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1. ความเป็นมา 
 จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ภายใต้การขับเคลื่อนของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ มีแนวคิด “ปลดล๊อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” เพ่ือให้การทำงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีความรวดเร็ว ปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถนำพาให้ประเทศ
ไทย ไปต่อหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ ประกอบกับการสนับสนุนข้อมูลผลการประชุม
องค์การยูเนสโก ได้ระบุถึงเรื่องการศึกษาแบบเรียนรวม หรือการศึกษาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยหลักสูตร
ที่ยืดหยุ่น วัดผลตามสมรรถนะเด็ก มีการลงทุนด้านการศึกษาอย่างเป็นธรรม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา โดยหนึ่งในนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการ คือ การ “ควบรวม” โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๑๒๐ 
คน ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) พบว่า โรงเรียนในสังกัดปี 
๒๕๖๓ จำนวน ๒๙,๖๔๒ แห่ง มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 
๖,๖๐๐,๗๔๕ คน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง - ใหญ่ ๑๔,๖๖๖ แห่ง มีนักเรียน ๕,๖๓๑,๗๕๓ คน คิด
เป็นร้อยละ ๘๕.๓๒% ของนักเรียนทั้งหมด และโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า ๑๒๐ คน 
อีกจำนวน ๑๔,๙๗๖ แห่ง มีนักเรียนรวม ๙๖๘,๙๙๒ คน คิดเป็น ๑๔.๖๘% ของนักเรียนทั้งหมด 

 จากความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) เป็นโรงเรียนอยู่ใน
ศูนย์กลางชุมชนที่จะพัฒนาผู้เรียน ตามความต้องการของชุมชนและสามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพของชุมชนได้ 
 

2. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลหาดนางแก้ว  
(บ้านลาดตะเคียน) เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ โดยอาศัยศาลาการเปรียญของ       
สำนักสงฆ์ลาดตะเคียน โดยมีนายอาจ บุญมีสนม เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาทางราชการได้จัดตั้งตำบลขึ้นใหม่ 
โดยแยกจากตำบลหาดนางแก้วเป็นอีกตำบลหนึ่ง คือตำบลลาดตะเคียน ซึ่งโรงเรียนได้ตั้งอยู่ในเขตตำบล         
ลาดตะเคียน จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านลาดตะเคียน  
 พ.ศ. ๒๕๐๙ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  
เพ่ือสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ และได้รับความร่วมมือกับชาวบ้านรื้อถอนอาคารเรียนหลังเดิม แล้วสร้าง
สมทบ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอาคารเรียนแบบ ป.๑ข จำนวน ๔ ห้องเรียน พร้อมกับ         
ได้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

      ต่อมา พ.ศ. ๒๕๓๗  บริษัท วัชรพล จำกัด เจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่า 
ทางการศึกษา ตามโครงการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อชุมชนในชนบท ประจำจังหวัดทั่วประเทศ  
และคณะกรรมการได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านลาดตะเคียน เป็นตัวแทนจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๒ ทางมูลนิธิ
ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒ ชั้น จำนวน ๘ ห้องเรียน แทนอาคารแบบ ป.๑ข ปี ๒๕๐๙ ที่รื้อถอนเพราะ          
ทรุดโทรมมาก วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยมีนายบรรจง กันตวิรุต ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปราจีนบุรี และนายวิมล ยิ้มละมัย ผู้แทนมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นประธานในพิธี ก่อสร้าง 
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แล้วเสร็จ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านลาดตะเคียน          
เป็น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) ตามหนังสือของกระทรวงศึกษาที่ ศธ.๐๒๐๔/๑๑๔๘           
ลงวันที ่๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และส่งมอบอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ เมื่อที่ ๑๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 
โดย ดร.สุรัฐ ศิลปะอนันต์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 
ปีที่ ๑  จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขณะนั้นมีนายกิติศักดิ์ หงษ์วิไล เป็นผู้บริหาร 

     ปัจจุบนัโรงเรยีนไทยรฐัวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) เป็นโรงเรียนในกำกับดูแลของสำนักงาน           
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุร ีเขต 2  สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๗๘.๓๐ ตารางวา 
เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑, ๒, ๑๑ และ ๑๓ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๕ หมู่ที่ ๑               
ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  25110                
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๓๗ - 625 - 514 website : www.thairath93 .ac .th, E-mail : 
thairath93school@gmail .com, Faecbook : ไทยรัฐวิทยา บ้านลาดตะเคียน 

 ทำเนียบผูบ้ริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มดัีงนี ้
 พ.ศ. ๒๔๘๖-๒๔๙๗ นายอาจ   บุญมีสนม  ครูใหญ่ 
 พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๕๑๓  นายแผน  คงเงิน ครูใหญ่ 
 พ.ศ. ๒๕๑๓- ๒๕๒๔  นายมาโนชน์  เสนารีย ์ ครูใหญ่ 
 พ.ศ. ๒๔๒๔-๒๕๓๒   นายแผน  คงเงิน ครูใหญ่ 
 พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๕๖ นายกิตติศักดิ์  หงษ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๒ นายชาลี  กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 พ.ศ. ๒๕๖๒-ปัจจุบนั นายสมหมาย  สังขะวินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

 บทบาท/ภารกิจหน้าที่  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) มีบทบาท/ภารกิจ         
ในการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้  
  ๑. การจัดการศึกษาปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนา ดา้นร่างกาย จติใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

 ๒. การจัดการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้ตามมาตรฐานชาติ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้ มาตรา ๒๔  

  ๓. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน         
โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  ๔. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มา 
ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา   

 ๕. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น  
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง   

 ๖. การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  

  ๗. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ 
อำนวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ รวมทั้งใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ ประเภทต่างๆ   

mailto:thairath93school@gmail.com
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  ๘. จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา 
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและดำเนินการตามมาตรา ๒๖ 
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙  มาตรา๓๐ มาตรา ๕๙ และ มาตรา๖๖  

 ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนปัจจุบัน 
  1. นายสมหมาย  สังขะวินิจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)            
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
จนถึงปัจจุบัน เบอรโ์ทรศัพท์ ๐๘๑-๗๘๒๑๙๕๖ E-mail : sommaisangkhawinit@gmail.com 
  2. นางหยาดรุ้ง  งอนกิ่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)          
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
จนถึงปัจจุบัน เบอรโ์ทรศัพท์ ๐๘๑-๗๒๓๒๘๘๕  E-mail : yadroong@gmail.com 
  ผู้รับผิดชอบกลุ่ม  )ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา (  ๔  ฝ่าย 
  ๑. กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
      นางสุดาพร เชียงเถียร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
เบอรโ์ทรศัพท์ ๐๖๓-๓๙๑๕๙๑๙  E-mail : oyoyoy9393@gmail.com 
  ๒. กลุ่มบริหารงานบุคลากร   
      นางณัฐกมล  นามจิรโชติ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร  
เบอรโ์ทรศัพท์ ๐๘๙-๖๐๐๖๕๘๗E-mail : nattyrong1118@gmail.com 
  ๓. กลุ่มบริหารงานงบประเมินการเงินและพัสดุ  
      นางสุนีย์ มณีแสน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประเมินการเงินและพัสดุ  
เบอรโ์ทรศัพท์ ๐๘๙-๖๐๑๐๒๘๔  E-mail : suneenon123@gmail.com. 
  ๔. กลุ่มบริหารงานทั่วไป   
      นายรัฐศาสตร์ เชียงเถียร  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 เบอรโ์ทรศัพท์  ๐๘๙-๐๙๗๙๗๖๔  E-mail : rattasartc@gmail.com 

  ข้อมูลข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน (ข้อมูล ณ 9 ธันวาคม 2563) 

ตารางที่  1  แสดงข้อมูลข้าราชการครู จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ และ
จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ดังนี้ 

 
ที ่

ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

๑ นางสาวธนาภรณ์ วงค์คำลือ ๓๐ ๔ คศ.๑ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๓ 

๒ นางณัฐกมล    นามจริโชต ิ ๕๒ ๒๙ คศ.๓ กศ.บ.ศษ.ม. สังคมศึกษา/ปฐมวัยศึกษา อนุบาล ๒/๑ 

๓ นางธัญนาฏ   แพนลา ๔๗ ๑๗ คศ.๓ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๒/๒ 

๔ นางทรรศนกมล  ชมพันธ์ุ ๔๘ ๑๐ คศ.๓ ศษ.ม.ค.บ.,ศศ.บ. บริหารฯ,การประถม, นาฏศิลป์ ทุกวชิา ป.๑/๑ 

