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ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1  
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 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตั้งอยู่ที่  หมู่ 1  
ต าบลไทยสามัคคี    อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  สร้างข้ึนโดยได้รับงบประมาณจากทางราชการ  
ตามแบบ ป. 1 ฉ  จ านวน  4  ห้องเรียน  เปิดท าการสอนครั้งแรกเม่ือวันที่  12  พฤษภาคม  2520  โดย
นายประศาสน์  สุวรรณค า นายอ าเภอปักธงชัย   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารเรียน   การจัดการศึกษา
ในระยะแรกได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 -  4  โดยมีครูท าการสอน 4 คน มีนายสุรศักดิ์  
ต่วนจะโป๊ะ  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
   ปี พ.ศ.  2523  เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 – 6  ในปีเดียวกันนี้ทางโรงเรียนได้รับ
งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1 ฉ  จ านวน  3  ห้องเรียน 
   ปี พ.ศ.  2527  นายศักดิ์  วีระพงษ์  ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน  โดยมีครู
ท าการสอนทั้งสิ้น  15  คน  นักเรียน  จ านวน  355    คน 
   ปีการศึกษา 2534  โรงเรียนเปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่ 1  โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน พ่อค้า คหบดี สร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง ชื่ออาคารรวมใจ  
เป็นจ านวนเงิน  220,000 บาท  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   จ านวน  31  คน 
   ปีการศึกษา 2536  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพ่ิมอีก 1 หลัง เป็นแบบ สปช. 
105/29  จ านวน 5 ห้องเรียน 
   ปีการศึกษา 2537  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จ านวน  10  
ห้องเรียน 
   ปีการศึกษา  2544  นายวรชัย ประพิณ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทย
สามัคคี ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช. 206/26 งบประมาณ 2,100,000 บาท 
   ปีการศึกษา 2550  ได้เปิดรับนักเรียนในระดับอายุ  3  ขวบ จ านวน  1  ห้องเรียน 
   ปีการศึกษา 2551  นายอภิชาติ สวัสดิผล ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
บ้านไทยสามัคคี 
   ปีการศึกษา 2552  ได้ขอเปิดขยายโอกาสชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  สายวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ และได้รับอนุมัติในปีการศึกษา 2553   
   ปี พ.ศ. 2553  จ่าสิบเอกณรงค์  รัตนกุล ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน                
บ้านไทยสามัคคี  

ประวัติโรงเรียนบ้านไทยสามัคค ี
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   ปี พ.ศ.  2554  นายอมตศาสตร์  แพงแก้ว ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน  
บ้านไทยสามัคคี  
   ปีการศึกษา 2555   เปิดเรียน  วุฒิ  ปวช.  (เรียนควบ)  เป็นปีแรก และมีนักเรียนจบ
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  จ านวน  9  คน 
   ปีการศึกษา 2556 นายถิรายุ ปิดตาละเพ ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน            
บ้านไทยสามัคคี  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จ านวนเงิน 4,100,000 บาท 
(ฝ่ายมัธยมศึกษา ) ได้รับเงินบริจาคจาก “บ้านไร่กาแล” ในการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จ านวนเงิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ฝ่ายมัธยมศึกษา)  มีนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ได้วุฒิระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) สาขาธุรกิจคอมพิวเตอร์  จากวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี และได้เข้าศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัยต่างๆ จ านวน  คน 10 คน  
   ปีการศึกษา 2557 ได้รับงบประมาณ จากบริษัทสยามแมคโคร  ซีพีเอฟ  และมูลนิธิ
ชนบท ในการสร้างโรงเรือนเพ่ือเลี้ยงไก่ไข่ ในโครงการอาหารกลางวัน  
      ปีการศึกษา 2558 ได้รับงบประมาณในการสร้างห้องเรียน จ านวน 1 หลัง (งบเหลือจ่าย
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3) จ านวน เงิน 70,000  บาท  และได้รับ
งบประมาณในการปรับปรุงบ้านพักครู จ านวน 1 หลัง จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 จ านวนเงิน 200,000  บาท 
   ปีการศึกษา 2559  รื้อบ้านพักครู จ านวน 1 หลัง 
   ปีการศึกษา 2560  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓  ในการสร้างห้องน้ า จ านวน 4 ห้อง จ านวนเงิน 400,000 บาท จัดท า
สนามเด็กเล่นใต้เบื้องพระยุคลบาท ได้รับประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จ านวน  52,000  บาท  และได้รับเงินบริจาคจากคุณแม่ปุณญนุช  แซ่เฮง จ านวนเงิน  300,000 บาท   
   ปีการศึกษา 2561  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 213 ล/57-ก อาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียน จ านวนเงิน 17,642,000บาท  
   ปี พ.ศ. 2561 นางสาวพรทิพย์ พุจารย์ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทย

