


                            คำนำ 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ฉบับนี ้โรงเรียนบานไทยสามัคคี จัดทำข้ึนเพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระยะ ๔ ป ท้ังนี้เปนความพยายามของสถานศึกษาโดยความ
รวมมือของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน  ซึ่งไดมีการประชุมและดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยการวิเคราะหสภาพปัจจุบัน ศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา มากำหนดทิศทางของสถานศึกษา  โดยกำหนด
กลยุทธท่ีเชือ่มโยงและสอดคลองตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติมาตรฐาน  เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก
และมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทำ
แผนปฏบิัตกิารประจำปี โดยมีทิศทางการจัดการศึกษาตามวสิัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคและกลยุทธท่ีกำหนดไว
ตามบริบทและเปาหมายชองสถานศึกษา 

โรงเรียนบานไทยสามัคคี ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ 
ซ่ึงประกอบดวยผูบ ริ ห า ร  คณะครแูละบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตลอดจน
ผูปกครองและนกัเรียน ท่ีมีสวนรวมในการจัดทำจนสำเร็จลุลวงไปดวยดี หวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหกาวหนาและเปนไปตามท่ีไดกำหนดไวตอไป  

 

 
 
 

                 (นางสาวพรทิพย  พุจารย) 
                  ผูอำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบานไทยสามัคคี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      คำเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                   โรงเรียนบานไทยสามัคคี 

       

 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันฐาน  มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 

๒๕๖๒-๒๕๖๕ ของโรงเรียนบานไทยสามัคคี  ซ่ึงเกิดจากการมีสวนรวมของทุกฝาย ไดแก คณะผูบริหาร 
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตลอดจนนักเรียนและเห็นวามีประโยชนอยางยิ่งในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตอไป 

 
 

 
 
 
 

                                                                                        (นายชุณห ศิริชัยคีรีโกศล) 
                                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบานไทยสามัคคี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

เรื่อง หนา 
สวนท่ี ๑ บทนำ ๑ 

• ประวัติโรงเรียน ๑ 

• ขอมูลพ้ืนฐาน ๓ 

• ภารกิจของสถานศึกษา ๖ 

สวนท่ี ๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ๗ 

• สภาพแวดลอมภายนอก ๗ 

• สภาพแวดลอมภายใน ๘ 

• ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม/ SWOT   ๑๑ 

สวนท่ี ๓ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๑๑ 

• การบริหารจัดการศึกษา ๑๑ 

• อุดมการณการจัดการศึกษา ๑๒ 

• หลักการสำคัญของจัดการศึกษา   ๑๒ 

• มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๓ 

สวนท่ี ๔ นโยบาย แผนงาน กลยุทธการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๑๕ 

• นโยบายหนวยงานตนสังกัด ๑๕ 

• ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ๑๗ 

• กลยุทธ จุดเนน ๑๘ 

• แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบานไทยสามัคคี ในระยะ  ๔ ป (๒๕๖๒-๒๕๖๕) ๒๐ 
• สาระสำคัญของแผนงานและโครงการ ๒๘ 

ภาคผนวก ๔๖ 
  



๑ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

สวนท่ี ๑ 
บทนำ 

 

ประวัติโรงเรียน 

 โรงเรียนบานไทยสามัคคี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตั้งอยูหมู ๑  ตำบลไทย
สามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  สรางข้ึนโดยไดรับงบประมาณจากทางราชการตามแบบ ป.๑ ฉ  
จำนวน  ๔  หองเรียน  เปดทำการสอนครั้งแรกเม่ือวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๒๐ โดยนายประศาสน  สุวรรณคำ  
นายอำเภอปกธงชัย  ใหเกียรติเปนประธานเปดอาคารเรียน  จัดการศึกษาตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๔   โดยมี
ครูทำการสอน  ๔ คน  มีนายสุรศักดิ ์ ตวนจะโปะ  ดำรงตำแหนงครูใหญ 
 ป พ.ศ.๒๕๒๓  เปดเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕-๖   ในปเดียวกันนี้ทางโรงเรียนไดรับงบประมาณ
กอสรางอาคารเรียน  แบบ ป.๑ ฉ  จำนวน  ๓  หองเรียน 
 ป พ.ศ.๒๕๒๗  นายศักดิ์  วีระพงษ  ไดยายมาดำรงตำแหนงอาจารยใหญ  โดยมีครูทำการสอนท้ังสิ้น  
๑๕  คน  นักเรียน  จำนวน ๓๕๕  คน 
 ปการศึกษา ๒๕๓๔  โรงเรียนเปดทำเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑  
โดยไดรับความรวมมือจากชาวบาน  พอคา คหบดี  สรางอาคารเรียนข้ึน  ๑ หลัง  ชื่ออาคารรวมใจ  เปนจำนวน
เงิน  ๒๒๐,๐๐๐  บาท  มีนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี  ๑  จำนวน  ๓๑  คน 
 ปการศึกษา  ๒๕๓๖  โรงเรียนไดรบังบประมาณกอสรางอาคารเรียนอีก  ๑  หลัง  แบบสปช.๑๐๕/๒๙ 
จำนวน  ๕  หองเรียน 
 ปการศึกษา ๒๕๓๗  โรงเรียนไดรับงบประมาณตอเติมอาคารเรียน  แบบสปช.๑๐๕/๒๙  จำนวน  ๑๐  
หองเรียน 
 ปการศึกษา ๒๕๔๔  นายวรชัย  ประพิณ  ดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน  และโรงเรียนไดรับ
งบประมาณกอสรางอาคารเอนกประสงค  แบบสปช.๒๐๒/๒๖  จำนวนเงิน  ๒,๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ปการศึกษา ๒๕๕๐  โรงเรียนไดเปดรับนกัเรียนในระดับ ๓ ขวบ จำนวน  ๑  หองเรยีน 
 ปการศึกษา ๒๕๕๒  โรงเรียนขอเปดขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔ สาย
วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร   
 ป พ.ศ. ๒๕๕๓  จาสิบเอกณรงค  รัตนกุล  ดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน 
 ป พ.ศ.๒๕๕๕  โรงเรียนเปดทำการเรียนการสอนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 ปการศึกษา  ๒๕๕๖  โรงเรียนไดรับงบประมาณกอสราง อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙  จำนวนเงิน  
๔,๑๐๐,๐๐๐  บาท  และ ไดรับเงินบริจาค โดย “บานไรกาแล”  ในการสรางอาคารเรียนชั่วคราว  จำนวน  
๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  มีนักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี  ๖   
 ปการศึกษา ๒๕๕๗  โรงเรียนไดรับงบประมาณ  จากบริษัทสยามแมคโคร ซีพีเอฟ และมูลนิธิชนบท  
ในการสรางโรงเรือนเพ่ือเลี้ยงไกไข  ในโครงการอาหารกลางวัน 



๒ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

 ปการศึกษา ๒๕๕๘  โรงเรียนไดรับงบประมาณในการสรางหองเรียน  จำนวน ๑  หอง (งบเหลือจาย
จากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต ๓  จำนวน  ๗๐,๐๐๐  บาท)   และไดรับงบประมาณในการ
ปรับปรุงบานพักครู  จำนวน  ๑  หลัง  จำนวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 ปการศึกษา ๒๕๕๙  โรงเรียนจำหนายบานพักครู  จำนวน  ๑  หลัง 
 ปการศึกษา ๒๕๖๐  โรงเรียนไดรับงบประมาณในการสรางหองสุขา  จำนวน  ๔  หอง  จำนวนเงิน  
๔๐๐,๐๐๐  บาท  และไดรับงบประมาณจัดทำสนามเด็กเลนใตเบื้องยุคลบาท  จำนวน ๕๒,๐๐๐  บาท  และเงิน
บริจาคจากนางบุญญานุช  แซเฮง  จำนวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
 ปการศึกษา ๒๕๖๑  โรงเรียนไดรับงบประมาณการกอสรางอาคารเรียน  แบบ  ๒๑๓/ ล ๕๗-ก  ๑๒  
หองเรียน  จำนวนเงิน  ๑๗,๖๔๒,๐๐๐ บาท 
 ป พ.ศ.๒๕๖๑  นางสาวพรทิพย  พุจารย  ดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน    
   ปจจุบันมี นางสาวพรทิพย  พุจารย  ผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ  เปนผูอำนวยการโรงเรียน    
 

ขอมูลพ้ืนฐาน  

 ๑.  ท่ีตั้ง 

 โรงเรียนบานไทยสามัคคี ตั้งอยู หมูท่ี ๑ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓  มีเขตบริการ คือ บานไทยสามัคคี หมู ๑ บานไทย
พัฒนา หมู ๑๑  บานสุขสมบูรณ หมู ๔  บานบุไทร  หมู ๕  บานคลองไทร  หมู ๖  บานคลองกระทิง หมู ๑๑  
และบานคลองยาโม  

แปลงท่ี  ๑  มีเนื้อท่ี ๙ ไร ๓ งาน – ตารางวา 
แปลงท่ี  ๒  มีเนื้อท่ี ๔๘ ไร ๓  งาน -  ตารางวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

๒. จำนวนนักเรียน  (ขอมูลวันท่ี  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒) แยกตามระดับชั้นเรียน  ดังนี้ 

จำนวนนักเรียนปการศึกษา ๒๕๖๒ รวมท้ังสิ้น ๗๐๒ คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

ระดับชั้นเรียน 
จำนวน 

หองเรียน 
จำนวนนักเรียน เฉลี่ยตอ 

หอง ชาย หญิง รวม 

อ.๒ ๒ ๓๑ ๓๑ ๖๒  

 อ.๓  ๒ ๒๘ ๑๙ ๔๗  

 รวม  ๔ ๕๙ ๕๐ ๑๐๙  

ระดับชั้นเรียน 
จำนวน 

หองเรียน 
จำนวนนักเรียน เฉลี่ยตอ 

หอง ชาย หญิง รวม 

 ป.๑  ๒ ๒๗ ๒๕ ๕๒  

 ป.๒  ๒ ๒๓ ๓๘ ๖๑  

 ป.๓  ๒ ๓๗ ๒๗ ๖๔  

 ป.๔  ๒ ๒๕ ๒๔ ๔๙  

 ป.๕  ๒ ๒๙ ๓๒ ๖๑  

 ป.๖  ๒ ๓๔ ๓๙ ๗๓  

 รวม  ๑๒ ๑๗๕ ๑๘๕ ๓๖๐  

 ม.๑  ๒ ๒๙ ๓๔ ๖๓  

 ม.๒  ๒ ๒๑ ๑๘ ๓๙  

 ม.๓  ๒ ๒๘ ๒๘ ๕๖  

 รวม  ๖ ๗๘ ๘๐ ๑๕๘  

 ม.๔  ๒ ๗ ๑๔ ๒๑  

 ม.๕  ๒ ๑๑ ๑๗ ๒๘  

 ม.๖  ๒ ๑๒ ๑๔ ๒๖  

 รวม  ๖ ๓๐ ๔๕ ๗๕  

 รวมท้ังหมด  ๒๘ ๓๔๒ ๓๖๐ ๗๐๒  



๔ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

๓. ขาราชการครูและบุคลากร  

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

ต่ำกวา 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกวา 
ป.ตรี 

ผูอำนวยการ - ๑ - - ๑  
ครูประจำการ ๑๑ ๒๖ - ๒๗ ๑๐  
พนักงานราชการ - - - - -  
เจาหนาท่ีธุรการ - ๑ - ๑ -  
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการฯ - ๑ - ๑ -  
นักการ/ภารโรง ๒ - ๒ - -  

รวม ๑๓ ๒๙ ๒ ๒๙ ๑๑  

 ๔. อาคารเรียนอาคารประกอบ 

  ๔.๑  อาคารเรียน  มีท้ังหมด  ๖   หลัง  ดังนี ้
   ๑)  อาคารแบบ ป.๑ ฉ เปนอาคารไม  ๒  ชั้น (ตอเติมชั้นลาง) จำนวน ๘ หองเรียน   

๒)  อาคารแบบ ป.๑ ฉ เปนอาคารไม  ๒  ชั้น (ตอเติมชั้นลาง) จำนวน ๖ หองเรียน   
           ๓)  อาคารแบบ สปช.๑๐๕/๒๙  เปนอาคาร ๒ ชัน้ จำนวน  ๘ หองเรียน     
ประกอบดวยหองพิเศษ หองคอมพิวเตอร  และหองสำนักงาน  จำนวน  ๑ หลัง  (ฝายประถมศึกษา) 
   ๔)  อาคารแบบ สปช.๑๐๕/๒๙  เปนอาคาร ๒ ชัน้ จำนวน  ๑๐ หองเรียน     
ประกอบดวยหองพิเศษ หองสมุด  และหองสำนักงาน  จำนวน  ๑ หลัง 
   ๕)  อาคารอนุบาล (สรางเอง)  จำนวน  ๔ หองเรียน  จำนวน  ๑ หลัง 
   ๖)  อาคารเรียนชั่วคราว (สรางเอง)  จำนวน  ๔ หองเรียน  จำนวน  ๑ หลัง 
  ๔.๒  อาคารอเนกประสงค  แบบ ๒๐๒/๒๖ จำนวน  ๑ หลงั 
  ๔.๓  บานพักครู     จำนวน  ๒  หลัง  
  ๔.๔  สวม      จำนวน  ๕  หลัง   

