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อำเภอแมว่าง  จงัหวัดเชยีงใหม่ 
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเชยีงใหม่ 
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แผนปฏิบัตกิาร 
 ประจำป ี2565 

 Action  Plan 



ก 
 

คำนำ 
 
 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2565  ของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  จังหวัดเชียงใหม่ฉบับนี้  ได้มี
การปรับปรุงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์และปรัชญาโรงเรียนครั้งล่าสุด  ในปีการศึกษา  2565  โดยได้
วิเคราะห์สภาพโรงเรียนท้ังปัจจัยภายนอกและภายในในการบริหารโรงเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธของโรงเรียน
แล้ว  ดังนั้นแผนงาน  กิจกรรม / โครงการของโรงเรียนจึงได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนใช้ในการบริหารการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
ซึ่งแผนปฏิบัติการประกอบด้วย  ส่วนท่ี  1  บทนำ  สภาพการบริหารท่ัวไป  ส่วนท่ี  2  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียน  ส่วนท่ี  3  รายละเอียดของโครงการพัฒนาระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและพร้อมงบประมาณ 
ท่ีจัดสรรประจำปีการศึกษา  
 ขอขอบคุณคณะการสถานศึกษา  คณะกรรมการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณ   ประจำปี  2565  
คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  นักพัฒนา  ทุกท่านที่มีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2565  ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการจะบังเกิดต่อผู้เรียนตามแผนกลยุทธ์ที่โรงเรียนกำหนดทุกประการ 
 
 

                     (นายสมชาย  สันกลกิจ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม) 
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ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2565 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 

.................................................................................................................... 
 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา  2565  ของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเกิดจาก
ความร่วมมือของคณะครู   บุคลาการทางการศึกษา  และกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคมเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียน      เป็นอย่างมาก 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงขอบคุณคณะทำงานท่ีจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
2565  เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา  2565  
ให้บรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมายท่ีกำหนดไว้  จึงลงมือช่ือไว้เป็นสำคัญ 
 
 
 
 

ลงช่ือ 
  (นายอุ่นเรือน  คำภิโล) 

(ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 

 
 

 
 
 



ส่วนที่ 1 
 

1.1  ประวัติความเป็นมา 
             ในปีพุทธศักราช 2518  รัฐบาลมีนโยบายขยายการศึกษาไปสู่ชนบท  ประชาชนในท้องท่ี   ตำบลบ้าน
กาด  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่และตำบลใกล้เคียง  มีความสนใจในการศึกษาจึงได้ทำเรื่องขอต่อทาง
ราชการให้จัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาข้ึนในตำบลบ้านกาดโดยใช้บริเวณท่ีดินสาธารณะซึ่งมีสภาพป่าในโครงการ
สหกรณ์ตามพระราชดำริห้วยมะนาว และในปีพุทธศักราช  2518  คุณหญิง บุญเล่ือน  เครือตราชู  รองอธิบดีกรม
สามัญศึกษาในสมัยนั้น  ได้เดินทางมาดูสถานท่ีดังกล่าว  ต่อมาในปีพุทธศักราช 2520 กรมสามัญศึกษาจึงอนุมัติให้
จัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล   ในเขตอำเภอสันป่าตอง  ต้ังอยู่บนถนนบ้านกาด – วังน้ำค้าง  หมู่ท่ี  4  
ตำบลบ้านกาด  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 31 กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีเมื่อเริ่มก่อตั้ง
โรงเรียนประมาณ  40  ไร่ 
             โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ได้เริ่มเปิดทำการสอน  เมื่อวันท่ี 2  มิถุนายน   2520  ตรงกับวันพฤหัสบดี 
แรม 1 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเส็ง เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษา  พ.ศ. 2503  มี
นักเรียนจำนวน  85  คน  ครู – อาจารย์  4  คน  ครูใหญ่คนแรกคือ อาจารย์เขียน  แสงหนุ่ม   อาคารเรียนเป็น
อาคารช่ัวคราว  ก่อสร้างโดยราษฎรในเขตตำบลบ้านกาดและใกล้เคียง  ขนาด 4 ห้องเรียน 
          ในปีการศึกษา 2524 ได้มีการปรับตำแหน่งผู้บริหารจากครูใหญ่มาเป็นอาจารย์ใหญ่ ปลายปี 2525  ราษฎร
ได้ร้องขอให้ทางโรงเรียน ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจารย์ใหญ่ขณะนั้น  
คืออาจารย์สงบ  กองมงคล  ได้ดำเนินการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งแรกในปีการศึกษา 2526  โดย
เปิดทำการสอน  3  แผนการเรียนคือ  อังกฤษ – คณิตฯ   พลานามัย  และช่างเช่ือมโลหะแผ่น   มีนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นแรกจำนวน  52  คน  และในปีการศึกษานี้  อาจารย์สงบ  กองมงคล  ได้รับคำส่ังย้ายให้
ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  และ  อาจารย์มงคล  ชัยมงคล  ได้รับคำส่ังให้
มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  นับเป็นอาจารย์ใหญ่ คนท่ี 3 ของโรงเรียนและในปี  2530  
ได้มีการตรวจสอบท่ีดินของโรงเรียน  โดยเจ้าหน้าท่ีราชพัสดุ  และได้กำหนดแนวโรงเรียนท่ีชัดเจน    ทำให้โรงเรียน
มีเนื้อที่จริงในการสำรวจ ครั้งนี้  จำนวน  137  ไร่  ซึ่งถือว่าเป็นท่ีดินท่ีทางโรงเรียนรับผิดชอบจนถึงปัจจุบันนี้ 
           ต่อมาอาจารย์มงคล ชัยมงคลได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม  อำเภอพร้าว  
จังหวัดเชียงใหม่ และอาจารย์เสรี  สุวรรณเพชร ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  
เมื่อวันท่ี 9  ตุลาคม 2532 ตลอดระยะเวลา 4 – 5 ปี ท่ีผ่านมาโรงเรียน   บ้านกาดวิทยาคม  ได้พัฒนาและเติบโต
อย่างรวดเร็ว  กล่าวคือ 
            -  ได้พัฒนาพื้นท่ีของโรงเรียนจากสภาพแห้งแล้งให้กลายเป็นพื้นท่ีสีเขียว 