สามัคค ีจนถึงปัจจุบัน 
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ที่ ต าแหน่งเลขที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
วุฒิ วันเดือนปี 

เกิด 
วันเดือนปี 

บรรจุ วุฒิสามัญ วุฒิ วิชาเอก 
1 10743 น.ส.พรทิพย์ พุจารย์ ผอ.ร.ร. ม.6 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 7 พ.ค. 2512 3 มี.ค. 2540 
2 1227 นางทองใส ยอดลี ครู ม.6 ค.บ. ภาษาไทย 15 พ.ค. 2519 17 ม.ค. 2538 
3 10278 นางชนิตา น้ าค า ครู ม.6 ค.บ. การประถมศึกษา 17 ธ.ค. 2514 17 ม.ค. 2538 
4 10748 นางกนกกาญจน์  มังขุนทด ครู ม.6 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 19 ก.พ. 2516 16 พ.ค. 2549 
5 10750 น.ส.อังคณา  สุนทราวันต์ ครู ม.6 ค.บ. การประถมศึกษา 3 พ.ย. 2515 25 มิ.ย. 2541 
6 15817 นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม ครู ม.3 ค.บ. การประถมศึกษา 17 เม.ย.2507 6 มิ.ย. 2537 

7 10747 นายประยง  ก าประโคน ครู ม.6 ค.บ. พลศึกษา 3 ส.ค. 2514 17 พ.ค. 2538 
8 15818 นายประมวล วุฒิวงศ์งาม ครู ม.6 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 17 ก.พ. 2508 17 พ.ค. 2537 
9 15814 นายกิตติศักด์ิ  ยอดลี ครู ม.6 ค.บ. ภาษาไทย 14 ม.ค. 2512 17 พ.ค. 2542 
10 15813 นางสาวสุนทรี หมั่นวาจา ครู ม.6 ค.บ. คณิตศาสตร์ 7 มิ.ย. 2518 1 ธ.ค. 2540 
11 10753 นางนิตยา  ทวีผล ครู ม.6 ค.บ. เคม ี 2 มิ.ย. 2519 28 ก.พ. 2546 
12 10744 นางสาวศศิธร  ธนูปกรณ์ ครู ม.6 ศษ.บ สารสนเทศ 3 เม.ย. 2528 18 พ.ค. 2554 
13 10746 นางศุภัชชา  ธนูปกรณ์ ครู ม.6 คบ ภาษาอังกฤษ 29 ส.ค. 2529 2 มิ.ย. 2557 
14 15158 นางสาวหงษ์ทอง ขามกิ่ง ครู ม.6 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 3 ธ.ค. 2524 19 ก.ค. 2554 
15 15819 นางสาวพชรอร เนขุนทด ครู ม.6 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 13 มี.ค. 2515 12 ก.พ. 2556 
16 73670 นางสาวพิจักขณา บัญญัติวงศ์ ครู ม.6 ค.บ. การประถมศึกษา 8 ธ.ค. 2532 8 ต.ค. 2556 
17 10751 นางภัทรีพันธ์  ยางชัยภูมิ คร ู ม.3 ศษ.บ. วัดและประเมินผลฯ 6 ก.พ. 2522 26 ต.ค. 2558 
18 16162 นางวิรมณ  กาลศิลป์ ครู ม.6 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 13 ธ.ค. 2515 3 ธ.ค. 2558 

19 14714 นางสาวแก้วกานต์  อินทร์หมื่ไวย ครู ม.6 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 13 มิ.ย. 2534 14 ม.ค. 2559 
20 53079 นายคมสัน วัฒนรัตน์ ครู ม.6 ค.บ. คณิตศาสตร์ 1 มิ.ย. 2535 25 ต.ค. 2559 
21 3170 นายสิรวิชฐ์ โคกสระน้อย ครู ม.6 วศ.บ. ไฟฟ้า 18 มิ.ย. 2530 6 มี.ค. 2558 
22 10058 นายณัฐพล อุ่นดีมะดัน ครู ม.6 ค.บ. ศิลปกรรม(ดนตรี) 16 เม.ย. 2535 26 ต.ค. 2558 
23 7929 นายประจักษ์ ทองแจ่ม ครู ม.6 วท.บ. พลศึกษา 1 มิ.ย. 2524 24 ก.ค. 2560 
24 736 นางสาวสุนทรีลักษณ์ แทนสูงเนิน ครู ม.6 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 10 ก.ย. 2536 24 ก.ค. 2560 
25 13692 นางสาวสิริหล้า หล้าค า ครู ม.6 ศษ.บ. ฟิสิกส์ 31 ส.ค. 2536 24 ก.ค. 2560 
26 118953 นางสาวบุณยานุช  สุริยะ ครู ม.6 ศษ.บ. การสอนภาษาไทย 15 มี.ค. 2537 24 ก.ค. 2560 
27 8983 นายมาธุสรณ์ ใจแน่น ครู ม.6 ค.บ. พลศึกษาและ