 ๕. สนามกีฬา จำนวน ๕ สนาม ไดแก สนามฟุตบอล  สนามวอลเลยบอล  สนามตะกรอ  สนามเปตอง  
สนามบาสเกตบอล 

๖. สภาพชุมชนโดยรวม 

        สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนชนบท ตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวน
ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประชาชนสวนใหญประกอบอาชพีเกษตรกรรม รับจาง
ตางๆ เชน ทำนาทำไรสวน ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว และการคาขายท่ัวไป  

 ๗. การประกอบอาชีพ (ของผูปกครองนักเรยีน)  ผูปกครองนักเรยีนรอยละ  ๘๐.๔๖  ประกอบอาชีพทำ
ไรทำสวน รอยละ  ๑๕.๑๔  ประกอบอาชีพรับจาง และรอยละ  ๔.๔๐ ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 
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 ๘. การนับถือศาสนา (ของผูปกครองนักเรียน) 

  ผปูกครองนักเรียนรอยละ  ๑๐๐  นับถือศาสนาพุทธ  

 ๙. ฐานะทางเศรษฐกิจ (ของผูปกครองนักเรยีน) 

  ผูปกครองนักเรียนมีรายไดโดยเฉลี่ย  ๓๐,๐๐๐ บาท/ครอบครัว/ป 

       ๑๐. ความสัมพันธกับชุมชน 

  โรงเรียนไดสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาโดยขอความ
รวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผูปกครองและครูโรงเรียนบานไทยสามัคคี ผูนำชุมชนและกลุม
องคกรตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน  

        ๑๑.  แหลงเรียนรู 

   ตารางแสดงแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน  ดังนี้  

แหลงเรียนรูภายใน แหลงเรียนรูภายนอก 
� อาคารเรียนตางๆ 
� หองสมุด / ICT 
� หองคอมพิวเตอร 
� หองประชุม 
� หองแนะแนว 
� หองพยาบาล 
� หองวิชาการ 
� หองสหกรณโรงเรียน 
� หองธนาคารโรงเรียน 
� หองสภานักเรียน 
� หองตัดผม 
� สนามเด็กเลน 
� สนามเด็กเลนตามรอยพระยุคลบาท 
� สนามกีฬา 
� สนาม BBL 
� สวนมะนาว 
� โรงเรือนเลี้ยงไกพันธุไข 
� โรงเรือนเพาะเห็ด 

� โรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตำบลไทย
สามัคคี 
� โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
� วัดไทยสามัคคี 
� วัดบุไผ  
� วัดคลองไทร  
� ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
� สถานีตำรวจอำเภอวังน้ำเขียว 
� หองสมุด กศน. 
� โรงพยาบาลวังน้ำเขียว 
� องคการบริหารสวนตำบลไทยสามัคคี 
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ภารกิจของสถานศึกษา 
 

 ๑.  จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓ ตลอดจนความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 
 ๒.  จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 
 ๓.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และความตองการของนักเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 
 ๔.  จัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและสงเสริม
กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
อยางตอเนื่อง 
 ๕.  ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติตางๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 ๖.  กำกับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาตามกฎหมายกำหนด 
 ๗.  ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินของสถานศึกษา 
 ๘.  จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหความรวมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา รวมท้ังการรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษา
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓  และผูมีสวนได สวนเสีย 
 ๙.  สงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน และสรางความสัมพันธกับสถานศึกษาและสถาบันอ่ืนในชุมชน และ
ทองถ่ิน 
        ๑๐.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามท่ีไดรับมอบหมายและตามท่ีกฎหมายอ่ืน
กำหนด 
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สวนท่ี  ๒ 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

๑.สภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษา 
สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนบานไทยสามัคคี   จาก  ๔  ปจจัย  คือ 

  ๑.๑  ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม  ผูปกครองและชุมชน ใหความสำคัญตอการจัดกิจกรรม
การศึกษาของโรงเรียน ทำใหการดำเนินงานตางๆ ของสถานศึกษาเปนไปดวยความราบรื่น ถือไดวาปจจัยดาน
สังคมและวัฒนธรรมเปนปจจัยท่ีเปนโอกาสมากกวาอุปสรรคตอการดำเนินภารกิจของโรงเรียน  กลาวคือ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูนำชุมชน ผูปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษา  สนับสนุนการจัด
กิจกรรมตางๆ โรงเรียน จึงจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังผูปกครองมีการประกอบอาชีพตาง ๆ อยาง
หลากหลาย  สามารถใชเปนภูมิปญญาทองถ่ินใหนักเรียนไดศึกษาและเรียนรูจากประสบการณจริง สวนปจจัยท่ี
เปนอุปสรรคในการจัดการศึกษาคือ  ผูปกครองบางสวนมีอาชีพท่ีไมม่ันคง  มีฐานะยากจน ครอบครัวหยาราง  พอ
แมไปประกอบอาชีพท่ีอ่ืน นักเรียนอาศัยอยูกับ และตองยายท่ีอยูเพ่ือประกอบอาชีพบอยๆ ทำใหนักเรียน เรียนไม
ตอเนื่อง บางสวนตองอยูกับญาติพ่ีนอง สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนโดยรวม ตลอดจนปญหาดานสังคมท่ีทำใหนักเรียนอยูในภาวะเสี่ยงตอการเก่ียวของ  เชน  ปญหายา
เสพติด  ปญหาการพนัน  ปญหาการตดิเกม เปนตน 
  ๑.๒  ปจจัยทางดานเทคโนโลยี    โครงสรางพ้ืนฐานและการแพรกระจายของเทคโนโลยีในชุมชน
ไมวาจะเปนโทรศัพท ไฟฟา เครือขายการสื่อสารและอินเทอรเน็ต ทำใหการเขาถึงเทคโนโลยีของนักเรียนและ
ผูปกครองทำไดงายและสะดวก ตลอดจนอุปกรณเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สามารถนำมาใชประโยชนท้ังในการบริหารจัดการ  การใหบริการและการพัฒนาการศึกษาใหมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน  สามารถชวยลดความซ้ำซอนในการปฏิบัติงาน  เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน  
ประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสาร  รวดเร็วข้ึน  โดยไมมีขอจำกัดดานสถานท่ีและเวลา  สำหรับดานการศึกษา  
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของนักเรียน  การใหบริการแกผูปกครอง  ประชาชน  ชุมชนและสังคม  ให
เกิดองคความรูใหมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เปนปจจัยท่ีเปนโอกาสตอการดำเนิน
ภารกิจของโรงเรียนเปนอยางมาก  โดยโรงเรียนไดสงเสริมการใชเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการเรียนรูของ
นักเรียนใหเกิดประสิทธิภาพตอบสนองตอความตองการของผูปกครองชุมชนและสังคม  ท่ีตองการใหนักเรียนได
เรียนรูและทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีเพ่ือโอกาสท่ีดีในอนาคต  ประกอบกับการนำภูมิปญญาทองถ่ินเขา
มารวมจัดกิจกรรมการเรียนรู ทำใหเกิดการเรียนรูและประสบการณตางๆอยางหลากหลาย สวนปจจัยท่ีเปน
อุปสรรค คือ สื่ออุปกรณเทคโนโลยี และคอมพิวเตอรบางสวนมีการชำรุด ไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 
นอกจากนี้ การซอมบำรุง วัสดุ  อุปกรณดานเทคโนโลยี  มีราคาคอนขางสูงทำใหการดำเนินการมีคาใชจายเปน
จำนวนมาก 
  ๑.๓  ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ    ภาวะทางเศรษฐกิจและฐานะทางเศรษฐกิจ ไดแก รายไดของ
ผูปกครองและประชากรกลุมเปาหมาย ผูปกครองนักเรียนประกอบอาชีพหลากหลาย ไดแก เกษตรกรรม ทำนา 
ทำไรสวน ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว รับจางท่ัวไป คาขาย  แหลงทรัพยากรทางเศรษฐกิจจึงเอ้ืออำนวยตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียน เปนปจจัยท่ีเปนโอกาสในการจัดการศึกษา  ประกอบกับนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ป ไมเสีย
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คาใชจายของรัฐบาล ทำใหแบงเบาภาระคาใชจายของผูปกครอง นักเรียนมีโอกาสมากข้ึน ผูปกครองสวนใหญ  มี
ฐานะทางเศรษฐกิจในระดับยากจนถึงปานกลาง จึงชวยสงเสริมและสนับสนุนดานสื่อ  อุปกรณ  อาคารสถานท่ี  ท่ี
เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการของโรงเรียนไดไมมากนัก สวนอุปสรรคในการดำเนินงานคือ  
งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐในการจัดการศึกษามีจำนวนจำกัดและผูปกครองมีฐานะยากจน   
  ๑.๔  ปจจัยทางดานการเมืองและกฎหมาย  เปนปจจัยท่ีเปนโอกาสตอการดำเนินงานของ
โรงเรียนเปนอยางมาก  เพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับแกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. ๒๕๔๕  
และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๓ ทำใหครูมีการพัฒนาตนเองและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
มากข้ึน  นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ตลอดจนการไดรับการสนับสนุนในดานตางๆจากองคกรสวน
ทองถ่ินและชุมชน  อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจสงผลใหเกิดการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน  สวนอุปสรรคในการดำเนินงานตามภารกิจ คือ ความไมตอเนื่องของ
นโยบายจัดการศึกษาเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาท่ียัง
ไมแลวเสร็จ                 
  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกตามปจจัย  ๔  ดาน ดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  
โรงเรียนบานไทยสามัคคี   มีปจจัยท่ีเปนโอกาสมากกวาปจจัยท่ีเปนอุปสรรค  กลาวคือ  มีความพรอมในการจัด
การศึกษา  โดยไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากชุมชนและหนวยงานตนสังกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนใหเกิดผลตามเปาหมายของโรงเรียน  แตก็ยังมีอุปสรรคอยูบางคือ การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและ
วัฒนธรรม สื่อและเทคโนโลยท่ีีทันสมัย ทำใหพฤติกรรมของเยาวชนปรับเปลี่ยนตามไปดวย 
๒. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 

สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาโรงเรียนบานไทยสามัคคี   พิจารณาจากจุดแข็งและจุดออน จาก ๖  
ปจจัย  ดังนี้ 

๒.๑  ปจจัยทางดานโครงสรางและนโยบาย  เปนจุดแข็งมากกวาจุดออน  กลาวคือ โรงเรียน 
บานไทยสามัคคี   มีการบริหารงาน  กำหนดวิสัยทัศน  นโยบาย  เปาหมาย  และภารกิจท่ีชัดเจน  ทำใหบุคลากรมี
การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  เนนการทำงานเปนหมูคณะ  ทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบ  สรางขวัญและกำลังใจ
ลดการขัดแยง  ทำใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ  แตยังมีจุดออนอยูบางในเรื่องของการปฏิบัติตามนโยบาย
บางสวน ยังไมไดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว เนื่องจากการมีครสูวนหนึ่งตองทำการสอนไมตรงกับสาขา
วิชาเอก แตก็ไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ตลอดจนตองปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆไมเก่ียวกับการ
เรียนการสอนควบคูไปดวย   