 - สร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้าของโรงเรียน ระยะทาง 400 เมตรโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ จากทางราชการ 



 - ติดต่อประสานงานของบประมาณจาก ร.พ.ช.และกรมชลประทานดำเนินการขุดสระน้ำขนาดใหญ่   1  
แห่ง  ขนาดกลาง  3  แห่ง 

- ได้รับงบประมาณจัดสรรงบประมาณกรมสามัญศึกษา สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล. ขนาด 16 ห้องเรียน  
เป็นต้น 

  ต่อมาอาจารย์เสรี  สุวรรณเพชร ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  อำเภอฝาง  
จังหวัดเชียงใหม่และอาจารย์พงศ์พันธุ์  ไชยวัณณ์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  
เมื่อวันท่ี 10  มกราคม พ.ศ. 2540 นับเป็นผู้บริหารคนท่ี 5  ของโรงเรียน 
           ปีการศึกษา 2541 – 2543 ภายใต้การบริหารงานของอาจารย์พงศ์พันธุ์  ไชยวัณณ์  โรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคมได้มีการเปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ครู
เป็นผู้อำนวยความสะดวก  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมในโรงเรียน    ครูเป็นท่ีปรึกษา    มี
การประเมินผลตามสภาพจริง  และในปีการศึกษา 2542 ผู้อำนวยการพงศ์พันธุ์   ไชยวัณณ์  ได้เล่ือนระดับเป็น
ผู้อำนวยการระดับ 9 

ปีการศึกษา 2544 อาจารย์พงศ์พันธุ์  ไชยวัณณ์  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยา
คม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่และอาจารย์ยงยุทธ์  สรรพอุดม  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน
กาดวิทยาคม เมื่อวันท่ี 26  พฤศจิกายน 2544  นับเป็นผู้บริหารคนท่ี  6  ของโรงเรียน  ในปีการศึกษา 2545 
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมได้รับเลือกจากคณะกรรมการชุมชนให้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน  
              ปีการศึกษา 2545  อาจารย์ยงยุทธ์  สรรพอุดม  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอย
สะเก็ดวิทยาคม  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  และ อาจารย์ชาญชัย  ชัยชนะ  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  ในปีการศึกษา 2546  นี้เอง 
           และต่อมาอาจารย์ชาญชัย  ชัยชนะ  ได้ลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตามโครงการลาออกก่อน
กำหนดของรัฐบาล  เมื่อเดือนเมษายน  พ.ศ. 2547  ทำให้โรงเรียนว่างเว้นผู้อำนวยการในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2547 โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมัคร มูลประการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคม   
          ในเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2547  อาจารย์ปรีชา  ศุภกาญจนพันธุ์  ได้รับคำส่ังให้มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  นับเป็นผู้อำนวยการคนท่ี 8 ของโรงเรียน 
          ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนบ้านกาดวทิยาคมได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน 1 อำเภอ 
1 โรงเรียนในฝันภายใต้การนำของผู้อำนวยการปรีชา  ศุภกาญจนพันธุ์   
โรงเรียนได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

ปีการศึกษา 2552 ผู้อำนวยการปรีชา  ศุภกาญจนพันธุไ์ด้ลาออกตามโครงการเกษียณก่อนกำหนด  ต้ังแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 