วิทยาศาสตร์การกีฬา 
16 พ.ค. 2535 24 ก.ค. 2560 

28 10851 นางสาวบงกชพร บุราญศาล ครู ม.6 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 20 พ.ค. 2536 24 ก.ค. 2560 
29 10578 นายวุฒิพงษ์  ศิริโชคตระกูลชัย ครู ม.6 ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
22 มี.ค. 2531 19 ธ.ค. 2560 

30 10754 นางสาวสุพรรษา มณีเพ็ชร ครูผู้ช่วย ม.6 ค.บ. ศิลปกรรม 3 ส.ค. 2536 1 พ.ย. 2562 
31 10083 นางสาวชฏาพร ถวยสูงเนิน ครูผู้ช่วย ม.6 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 10 ส.ค. 2537 1 พ.ค. 2562 
32 15820 ว่าที่ร้อยตรีอนุชา อาจโยธา ครูผู้ช่วย ม.6 ค.บ. พุทธศาสนศึกษา 27 ก.ค.2536 1 พ.ค. 2562 
33 15816 นางสาวเสาวลักษณ์ ประสงค์แก้ว ครูผู้ช่วย ม.6 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 25 ส.ค.2536 16 ธ.ค.2562 
34 15815 นางสาวเฉลิมขวัญ ชัยขุนทด ครูผู้ช่วย ม.6 ค.บ. ภาษาไทย 20 ธ.ค.2536 16 ธ.ค.2562 
35 14843 ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงษ์ พรมผิว ครูผู้ช่วย ม.6 ค.บ. ฟิสิกส์ 25 มิ.ย. 2535 16 ธ.ค.2562 
36 พ303061 นางอัจฉรา รอดเมฆ ครูผู้ช่วย ม.3 ค.บ. สังคมศึกษา 4  เม.ย. 2536 1 มิ.ย.2563 
37 3481 นางพัชรพร สกุลทอง พนักงานราขการ ม.6 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 21 พ.ย.2526 10  มิ.ย.2551 
38 จ2103477 นางสาวสุกฤตา จันทคณานุรักษ์ พนักงานธุรการ ม.6 ศป.บ. นาฏศิลป์ไทย 31 ส.ค. 2534 6 ส.ค. 2557 
39 - นางสาวสมถวิล  ผลดก ครูพี่เลี้ยงฯ ม.6 วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 4 ม.ค. 2525 10 พ.ย. 2552 
40 จ120118 นายอ านวย  เพียรงูเหลือม นักการภารโรง ม.6 - - 6 ส.ค. 2504 30 ก.ค. 2556 
41 จ202178 นายไชโย  เขียวนอก นักการภารโรง ม.6 - - 8 พ.ย. 2510 1 พ.ค. 2560 

ขอ้มูลดา้นอตัราก าลงัครู บุคลากรโรงเรยีนบา้นไทยสามคัคี 
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2.1  จ านวนครู – บุคลากร  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และ ต าแหน่ง 
 

ประเภทวุฒิ จ านวน  ต าแหน่ง จ านวน 
ปริญญาเอก 1  ผู้อ านวยการโรงเรียน ช านาญการพิเศษ 1 
ปริญญาโท 8  ครชู านาญการพิเศษ 11 
ปริญญาตรี 30  ครูช านาญการ 2 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า -  คร ู 15 
ต่ ากว่าอนุปริญญา 2  ครผูู้ช่วย 7 
รวม 41  พนักงานราชการ 1 
   ครูอัตราจ้าง - 
   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 1 
   ครูจ้างสอน - 
   เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 
   นักการภารโรง 2 
   รวม 41 
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2.2  จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2563 
 

ชั้น จ านวน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่ 2 29 25 54  
อนุบาลปีที่ 3 29 34 63  

รวมอนุบาล 58 59 117  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 31 21 52  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 24 25 49  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 27 38 65  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 35 28 63  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 27 25 52  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 30 35 65  

รวมประถมศึกษา 174 172 346  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 37 38 75  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 30 34 64  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 27 20 54  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 94 92 186  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 14 17 31  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 5 14 19  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 8 14 22  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 27 45 72  
รวมทั้งสิ้น 353 369 721  

   
* ข้อมูล ณ 18 กรกฎาคม 2563 
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2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
 

