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 สืบเนื่องจากกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๓ 

หมวด ๒ ข้อ ๑๔ กำหนดให้สถานศึกษา “จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในด้วยการกำหนดมาตรฐาน

การศึกษาของศึกษาและจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา” ดังนั้นเพื่อเป็น

การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต้นสังกัดและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา จึงได้จัดทำ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบ ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาช่วงระหว่าง ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๘       

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรและผู ้ม ีส ่วนเก ี ่ยวข้องทุกท่านที ่ให้                     

ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้จะเป็นเครื ่องมือและแนวทางในการผลักดันกลยุทธ์ตามแผนปฏิรูป

การศึกษาทศวรรษที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีภาพความสำเร็จ คือ “ผู้เรียนเป็นคนดีท่ีมีความรู้และอยู่ร่วมกันในสังคม

ได้อย่างมีความสุข” 

 

 

          (นายทองพูน พิผ่วนนอก)                (นางสาวกาญจนา เกตุเวชช์)         

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา  ต้ังอยู่หมู่ท่ี 7 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สังกัดเครือข่ายสวี1 

(ภูผา-นาสัก)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเนื้อที่ 28 ไร่   
80 ตารางวาโดยกรมป่าไม้อนุญาตให้สร้างเป็นโรงเรียน 
 
 ประวัติโรงเรียน   

โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2521 นำโดยนายผวน  ศิลปศร  นายบุญชู  จันทร์กระจ่าง   
และชาวบ้านไทยพัฒนา เพื่อลูกหลานของผู้ย้ายถิ่นจากทุกภาคของประเทศไทยได้เล่าเรียน ซึ่งไม่มีโรงเรียน
ใกล้เคียงเลย  ทำการเปิดสอนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1และ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยชาวบ้านจ้างบุคคลท่ีมี
ความรู้มาสอนกันเอง ทางราชการไม่ได้มารับผิดชอบ  อาคารเรียนสร้างเป็นอาคารชั่วคราว มุงสังกะสี ฝาไม้
กระดาน  พื้นซีเมนต์ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว24เมตร 

เด ือนพฤษภาคม พ .ศ .2525ทางราชการเข ้ามารับผ ิดชอบและให ้ เป ็นสาขาของโรงเรี ยน 
วัดนาสัก ชื่อว่า โรงเรียนวัดนาสักสาขาบ้านไทยพัฒนา ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 18 กิโลเมตร ทำให้การรับ
นักเรียนได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและส่งครูมาช่วยสอน 1 คนคือ นายฉกรรจ์  บุญมี 

ปี 2526 ทาง สปจ.ชุมพรได้ใหง้บประมาณมาซ่อมแซมอาคารช่ัวคราวให้ขยายขึ้นเพื่อรองรับนักเรียน
ท่ีเพิ่มมากขึ้นทุกปี 

ปีการศึกษา 2530 ทางราชการอนุญาตให้ต้ังเป็นโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ไม่เป็นสาขาของโรงเรียน 
วัดนาสัก มีนายฉกรรจ์  บุญมี ทำหน้าท่ีเป็นครูใหญ่ไปก่อนและให้ครูมาเพิ่มอีก 3 คน รวมมีครู 4 คน นักเรียน
ประมาณ 180 คน จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ช้ัน ป. 1 – ป. 6 มี 8 ห้องเรียน 

ปีการศึกษา 2531  สปจ.ชุมพร  ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26จำนวน
1หลัง5ห้องเรียน  สร้างส้วมแบบ  สปช.601/26จำนวน 1 หลัง 4ท่ีนั่ง สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.30พิเศษ 1 
ชุด 4 ถัง และสร้างเรือนเพาะชำแบบ พ.1 จำนวน 1 หลัง และในปีการศึกษา 2531 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นถึง 
212  คน  จัดเป็นห้องเรียนได้  8 ห้องเรียน  และมีครูมาเพิ่มอีก 1 คน  มาทำหน้าท่ีครูใหญ่ คือ นายสุนทร  
ธนะไชย จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2531 ทางสปจ.ชุมพร ได้มีคำส่ังให้นายเกรียงศักด์ิ  อิสริยานนท์มาทำหน้าท่ี
เป็นครูใหญ่จนถึงปัจจุบันนี้ 

ปีการศึกษา 2532 สปจ.ชุมพรได้ให้งบประมาณมาสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบสปช .202/26 
จำนวน1 หลัง และให้ครูมาเพิ่มอีก2 คน เนื่องจากมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น 

ปีการศึกษา 2533 ทาง สปจ.ชุมพรให้งบประมาณมาสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26   
จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน สร้างส้วมแบบสปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ท่ีนั่ง ท้ังนี้เพราะนักเรียนเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี 

ปีการศึกษา  2537  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษาได้  
ทางโรงเรียนจึงประกาศรับเด็กวัย 4 – 5ปี เข้าเรียนในชั้นอนุบาล 1 – 2 มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนเป็น
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จำนวนถึง 130 คน  รวมในปีการศึกษา  2537  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงช้ัน 
ป.6 มีนักเรียน 340 คน จัดเป็นห้องเรียนได้ 12 ห้องเรียน มีครูท้ังหมด  10 คน 

ปีการศึกษา 2538 ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน ต้องการให้โรงเรียนเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ทางโรงเรียนจึงได้เสนอเรื ่องขอเปิดสอนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นไปยังต้นสังกัด  และได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ให้
เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้  แต่ให้ดำเนินการเปิดสอนในปีการศึกษา 2539  เป็นต้นไป 

ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 จำนวน 45 คน  รวมมี
นักเรียนท้ังหมดในปีการศึกษา 2539 จำนวน 450 คน ทาง สปจ.ชุมพร  ได้จ้างครูจ้างสอนรายเดือนช่ัวคราว
มาให้ 4 คน จัดเป็นห้องเรียนได้ 18 ห้องเรียน  มีอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก1 หลัง 4 ห้องเรียน และในปีการศึกษา
2539 โรงเรียนได้เข้าสู ่โครงการปฏิรูปการศึกษา ทำให้ได้งบประมาณด้านห้องปฏิบัติการ 3 ห้องพร้อม
อุปกรณ์ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ป ีการศ ึกษา2540สปจ .ช ุมพรได ้ ให ้ งบประมาณสร ้างอาคาร เร ียนแบบ สปช .105/29   
1 หลัง 5 ห้องเรียน และปีงบประมาณ2541 ได้รับงบต่อเติมมาอีก 3 ห้องเรียน ในอาคารหลังนี้เนื่องจากมี
นักเรียนเพิ่มขึ้นตั้งแต่อนุบาล ถึง ม. 3 จำนวน 590 คน  และมีครูรวม20คน 
 ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้ร่วมกับชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรยีน
และผู้นำชุมชน พัฒนาการศึกษาในทุกๆด้านก้าวหน้าตลอดมา 