          ปีการศึกษา 2552  ในเดือนมกราคม 2552   ผู้อำนวยการวิไลวรรณ  พิริยะกฤต ได้รับคำส่ังให้มาดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  นับเป็นผู้อำนวยการคนท่ี 9  ของโรงเรียน  ปีการศึกษา 2553   ได้
เปิดสอนภาษาจีนและโปรแกรมกีฬาในระดับช่วงช้ันท่ี 3 เพิ่มหอพักเพื่อให้บริการแก่นักเรียนท่ีมีภูมิลำเนาห่างไกลมี
โอกาสเรียนมากขึ้นประสานงานของบประมาณกับหน่วยงานต่างๆ  สำหรับการสร้างหอพักได้แก่ 1) รัฐบาลญี่ปุ่น 1 
หลังงบประมาณ สามล้านบาท  2) โครงการทอดผ้าป่าจากชาวอำเภอแม่วาง (หอพักรวมใจแม่วาง) 1 หลัง 
งบประมาณ 550,000 บาท  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน
ของครูอย่างสม่ำเสมอ    เปล่ียนแปลงระบบไฟฟ้าเป็นไฟฟ้า 3 เฟส  งบประมาณ 633,000 บาท 
  ปีการศึกษา 2554  ผู้อำนวยการวิไลวรรณ  พิรยิะกฤต ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริม
วิทยาคม   อ.แม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
       ในเดือนกรกฎาคม 2554 ผู้อำนวยการสำเร็จ   ไกรพันธ์ ได้รับคำส่ังให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกาดวิทยาคม นับเป็นผู้อำนวยการคนท่ี 10 ของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนสู่
ระบบสากลมากขึ้นโดยส่งเสริมระบบ School online ให้นักเรียนได้สืบค้นทางอินเตอร์เน็ตและขยายผลสู่โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาในอำเภอแม่วางพัฒนาอาคารสถานท่ีให้ร่มรื่น   มีท่ีนั่งพักผ่อนและพื้นท่ีนนัทนาการท่ีใช้ได้
เหมาะสมตลอดปี  ปรับปรุงในส่วนท่ีชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพดี  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้คล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกำหนดแนวปฏิบัติงานของครูให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น จัดหารถโรงเรียนเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการติดต่อประสานงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น   
 ในปีการศึกษา 2555  ได้เปิดสอนกลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อรองรับนักเรียนใน
อำเภอแม่วางให้มีโอกาสศึกษาด้านอาชีพ  
 ในเดือนมกราคม 2559 ผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า ได้รับคำส่ังให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกาดวิทยาคม นับเป็นผู้อำนวยการคนท่ี 11 ได้สืบสานการพัฒนางานจากผู้อำนวยการท่านก่อน ๆ  โดยได้มุ่งเน้น 
ด้านความรู้ คู่คุณธรรม พัฒนางานอาคาร สถานท่ี แก้ปัญหาด้านแหล่งน้ำ น้ำด่ืม น้ำใช้  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ มีการจัดค่ายสามภาษา จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ เป็นประจำ เพื่อเพิ่มทักษะการส่ือสารสำหรับนักเรียน 
มีการส่งเสริมด้านกีฬา โดยการจัดต้ัง BWC ACADEMY เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา สำหรับนักเรียนท่ีด้อย
โอกาส ได้ พัฒนาด้านกีฬา ควบคู่กับด้านการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการสมชาย สันกลกิจ  ได้มี
แนวนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  และ
ดำเนินงานเพื่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ สร้างโอกาสทางการศึกษา  
พัฒนาคุณธรรม  นำสู่สากล  บนวิถีพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาใน 3 ด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด  



มาตรฐานด้านผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการทุกตัวบ่งช้ีโดย มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความรู้พื้นฐาน 
ด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ เพื่อเป็นทักษะพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียน จัด
กิจกรรมส่งเสริมด้านการคิด เช่น การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยเช่ือมโยงระหว่าง
เนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ซึ่งการดำเนินการจะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร  ตลอดจนนักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้จะทำให้นักเรียนมีแนวทางการประกอบอาชีพ และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุตจริต 

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ มุงพัฒนาให้มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 

โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุม ระดมสมอง การ

ประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน  ส่งเสริมการดำเนินงาน

เพื่อการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากในปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนบ้านกาด

วิทยาคมมีกลุ่มนักเรียนท่ีมีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ  ระดับความรู้ ความสามารถพื้นฐาน  

นอกจากนี้นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความคาดหวังและแนวทางใน

การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพท่ีแตกต่างจากเดิม  พัฒนาครูให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เพื่อให้มีความรู้และ

สามารถพัฒนานักเรียนในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป   สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือน

คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและพัฒนสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้   และการ

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารอย่างต่อเนื่องและมีความทันสมัยเพื่อให้การบริหารจัดการ

เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

 ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู มุ่งพัฒนาให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้พฒันารูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดและ

ความสามารถของนักเรียนเช่นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติม ด้านภาษาด้านคหกรรม ด้าน

อุตสาหกรรม ตลอดจน ด้านศิลปะ ดนตรี ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้มี

การฝึกปฏิบัติในสถานฝึกประกอบอาชีพให้มากขึ้น เช่น โรงพยาบาล  ร้านอาหาร  สถานประกอบการตามแหล่ง

ท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น สนับสนุนให้ครูทุกคนมีส่ือ และใช้เทคโนโลยี ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้และศักยภาพของผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่  และมีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และ แหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน อย่างต่อเนื่อง  พัฒนาความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้แก่ครูตลอดจนมีการพัฒนานวตักรรมการเรียน



การสอนท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน  มีความทันสมัย ก้าวสู่ยุค AI  เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 
ที่ต้ังของสถานศึกษา 

 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมต้ังอยู่เลขท่ี 461  หมู่ท่ี 4  ตำบลดอนเปา  ถนนบ้านกาด-วังน้ำค้าง อำเภอแม่
วาง   จังหวัดเชียงใหม่    การคมนาคมจากจังหวัดเชียงใหม่  ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ผ่านอำเภอ
หางดง  และเส้นทางหลวงหมายเลข 1013  ท่ีหน้าธนาคารกสิกรไทย  สาขาสันป่าตอง (สันป่าตอง– แม่วิน) 
ระยะทางจากเชียงใหม่ถึงอำเภอแม่วางประมาณ 32  กิโลเมตร ปัจจุบันสามารถ      ใช้เส้นทาง คันคลองชลประทาน 
จากแยกสะเมิง ผ่านทางเล่ียงเมือง หางดง สันป่าตอง ได้อีกเส้นทางหนึ่ง 
 