  ๕ นางกรรณิการ์   หงษ์วิไล ๕๗ ๓๙ คศ.๓ ค.บ. ประถมศึกษา ทุกวชิา ป.๓/๑ 

๖ นางสาวณหทัย   แม้นชล ๔๔ ๑๔ คศ.๓ กศ.บ./ค.ม. การประถมฯ/หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย. ๔-๖ 

๗ นางสุนีย์       มณีแสน ๔๙ ๒๖ คศ.๓ ค.บ.,ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ วิทย ์ม.๑-๓ 

๘ นายภูวไนย  สุขธัญญาวัฒน ์ ๔๓ ๑๑ คศ.๓ ค.บ., ศษ.ม. คณิตศาสตร์ บริหารฯ คณิต ป.๕-๖ 

๙ นายกิตติศักดิ์ สว่างวงค์ ๒๙ ๔ คศ.๑ พธ.บ,กศ.ม. สังคมศึกษา สังคม ประวัติ ป. ๔-๖ 

mailto:yadroong@gmail.com
mailto:rattasartc@gmail.com


๔ 
 

 
ที ่

ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

๑๐ นางสุดาพร     เชียงเถียร ๕๙ ๓๙ คศ.๓ ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร คณิต ม.๑-๓ 

๑๑ นางสุปราณี  สุขธัญญาวัฒน์ ๔๑ ๑๒ คศ.๓ วท.บ.,ศษ.ม วิทยาการคอมฯ บริหารฯ คอมฯ สือ่ ม.๑-๓ 

๑๒ นายประภาส    เพ้ยจันทึก ๔๐ ๑๕ คศ.๓ กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิต  ม.๑-๓ 

๑๓ นางกัลยา        จีนะวัฒน์ ๕๔ ๒๙ คศ.๓ ค.บ. อังกฤษ อังกฤษม.๑-๓ 

๑๔ นายรัฐศาสตร์    เชียงเถียร ๕๙ ๔๐ คศ.๓ ค.บ. บริหารโรงเรียน กอท. สังคม ม.๑-๓ 

๑๕ นายไพรตัน์  นาคทอง ๓๘ ๑๓ คศ.๓ ค.บ.ศษ.ม. ดนตรี,บริหารฯ ดนตรี ม.๑-๓ 

๑๖ นางสาวศิรภสัสร  อยู่กรุด ๒๗ ๒ ครู คศ.๑ กศ.บ. การสอนวทิยาศาสตร์ ป.๔-๖ 

๑๗ นายนวพล  บุญอาจ ๒๖ ๑ ครูผช. ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษาป.๑-ม.๓ 

๑๘ นางสาววราภรณ์ วงศ์เพญ็ ๒๗ ๑ ครูผช. ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษป.๑-๖ 

๑๙ นางสุริตา  นาดำ  ๓๐ ๑๑ด. ครูผช. กศ.บ. การสอนศิลปะ ศิลปะป.๔-ม.๓ 

๒๐ นางสาวประทุมพร ตาลสาร ๒๕ ๓ด. ครูผช. ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๑-๓ 

๒๑ นายสหพันธ์  ชุดนอก ๒๖ ๓ด. ครูผช. ค.บ. ฟิสิกส ์ วิทย์ ม.๑-๓ 

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   ๒๑  คน  คิดเป็นร้อยละ   ๘๗.๕๐ 
จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๓  คน  คิดเป็นร้อยละ   ๑๒.๕๐ 

ตารางที่  2  แสดงจำนวนพนักงานราชการ และครูอัตราจ้างต่าง ๆ  

 

ตารางที่ 3  แสดงข้อมูลนักเรียน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อนุบาล 2 ๒ ๑๗ ๑๕ ๓๒  

อนุบาล 3 ๑ ๒๐ ๑๗ ๓๗  

รวมระดับก่อนประถม ๓ ๒๗ ๓๒ ๖๙  

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๒ ๑๔ ๑๗ ๓๑  

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๒ ๑๙ ๒๔ ๔๓  

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๒ ๒๑ ๒๐ ๔๑  

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑ ๑๗ ๒๑ ๓๘  

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๒ ๒๐ ๒๔ ๔๔  

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๒ ๒๓ ๒๙ ๕๒  

รวมระดับประถมศึกษา ๑๑ ๑๑๔ ๑๓๕ ๒๔๙  

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ ์

การสอน (ปี) 
ตำแหน่ง วุฒ/ิวิชาเอก สอนวิชา/ชั้น การพัฒนาฯ 

๑ นางสาวแจ่มจันทร์ แก้วคำ ๔๒ ๑๑ พนักงานราชการ ป.ตรี ค.บ./ป.โท ร.ม. คอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ ๒๘ ชม. 

๒ นางสาวกาญจนา  วงค์กำภ ู ๒๗ ๓ อัตราจ้างธุรการ ป.ตรี เทคโนโลยีการศึกษา - 

๓ นางธนัญญา ประไพร ๔๘ ๕ ครูพี่เลี้ยง ม.๖ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ - 



๕ 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒ ๑๘ ๒๖ ๔๔  

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ๒ ๒๘ ๒๕ ๕๓  

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ๒ ๒๕ ๒๕ ๕๐  

รวมระดับมัธยมศึกษา ๖ ๗๑ ๗๖ ๑๔๗  

รวมท้ังหมด ๒๐ ๒๑๒ ๒๔๓ ๔๖๕  

 ข้อมูลอาคารสถานที่  
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) มีอาคารเรียน ๗ หลัง อาคารประกอบ 7 หลัง  
และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ดังนี้ 
 1. อาคารวัชรพล  อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง  ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน   
ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิไทยรัฐ สร้างให้แทนอาคารไม้หลังเก่าที่ทรุดโทรม   
 2. อาคารศรีบูรพา  แบบ สปช ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน ชื่ออาคารศรีบูรพา 
และได้งบต่อเติมชั้นล่างเพ่ือทำห้องสมุดและห้องเรียนสีเขียว ไทยรัฐสร้างให้พร้อมห้องน้ำ ห้องส้วมอีก ๑ หลัง 
ต่อมาได้รับงบประมาณต่อเติม อาคารเรียน จำนวน ๒  ห้องเรียน ได้รับบริจาคจากบริษัทมิยาซาวา  
 3. อาคารมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น   แบบ สปช ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง ๒ ชั้น ๘ ห้องเรยีน  
ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่น ร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ ชั้นบน ๔ ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นห้องคอมพิวเตอร์       
๑ ห้องเรียน ห้องนวดเพ่ือสุขภาพ ๑ ห้อง  และห้องประชุมใหญ่ ๑ ห้องเรียน  
 4. อาคารชั้น ป.๑-๒  แบบ ป.๑ข จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๔ ห้องเรียน ทรงปั้นหยา ไม้ทั้งหลัง   
เป็นอาคารชั้นเดียวใต้ถุนโล่ง ปัจจุบันมีสภาพเก่าทรุดโทรมแต่ยังใช้งานได้ 

 5. อาคารชั้น ป.๓-๔  แบบ ๐๐๘ จำนวน ๔ ห้องเรียน ไม้ทั้งหลัง เป็นอาคารชั้นเดียวใต้ถุนโล่ง  
ปัจจุบันมีสภาพเก่าทรุดโทรมแต่ยังใช้งานได้ 
 6. อาคารเรียนชั้นอนุบาล  แบบ สปช. ๑๐๒/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียวพ้ืนติดดิน ๓ 
ห้องเรียน ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด ต่อมาได้รับงบบริจาคต่อเติมอีก ๑ ห้อง  จากมูลนิธิไทยรัฐ 
 7. อาคารจักรีมงคลวิชช์ แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง) จำนวน ๑ หลัง ได้งบประมาณ        
จาก สพฐ. พ.ศ.๒๕๕๘   มีจำนวน ๑ หลัง  ๔ ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง   
 8. อาคารประกอบ จำนวน ๗ หลัง ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์หอประชุม อาคารห้องพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา (ห้องกระจก) อาคารห้องดนตรี อาคารประกอบโรงฝึกงานอาชีพ  
อาคารประกอบโรงอาหาร และอาคารสหกรณ์โรงเรียน จากงบสหกรณ์โรงเรียน 
 9. บ้านพักครู  แบบกรมสามัญ ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง ห้องน้ำ ๑ ห้อง ด้านล่าง จำนวน ๓ หลัง    
 10. หอ้งส้วมนักเรียน  จำนวน ๕ หลัง  จำนวน ๒๔ ที่นั่ง 
 11. ห้องส้วมครู จำนวน ๑ หลัง ขนาดชั้นเดียว ๖ ที่นั่ง แบบไทยรัฐ ได้รับบริจาคจาก
คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒  
  12. สระว่ายน้ำ ๑ สระ ได้รับการสนับสนุน จากบริษัทซัมซุงประกันชีวิต 
  13. สนามเด็กเล่น ๑ สนาม    14. สนามฟุตบอล  ๑ สนาม 
  15. สนามบาสเก็ตบอล ๑ สนาม  