1 คุณชุณห์  ศิรชิัยคีรีโกศล   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 
2 นมัสการ  พระอธิการสมพงษ์  พนฺธมุตฺโต เจ้าอาวาสวัดบ้านไทยสามัคคี 
3 คุณสมนึก  จรรโลงเศวตกุล   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 
4 คุณสนิท  ขอร่วมกลาง   ผู้ใหญ่บ้านไทยพัฒนา  หมู่ที่ ๑๑ 
5 คุณมนูญ  สระเจริญ   ก านันต าบลไทยสามัคคี 
6 คุณสมพงษ์  ด่านกระโทก   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 
7 คุณสมบูรณ์  สิงกิ่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยสามัคคี 
8 คุณวัลลภา  พลเยี่ยม   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 
9 คุณศันสนีย์  เสือจุ้ย   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 
10 คุณสนิท  ชิมส าโรง   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 
11 คุณจรูญ  ทรงศีล   ผู้ใหญ่บ้านคลองย่าโม  หมู่ที่ ๑๐    
12 คุณสมพร  พรอันแสง   ผู้ใหญ่บ้านสุขสมบูรณ์  หมู่ที่ ๒      
13 คุณศิริชัย  สอนตะคุ   ผู้ใหญ่บ้านบุไทร  หมู่ที่ ๔      
14 นายธีรวุฒิ  เวียงไท ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 
15 นางสาวพรทิพย์  พุจารย์ เจ้าอาวาสวัดบ้านไทยสามัคคี 
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3.1  อาคารเรียน 
 

ล าดับที่ พ.ศ. แบบ 
จ านวน

ห้องเรียน 
หมายเหตุ 

1. 2524 ป.1ฉ 6  
2. 2536 สปช.105/29 10  
3 2535 อาคารอเนกประสงค์(สร้างเอง) 4  
4 2555 สปช.105/29 5  
    
3.2 อาคารประกอบ และ สิ่งก่อสร้าง 

 

ล าดับที่ พ.ศ. แบบ 
จ านวน 

ห้อง/หลัง 
หมายเหตุ 

1 2521 312 (โรงฝึกงาน) 1 ทรุดโทรม 
2 2521 บ้านพักครู(องค์การฯ) 1 ทรุดโทรม 
3 2522 สนามเด็กเล่น 20*30 ม. ทรุดโทรม 
4 2529 ฝ.33 3 ทรุดโทรม 
5 2530 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 1 ทรุดโทรม 
6 2531 สปช.301/26(บ้านพักครู) 1  
7 2533 ฝ.33 3 ทรุดโทรม 
8 2534 ฝ.33 3 ทรุดโทรม 
9 2534 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่ /49 1 ทรุดโทรม 
10 2541 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่ /49 1  
11 2544 สปช.206/26 (หอประชุม) 1  
12 2552 หอส่งน้ า(ประปา ร.ร.) 1  
13 2556 อาคารสพฐ4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) 1  
14 2560 อาคารสพฐ 4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) 1  

   
 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 
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4.1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา     
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 

 
 

4.2 ระบบโครงสร้างการบริหารงาน 
 
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  แบ่งการบริหารงานเป็น  5 งาน  และมอบหมายภารกิจของงานให้

บุคลากรรับผิดชอบงาน  ดังนี้   
  
1. การบริหารงานวิชาการ    

งานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารสถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการอย่างชัดเจน มีคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 
    1. งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
    2. งานวิจัยในชั้นเรียน 
    3. งานการจัดการเรียนการสอน 
    4. งานนิเทศภายใน 
    5. งานวัดผลประเมินผล 
    6. งานประกันคุณภาพภายใน 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 

งานบริหารวิชาการ 

งานบริหารกิจการ
นักเรียน 

 

งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป 
   

คุณภาพนักเรียน 
 

ข้อมูลโครงสร้างการบรหิารโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 

งานบริหาร
งบประมาณ 

   

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน 
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2 . การบริหารงบประมาณ (การเงินและสินทรัพย์) 
     การบริหารงบประมาณ การเงิน ใช้การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยน าแผนกลยุทธ์

ไปสู่การปฏิบัติ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาอย่างเป็นระบบ  สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ จุดหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  จัดวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้   
               การบริหารสินทรัพย์ (Asset  Management) มีระบบบริหารสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ  แสดงให้
เห็นถึงความรับผิดชอบ  เช่น   คู่มือการด าเนินงานบริหารสินทรัพย ์ มีการลงทะเบียนสินทรัพย์ที่เป็นปัจจุบัน  
(M-OBEC) และมีการวางแผนการใช้สินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 
 