 
 

ลักษณะของชุมชน 
 

         สภาพของชุมชนในอำเภอแม่วาง  พื้นท่ีส่วนใหญ่ทำการเกษตร  โดยเฉพาะการปลูกข้าว        ปลูก
หอมหัวใหญ่  ทำสวนลำไย   ข้าวโพดและผลไม้อื่น ๆ อีกมาก  ส่วนชุมชนท่ีอยู่บนดอยก็ปลูกพืชไม้ผลเมืองหนาว ไม้
ดอกและไม้ประดับ  ดังนั้นผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมจึงมีอาชีพเกษตร (เกษตรกร) ถึง 67%  
รับจ้างท่ัวไป 30 % ค้าขายและรับราชการ 3 %  ทำให้รายได้ของผู้ปกครองมีน้อย นักเรียนส่วนใหญ่ มีฐานะปาน
กลางและอีกกลุ่มหนึ่งยากจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 ข้อมูลครูปฏิบัติการสอน   
 

ประจำปีการศึกษา 2565 
 
ท่ี 

 
ชื่อ - สกุล 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก / โท รายวิชาที่สอน 
วิชาเอก วิชาโท วิชาที่ 1 วิชาที่ 2 

1. นางพิมพ์ผกา  วงศ์ธิเวท วท.บ. ฟิสิกส์ - - ฟิสิกส์ 
 

- โลกและดารา
ศาสตร์ ศษ.บ. การบริหารการศึกษา - 

2. นางสุรีย์   พันธ์ศรี ศษ.บ. การสอน
วิทยาศาสตร์ (เคมี) 

บริหาร
การศึกษา 

- เคมี - 

ศษ.ม. การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

- 

3. น.ส.ประภาภรณ์  บุญตัน วท.บ. ฟิสิกส์ - - ฟิสิกส์ - วิทยาศาสตร์ 
 ศษ.ม. การศึกษา 

(วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
- 

4. น.ส. เจนใจ  สุธีพรวิโรจน์ วท.บ. จุลชีววิทยา - - ชีววิทยา - วิทยาศาสตร์ 
 วท.ม การสอนชีววิทยา - 

5.  นายประยูร   แก้วมูล ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา - - เทคโนโลยี - 
วท.ม เทคโนโลยีสารสนเทศ - 

6. น.ส. นันทรัตน์ นวลมา 
 

ศษ.บ คณิตศาสตร์ การศึกษาพิเศษ คณิตศาสตร์ 
พื้นฐาน 

คณิตศาสตร์ 
เพิ่มเติม ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร ์ - 

7. นายกิจการ   กิติกา วท.บ. คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ -คณิตฯพื้นฐาน 
-คณิตฯเพิ่มเติม 

-คณิตศาสตร์ 
ในชีวิตประจำวนั วท.ม. คณิตศาสตร์ - 

8. น.ส.ธนวันต์ วัฒนศิริเสรีกุล ศษ.บ 
 

คณิตศาสตร์ 
 

ภาษาอังกฤษ
สำหรับครู 

คณิตศาสตร์ 
พื้นฐาน 

คณิตศาสตร์ 
เพิ่มเติม 

9. นางสาววรางคณา  เป็นมูล ศษ.บ. คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
พื้นฐาน 

คณิตศาสตร์ 
เพิ่มเติม กศ.ม. บริหารการศึกษา - 

 
 
 
 



 
ท่ี 

 
ชื่อ - สกุล 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก / โท รายวิชาที่สอน 
วิชาเอก วิชาโท วิชาที่ 1 วิชาที่ 2 

10. ว่าท่ีร้อยตรีสินธ์ชัย ใจแก้ว ค.บ. คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
พื้นฐาน 

คณิตศาสตร์ 
เพิ่มเติม 

11. นางคัทลียา  คำจินะ ศษ.บ. ภาษาไทย - ภาษาไทย 
 

เสริมทักษะการ
อ่านการเขียน ศษ.ม. การศึกษาพิเศษ - 

12. นางอำไพ   เสวิกา กศ.บ. ภาษาไทย บรรณารักษ์ ภาษาไทย หลักภาษาไทย 
13. นางกนกวรรณ  งามสม ศษ.บ. 