๖ 
 

แผนผังของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 
 



๙ 
 

 
 



๑๐ 
 

3. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 กรอบโครงสร้างเวลาในการจัดกิจกรรม  ซึ่งต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ต่อปีการศึกษา   
และแต่ละวันต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง และแต่ละกิจกรรมต้องคำนึงถึงการจัดกิจกรรมต้อง
ครอบคลุมถึงพัฒนาการทุกด้าน ซึ่งมีสัดส่วนในการพัฒนาเด็ก  ดังนี้ 
 

การพัฒนา 
อายุ ๔-๕ ปี 
ชั่วโมง : วัน 
ประมาณ 

อายุ ๕-๖ ปี 
ชั่วโมง : วัน 
ประมาณ 

๑. การพัฒนาทักษะพื้นฐานในชีวิตประจำวัน 
(รวมทั้งการช่วยตนเองในการแต่งกาย การรับประทานอาหาร 
สุขอนามัยและการนอนพักผ่อน 

๒ ๑/๒ ๒ ๑/๔ 

๒. การเล่นตามมุมประสบการณ์ /มุมเล่น ๑ ๑ 
๓. การคิดและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๑ ๑ 
๔. กิจกรรมด้านสังคม (การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน) ๓/๔ ๑ 
๕. กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ๓/๔ ๓/๔ 
๖. กิจกรรมที่มีการวางแผนโดยผู้สอน ๑ ๑ 
เวลาโดยประมาณ ๗ ๗ 

 

ทั้งนี้ต้องให้ครอบคลุมถึงขอบเขตการจัดกิจกรรมประจำวัน ซึ่งไม่แบ่งเป็นรายชั่วโมง   
หรือรายคาบ เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง และต้องจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง / ๑ วัน  
ดังตารางกิจกรรมประจำวันต่อไปนี้ 

เวลา กิจกรรม 
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รับเด็ก 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. เคารพธงชาติ  สวดมนต์ 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. ตรวจสุขภาพ  ไปห้องน้ำ 
๐๙.๐๐– ๐๙.๒๐ น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
๐๙.๑๐ – ๐๙.๕๐ น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์/ในวงกลม 
๐๙.๕๐ – ๑๐.๑๐ น. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
๑๐.๑๐- ๑๐.๔๐ น. กิจกรรมเสรี (การเล่นตามมุม) 
๑๐.๔๐ - ๑๑.๑๐ น. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
๑๑.๑๐ - ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. นอนพักผ่อน 
๑๔.๓๐ - ๑๔.๕๐ น. เก็บท่ีนอน  ล้างหน้า 
๑๔.๕๐ - ๑๕.๑๐ น. พัก (รับประทานอาหารเสริม นม ) 
๑๕.๑๐ - ๑๕.๓๐ น. กิจกรรมเกมการศึกษา 
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เตรียมตัวกลับบ้าน 



๑๑ 
 

 1. การจัดชั้น อายุ หรือกลุ่มเด็ก  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ 
(บ้านลาดตะเคียน) จัดการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีอายุระหว่าง ๔ – ๕ ปี โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ 
          - ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ จัดการศึกษาให้กับเด็กอายุระหว่าง ๔ – ๔/๑๑ ป ี
          - ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จัดการศึกษาให้กับเด็กอายุระหว่าง ๕ – ๕/๑๑ ป ี
  ๒. ระยะเวลาเรียน  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยมีระยะเวลาในการจัดการศึกษา            
๒ ปีการศึกษา แต่ละปีการศึกษามีเวลาไม่น้อยกว่า ๔๐ สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๕ วัน ในหนึ่งวันมีช่วงเวลา
และกิจกรรมครบตามตารางกิจกรรมประจำวัน 
  ๓. สาระการเรียนรู้รายปี กำหนดสาระการเรียนรู้รายปี โดยยึดมาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์  ตัวบ่งชี้  สภาพที่พึงประสงค์  ประสบการณ์สำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ ครบทั้ง          
๑๒  มาตรฐาน ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ และครอบคลุม       
ทุกช่วงอายุ และช่วงชั้นปีที่จัดการศึกษา  และได้ระบุชื่อหน่วย  โครงงาน  ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  
โดยคำนึงถึงความสอดคล้องของทุกองค์ประกอบในสาระการเรียนรู้รายปี 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสตูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียนต่อปีชั้น 

ป.๑-๓ 
เวลาเรียนต่อปี 

ชั้น ป.๔-๖ 
เวลาเรียนต่อปี   

ชั้น ม.๑-๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พื้นฐาน    

ภาษาไทย ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๒๐ (๓ นก) 

คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๒๐ (๓ นก) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ (๓ นก) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมประวัติศาสตร์ 
ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรมหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม  
และการดำเนนิชีวติในสังคมเศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร ์

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 
๘๐ 

๑๖๐ (๔ นก) 
๔๐(๑ นก) 
๑๒๐ (นก) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๘๐ ๘๐ (๒ นก) 

ศิลปะ ๔๐ ๘๐ ๘๐ (๒ นก) 
การงานอาชีพ ๔๐ ๘๐ ๘๐kr (๒ นก) 

ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๑๖๐ ๘๐ ๑๒๐ (๓ นก) 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐ 
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความ
พร้อมและจุดเน้นของโรงเรียน/ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

ปีละ ๘๐ ชั่วโมง ปีละ ๔๐ ชั่วโมง ปีละ ๒๐๐ ชั่วโมง 

- หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม ๔๐ ๔๐     ๔๐ (๑ นก ) 

- ภาษาอังกฤษ/ ญีปุ่่น เพื่อการสือ่สาร  ๔๐ -     ๔๐ (๑ นก ) 

- สื่อมวลชนศึกษา - ๔๐ ๔๐(๑ นก ) 

- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม - - ๔๐ (๑ นก ) 



๑๒ 
 

 
  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน (ชื่อแหล่งเรียนรู้) สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 
ห้องสมุด ๔,๙๐๘ 
ห้องภาษาไทย ประถมศึกษา ๔๒๐ 
ห้องวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา ๔๙๑ 
ห้องคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ๔๘๐ 
ห้องภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา ๓๗๔ 
ห้องดนตรีสากล ๒๓๔ 
ห้องจริยธรรม ๑๔๓ 
ห้องสังคม ๑๓๒ 
ห้องการงานอาชีพ ๑๗๖ 
ห้องเรียนสีเขียว ๑๐๓ 
ห้องคอมพิวเตอร์  ประถมศึกษา ๒๓๐ 
ห้องคอมพิวเตอร์  มัธยมศึกษา ๕๕๖ 
ห้องไทยรัฐ ON AIR ๓๐ 
ห้องนวดเพื่อสุขภาพ ๕๐ 
ห้องเกียรติยศ ๑๐ 
สระว่ายน้ำ ๑๐๐ 
ห้องพยาบาล ๑๒ 

 

โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนไทยรฐัวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียนต่อปี
ชั้น ป.๑-๓ 

เวลาเรียนต่อปี 
ชั้น ป.๔-๖ 

เวลาเรียนต่อปีชั้น 
ม.๑-๓ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

- กิจกรรมแนะแนว (ทักษะกระบวนการคิด ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- กิจกรรมนักเรียน     

- ลูกเสือ /เนตรนาร/ี ยุวกาชาด 

- ชุมนุมสื่อมวลชนศึกษา ( ป๑-๓ )  / ชุมนุม....         
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณา
การกับพลเมืองดี 

๔๐ 
๓๐  

 ๑๐ 

 ๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๔๐ 
 ๓๐ 
๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมดตามที่หลักสูตรกำหนด ๑,๐๔๐ช.ม./ปี ๑,๐๔๐ ช.ม./ปี ๑,๒๐๐  ช.ม./ปี 



๑๓ 
 

  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก (ชื่อแหล่งเรียนรู้) สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 
๑. สวนไดโนเสาร ์  ๑ 
๒. ศูนย์วิทยาศาสตร์ คลอง ๕ ๖ 
๓.ศูนย์วิทยาศาสตร์สระแก้ว ๓ 
๔  นันทวันไหมไทย ๑ 
๕  แหล่งโบราณสถานจังหวัดปราจีนบุรี  ๑ 
๖. ศูนย์สมุนไพรอภัยภูเบศ และดงบัง ๑ 
๖. โครงการเกษตรเขาหินซ้อน ๖  
๗. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติตำบลลาดตะเคียน ๖ 
๘. ดรีมเวอร์ ๖ 
๙. วัดสมานวนาราม ๓ 
๑๐. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ๓ 
๑๑. สวนนงนชุ พัทยา , ปราจีนบุรี ๑ 
๑๒. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย             
ตำบลลาดตะเคียน 

