
 
 

 
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2562  -  2564 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต  1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 
 

ค ำน ำ 

 แผนพฒันาโรงเรียนระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562 – 2564) ฉบบัท่ี จดัท าข้ึนเพื่อวางแผนในการพฒันาการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนบา้นธารนพเกา้ เพื่อใหบ้รรลุการจดัการศึกษา โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้ง เร่ิมตั้งแต่การก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และยทุธศาสตร์ท่ีสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียน และชุมชน ตลอดจนนโยบายของตน้สังกดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการจดัท าแผนพฒันา
โรงเรียนฉบบัน้ีโดยโรงเรียนจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือด าเนินงาน และติดตามผลการปฏิบติังาน เพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบา้นธารนพเกา้   
 
 

 โรงเรียนบา้นธารนพเกา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สำรบัญ 
หน้ำ 

1. สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียนบา้นธารนพเกา้ 

2. ยทุธศาสตร์ในการพฒันาโรงเรียน 

3. รายละเอียดโครงการพฒันา 

4. การน าแผนพฒันา 3 ปี ไปสู่การปฏิบติัและติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

โรงเรียนบา้นธารนพเกา้  ตั้งอยูเ่ลขท่ี   269   หมู่ท่ี   6    ต าบล หนองหวา้   อ าเภอ  เขาฉกรรจ ์                   
จงัหวดั สระแกว้   รหสัไปรษณีย ์   27000   โทรศพัท ์ 0-3756-1986   โทรสาร  0-3756-1986                         
E-mail : thannoppakao@hotmail.com     Website : www.thannoppakao.ac.th   
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1  เปิดสอนตั้งแต่ ระดบัอนุบาล ถึง ระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้    มีพื้นท่ีเขตบริการ  ไดแ้ก่  

-   เขตบริการระดบัประถมศึกษา 3 หมู่บา้น  คือ  บา้นธารนพเกา้(หมู่ 6)   บา้นคลองส าราญ            
(หมู่ 17)  และบา้นเกตุจ าปา (หมู่ 22)   

-  เขตบริการระดบัมธัยมศึกษา  6 หมู่บา้น คือ บา้นธารนพเกา้(หมู่ 6)   บา้นเขาดิน(หมู่ 8)  
บา้นคลองนางาม(หมู่ 12)  บา้นคลองมิตรสัมพนัธ์(หมู่ 15)  บา้นคลองส าราญ(หมู่ 17)  และบา้นเกตุจ าปา 
(หมู่ 22) 
 

ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน  

ช่ือ  นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์      วทิยฐานะ  ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ   
วฒิุการศึกษา  การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร์ 

         ประกาศนียบตัรบณัฑิต การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนน้ีตั้งแต่ 24 กรกฎาคม 2561 จนถึงปัจจุบนั   

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ปรัชญา 

“วิริเยน ทุกขมจฺเจติ” 
บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 

 
วิสัยทัศน์ 

เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพชั้นน าตามมาตรฐานการศึกษา ด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คู่เคียงความเป็นไทยภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

 
พันธกิจ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนสามารถน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต มีทักษะด้านอาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

 
อัตลักษณ์ 

“ยิ้มง่าย  ไหว้งาม” 
              ยิ้มง่าย – นักเรียนโรงเรียนบ้านธารนพเก้า มีอัธยาศัยและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

 ไหว้งาม – นักเรียนโรงเรียนบ้านธารนพเก้า มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคาราวะ แสดงความ    
              เคารพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทย 
 

เอกลักษณ์ 
กีฬาเด่น เป็นคนดี มีความเก่งกล้า ร่าเริง และแข็งแรง 

 
สีประจ าโรรเเรียน 

“ม่วง-ขาว” 
ม่วง  หมายถึง  ความเจริญงอกงาม 

                                            ขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

ข้อมูลนักเรียน 

ขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนนกัเรียน มีดงัน้ี (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 18 กรกฎาคม  2563) 

จ านวนนกัเรียนในเขตพื้นท่ีการบริการทั้งหมด  484  คน 
จ านวนนกัเรียนจ าแนกตามระดบัชั้นท่ีเปิดสอนดงัตาราง 

ช้ัน ชำย หญงิ รวม ห้องเรียน 
อนุบาล 1 0 0 0 0 
อนุบาล 2 20 21 41 2 
อนุบาล 3 24 16 40 2 

