       โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้กำหนดกลยุทธ์  เป้าหมาย  ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่งใช้งบประมาณพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งสิ้น 3,005,๑๐๐บาท  โดยจำแนกตามกลยุทธ์และแผนงานดังนี้งบประมาณในภาพรวม
จำแนกตามกลยุทธ์และแผนงาน 

ชื่อโครงการ กลยุทธ์ งบประมาณ หมายเหตุ 
งานวิชาการ    

1.โครงการพัฒนาหลักสูตร 1,2,3,4,5,6 ๒๐,000  
๒.โครงการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 1,3,4,6 ๒๖๐,000  
๓.โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนร่วม 1,3 ๒,000  
๔.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดชุมชน 1,2,3,4,5,6 ๓,000  
๕.โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว 1,3 ๒,000  
๖.โครงการพัฒนางานทะเบียน 1,3,5 ๕,000  
๗.โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1,3,4 ๑,๐๐๐  
๘.โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 2,3,5,6 ๓๐0,000  
๙.โครงการพัฒนางานลูกเสือ-เนตรนารี 1,2,3 ๕๐,๐๐๐  
๑๐.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 1 ๒๕,000  
๑๑.โครงการกีฬาสานสัมพันธ์พ่อแม่ลูกระดับปฐมวัย 1 ๘,๐๐๐  
๑๒.โครงการจัดซื้อสื่อปฐมวัย 1 ๒๐,๐๐๐  
๑๓.โครงการสื่อการเรียนการสอน 1 ๓๓๐,๐๐๐  
๑4.โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมปฐมวัย 1 ๓,000  

งานบุคลากร    
1๕.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,3,4,5 ๒๐๐,๐๐๐  
๑๖.โครงการจ้างครูผู้สอน 1,3,4,5 ๑๐๐,๐๐๐  
๑๗.โครงการนิเทศการศึกษา 1,2 ๑,000  
1๘.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 4,5 ๔๐,๐๐๐  
๑๙.โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 4,5 ๑๐,000  

งานบริหารงบประมาณ    
20.โครงการพัฒนาระบบ ICT  1,2,3,4,5,6 ๓๐๐,000  
21.โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 1,2,3,4 ๘๐๐,000  

งานบริหารทั่วไป    
๒๒.โครงการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา 1,4,5 ๕,๐๐0  
๒๓.โครงการประกันคุณภาพ 3,4,5 500  

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
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ชื่อโครงการ กลยุทธ์ งบประมาณ หมายเหตุ 
งานบริหารทั่วไป    

2๔.โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 3,4,5 ๑,๖๓๓,๘๐๐  
2๕.โครงการตรวจสอบภายใน 3,5 ๒,๐00  
2๖.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 1,3,4,5,6 ๒๐,000  
๒๗.โครงการระบบดูแลนักเรียน 1,2,3,4,5,6 ๑๐,00๐  
๒๘.โครงการส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียน 2,3 ๕๐,๐๐๐  
๒๙.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 2,3 ๕,000  
๓๐.โครงการปัจฉิมนิเทศ 1,2,3,4,5 ๑๕,000  
๓๑.โครงการอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 1 ๒๗๕,000  
3๒.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 2 ๕,000  
3๓.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 1,2 ๕,000  
3๔.โครงการสภานักเรียน 5 ๕,000  
๓๕.โครงการธนาคารโรงเรียน 2,3 ๒,000  
๓๖.โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย 2 ๑๕๐,๐๐๐  
๓๗.โครงการดนตรี-นาฏศิลป์ 1 ๓,000  
๓๘.โครงการน้ำดื่มโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1,2,3,5 ๕๐,000  
๓๙.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

2,5 ๑,000  

๔๐.โครงการโรงเรียนสุจริต 1,2,3 ๑,000  
4๑.โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย 2 ๑,๐00  
๔๒.โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2 ๔๐,๐๐๐  
๔๓.โครงการหม่อนไหม ๕ ๓๐,๐๐๐  