 ปีการศึกษา2543มีจำนวนนักเรียน587คนข้าราชการครู17คนครูจ้างสอนรายเดือน   
5 คน ขาดครู 7 คน ตามเกณฑ์ ก.ค. ซึ่งต้นสังกัดจะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูให้ต่อไป และปี 2543 นี้  
ทางโรงเรียนพร้อมด้วยชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนได้ร่วมกันจัดหางบประมาณ  มาสร้างห้องประชุมของ
โรงเรียน สำหรับนักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ได้เป็นเงินจำนวน 
260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ทางอบจ.ชุมพร ให้งบสนับสนุนมาสมทบอีก  140,000  บาท  
(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) สร้างห้องประชุมได้ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 33 เมตร เสร็จเรียบร้อย  ใช้
ประโยชน์ ท้ังเป็นห้องประชุมและโรงอาหารได้เป็นสัดส่วน และเป็นระเบียบระบบ 
 ปีการศึกษา2544 นักเรียนมีจำนวนเพิ ่มขึ ้นถึง 630 คนตั ้งแต่ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3  ซึ่งโรงเรียนบริหารจัดการ  โดยสนับสนุนอุปกรณ์  เครื่องเขียน  แบบเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  อาหาร
กลางวัน อย่างมีประสิทธิภาพจากงบเงินอุดหนุนการศึกษา รายหัวนักเรียน  พร้อมกับพัฒนาบริเวณ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้เป็นตัวแทนของเครือข่ายนาสักพัฒนา  ในการใช้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1ของช่วงชั้น ท่ี  
1,2,3  ตามลำดับ  โรงเรียนดำเนินการพัฒนาการศึกษา ไปตามเป้าหมายโดยเน้นห้องปฏิบัติการสำหรับ
นักเรียน  630 คน  ได้แก่  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องวิทยาศาสตร์  และห้องคอมพิวเตอร์  ซึ่งโรงเรยีน
ร่วมกับชุมชนจัดหาทุนมาซื้อให้  15  เครื่อง  (เป็นเครื่องมือสอง)  เป็นเงิน  105,000  บาท(หนึ่งแสนห้าพัน
บาทถ้วน)    และปีการศึกษา  2545  นี้  ทางโรงเรียนยังขาดแคลน  อัตรากำลังครู  เช่นเดิม  ถึง  8  อัตรา  
เพราะนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี  แก้ไขปัญหาโดยรวมนักเรียนจาก 2 ห้อง  เป็น 1 ห้อง  ของนักเรียนที่มีช้ัน
เรียนไม่เกิน  50  คน   
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 ปีการศึกษา  2546  มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น  635  คน  ต้ังแต่ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีท่ี 
3  จัดเป็นห้องเรียนได้  22  ห้องเรียน  มีครู  20  คน  ครูจ้างสอนช่ัวคราวรายเดือน  6  คน  นักการภารโรง  
1 คน  พัฒนาการศึกษาตามแผนงานโครงการท่ีร่วมกันกำหนดไว้  โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็น
สำคัญ  ส่งเสริมการเรียนรู้ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ภายใน  ภายนอก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของระดับประถม
อยู่ในระดับกลาง  ระดับมัธยม  ม. 1- ม. 3  พัฒนา  ระดับค่อนข้างดี  และปี  2546  นี้  โรงเรียนร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้   จัดทำโครงการห้องสมุดท่ีได้มาตรฐานสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้า
ให้กับนักเรียน  ครู  บุคลากร  และประชากรในท้องถิ่น  โดยกำหนดเป็นอาคารสองช้ัน  ขาดกว้าง  10  เมตร  
ยาวประมาณ  20  เมตร  และระดมทุนเป็นเงิน  170,000  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 ปีการศึกษา  2547  จำนวนนักเรียนยังคงระดับเดิม  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3  มี
จำนวน  637  คน  ครู  20  คน  ครูจ้างสอน 6  คน  เท่าเดิม  การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นนักเรียนได้คิด  
ได้ปฏิบัติงานท่ียึดนักเรียนเป็นสำคัญ  โครงการท่ีเน้นคือระดมทุน  เพื่อสร้างห้องสมุดโรงเรียน  ซึ่งทางโรงเรียน
และชุมชนร่วมจัดหาสะสมไว้ต่อเนื่อง  และจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก  3  เครื่อง 
 ปีการศึกษา  2548  จำนวนนักเรียนเพิ่มสูงขึ ้นมีจำนวน  645  คน  จัดเป็นห้องเรียนได้  22  
ห้องเรียน  มีครู  22  คน  พนักงานราชการ (ครูจ้างสอนชั่วคราวรายเดือน  6  คนเดิม)  ปรับเป็นตำแหน่ง
พนักงานราชการ  6 คน  ตามเกณฑ์  อัตราครูของ ก.ค.ศ.  ยังขาดอีก  8  อัตรา 
 งานโครงการดำเนินการต่อเนื่องจากปีการศึกษา  2547  และมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่นักเรียนมี
ส่วนร่วมและการเรียนรู้  จากแหล่งเรียนรู้ภายใน  ภายนอก  ส่วนโครงการสร้างห้องสมุดของโรงเรียนนั้นได้
ร่วมกันจัดหาทุนไว้ต่อเนื่อง  เช่น  จากการจัดงานประจำปีของโรงเรียน ทอดผ้าป่า  เป็นต้น 
 ปีการศึกษา  2549  จำนวนครู  21  คน  พนักงานราชการ  6 คน  จำนวนนักเรียนลดจากปี  
2548  เหลือ  635  คน   จัดเป็นห้องเรียน  ตั ้งแต่ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที ่ 3   ได้  22  ห้อง  
ดำเนินการพัฒนาการศึกษาตามแผนงาน/โครงการต่อเนื่องจากปี  2548  และระดมทุนเพื่อสร้างห้องสมุด
โรงเรียนต่อเนื่อง  และกำหนดจะดำเนินการลงมือสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 
 ในปี  2550  เป็นต้นไป  ทางโรงเรียนเสนอโครงการขอสนับสนุนจาก  อบจ.ชุมพร  มาสนับสนุน
สมทบกับที่โรงเรียน  ชุมชนร่วมกันจัดหาได้  แล้วมาสร้างห้องสมุดของโรงเรียนให้แล้วเสร็จภายในปี  2550  
ตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้ได้ 
 ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้รับงบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชุมพร  โดยการสนับสนุนของ  นายอำนวย  บัวเขียว  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  นายบุญ
ธรรม  จุลใส  ประธานท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  นายจุมพล  จุลใส  ประธานสภา อบจ.
ชุมพร และนายนพพร   อุสิทธ์  สมาชิก อบจ.ชุมพร  เขตตำบลนาสัก ตำบลเขาค่าย  ให้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างห้องสมุดชุมชนโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา จำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) กับท่ี
โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาร่วมกับชุมชน องค์กรท้องถิ่นหาไว้ได้อีกจำนวน 1,208,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสน
แปดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 2,408,000 บาท (สองล้านสี่แสนแปดพันบาทถ้วน) จึงสร้างห้องสมุดชุมชน
โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550แล้วเสร็จเดือน พฤศจิกายน 2550 และทำการเปิดใช้ 
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551 นับเป็นห้องสมุดที่เพียบพร้อมสมบูรณ์สำหรับนักเรียน ครู 
บุคลากร ของโรงเรียนและเยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น และใกล้เคียง  ได้อย่างคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง และปี 
2550 วันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2550 โรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 จากสมศ. ผล
การประเมิน  สมศ.รับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เฉล่ียทุกมาตรฐาน ของปฐมวัยได้คุณภาพในระดับดีมาก  
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ในระดับประถมศึกษา–มัธยมศึกษา ได้คุณภาพในแต่ละมาตรฐานในระดับดีและดีมาก เฉลี่ยทุกมาตรฐานได้
คุณภาพระดับดี เป็นท่ีช่ืนชมพึงพอใจของทุกฝ่ายท่ีร่วมกันพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 

และในปี 2551 นี้ทางโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ได้สมัครเข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียน
พอเพียง เพื่อจัดการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติ โดยจัดทำเป็นหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน และ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกช้ันนำสอนปฏิบัติ กับจะขยายสู่ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนต่อไปด้วย 

ปีการศึกษา 2552โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาเปิดสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีจำนวน
นักเรียนทั้งหมด 588คน จัดเป็นห้องเรียนได้ 22ห้องเรียน มีข้าราชการครู 21 คน พนักงานราชการ 6 คน 
ครูจ้างสอนรายเดือนตามโครงการ SP2  2 คน เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน 1 คน เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 1 คน  ครู
จ้างสอนนักเรียนอนุบาล 1 คน (โรงเรียนจ้างเอง) พนักงานบริการ 1 คน และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีนักการ
ภารโรง 1 คน รวมทั้งส้ิน 34คน 

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวน
นักเรียนทั้งหมด 584 คน จัดเป็นห้องเรียนได้ 22 ห้องเรียน มีข้าราชการครู 19 คน และบุคลากรรวม 32 
คน และในปี 2553 นี้ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้ดำเนินการโรงเรียนดีประจำตำบลแบบรุ่นแรก 1.โรงเรียน
ของ สพป.ชพ.2 จากท่ัวประเทศท้ังหมด 182 โรงเรียนและได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการมาพัฒนา
ด้านภูมิทัศน์และซื้อครุภัณฑ์ต่างๆจำนวน 5,700,000บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)โรงเรียนดำเนินการ
เรียบร้อยตามเป้าหมายและได้รับงบประมาณ SP2จำนวน 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 จัดซื้อเป็นครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องคณิตศาสตร์ห้องวิทยาศาสตร์และห้องสมุด 
 ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนผ่านการปประเมินภายนอกรอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผ่านการประเมินโรงเรียนดีศร ีตำบล ร ุ ่นที ่  1จากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมีการพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งเน้นยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET,NT)ของ
นักเรียนช้ัน ป.3 ป.6 และ ม.3 ให้สูงกว่าปีการศึกษา 2555ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
กับการดำเนินการโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนพอเพียง ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายให้ได้ถึงร้อยละ 
90 % ของโครงการ 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๖  โรงเรียนได้รับงบประมาณในการสร้างประปาบาดาลจำนวน 1,๓๐๐,๐๐๐ บาท  
จากกรมทรัพยากรน้ำ 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้พัฒนาสถานท่ีและปรับภูมิทัศน์  ให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ของครูและนักเรียนโดยได้รับบริจาคดินถมสระจำนวน ๒ สระ  จากผู้ปกครองนักเรียนทำให้สามารถใช้
พื้นที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงเส้นทางถนนภายในโรงเรียน เพื่อให้เอื ้อต่อการ
ประสานงานและการเดินของนักเรียน  ปรับปรุงโรงอาหารให้มีความสะดวกในการประกอบการปรุงอาหารและ
บริหารนักเรียนได้อย่างพอเพียง  นอกจากนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานทรัพยากรบาดาล เขต 6 
จังหวัดตรังเพื่อแก้ปัญหาการขาดน้ำด่ืมและน้ำใช้   