๒.๒  ปจจัยดานผลผลิตและการใหบริการ  ถือวาเปนจุดแข็ง มากกวาจุดออน กลาวคือ คุณภาพ 
ของนักเรียนซ่ึงถือวาเปนผลผลิตจากการใหบริการโดยเฉลี่ยมีคุณภาพตามมาตรฐาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และ 
ผลการทดสอบระดับชาติอยูในเกณฑท่ีนาพึงพอใจ อัตราการสอบเขาศึกษาตอของนักเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน  
ผูปกครองพึงพอใจ รวมไปถึงการใหบริการทางดานปริมาณ ถือวา เปนจุดแข็ง เนื่องจากสามารถใหบริการได
ครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตบริการ และประชากรทุกกลุมเปาหมาย  จุดออนอยูท่ีจำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการมีนอย 
เนื่องจากประชากรวัยเรียนลดลง การประกอบอาชีพและการอพยพยายถ่ินของผูปกครอง เปนตน 
  ๒.๓  ปจจัยดานบุคลากร  เปนปจจัยท่ีมีจุดแข็งมากกวาจุดออน  เนื่องจากผูบริหารมีวิสัยทัศน 
สามารถบริหารจัดการครูและบุคลากรใหจัดการเรียนการสอนแกนักเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ  ครูและบุคลากร
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ทางการศึกษามีความรูความสามารถเฉพาะดานและมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความมุงม่ัน อุทิศเวลาในการสอนเปนอยางดี จุดออน คือ ขาราชการครูสอนไมตรง
วิชาเอก ทำใหมีผลกระทบตอการจัดเรียนการสอนพอสมควร  
  ๒.๔  ปจจัยดานการเงิน  เปนปจจัยท่ีมีจุดแข็งมากกวาจุดออน  กลาวคือ  ผูบริหารโรงเรียน 
มีความสามารถในการบริหารงบประมาณและการเงินแบบมุงเนนผลงาน  ทำใหเกิดความโปรงใส  คลองตัว  ตรง
ตามความตองการของนักเรียน  ผูปกครองและครู  มีการจัดทำบัญชีการเงินอยางเปนระบบ  ทำใหสะดวกตอการ
คนหาและตรวจสอบได  มีการระดมทรัพยากรจากทุกฝายเพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 
  ๒.๕  ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ  มีจุดแข็งมากกวาจุดออน  คือ  การสำรวจความตองการวัสดุ
อุปกรณอยางมีระบบ  สงผลใหครูผูสอนไดรับวัสดุอุปกรณตามท่ีตองการอยางมีคุณภาพ การจัดสถานท่ีแหลง
เรียนรูภายในสถานศึกษาท่ีพรอมสำหรับจดักิจกรรมการเรียนการสอนเปนอยางดี สวนท่ีเปนจุดออนคือ  วัสดุ  
ครุภัณฑ  บางอยางชำรุดทรุดโทรม ตองใชงบประมาณการซอมบำรุง ดูแลรักษาเปนจำนวนมาก เชน  ระบบ
เครือขายสัญญาณอินเทอรเน็ตเครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปริ๊นเตอร และคอมพิวเตอร  เปนตน  ระเบียบการจัดซ้ือ
จัดจาง ทำใหการดำเนินการตางๆไมคลองตัวเทาท่ีควร 
  ๒.๖  ปจจัยดานการบริหารจัดการ  มีจุดแข็งมากกวาจุดออน  คือ  โรงเรียนมีการมอบอำนาจ
และหนาท่ีทำใหลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการจัดทำคำสั่งโรงเรียนมอบหมายงานท่ีชัดเจน มีแผนปฏิบัติการและ
โครงการประกอบการบริหารงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว  ทำใหบุคลากรปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมาย 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการศึกษาทุกข้ันตอน   

 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ตามปจจัยท้ัง  ๖  ดานขางตน  สรุปไดวาโรงเรียนบานไทยสามัคคี     
มีจุดแข็งมากกวาจุดออน  กลาวคือ  คุณภาพของนักเรียนซ่ึงถือวาเปนผลผลิตจากการใหบริการโดยเฉลี่ยมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติอยูในเกณฑท่ีนาพึงพอใจ อัตราการสอบเขาศึกษา
ตอของนักเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน ผูปกครองพึงพอใจ มีการบรหิารและปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  บุคลากร มี
ความสามารถเฉพาะดาน  การบริหารงบประมาณตรงตามความตองการของการจัดการศึกษา  มีความพรอมใน
ดานวัสดุ  อุปกรณ  และสามารถระดมทุนทรัพยากรตางๆมาสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี  
แตมีจุดออนคือ จำนวนประชากรวัยเรียนลดลง  งบประมาณไดรับการจัดสรรตามจำนวนนักเรียนและครูไมตรง
วิชาเอก ทำใหมีผลกระทบตอการจัดเรียนการสอนพอสมควร  
 
๓. การประเมินสถานภาพของโรงเรยีนบานไทยสามัคคี    

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของโรงเรียนบานไทยสามัคคี   ท่ีไดนำเสนอไป 
ในเบื้องตนแลวนั้น กลาวโดยสรุปวา  โรงเรียนบานไทยสามัคคี   มีปจจัยท่ีเปนโอกาสจากสภาพแวดลอมภายนอก
ท่ีเอ้ือตอการดำเนินภารกิจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดเปนอยางดี  โดยเฉพาะการสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมตางๆจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครอง ชุมชนและองคกรสวนทองถ่ิน  ปจจัยท่ีเปน
อุปสรรค  คือ  การเปลีย่นแปลงทางดานสงัคมและวัฒนธรรม ประชากรวัยเรียนลดลง ผปูกครองมีฐานะยากจน 
ครอบครัวหยาราง สงผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน  และผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในมีจุดแข็ง
มากกวาจุดออน  กลาวคือ  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการบริหารและปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  ครูและ
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บุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตอการจัดการเรียนรู แตมีจุดออนคือ ขาราชการครไูมตรงวิชาเอก  ดังนั้น
สถานภาพของโรงเรียนบานไทยสามัคคี   จึงอยูในลักษณะ “เอ้ือและแข็ง” 

๔. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม/ SWOT  โรงเรียนบานไทยสามัคคี    

จุดแข็ง  ( strengths ) 
-คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสวนรวมวาง
แผนการจัดการศึกษา 
- การบริหารงาน  กำหนดวสิัยทัศน  นโยบาย  
เปาหมาย  และภารกิจท่ีชัดเจน การปฏิบัติงานอยาง
เปนระบบ  ทำงานเปนหมูคณะ  
- มอบอำนาจหนาท่ี   ลดข้ันตอนการทำงาน 
- ครูมีความรูความสามารถเฉพาะดาน เปนครูมุงม่ัน 
อุทิศเวลา 
- มีอัตราการสอบเขาศึกษาตอท่ีดี 
- ใหบริการครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
 -ไดรับการสนับสนุนท้ังจากทองถ่ินและชุมชน 

จุดออน ( weekness ) 
 -จำนวนประชากรวัยเรียนลดลงและผูปกครอง
บางสวนหยาราง ปลอยนักเรียนอาศัยอยูกับปูยาตา
ยาย  
- ความเจริญดานเทคโนโลยี ทำใหพฤติกรรม คานิยม
ในการใชเทคโนโลยีท่ีไมเหมาะสม เชน การเลนเกม
ออนไลน ของนักเรียนสงผลตอการเรียน 
- วัสดุอุปกรณ  ดานเทคโนโลยี  ชำรุดทรุดโทรมตองใช
งบประมาณซอมบำรุงและดูแลรักษาจำนวนมาก 
- การใชเทคโนโลยีมากข้ึน  ทำใหคาใชจายดาน
สาธารณูปโภคสูง 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และผลการทดสอบ
ระดับชาติยังตองพัฒนา 

โอกาส ( opportunities ) 
-  ผูปกครองประกอบอาชีพหลากหลาย / มีภูมิปญญา
ทองถ่ินและแหลงเรียนรูท่ีใชจัดการเรียนการสอน
เพียงพอ 
- นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ทำใหครูมีการพัฒนา
ตนเองและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
มากข้ึน  นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ   
- คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครองให
ความสำคัญพรอมสนับสนุนการจัดการศึกษา  

อุปสรรค ( threats ) 
- ผูปกครองสวนหนึ่งมีอาชีพไมม่ันคง ยายท่ีอยูบอย 
ครอบครัวหยาราง สงผลกระทบตอการเรียนของ
นักเรียนพอสมควร 
- เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมไมแนนอน 
ผปูกครองมีฐานะยากจน 
- นโยบายการศึกษาเปลี่ยนแปลงบอย ๆ 
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สวนท่ี  ๓ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๑.  การบริหารจัดการศึกษา 

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนบานไทยสามัคคี    

 
 
 
 
 
 
 

งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล งานกิจการนักเรียน งานบริหารท่ัวไป 
- การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
- การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู 
- การวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน 
- การวิจยัเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
- การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
- การพัฒนาแหลงเรียนรู 
- การนิเทศการศึกษา 
- การแนะแนวการศึกษา 
- การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- การสงเสริมความรูดาน
วิชาการแกชุมชน 
- การประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น 
- การสงเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแกบุคคล 
ครอบครัว องคกร 
หนวยงานและสถาบันอื่น 
ที่จัดการศึกษา 
 

- การจัดทำและเสนอขอ
งบประมาณ 
- การจัดสรรงบประมาณ 
- การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผล 
การใชเงินและผลการ
ดำเนินงาน 
- การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
- การบริหารการเงิน 
- การบริหารบัญช ี
- การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย 
    
 
 

- การวางแผนอัตรากำลัง
และกำหนดตำแหนง 
- การสรรหาและการบรรจุ
แตงต้ัง 
- การเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 
- วินยัและการรักษาวินยั 
- การออกจากราชการ 
 

- งานสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค 
- งานพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน 8 กลุมสาระ 
- งานพัฒนาสุนทรียภาพ
นักเรียนดานศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป กีฬาและงาน
อาชีพ 
- งานสงเสริมสุขภาพ
นักเรียน 
- งานประชาธิปไตย
นักเรียน 

- การดำเนินงานธุรการ 
- การพัฒนาระบบและ
เครือขายขอมูลสารสนเทศ 
- การประสานและพัฒนา
เครือขายการศึกษา 
- การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองคกร 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การจัดสถานที่และ
สภาพแวดลอม 
- การจัดทำสำมะโนผูเรียน 
- การรับนักเรียน 
- การระดมทรัพยากร 
- การประชาสัมพันธ 
- การสงเสริม สนับสนุน 
และประสานงานการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องคกร 
หนวยงานและสถาบัน 
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
- งานประสานราชการกับ
เขตพื้นที่การศึกษาและ
หนวยงานอื่น 
- การจัดระบบการควบคุม
ภายในหนวยงาน 
- งานบริการสาธารณะ 
- งานอื่นๆที่ไมไดระบุไว 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูอำนวยการโรงเรยีน
 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาฯ 

รองผูอำนวยการโรงเรยีน 
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๒. อุดมการณของการจัดการศึกษา 

อุดมการณของการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานไทยสามัคคี  เปนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน 
ระดับชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖  เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนใหมีความรู  มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ท้ังในฐานะท่ีเปนพลเมืองไทย พลเมืองในประชาคมอาเซียนและพลเมืองของโลก เพ่ือ
เปนรากฐาน ท่ีพอเพียงสำหรับการใฝเรียน ใฝรูตลอดชีวิต มีทักษะในการทำงานอาชีพท่ีสุจริต ตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สวนตนและครอบครัว และเพ่ือสรางเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงสำหรับการสรางสรรคสังคมไทยใหเปน
สังคม แหงการเรียนรู เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนในอนาคต 
 
หลักการสำคัญของการจัดการศึกษา 

ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนโรงเรียนบานไทยสามัคคี   ไดบริหารจัดการศึกษา โดย 
ยึดหลักการสำคัญ ดังนี้ 

๑.  หลักการพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม  
เปนผูท่ีมีจริยธรรมในการดำเนินชวีิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ใฝรู มีทักษะในการแสวงหาความรู 
ท่ีพอเพียงตอการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตสวนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทันและ
ชาญฉลาด  ตลอดจนมีความเปนประชาธิปไตย 

๒.  หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนไทย ใหมีความรักและภาคภูมิใจในทองถ่ินและประเทศชาติ มี
ความรูและทักษะพ้ืนฐานสำหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุงม่ัน ขยัน ซ่ือสัตย ประหยัด อดทน มีลักษณะ
นิสัยและทัศนคติท่ีพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก 
          ๓.  หลักแหงความเสมอภาค คนไทยท้ังปวงตองมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอย
กวา ๑๒ ป อยางท่ัวถึงเทาเทียม ควบคูไปกับความมีคุณภาพ โดยไมแบงชนชั้นหรือความแตกตางทางสังคม
วัฒนธรรม 

๔.  หลักการมีสวนรวม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชนมีสวนรวมในการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือเสริมสรางเอกลักษณ ศักดิ์ศรี และตอบสนอง
ความตองการทองถ่ิน  

๕.  หลักแหงความสอดคลอง อุดมการณ หลักการ และมาตรฐานในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตอง
สอดคลองระหวางสาระบัญญัติในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๓) 
พุทธศักราช ๒๕๕๓ นโยบายการศึกษาของรัฐบาล  สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสัมพันธ
เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. 
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๓. มาตรฐานการศกึษา โรงเรียนบานไทยสามัคค ี   
 

    โรงเรียนบานไทยสามัคคี   ตำบลไทยสามัคคี  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา เปนโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖   
ไดกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาจำแนกเปน  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน ๓ มาตรฐาน และมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน ๓ มาตรฐาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๓.๑ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของเด็ก  
๑.๑ มีการพัฒนาดานรางกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
๑.๒ มีการพัฒนาดานอารมณ  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณได 
๑.๓ มีการพัฒนาการดานสังคม  ชวยแหลือตนเอง  และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการดานสติปญญา  สื่อสารได  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรูได 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน  สอดคลองกับบริบทขอองทองถ่ิน 
๒.๒  จัดครใูหเพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓  สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 
๒.๔  จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู  อยางปลอดภัย  และเพียงพอ 
๒.๕  ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 

มาตรฐานท่ี  ๓  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคญั 
๓.๑  จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีการพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒  สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง  เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 

ประสบการณและพัฒนาเด็ก 
 
๓.๒ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผูเรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
๑)  มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
๒)  มีความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ 

แกปญหา 

๑๓ 
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๓)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
๔)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

          ๖)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

          ๑)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
          ๒)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
          ๓)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
          ๔)  สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 

๒.๑  การมีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก 

กลุมเปาหมาย 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคูณภาพ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนร ู

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
๓.๒  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนร ู
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