 
ภาษาไทย 

 
การสื่อสาร 

มวลชน 
ภาษาไทย 

 
เสริมทักษะการ
อ่านการเขียน 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 
14. นางวราภรณ์  ขัติยะ ศศ.บ. ภาษาไทย - ภาษาไทย เสริมทักษะการ

อ่านการเขียน 
15.  นายสรรเสริญ   ธรรมคุณ ค.บ. ดนตรีศึกษา - ดนตรี - ทัศนศิลป์ 

 ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 
16. นางสาวนฤมล  สายันต์ ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา - นาฏศิลป์ - 
17. น.ส. รัตติกาล   จันตาดี ศษ.บ. ประถมศึกษา - -สังคมศึกษา -ประวัติศาสตร์ 

 ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 
18. นางสุพร     แพทอง ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป - -สังคมศึกษา -หน้าท่ีพลเมือง 
19. น.ส. สุวิมล  สุขสบาย คบ. สังคมศึกษา - -สังคมศึกษา -ประวัติศาสตร์ 

ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา - 
20. นายอดิศร   เนตรทิพย์ ศษ.บ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา 

 
-ประวัติศาสตร์ 
- หน้าท่ีพลเมือง ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 

21. นายรุ่งทิตย์  พรหมมาเย็น ศษ.บ. พลศึกษา บริการธุรกิจ พลศึกษา - 
ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 

22. น.ส. ปวีณ์ธิดา  สุวรรณเลิศ ศษ.บ. สุขศึกษา - สุขศึกษา - 
23. นายรังสรรค์   ทาเงิน วท.บ. เทคโนโลยี 

การเกษตร 
- งานเกษตร -ตกแต่งภูมิทัศน์ 

24. นางวราภรณ์  อินต๊ะทา กศ.บ. คหกรรมฯ - คหกรรม - 
25. น.ส.ธิดาพร  ตุ่นตุ้ย ศษ.บ. สังคมศึกษา - -พิมพ์ดีดด้วย

คอมพิวเตอร์ 
- 



 
 
ท่ี 

 
ชื่อ - สกุล 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก / โท รายวิชาที่สอน 
วิชาเอก วิชาโท วิชาที่ 1 วิชาที่ 2 

26. น.ส. ภัทรียา  จิตตาคำ ค.บ. อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีศึกษา 

- -งานช่าง
อุตสาหกรรม 

-ช่างไม้ 
-ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
-เขียนแบบ
เทคนิค 

คอ.บ. เทคโนโลยี 
การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

- 

27. นายลิขิตศิลป ์คำมาลา  วทบ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- -งานช่าง
อุตสาหกรรม 
 

- การงานอาชพี 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 
28. น.ส.พิมพ์ภัสร สจัจะพัฒนกุล ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ บริหาร

การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ -ภาษาอังกฤษ
ฟัง-พูด 
-ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 

29. นางกฤติยา   มูลอินต๊ะ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ จิตวิทยา ภาษาอังกฤษ -ภาษาอังกฤษ 
อ่าน-เขียน 
-ภาษาอังกฤษ
ฟัง-พูด 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา - 

30. นายวุฒิชัย อภิสวัสด์ิมงคล ศษ.บ. การสอนภาษาจีน - -ภาษาจีน
พื้นฐาน 

-ภาษาจีน
เพิ่มเติม 
 

คบ.บ. หลักสูตรและ 
การสอน 

- 

31. น.ส. ปรียามาศ  คำปันหล้า ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาญี่ปุ่น -สนทนา
ภาษาญี่ปุ่น 
-ภาษาญี่ปุ่น 
ฟัง-พูด 

32. นายบุญสอน  ประถมวงศ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ - ภาษาอังกฤษ -เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

- ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา - 
ศษ.ม การบริหารการศึกษา - 



 
 
ท่ี 

 
ชื่อ - สกุล 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก / โท รายวิชาที่สอน 
วิชาเอก วิชาโท วิชาที่ 1 วิชาที่ 2 

33. น.ส. นิภาพร ปุ๊ดหน้อย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ การศึกษา 
พหุวัฒนธรรม 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม 

ศษ.ม การบริหารการศึกษา - 
34. นายชาคริต  สวยสด ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ - ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม 
35. นางขจีรัตน์ สุวรรณสิงห์ราช ค.บ. แนะแนว สุขศึกษา แนะแนว - 

 
หมายเหตุ     100 %  ท่ีสอนตรงวิชาเอก / โท 
 

ข้อมูลผู้บริหาร 
ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก ตำแหน่ง 
1. นายสมชาย  สันกลกิจ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว 

2.   นายอัครพล  คำขัติ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
Ed.D - 

 
ข้อมูลครูปฏิบัติการสอน  (ครูจ้างสอน) 

 
ท่ี 

 
ชื่อ - สกุล 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก / โท รายวิชาที่สอน 
วิชาเอก วิชาโท วิชาที่ 1 วิชาที่2 

1. นายธนารัตน์  เช้ือเมืองพาน ค.บ. ดนตรีศึกษา - ศิลปะพื้นฐาน ดนตรีสากล 

2. นายณัฐพงศ์  ไชยเหล็ก ค.บ. อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีศึกษา 

- ช่าง
อุตสาหกรรม 

การงาน
อาชีพ 

 
 



เจ้าหน้าที ่
ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง 
1. นางสาวรุจรินทร์  ตุ้ยมูล วท.บ. พนักงานธุรการกลุ่มอำนวยงาน 
2. นางสาวพนิดา   บุญนำ ค.บ. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
3. นายบุญช่วย  ชัยรังษี ศศ.บ. เจ้าหน้าท่ี ICT 

4. นายชาติชาย  นิทัศน์สันติวงศ์ ศศ.บ. เจ้าหน้าท่ีดูแลหอพัก 
 

ลูกจ้างประจำ 
ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง 
- - - - 

 
ลูกจ้างชั่วคราว 

ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง 
1. นางสาวแจ่มจันทร์  ถาวร ม.6 แม่บ้าน 
2. นายธนวัฒน์  พรธนวฒัน์สกุล ร.บ. นักพัฒนา 
3. นายณรงค์  ยงยุวพรกุล ปวส. นักพัฒนา 
4. ประวิทย์ กรรมใจ  ม.6 พนักงานขับรถ 
5. นายสุธินันท์  วนาไพรสถิต ปวช. พนักงานรักษาความปลอดภัย 