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้รับงบประมาณในการสร้างประปาบาดาลจำนวน  
1,300,000 บาท จากกรมทรัพยากรน้ำ 
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 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้พัฒนาสถานที่และปรับภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ของครูและนักเรียนโดย 
 -ได้รับบริจาคหิน ดินถมสระจำนวน 2 สระจากผู้ปกครองนักเรียนทำให้สามารถใช้พื้นท่ี 
เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ของครูและนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 -ได้ปรับปรุงเส้นทางถนนภายในโรงเรียน เพื่อให้เอื้อต่อการประสานการทำงานของครู 
 -ได้พัฒนาปรับปรุงโรงอาหารให้มีความสะดวกในการประกอบปรุงอาหารและบริการนักเรียนได้อย่าง
เพียงพอ 
 -ปรับปรุงพื้นท่ีสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักเรียน 
 -ก่อตั้งศูนย์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 1 ศูนย์ เพื่อใช้ประกอบความรู้เพิ่มเติมให้แก่นักเรียน 
 -ปรับปรุงพัฒนาสหกรณ์ไทยพัฒน์ เพื่อจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน  
 -มีการจัดต้ังธนาคารโรงเรียนเพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการออม สะสมเงิน ประหยัด รู้จักคุณค่า 
 -ปรับปรุงสำนักงานเพื่อรองรับการพัฒนา เน้นการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 -ขุดบ่อบาดาล 1 บ่อโดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานทรัพยากรบาดาล เขต 6 จังหวัดตรัง 
เพื่อแก้ปัญหาการขาดน้ำด่ืมและน้ำใช้ 
 -ปรับปรุงห้องส้วมให้ใช้ประโยชน์ได้ 
 -ส่งเสริมพัฒนาการกีฬา ดนตรี แก้ปัญหายาเสพติดอย่างเข้ม โดยทำเป็นโครงการ ‘โรงเรียนสีขาว’ 
และมีการพัฒนาการเรียนการสอนมุ่งเน้นยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้พัฒนาสถานที่และปรับภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ของครูและนักเรียนโดย 

-มีการจัดซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและโรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้มีการปรับปรุงอาคารโรง
อาหารเพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่พร้อมใช้สำหรับการรับประทานอาหารกลางวันและยังมีการปรับโครงสร้าง
หลังคาเมทัลชีทหน้าอาคารห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆได้นอกจากนี้โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา
ได้จัดงานประจำปีเพื่อเป็นการระดมทุนในการสร้างหอพระได้จำนวนเงิน 750,000 และสร้างลานกิจกรรม
บริเวณริมสนามฟุตบอลเพื่อเป็นท่ีนั่งพักผ่อนของนักเรียนและผู้ปกครองท่ีเข้าติดต่อราชการ 
 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงโครงหลังคากันสาดและเทพื้นขัดมัน บริเวณหน้า
อาคาร 102/26 จำนวน 1 หลังเพื่อป้องฝนสาดให้กับนักเรียนช้ัน ป.4-6 ท่ีอยู่ในอาคาร 
 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.102/26 จำนวน 1
หลัง ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการเปล่ียนโครงหลังคาเป็นหลังคาแมททัลซีสและสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 
ใต้ถุนโล่งจำนวน 1 หลัง 
 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการต่างๆของ
นักเรียนระดับปฐมวัย 
 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์สมาร์ททีวีเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนจำนวน๑๐เครื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 
 ปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนได้จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการต่างๆของ
นักเรียนระดับปฐมวัย 
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แผนท่ีโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ช่ือ นางสาวกาญจนา  เกตุเวชช์ 
  โทรศัพท์ ๐๘๑๗๘๗๙๘๐๘ e-Mail   kung.bsu@hotmail.com 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาบริหารการศึกษา 
  ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่วันท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน  
  เป็นเวลา ๗ ปี 

2.2  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   -   คน (ถ้ามี)  
 
3. ข้อมูลนักเรียน  
 3.1 จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน493คน 
 3.2 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 493 คน จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
 

ระดับช้ันเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง 
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  
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3.3 จำนวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ 
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)          476 คน  คิดเป็นร้อยละ  96.35 
3.4 จำนวนนักเรียนท่ีมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 476 คน  คิดเป็นร้อยละ  96.35 
3.5 จำนวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม           17 คน  คิดเป็นร้อยละ  3.44 
3.6 จำนวนนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ                     - คน  คิดเป็นร้อยละ     
3.7 จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ              - คน  คิดเป็นร้อยละ   -  
3.8 จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ            - คน        คิดเป็นร้อยละ   - 
3.9 จำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน)           18 คน      คิดเป็นร้อยละ   3.64 
3.10 อัตราส่วนครู :  นักเรียน =  1  :  20 
3.11 จำนวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  476 คน  
คิดเป็นร้อยละ 96.35 
3.12 จำนวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง476  คน คิดเป็นร้อยละ 96.35  
3.13 จำนวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน   476   คน  คิดเป็นร้อยละ  96.35 
3.14 จำนวนนักเรียนท่ีทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกประเทศ   476 คน  
คิดเป็นร้อยละ96.35  
3.15 จำนวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ำเสมอ 476 คน คิดเป็นร้อยละ96.35   
3.16 จำนวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีกำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  
476คน คิดเป็นร้อยละ  96.35 
3.17 จำนวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีกำหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา  476 คน คิดเป็นร้อยละ 96.35  
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 4.1 ครูประจำการ 
 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชาเอก 

 
สอนวิชา/

ช้ัน 

จำนวน
ครั้ง/
ช่ัวโมง
ท่ีรับ
การ

พัฒนา
ต่อป ี

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

 

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

3 นางฉวีวรรณ  พรหมขจร 46 10 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ศศ.ม. บริหารการศึกษา ประจำช้ัน  

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

ศึกษา 
ประจำช้ัน  

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

33 4 ครู ศษ.บ 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

ประจำช้ัน 
 

16 นางสาวสุวิมล   สีแซก ๓4 5 ครู วทบ. จุลชีววิทยา ประจำช้ัน  

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

วิชัยดิษฐ 
35 3 ครู บธ.บ. ธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 
ประจำช้ัน  



๑๐ 

 

 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชาเอก 

 
สอนวิชา/

ช้ัน 

จำนวน
ครั้ง/
ช่ัวโมง
ท่ีรับ
การ

พัฒนา
ต่อป ี

20 นางสาวภัทรวัตต์  เปรมปรีย์                                        ๓๙ ๑๕ ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ประจำช้ัน 
 

 

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

ศึกษา 
ประจำช้ัน  

 
4.2 พนักงานราชการ 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 

 
สอนวิชา/
ช้ัน 

จำนวน
ครั้ง/ช่ัวโมง
ท่ีรับการ
พัฒนาต่อปี 

1 นางสาวพรพนา  สุขแก้ว ๔3 21 พนักงาน
ราชการ 

ม.6 อังกฤษ-ฝรั่งเศส ประจำช้ัน  

 
4.๔ เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 

อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 

 
สอนวิชา/
ช้ัน 

จำนวน
ครั้ง/
ช่ัวโมงท่ี
รับการ
พัฒนา
ต่อป ี

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

 
จำนวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก    23  คน   คิดเป็นร้อยละ   92 
จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด    ๒ คน    คิดเป็นร้อยละ   8 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
 

สอนวิชา/
ช้ัน 

จำนว
นครั้ง/
ช่ัวโมง
ท่ีรับ
การ
พัฒนา
ต่อป ี

1 นางสาวอริศรา แสนรักษา ๒๔ - - ค.บ. ภาษาอังกฤษ ประจำช้ัน - 
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5. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนชนบท  ประชากรย้ายถิ่นมาจากต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ 

จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา  ชัยภูมิ ศรีษะเกษ  บุรีรัมย์  สุรินทร์ และ
อุบลราชธานี  ภาคเหนือ จากจังหวัดพะเยาว์ ภาคกลางจากจังหวัดเพชรบูรณ์  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  
ภาคใต้จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  ส่วนคนท้องถิ่นเดิมมีประมาณ ร้อยละ  15  ประชากรทุก
ภาคที่มาอยู่นี้นับถือศาสนาพุทธ  ด้วยกันทั้งสิ้น  ในการสร้างที่อยู่อาศัยในที่ทำกินของตนเอง  ดังนั้นการอยู่
ร่วมกันเป็นกลุ่มจึงสะดวกในการติดต่อส่ือสาร การไปมาหาสู่กัน การจัดกิจกรรมต่างๆ  แต่ละหมู่บ้านจะมีผู้นำ
กลุ่ม เป็นที่เคารพนับถือซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมา ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ชุมชนท่ี
ประชากรหลากหลายท้องถิ่นมาอยู่ร่วมกันไม่ได้สร้างปัญหาในการปกครองและพัฒนาท้องถิ่นแต่อย่างใด  ทุก
กลุ่มให้ความร่วมมือด้วยดีต่อส่วนรวม โดยเฉพาะต่อโรงเรียนและวัด  ชุมชนสนใจต่อการศึกษาเป็นอย่างดี  ส่ง
บุตรหลานให้เข้าเรียนในเกณฑ์ภาคบังคับถึง 100 % และยังมีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมพัฒนาอาชีพ พัฒนา
สังคม พัฒนาชีวิต ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีประชากรประมาณ5,600 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน 
ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,ศูนย์หมู่บ้าน หมู่7สำนักสงฆ์บ้านไทยพัฒนา(สาวเอ้)วัดถ้ำทิพย์ปรดีา  
อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกรรมส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จัก
โดยท่ัวไป คือประเพณีไทยภาคอีสานประเพณีไทยภาคใต้ประเพณีไทยภาคเหนือประเพณีไทยภาคกลาง 
 5.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาชีพหลักคือ เกษตรกรรมส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 50,000 บาท จำนวนคนเฉล่ีย
ต่อครอบครัว 4 คนประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู ้จักโดยทั่วไป คือประเพณีไทยภาคอีสาน , 
ประเพณีไทยภาคใต้,ประเพณีไทยภาคเหนือ , ประเพณีไทยภาคกลาง 
 5.3 โอกาสของโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาอยู่ในเขตปกครองท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือกับโรงเรียนในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) และจากชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนร่วมมือ
พัฒนาการศึกษาสู่วิสัยทัศน์เป้าหมาย ซึ่งดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย 
 5.4 ข้อจำกัดของโรงเรียน 
   ครอบครัว โดยบิดา – มารดา หรือผู้ปกครองต้องไปประกอบอาชีพนอกบ้าน นักเรียนต้องอยู่ตามลำพังบา้ง 
และอยู่กับปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา ส่งผลให้การเรียนของนักเรียนท่ีบ้านขาดการดูแลส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
 5.5  การคมนาคม 
 ระยะทางระหว่างโรงเรียนบ้านไทยพฒันากับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
  1.  ท่ีว่าการอำเภอสวี     ระยะทาง  35กิโลเมตร 
  2.  ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร    ระยะทาง  80กิโลเมตร 
  3.  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต  2 ระยะทาง  45  กิโลเมตร 
  4.  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก    ระยะทาง  15กิโลเมตร 
 การคมนาคมจากบ้านนักเรียนมายังโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 

 1.  เป็นถนนลาดยาง 
 2.  เส้นทางเป็นเนิน เป็นห้วย ลูกเขา 
 3.  นักเรียนเดินเท้า  รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถรับส่งนักเรียน 
 4.  ผู้ปกครองหรือญาติมาส่ง 
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6. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาจัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สำหรับหลักสูตรสถานศึกษาตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงใน
ตารางต่อไปนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

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

⚫ กลุ่มสาระการเรียนรู้  

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.) 

ประวัตศิาสตร ์ 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.) 

⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

⚫ รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม   ตาม

ความพร้อมและจุดเน้น 
ปีละไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียน 
ทั้งหมด 

ไมน่้อยกว่า  1,000 ชั่วโมง/ปี ไมน่้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี 

 

จำนวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนท้ังปี ระดับประถมศึกษาไม่น้อยกว่า1,000 ช่ัวโมง/ปี 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นไม่น้อยกว่า 1,200  ช่ัวโมง/ปี 
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แผนการเรียน / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
ภาษาต่างประเทศ 

       
๗. การบริหารจัดการศึกษา 
 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้านได้แก่ด้านการบริหารวิชาการด้านการ
บริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารท่ัวไป โดยผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/
เทคนิคการบริหารแบบ การพัฒนาตามกระบวนการ P D C A 
 

แผนภูมิ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
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แผนภูมิ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน(ต่อ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านนโยบายและแผนงาน โครงการพิเศษ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล 

 

กิจกรรม ธุรการ หลักสูตร แผนปฏิบัติการ เศรษฐกิจพอเพียง บรรจุ/แต่งต้ัง 

 

อาหารกลางวัน การเงิน งานทะเบียน แผนกลยุทธ์ ดนตรี/นาฏศิลป์ วินัย 

 

สหกรณ ์ พัสดุ ห้องสมุด แผนใช้จ่ายงบประมาณ น้ำด่ืมสะอาด ความดี/ชอบ/วันลา 

 

สภานักเรียน ตรวจสอบภายใน แข่งขันทักษะ รายงานโครงการ หัตถกรรมชุมชน เครื่องราชย์ 
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ด้านการบริหารวิชาการ ด้านนโยบายและแผนงาน โครงการพิเศษ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล 

 

กิจกรรม ธุรการ เด็กพิเศษเรียนร่วม ระบบประกันคุณภาพ ป้องกันยาสเสพติด พัฒนาบุคลากร 

 

งานปกครอง ประชุม พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารโรงเรียน กองทุน 

 
งานอนามัย อาคารสถานที่ 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  พร้อมส่งเสริมสุข
ภาวะ เพิ่มการใช้ส่ือเทคโนโลยี  มีวิถีพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  โดยความร่วมมือ
ของทุกฝ่าย  
พันธกิจ 
1.  จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.  จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสนับสนุนให้มีคุณภาพ 

     และได้มาตรฐาน 
 3.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.  จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เป็นศูนย์บริการเรียนรู้ ค้นคว้าของบุคลากร  

     นักเรียนและชุมชน 
 5.  จัดการศึกษาโดยส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรท้องถิ่น 
 6.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ตามศักยภาพของตนและนำหลักเศรษฐกิจ 

     พอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 7.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม วัฒนธรรมประชาธิปไตย รักความเป็นไทย ดำรงตนเป็น 

     พลเมืองท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าหมาย 
1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ 

 2.  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
ของตน 
 3.  ธำรงวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทยไว้สืบไป 
 4.  สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีดี  เอื้อต่อการเรียนรู้  และส่งเสริมสุขภาพของผู้เรียนและ
บุคลากร 
 5.  บุคลากรมีความรู้  ทักษะในด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
 6.  มีแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษาสำหรับผู้เรียนได้ศึกษาแลค้นคว้า 
 7.  ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรูโ้ดยการคิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น ให้เกิด
ลักษณะ 

     เป็นคนดี  เก่ง  และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 8.  บุคลากร นักเรียนในสถานศึกษา และชุมชน มีความรู้ ทักษะกระบวนการด้านอาชีพ 
และ 

     นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 



๑๘ 

 

 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 วิถีพอเพียง การออม ภูมิคุ้มกัน 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ภูมิทัศน์ร่มรื่น สะอาด สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การจัดการศึกษา 

กลยุทธ์  ระดับสถานศึกษา 
 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา  ได้คุณภาพมาตรฐาน 
กลยุทธ์  ระดับแผนงาน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  
   และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิธีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็ม 

ตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรม 

  
การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย 
  

อำนาจ ทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
 ภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 
 

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.โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรว่ม 1(1.1.5) 3(3.5) 
4.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดชุมชน 2(2.6) 
5.โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว 3(3.2) 
6.โครงการพัฒนางานทะเบียน 2(2.2) 
7.โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนบ้านไทย
พัฒนา 

2(2.5) 

8.โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 3(3.2) 
9.โครงการพัฒนางานลูกเสือ-เนตรนารี 3(3.1) 
๑0.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 1(1.1.2) 
๑1.โครงการกีฬาสานสัมพันธ์พ่อแม่ลูกระดับ
ปฐมวัย 

1(1.1.2) 

12.โครงการจัดซื้อส่ือปฐมวัย 1(1.1.2) 
13.โครงการส่ือการเรียนการสอน 1(1.1.2) 
14.โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมปฐมวัย 1(1.1.2) 

งานบุคลากร 
15.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2(2.2) (2.4) (2.6) 
๑6.โครงการนิเทศการศึกษา 2(2.4) 3(3.5) 
17.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 1(1.2.1) (1.2.2) 
18.โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธรุการ 2(2.2) 
19.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 2(2.6) 

งานบริหารงบประมาณ 
20.โครงการพัฒนาระบบ ICT 3(3.2) 
21.โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม 

2(2.5) 