รวม อนุบำล 44 37 81 4 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 22 26 48 2 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 23 26 49 2 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 23 19 42 2 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 19 17 36 2 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 16 21 37 2 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 23 24 47 2 

รวมประถม 126 133 259 12 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 28 22 50 2 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 29 26 55 2 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 14 25 39 2 
รวมมัธยมต้น 71 73 144 6 
รวมทั้งหมด 241 243 484 22 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อมูลบุคลากรขอเสถานศึกษา 
 1)  จ านวนบุคลากร 

 
2)  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

 

 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักเานราชการ ครูพ่ีเลี้ยเ ครูอัตราจ้าเ เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ปีการศึกษา 2563 1 23 2 1 1 2 

ชื่อ-สกลุ บุคลากร 
วุฒิการศึกษา 
สาขาท่ีจบ 

วิชาท่ีสอน 
ชั้น 

ที่สอน 

ภาระ
เาน
สอน 
(ชม./

สัปดาห์) 

1. นาเสาวกาญจนา   สุภาศาสตร์ 

คบ.   สาขาวิทยาศาสตร ์
ประกาศนียบตัร สาขาบริหาร
การศึกษา 
กศม.  สาขาวิทยาศาสตร ์

- - - 

2. นายลิขิต             เวทย์อุดม 
ศษ.บ. สาขาประถมศึกษา 
ศษม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

ดนตรี,สุขศึกษา,พละ ป.4-ป.6 21 

3. นาเพวเเพ็ญ        ทอเค าสุข 
ศษ.บ. สาขาประถมศึกษา 
ศษม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

คณิตฯ ป.4,ป.5 22 

4. นาเล าไพ            เวทย์อุดม 
ศษ.บ. สาขาประถมศึกษา 
ศษม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

ประช้ัน ป.3 21 

5. นาเปราณี           ดวเเดือน ศษ.บ. สาขาประถมศึกษา ประช้ัน ป.3 21 

6. นาเสุพิน             สุดปัญญา 
คบ.    สาขาคหกรรมศาสาตร ์
ศษม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

ประช้ัน ป.1 22 

7. นาเสาวกมลรัตน์   คอมเหลา 
กศ.บ. สาขาบรรณารักษ ์
ศษม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย ป.4,ป.5 21 

8.นาเพรรุ่เ           หาญเชิเชัย คบ.    สาขาภาษาไทย ภาษาไทย ม.1-ม.3 22 

9.นาเวัชรินทร์       ท้าวค า 
คบ.    สาขาประถมศึกษา 
ศษม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

ประช้ัน ป.1    21 

10.นาเสุทธิษา        หอมไสย 
คบ.    สาขาการศึกษาปฐมวัย 
ศษม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

ประจ าช้ัน อนุบาล 3 30 

11.นายมิตรชัย        ชัยสาร วท.บ.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
วิทยากาค านวณ 
, ภาษาอังกฤษ 

ม.1-ม.3 22 

12.นาเพัชยาพร     อินทร์ประโรคน 
ศษ.บ. สาขาประถมศึกษา 
ศษม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

ประช้ัน ป.2 21 

13.นาเสาวหนูพิน    ยาตะกาศ 
คบ.  สาขาภาษาอังกฤษ 
ศษม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ป.3,ม.3 22 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกลุ บุคลากร 
วุฒิการศึกษา 
สาขาท่ีจบ 

วิชาท่ีสอน 
ชั้น 

ที่สอน 

ภาระงาน
สอน 
(ชม./

สัปดาห์) 

14.นายคณาเดช      ลายสนธิ ์
คบ.  สาขาภาษาไทย 
กศ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย ป.6-ม.3 22 

15.นาเสาวชัญญากาจณ์  เฉลิมรัตน์ 
คบ.    สาขาการศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

ประจ าช้ัน อนุบาล2 30 

16.นาเสาวยุรีพร           ค าล้าน 
คบ.  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
ศิลปะ 

ป.4,ม.3 
ม.1 

22 

17.นาเสาวอุไรรัตน์       เเ่ือมผา 
กศ.บ. สาขาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 
ศษ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

สังคมฯ ม.3 22 

18.นาเนรินทร์             ท าดี คบ.  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
วิทยาศาสตร ์
วิศกรน้อย 

ป.4,ป.6 22 

19.นาเสาวร าไพ          สัเข์ชัยภูมิ คบ.  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์
,แนะแนว 
STME 