3. การบริหารงานบุคคล 
              ใช้หลักการบริหารบุคคลโดยการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ จัดบุคลากรได้ตรงตามวิชาเอก  
ตามคุณวุฒิ  ความรู้  ความสามารถ  และความถนัดในการจัดการเรียนการสอน ใช้การมอบหมายงานตรงตาม
ความรู้ความถนัดในแตล่ะบุคคล  เน้นการท างานเป็นทีมในการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างความศรัทธาในการท างานร่วมกัน  ให้ขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่เสริมแรงโดยการยกย่องชมเชย   สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในการเข้าอบรม สัมมนา  
ศึกษาดูงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่อง และให้ความส าคัญกับผู้ร่วมงานทุกคนในการด าเนินงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

4. การบริหารงานกิจการนักเรียน 
              มีบทบาทหน้าที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ   มีการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  เกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผ่าน
กระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  มี
จิตสาธารณะ  และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
 

5. การบริหารงานทั่วไป 
    มีการพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการและงานสารบรรณได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง มีความ

สะดวกรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานและพัฒนางานไปพร้อมกันทั้งระบบ 
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สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
ได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน  3  ด้าน คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะ
ในการปฏิรูปหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามโครงสร้างของหลักสูตร 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  702  คน     
มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 42 คน จัดการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จัดการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร    

อย่างไรกต็าม  ปัญหาของโรงเรียนที่ได้จากการตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength)  
จุดอ่อน (Weakness)  โอกาส(Opportunity) และอุปสรรค (Threats) หรือที่เรียกว่า SWOT พบว่า ใน
ภาพรวมครูผู้สอนส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิคยุทธศาสตร์การสอนตามแนว
ปฏิรปู  โดยครูผู้สอนได้เข้ารับการอบรมและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง   

ปัญหาส าคัญของโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาท าให้การบริหารจัดการไม่ประสบ
ความส าเร็จ องค์ประกอบ และปัจจัยหลายประการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน  ปรากฏผลเรียง
ตามล าดับความส าคัญ  ดังนี้ 

 
1.  ด้านการบริหารจัดการ 

1.1 สถานศึกษาควรจัดระบบการวัดผลประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายที่ชัดเจนเพ่ือ
เป็นแนวทางในการจัดระบบการท างานที่ดีขึ้น สถานศึกษาควรมีเครื่องมือการวัดผลประเมินผลที่น่าเชื่อถือ 
มีการประเมินผลการท างานจากหลายฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ และชัดเจน ที่นอกเหนือจากการรับทราบในที่ประชุม 

1.2 สถานศึกษาควรพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเน้นในเรื่อง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้พัฒนาเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเด่นชัดเป็นระบบต่อเนื่อง  

 

สภาพปัจจุบนัและปัญหาของโรงเรยีนบา้นไทยสามคัคี 
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2.  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
2.1 สถานศึกษาควรมีการน าผลประเมินจากการพัฒนาครู ด้านการประเมินแบบทดสอบ

การประเมินการสอน และการประเมินแผนการสอน ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาครแูต่ละด้าน และให้ผู้เรียนได้รับผลประโยชน์จากครู ในด้านการเรียนรู้ให้มากที่สุด 

2.2 ครูควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจการก าหนดเป้าหมายที่ให้เกิดข้ึนกับ
ผู้เรียนด้านการให้ความรู้ ทักษะกระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์ รวมทั้ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการพัฒนาการสอน การก าหนดรูปแบบการสอนที่สนองต่อความแตกต่าง
พัฒนาการทางสมองของผู้เรียน ที่จัดไว้ในกลุ่ม อ่อน กลาง เก่ง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมมี
ความรู้ความเข้าใจมากข้ึน 

2.3 ครูควรเห็นถึงความส าคัญของการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

3. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
3.1 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติตนให้ห่างไกลสิ่ง

เสพตดิ เช่น สุรา บุหรี่ ในกลุ่มผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือไม่ให้มีปัญหาด้านการปกครอง จัดกิจกรรมร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ และการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้มากขึ้น มีการประเมินผลพฤติกรรมผู้เรียนที่
เป็นกลุ่มเสี่ยงเพ่ือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่าง ผู้ปกครองกับโรงเรียน และจัดวางมาตรการที่
รัดกุม เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม และท าข้อตกลงร่วมกับผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ คณะกรรมการ
สถานศึกษาให้มีความชัดเจน เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับผู้เรียนที่มีปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น 
สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม เป็นต้น 

3.2  ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รู้จัก   
ดูแลรักษาสิ่งของที่เป็นส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ความสะอาดภายในห้องเรียน 