งานบริหารท่ัวไป 
๒2.โครงการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา 2(2.1) 
23.โครงการประกนัคุณภาพภายใน 2(2.6) 
24.โครงการประกนัคุณภาพภายนอก 2(2.6) 
25.โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 3(3.1 
26.โครงการตรวจสอบภายใน 2(2.4) 



๒๐ 

 

 
 

งานบริหารท่ัวไป 
27.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 3(3.5) 
28.โครงการระบบดูแลนักเรียน 3(3.4) 
29.โครงการส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียน 1(1.2.4) 
30.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 1(1.1.6) 

ชื่อโครงการ มาตรฐานสถานศึกษา 
งานบริหารท่ัวไป 

๓1.โครงการบัณฑิตน้อย 1(1.1.5) 
๓2.โครงการอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 2(2.5) 
33.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 1(1.2.1) 
34.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 2(2.5) 
35.โครงการสภานักเรียน 3(3.5) 
๓6.โครงการธนาคารโรงเรียน 1(1.1.6) 
37.โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย 1(1.2.4) 
38.โครงการดนตรี-นาฏศิลป์ 1(1.2.2) 
39.โครงการน้ำด่ืมโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1(1.1.6) 
40.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

1(1.2.1) 

41.โครงการโรงเรียนสุจริต 1(1.2.1) 
42.โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย 1(1.2.2) 
43.โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 3(3.2) 
44.โครงการหม่อนไหม ่ 3(3.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 
 

 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู ้
 

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

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความ
เป็นไทย และวิธีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
2.โครงการพัฒนาหลักสูตร 
3.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดชุมชน 
4.โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมปฐมวัย 
5.โครงการพัฒนาระบบ ICT 
6.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
7.โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
8.โครงการระบบดูแลนักเรียน 
9.โครงการส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียน 
10.โครงการสภานักเรียน 
11.โครงการพัฒนางานลูกเสือ-เนตรนารี 
12.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
13.โครงการอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 
14.โครงการบัณฑิตน้อย 
15.โครงการจัดซื้อส่ือปฐมวัย 
16.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 



๒๒ 

 

 
 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 2ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความ
เป็นไทย และวิธีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม 

๑7.โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
18.โครงการธนาคารโรงเรียน 
19.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
20.โครงการดนตรี-นาฏศิลป์ 
21.โครงการน้ำด่ืมโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 
22.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
23.โครงการโรงเรียนสุจริต 
24.โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย 
25.โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนบ้านไทยพฒันา 
26.โครงการโรงเรียนคุณธรรม  
 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้
ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.โครงการนิเทศการศึกษา 
3.โครงการพัฒนาหลักสูตร 
4.โครงการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
5.โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรว่ม 
6.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดชุมชน 
7.โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว 
8.โครงการพัฒนางานทะเบียน 
9.โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมปฐมวัย 
10.โครงการพัฒนาระบบ ICT 
11.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
12.โครงการประกนัคุณภาพภายใน 
13.โครงการประกนัคุณภาพภายนอก 
14.โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 
15.โครงการตรวจสอบภายใน 
16.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
17.โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
18.โครงการระบบดูแลนักเรียน 
19.โครงการส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียน 
20.โครงการสภานักเรียน 
21.โครงการพัฒนางานลูกเสือ-เนตรนารี 
22.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 



๒๓ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้
ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

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

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.โครงการนิเทศการศึกษา 
3.โครงการพัฒนาหลักสูตร 
4.โครงการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
5.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดชุมชน 
6.โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมปฐมวัย 
7.โครงการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา 
8.โครงการพัฒนาระบบ ICT 
9.โครงการประกันคุณภาพภายใน 
10.โครงการประกนัคุณภาพภายนอก 
11.โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธรุการ 
12.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
13.โครงการตรวจสอบภายใน 
14.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
15.โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
16.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
17.โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนบ้านไทยพฒันา 
 



๒๔ 

 

 
 

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.โครงการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา 
8.โครงการพัฒนาระบบ ICT 
9.โครงการประกันคุณภาพภายใน 
10.โครงการประกนัคุณภาพภายนอก 
11.โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธรุการ 
12.โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 
13.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
14.โครงการตรวจสอบภายใน 
15.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
16.โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
17.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
18.โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
19.โครงการดนตรี-นาฏศิลป์ 
20.โครงการน้ำด่ืมโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 
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.โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
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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. ซ่ือสัตย์ สุตจริต 
 2.1 ไม่ลักขโมยส่ิงของของผู้อื่น 
 2.2 ไม่พูดโกหก และยอมรับผิดเมื่อกระทำผิด 
 2.3 มีความจริงใจและไม่เอาเปรียบผู้อื่น 
 2.4 ไม่ปกปิด ไม่ช่วยเหลือและเห็นด้วยกับผู้กระทำผิด 
 2.5 พบหรือเก็บส่ิงของผู้อื่นนำแจ้งครู/คืนเจ้าของ 
3. มีวินัย 

3.1 แต่งกายและประพฤติตนตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย และความประพฤตินักเรียน
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
3.2 ปฏิบัติตามระเบียบของห้องเรียน ของโรงเรียน ของบ้านเมือง 
3.3 ท้ิงขยะถูกท่ี และไม่ทำลายสภาพแวดล้อมของห้องเรียนในโรงเรียน ในท่ีสาธารณะ 
3.4 มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 
3.5 รู้จักเข้าแถวและปฏิบัติตามลำดับก่อนหลัง 

4. ใฝ่เรียนรู้ 
 4.1 ไม่ขาดเรียนบ่อยครั้งและเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
 4.2 ขยันและต้ังใจเรียนและรักการอ่าน 
 4.3 รู้จักค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก/ส่ือต่างๆ 
 4.4 ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติในการทำกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
 5.1 รู้จักประมาณตน 
 5.2 ประหยัดและออม 
 5.3 ช่วยเหลือ เอื้เฟื้อและแบ่งปันต่อเพื่อนต่อผู้อื่น 
 5.4 คิดเป็น คิดสร้างสรรค์และมีเหตุผล 
 5.5 ซื่อสัตย์และรู้รักสามัคคี 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 6.1 เอาใจใส่และต้ังใจมุ่งมั่นในงานท่ีทำ ท่ีรับผิดชอบจนสำเร็จ 
 6.2 มีความขยัน มีความพากเพียร 
 6.3 ไม่ละท้ิงงาน ไม่ทำงานครึ่งๆกลางๆ 
 6.4 ทำการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานได้ดีขึ้น 
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 6.5 งานมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรัยและเช่ือถือได้ 
7. รักความเป็นไทย 
 7.1 ปฏิบัติตนตามมารยาทไทน เหมาะสมกับวัยของตนได้ 
 7.2 นิยมไทย ใช้ของไทย อุดหนุนคนไทย 
 7.3 มีความรู้ บอกเล่าการเล่นของไทยได้ตามสมควรกับวัยของตน 
 7.4 มีความรู้ บอกเล่าประเพณี วัฒนธรรมประจำถิ่น ประจำภาคได้ ได้ตาสมควรกับวัยของ  
                ตน 
 7.5 รักษาและสืบทอประเพณี วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยไว้คู่ถิ่น คู่บ้านเมือง 
8. มีจิตสาธารณะ 
 8.1 รักษาความสะอาดของอาคารสถานท่ีราชการ ท่ีสาธารณะท่ัวไป 
 8.2 รักษาสภาพแวดล้อม ท่ีอยู่อาศัย ท่ีทำงานและท่ีสาธารณะ 
 8.3 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม แก่ราชการ 
 8.4 ไม่ทำลาย ขีดเขียนส่ิงของเครื่องใช้และสถานท่ีของส่วนรวม ของราชการ 
 8.5 ร่วมรักษาทรัพย์สิน สมบัติของชาติบ้านเมืองไว้สืบไป 
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รายละเอียดของแผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
       โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้กำหนดกลยุทธ์  เป้าหมาย  ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่งใช้งบประมาณพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งส้ิน 3,005,๑๐๐บาท  โดยจำแนกตามกลยุทธ์และแผนงานดังนี้
งบประมาณในภาพรวมจำแนกตามกลยุทธ์และแผนงาน 
 

ชื่อโครงการ กลยุทธ์ งบประมาณ หมายเหตุ 
งานวิชาการ    

1.โครงการพัฒนาหลักสูตร 1,2,3,4,5,6 ๓,000  
๒.โครงการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 1,3,4,6 ๒๖๐,000  
๓.โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรว่ม 1,3 ๑,000  
๔.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดชุมชน 1,2,3,4,5,6 ๑,000  
๕.โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว 1,3 ๑,000  
๖.โครงการพัฒนางานทะเบียน 1,3,5 ๕,000  
๗.โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1,3,4 ๑,๐๐๐  
๘.โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 2,3,5,6 1๐0,000  
๙.โครงการพัฒนางานลูกเสือ-เนตรนารี 1,2,3 ๕๕,๐๐๐  
๑๐.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 1 ๕,000  
๑๑.โครงการกีฬาสานสัมพันธ์พ่อแม่ลูกระดับปฐมวัย 1 ๓,๐๐๐  
๑๒.โครงการจัดซื้อส่ือปฐมวัย 1 ๒๐,๐๐๐  
๑๓.โครงการส่ือการเรียนการสอน 1 330,000  
๑4.โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมปฐมวัย 1 ๑,000  