สวนท่ี  ๔ 
นโยบาย แผนงาน กลยุทธการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑. นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
วิสัยทัศน 
           สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
 
พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๒. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
๔. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง 

และเทาเทียม 
๕. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
  ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 
เปาหมาย 

๑. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและคุณลักษณะ 
ของผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวตอ เปน
พลเมืองและพลโลกท่ีดี 

๒. ผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล
ทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓. ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรูท่ี
หลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใชเทคโนโลยี 

๔. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนำทางวิชาการ 
มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ 

๕. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ 
ผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนท่ี จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรูใน 
ทุกมิติ เปนโรงเรียนนวัตกรรม 
 



๑๖ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

๖. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนสำนักงานแหงนวัตกรรมยุคใหม ใช
ขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอยาง
เปนระบบ 

๗. สำนักงานสวนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน โดย กระจายอำนาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาใหสถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นโยบายท่ี ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
นโยบายท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
นโยบายท่ี ๓ พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายท่ี ๔ สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ 

ทางการศึกษา 
นโยบายท่ี ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
๒. นโยบายการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓    
นโยบายในการจัดการศึกษา ดังนี้  

๑. ปฐมวัยเกงกลา  พัฒนาครบดาน 
๒. รักการอานเปนนิจ  
๓. ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  

  
 เพ่ือใหเปนไปตามบทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนไดจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ ๔  ป (พ.ศ.๒๕๖๒ –พ.ศ.๒๕๖๕)  โดยมีทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน              
 โรงเรียนบานไทยสามัคคี   เปนโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  บริหารงานโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล  บนพ้ืนฐานความเปนไทยสูสากล 
 

พันธกิจ 
 
  ๑.  จัดการศึกษาตั้งแตชั้นอนุบาล  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ใหมีความรูคูคุณธรรม เต็มตามศักยภาพ  
โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ๒.  จัดกิจกรรมใหเด็กมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ มีมารยาทงาม  และรูการพัฒนาตนเอง 
  ๓.  จัดการศึกษาใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามความถนัดและความตองการ  ใหมีความชำนาญ             
สูการประกอบอาชีพ 



๑๗ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

  ๔.  นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในสถานศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  ๕.  จัดการศึกษาใหชุมชนเขามามีสวนรวมนำภูมิปญญาทองถ่ินมาใชจัดกิจกรรมการเรียน                  
การสอน 
 ๖.  สงเสริมพัฒนาใหโรงเรียนมีบรรยากาศท่ีอ้ือตอการเรียนรู  และจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม 
โรงเรียนนาดู  นาอยู  นาเรียน 
 ๗.  สงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  เพ่ือรวมมือกันพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนใหมี
คุณภาพท่ีดี 
 ๘.  บริหารจัดการพัฒนาครูสูมืออาชีพ  พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 
 

เปาประสงค 
 
 ๑.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามหลักสูตรและเกณฑมาตรฐานการศึกษา 
 ๒.  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  รับผิดชอบตอสงัคม  เปนพลเมืองดี  และมีคานิยม                                 
ท่ีพึงประสงค 
 ๓.  ผูบริหารและครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนดวยการบรูณาการหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔.  ครูใชรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและ
หลากหลาย  ครูไดรับการพัฒนาใหเปนมืออาชีพปฏิบัติหนาท่ีอยางมืออาชีพ  และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 ๕.  อาคารสถานท่ีเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน  บรรยากาศนาดู  นาอยู  นาเรียน 
 ๖.  นักเรียนและผูปกครองมีความพึงพอใจ  และมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

กลยุทธ 
 
กลยุทธท่ี  ๑  พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
กลยุทธท่ี  ๒  เสริมสรางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต 
กลยุทธท่ี  ๓  เสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูมีสวนเก่ียวของ 
กลยุทธท่ี  ๔  เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธท่ี  ๕  สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ  
 

จุดเนน 
 

๑. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมพ้ืนฐาน ๑๒ ประการของคนไทย 
๒. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระ เพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ ๓ 
๓. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาและแสวงหาความรู 
๔. สรางโอกาสทางการศึกษา โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อน  



๑๘ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

๕. พัฒนาระบบประกันการคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งและมีคุณภาพ 
๖. พัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน 
๗. สรางเครือขายความรวมมือการพัฒนาการศึกษาและการใหบริการ 
๘. สรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและทองถ่ิน 

 
ปรัชญาของโรงเรียน 

นตถิ ปญญา สมา อาภา 
“แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี” 

 
อัตลักษณของโรงเรียน 
  ยิ้มงาย ไหวงาม คงความเปนไทย 
 
เอกลักษณของโรงเรียน 
  โรงเรียนสงเสริมคุณธรรม 
 
คำขวัญของโรงเรียน         

ล้ำเลศิคุณธรรม กาวนำการศึกษา ดีเดนการกีฬา พัฒนาสิ่งแวดลอม 
 
สีประจำโรงเรียน      ฟา – เหลือง 
 
คานิยมองคกร (VALUE) 
  y ยิ้ม ไหว  ไถถาม  ใหเกียรติกัน 
  y กระตือรือรนใหบริการ  ไมเลือกปฏิบัติ 
  y ตรงตอเวลา 
  y แตงกายสุภาพเรียบรอย 

y ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  y ทำกิจกรรม 5 ส. กอนและหลังเลิกงาน 
  y ฝกฝนและพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ  
  y รวมกิจกรรมขององคกร 



๑๙ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต ๓  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบานไทยสามัคคี ในระยะ  ๔ ป ( ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ) 
วิสัยทัศน  โรงเรยีนบานไทยสามคัคี   เปนโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  บริหารงานโดยยดึหลักธรรมาภิบาล  บนพ้ืนฐานความเปนไทยสูสากล 
พันธกิจ  ๑. จัดการศึกษาต้ังแตชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ใหมีความรูคูคุณธรรม เต็มตามศักยภาพ  โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

เปาประสงค ตัวชี้วดั 
ปฐาน เปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

กลยุทธที่  ๑  การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  
๑. ผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ไดรับการพัฒนา
อยางเหมาะสมตามศักยภาพ 
 

๑. รอยละของผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลการ
สอบวัดระดับชาติระดับดี
ขึ้นไป 
๒. รอยละของผูเรียนที่
พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม
จริยธรรม ตามเกณฑที่
โรงเรียนกำหนดในระดับดี
ขึ้นไป  
๓. รอยละของผูเรียนตอ
การมีสวนรวมในกจิกรรม
ตางๆของโรงเรียนในระดับ
ดีขึ้นไป 
๔. รอยละของผูเรียนที่มี
ความภูมิใจในทองถิ่นและ
ความเปนไทยในระดับดีขึ้น
ไป 
๕. รอยละของผูเรียนที่มี
สุขอนามัยในระดับดีขึ้นไป 

๗๕ 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 

 
๗๐ 

 
 
 

๗๐ 

๘๐ 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 

 
๗๕ 

 
 
 

๗๕ 

๘๐ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 

 
๘๐ 

 
 
 

๘๐ 

๘๐ 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 

 
๘๕ 

 
 
 

๘๕ 

๘๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

 
๙๐ 

 
 
 

๙๕ 

๑.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสำคัญ เนนการปฏิบัติ
จริงในรูปแบบของการเรียนรูที่
หลากหลาย ไมวาจะเปน กจิกรรม
คายวิชาการ, โครงงาน,การบูรณา
การ,PBLและการใชส่ือ DLTV 
๒. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน
การจัดการเรียนการสอนทกุรายวิชา 
๓. สงเสริมการใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในการพัฒนาตนเอง 
๔. สรางความตระหนักถึงอันตราย
ของส่ิงเสพติดและอบายมุข 
๕. ฝกปฏิบัติกิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรมและโรงเรียนสุจริตอยาง
ตอเนื่อง 
๖. สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรม
วันสำคัญ 
๗. สงเสริมการออมทรัพย 

๑.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุมสาระ 
๒.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับชาติ NT 
๓.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับาติ O-NET 
๔. โครงการโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 
๕.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
๗.โครงการโรงเรียนสุจริต  
๘.โครงการโรงเรียนดีวิถลูีกเสือ  
๙.โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคานยิมที่พึง
ประสงค 
๑๐.โครงการสถานศึกษาสีขาว 
 - กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
 - กิจกรรมสุขอนามัย  
 - กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 
 - กิจกรรมอาหารเสริม(นม) 
 - กิจกรรมวันสำคัญ 

-งบอุดหนุน
คาใชจายการจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
-วิทยากร 
-ครู/บุคลากร 
-วัสดุอุปกรณ 
-เทคโนโลย ี
-อาคารสถานที ่ 
-ขอมูลสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต ๓  

พันธกิจ  ๒. จัดกิจกรรมใหเด็กมีสุขภาพพลานามยัที่สมบูรณ มีมารยาทงาม  และรูการพัฒนาตนเอง 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ปฐาน เปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

กลยุทธที่  ๑  การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  
๑. ผูเรียนมีสุขภาพพลานามยั
ที่สมบูรณ มีมารยาทงาม  
และเรียนรูการพัฒนาตนเอง 
 

๑.  รอยละของผูเรียนที่มี
สุขภาพพลานามยัที่สมบูรณ 
ในระดับดีขึ้นไป 
๒.  รอยละของผูเรียนที่มี
กิริยามารยาททีดี่งามใน
ระดับดีขึ้นไป 
๓. รอยละของผูเรียนที่มี
ความสามารถในการเรียนรู 
มีการพัฒนาตนเองในระดับดี
ขึ้นไป 
 
 

๘๐ 
 

 
๘๐ 

 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๘๓ 
 

 
๘๓ 

 
 

๘๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 
 

 
๘๕ 

 
 

๘๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๗ 
 

 
๘๗ 

 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 

 
๙๐ 

 
 

๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
เนนการปฏิบัติจริงในรูปแบบ
ของการเรียนรูที่หลากหลาย  
๒.สงเสริมการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัย 
๓. สรางเครือขายการจัดการ
เรียนการสอน แลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๔. ใชส่ือและนวัตกรรมทาง
การศึกษาเปนเคร่ืองมือสำคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 

๑. โครงการโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 
๒. โครงการสงเสริมพัฒนาการทั้ง 
๔ ดาน เพื่อความพรอมสมบูรณ
ตามวัย 
๓. โครงการสถานศึกษาสีขาว 
๔. โครงการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนกัเรียน 
 - การนิเทศภายใน 
 - การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 - การผลิตส่ือ นวัตกรรม 
งานวิจัย 
 - การประเมินคุณภาพภายใน 
 - รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
 - นิทรรศการวิชาการ 
 - การเขารวมแขงขันวิชาการ 
  - กิจกรรมสงเสริมการใชICT 
 - กิจกรรมทัศนศึกษา 
 - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ ์

-งบอุดหนุน
คาใชจายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 
-วิทยากร 
-ครู/บุคลากร 
-วัสดุอุปกรณ 
-เทคโนโลย ี
-อาคารสถานที ่ 
-ขอมูล
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต ๓  

พันธกิจที่ ๓ จัดการศึกษาใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามความถนัดและความตองการ  ใหมีความชำนาญสูการประกอบอาชีพ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ปฐาน เปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

กลยุทธที่  ๑  การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  
๑.ผูเรียนมีการพัฒนาตนเอง
ตามความถนัดและความ
ตองการ ใหมีความชำนาญสู
การประกอบอาชพี 

๑. รอยละของผูเรียนมีการ
พัฒนาตนเองตามความ
ถนัดของตนเอง 
ระดับดีขึ้นไป 
๒.รอยละของผูเรียนมี
ทักษะ ความชำนาญในการ
ทำงานเพื่อเตรียมพรอมสู
การประกอบอาชพี 

๖๐ 
 
 
 

๖๐ 

๗๐ 
 
 
 

๗๐ 

๘๐ 
 
 
 

๗๕ 

๘๕ 
 
 
 

๘๐ 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 

๑.จัดกิจกรรมที่สงเสริม 
พัฒนาผูเรียนตามความถนัด
และความสนใจของผูเรียน 
๒.จัดกิจกรรมที่สงเสริม
ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการ
ทำงานและการประกอบ
อาชีพ 

๑. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุมสาระ 
๒. โครงการสงเสริมการอาน 
๓. โครงการนิเทศภายใน 
๔. โครงการสถานศึกษาสีขาว 
๕. โครงการโรงเรียนสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่
พึงประสงค 
๖. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
๗. โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 
๘. โครงการสงเสริมสถานศึกษา
พอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
๙. โครงการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนกัเรียน 
๑๐.โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนดานศิลปะ ดนตรี กีฬา
และงานอาชีพ 
 - กิจกรรมการวัดประเมินผล 
 - กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 
 - กิจกรรมชุมนุม สาธารณะ 
 - กิจกรรมกีฬา/นันทนาการ 
 - กิจกรรมประชาธิปไตย 
 - กิจกรรมการปฐมนิเทศ 
 - กิจกรรมการปจฉิมนิเทศ 
 - การวิเคราะหผูเรียน 