รวมงบประมาณ  ๔,๘๓๔,๓๐๐  
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โครงการประจำปีการศึกษา 2565 
 

ชื่อโครงการ 
งานวิชาการ 

1.โครงการพัฒนาหลักสูตร 
๒.โครงการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
๓.โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
๔.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดชุมชน 
๕.โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว 
๖.โครงการพัฒนางานทะเบียน 
๗.โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 
๘.โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
๙.โครงการพัฒนางานลูกเสือ-เนตรนารี 
๑๐.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
๑๑.โครงการกีฬาสานสัมพันธ์พ่อแม่ลูกระดับปฐมวัย 
๑๒.โครงการจัดซื้อสื่อปฐมวัย 
๑๓.โครงการสื่อการเรียนการสอน 
๑4.โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมปฐมวัย 

งานบุคลากร 
1๕.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๖.โครงการจ้างครูผู้สอน 
๑๗.โครงการนิเทศการศึกษา 
1๘.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
๑๙.โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 

งานบริหารงบประมาณ 
20.โครงการพัฒนาระบบ ICT  
21.โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

งานบริหารทั่วไป 
๒๒.โครงการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา 
๒๓.โครงการประกันคุณภาพ 
2๔.โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 
2๕.โครงการตรวจสอบภายใน 
2๖.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
๒๗.โครงการระบบดูแลนักเรียน 
๒๘.โครงการส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียน 
๒9.๒๙.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
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งานบริหารทั่วไป 
๓๐.โครงการปัจฉิมนิเทศ 
๓๑.โครงการอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 
3๒.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
3๓.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
3๔.โครงการสภานักเรียน 
๓๕.โครงการธนาคารโรงเรียน 
๓๖.โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย 
๓๗.โครงการดนตรี-นาฏศิลป์ 
๓๘.โครงการน้ำดื่มโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 
๓๙.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
๔๐.โครงการโรงเรียนสุจริต 
4๑.โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย 
๔๒.โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
๔๓.โครงการหม่อนไหม 
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ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้บรรลุอย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้นของ
โรงเรียนจำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นกรอบแนวทางสู่ความสำเร็จในการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา  ได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาภายใต้ความร่วมมือของ คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ และคณะกรรมการติดตามประเมินผลและนิเทศติดตาม  
ร่วมกันประชุมวางแผน ระดมความคิด และกำหนดจุดเน้น เพ่ือการมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
ทั้งด้าน ผู้เรียน ด้านครูและบุคลาการทางการศึกษา และด้านการบริหารจัดการ  โดยความร่วมมือของทุกภาค
ส่วน  แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ตามกลยุทธ์ของโรงเรียน  จึงมีการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการดังนี้ 
 
 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งานวิชาการ 

1.โครงการพัฒนาหลักสูตร สุวิมล  จุฬาภรณ์  อรนิตย์ 
๒.โครงการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สุวิมล  เครือวัลย์  อรนิตย์ 
๓.โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนร่วม พิมพ์ริกา ฉวีวรรณ 
๔.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดชุมชน โสภินันท์    สุกัลยา ปริตา 
๕.โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว มณีฉาย  สิทธิเดช 
๖.โครงการพัฒนางานทะเบียน สุกัลยา สุวิมล จุฬาภรณ์ ปริตา 
๗.โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ธิดารัตน์  สุวิมล   ฉววีรรณ 
๘.โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ นิภาวรรณ ฉวีวรรณ  ชาญยุตย์  สุกัญญา 
๙.โครงการพัฒนางานลูกเสือ-เนตรนารี สิทธิเดช  ฉวีววรรณ อรนิตย์ ธีระพันธ์ 
๑๐.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สุกัญญา วาสนา พรพนา ภัทรวัตต์ 
๑๑.โครงการกีฬาสานสัมพันธ์พ่อแม่ลูกระดับปฐมวัย ภัทรวัตต์ วาสนา  สุกัญญา พรพนา  
๑๒.โครงการจัดซื้อสื่อปฐมวัย พรพนา สุกัญญา วาสนา  ภัทรวัตต์ 
๑3.โครงการสื่อการเรียนการสอน วาสนา ขนิษฐา 
๑4.โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมปฐมวัย ภัทรวัตต์ วาสนา  สุกัญญา พรพนา 
งานบุคลากร 
1๕.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ชาญยุตย์  อรนิตย์  นริศรา 
๑๖.โครงการจ้างครูผู้สอน ชาญยุตย์  อรนิตย์  ขนิษฐา   