งานบุคลากร    
15.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,3,4,5 ๖๔,๐๐๐  
๑6.โครงการนิเทศการศึกษา 1,3,4,5 ๑,000  
17.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 1,2 ๑๐,๐๐๐  
18.โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธรุการ 4,5 ๑๐,000  
19.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 4,5 ๕,000  

งานบริหารงบประมาณ    
20.โครงการพัฒนาระบบ ICT  1,2,3,4,5,6 ๗๐,000  
21.โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 1,2,3,4 ๕๐๐,000  

    

ส่วนท่ี 3 
รายละเอียดโครงการ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
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งานบริหารท่ัวไป 
๒2.โครงการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา 1,4,5 ๕,๐๐0  
๒3.โครงการประกนัคุณภาพภายใน 3,4,5 500  
๒4.โครงการประกนัคุณภาพภายนอก 3,4,5 ๕๐๐  

ชื่อโครงการ กลยุทธ์ งบประมาณ หมายเหตุ 
งานบริหารท่ัวไป    

25.โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 3,5 ๑,5๕๔,000  
26.โครงการตรวจสอบภายใน 1,3,4,5,6 500  
27.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 1,2,3,4,5,6 ๓๐,000  
๒8.โครงการระบบดูแลนักเรียน 2,3 ๓,๑00  
๒9.โครงการส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียน 2,3 ๑๐๐,๐๐๐  
30.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 1,2,3,4,5 ๑,000  
๓1.โครงการบัณฑิตน้อย 1 ๑๒,000  
๓2.โครงการอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 2 ๒๗๕,000  
33.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 1,2 ๓,000  
34.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 5 ๒,000  
35.โครงการสภานักเรียน 2,3 ๑,000  
๓6.โครงการธนาคารโรงเรียน 2 ๒,000  

๓7.โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย 

1 ๒๐,๐๐๐  

๓8.โครงการดนตรี-นาฏศิลป์ 1,2,3,5 ๓,000  
๓9.โครงการน้ำด่ืมโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 2,5 ๕๐,000  
40.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

1,2,3 ๑,000  

๔1.โครงการโรงเรียนสุจริต 2 ๑,000  
42.โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย 2 ๕00  
๔3.โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ๕ ๒,๐๐๐  
๔4.โครงการหม่อนไหม 5 ๑๐,๐๐๐  

รวมงบประมาณ  3,005,๑๐๐  
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โครงการประจำปีการศึกษา 2565 
 

ชื่อโครงการ 
งานวิชาการ 

1.โครงการพัฒนาหลักสูตร 
๒.โครงการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
๓.โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรว่ม 
๔.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดชุมชน 
๕.โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว 
๖.โครงการพัฒนางานทะเบียน 
๗.โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 
๘.โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
๙.โครงการพัฒนางานลูกเสือ-เนตรนารี 
๑๐.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
๑๑.โครงการกีฬาสานสัมพันธ์พ่อแม่ลูกระดับปฐมวัย 
๑๒.โครงการจัดซื้อส่ือปฐมวัย 
๑๓.โครงการส่ือการเรียนการสอน 
๑4.โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมปฐมวัย 

งานบุคลากร 
15.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑6.โครงการนิเทศการศึกษา 
17.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
๑8.โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธรุการ 
๑9.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

งานบริหารงบประมาณ 
20.โครงการพัฒนาระบบ ICT  
21.โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 

งานบริหารท่ัวไป 
๒2.โครงการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา 
๒3.โครงการประกนัคุณภาพภายใน 
๒4.โครงการประกนัคุณภาพภายนอก 
25.โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 
26.โครงการตรวจสอบภายใน 
27.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
๒8.โครงการระบบดูแลนักเรียน 
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๒9.โครงการส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียน 
30.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

งานบริหารท่ัวไป 
๓1.โครงการบัณฑิตน้อย 
๓2.โครงการอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 
33.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
34.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
35.โครงการสภานักเรียน 
๓6.โครงการธนาคารโรงเรียน 
๓7.โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย 
๓8.โครงการดนตรี-นาฏศิลป์ 
๓9.โครงการน้ำด่ืมโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 
40.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
๔1.โครงการโรงเรียนสุจริต 
42.โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย 
๔3.โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
๔4.โครงการหม่อนไหม 
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ส่วนท่ี 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้บรรลุอย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น
ของโรงเรียนจำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นกรอบแนวทางสู ่ความสำเร็จในการจัด
การศึกษา 
 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา  ได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาภายใต้ความร่วมมือของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ และคณะกรรมการติดตามประเมินผล
และนิเทศติดตาม  ร่วมกันประชุมวางแผน ระดมความคิด และกำหนดจุดเน้น เพื่อการมุ่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ท้ังด้าน ผู้เรียน ด้านครูและบุคลาการทางการศึกษา และด้านการ
บริหารจัดการ  โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน  แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ตามกลยุทธ์ของโรงเรียน  จึงมีการขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการดังนี้ 
 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งานวิชาการ 

1.โครงการพัฒนาหลักสูตร สุวิมล  จุฬาภรณ์  พัชรียา 
๒.โครงการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จุฬาภรณ์ สุวิมล  พัชรียา 
๓.โครงการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรว่ม พิมพ์ริกา ฉวีวรรณ 
๔.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดชุมชน โสภินันท์    สุกัลยา ปริตา 
๕.โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว มณีฉาย  สิทธิเดช 
๖.โครงการพัฒนางานทะเบียน สุกัลยา สุวิมล จุฬาภรณ์ ปริตา 
๗.โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา พัชรียา  สุวิมล   ฉวีวรรณ 
๘.โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี นิภาวรรณ ฉวีวรรณ  ชาญยุตย์  สุกัญญา 
๙.โครงการพัฒนางานลูกเสือ-เนตรนารี สิทธิเดช  ฉวีววรรณ อรนิตย์ 
๑๐.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สุกัญญา วาสนา พรพนา จันทร์ฤดี 
๑๑.โครงการกีฬาสานสัมพันธ์พ่อแม่ลูกระดับปฐมวัย วาสนา  สุกัญญา พรพนา จันทร์ฤดี 
๑๒.โครงการจัดซื้อส่ือปฐมวัย พรพนา สุกัญญา วาสนา  จันทร์ฤดี 
๑3.โครงการส่ือการเรียนการสอน วาสนา  ขนิษฐา 
๑4.โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมปฐมวัย วาสนา สุกัญญา  พรพนา จันทร์ฤดี 
งานบุคลากร 
15.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ชาญยุตย์  อรนิตย์ พัชรียา นริศรา 
๑6.โครงการนิเทศการศึกษา สุวิมล  วาสนา ฉวีวรรณชาญยุตย์ สิทธิเดช 
17.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อรนิตย์ นริศรา  เครือวัลย์ 
๑8.โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานธรุการ อรนิตย์   จินตนา 



๓๒ 

 

 
 

๑9.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ สุภาพร  พิมพ์ริกา  นริศรา 
๒0.โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมปฐมวัย สุกัญญา  วาสนา  พรพิมล  พรพนา 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหารงบประมาณ 