-งบอุดหนุน
คาใชจายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 
-วิทยากร 
-ครู/บุคลากร 
-วัสดุอุปกรณ 
-เทคโนโลย ี
-อาคารสถานที ่ 
-ขอมูล
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 



๒๒ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต ๓  

 
พันธกิจ  ๔. นอมนำหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในสถานศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ปฐาน เปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

กลยุทธที่  ๒  เสริมสรางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต 
๑. ผูเรียนนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงไป
ใชไดจริงและไดรับการดูแล
ชวยเหลือ 
 

๑.  รอยละของผูเรียนใน
การนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช ใน
ระดับดีขึ้นไป 
๒. รอยละของการมีสวน
รวมในโครงการและ
กิจกรรมของผูเรียนและผูมี
สวนเกี่ยวของ 
๓. รอยละของผูเรียนที่
ไดรับการดูแลชวยเหลือ
ตามระบบในระดับดีขึ้นไป 
๔. รอยละของผูเรียนที่
ไดรับทุนการศึกษาพัฒนา
ชีวิต 

๖๐ 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 

๘๐ 

๗๐ 
 
 
 

๗๕ 
 
 
 

๗๕ 
 
 
 

๘๕ 

๗๕ 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๙๐ 

๘๐ 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๙๕ 

๘๕ 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 

๑๐๐ 

๑.สงเสริม สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน  
๒. จัดกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 
๓. สงเสริมและพัฒนาระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 
๔. จัดหาทุนการศึกษา
สนับสนุนการเรียนรูของ
ผูเรียน 
 
 

๑. โครงการการสงเสริม
สถานศึกษาพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ 
๒.โครงการสถานศึกษาสีขาว 
๔.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
๕.โครงการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนกัเรียน 
๖.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
๗.โครงการโรงเรียนสุจริต 
 - กิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียน  
- กิจกรรมหองเรียนสีขาว 
- กิจกรรมธนาคารขยะ 
- กิจกรรมการจัดหาและมอบ
ทุนการศึกษา 

-งบอุดหนุน
คาใชจายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 
-วิทยากร 
-ครู/บุคลากร 
-วัสดุอุปกรณ 
-เทคโนโลย ี
-อาคารสถานที ่ 
-ขอมูล
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต ๓  

พันธกิจ  ๕  จัดการศึกษาใหชุมชนเขามามีสวนรวมนำภูมปิญญาทองถ่ินมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ปฐาน เปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

กลยุทธที่  ๓  เสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูมีสวนเกีย่วของ 
๑. ชุมชนและองคกรตางๆ
ทุกภาคสวน  มีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 
 

๑. รอยละของการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา
ของผูมีสวนเกี่ยวของ 
๒. รอยละของความพึง
พอใจตอการบริหารจัด
การศึกษาของผูมีสวน
เกี่ยวของ 
๓.รอยละของการนำภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

๗๐ 
 
 
 

๗๕ 
 
 

๗๕ 

๘๐ 
 
 
 

๘๐ 
 
 

๘๐ 

๘๕ 
 
 
 

๘๕ 
 
 

๘๕ 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 

๙๕ 
 
 
 

๙๕ 
 
 

๙๕ 

๑. สรางเครือขายการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาทกุ
ภาคสวน 
๒. แลกเปล่ียนเรียนรู ศึกษาดู
งาน เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา 
๓. ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
การศึกษา 
๔.จัดการเรียนการสอนที่
มุงเนนการนำภูมิปญญา
ทองถิ่นมาจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. โครงการสงเสริม
ความสัมพันธกับชุมชน   
๒. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
๓. โครงการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศโรงเรียน 
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 - การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป 
 - การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ภาคี ๔ ฝาย 
- การประชุมผูปกครอง 
- กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาการศึกษา 
 - การจัดหา ระดมทรัพยากร  
 - กิจกรรมสานสัมพันธชุมชน 

-งบอุดหนุน
คาใชจายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 
-วิทยากร 
-ครู/บุคลากร 
-วัสดุอุปกรณ 
-เทคโนโลย ี
-อาคารสถานที ่ 
-ขอมูล
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต ๓  

พันธกิจที่ ๖ สงเสริมพัฒนาใหโรงเรียนมีบรรยากาศที่อือ้ตอการเรียนรู  และจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม โรงเรียนนาดู  นาอยู  นาเรียน 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ปฐาน เปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

กลยุทธที่  ๓  เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
๑.พัฒนาใหโรงเรียนมี
บรรยากาศที่อือ้ตอการเรียนรู  
และจัดสภาพแวดลอมให
เหมาะสม โรงเรียนนาดู  นา
อยู  นาเรียน 

๑.รอยละของผูเรียนมี
ความพึงพอใจใน
บรรยากาศที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนรู 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑.จัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน
ที่เอื้อตอการเรียนการสอน 
๒.จัดบรรยากาศหองเรียนที่
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 
๓.จัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีสวน
รวมในการจัดสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนรู 

๑. โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย 
๒. โครงการโรงเรียนสะอาด 
ส่ิงแวดลอมดี ชีวีมีสุข 
๓. โครงการปรับปรุงซอมแซม
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
- ปรับปรุง/ซอมแซมระบบไฟฟา
และประปา 
- ปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
เรียน/อาคารประกอบ/ ปรับปรุง
ภูมิทัศน 
 - หองเรียนสะอาด นาอยู  
 
 

-งบอุดหนุน
คาใชจายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 
-วิทยากร 
-ครู/บุคลากร 
-วัสดุอุปกรณ 
-เทคโนโลย ี
-อาคารสถานที ่ 
-ขอมูล
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต ๓  

 
พันธกิจ ๗ สงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  เพื่อรวมมอืกันพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนใหมีคุณภาพที่ดี 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ปฐาน เปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

กลยุทธที่  ๔  เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
๑. การสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน  
เพื่อรวมมือกันพัฒนา
โรงเรียนและนักเรียนใหมี
คุณภาพที่ดี 
 

๑.  รอยละของความสำเร็จ
ของโครงการ สงเสริม
ความสัมพันธกับชุมชน
แผนปฏิบัติการประจำปใน
ระดับดีขึ้นไป 
๒. รอยละของการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาของ
ชุมชน 
๓. รอยละของความพึง
พอใจตอการบริหารจัด
การศึกษาของชุมชน 

๗๕ 
 
 
 
 

 
๘๐ 

 
 

๗๐ 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 

๗๕ 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

๑.สงเสริม สนับสนุนการ
ดำเนินงานตามแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
๒. สรางเครือขายการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาของ
ชุมชน 
๓. แลกเปล่ียนเรียนรู ศึกษาดู
งาน เพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา 
 
 
 
 

๑. โครงการสงเสริมความสัมพันธ
กับชุมชน 
๒. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
๓. โครงการพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากร 
กิจกรรมการเยีย่มบาน 
กิจกรรมระดมทุนพัฒนา
การศึกษา  ผาปาโรงเรียน 
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
กิจกรรมวันสำคัญ 
กิจกรรมการประชุมผูปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน 
  

-งบอุดหนุน
คาใชจายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 
-วิทยากร 
-ครู/บุคลากร 
-วัสดุอุปกรณ 
-เทคโนโลย ี
-อาคารสถานที ่ 
-ขอมูล
สารสนเทศ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต ๓  

พันธกิจ ๘. บริหารจัดการพัฒนาครูสูมอือาชีพ  พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

เปาประสงค ตัวชี้วดั 
ปฐาน เปาหมาย 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

กลยุทธที่  ๕  สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
๑. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการพัฒนาและ
จัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ  
๒. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใชส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู 
 

๑.  รอยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่
ไดรับการพัฒนา 
๒.  รอยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ  
๓. รอยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทีใ่ช
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 
๔. รอยละของครูและ
บุคลากรที่เขารับการอบรม
พัฒนา 
 

๘๐ 
 
 

๗๕ 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 
 
 

๘๐ 

๙๐ 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๙๕ 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๑.จัดกิจกรรมประชุม อบรม 
สัมมนา พัฒนาบุคลากรในจัด 
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ  
๒. ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียน
เรียนรู 
๓. สรางเครือขายการจัดการ
เรียนการสอน แลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๔. ใชส่ือและนวัตกรรมทาง
การศึกษาเปนเคร่ืองมือสำคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 
๕. จัดหาครูในสาขาทีข่าด
แคลน และวิทยากรภูมิปญญา  
 

๑. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากร 
๒. โครงการอบรม ประชุม อบรม 
สัมมนา 
 - ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู 
 - ทะเบยีนประวัติ 
 - การเล่ือนเงินเดือน 
 - เคร่ืองราชยอิสริยาภรณ 
 - วิทยากรภูมิปญญาดานตางๆ 
 - จัดหาครูและบุคลากรในสาขา
ที่ขาดแคลน  
 
 
 
 
 

-งบอุดหนุน
คาใชจายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 
-วิทยากร 
-ครู/บุคลากร 
-วัสดุอุปกรณ 
-เทคโนโลย ี
-อาคารสถานที ่ 
-ขอมูล
สารสนเทศ 



๒๗ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

สาระสำคัญของแผนงานและโครงการ 
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝายวิชาการ 

 
เปาประสงค / วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ 

๑. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา      
ข้ันพ้ืนฐาน 
 

๑.  รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถในการอาน การ
เขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑระดับ
ชั้นในระดับดีข้ึนไป 
๒.  รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาในระดับดี  ข้ึนไป 
๓. รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถในการ 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับดี 
ข้ึนไป 
๔. รอยละของผูเรียนท่ีมีความกาวหนาทาง 
การเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีข้ึนไป 
๕. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ระดับดีข้ึนไป 

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
และจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
 

๑.  รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีไดรับการพัฒนา 
๒.  รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 
 

๓. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

สาระสำคัญของแผนงานและโครงการ 
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝายงานบริหารท่ัวไป/กิจการนักเรียน 

 
เปาประสงค / วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ 

๑. ผเูรียนมีคุณธรรมจรยิธรรมและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม 
ตามศักยภาพ 
 

๑. รอยละของผูเรียนท่ีพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม
จริยธรรม ตามเกณฑท่ีโรงเรียนกำหนดในระดับ 
ดีข้ึนไป  
๓. รอยละของผูเรียนตอการมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆของโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป 
๔. รอยละของผูเรียนท่ีมีความภูมิใจในทองถ่ิน 
และความเปนไทยในระดับดีข้ึนไป 
๕. รอยละของผูเรียนท่ีมีสุขอนามัยในระดับดีข้ึนไป 

๒. ผูเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใชไดจริงและไดรับการดูแลชวยเหลือ 
 

๑.  รอยละของผูเรียนในการนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช ในระดับดีข้ึนไป 
๒. รอยละของการมีสวนรวมในโครงการและ
กิจกรรมของผูเรียนและผูมีสวนเก่ียวของ 
๓. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการดูแลชวยเหลือ 
ตามระบบในระดับดีข้ึนไป 
๔. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับทุนการศึกษา 
พัฒนาชีวิต 

๓. การบริหารจัดการศึกษาเปนไปตามระเบียบ 
แบบแผน  มีคุณธรรม โปรงใส มีสวนรวม 
รับผิดชอบ และคุมคา 
 

๑.  รอยละของความสำเร็จของโครงการ กิจกรรม
ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปในระดับดีข้ึนไป 
๒. รอยละของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของผูมีสวนเก่ียวของ 
๓. รอยละของความพึงพอใจตอการบริหาร 
จัดการศึกษาของผูมีสวนเก่ียวของ 

๔. ชุมชนและองคกรตางๆทุกภาคสวน  มีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา 
 

๑. รอยละของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของผูมีสวนเก่ียวของ 
๒. รอยละของความพึงพอใจตอการบริหาร 
จัดการศึกษาของผูมีสวนเก่ียวของ 

 

 
 



๒๙ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

สาระสำคัญของแผนงานและโครงการ 
แผนงาน  บริหารงานบุคคล  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝายงานบริหารบุคคล 

 
เปาประสงค / วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ 

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
และจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
 

๑. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ท่ีไดรับการพัฒนา 
๒. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 
 

๑. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีใช
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

สาระสำคัญของแผนงานและโครงการ 
แผนงาน  บริหารงบประมาณ  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ฝายงานบริหารงบประมาณ 

 
เปาประสงค / วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ 

๑. จัดสรร  ควบคุมตรวจสอบ การใชจาย
งบประมาณไดถูกตอง ตรงตามวัตถุประสงคและ
ลำดับความสำคัญ 

๑. รอยละของการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน
โครงการ 
๒. รอยละของการตรวจสอบการใชจายเงิน
งบประมาณ 
๓. รายงานการใชงบประมาณ 

๒. บริหารทรัพยากร  พัสดุ ครุภัณฑไดถูกตอง 
ตามระเบียบและงบประมาณท่ีกำหนด 

๑. รอยละของการลงทะเบียน บันทึก รายงานพัสดุ 
ครุภัณฑประจำปถูกตองเปนปจจุบัน  ตรวจสอบได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