ป.6,ม.1 
ป.6-ม.3 

ม.1 
22 

20.นายอภินันท์           หอมคเ คบ.  สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.2,ป.6 22 
21.นายคณิน              รุ่เเรือเ กศ.บ. สาขาคณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ม.2,ม.3 22 
22.นาเปราณี             ปุริเกษม บธ.บ. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การงาน ป.4-ป.6 22 
23.นาเสาวมะลิวรรณ    รัตน์ประภา ศศ.บ. สาขาสื่อสารมวลชน ประวัตฯิ ป.4-ม.3 22 

24.นาเสาวมาลินี         ยินดี 
วทบ. สาชาคณิตศาสตร ์
ประกาศนียบตัร สาขาวิชาชีพคร ู
กศ.ม สาขาคณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์ ป.6,ม.1 22 

25.นาเบุษดี              วินากรม คบ.  สาขาประถมศึกษา ประจ าช้ัน อนุบาล3 30 
26.นาเสาวเพ็ญประภา  กอเสันเทียะ ศศ.บ. สาขาการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าช้ัน อนุบาล2 30 
27.นาเสาวศุภสุตา       ตนภู คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจ าช้ัน ป.2 21 
28.นายศักดา             จิตร์สุภา คบ.การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.1,ม.2 22 
29.นาเสาวพิจิตรา       เถื่อนทุ่เ บช.บ สาขาการบัญช ี ธุรการ - - 
30.นายชัยวัฒน์           เกือบกลาเ ปวช. ไฟฟ้าก าลัง นักการภาโรง - - 



 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน / ปี 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้       

- ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

- คณติศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

- วิทยาศาสตร ์

  ๑) วิทยาศาสตร ์

  ๒)  วิทยาการค านวณ 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 

(๘๐) 
(๔๐) 

๑๒๐ 

(๘๐) 
(๔๐) 

๑๒๐ 

- สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑) ประวัติศาสตร ์

๒) ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

๓) หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการด าเนินชีวิต 

๔) เศรษฐศาสตร ์

๕) ภูมิศาสตร ์

๑๒๐ 

(๔๐) 
 
 

(๘๐) 

๑๒๐ 

 (๔๐) 
 
 

(๘๐) 

 

๑๒๐ 

 (๔๐) 
 
 

(๘๐) 

 

๑๒๐ 

(๔๐) 
 
 

(๘๐) 

๑๒๐ 

(๔๐) 
 
 

(๘๐) 

๑๒๐ 

(๔๐) 
 
 

(๘๐) 

- สุขศึกษาและพลศึกษา 

          ๑) สุขศึกษา 

          ๒) พลศึกษา 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ 

(๔๐) 
(๔๐) 

๘๐ 

(๔๐) 
(๔๐) 

๘๐ 

(๔๐) 
(๔๐) 

- ศิลปะ ดนตรี และนาฏศลิป ์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

- การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

- ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

- กิจกรรมนักเรยีน       

   ๑. ลูกเสือ – เนตรนาร ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

   ๒. ชุมนุมกลุ่มสนใจ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (๑๐)  (๑๐) (๑๐)  (๑๐) (๑๐)  (๑๐) 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม       

- สนทนาภาษาอังกฤษ  ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

-วิศวกรน้อย - - - ๔๐ ๔๐ - 

รวมเวลาเรียนเพ่ิมเติม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน / ปี ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๐ ๑,๐๔๐ 

 

 



 
 

โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน / ปี 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้    

- ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

- คณติศาสตร ์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

- วิทยาศาสตร ์

  ๑) วิทยาศาสตร ์

  ๒)  วิทยาการค านวณ 

 

๑๒๐ (๓ นก.)๔๐ 

(๑ นก.) 

 

๑๒๐ (๓ นก.)๔๐ 

(๑ นก.) 

 

๑๒๐ (๓ นก.) 

- สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑) ประวัติศาสตร ์

๒) ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

๓) หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต 

๔) เศรษฐศาสตร ์

๕) ภูมิศาสตร ์

๑๖๐ (๔ นก.) ๔๐ 

(๑ นก.) 

 

๑๒๐ (๓ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.)  ๔๐ 

(๑ นก.) 

 

๑๒๐ (๓ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.) ๔๐ 

(๑ นก.) 

 

๑๒๐ (๓ นก.) 

- สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)  ๘๐ (๒ นก.) 

- ศิลปะ/ดนตร ี  ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 

- การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)  ๔๐ (๑ นก.) 

- ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๐๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

- กิจกรรมนักเรยีน    

   1. ลูกเสือ – เนตรนาร ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

   2. ชุมนุมกลุ่มสนใจ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ (๑๕) (๑๕) (๑๕) 

รวมเวลาเรียน  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม    

- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.)  ๔๐ (๑ นก.) 