20.โครงการพัฒนาระบบ ICT  สุภาพร  พิมพ์ริกา นริศรา 
21.โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม สิทธิเดช สุกัญญา 
งานบริหารท่ัวไป 
๒2.โครงการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา สุวิมล  ขนิษฐา พัชรียา  จุฬาภรณ์ 
๒3.โครงการประกนัคุณภาพภายใน สุวิมล จุฬาภรณ์ พัชรียา สุกัญญา วาสนา 
๒4.โครงการประกนัคุณภาพภายนอก สุวิมล จุฬาภรณ์ พัชรียา สุกัญญา วาสนา 
25.โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ธัญญา  สุกัลยา พิมพ์ริกา 
26.โครงการตรวจสอบภายใน ชาญยุตย์  ฉวีวรรณ 
27.โครงการสัมพันธ์ชุมชน ฉวีวรรณ  พรพนา 
๒8.โครงการระบบดูแลนักเรียน ฉวีวรรณ  พิมพ์ริกา 
๒9.โครงการส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียน มณีฉาย  สุกัญญา  นริศรา 
30.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ขนิษฐา   ปริตา  พรพนา 
๓1.โครงการบัณฑิตน้อย สุกัญญา วาสนา พรพนา จันทร์ฤดี 
๓2.โครงการอุปกรณ์สนามเด็กเล่น  สุกัญญา วาสนา  จันทร์ฤดี พรพนา 
33.โครงการโรงเรียนคุณธรรม อรนิตย์   นริศรา  เครือวัลย์ 
34.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เครือวัลย์ นิภาวรรณ   โสภินันท์ 
35.โครงการสภานักเรียน สุกัลยา สุวิมล นิภาวรรณ  เครือวัลย์ 
๓6.โครงการธนาคารโรงเรียน นิภาวรรณ  ปริตา นริศรา 
๓7.โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย พิมพ์ริกา วราพล ปริตา  
๓8.โครงการดนตรี-นาฏศิลป์ ปรติา โสภินันท์  วราพล 
๓9.โครงการน้ำด่ืมโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สิทธิเดช ธัญญา วราพล 
40.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉวีวรรณ  อรนิตย์  สุกัญญา 
๔1.โครงการโรงเรียนสุจริต นริศรา  อรนิตย์  เครือวัลย์ 
42.โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย วาสนา  สุกัญญา พรพนา จันทร์ฤดี 
๔3.โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สุวิมล ขนิษฐา 
๔4.โครงการหม่อนไหม นริศรา สุกัลยา 

 
 
 
 
 



๓๓ 

 

 
 

ปัจจัยความสำเร็จ 
 1. ผู้บริหารครูและบุคลากรให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งาน เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการพัฒนาท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
 ๒. โรงเรียนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
 ๓. ประสานงานให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดโครงการ กิจกรรมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ 
 
กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ 
 ๑. จัดทำโครงสร้างการบริหารจัดการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน พร้อม
กำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 ๒. ประชาสัมพันธ์ส่ือสารทิศทางองค์กร โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น
และเป้าหมายการให้บริหารหน่วยงานอื่นๆ ให้บุคลากรทุกระดับและเข้าใจตรงกัน 
 ๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกำหนดกลยุทธ์ใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 4. ดำเนินงาน กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท่ีกำหนด 
 ๕. ตรวจสอบติดตามและประเมินผลเพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ เพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีกำหนด 
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ปฎิทินปฏบิัติงานโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน หมายเหตุ 
เปิดภาคเรียน พฤษภาคม  
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 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.  
วันไหว้คร ู สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนมิถุนายน  
รายงานจำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 10 มิถุนายน  
ครู/บุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงาน ปีการศึกษาละ 1-2 ครั้ง  
ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนท่ี 1 ม.1-3 กรกฎาคม  
ประเมินแผนการจัดการเรียนของบุคลากร พฤษภาคม/พฤศจิกายน  
กิจกรรมวันสุนทรภู่/วนัภาษาไทย 26 มิถุนายน  
กีฬาสี กรกฎาคม  
ปิ่นโตคุณธรรม ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
สอบกลางภาคเรียนท่ี 1 ม.1-3 กรกฏาคม  
แห่เทียนพรรษา 12 กรกฏาคม  
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 13 กรกฏาคม  
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 14 กรกฏาคม  
เย่ียมบ้านนักเรียน กรกฎาคม - สิงหาคม  
แข่งขันทักษะวิชาการ สิงหาคม-กันยายน  
อบรมคุณธรรมจริยธรรม  สิงหาคม-กันยายน  
จัดกิจกรรมวันแม่ สิงหาคม  
ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 กันยายน  
ส่งรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% กันยายน  
ประกาศส่งรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% กันยายน  
รับคำร้องนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% กันยายน  
ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 กันยายน  
สอบปลายภาคเรียนท่ี 1 ม.1-3 กันยายน  
ประเมินคุณภาพภายใน ตุลาคม  
ทัศนศึกษา ตุลาคม  
ปิดภาคเรียนท่ี 1 ตุลาคม  
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน หมายเหตุ 
เปิดภาคเรียนท่ี 2 1 พฤศจิกายน  
วันวชิราวุธานุสรณ์ วันมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน  
ส่งผลสอบแก้ตัว ธันวาคม  
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

5 ธันวาคม  

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ธันวาคม  
รายงานควบคุมภายใน ธันวาคม  
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ธันวาคม  
ประกาศผลการดำเนินการสอบแก้ตัวนักเรียนตามมติกรรมการ มกราคม  
วันเด็ก สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน

มกราคม 
 

วันครู 16 มกราคม  
สอบ NT,O-NET ป.3,ป.6 และม.3 กุมภาพันธ ์  
ส่งรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% กุมภาพันธ ์  
ประกาศส่งรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% กุมภาพันธ ์  
รับคำร้องนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% กุมภาพันธ์   
สอบ LAS ป.2 ป.5 ม.2 กุมภาพันธ์-มีนาคม  
ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนท่ี 2  ม.1-3 กุมภาพันธ ์  
สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 10-11 มีนาคม  
ส่งผลการเรียนภาคเรียนท่ี 2 16-20 มีนาคม  
ประกาศผลการเรียนปลายปีระดับประถมศึกษา  
ปลายภาคเรียนท่ี 2 ระดับมัธยมสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 

31 มีนาคม  

รับสมัครนักเรียน ม.1 1-31 มีนาคม  
ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1 สอบแก้ตัวครั้งท่ี 2 มีนาคม  
ประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 26-31 มีนาคม  
ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งท่ี 2 มีนาคม  
ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนช้ัน ม.3 มีนาคม  
ครู/บุคลากร จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ
สถานศึกษา (SAR) 

1-10 เมษายน  

เสนอรายงานการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา 
(SAR) ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
เห็นชอบ 

เมษายน  

ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา (SAR) 
ต่อต้นสังกัด 

เมษายน  



๓๖ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน หมายเหตุ 
ประชุม ครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาเพื่อวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษาหน้า 

เมษายน-พฤษภาคม  



๓๗ 

 

 
 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา  2565-2568 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 

 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา 

 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี 64 

ค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด 

 
 

ปี 65-68 

 
 

กลยุทธ ์ปี 
65 

ปี 
66 

ปี 
67 

ปี  
68 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพ
ของเด็ก 

๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

92 91 92 92 92 92 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับมีความรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยี เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้  

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และ
แสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 

96 96 96 97 97 97 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

93 94 94 95 95 95 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะ
การคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

95 94 95 95 95 95 

 

 

 

 



๓๘ 

 

 
 

 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา 

 

 
 
 

ตัวชี้วัด 

 
 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี 64 

ค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด 

 
 

ปี 65-68 

 
 

กลยุทธ ์ปี 
65 

ปี 
66 

ปี 
67 

ปี  
68 

มาตรฐานที่  ๒  
กระบวนการบริหารและ
จัดการ 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน  
สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น 

90 91 91 92 92 92 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับมีความรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยี เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้  
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความ
สำนึกในความเป็นชาติไทยระบอบ
ประชาธิปไตย อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมและ   มีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 100 10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

100 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านกากรรจัด
ประสบการณ์ 

86 87 87 88 88 88 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่าง
ปลอดภัย  และเพียงพอ 

79 80 81 81 81 81 

๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

85 85 86 86 86 86 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

94 94 94 95 95 95 



๓๙ 

 

 
 

 

 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา 

 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี 64 

ค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด 

 
 

ปี 65-68 

 
 

กลยุทธ ์ปี 
65 

ปี 
66 

ปี 
67 

ปี  
68 

มาตรฐานที่  ๓  การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็
สำคัญ 

๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

91 92 92 93 93 93 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน       
สู่มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ         
มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม             
ความสำนึกในความเป็นชาติไทย
ระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมและมีวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาความพร้อมในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัด
การศึกษา  

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

88 87 87 88 88 88 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมกับวัย 

79 79 79 80 80 80 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนำผล
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

90 90 91 91 92 92 

 

 



๔๐ 

 

 
 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2565-2568 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 

 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา 

 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี 64 

ค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด 

 
 

ปี 65-68 

 
 

กลยุทธ ์ปี 
65 

ปี 
66 

ปี 
67 

ปี  
68 

มาตรฐานที ่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับมีความรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยี เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้  
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความ
สำนึกในความเป็นชาติไทยระบอบ
ประชาธิปไตย อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การ
ส่ือสารและการคิดคำนวณ 

87 87 87 88 88 88 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา 

80 80 80 81 81 81 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 85 85 85 86 86 86 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการส่ือสาร 

86 86 86 87 87 87 

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

90 90 90 91 91 91 

     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

88 88 88 89 89 89 

 

 



๔๑ 

 

 
 

 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา 

 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี 64 

ค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด 

 
 

ปี 65-68 

 
 