 
โครงการ/กิจกรรม ระดับอนุบาล โรงเรียนบานไทยสามัคค ี

 
โครงการ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

๑.  โครงการสงเสริมพัฒนาการ
ท้ัง ๔ ดาน เพ่ือความพรอม
สมบูรณตามวัย 
 - บานนักวิทยาศาสตรนอย 
 - คายภาษาอังกฤษปฐมวัย 
 - กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ 
 - กิจกรรมครูผูพัฒนา 

๑. รอยละของพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานการศึกษาในระดับด ี
ข้ึนไป 
๒. รอยละของความพึงพอใจ 
ของผูปกครองตอการจัดการศึกษา 
ในระดับดีข้ึนไป 

 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๒. โครงการบานนักวิทยาศาสตร
นอย 

๑. รอยละของพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานการศึกษาในระดับด ี
ข้ึนไป 
๒. รอยละของความพึงพอใจ 
ของผูปกครองตอการจัดการศึกษา 
ในระดับดีข้ึนไป 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๓. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

๑. รอยละของพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานการศึกษาในระดับด ี
ข้ึนไป 
๒. รอยละของความพึงพอใจ 
ของผูปกครองตอการจัดการศึกษา 
ในระดับดีข้ึนไป 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๔. โครงการไทยสามัคคีนาอยู ๑. รอยละของพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานการศึกษาในระดับด ี
ข้ึนไป 
๒. รอยละของความพึงพอใจ 
ของผูปกครองตอการจัดการศึกษา 
ในระดับดีข้ึนไป 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๕. โครงการวายน้ำเพ่ือชีวิต ๑. รอยละของพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานการศึกษาในระดับด ี
ข้ึนไป 
๒. รอยละของความพึงพอใจ 
ของผูปกครองตอการจัดการศึกษา 
ในระดับดีข้ึนไป 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 



๓๒ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

 
โครงการ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

๖. โครงการสงเสริมสถานศึกษา
พอเพียงตามแนวพระราชดำริ 

๑. รอยละของพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานการศึกษาในระดับด ี
ข้ึนไป 
๒. รอยละของความพึงพอใจ 
ของผูปกครองตอการจัดการศึกษา 
ในระดับดีข้ึนไป 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๗. โครงการทัศนศึกษาแหลง
เรียนร ู

๑. รอยละของพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานการศึกษาในระดับด ี
ข้ึนไป 
๒. รอยละของความพึงพอใจ 
ของผูปกครองตอการจัดการศึกษา 
ในระดับดีข้ึนไป 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

โครงการ/กิจกรรม ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนบานไทยสามัคค ี
โครงการ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

๑.  โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอน ๘ กลุมสาระ 
 - กิจกรรมคายบูรณาการ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษสูสากล 
 - กิจกรรมพัฒนาภาษาไทย 
 - กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
(คณิตคิดเร็ว) 
 - กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ 
  
 
 
 
 
 
 

๑.  รอยละของผูเรียนท่ีมี
ความสามารถในการอาน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ตามเกณฑระดับชั้นในระดับดีข้ึนไป 
๒.  รอยละของผูเรียนท่ีมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห   
คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา
ในระดับดีข้ึนไป 
๓. รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในระดับดีข้ึนไป 
๔. รอยละของผูเรียนท่ีมีความกาวหนา
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในระดับดีข้ึนไป 
๕. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจาก 
ผลการสอบวัดระดับชาติระดับดีข้ึนไป 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๒.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับชาติ NT 
 - การอานคิดวิเคราะหและเขียน 
 - กิจกรรมยกระดบัผลสมัฤทธิ์ 
 - กิจกรรมการวัดประเมินผล 
 - กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลาร ู
 - กิจกรรมการสอนซอมเสริม 
 - กิจกรรมการเรียนการสอน 
 - กิจกรรมการติวขอสอบ 
 
 
 

๑.  รอยละของผูเรียนท่ีมี
ความสามารถในการอาน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ตามเกณฑระดับชั้นในระดับดีข้ึนไป 
๒.  รอยละของผูเรียนท่ีมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห   
คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา
ในระดับดีข้ึนไป 
๓. รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในระดับดีข้ึนไป 
๔. รอยละของผูเรียนท่ีมีความกาวหนา
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

 



๓๔ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

โครงการ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
 ในระดับดีข้ึนไป 

๕. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจาก 
ผลการสอบวัดระดับชาติระดับดีข้ึนไป 

  

๓.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับชาติ O-NET 
 - การอานคิดวิเคราะหและเขียน 
 - กิจกรรมการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
 - กิจกรรมยกระดบัผลสมัฤทธิ์ 
 - กิจกรรมการวัดประเมินผล 
 - กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลาร ู
 - กิจกรรมการสอนซอมเสริม 
 - กิจกรรมติวขอสอบ 

๑.  รอยละของผูเรียนท่ีมี
ความสามารถในการอาน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ตามเกณฑระดับชั้นในระดับดีข้ึนไป 
๒.  รอยละของผูเรียนท่ีมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห   
คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา
ในระดับดีข้ึนไป 
๓. รอยละของผูเรียนท่ีมีความกาวหนา
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในระดับดีข้ึนไป 
๔. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจาก 
ผลการสอบวัดระดับชาติระดับดีข้ึนไป 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนศิลปหัตถกรรม 
- กลุมสาระภาษาไทย 
- กลุมสาระคณิตศาสตร 
- กลุมสาระวิทยาศาสตร 
- กลุมสาระสังคมศึกษา 
- กลุมสาระศิลปะ 
- กลุมสาระดนตรี 
- กลุมสาระสุขศึกษา/พลศึกษา 
- กลุมสาระภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๑. รอยละของผูเรียนท่ีมีความกาวหนา
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในระดับดีข้ึนไป 
๒. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจาก 
ผลการสอบวัดระดับชาติระดับดีข้ึนไป 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

 
 
 
 



๓๕ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

โครงการ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
๕.  โครงการสงเสริมนิสัยรัก 
การอาน 
 - กิจกรรมหองสมุด 
 - กิจกรรมยอดนักอาน 
 - กิจกรรมนักเลานิทาน 
 - กิจกรรมประกวดเรียงความ 
 - กิจกรรมวางทุกงานอานทุกคน 
 - กิจกรรมอานคลองเขียนคลอง 
 - กิจกรรมหนังสือเลมเล็ก 
 - กิจกรรมสุภาษิต คำพังเพย 
 - กิจกรรม Big Book 

๑. รอยละของการมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆท่ีสงเสริมการอานใน
ระดับดีข้ึนไป 
๒. สถิติการใชหองสมุดของนักเรียน 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๖.  โครงการนิเทศภายใน 
 - กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม 
 - กิจกรรมการเยี่ยมชั้นเรียน 
 - กิจกรรมการสังเกตการณสอน 
 - กิจกรรมการทำวิจัยในชั้นเรียน 
  
 

๑.  รอยละของบุคลากรในโรงเรียน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีไดระดับ
ดีข้ึนไป 
๒.  รอยละของสถานศึกษาจัด
การศึกษาไดบรรลุเปาหมายในระดับดี
ข้ึนไป 
๓. รอยละของผูเรียนและผูปกครอง
และชุมชนพึงพอใจผลการจัด
การศึกษาในระดับดีข้ึนไป 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

 
 

 
๗. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

๑.  รอยละของบุคลากรในโรงเรียน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีไดระดับ
ดีข้ึนไป 
๒.  รอยละของสถานศึกษาจัด
การศึกษาไดบรรลุเปาหมายในระดับดี
ข้ึนไป 
๓. รอยละของผูเรียนและผูปกครอง
และชุมชนพึงพอใจผลการจัด
การศึกษาในระดับดีข้ึนไป 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

 
 

 
 
 



๓๖ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

 
โครงการ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

๘.  โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่น 
หลักสูตรงานอาชีพ และหลักสูตร
ทวิศึกษา 
 - กิจกรรมประชุมชี้แจง 
- กิจกรรมการพัฒนาและปรบัปรุง
หลักสูตร 
 - กิจกรรมวิเคราะหหลักสูตร 
 - กิจกรรมประเมินการใช
หลักสูตร 
 - กิจกรรมรายงานการใชหลักสูตร 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมี
ความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  
และเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ   
 
 
 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๙. โครงการทวิศึกษา 
- กิจกรรมประชุมชี้แจง 
- กิจกรรมจัดการเรียนการสอน 
- กิจกรรมทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 
- กิจกรรมการสอบ V-NET 
- กิจกรรมเทียบโอนผลการเรียน 
- กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 

โรงเรียนมีหลักสูตรทวิศึกษา
สถานศึกษาท่ีความสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  และเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   
 
 
 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๑๐. โครงการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
- กิจกรรมการเรียนการสอน 
- กิจกรรม DLTV , DLIT 
- กิจกรรมการเรียนการสอน
ออนไลน 
- กิจกรรมผลิตและการใชสื่อ 
- กิจกรรมวัดผลประเมินผล 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลาร ู

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ  มีสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  และเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   
 
 
 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๑๑. โครงการสงเสริม
สถานศึกษาพอเพียงตามแนว
พระราชดำร ิ
- การเลี้ยงไกพันธุไข 
- การปลูกตนมะนาวแปนพิจิตร 

๑. นักเรียนในโรงเรียนรอยละ ๗๕  มี
ความรูในการเลี้ยงไกพันธุไข เพาะเห็ด 
และนำไปใชในชีวิตประจำวันได  
๒. นักเรียนในโรงเรียนรอยละ๗๕ มี
ความรูในการปลูกผักสวนครัว/พืช 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 



๓๗ 
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โครงการ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

- การเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน 
- การปลกูผักสวนครัว/พืช
สมุนไพร หนูปลูกได 
- มหัศจรรยน้ำหมักไทยสามัคคี  
- ออมทรัพยนักเรียน 
- สหกรณโรงเรียน 
- ธนาคารโรงเรียน 

สมุนไพรปลูกมะนาวและนำไปใชใน
ชีวิตประจำวันได 
๓. นักเรียนรอยละ ๗๕ มีสินัย
ประหยัดอดออม ซ่ือสัตย และใชชีวิต
แบบพอเพียงได 

 ท่ีเสนอ 

๑๒. โครงการวัสดุการศึกษา 
- ฝก สอน สอบ 
- ตกแตงหองเรียน 

๑.  ครูและนักเรียนมีวัสดุ – อุปกรณ                          
ตรงตามความตองการ 
๒  ครูและนักเรียนมีวัสดุ – อุปกรณ 
ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
๓. การจัดการศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงคตรงตามเปาหมาย 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๑๓. โครงการรับ-จาย
งบประมาณประจำป 
 - กิจกรรมวางแผนการพัฒนา 
 - กิจกรรมบันทึกการเบิก - จาย
งบประมาณ 
 - กิจกรรมจัดทำบัญชีรายรับ – 
รายจายเปนระบบ 
 - กิจกรรมรายงานผล 

๑. การรับ – จายเงินงบประมาณ
เปนไปดวยความถูกตอง 
๒.  การรับ – จายเงินงบประมาณมี
ความปลอดภัย 
๓.  การรับ – จายเงินงบประมาณ 
ตรงตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

 
 

๑๔. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ป
อยางมีคุณภาพ 
- หนังสือเรียน 
- อุปกรณการเรียน 
- เครื่องแบบนักเรียน 

นักเรียนทุกคนไดรับเงินชวยเหลือใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีรฐัจัดสรรให 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๑๕. โครงการปจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน 
- นักเรียนดอยโอกาส 

นักเรียนยากจนไดรับเงินทุนการศึกษา
ในการชวยเหลือ 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 



๓๘ 
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โครงการ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

๑๖. โครงการกองทุนเสมอภาค 
(นักเรียนยากจนพิเศษ) 
- นักเรียนยากจนพิเศษ 
- กิจกรรมอาชีพนักเรียนยากจน
พิเศษ 

นักเรียนยากจนพิเศษไดรับเงิน
ทุนการศึกษาในการชวยเหลือ 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๑๗. โครงการคาใชจาย
สาธารณูปโภค 
- คาไฟฟา 
- คาน้ำประปา 
- คาโทรศัพท 
- คา Internet 

โรงเรียนมีงบประมาณในการใชจายคา
สาธารณูปโภค 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๑๘.  โครงการวัสดุครุภัณฑ 
 - สำรวจความตองการใชวัสดุ
ครุภณัฑในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 - ดำเนินการจัดซ้ือจัดจางวัสดุ
ครุภณัฑ             
 - จัดสรรวัสดุอุปกรณ 
 - บันทึกการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ 
 - บันทึกผลการดำเนินงานเสนอ   
 - ประเมินผลการดำเนินงาน                        

๑.  ครูและนักเรียนมีวัสดุ – อุปกรณ                          
ตรงตามความตองการ 
๒  ครูและนักเรียนมีวัสดุ – อุปกรณ 
ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
๓. การจัดการศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงคตรงตามเปาหมาย 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

 
 
 

 
๑๙. โครงการระบบควบคุม
ภายใน 
 

โรงเรียนมีระบบการควบคุมภายในท่ี
โปรงใส ตรวจสอบได 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๒๐.  โครงการโรงเรียนสุจริต 
 - คายเยาวชนคนดีของแผนดิน 
 - จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ตานทุจริต 