 

 

 

 

 
 

 



 

1.3  ขนาดสถานศึกษา  จำนวนนักเรียน  ระดับการศึกษาที่ให้บริการ 

           โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมมีพื้นท่ีท้ังหมด 135 ไร่  144 ตารางวา  เป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทำการสอน
ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6   มี จำนวนนักเรียน  4  ปีย้อนหลัง และ 3 ปีล่วงหน้า ดังนี้ 

 
ประมาณการ 

 
 

ปีการศึกษา 

 
จำนวนห้อง 

จำนวน 
นักเรียน 

จำนวนการเปลี่ยนแปลง ร้อยละของการเพิ่ม/ลด 

2557 20 656 ลดลง   28  คน -4.09 
2558 20 604 ลดลง    52  คน -7.93 
2559 20 553 ลดลง    51  คน -8.44 
2560 19 522 ลดลง    31  คน -5.61 
2561 19 500 ลดลง    22  คน -4.21 
2562 19 550 เพิ่มขึ้น   50  คน +10.00 
2563 19 600 เพิ่มขึ้น 50 คน +9.09 
2564 22 660 เพิ่มขึ้น  60  คน +10.00 
2565 22 680 เพิ่มขึ้น  20  คน +3.03 
2566 24 700 เพิ่มขึ้น  20  คน +2.94 
2567 24 720 เพิ่มขึ้น  20  คน +2.86 
2568 24 740 เพิ่มขึ้น  20  คน +2.78 

 

 

 

 

 

 

 



จำนวนนักเรียนแยกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ปีการศึกษา จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน 
จำนวน 

การเปลี่ยนแปลง 
ร้อยละของการเพิ่ม / ลด 

2557 20 596 ลดลง  8  คน -1.32 
2558 19 604 เพิ่มขึ้น  8  คน +1.34 
2559 19 591 ลดลง  13  คน -2.15 
2560 19 631 เพิ่มขึ้น  40  คน +6.77 
2561 19 640 เพิ่มขึ้น  9  คน +1.43 
2562 17 657 เพิ่มขึ้น  17  คน +2.66 
2563 18 654 เพิ่มขึ้น  3  คน +0.46 
2564 21 660 เพิ่มขึ้น 6 คน +0.92 
2565 24 725 เพิ่มขึ้น 65 คน +9.85 

 
ปีการศึกษา 2565 นี้ นักเรียนมีจำนวน เพิ่มขึ้น  65 คน จากปีการศึกษา  2564  ผลปรากฏว่ามีจำนวน

นักเรียนจริง  725  คน  เพิ่มขึ้น  9.85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังโรงเรียน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
รายละเอียด 

1. อาคารเรียน 1 6. สนามฟุตบอล         11. สนามบาสเกตบอล       16. อาคารเรียนดนตรี       21. อาคารป้อมยาม      
2. อาคารเรียน  2       7. อาคารหอประชุม           12. อาคารศูนย์วัฒนธรรม   17. บ้านพอเพียง           22.  อาคารลานไทร        
3. ห้องประชุมกรุณา           8. บ้านพักครู        13. ถนนหน้าโรงเรียน      18. ห้องอยู่เวรกลางคืน    23. เสาธง 
4. อาคารโรงฝึกงาน      9. หอพักนักเรียน           14. อนุสรณ์สถานฯ     19. อาคารเรียน 

      ช่ัวคราว     
 

5. สระน้ำ                    10. โรงอาหาร           15. อาคารเอนกประสงค์    20. อาคารชมรม 
      ผู้ปกครอง      

 



แผนผังอาคาร 1 

 

121 

ห้องเรียน 

BEP 

ม.1/5 

122 

ห้อง 

เรียนรวม 

 

บันได 

123 

ห้องเรียน 

ม.1/4 

124 

ห้องเรียน
ม.1/3 

125 

ห้องเรียนม.
1/2 

126 

ห้องเรียน 

ม.1/1 

 

บันได 
127 

ห้องเรียน 

ม.2/4 

128 

ห้องพระ
พุทธ 

ห้อง
อำนวยการ 

ห้อง 

ผอ. 
ห้อง

ประชุม
เล็ก 

ห้องน้ำ 

ครูหญิง 

113 

ห้อง 

คอมพิวเตอร์ 

ห้องรอง
ผู้อำนวยการ 

115 

ห้อง 

คอมพิวเตอร์ 

ห้องน้ำ 

ครูชาย 

ห้องวิชาการ 

บันได บันได 

ห้อง 

บริหาร
ทั่วไป 

ห้อง 

บันทึกเสียง 
ห้อง 

ธนาคาร 

โรงเรียน 

 

ห้องไร้
พรมแดน 

ห้อง
งบประมาณ 

 

 

ห้องโสตทัศนูปกรณ ์
ห้องเก็บ

วัสดุ
อุปกรณ์
วิชาการ 

107 

ห้องเรียน 

 

108 

ห้องเรียน 

 

 