-STEM Education  ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) - 

-สนทนาภาษาอังกฤษ  ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 

-คอมพิวเตอร ์   ๘๐ (๒ นก.) 

-คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ   ๔๐ (๑ นก.) 

รวมเวลาเรียนเพ่ิมเติม ๑๖๐ ๑๖๐ ๒๐๐ 
รวมเวลาเรียน / ปี ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๒๐ 

 



 
 

 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรรเเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากร เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้  
มาตรการที่ 1 พัฒนาครู / บุคลกรให้มีความรู้ ความเข้าใจ “ห้องเรียนคุณภาพ” (การพัฒนาหน่วย การเรียนรู้    
                  บูรณาการ / การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ / การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ /   
                  การประเมินผลตามสภาพเป็นจริง / การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ) และน าไปปฏิบัติให้เห็น  
                  ผลเป็น รูปธรรม  
มาตรการที่ 2 พัฒนาครู / บุคลากร ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ / บูรณาการ / โครงงาน เป็นต้น  
มาตรการที่ 3 เสริมสร้างครูให้ประพฤติ ปฏิบัติตนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
มาตรการที่ 4 แสวงหาความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และยอมรับการ เปลี่ยนแปลง  
มาตรการที่ 5 เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และพัฒนาครูสู่มืออาชีพ  
มาตรการที่ 6 แก้ไขการขาดแคลนครู และบุคลากรให้เพียงพอตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. โดยการระดม สรรพ 
                 ก าลังจากผู้ปกครองชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสิ่เแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่เเรียนรู้  
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ กระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และ รักการใฝ่ 
                 เรียนใฝ่รู ้ 
มาตรการที่ 2 จัดสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนฝึกทักษะ และศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  
มาตรการที่ 3 เพ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์ ส าหรับค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตให้มากยิ่งขึ้น  
มาตรการที่ 4 จัดสร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ ที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัย และ 
                 ให้บริการชุมชนอยู่เสมอ  
มาตรการที่ 5 จัดสร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นที่น่าชื่นชมแก่ 
                 ผู้พบเห็น และเป็นแหล่งเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
มาตรการที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ด้านผู้เรียนของ สพฐ. 
มาตรการที่ 2 มุ่งเน้นผู้เรียนด้านความรู้คู่คุณธรรม และให้มีความงามด้านร่างกาย อาภรณ์ กิริยา จิตใจ  
                 ปัญญา และงามวิถีไทย  
มาตรการที่ 3 พัฒนาผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะและดนตรี เป็นรายบุคคลให้ สามารถ 
                 พัฒนาอย่างเต็มความสามารถ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเานประสานชุมชน  
มาตรการที่ 1 มุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกขั้นตอนได้แก่ร่วมคิดร่วมวางแผน      
                 รว่มด าเนินการ ร่วมนิเทศ ร่วมประเมินผล และร่วมพึงพอใจในความส าเร็จ  
มาตรการที่ 2 ระดมสรรพก าลังจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมใน การ 
                 จัดการศึกษา และบริการชุมชนในด้านศูนย์อาชีพ  
มาตรการที่ 3 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 
 
 



 
 

          
 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโรครเการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (พ.ศ.2562 – 2564) โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ต าบลหนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ 

ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 

1 โครงการพฒันาวชิาการ ครูและ
บคุลากร ทางการศกึษาเพื่อ 

“ปฏิรูปการเรียน 

-เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เกี่ยวกับการ
ปฏิรูป รูปแบบการเรียนรู้ 
จัดการ เรียนรู้การสอนโดยยึด
เด็กเป็นศูนย์กลาง 
- เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้าน
วิชาการ ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิสัยทัศน์ที่ 
กว้างไกลมีประสบการณ์ในการ
ท างาน  
- เสริมสร้างความรู้เฉพาะด้าน
ให้กับ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
เรียนการสอนโดยตรง  
- เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการ
พัฒนาครูสู่มืออาชีพ แสวงหา
ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ 
เสริมสร้างครูให้ประพฤติ 
ปฏิบัติตนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู 
และ บุคลากรทางการศึกษา 