กลยุทธ ์ปี 
65 

ปี 
66 

ปี 
67 

ปี  
68 

มาตรฐานที ่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน       กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับมีความรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยี เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้  
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความ
สำนึกในความเป็นชาติไทยระบอบ
ประชาธิปไตย อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

95 95 95 96 96 96 

     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 95 95 95 96 96 96 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

95 95 95 96 96 96 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 93 93 93 94 94 94 

 

 

 

 



๔๒ 

 

 
 

 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา 

 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี 64 

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด  
 

ปี 65-
68 

 
 

กลยุทธ์ 
ปี 
65 

ปี 
66 

ปี 
67 

ปี  
68 

มาตรฐานที่  ๒  
กระบวนการบริหารและ
จัดการ 

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 95 

 
95 

 
95 

 
96 

 
96 

 
96 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับมีความรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยี เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้  
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึก
ในความเป็นชาติไทยระบอบ
ประชาธิปไตย อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ และใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารได้ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาความพร้อมในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัด
การศึกษากลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่ม
รื่นน่าอยู่  

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 87 87 87 88 88 88 
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

89 89 89 90 90 90 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

100 100 100 100 100 100 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

84 84 84 85 85 85 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

100 100 100 100 100 100 



๔๓ 

 

 
 

 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา 

 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
 

ข้อมูล
พื้นฐาน 
ปี 64 

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด  
 

ปี 65-
68 

 
 

กลยุทธ์ 
ปี 
65 

ปี 
66 

ปี 
67 

ปี  
68 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

91 91 91 92 92 92 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับมีความรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยี เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้  
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึก
ในความเป็นชาติไทยระบอบ
ประชาธิปไตย อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ และใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารได้ 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่
ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

94 94 94 95 95 95 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 94 94 94 95 95 95 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

93 93 93 94 94 94 

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

94 94 94 95 95 95 

 

 



๔๔ 

 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
น้อยกว่าร้อยละ 60.00 ระดับกำลังคุณภาพ 
ร้อยละ 60.00-69.99 ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 70.00-79.99 ระดับดี 
ร้อยละ 70.00-89-99 ระดับดีเลิศ 
ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป ระดับยอดเย่ียม 

 

 

 



๔๕ 

 

 
 

 

 

โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธระดับองค์กร ปีการศึกษา 256๕-256๘ พร้อมเป้าหมาย
และงบประมาณ 

การดำเนินกิจกรรม/โครงการตามกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที ่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาทุกระดับมีความรู ้และทักษะด้าน
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  

 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีการศึกษา 
256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 

1.โครงการพ ัฒนาและส ่ง เสร ิมค ุณภาพผ ู ้ เ ร ี ยนให ้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ 

2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัยตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

✓ ✓ ✓ ✓ 

3.โครงการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ✓ ✓ ✓ ✓ 
4.โครงการสถานศึกษาสีขาว ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

กลยุทธ์ที ่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีการศึกษา 
256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 

1.โครงการพ ัฒนาและส ่ง เสร ิมค ุณภาพผ ู ้ เ ร ี ยนให ้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ 

2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัยตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

✓ ✓ ✓ ✓ 

3.โครงการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ✓ ✓ ✓ ✓ 
4.โครงการบริหารและจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ 
5.โครงการสถานศึกษาสีขาว ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 

ส่วนที่ ๔ 
โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ 



๔๖ 

 

 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสู่มาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้  

 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีการศึกษา 
256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 

1.โครงการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2.โครงการบร ิหารและจ ัดการเร ียนร ู ้ ของผ ู ้บร ิ หาร
สถานศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ 

3.โครงการสถานศึกษาสีขาว ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้นพื้นฐาน ชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและองค์กรภายนอกในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีการศึกษา 
256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 

1.โครงการพ ัฒนาระบบประก ันค ุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

2.โครงการสถานศึกษาสีขาว ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการศึกษา 

 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีการศึกษา 
256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 

1.โครงการบร ิหารและจ ัดการเร ียนร ู ้ของผ ู ้บร ิ หาร
สถานศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ 

2.โครงการสถนศึกษาสีขาว ✓ ✓ ✓ ✓ 
3.โครงการพ ัฒนาและส่ง เสร ิมค ุณภาพผู ้ เร ียนให ้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ 

4.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัยตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 

 



๔๗ 

 

 
 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มร่ืนน่าอยู่ปลอดภัยและเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีการศึกษา 
256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 

1.โครงการบร ิหารและจ ัดการเร ียนร ู ้ของผ ู ้บร ิ หาร
สถานศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ 

2.โครงการสถานศึกษาสีขาว ✓ ✓ ✓ ✓ 
3.โครงการพ ัฒนาและส่ง เสร ิมค ุณภาพผู ้ เร ียนให ้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ 

4.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัยตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 

 
 

 

 

 

การบริหารแผน          

 โรงเร ียนว ัดหนองโพรง ใช้หลักธรรมภิบาล (Good Governmance) ในการบริหาร

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีสำคัญ 6 ประการ ดังนี้ 

 1.หลักนิติธรรม คือการดำเนินการ จะต้องถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเป็นหลักในการดำเนินการในทุกขั้นตอน     

 2.หลักคุณธรรม คือ การดำเนินการจะต้องคำนึกถึงความถูกต้อง ไม่ผิดศีลธรรมอันดีงาม             

ไม่ทำให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน     

 3. หลักความโปร่งใส คือ การดำเนินการจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

 4.หลักความมีส่วนร่วม คือ การดำเนินการจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมี

ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ      

 5.หลักความรับผิดชอบ คือ การดำเนินการจะต้องมีผู ้ที ่ได้รับมอบหมาย และต้องมี

ผู้รับผิดชอบ พร้อมท่ีจะปรับปรุงและแก้ไขต่อไป      

 6.หลักความคุ้มค่า คือ การดำเนินการต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด ดังนั้น              

ในการบริหารจัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การกำกับติดตาม 

 โรงเรียนวัดหนองโพรง กำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานในการบริหาร

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน พศ.2562-2565 โดยยึดหลักวงจรคุณภาพ (PDCA 

: DEMING CYCLE) ของ Dr. Edward W. Dming ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 5 

การกำกับติดตาม ประเมินและรายงาน 



๔๙ 

 

 
 

1. P  :  PLAN การวางแผนการจัดทำโครงการ 

- วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่ 

- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่ 

- ระยะเวลาดำเนินการท่ีกำหนดไว้เหมาะสมหรือไม่ 

- งบประมาณท่ีกำหนดเหมาะสมหรือไม่ 

- มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการหรือไม่ 

2. D  :  DO  การกำกับติดตามการปฏิบัติโครงการ 

- มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการหรือไม่ 

- มีผู้รับผิดชอบดำเนินการตามท่ีกำหนดหรือไม่ 

- มีการประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่ 

- มีการประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด 

- สามารถดำเนินการตามระยะเวลาท่ีกำหนดหรือไม่ 

- สามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 

3. C  :  CHECK  ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน 

- ได้มีการกำหนดวิธีการ/รูปแบบการประเมินหรือไม่ 

- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 

- ผลการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีว่างไว้หรือไม่ 

- ปัญหา/จุดอ่อนท่ีพบในการดำเนินการมีหรือไม่ 

- -ข้อดี/จุดแข็งของการดำเนินการมีหรือไม่ 

4. A  :  ACTION  นำข้อมูลท่ีได้จากการกำกับติตามการดำเนินการไปปรับปรุงต่อไป 

- มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนท่ีค้นพบ 

- มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพิ่มขึ้น 

- มีการนำผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสำหรับใช้วางแผน

จัดทำโครงการในครั้งต่อไป 

- กำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป 

 



๕๐ 

 

 
 

ระบบการติดตามและประเมินผล 

 โรงเรียนวัดหนองโพรง ได้กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดหนองโพรง พ.ศ.2562-2565   

 1.มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 2.จัดทำคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 

 3.จัดทำปฏิฑินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 

 4.ดำเนินการตามปฏิฑินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 

5. รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 

5.1 ระยะท่ี 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ 

5.2 ระยะท่ี 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อดำเนินการ
เสร็จส้ินแล้ว 

6.นำข้อมูลที่ได้จากการรายงานทั้ง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนำผลจาการศึกษา
วิเคราะห์ดังกล่าวไปพัฒนาหารบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

การรายงานผล 

1.รายงานผลการดำเนินงาน เมื่อสิ ้นสุดแต่ละกิจกรรม ที่กำหนดให้ โดยผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 

2.เมื ่อสิ ้นปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปแลรายงานต่อผู้ที ่เกี ่ยวข้อง                
และหน่วยงานต้นสังกัด นำผลจากการสรุปไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานในการการศึกษาต่อไป 

 

 

 