แผนผังอาคาร 2 

221 

ห้องกลุ่ม
สาระวิชา 

ภาษา 

อังกฤษ 

222 

ห้องเรียน
ภาษาอังกฤษ 

 

บันได 

223 

ห้องเรียน
ภาษาญ่ีปุ่น 

224 

ห้องเรียน
ภาษาจีน 

225 

ห้องเรียน 

ม.3/1 

226 

ห้องเรียน 

ม.3/2 

 

บันได 

227 

ห้องเรียน
ภาษาไทย 

 
  

 

228 

- ห้องกลุ่ม
สาระ
ภาษาไทย 

- ห้องเรียน
ภาษาไทย  

211 

- ห้องกลุ่ม
สาระวิทย์ 

- ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ 

212 

ห้องปฏิบัติการ 

ชีววิทยา 

ห้องน้ำ 

 
213 

ห้องปฏิบัติการ 

เคมี 

214 

ห้องปฏิบัติการ 

ฟิสิกส์ 

215 

ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ 

216 

ห้องเรียน 

ม.3/3 

ห้องน้ำ 

 

217 

ห้องเรียน 

ม.3/4 

218 

ห้องเรียน 

คณิตศาสตร ์บันได บันได 

201 

ห้องเรียน 

ม.2/1 

202 

ห้องเรียน 

ม.2/4 

บันได ห้องสมุด 

กาญจนาภิเษก 

ห้อง 

มัลติมิ
เดีย 

บันได ห้อง 

แนะ
แนว 

208 

ห้องเรียน 

ม.2/3 

 

ห้อง
พยาบาล 



 
 

 
 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
------------------------------------------------------------------------------------ 

1. การบริหารจัดการศึกษา  
โรงเรียน บ้านกาดวิทยาคม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  5  กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มอำนวยการ  

กลุ่มบริหารท่ัวไป กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ การพัฒนาตามกระบวนการ   P D C A ,  SBM

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
นายอัครพล  คำขัติ 

 

  ผู้อำนวยการบ้านกาดวิทยาคม 
นายสมชาย  สันกลกิจ 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 

รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มอำนวยการ 
นางสาววรางคณา  เป็นมูล

วรางคณาง 

 

รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 

นายรังสรรค์  ทาเงิน 

รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ว่าท่ีร้อยตรีสินธ์ชัย  ใจแก้ว 

รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
นายกิจการ กิติกา  

รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
นายประยูร  แก้วมูล 

 



 
 

 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และอัตลักษณ์  ของ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  
วิสัยทัศน์ 

สร้างโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาคุณธรรม 
นำสู่สากล  บนวิถีพอเพียง 

เอกลักษณ ์
สืบสานภูมิปัญญา  รักษาวัฒนธรรม 

อัตลักษณ ์
ประพฤติดีมีน้ำใจ 

ปรัชญา 
ผู้ประพฤติดีย่อมเป็นผู้เจริญ 

คติพจน์ 
เป็นคนดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 

ปณิธาน 
ขยันหมั่นเพียร  ช่วยเหลือตนเอง  ให้ความร่วมมือ 

พันธกิจ 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรูต้ามศักยภาพ 
2. จัดหาส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่อตอบสนองการจัดการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  
4. พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของชาติ 
5. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดี มีน้ำใจ  ขยันหมั่นเพียร ช่วยเหลือตนเอง  ให้ความร่วมมือและมีคุณลักษณะ           

อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ เพิ่มขึ้น 
3. ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายสวยงามและมีส่ือ เทคโนโลยีท่ีตอบสนองต่อการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียน 
   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
4.  ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศส่ือสารในชีวิตประจำวันได้และสามารถอยู่  ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 
5. โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม  



 
 

 
 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1      พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
          กลยุทธ์ที่ 2      สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 กลยุทธ์ที่ 3      พัฒนาหลักสูตรสู่สากล 
 กลยุทธ์ที่ 4      ส่งเสริมครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
          กลยุทธ์ที่ 5       พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1. มาตรฐานเชิงคุณภาพผู้เรียน   
พัฒนา มาตรฐานท่ี  5  ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร โดยเฉพาะ 

การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสูงขึ้น ร้อยละ 4 และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์  มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ควรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาตนเองของผู้เรียน 

1. มาตรฐานด้านการเรียนการสอน 
            จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ควรมีกิจกรรมท่ีมีการกำกับ 
ติดตาม นิเทศ ประเมิน และส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
                     จัดกิจกรรมการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา การวางแผนพัฒนา
ในด้านอาคารสถานท่ี  เช่น ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มีส่ือเทคโนโลยีท่ีช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครู วางแผนการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน และควรมีกิจกรรมพัฒนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
วิสัยทัศน์  และเป็นผู้นำทางวิชาการ  

3. มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย ควรมี

กิจกรรมท่ีนำภูมิปัญญาและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษา และมีกิจกรรมพัฒนา

ให้โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้  และบริการชุมชนและเป็นสถานท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกัน  และควรจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 



 
 

 
 