๗ 

๑๓. อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ๑ 
 

4. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมารอบ ๓ – ๖ ปี 
          ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
           - พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณสร้าง แบบ สปช .๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ 
๓๔๘๓,๑๐๐ บาท จาก สพฐ. จำนวน ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ใช้ชื่อว่าอาคารจักรีมงคลวิชช์ 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 - โรงเรียนดีเด่นไทยรัฐวิทยาภาคกลางและภาคตะวันออก จากมูลนิธิไทยรัฐ 
           - พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปราจีนบุรี ๒ สร้างถนนคอนกรีต
รอบด้านหลังหน้าหอประชุม  คสล. งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๐   
 - ได้รางวัลเสมา ป .ป.ส .ดับเหรียญทองะผลงานดีเด่นร  จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 - ได้รับโล่พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ BEIDQM จากกระทรวงศึกษาธิการ 

           - พ .ศ.  ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณสร้าง อาคารโรงจอดรถ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท จากโรงเรียนจัดทำเอง 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๑   
 - ได้ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร School Quality  Awards  :ScQA   

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



๑๔ 
 

     - พ .ศ.  ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณสร้างสระว่ายน้ำ  ๑ สระ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
จากบริษัทซัมซุงประกันชีวิตจำกัดมหาชน 
         - พ .ศ.  ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท จากมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย ร่วมกับมูลนิธืไทยรัฐ  

 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 - ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษา 

การประเมินผลงานที่เป็นแบบอย่าง (Best Practice) โครงการหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา จากมูลนิธิไทยรัฐ 
  - ได้รับตราพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นโรงเรียนผ่านการประเมินรอบ ๓  
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จากมูลนิธิสมเด็จ 
พระเทพพระรัตนราชสุดา ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
           - พ .ศ . ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณสร้าง ส้วมหญิง ๖ ที่นั่ง/๔๙  จำนวน ๑ หลัง  
งบประมาณ ๕๐๖,๐๐๐  บาท จากต้นสังกัด 
           - พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปราจีนบุรี ๒ ปรับปรุงพื้นห้องเรียน  
อาคารจักรีมงคลวิชช์ (ปูกระเบื้อง) งบประมาณ ๑๗๗,๐๐๐ บาท 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
            - ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทสถานศึกษาขนาด
กลาง ระดับทอง จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ 

 - ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบอื่น 0๐๔,๐๐๘,๐๓๐,๑๐๗,๒๐๖,๒๑๐,๒๑๔,๓๑๕, 
๔๑๕,๓๐๘๐ จำนวนเงิน  ๒๔๕,๐๐๐  บาท 

  - ได้รับงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑9 (COVID-20๑๙) จำนวน 5,000 บาท 

   - ได้รับงบประมาณโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ กิจกรรมการจัด     
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนเงิน 
๒๗,๐๐๐ บาท 
   - ได้รับงบประมาณโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ (กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อสายอาชีพ) จำนวน 5,000 บาท  
  - ได้รับการจัดสรรงบประมาณการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐  บาท การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมโครงการคุณภาพประจำตำบล จำนวนเงิน  
๕,๕๐๐  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงสร้างการบรหิารงานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บา้นลาดตะเคียน) 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

การบริหารงานวชิาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานทั่วไป 

- การพัฒนาหรือดำเนินการเกี่ยวกับ 
  การให้ความเห็นการพัฒนาสาระ 
  หลักสูตรท้องถ่ิน 
- งานวางแผนงานด้านวิชาการ     
- การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
- การวัดผ ลประเมินผล และดำเนินการ 
  เทียบโอนผลการเรียน 
- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ในสถานศึกษา 
- การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
- การนิเทศการศึกษา 
- การแนะแนว 
- การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
  ภายในและมาตรฐานการศึกษา  
- การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
  ทางวิชาการ  
- การประสานความร่วมมือในการ 
  พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา 
  และองค์กรอื่น 
- การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่ 
  บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน   
  สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่ 
  จัดการศึกษา 
- การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
  งานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
- การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 
- การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

- การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอต้ัง
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศธ. 
หรือเลขาธิการสพฐ. 
- การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่
จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 
- การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงปม. 
- การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ 
- การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ 
- การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
- การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
- การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
- การวางแผนพัสดุ 
- การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศธ. 
- การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
การจัดทำและจัดหาพัสดุ 
- การจัดหาพัสดุ 
- การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่าย
พัสดุ 
- การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
- การเบิกเงินจากคลัง 
- การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
จ่ายเงิน 
- การนำเงินส่งคลัง 
- การจัดทำบัญชีการเงิน 
- การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
- การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน 
และรายงาน 

- การวางแผนอัตรากำลัง 
- การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
- การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงข้ึน การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 
- การลาทุกประเภท 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน      
- การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ   
- การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน 
- การรายงานการดำเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ 
- การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
- การออกจากราชการ 
- การจัดระบบและการจัดทำทะเบียน
ประวัติ 
- การจัดทำบัญชีรายชื่อและการให้
ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
- การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- การส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรม
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
- การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

- งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล 
  สารสนเทศ 
- การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย 
  การศึกษา 
- การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
- งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
- การจัดระบบการบริหารและพัฒนา 
  องค์การ  
- การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
- การดำเนินงานธุรการ  
- การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
- การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
- การรับนักเรียน 
- การเสนอเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือ
เลิกสถานศึกษา 
- การประสานการจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย 
- การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
- การทัศนศึกษา 
- งานกิจการนักเรียน 
- การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
- การส่งเสริม สนับสนุน และประสานการ 
  จัดการศึกษาของบุคคลชุมชนองค์กร        

                                                                      
หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
- งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาค 
  และส่วนท้องถ่ิน (ท)การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
- การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
- แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน 
  พฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 



๑๖ 
 

 ส่วนที่ ๒  
                                       การศึกษาสถานภาพสถานศึกษา 

 
 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓  
(บ้านลาดตะเคียน)   
 

 ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน (S1) 
 จุดแข็ง (Strengths) 

๑. โรงเรียนกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานครอบคลุมบุคลากรทุกฝ่าย มี
ค่านิยมขององค์กรส่งผลให้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร 

๒. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ดำเนินงานชัดเจนเป็นทิศทางในการจัด
การศึกษาอย่างถูกต้อง และเป็นระบบ 

๓. จัดการศึกษามุ่งไปที่ผู้ด้อยโอกาสให้ผู้ที่มีฐานะยากจนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
๔. จัดการศึกษาที่สอดรับกับนโยบายของทางต้นสังกัด ดำเนินตามนโยบายแผนของ สพฐ . 
๕. มีหลักสูตรที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง เช่น หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา 

หลักสูตรความเป็นพลเมืองดี และหลักสูตรกระบวนการคิดวิเคราะห์มุ่งเน้นการจัดการศึกษา แบบ Active 
Learning  

๖.จัดการศึกษาที่เน้นให้เด็กเป็นคนดีของสังคมตามแนวนโยบายของโรงเรียนไทยรัฐว่า 
เน้นโรงเรียน สอนคนดี มีคุณธรรม 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. นโยบายการจัดการศึกษา มีภาระงานมากข้ึน ทำให้ประสิทธิภาพการจัดการเรียน 

การสอนของครูลดลง 
๒. มีนโยบายเร่งด่วนบ่อย ส่งผลกระทบกับการจัดการเรียน การสอน 
๓. มีแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาไม่ได้ใช้ และขาดการทบทวน 

 

 ด้านการบริการและผลผลิต (S๒) 
 จุดแข็ง (Strengths) 

๑ . โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงทำให้ผู้เรียน ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างเสมอภาคและทั่วถึง 

๒ . โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ การศึกษา และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำ
ใหส้ามารถยกระดับ การบริการ และนักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้นได้ 

๓ . มีอาคารและสถานที่ แหล่งเรียนรู้ พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและให้บริการ
สำหรับชุมชนในการออกกำลังกาย มีประชากรในชุมชนได้เข้ามาใช้บริการ 

๔ . มีการจัดการเรียน การสอนที่หลากหลาย ให้กับนักเรียนอย่างมีระบบและครบทุก
ระดับชั้น มุ่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่เหมาะสม กับสภาพความต้องการ ความแตกต่างระหว่าง บุคคลได้เต็ม
ศักยภาพและเต็มความสามารถสอดรับกับชุมชนของตน  เพื่อการมีงานทำใกล้ถิ่นฐานของตนเอง 