๑๗.โครงการนิเทศการศึกษา 
สุวิมล  วาสนา ฉววีรรณ 
ชาญยุตย์ สิทธิเดช 

1๘.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อรนิตย์ นริศรา  เครือวัลย์ 
๑๙.โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ อรนิตย์   จินตนา 
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งานบริหารงบประมาณ 
20.โครงการพัฒนาระบบ ICT  สุภาพร  ธีระพันธ์ พิมพ์ริกา นริศรา  
21.โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สิทธิเดช สุกัญญา ธีระพันธ์ 
งานบริหารทั่วไป 
๒๒.โครงการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา สุวิมล  ขนิษฐา พิมพ์ริกา 
๒๓.โครงการประกันคุณภาพ สุวิมล เครือวัลย์  อรนิตย์ สุกัญญา  
2๔.โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ธัญญา  สุกัลยา พิมพ์ริกา 
2๕.โครงการตรวจสอบภายใน ชาญยุตย์  ฉวีวรรณ 
2๖.โครงการสัมพันธ์ชุมชน ฉวีวรรณ  พรพนา 
๒๗.โครงการระบบดูแลนักเรียน ฉวีวรรณ  พิมพ์ริกา 
๒๘.โครงการส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียน มณีฉาย  สุกัญญา  เครือวัลย์ นริศรา โสภินันท์ 
๒๙.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ขนิษฐา   ปริตา  พรพนา 
๓๐.โครงการปัจฉิมนิเทศ สุกัญญา วาสนา พรพนา ภัทรวัตต์ 
๓๑.โครงการอุปกรณ์สนามเด็กเล่น  สุกัญญา วาสนา   พรพนา ภัทรวัตต์ 
3๒.โครงการโรงเรียนคุณธรรม อรนิตย์   นริศรา  เครือวัลย์ 
3๓.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เครือวัลย์ นิภาวรรณ   โสภินนัท์ 
3๔.โครงการสภานักเรียน สุกัลยา สุวิมล นิภาวรรณ  เครือวัลย์ 
๓๕.โครงการธนาคารโรงเรียน นิภาวรรณ  ปริตา นริศรา 
๓๖.โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย แพรวพรรณ พิมพ์ริกา  ปริตา  
๓๗.โครงการดนตรี-นาฏศิลป์ ปรติา โสภินันท์   
๓๘.โครงการน้ำดื่มโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ธีระพันธ์ สิทธิเดช ธัญญา  
๓๙.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉวีวรรณ  อรนิตย์  สุกัญญา 
๔๐.โครงการโรงเรียนสุจริต นริศรา  อรนิตย์  เครือวัลย์ 
4๑.โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย วาสนา  สุกัญญา พรพนา ภัทรวัตต์ 
๔๒.โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สุวิมล ขนิษฐา 
๔๓.โครงการหม่อนไหม นริศรา สุกัลยา แพรวพรรณ 
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ปัจจัยความสำเร็จ 
 1. ผู้บริหารครูและบุคลากรให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เน้น
การทำงานแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการพัฒนาที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 ๒. โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
 ๓. ประสานงานให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดโครงการ กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ตัวชี้วัดโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ 
 
กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ 
 ๑. จัดทำโครงสร้างการบริหารจัดการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน พร้อมกำหนด
บทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 ๒. ประชาสัมพันธ์สื่อสารทิศทางองค์กร โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นและ
เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงานอื่นๆ ให้บุคลากรทุกระดับและเข้าใจตรงกัน 
 ๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือกำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 4. ดำเนินงาน กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 
 ๕. ตรวจสอบติดตามและประเมินผลเพ่ือให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนด 
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ปฎิทินปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน หมายเหตุ 
เปิดภาคเรียน พฤษภาคม  
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
ประชุมครู/บุคลากรประจำเดือน สัปดาห์แรกของเดือน  
วันวิสาขบูชา 16 พฤษภาคม  
นิเทศภายใน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ก.ค.,ก.ย.,

ธ.ค.,ก.พ. 
 

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง พ.ค.,พ.ย.  
วันไหว้ครู สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน  
รายงานจำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 10 มิถุนายน  
ครู/บุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงาน ปีการศึกษาละ 1-2 ครั้ง  
ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ม.1-3 กรกฎาคม  
ประเมินแผนการจัดการเรียนของบุคลากร พฤษภาคม/พฤศจิกายน  
กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทย 26 มิถุนายน  
กีฬาสี กรกฎาคม  
ปิ่นโตคุณธรรม ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ม.1-3 กรกฏาคม  
แห่เทียนพรรษา 12 กรกฏาคม  
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 13 กรกฏาคม  
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 14 กรกฏาคม  
เยี่ยมบ้านนักเรียน กรกฎาคม - สิงหาคม  
แข่งขันทักษะวิชาการ สิงหาคม-กันยายน  
อบรมคุณธรรมจริยธรรม  สิงหาคม-กันยายน  
จัดกิจกรรมวันแม่ สิงหาคม  
ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 กันยายน  
ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% กันยายน  
ประกาศส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% กันยายน  
รับคำร้องนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% กันยายน  
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1 กันยายน  
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ม.1-3 กันยายน  
ประเมินคุณภาพภายใน ตุลาคม  
ทัศนศึกษา ตุลาคม  
ปิดภาคเรียนที่ 1 ตุลาคม  
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน หมายเหตุ 
เปิดภาคเรียนที่ 2 1 พฤศจิกายน  
วันวชิราวธุานุสรณ์ วันมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน  
ส่งผลสอบแก้ตัว ธันวาคม  
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

5 ธันวาคม  

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ธันวาคม  
รายงานควบคุมภายใน ธันวาคม  
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ธันวาคม  
ประกาศผลการดำเนินการสอบแก้ตัวนักเรียนตามมติกรรมการ มกราคม  
วันเด็ก สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

มกราคม 
 

วันครู 16 มกราคม  
สอบ NT,O-NET ป.3,ป.6 และม.3 กุมภาพันธ์  
ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% กุมภาพันธ์  
ประกาศส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% กุมภาพันธ์  
รับคำร้องนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% กุมภาพันธ์   
สอบ LAS ป.2 ป.5 ม.2 กุมภาพันธ์-มีนาคม  
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2  ม.1-3 กุมภาพันธ์  
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 10-11 มีนาคม  
ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 16-20 มีนาคม  
ประกาศผลการเรียนปลายปีระดับประถมศึกษา  
ปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับมัธยมสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 

31 มีนาคม  

รับสมัครนักเรียน ม.1 1-31 มีนาคม  
ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 มีนาคม  
ประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 26-31 มีนาคม  
ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 มีนาคม  
ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 มีนาคม  
ครู/บุคลากร จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ
สถานศึกษา (SAR) 

1-10 เมษายน  

เสนอรายงานการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา 
(SAR) ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
เห็นชอบ 

เมษายน  

ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา (SAR) 
ต่อต้นสังกัด 

เมษายน  

ประชุม ครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาเพ่ือวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษาหน้า 

เมษายน-พฤษภาคม  
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