3.2 การจัดท าโครงการพิเศษที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น ควรพัฒนาโครงการพิเศษที่
ด าเนินการทัง้หมด ให้เป็นแบบอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในการแก้ไขปัญหาภายในสถานศึกษาและ
ชุมชนโดยรอบสถานศึกษา รวมทั้งควรพัฒนาการด าเนินงานโครงการพิเศษให้ประสบผลส าเร็จบรรลุ
เป้าหมายตามแผนงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

4. ด้านอ่ืนๆ 
 4.1  ด้านประกันคุณภาพภายใน ควรพัฒนาเครื่องมือที่น ามาใช้วัดผลประเมินผล ของการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในทุกๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ ที่จะส่งผลให้เกิดผลการ
ประเมินที่สอดคล้องกับการด าเนินงานที่ชัดเจนมากข้ึน และวิธีการประเมินของหน่วยงานต้นสังกัด ควรมี
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละด้าน อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามข้ันตอนของการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน 
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 แนวทางในการแก้ปัญหา 
1. จัดอบรมครูในด้านการประเมินแบบทดสอบ การประเมินการสอน และการประเมินแผนการ

สอน ไปพัฒนาครูแตล่ะคนอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาครูแต่ละด้าน และให้ผู้เรียนได้รับ
ผลประโยชน์จากครู ในด้านการเรียนรู้ให้มากที่สุด 

2. จัดอบรมครูในด้านทักษะกระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์
รวมทั้งคณุลักษณะที่พึงประสงค์ มีการพัฒนาการสอน การก าหนดรูปแบบการสอนที่สนองต่อความแตกต่าง
พัฒนาการทางสมองของผู้เรียน ที่จัดไว้ในกลุ่ม อ่อน กลาง เก่ง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมมี
ความรู้ความเข้าใจมากข้ึน  

3. จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ และเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

4.   พัฒนาเครื่องมือที่น ามาใช้วัดผลประเมินผล ของการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในทุกๆ 
ด้านให้มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ ที่จะส่งผลให้เกิดผลการประเมินที่สอดคล้องกับการด าเนินงานที่
ชัดเจนมากข้ึน และวิธีการประเมินของหน่วยงานต้นสังกัด ควรมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละด้าน 
อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามข้ันตอนของการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 

5. จัดให้ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติตนให้ห่างไกลสิ่งเสพ
ติด  

6. จัดกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ และการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้มากข้ึน มี
การประเมินผลพฤติกรรมผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพ่ือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่าง ผู้ปกครองกับ
โรงเรียน และจัดวางมาตรการที่รัดกุม เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม และท าข้อตกลงร่วมกับผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่
ของรัฐ คณะกรรมการสถานศึกษาให้มีความชัดเจน เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับผู้เรียนที่มีปัญหาทางเพศ ยาเสพ
ติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม เป็นต้น 

7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รู้จักดูแลรักษาสิ่งของที่เป็น
ส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ความสะอาดภายในห้องเรียน 
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ด้านนักเรียน 

1. เด็กชายพิสิษฐ์ นารี ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562  จังหวัดศีรษะเกษ จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. เด็กหญิงกาญจน์ชนก  แก้วเทพ, เด็กหญิงกาสะลอง  กาฬภักดี, เด็กหญิงจิราพัชร   บุญช่วย, 
เด็กหญิงรสรินทร์และ เด็กหญิงโชติกา   ฉ่ าพ่ึงช้างได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดจังหวัดศีรษะเกษ จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. เด็กหญิงกัลย์ธิดา  พิมพ์เสน, เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปลิงกระโทกและเดก็หญิงพรทิพย์พา  ยันต์
รัตนปทุม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4-ป.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2562 จังหวัดศีรษะเกษ  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. เด็กหญิงณัฐวดี  บุตทะนา, เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ใจคุณ, และ เด็กหญิงวรกานต์  ค าสมจิตร์ ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
จงัหวัดศีรษะเกษ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. เด็กหญิงขนิษฐา   พงษ์เจริญ, เด็กชายวีรภัทร   วิลัย และ เด็กหญิงสุภาวดี  ชื่นโคกกรวดได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชัน้ ม.1 
- ม.3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 256 จังหวัดศีรษะเกษ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6. เด็กหญิงกนกวรรณ    ศัตรูพินาศ และ เด็กหญิงปุณยนุช   ขามกิ่ง ได้รับ  รางวัลระดับเหรียญ
เงินกิจกรรมการแข่งขันการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศีรษะเกษ จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. เด็กชายจิรภัทร   แพงกิ่ง, เด็กชายปิ่นเพชร   แสนสวัสดิ์ และเด็กชายภานุพงศ์   บัวระภา ได้รับ 
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม

เกยีรติยศและความภาคภูมิใจโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 
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ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
จังหวัดศีรษะเกษ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

8. นายชูเกียรติ   แพงก่ิง, นายวันชัย   มูลกระโทก และ นางสาววิจิตรา   คงชุ่มชื่น ได้รับ       
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.4 - ม.6  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
จังหวัดศีรษะเกษ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

9. เด็กหญิงสุพรรษา  ลิ้นทะเล ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1 - ม.3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศีรษะเกษ จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

10. นางสาวทาริกา  แว่นกลาง,นายปิติภัทร์  รักษาศรี และ นางสาวศุภลักษณ์  จันทร์ข า ได้รับ 
รางวัลระดับ   เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4 - ม.6  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
จังหวัดศีรษะเกษ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 11. เด็กหญิงมนัสนันท์  ขวัญมา,เด็กหญิงวีรยา  โปยทองและ เด็กหญิงสุขสมัย  สีดาวงศ์ได้รับ 
รางวัลระดับ   เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1 - ม.  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
จังหวัดศีรษะเกษ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

12. นางสาวชลิตา  จวนกลาง,นางสาวอนงค์  พิกุลทิพย์ และ นางสาวเบญจมาศ  เจียส าราญ 
ไดร้ับ รางวัลระดับ   เหรียญเงิน กิจกรรมการการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4 - ม.6  งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2562 จังหวัดศีรษะเกษ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

13.  เด็กหญิงกวินทิพย  จนัทรศร, เด็กหญิงสุขิตา    ศรีเกิดและ เด็กหญิงสุพิชฌา   อยู่อุ่นพะเนา 
ได้รับ รางวัลระดับ   เหรียญทอง กิจกรรมการการแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น 
ม.1 - ม.3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศีรษะเกษ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

14. นางสาวกรรณิกา  อรมุล,นางสาวปรารถนา  นวลพุดซาและ นางสาวลลิตา  มาจันทึก ได้รับ 
รางวัลระดับ   เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4 - ม.6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2562 จงัหวัดศีรษะเกษ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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15. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองอินทร์,นางสาวปัทมา  พิศนอกและ นางสาวสุนิสา  พระสว่างได้รับ 
รางวัลระดับ   เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.4 - ม.6  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
จังหวัดศีรษะเกษ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ด้านคร ู
 

1. นางสาวพิจักขณา บัญญัติวงศ ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการเล่านิทาน ระดับชั้น ป.4 – ป.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศีรษะเกษจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. นางภัทรีพันธ ์ ยางชัยภูมิ และ  ว่าท่ีร้อยตรีอนุชา  อาจโยธาครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 – ป.6  งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศีรษะเกษ
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม และ  นางสาวนันทัชพร  จงปลื้มปิติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศีรษะเกษจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. นายประมวล วุฒิวงศ์ งาม และ นายคมสัน วัฒนรัตน์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแข่งขันแกะสลักผักผลไม ้ระดับชั้น ป.4 – ป.6  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
จังหวัดศีรษะเกษจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. นางสาวสิริหล้า หล้าค า และ  นางธัญญรัศม์ สะเทิงรัมย์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1 - ม.3  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
จังหวัดศีรษะเกษจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6. นางสาวบงกชพร   บุราญศาลและ  นางสาวสุพรรษา   มณีเพ็ชร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชัน้ ม.1 - ม.3  งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 
2562 จังหวัดศีรษะเกษจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
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7. นายณัฐพล   อุ่นดีมะดัน และ  นางสาวสุพรรษา   มณีเพ็ชร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.1 - ม.3  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 จงัหวัดศีรษะเกษจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8. นางสาวสุพรรษา   มณีเพ็ชร และ  นายณัฐพล   อุ่นดีมะดัน ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.4 - ม.6  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศีรษะเกษจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

9. นางศุภัชชา  ธนูปกรณ์ ครผูู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันพูด

ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1 - ม.3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศีรษะเกษจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

10. นางศุภัชชา  ธนูปกรณ์ และ  นางสาวสุนทรีลักษณ์ แทนสูงเนิน  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชัน้ ม.4 - ม.6  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
จังหวัดศีรษะเกษจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

11. นายประมวล  วุฒิวงศ์งาม และ  นางสาวสมถวิล  ผลดก ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1 - ม.3  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศีรษะเกษจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

12. นางโชติญา  วุฒิวงศ์งามและ  นายคมสัน  วัฒนรัตน์  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ  
เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4 - ม.6  งานมหกรรมความสามารถ ทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศีรษะเกษ จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

13. นายประจักษ์  ทองแจ่ม และ  นางศุภัชชา  ธนูปกรณ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ      
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1 - ม.3  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
จังหวัดศีรษะเกษ  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