๕ . มีการส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น การนวดแผนไทย 
การทำโครงงานต่างๆ 

 
 



๑๗ 
 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. นักเรียนขาดความสนใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ ส่งผลให้รับประสบการณ์ไม่หลากหลาย

เท่าท่ีควร และอีกทั้งยังไม่ได้ใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาและ
ความคิดสร้างสรรค์  

๒. การดูแลและซ่อมบำรุงระบบห้องน้ำภายในอาคารเรียนมีน้อย 
๓. นักเรียนขาดการนำความรู้ไปสร้างนวัตกรรมที่หลากหลาย 
๔. จำนวนนักเรียนลดลง 

 

 ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร (M๑) 
 จุดแข็ง (Strengths) 

๑. ได้รับความร่วมมือ ยอมรับ สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนได้
เป็นอย่างดี  

๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะผู้นำในการบริหารงานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้กล้าคิด 
กล้าทำ กล้าแสดงออก บนพ้ืนฐานความเป็นพลเมืองดี ก้าวล้ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม น้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. บุคลากรของโรงเรียนมีวุฒิทางการศึกษา ตรงกับสาขาวิชาที่สอนและได้รับการ
สนับสนุนการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานทำให้บุคลากร มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 

๔. บุคลากรมีการใช้เทคโนโลยี ใช้เทคนิควิธีการสอน และใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย  
๕. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดีมีความสามัคคี และมี

การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. บุคลกรมีภาระงานมากจนมีเวลาให้กับการจัดการเรียนการสอนน้อยลง 
๒. ครูขาดความกระตือรือร้นในการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการ

กับหน่วยงานภายนอกน้อยเกินไป 
๓. จำนวนนักเรียนบางห้องมีจำนวนมากทำให้ครูไม่สามารถ จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนได้เต็มประสิทธิภาพ 
๔. การจัดกิจกรรมการประเมิน การประกวดเป็นเพียงการพัฒนานักเรียนกลุ่มเก่งเท่านั้น 
๕. ขาดการกำกับ ติดตามสร้างกฎระเบียบกับนักเรียน ไม่สม่ำเสมอ ต่อเนื่องการปกครอง

ยังไม่ต่อเนื่องเด็ดขาด 
 

 ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (M๒) 
 จุดแข็ง (Strengths) 

๑. ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๒. มีการใช้งบประมาณโปร่งใส สามารถติดตามตรวจสอบได้ 
๓. มีการจ่ายเงินตรงตามระเบียบของราชการและตรงตามวัตถุประสงค์ 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
การดำเนินงานด้านงบประมาณไม่คล่องตัว ผู้บริหารและครู ต้องใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่าย 

ในการดำเนินการ 
 
 



๑๘ 
 

 ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
 จุดแข็ง (Strengths) 

๑. วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอกับนักเรียนและครู  
๒. มีแหล่งเรียนรู้ และห้องปฏิบัติการ มีห้องสมุดที่ทันสมัย มี INTERNET และ WiFi 

พร้อมใช้ 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. การซ่อมแซมอุปกรณ์ค่อนข้างล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน 
๒. วัสดุอุปกรณ์บางอย่างมีราคาแพง และไม่ได้คุณภาพ บางอย่างไม่ตรงตามความต้องการ

การดำเนินการจัดหาล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการ 
 

 ด้านการบริหารจัดการ 
 จุดแข็ง (Strengths) 

ระบบบริหารมีการแบ่งโครงสร้างงานที่ชัดเจน สามารถประสานงานกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นได้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. การสรุปหรือรายงานผลการปฏิบัติการล่าช้า 
๒. การประสานงานและการประชาสัมพันธ์บางโครงการขาดการติดตามทำให้ขาดความ

ต่อเนื่อง 
 

 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 โอกาส (Opportunities) 

๑. มีการส่งเสริมทักษะความสามารถ นักเรียนให้มีโอกาสแสดงความสามารถเผยแพร่           
สู่สังคม /ชุมชน ให้ได้มากท่ีสุด 

๒. ภาคีเครือข่าย ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น องค์กรเอกชน และ ผู้ปกครอง ส่งเสริม
สนับสนุนด้านการศึกษารักษาวัฒนธรรมประเพณี และให้ความร่วมมือในการพัฒนานักเรียน ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. โรงเรียนมีพ้ืนที่กว้างขวาง  ตั้งอยู่บนพื้นที่  ไร่ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน สัญจรไปมาสะดวก 
มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 อุปสรรค (Threats) 
๑. นักเรียนมีความหลากหลาย แตกต่างกันทั้งทางด้านสติปัญญา ครอบครัว และการ

สนับสนุนทางการศึกษาของครอบครัว 
๒. ผู้ปกครองบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการศึกษา 
๓. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองส่งผลให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง 

ด้านพฤติกรรม  
 

 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 โอกาส (Opportunities) 

มีสื่อ อุปกรณ์ ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
ในการเรียน 
 อุปสรรค (Threats) 

  สื่อและเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปเด็กจะ
ติดอยู่กับการใช้โทรศัพท์ไม่สนใจบุคคลอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน 

 



๑๙ 
 

 ด้านเศรษฐกิจ 
 โอกาส (Opportunities) 

ผู้ปกครอง ชุมชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนานักเรียน ส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพได้รับงบประมาณจาก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงมูลนิธิ
ไทยรัฐ สถานประกอบการและหน่วยงานอื่นๆ 
 อุปสรรค (Threats) 

ค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้บุคลากรและผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายสูงและมีรายได้ที่ไม่แน่นอน
ทำให้มีปัญหาเรื่องการเงิน 

 

 ด้านกฎหมายและการเมือง 
 โอกาส (Opportunities) 

นโยบายต้นสังกัดที่ชัดเจนมีนโยบายสนับสนุนจากมูลนิธิไทยรัฐ 
 อุปสรรค (Threats) 

เป็นโรงเรียนขยายโอกาสรับเด็กนักเรียนที่มีความแตกต่างและมีความหลากหลายมีการ
ปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงบ่อยครั้งทำให้นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย 

 

 
กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 

บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT 
 

 

 



๒๐ 
 

 
            ส่วนที่ ๓ 

            ทิศทางการจัดการศึกษา 
 
 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)  ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  
โดยการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน จากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือวางแผนในการพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 
และรองรับการเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ซึ่งได้กำหนดทิศทางในการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี ๒๕๖๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) เป็นโรงเรียนคุณภาพ             

ของชุมชนที่มีมาตรฐาน สากล บนพื้นฐานความเป็นพลเมืองดี ก้าวล้ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม             
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
  ๑ . พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
 3. จัดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบ Active 
Learning  ตามศักยภาพของผู้เรียน 

 4. ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ทักษะชีวิตและปลอดภัยจากสิ่งเสพติด 
 5. พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และจรรยาบรรณครู และบุคลากรทางการศึกษาจัด

สวัสดิการตามความเหมาะสม 
  6. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  
และสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา และบริการข้อมูลสารสนเทศ 

7. จัดกิจกรรมปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐานความเป็นไทย  

8. ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสาธารณะและพัฒนาสังคมส่วนรวม 
  9. จัดแหล่งเรียนรู้และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม 
ร่มรื่น ปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  10. ส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษา สู่อาชีพหรือการมีงานทำตามความต้องการสังคม           
  11. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ และพัฒนาการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษา 

  12. จัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาให้มากท่ีสุด  
  13. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ค่านิยม    
 มีเป้าหมายในการทำงาน ประสานความรับผิดชอบ กอปรกิจอย่างโปร่งใส ใส่ใจให้บริการ 
เป้าประสงค์ 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 



๒๑ 
 

  2. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ         
ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  3. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มุ่งเน้นการจัดการศึกษา
แบบ Active Learning ตามศักยภาพของผู้เรียน 
  4. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ทักษะชีวิตและปลอดภัยจากสิ่งเสพติด 
  5. ครูมีการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และจรรยาบรรณครู และบุคลากรทางการศึกษา 
จัดสวัสดิการตามความเหมาะสม 
  6. โรงเรียนมีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา และบริการข้อมูลสารสนเทศ 
  7. นักเรียนทุกคนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมอันดีงาม บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
  8. นักเรียนทุกคนมีจิตสาธารณะและพัฒนาสังคมส่วนรวม 
  9. นักเรียนทุกคนมีงานทำตามความต้องการของสังคม 
  10. โรงเรียนมีการจัดแหล่งเรียนรู้และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมให้
สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  11. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ และพัฒนาการเรียนการสอน
สื่อมวลชนศึกษา 
  12. โรงเรียนมีการจัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อ
การจัดการศึกษาให้มากท่ีสุด  
  13. นักเรียนทุกคนมีความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
                                       โมเดลการพัฒนา TR-SPIDER  Model 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โมเดลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 