๑. นักเรียนมีความรูทักษะ                     
การปองการทุจริตสามารถ                  
ในการเผยแพรความร ู แลกเปลี่ยน
เรียนรู ในโรงเรยีนเครือขายชุมชนใน 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด  

 



๓๙ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

โครงการ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
- ปปช.สพฐ.นอย / ปปช.สพฐ.
ชุมชน 
- บริษัทสรางการดี 
- ประเมิน ITA 
- รายงานประเมินตนเอง 

สงัคม 
๒. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกัน
การทุจริต” 
๓. นักเรียนมีความกลาหาญทาง
จริยธรรม มีความซ่ือสัตย และมี
ระเบียบวินัย 

 กิจกรรม 
ท่ีเสนอ  

๒๑. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากร 
- กิจกรรมวางแผนการพัฒนา 
- กิจกรรมอบรม/สมัมนาทาง
วิชาการภายใน 
- กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
- กิจกรรมนิเทศติดตามประเมินผล 
 

๑. บุคลากรครูรอยละ ๗๕ มีความรู
ความสามารถดานการวิจัย  และ
พัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบและใชผลในการปรับการ
สอน 
๒.บุคลากรครูรอยละ ๗๕  มีสื่อ 
นวัตกรรมการเรียนการสอนอยางนอย 
๑ ชิ้น  ในแตละกลุมสาระ 
๓. บุคลากรครูมีงานวิจัยในชั้นเรียน
อยางนอย ๑ ชิ้นตอภาคเรียน 

ครแูละ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๒๒. โครงการเสริมสรางขวัญ 
กำลังใจครูและบุคลากร 
  
 

๑. เกิดความรวมมืออันดี  มี
ความสัมพันธท่ีดีระหวางครู บุคลากร 
และคณะกรรมการสถานศึกษา                         
๓. ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจ 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๒๓.  โครงการอบรม ประชุมและ
สัมมนา 
 - กิจกรรมสงขาราชการครูและ
บุคลากรเขารับการอบรมกับ
หนวยงานภายนอก 
 

๑.  ครูไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถ 
๒.  ครูมีเจตคตท่ีิดีตอวิชาชีพคร ู
๓.  ครูมีความมุงม่ันในการแสวงหา
ความร ู
 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๒๔. โครงการโรงเรียนคณุธรรม 
- กิจกรรมผลผลิตนวัตกรรม
สรางสรรคคนดี 

- โรงเรียนมีอุดมการณคุณธรรมในการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
- โรงเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค  

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด 

 
 



๔๐ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

 
โครงการ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

- กิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรม 
- กิจกรรมคืนคุณธรรมสูหองเรียน 
- กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
 

- โรงเรียนมีองคความรู นวตักรรมดาน
คุณธรรม  
- โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดาน
คุณธรรม 

มอบหมาย ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๒๕.  โครงการสงเสริมสุขภาพ 
 ๑)  กิจกรรมบริการอนามัย
โรงเรียน 
  ๒)  กิจกรรมทันตกรรม / 
กิจกรรมการแปรงฟน                               
  ๓)  กิจกรรม อย.นอย 
  ๔)  กิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา 
นันทนาการ 
๕) กิจกรรมแขงขันกีฬาสีภายใน 
 ๖) กิจกรรมอาหารกลางวันและ
อาหารเสริมนม 
 ๗) กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 
 ๘) งานประกันอุบัติเหตุ 
 ๙) กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 

๑. นักเรียนรอยละ ๗๕  มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ  และออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ     
๒.นักเรียนรอยละ ๗๕  มีน้ำหนัก  
สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑมาตรฐาน 
๓. นักเรียนรอยละ ๗๕  ปองกันและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ 
๔. นักเรียนรอยละ ๗๕ มีผลงานจาก
การเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี 
กีฬา 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๒๖. โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมท่ีพึง
ประสงค 
- กิจกรรมนองไหวพ่ี  
- กิจกรรมอบรมธรรมวันพระธรรม
สวนะ  
- กิจกรรมสวดมนตทำนอง
สรภัญญะ                   
 

-ชุมชนรอยละ ๗๕ เขามามีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคของ
โรงเรียน  
-นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 
-นักเรียนมีความจงรักภักดีตอสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
คุณธรรม ๙ ประการ                          
-นักเรียนรูจักขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  และ
สำนึกในความเปนไทย   

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

 
 

 
 



๔๑ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

โครงการ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
- กิจกรรมการเรียนการสอนพุทธ
ศาสนากับพระครู  
- กิจกรรมธรรมศึกษา 
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา / วัน
เขาพรรษา 
- กิจกรรมวันมาฆบูชา 
- กิจกรรมวันแมแหงชาต ิ 
- กิจกรรมคายคุณธรรม 
- กิจกรรมหาหองชีวิต 
- กิจกรรมวันสุนทรภู / วัน
ภาษาไทย 
- กิจกรรมวันคริสตมาส / วันป
ใหม 
- กิจกรรมวันไหวครู 
- กิจกรรมวันเด็ก 

  ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

 
 

๒๗. โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 - กิจกรรมเลือกตั้งประธาน
นักเรียน 
 - กิจกรรมสภานักเรียน 
 - กิจกรรมสารวัตรนักเรียน 

รอยละของนักเรียนท่ีรูจักสิทธิและ
หนาท่ี 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๒๘. โครงการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 
- กิจกรรมวิเคราะหนักเรียน
รายบุคคล 
- จัดกิจกรรมเสริมความตองการ                 
หรือความถนัด 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมทุนการศึกษา 
- กิจกรรมการศึกษาเด็กพิเศษ 
- กยศ. 

๑. รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการดูแล
ชวยเหลือ และไดทำกิจกรรมเสริมตาม
ความถนัด 
๒. นักเรียนรอยละ ๗๕ มีผลการเรียน
ดีข้ึน 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

 
 



๔๒ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

โครงการ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
๒๙. โครงการโรงเรียนดวิีถี
ลูกเสือ 
- กิจกรรมการเรียนการสอนใน
หลักสูตร 
- กิจกรรมอบรมลูกเสือคุณธรรม 
- กิจกรรมอบรมลูกเสือ
ประชาธิปไตย 
- กิจกรรมอบรมลูกเสือตอตาน 
ยาเสพติด 
- กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 
- กิจกรรมวันสมเด็จพระธีรราชเจา 
- กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ
สำรอง 
- กิจกรรมเดินทางไกลและอยูคาย
พักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 

๑.นักเรียนรอยละ ๗๕  มีทักษะลูกเสือ
เพ่ิมข้ึน 
๒.รอยละ ๗๕ มีความรคูวามเขาใจใน
กิจกรรมของหนวยลกูเสือ ๓ D 
๓.  บุคลากรทุกคนมีความรูความ
เขาใจในกระบวนการของลูกและ
สามารถจัดมวลประสบการณของ
ลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๓๐. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนดานศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป กีฬาและอาชีพ 
- กิจกรรมศิลปะ 
- กิจกรรมดนตรี 
- กิจกรรมนาฏศิลป 
- กิจกรรมกีฬา 
- กิจกรรมอาชีพ 

นักเรียนรอยละ ๗๕  ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพตามความแตกตางและความ
ถนัดของแตละบุคคล 
 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๓๑.  โครงการสถานศึกษาสีขาว 
 -กิจกรรมใหความรูปองกันยาเสพ
ติด โทษทางกฎหมาย ทักษะชีวิต 
 - กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ
ตานภัยยาเสพติด 
 - กิจกรรมอบรมใหความรสูราง
ภูมิคุมกันภัยจากสื่อลามกอนาจาร 
การพนัน และเกมออนไลน 
 - กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
 - กิจกรรมเดินรณรงคตานยาเสพ
ติด 

๑.โรงเรียนปลอดจากปญหายาเสพติด 
๒.โรงเรียนปลอดจากสื่อลามกอนาจาร 
๓.โรงเรียนปลอดจากการเลนการพนัน 
๔.โรงเรียนปลอดจากเหตุการณ
ทะเลาะวิวาท 
๕.นักเรียนรอยละ ๗๕ มีสวนรวมใน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
อันตรายจากยาเสพติด สื่อลามก
อนาจาร การพนันและการทะเลาะ
วิวาท 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 



๔๓ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

 
โครงการ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

- กิจกรรมครูแดร 
- กิจกรรมหองเรียนสีขาว 

   

๓๒. โครงการโรงเรียนสะอาด 
ส่ิงแวดลอมดี ชีวีมีสุข 
- กิจกรรมปรับภูมิทัศน 
- กิจกรรมกลุมรับผิดชอบการทำ
ความสะอาดบริเวณโรงเรียนและ
ในหองตางๆ  
- จัดสภาพแวดลอมภายใน
หองเรียน 
- กิจกรรมโครงงานน้ำยา
เอนกประสงค  
- กิจกรรม 5 ส. 
- กิจกรรม Big Cleaning Day 

๑.นักเรียนรอยละ ๗๕  มีความพึง
พอใจในสภาพแวดลอมของโรงเรียน 
๒. หองเรียนมีบรรยากาศสวยงาม  
นาดู  นาอยู และนาเรียนทุกชั้นเรียน 
๓. ภูมิทัศนสวยงาม  อาคารเรียนและ
อาคารประกอบอยูในสภาพพรอมใช
งานและมีสีสันสวยงาม   

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๓๓. โครงการสงเสริม
ความสัมพันธกับชุมชน 
- ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ชุมชน  
และโรงเรียน 
- ประชุมผูปกครองนักเรียนอยาง
นอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
- กิจกรรมเสียงตามสาย 
- กิจกรรมบาน วัด โรงเรียน 

๑.  ผูบริหาร  ครู  นักเรียน  
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และชุมชน  มีคุณธรรม จริยธรรมท่ี
ยั่งยืน  และปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ
อยางเครงครัด  และอยูในสังคมอยาง 
มีความสุข 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  ชุมชน และโรงเรียน  มีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมสำคัญทาง
ศาสนา 
๓. คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะ
ครูไดศึกษาดูงาน  เพ่ือนำความรูท่ี
ไดมาพัฒนาโรงเรียนตอไป                
อยางมีประสิทธิภาพ 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 

๓๔. โครงการปรับปรุงซอมแซม
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 
- ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานท่ี 
- ทาสีอาคารเรียนอาคารประกอบ 

๑.นักเรียนรอยละ ๗๕  มีความพึง
พอใจในสภาพแวดลอมของโรงเรียน 
๒. หองเรียนมีบรรยากาศสวยงาม  
นาด ู นาอย ูและนาเรียนทุกชั้นเรียน 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด 

 



๔๔ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

โครงการ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
- ปรับปรุงซอมแซมหองสุขา ๓. ภูมิทัศนสวยงาม  อาคารเรียนและ

อาคารประกอบอยูในสภาพพรอมใช
งานและมีสีสันสวยงาม   

 กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๓๕. โครงการประชาสัมพันธ
โรงเรียน 
- กิจกรรมจุลสาร 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ 

โรงเรียนมีการนำเสนอขอมูลและ
กิจกรรมของโรงเรยีน 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๓๖. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 

๑. เพ่ือสรางเสริมความรูความเขาใจ
แกบุคลากรคร ู คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับ
หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน และทราบถึงบทบาทหนาท่ีของ
ตนเอง ในการบริหารจัดการศึกษารอย
ละ ๗๕ 
๒. บุคลากรครู  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการศึกษา 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๓๗. โครงการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศ 
- DMC 
- ปพ.๑ 
- B-OBEC 
- M-OBEC 
- P-OBEC 
- นักเรียนเรยีนรวม SET 
- นักเรียนยากจนพิเศษ CCT 
- ยาเสพติด 
- E-Budjet 

โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ี
ถูกตอง รวดเร็ว และเปนปจจุบัน 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๓๘. โครงการวัสดุอุปกรณ
สำนักงาน 
 

โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณใหบริการคณะ
ครูไดตรงความตองการ 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด 

 



๔๕ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

โครงการ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
  มอบหมาย ของการจัด

กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๓๙. โครงการทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานท่ี 
- กิจกรรมทัศนศึกษาประถมศึกษา
ตอนตน 
- กิจกรรมทัศนศึกษาประถมศึกษา
ตอนปลาย 

๑. รอยละของนักเรียนท่ีไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง 
๒. นักเรียนรอยละ ๗๕ มีผลการเรียน
ดีข้ึน 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๔๐. โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย 
 - กิจกรรมความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
 - กิจกรรมการปองกันอัคคีภัย 
 - กิจกรรมความปลอดภัยในการ
ใชไฟฟา 
 - กิจกรรมอาชีวอนามัย 

โรงเรียนมีระบบดูแลความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

๔๑. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) 
 - กิจกรรมคัดแยกขยะ 
 - กิจกรรมธนาคารขยะ 
 - กิจกรรมสิ่งของเหลือใช 

๑.นักเรียนรอยละ ๗๕  รูจักการคัด
แยกขยะ   
๒. นักเรียนมีความพึงพอใจใน
สภาพแวดลอมของโรงเรียน 
  

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ท่ีเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔๖ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

การจัดสรรงบประมาณรายจายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนปฏิบัติราชการ  
โรงเรียนบานไทยสามัคค ี  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๓ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
จัดสรร

งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 

รายหัว 
พัฒนา
ผูเรียน 

อ่ืนๆ 

แผนงานปฐมวัย      

๑. โครงการสงเสริมพัฒนาการ                       
ทั้ง ๔ ดาน  เพื่อความพรอมสมบูรณตามวัย   

น.ส.หงษทอง 
น.ส.แกวกานต 
นางวิรมณ 
น.ส.ชฎาพร 

- - - - 

๒. โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย นางวิรมณ 
น.ส.แกวกานต 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ - - 

๓. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

น.ส.หงษทอง 
น.ส.แกวกานต 
นางวิรมณ 
น.ส.ชฎาพร 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - - 

๔. โครงการไทยสามัคคีนาอย ู นางวิรมณ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - 
๕. โครงการวายนำ้เพื่อชีวิต น.ส.ชฎาพร ๔๑,๘๐๐ - - ๔๑,๘๐๐ 
๖. โครงการสงเสริมสถานศึกษาพอเพียงตาม
แนวพระราชดำริ 

น.ส.หงษทอง 
 

๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ - - 

๗. โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู น.ส.แกวกานต ๑๒,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
จัดสรร

งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 

รายหัว 
พัฒนา
ผูเรียน 

อ่ืนๆ 

แผนงานวิชาการ      
๑. โครงการพัฒนาผลการเรียน ๘ กลุมสาระ น.ส.อังคณา 

น.ส.สุนทรี 
 

๘๙,๒๐๐ ๘๙,๒๐๐ - - 

๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ์                  
การทดสอบระดบัชาติ (NT)                   

นางภัทรีพนัธ 

 

- - - - 

๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ์                 
การทดสอบระดบัชาติ (O-net) 

นางทองใส 
นายกิตติศักดิ ์
นายสิรวชิฐ 

๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ - - 

๔. โครงการพัฒนานักเรียนศิลปหัตถกรรม  น.ส.พิจักขณา 
น.ส.สุนทรี 

๔๑๐,๐๐๐ 
๔๑๐,๐๐๐ 

- - 

๕. โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน นางทองใส 
น.ส.ศศิธร 

๕๕,๐๐๐ ๕๔,๒๔๖ - - 

๖. โครงการนิเทศภายใน                              น.ส.อังคณา 
น.ส.สุนทรี 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - - 

๗. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา   

น.ส.พิจักขณา 
น.ส.สุนทรี 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - - 

๘. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรทองถ่ิน หลักสูตรงานอาชีพ และ
หลักสูตรทวิศึกษา 

นางภัทรีพนัธ 
น.ส.สุนทรี 
นายณัฏฐพล 
น.ส.หงษทอง 
นางโชติญา 
นายประมวล 
น.ส.ศศิธร 
นางศุภัชชา 
นายวฒุิพงษ 
น.ส.สุนทรีลักษณ 
น.ส.สุพรรษา 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - - 

๙. โครงการทวิศึกษา น.ส.สุนทรี 
นายวฒุิพงษ 
น.ส.สุนทรีลักษณ 
น.ส.สุพรรษา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - 

 



๔๘ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
จัดสรร

งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 

รายหัว 
พัฒนา
ผูเรียน 

อ่ืนๆ 

๑๐. โครงการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 

น.ส.พิจักขณา 
น.ส.สิริหลา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - 

๑๑. โครงการสงเสริมสถานศึกษาพอเพียงตาม
แนวพระราชดำริ 

นางศุภัชชา 
นายวฒุิพงษ 
น.ส.บุณยานชุ 
น.ส.สิริหลา 
นางภัทรีพนัธ 
นางกนกกาญจน 
น.ส.ศศิธร 
นายประจักษ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - 

๑๒. โครงการวัสดุการศึกษา น.ส.หงษทอง 
น.ส.อังคณา 
น.ส.สุนทรี 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - 

แผนงานบริหารงบประมาณ      

๑๓. โครงการรับ-จายเงินงบประมาณ 

นางกนกกาญจน 
น.ส.บงกชพร 
น.ส.บุญยานชุ 
นางชนิตา 
นางนิตยา 

- - - - 

๑๔. โครงการเรียนฟรี 15 ป น.ส.หงษทอง 
น.ส.อังคณา 
น.ส.สุนทรี 
น.ส.พิจักขณา 
น.ส.สุนทรี
ลักษณ 
น.ส.บุณยานชุ 
น.ส.สิริหลา 

๑,๑๓๑,๖๔๐ ๑,๑๓๑,๖๔๐ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

๑๕. โครงการปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน น.ส.แกวกานต 
น.ส.สุกฤตา 
นายประจักษ 

๒๘๑,๕๐๐ ๒๘๑,๕๐๐ 
- - 

 
 
 
 



๔๙ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
จัดสรร

งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 

รายหัว 
พัฒนา
ผูเรียน 

อ่ืนๆ 

๑๖. โครงการกองทุนเสมอภาค นายณัฏฐพล 
นางศุภัชชา 

๙๙,๔๐๐ ๙๙,๔๐๐ 
- - 

๑๗. โครงการคาใชจายสาธารณูปโภค น.ส.บงกชพร 
น.ส.สิริหลา 

๒๘๕,๙๑๗ ๒๘๕,๙๑๗ 
- - 

๑๘. โครงการวัสดุ – ครุภัณฑ นายสิรวชิฐ 
นายคมสนั 
นายประจักษ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
 
- 

 
- 

๑๙. โครงการระบบควบคุมภายใน นางกนกกาญจน 

น.ส.บงกชพร 
น.ส.บุญยานชุ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

๒๐. โครงการโรงเรียนสุจริต น.ส.อังคณา 
น.ส.สมถวิล 

- - 
 
- 

 
- 

แผนงานบริหารบุคคล      
๒๑. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร   
        

นางโชติญา 
นายประมวล 

๑๒๘,๐๐๐ ๑๒๘,๐๐๐ 
- - 

๒๒. โครงการสานสัมพันธครูไทยสามัคคี นายประมวล 
น.ส.สุพรรษา 
นางโชติญา 
นางภัทรีพนัธ 
น.ส.แกวกานต 

 
 

๑๕,๐๐๐ 

 
 

๑๕,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 
- 

๒๓. โครงการอบรม ประชุม สัมมนา นางภัทรีพนัธ 
น.ส.สุพรรษา 
น.ส.แกวกานต 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 
- 

 
- 

๒๔. โครงการโรงเรียนคุณธรรม นายกิตติศักดิ ์
วาท่ีรอยตรีอนุชา 
น.ส.ชฎาพร 

- - - - 

แผนงานกิจการนักเรียน      
๒๕. โครงการโรงเรียนสงเสริมสขุภาพ                  น.ส.พชรอร 

นางนิตยา 
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - 

๒๖. โครงการโรงเรียนสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมทีพ่ึงประสงค 

นางทองใส 
นายกิตติศักดิ ์

๑๗๐,๐๐๐ ๖๗,๘๖๔ ๙๔,๒๖๐ - 

 
 
 



๕๐ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
จัดสรร

งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 

รายหัว 
พัฒนา
ผูเรียน 

อ่ืนๆ 

๒๗. โครงการสงเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

นายคมสนั 
น.ส.สิริหลา 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
- - 

๒๘. โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

น.ส.เสาวลักษณ 
นางศุภัชชา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

- - 

๒๙. โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ วาท่ีรอยตรีอนุชา 
นายณัฐพล 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
- - 

๓๐. โครงการพัฒนานักเรียนดานศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป กีฬาและอาชีพ 

นายมาธุสรณ
น.ส.สุพรรษา 
นายณัฐพล 
น.ส.พิจักขณา 
น.ส.สกุฤตา 
นายประยง 
นายประจักษ 
นายประมวล 
นางโชติญา 
น.ส.สมถวิล 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 

- - 

๓๑. โครงการสถานศึกษาสีขาว นายคมสนั 
นายณัฐพล 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
- - 

แผนงานบริหารทั่วไป      
๓๒. โครงการโรงเรียนสะอาด สิง่แวดลอมดี   
ชีวีมีสุข                        

นายมาธุสรณ 
นายณัฐพล 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 
- - 

๓๓. โครงการสงเสริมความสัมพันธชุมชน นางทองใส 
นายประมวล 
นางโชติญา 
นายประยง 
น.ส.สุนทร ี
นายกิตติศักดิ ์
นางทองใส 
นายคมสัน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

๓๔. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอม 

นายมาธุสรณ 
นายณัฐพล 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
- - 

 
 
 



๕๑ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
จัดสรร

งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 

รายหัว 
พัฒนา
ผูเรียน 

อ่ืนๆ 

๓๕. โครงการประชาสัมพันธโรงเรียน น.ส.หงษทอง 
น.ส.พิจักขณา 
น.ส.บุญยานชุ 
น.ส.บงกชพร 
นายคมสนั 
นายณัฐพล 
น.ส.สุพรรษา 
น.ส.สิริหลา 
น.ส.สุนทรีลักษณ 

นายประจักษ 
นายวฒุิพงษ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

๓๖. โครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 

น.ส.หงษทอง 
นางกนกกาญจน 
น.ส.อังคณา 
นายคมสนั 
นางทองใส 
นางโชติญา 
น.ส.สุนทรี 
นายประยง 
นายกิตติศักดิ ์
นายประมวล 

- - 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

๓๗. โครงการพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศ 
 

น.ส.แกวกานต 
น.ส.สุกฤตา 
นายประจักษ 
นายมาธุสรณ 
นางภัทรีพนัธ 
น.ส.นันทัชพร 
น.ส.ศศิธร 
นายสิรวชิฐ 
น.ส.สมถวิล 
นางธัญญรัศม 
นายณัฏฐพล 
นางศุภัชชา 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

  



๕๒ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
จัดสรร

งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 

รายหัว 
พัฒนา
ผูเรียน 

อ่ืนๆ 

 
วาท่ีรอยตรีอนุชา 

นายวฒุิพงษ 
น.ส.บงกชพร 

    

๓๘. โครงการวัสดุอุปกรณสำนกังาน น.ส.สุกฤตา 
นายประจักษ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
- - 

๓๙. โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที ่ น.ส.พิจักขณา 
นางนิตยา 

๒๑๒,๗๕๐ ๓๖,๑๐๐ ๑๗๖,๖๕๐  

๔๐. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
  

นายคมสนั 
นายกิตติศักดิ ์

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 
 
- 

 
- 

๔๑. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero 
Waste School 

นายมาธุสรณ
นายณัฐพล 

๒๘,๗๒๐ - - ๒๘,๗๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๕๓ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

โรงเรียนบานไทยสามัคคี 
ท่ี  ๒๗ /๒๕๖๒ 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
----------------------------------- 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกำหนดจุดมุงหมายและหลักการสำคัญในการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน หมวดท่ี ๖  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นเพ่ือใหการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนไดดำเนินไปอยางมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานโรงเรียนบานไทยสามัคคี  จึงไดจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๔ ป ระหวางปการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ โดยมีการระดมความคิดเห็น
ขอเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของ  และเพ่ือใหการ
ดำเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี ้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ    
๑. นางสาวพรทิพย  พุจารย  ผูอำนวยการโรงเรียน  ท่ีปรึกษา 
๒. นายชุณห  ศิริชัยคีรีโกศล  ประธานกรรมการสถานศึกษา ท่ีปรึกษา 

หนาท่ี  ใหคำปรึกษา คำแนะนำ  อำนวยความสะดวกตลอดจนใหขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของ ตอการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒. คณะกรรมการดำเนินการ   
๑. นางโชติญา  วุฒวิงศงาม  คร ูคศ.๓  ประธานกรรมการ 
๒. นายประมวล  วุฒิวงศงาม  ครู คศ.๓  กรรมการ 
๓. นายกิตติศักดิ์  ยอดลี  คร ูคศ.๓  กรรมการ 
๔. นางทองใส  ยอดลี   ครู คศ.๓  กรรมการ  
๕. นางกนกกาญจน  มังขุนทด  ครู คศ.๓  กรรมการ   
๖. นายประยง  คำประโคน     ครู คศ.๓  กรรมการ        
๗. นางสาวอังคณา   สุนทราวันต ครู คศ.๓  กรรมการ 
๘. นางสาวสุนทรี   หม่ันวาจา  ครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ      
๙. นายคมสัน   วัฒนรัตน   ครู คศ.๑  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี  ศึกษานโยบายหนวยงานตนสังกัดและท่ีเก่ียวของ ทบทวน วิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาประสงค  
ของโรงเรียน  ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบายในระยะ ๔ ป (พ.ศ.
๒๕๖๒-๒๕๖๕)        
 
 



๕๕ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ โรงเรียนบานไทยสามัคค ีสพป.นครราชสีมา เขต ๓  

 

            ท้ังนี้  ใหผูท่ีไดมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประโยชนตอทางราชการ  
  

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๙ เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

 ( นางสาวพรทิพย  พุจารย ) 
ผูอำนวยการโรงเรียนบานไทยสามัคคี    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


	พันธกิจ  ๑. จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เต็มตามศักยภาพ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