14. นางสาวศศิธร  ธนูปกรณ์ และ  นางสาวสุนทรีลักษณ์   แทนสูงเนิน ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับ      เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4 - 
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ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562 จังหวัดศีรษะเกษ  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

15. นายประมวล  วุฒิวงศง์ามและ  นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม แทนสูงเนิน ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.4 - ม.6  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
จังหวัดศีรษะเกษ  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ด้านผู้บริหาร 
 

1.  ปี 2554  นางสาวพรทิพย์  พุจารย์   ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์
ทางด้านการศึกษา อุทิศตน เสียสละ อดทนในการปฏิบัติหน้าที่และคุณภาพชีวิตเป็นแบบอย่างท่ีดี  เป็น
ที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  ประจ าปี 2554  จาก ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครแูละบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 

2. ปี 2556  นางสาวพรทิพย์  พุจารย์   ได้รับ รางวัลครูดี (สายผู้บริหาร) สมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษาอ าเภอครบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ประจ าปี 2556 
 3.  ปี 2557  นางสาวพรทิพย์  พุจารย์   ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”  ประจ าปี  
2557  จากคุรุสภา 

4.  ปี 2559  นางสาวพรทิพย์  พุจารย์  ได้รับคัดเลือก  เป็นผู้บริหารที่มีผลงานยอดเยี่ยม  
ประจ าปี  2559  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 5.  ปี 2559  นางสาวพรทิพย์  พุจารย์  ได้รับ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  ผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ  การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จและเป็นที่ประจักษ์ (OBEC AWARDS) ครั้งที่  6  ประจ าปี 2559  จังหวัดบึงกาฬ  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

 6.  ปี 2559  นางสาวพรทิพย์  พุจารย์  ได้รับ รางวัลเหรียญทอง  ผู้อ านวยการสถานศึกษายอด
เยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ  การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลส าเร็จและเป็นที่ประจักษ์ (OBEC AWARDS) ครั้งที่  6  ประจ าปี 2559  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

 7.  ปี 2560  นางสาวพรทิพย์  พุจารย์  ได้รับ รางวัลเหรียญทอง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหาร  การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลส าเร็จและเป็นที่ประจักษ์ (OBEC AWARDS) ครั้งที่  7  ประจ าปี 2560 จังหวัดขอนแก่น  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป.นครราชสมีา เขต 3 
 

 8. ปี 2561 นางสาวพรทิพย์  พุจารย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  ได้รับรางวัลผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา “ระดับดีเด่น” ประจ าปี 2561 ระดับส านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศึกษา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 

9. ปี 2561นางสาวพรทิพย์  พุจารย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังน้ าเขียว ได้รับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ.   (OBEC AWARDS) ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนขนาดเล็ก 
ด้านการบริหารจัดการ การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7  ณ จังหวัดขอนแก่น จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ด้านโรงเรียน 
 
ปีการศึกษา 2559 

1. รางวัลเชิดชูเกียรติ  เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน  ดีเด่นในระดับเงิน  โครงการ 
สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา  2559  จากศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2561 ณ หอประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)  อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ปีการศึกษา 2560 

1.  รางวัลเชิดชูเกียรติ  เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน  ดีเด่นในระดับทอง  โครงการ 
สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา  2560  จากศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องผลพิจารณา
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา  เสพติดและอบายมุข  ประเภทผลงานดีเด่น  ระดับทอง ปีการศึกษา  2560  
ล าดับท่ี 505  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ปีการศึกษา 2561 
1. โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร 

ชมเชย “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจ าปี 2561  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
2. โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ได้ผ่านการประเมินรอบท่ีสอง  

“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประเทศไทย ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ปีการศึกษา 2559 - 2561จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป.นครราชสมีา เขต 3 
 

3. โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม การประกวดสปอตโฆษณา ส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  มีคุณสมบัติเข้ารับพิจารณา
ยกระดับคณุภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว เขตตรวจราชการที่ 14 ล าดับท่ี 209 ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยรวม 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (41.33) สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา (41.13) จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 
ปีการศึกษา 2562 

1. โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
ชมเชย “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจ าปี 2561  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

2. โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ได้ผ่านการประเมินรอบท่ีสาม 
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประเทศไทย ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ปีการศึกษา 2559 – 2562 จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

3. โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม การประกวดสปอตโฆษณา ส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  มีคุณสมบัติเข้ารับพิจารณา
ยกระดับคณุภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว เขตตรวจราชการที่ 14 ล าดับท่ี 209 ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยรวม 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (35.55)  