TR-SPIDER Model 
 



๒๒ 
 

T = Target เป้าหมาย 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ได้กำหนด
เป้าหมายที่ชัดเจนให้ครอบคลุมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต ๒ เชื่อมโยง
คุณภาพ ๓ ด้าน ได้แก่ คุณภาพคน (Quality of person) คุณภาพงาน (Quality of Work) คุณภาพ
ผู้เรียน (Quality of Learners) 

๑. คุณภาพคน (Quality of person) ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา 
๑.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ และมีความคิดริเริ่มในการพัฒนารอบด้าน 
๑.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ 
๑.๓ ครูและบคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๑.๔ ครูละบุคลากรมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active learning  
๑.๕ บุคลากรในชุมชนเข้มแข็งให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
๑.๖ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และผู้มีส่วน 

เกี่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุนเป็นอย่างดี 
๑.๗ ครูตระหนักและให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

๒. คุณภาพงาน (Quality of Work) 
๒.๑ โรงเรียนมีความพร้อมในด้านสภาพห้องเรียน อาคารเรียน บริเวณโรงเรียนสะอาดร่มรื่น 

และปลอดภัย มีเครื่องเล่นสนามและสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพออยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและมีแหล่ง
เรียนรู้ 

๒.๒ โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 และโรงเรียนเครือข่าย 

๒.๓ โรงเรียนมีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม สะดวกสบาย 
๒.๓ โรงเรียนมีแผนงาน/โครงงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย 

ของนักเรียน 
๓. คุณภาพผู้เรียน (Quality of Learners) ได้แก่ ๑.ทักษะวิชาการ ๒.ทักษะชีวิต ๓.ทักษะอาชีพ 

๓.๑ ทักษะวิชาการ 
๑. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT สูงกว่าระดับประเทศ 
๒. ผู้เรียนมีความสามารถตามสมรรถนะในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R ๘C) 
๓R คือ 

-Reading-อ่านออก, (W) 
-Riting-เขียนได้, (A) 
-Rithmatic-มีทักษะในการคำนวณ 

๘C คือ 
-Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ 
-Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
-Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นำ 
-Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการ
รู้เท่าทันสื่อ 



๒๓ 
 

-Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการ
คิดข้ามวัฒนธรรม 
-Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
ซึ่งเยาวชนในยุคปัจจุบันมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างมากหรือเป็น 
Native Digital ส่วนคนรุ่นเก่าหรือผู้สูงอายุเปรียบเสมือนเป็น Immigrant Digital แต่เรา
ต้องไม่อายที่จะเรียนรู้แม้ว่าจะสูงอายุแล้วก็ตาม 
-Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ 
-Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐาน
สำคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเปน็คุณลักษณะที่เด็กไทยจำเป็นต้องมี 

 ๓.๒ ทักษะชีวิต 
 ๑. ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้และการปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๒. ผู้เรียนมีทักษะ ฉลาดในการสื่อสาร รู้เท่าทันสื่อ และรอบรู้เทคโนโลยี 
 ๓. ผู้เรียนมีจิตวิญญาณและมีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
 ๓.๓ ทักษะอาชีพ 
 ผู้เรียนมีทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัย และมีรายได้ระหว่างเรียน 
R = Responsiblty ผู้รับผิดชอบ 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) มีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ 
มีแบบแผนที่ชัดเจน มีการนิเทศติดตาม มีการประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือพัฒนาโรงเรียนและ
โรงเรียนเครือข่าย ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
S = Spider 

S   =   SWOT (การวิเคราะห์) 
P   =   Participation (การมีส่วนร่วม) 
I    =   Information (ข้อมูลสารสนเทศ) 
D   =   Doing (ลงมือทำ) 
E   =   Evaluation (การประเมินผล) 
R   =   Reflection (การสะท้อนผล) 

 
  S   =   SWOT (การวิเคราะห์) 
 
 โรงเรียนมีกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ซึ่งสามารถกำหนดจุดแข็ง
และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการ
ดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อมากำหนดเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
 

P  =  Participation (การมีส่วนร่วม) 
 

              
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) เปิดโอกาสให้ทั้งภาคีเครือข่าย ภาครัฐ และเอกชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งในการ



๒๔ 
 

 

แก้ปัญหาและป้องกันปัญหาโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มกำหนดนโยบายร่วม
วางแผน ร่วมตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 

I   =  Information (ข้อมูลสารสนเทศ) 
 
 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นระบบมีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการและจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
 
 

  D  =  Doing (ลงมือทำ) 
 

 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) ลงมือดำเนินการตามแผน โดยการขับเคลื่อนตาม
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่ใช้กระบวนการ PDCA ในการพัฒนา ได้แก่ 

๑. การพัฒนาภาระงาน ๔ งานหลัก คือ งานวิชาการ งานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร แลงาน
งบประมาณ 

๒. สร้างภาคีเครือข่ายร่วมกันช่วยเหลือ สนับสนุน การดำเนินงานพัฒนา การจัดการศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน เช่น โรงเรียนเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน และ
หน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น 

๓. กำกับดูแลติดตามเป็นระยะ 
๔. สะท้อนผลการประเมิน นำผลการประเมินมาแก้ไขดำเนินงานต่อไป 

 
 
E   =  Evaluation (การประเมินผล) 
 
 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) มีการประเมินผลการดำเนินงาน นิเทศติดตามอย่าง
เป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจนโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานมีการ
รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณะชน 
 

 
 R   =  Reflection (การสะท้อนผล) 
 

 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) มีการกำกับติดตามรายงานผลและสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
 



๒๕ 
 

 
        ส่วนที ่๔ 

        กลยทุธ์พัฒนาการศึกษา 
    

  โรงเรียนคุณภาพของชุมชน เกิดขึ้นตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ซึ่งตระหนักว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอัตราการ
เกิดของประชาชนลดต่ำลง ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้กําหนดมาตรการรวม และเลิกโรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบันการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้สํานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงมีแนวทางการดําเนินงาน “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ”โดย

นหลักของชุมชน มีการคัดเลือกโรงเรีย บริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวกให้
พร้อม  มีหลักการทําโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เกิดจากการรวมโรงเรียนเครือข่าย          
๑ ต่อ ๗ หรือ ๑ ต่อ ๘ หรือในอัตราส่วน ที่มากที่สุดที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถดําเนินการได้ 
ให้มีโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และมีโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เป็นศูนย์กลางการเรียนเพ่ือให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน เกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บุคลากร ครูผู้สอน ผู้บริหารในส่วนกลาง สํานักงาน          
เขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน พร้อมทั้ง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน สามารถ
ร่วมกันดําเนินงานให้เป็นแบบการมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  สามารถขับเคลื่อนสู่           
การปฏิบัติ และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การพัฒนาการศึกษาได้ทุกระดับอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม เพ่ือให้
การรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  ระยะเวลา ๓ ปี  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา เพ่ือให้โรงเรียน
และผู้เกี่ยวข้องซึ่งดูแลการพัฒนานำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนา เป็นเครื่องมือศึกษาข้อมูล เก็บรวบรวม
ข้อมูลและนำข้อมูลไปพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นเครื่องมือประเมินความยั่งยืนของโรงเรียน
การพัฒนาความยั่งยืนดังกล่าวกำหนดเป็นกลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดในการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จึงกำหนดเป็น ๕ กลยุทธ์ ได้แก่ 
  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบด้วย 6 ประเด็นกลยุทธ์ 
ดังนี้  
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาอาคารสถานที ่
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุง ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างระบบการป้องกันและระบบความปลอดภัยในโรงเรียน 

 ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ หรือผู้มีความต้องการพิเศษ 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 



๒๖ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1 ประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้  
 ประเดน็กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสาร (อย่างน้อย ๒ ภาษา) 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ประกอบด้วย 3 ประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 

 ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ สรรหาให้ครูครบชั้นเรียน ครูมีทักษะวิชาชีพตรงสาขาวิชา มีบุคลากร
ธุรการ และนักการภารโรง  

 ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสาร (อย่างน้อย ๒ ภาษา) 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย 3 ประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 
  ประเด็นกลยุทธ์ที ่๑ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางการศึกษา 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต 
กลยุทธ์ที ่๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนา ประกอบด้วย 1 ประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียนเครือข่าย
เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
 กลยุทธ์ทั้ง ๕ กลยุทธ์ ประกอบด้วยเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารสถานศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
๑. การพัฒนาอาคารสถานที่ ร้อยละของอาคารสถานที่ท่ีเพียงพอ 