-อบรม สัมมนา สร้างความรู้ใน
เรื่องการจัด กิจกรรมการเรียน
การสอน แบบใหม่ โดย
การศึกษา ดูงาน อบรม และฝึก
ปฏิบัติในเรื่อง ทักษะเชิง
ปฏิบัติการนอก สถานที่  
- ส่งคณะครู หรือบุคลากร ทาง
การศึกษา อบรมสัมมนา ใน
เรื่องเฉพาะที่เก่ียวข้องกับ 
หน้าที่การงาน 

80,000 80,000 100,000 ครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา น าความรู้
และ ประสบการณ์ที่
ได้รับ จากการอบรม 
สัมมนา และการศึกษา 
ดูงาน มาประยุกต์ใช้ใน
การ ปฏิบัติงาน และ
ด้าน กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

โรงเรียน         
บ้านธารนพเก้า 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายผลผลิตของ

โครงการ 
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 

1 โครงการพัฒนาการเรียนรู้
โดยใช้ระบบ ICT 

- เพ่ือพัฒนาและแสวงหา 
ความรู้เทคนิค ใหม่ๆ ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
และกิจกรรมการเรียนการสอน  

- เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ระบบ ICT - แก้ไขการขาด
แคลนครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา  

- เพ่ือจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้เพียงพอกับจ านวน
นักเรียน  

 

- เพ่ือให้การสนับสนุนการ 
เรียนการสอนโดยใช้ระบบ 
ICT ของโรงเรียนบ้านธาร
นพเก้า จ านวน 1 ห้อง 

100,000 100,000 100,000 - คณะครูและนักเรียน 
มีการพัฒนาการเรียน 
การสอน โดยใช้ระบบ 
ICT อย่างมีคุณภาพ
และ ประสิทธิภาพ - 
โรงเรียนมีสื่อการเรียน
มี เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่าง
พอเพียง 

โรงเรียน         
บ้านธารนพเก้า 

 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 

2 โครงการปรับปรุงขยาย 
ห้องสมุด พร้อมจัดหา 
หนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน 

- เพ่ือขยายห้องสมุดที่คับแคบ
ไม่เพียงพอ กับจ านวนนักเรียน 
และชุมชน ที่เข้ามาใช้บริการ
ศึกษาหาความรู้ข่าวสาร 
วารสาร สิ่งพิมพ์  

- มีสถานที่ในการจัดการเรียน
การสอน อย่างเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพใน การศึกษาหา
ความรู้ใหม่ 

- เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง มี
แหล่งการค้นคว้า หาความรู้
อย่างเพียงพอมีประสิทธิภาพ  

- เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น มีแหล่ง ค้นคว้า หา
ความรู้ และมีสถานที่รองรับได้
เพียงพอ ในการจัดกิจกรรม
ห้องสมุด 

- โรงเรียนมีงบประมาณ
ปรับปรุงห้องสมุด และจัดหา
หนังสือใหม่ๆ ให้กับนักเรียนได้ 

- ขยายห้องสมุดเพ่ือให้ 
เพียงพอกับจ านวนผู้ใช้บริการ 
ในการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้
แนวใหม่ๆ  

- มีหนังสือ และสื่อ เครื่องมือที่
ทันสมัย เหมาะในการศึกษา 
ค้นคว้า หาความรู้  

- โรงเรียนบ้านธารนพเก้า
ปรับปรุง ขยายห้องสมุดให้มี
พ้ืนที่เพ่ิมข้ึน มีหนังสือที่ทันสมัย 
เหมาะสม ในการให้ความรู้แก่
นักเรียน / ชุมชน 

  250,000 - นักเรียนมีสถานที่
เพ่ิมข้ึน ในการศึกษา 
ค้นคว้าหา ความรู้ และ
จัดกิจกรรมการเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

- มีการจัดการเรียน
การ สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและบูรณา
การ เชื่อมโยงไปยัง 8 
กลุ่ม สาระ - ครู และ
นักเรียนมีขวัญ 
ก าลังใจในการเรียน
การ สอน และท้องถิ่น
มีแหล่ง ค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

โรงเรียน         
บ้านธารนพเก้า 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
 

ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 

1 โครงการพัฒนาสภาพ 
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
“สร้างสนามเด็กเล่น 
อนุบาล หลังคา METAL 
SHEET” 

- เพ่ือให้มีสนามส าหรับเด็ก
อนุบาลใน โรงเรียนใช้จัด
กิจกรรมทางการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมนันทนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  

- เพ่ือเป็นแหล่งการฝึกทักษะ
ทางพลศึกษา การออกก าลัง
กาย การเลือกประเภทของกีฬา 
ที่ตนเองถนัด และชอบ  