และพร้อมใช้งาน 
๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๒. ปรับปรุง ซ่อมบำรุงระบบ
สาธารณูปโภค 

ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับ 
การปรับปรุงซ่อมแซมและพร้อมใช้งาน 

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๓. การพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ 

ร้อยละของการพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๔. เสริมสร้างระบบการป้องกัน
และระบบความปลอดภัยใน
โรงเรียน 

ร้อยละของการจัดการระบบการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

5. เสริมสร้างสิ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับนักเรียนปกติ /ผู้
พิการ หรือผู้มีความต้องการพิเศษ 

ร้อยละของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
นักเรียนปกต ิ/ ผู้พิการ และผู้มี 
ความต้องการพิเศษ 

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๖. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ร้อยละเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา 

๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
๑. พัฒนาทักษะภาษาและการ
สื่อสาร (อย่างน้อย ๒ ภาษา) 

ผู้บริหารได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถ 
ในการสื่อสารด้วยภาษาที่ ๒ ได้  

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 



๒๗ 
 

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
(เป้าหมายเป็นครั้ง)  

 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
๑. สรรหาให้ครูครบชั้นเรียน ครูมี
ทักษะวิชาชีพตรงสาขาวิชา มี
บุคลากรธุรการ และนักการภารโรง  

ร้อยละของครูและบุคลากรผู้สอนได้สอน
ตรงกับสาขาวิชาและความถนัด 

๗๐ ๘๐ ๙๐ 

๒. พัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

ร้อยละของครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ในการพัฒนาหลักสูตร และการประเมินผล 
การจัดการเรยีนรู้ 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๓. พัฒนาทักษะภาษาและการ
สื่อสาร (อย่างน้อย ๒ ภาษา) 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา                
มีความสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

๗๐ ๘๐ ๙๐ 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
๑. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มี        
ความเป็นเลิศทางการศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงขึ้น 

๗๐ ๘๐ ๙๐ 

๒. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นพลเมืองดี 

ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นพลเมืองดี 

๙๐ ๙๕  ๑๐๐ 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต 

ร้อยละของนักเรียนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต 

๙๐ ๙๕  ๑๐๐ 

 
 

กลยุทธ์ที ่๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนา 

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
๑ .ส่งเสริมเอกชน บ้าน วัด/ศาสน
สถานอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียน
เครือข่ายเข้ามามี ส่วนร่วมและ
สนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน 

๑. ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียน ภาคเอกชน 
ชุมชน องค์กรศาสนา และหน่วยงานภาครัฐอื่น 
ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  

๙๐ 
 
 

๙๕ 
 
 

๑๐๐ 
 
 

 
 
 



๒๘ 
 

แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)  
วิสัยทัศน์ : ภายในปี ๒๕๖๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) เป็นโรงเรยีนคุณภาพของชุมชน 

ที่มีมาตรฐาน สากล บนพื้นฐานความเป็นพลเมืองดี ก้าวล้ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ ์

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษา 

 

พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

พัฒนาครูและบุคลากร
ทาง 

การศึกษา ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อยา่งมี

คุณภาพ 

 
 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมการพัฒนา 

 

ประเด็น 
กลยุทธ ์

การพัฒนาอาคาร
สถานที่ 

พัฒนาทักษะภาษา 
และการสื่อสาร (อย่าง
น้อย ๒ ภาษา ไทย/

อังกฤษ) 

สรรหาให้ครูครบชั้นเรียน 
ตรงสาขาวิชา มบีุคลากร

ธุรการ และนักการภารโรง 
และครูมีทักษะวิชาชีพ 

ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศทางการศึกษา 

ส่งเสริมเอกชน 
บ้าน วัด/ศาสน
สถานอื่น ๆ รัฐ 

และโรงเรียน เข้า
มามี ส่วนร่วมและ
สนับสนุนในการ
พัฒนาโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน 

ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารและสิ่งก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมบำรุง
ระบบสาธารณูปโภค 

การพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ

แหล่งเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นพลเมืองดี เสริมสร้างระบบการ

ป้องกันและระบบ
ความปลอดภยัใน

โรงเรียน 
เสริมสร้างส่ิงอำนวย
ความสะดวกสำหรับ 
นักเรียนปกติ /ผู้พกิาร 
หรือผู้มีความต้องการ
พิเศษ 

พัฒนาทักษะภาษาและ
การสื่อสาร (อย่างน้อย ๒ 

ภาษา ไทย/อังกฤษ) 

ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ผู้เรียนนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต 

พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ส่วนที่ ๕ 
 โครงการ / งบประมาณ  

 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

ประเด็นกลยุทธ ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๑. การพัฒนาอาคาร
สถานที ่

สร้างและพัฒนาอาคารเรียน และ
อาคารประกอบ 
๑. สร้างอาคารเรียน สปช.๒/๒๘ 
ปรับปรุง ๓ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน          
๑ หลัง 
๒. สร้างอาคารเรียน O-bec 
๑๐๖ ล/๖๑   ๑ หลัง 
๓. สร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 
๓ ห้องเรียน ๒ หลัง 
๔. สร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ขนาดเล็ก  
(มีพื้น ค.ส.ล.) พืน้ที่ใช้สอย ๔๕๐ 
ตารางเมตร (ขนาด ๑๕x๓๐ เมตร) 
ขนาดหลังคาคลุม ๑๙x๓๒ เมตร 
๕. สร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว 
๖. สนามฟุตบอล ฟ.๑/๔๒ 
๗. ลานกีฬาอเนกประสงค ์

 
 

๙,๔๔๑,๐๐๐ 
 

 
๗,๙๒๖,๐๐๐ 

 
 

๘,๔๓๘,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒,๑๓๕,๐๐๐ 
๔,๑๔๒,๐๐๐ 
๙๒๖,๐๐๐ 
๑๗๐,๘๐๐ 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 
- 
- 

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

๒. การปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน
และสิ่งก่อสร้าง 

- อาคารอเนกประสงค์  
สปช.๒๐๕/๒๖ 
 

๑,๓๐๗,๖๐๐ ๑,๓๐๗,๖๐๐ ๑,๓๐๗,๖๐๐ กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

๓. ปรับปรุง ซ่อมบำรุง
ระบบสาธารณูปโภค 

- พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมบำรุงระบบ
สาธารณปูโภค 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

๔. การพัฒนาสภาพ 
แวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู ้

- การพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ 
- สร้างศูนย์การเรียนรู้นวด 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
๓๐๐,๐๐๐ 

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

๕. เสริมสร้างระบบการ
ป้องกันและระบบความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 

- พัฒนาระบบกล้องวงจรปดิให้
ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง 
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

- 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

- 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

๖  .เสริมสร้างสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับ
นักเรียนปกติ /ผู้พิการ 
หรือผู้มีความต้องการ
พิเศษ 

- จัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ทีน่ั่ง 
(ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบ          
ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์ สูงสุดไมต่่ำกว่า          
๙๐ กิโลวัตต์ บริการโรงเรียน
เครือข่าย จำนวน ๒ คัน 
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 

๒,๗๒๘,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 



๓๐ 
 

ประเด็นกลยุทธ ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

และขนส่ง 
๗. พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

เสริมสร้างและพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. โต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา จำนวน ๑๕๐ ชุด 
๒. โต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา จำนวน ๓๕ ชุด 
๓. เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดำ และสี) ความเร็วไม่น้อย
กว่า ๒๐ แผ่น/นาที จำนวน ๑ 
เครื่อง 
๔. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่น 
แบบติดฝาผนัง ขนาด๒๔,๐๐๐ บีที
ยู จำนวน ๖ เคร่ือง 
๕. เคร่ืองพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล 
ความละเอียด ๔๐๐x๔๐๐ จุดตอ่
ตารางนิ้ว  
จำนวน ๑ เคร่ือง 
๖. เครื่องมัลติเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ SVGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI 
Lumens โปรเจคเตอร์  ๑๐ เครื่อง 
๗. โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) 
และ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐ x  ๑๐๘๐ 
พิกเซล  ขนาด ๕๕ นิ้ว  
จำนวน ๑๐ เคร่ือง 
๘. เคร่ืองขยายเสียง (Power 
Amp) ขนาด ๑๕๐ วัตต์ พร้อม
ลำโพง และไมโครโฟน ๑๐ ตัว 

 
 

๒๒๕,๐๐๐ 
 

๕๖,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๖๘,๐๐๐ 
 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๔๑,๐๐๐ 
 
 
 

๑๘๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๒๕,๐๐๐ 
 

๕๖,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
๑๖๘,๐๐๐ 

 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๔๑,๐๐๐ 
 
 
 

๑๘๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๒๕,๐๐๐ 
 

๕๖,๐๐๐ 
 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๖๘,๐๐๐ 
 

 
๑๘๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๔๑,๐๐๐ 
 
 
 

๑๘๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

รวม ๓๙,๗๘๖,๔๐๐ ๓,๕๗๙,๖๐๐ ๓,๕๗๙,๖๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ประเด็นกลยุทธ ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๑. พัฒนาทักษะภาษา
และการสื่อสาร  
(อย่างน้อย ๒ ภาษา) 

เสริมสร้างและพฒันาทักษะภาษา
และการสื่อสารสำหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ กลุ่มบริหาร
บุคคล 

รวม ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  
 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

ประเด็นกลยุทธ ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๑. สรรหาให้ครูครบชั้นเรียน 
ตรงสาขาวชิา มบีุคลากร
ธุรการ และนักการภารโรง 
และครูมีทักษะวิชาชพี 

สรรหาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา (ภาษาญี่ปุน่ จีน อังกฤษ) 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กลุ่มบริหาร
บุคคล 

๒. พัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
และการประเมินผลการเรียนรู้ 
สำหรับครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

๓. พัฒนาทักษะภาษาและ
การสื่อสาร (อย่างน้อย             
๒ ภาษา) 

พัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสาร 
สำหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มบริหาร
บุคคล 

รวม ๔๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐  
 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

ประเด็นกลยุทธ ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๑. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความเป็นเลิศทาง
การศึกษา 

โครงการส่งเสริมการอ่านการเขยีน 
และคิดคำนวณ 

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ นางทรรศนกมล 

โครงการส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน  
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ นางสาววราภรณ์ 

โครงการพัฒนาความสามารถการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ นางสาวณหทัย 

โครงการส่งเสริมทักษะการสร้าง
นวัตกรรมนักเรียน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ นางสาวแจ่มจันทร์ 

โครงการส่งเสริมความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและการนำเสนอของนักเรยีน 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ นายไพรัตน์ 

โครงการพัฒนาคณุภาพและ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๑๐๙,๐๐๐ ๑๐๙,๐๐๐ ๑๐๙,๐๐๐ นางสุปราณี 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาสู่อาชีพและการมีงานทำ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ นายนวพล 



๓๒ 
 

ประเด็นกลยุทธ ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
สื่อมวลชนศึกษา 

๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ นางสุปราณี 

โครงการเตรยีมความพร้อมเด็ก
ปฐมวัย 

๓๐,๘๐๐ ๓๐,๘๐๐ ๓๐,๘๐๐ นางธนาภรณ์ 

 

ประเด็นกลยุทธ ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๒. ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและความเป็น
พลเมืองด ี

โครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ นายกิตติศักดิ์ 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  
และสภานักเรียน 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ นายประภาส 

โครงการเตรยีมความพร้อมเด็ก
ปฐมวัย 

๑๗,๒๐๐ ๑๗,๒๐๐ ๑๗,๒๐๐ นางธัญนาฎ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย  
สุขภาพจิต และสุขอนามัยที่ด ี

๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๓๗,๕๐๐ นางธนาภรณ ์

โครงการอนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรม
ไทย และวันสำคญั 

๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ นายภูวไนย 

โครงการอยู่คา่ยพักแรม   
และเดินทางไกล ลูกเสือ  เนตรนารี 

๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ นายไพรตัน ์

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรยีนนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ดำรงชีวิต 

โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒๕,๕๒๕ ๒๕,๕๒๕ ๒๕,๕๒๕ นางสาวศิรภสัสร 

รวม ๖๔๔,๐๒๕ ๖๔๔,๐๒๕ ๖๔๔,๐๒๕  
 

กลยุทธ์ที ่๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนา 
 

ประเด็นกลยุทธ ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๑ .ส่งเสริมเอกชน บ้าน วัด/
ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และ
โรงเรียน เข้ามามี ส่วนร่วม
และสนบัสนุนในการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

ส่งเสริมสนบัสนุนการมีสว่นร่วม
ของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

รวม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  
 
 
 
 



๓๓ 
 

        ส่วนที ่๖  
     การควบคุมและการกำกับติดตาม 

 

การบริหารจัดการแผน 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) ได้จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ )ระยะ ๓ ปี( เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการดำเนินงานให้ประสบ
ผลสำเร็จ สามารถที่จะผลักดันการทำงานของกลไกที่สำคัญให้บรรลุ  ผลลัพธ์ตามที่ตั้ งเป้าหมาย              
การดำเนินงานที่จะบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นที่จะต้องมีการผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยน
แนวคิด  ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึง วิธีและกระบวนการทำงานนำแผนสู่การปฏิบัติ จะต้องทำให้หน่วยงาน
ยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ และพร้อมที่จะนำแนวทางนั้นไปดำเนินการได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม และวีธีการปฏิบัติงานของตน ดังนั้น การระดมทรัพยากร แสวงหาการสนับสนุน เพ่ือให้เกิด
การปฏิบัติและสร้างความมั่งคงให้เกิดขึ้น เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) จึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ  และ
กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. การเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของแผน นำวิสัยทัศน์   
พันธกิจ เป้าประสงค ์ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกระดับได้รับทราบมีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้การนำแผนสู่การปฏิบัติ           
เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ผู้บริหารการศึกษาเข้าใจและผลักดันให้มีการดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสม่ำเสมอ 
  ๓. กำหนดทีมงานในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ประกอบด้วยทีมงานจากสถานศึกษาและภายใน
สำนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับภารกิจในแต่ละกลยุทธ์  
 ๔. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)    
นำแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร  การจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  แผนจัดการความรู้ (KM Active plan)  เป็นต้น 
  ๕. การขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและกลุ่มต่าง ๆ ตามพันธกิจที่ได้รับ
มอบหมาย รวมถึงแสวงหาและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษา 
 ๖. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความแม่นยำและเป็นปัจจุบัน และ
สามารถให้บริการได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  ๗. พัฒนาระบบการกำกับ ติดตามและการประเมินผลที่มุ่งเน้นการประเมินเพื่อการพัฒนา 
และปรับปรุงการดำเนินงานโดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลสำเร็จการดำเนินงาน ทั้งในด้านปริมาณคุณภาพ 
ระยะเวลาในการประเมิน ผู้ประเมินและแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ระยะ     
๓ ปี เพ่ือหาข้อสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานว่าได้ผลเป็นอย่างไร การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างไร เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ การประเมินในขั้นตอนนี้จะทำให้ได้รับ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงาน เพ่ือจะนำมาเป็นบทเรียน (Lessons 



๓๔ 
 

Learned) ที่จะช่วยในการตัดสินใจสำหรับการดำเนินงานใหม่ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการ ซึ่งมีลักษณะ
เหมือนหรือใกล้เคียงกับที่ได้ประเมิน 
 ประเด็นที่นำมาพิจารณาในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นระยะเวลาของแผนพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพของชุมชนระยะ ๓ ปี ประกอบด้วย 
  ๑. การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเทียบกับเป้าหมาย เป็นการติดตาม
และประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเข้า (Input) หรือการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการตามแผนว่า
เป็นไปตามที่ได้กำหนดในโครงการหรือกิจกรรมมากน้อยเพียงใด 

  ๒. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนเป็นการติดตามและประเมินผล
กระบวนการ (Process) ในการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ตามแนวทางการพัฒนาในแต่ละกลยุทธ์ รวมถึงการสรุปปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการทำงานอย่างไร 
  ๓. การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ เป็นการติดตามและประเมินผล
ผลิต (Output) ที่ได้จากการดำเนินโครงการเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน การประเมินผลในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าสามารถดำเนินงาน
ตามโครงการและกิจกรรมที่กำหนดไว้ได้ตามแผนเมื่อเทียบกับเป้าหมายหรือไม่ ทั้งนี ้โดยใช้เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้กำหนดเป็นเครื่องมือที่จะนำไปติดตามและประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้น
จริงภายใต้งบประมาณที่ได้รับ 
  ๔. การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการ  เป็นการติดตามและประเมิน    
 ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการหรือเป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการว่านักเรียน
และครูได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานที่กำหนดในแต่ละโครงการและกิจกรรมหรือไม่ 

  ทั้งนี ้เป็นการติดตามและประเมินผลโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลการ
ดำเนินงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมที่ระบุไว้หรือไม่ เพียงใด และหากไม่
บรรลุตามวัตถุประสงค์ สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค คืออะไร เพ่ือจะได้นำบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากโครงการ
และกิจกรรมดังกล่าว มาปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการและพัฒนาต่อไปในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

ภาคผนวก 
 

 -  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ระยะเวลา ๓ ปี 
    (พุทธศักราช ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗)  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