- นักเรียนมีสนามเด็กเล่นที่ได้
มาตรฐาน มีความปลอดภัย 
แข็งแรง มั่นคง  

- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
สวยงาม น่าอยู่ นักเรียนใฝ่เรียน
ใฝ่รู้ มีจิตส านึกที่ดี รักการออกก 
าลังกาย มีสุขภาพที่ดี 

- โรงเรียนได้รับงบประมาณ
สร้างสนามเด็กเล่น เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนให้เด็ก 
อนุบาล จ านวน 90 คน  
จ านวน 1 หลัง และใช้จัด 
กิจกรรมทางด้านทักษะ การ
เรียนพลศึกษา ฝึกและ ค้นหา
ความถนัดความชอบของ 
ตนเอง  

- เด็กอนุบาลมีสุขภาพจิตที่ดี 
ขึ้น ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน สุขภาพ
อนามัยแข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส 

  250,000 นักเรียนในโรงเรียน
บ้านธารนพเก้า 
จ านวน 90 คน ได้รับ
งบประมาณการสร้าง 
สนามเด็กเล่น จ านวน 
1 หลัง เพื่อใช้จัด
กิจกรรม พัฒนาตนเอง 
เป็นการปรับ ภูมิทัศน์
ในโรงเรียนให้ สวยงาม
ขึ้นจากเดิม 

โรงเรียน         
บ้านธารนพเก้า 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานประสานชุมชน  

ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ 

ได้รับ 
หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ 2562 2563 2564 

1 โครงการส่งเสริมศูนย์ อาชีพ
ในโรงเรียน 

- เพ่ือเติมทักษะความรู้ให้กับ
นักเรียน ได้มีโอกาสเข้า รับการ
ฝึกอบรมปฏิบัติวิชาชีพของชุมชน 
เสริมสร้างนักเรียนให้มีมาตรฐาน
ตามตัวบ่งชี้ ของ สพฐ.ตามความ
สนใจของแต่ละบุคคล สามารถ
น าความรู้จากชุมชนไปเสริม
รายได้ ในโอกาสต่อไป  
- โรงเรียนบ้านธารนพเก้า เป็นตัว
ประสานการเชิญชวนภูมิปัญญา
จากชุมชนมาถ่ายทอดความรู้ 
เป็นวิทยากรให้นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา  ชุนชนที่น่าสนใจ 
เพ่ือลดอัตราการ ว่างงาน และ
สามารถประกอบเป็นอาชีพเสริม 
สร้างรายได้ รู้จักใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์  
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียนในชั่วโมง ชุมนุม 
ตามความสนใจเกี่ยวกับทักษะ 
วิชาชีพต่างๆในภาคเรียนที่ 1 
และภาคเรียนที่ 2 

- จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ให้กับคณะครู นักเรียน เยาวชน 
ผู้ปกครอง ชุมชน เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ ตามความสนใจ  

- ผู้รับการอบรมมีความรู้และ 
น าไปประกอบอาชีพสามารถ 
แก้ไขปัญหาการว่างงานได้ 

  50,000 - สามารถพัฒนา
นักเรียน คณะครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน เข้าสู่
มาตรฐานสากลได้  

- ผู้ผ่านการอบรม
สามารถ  

น าความรู้ไปประกอบ 
อาชีพเสริมสร้างรายได้
แก่ ตนเอง และ
ครอบครวั 

โรงเรียน         
บ้านธารนพเก้า 



 
 

ผัเแนวทาเการติดตาม และประเมินผลการพัฒนาโรรเเรียนบ้านธารนพเก้า 
 
 

แบบรายงาน 
 
 
 

          แบบ       แบบ                                   แบบ 
    ประเมินผลแผน                                      ติดตามแผน                                  ประเมินผลแผน 
        (Input)                                             (Process)                                       (Output)  
 
 
 
         แบบ 1      แบบ 2          แบบ 3/1 
แบบประเมินการตามแผน                แบบติดตามและ        แบบประเมิน  
 ยุทธศาสตร์ (Input)                                 ประเมินผล                                     การด าเนินงาน 
                                                       การด าเนินงาน (Input)              ตามแผนยุทธศาสตร์  
 
 
 
 
 

        แบบ 3/2 แบบประเมิน  
       ความพึงพอใจต่อผลการ        
         ด าเนินงาน ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
  
 
       แบบ 3/3 แบบประเมิน                
         ความพึงพอใจ ต่อผล                        
       การด าเนินงานในแต่ละ    

 