ส่วนที่  3 
รายละเอียดแผนปฏบิัติการประจ าปี  2565 

 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

1. แข่งขันทักษะทางวิชาการสู่
ความเป็นเลิศ 

70,000 นางสุพร  แพทอง 1,2,3 

2. เตรียมความพร้อมนักเรียน
ระดับช้ัน  ม.3  และ ม.6 

60,000 

3. ดาวรุ่งมุ่งตามฝัน 25,000 

4. เสริมความรู้วิชากฎหมาย
นักเรียนช้ัน ม.5 

5,000 

2. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน - แข่งขันทักษะทางวิชาการสู่
ความเป็นเลิศ 

50,000 นางสุพร  แพทอง 1,2,3 

3. โครงการเวทีคนเก่ง            
เวทีคนกล้า 

- เวทีคนเก่ง   เวทีคนกล้า 40,000 นายกิจการ   กิติกา 1,2,3 

4. โครงการการจัดกิจกรรมค่าย
องค์รวมหลักสูตรท้องถิ่นลุ่มน ้าวาง 

- ค่ายองค์รวมหลักสูตรท้องถิ่น
ลุ่มน ้าวาง 

60,000 น.ส.ประภาภรณ์   
บุญตัน 

1,2,3 

5. โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” 

- ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” 

10,000 น.ส.ประภาภรณ์   
บุญตัน 

1,2,3 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนเพื่อการพฒันางานวิชาการ 

1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

20,000 นางสาวเจนใจ   
สุธีพรวิโรจน ์

1,2,3 

2. ทุนสร้างโอกาสทาง
การศึกษา 

20,000 

 
 



 
 

 
 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

7. โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  โรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคม 

1. การอบรมและการศึกษางาน   - นายกิจการ  กิติกา 1,2,3 
2. การจัดท าป้ายช่ือพรรณไม้ 5,000 
3. การจัดการเรียนรู้บูรณาการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

- 

4. แสดงนิทรรศการ - 
5. พัฒนาห้องสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

- 

6. กิจกรรมค่ายสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(น.ร.และครูท้ังหมด) 

- 

8. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

1. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้
เรียนรู้ฯ 

30,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

1,3 

2. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 15,000 
3. กิจกรรมทัศนศึกษา 15,000 
4. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ - 

9. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์

 

1. แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 3,831 คณะครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์

1,3 
2. ค่ายคณิตศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

7,340 

3. อบรมให้ความรู้การใช้
โปรแกรม GSP ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4-5 (แผนการเรียนวิทย์-
คณิต) 

3,829 

 

 
 



 
 

 
 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

10. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1,3 

2. กิจกรรมร าลึกวันสนุทรภู่ 500 
3. วันภาษาไทยแห่งชาติ 14,500 

11. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- เตรียมพร้อมก่อนสอบ 
O-Net ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ  
 

3,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1,3 

12. โครงการพัฒนาห้องเรียน
ภาษาอังกฤษ 

- การพัฒนาห้องเรียน
ภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคม 

100,000 นายกิจการ   กิติกา 1,2,3 

13. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

1. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
สังคม 

1,500 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1,3 

2. เสริมความรู้วิชากฎหมาย 1,500 
3. พัฒนาห้องเรียนสังคมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

3,000 

4. กิจกรรมสัปดาห์สังคมศึกษา   4,000 
14. โครงการส่งเสริมความเป็น

พลเมืองดี 

1. พัฒนาบุคลิกภาพตามแบบ
มารยาทไทย 

2,500 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1,3 

2. กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2,500 

3. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอก 

20,000 
 

 
 



 
 

 
 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

15. โครงการพัฒนานวัตกรรมกลุ่ม
สาระ สุขศึกษาและพลศึกษา 

- พัฒนานวัตกรรมกลุ่มสาระ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

15,000 กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 

1,3 

16. โครงการส่งเสริมการดูแล
สุขภาพและการออกก าลังกาย 

- ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและ
การออกก าลังกาย 

70,000 กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 

1 

17. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านกีฬา 

- พัฒนาศักยภาพผู้เรียน     
ด้านกีฬา 

40,000 นางสาวปวีณ์ธิดา 
สุวรรณเลิศ 

1 

18. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชานาฏศิลป์ 

15,000 นายสรรเสริญ  
ธรรมคุณ 

1,3 

2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาดนตรี 

2,500 

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาทัศนศิลป์               

5,000 

4. เปิดบ้านวิชาการกลุ่มสาระ 2,500 

19. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านดนตรี 

1. พัฒนาทักษะทางด้านดนตรี 
วงโยธวาทิต       

5,000 
นายสรรเสริญ  
ธรรมคุณ 

1,3 

2. พัฒนาทักษะทางด้านดนตรี 
วงสตริง 

5,000 

3. พัฒนาทักษะทางด้านวง 
ดนตรีลูกทุ่ง 

5,000 

4. บ ารุงรักษาเครื่องดนตรี 5,000 
20. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้วิชาเกษตรกรรม 

13,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

1,3 

2. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้วิชาคหกรรม 

11,000 

 



 
 

 
 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ (ต่อ) 

3. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
วิชางานประดิษฐ์ และงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

7,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

1,3 

4. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้วิชาช่างอุตสาหกรรม 

20,000 

5. กิจกรรมการเปิดบ้านวิชาการ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

- 

6. กิจกรรมการส่งเสริมอาชพีและ
หารายได้ระหว่างเรียน 

6,000 

7. การศึกษาดูงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

3,000 

21. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือ 
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ปีการศึกษา 
2565 

- กิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือ 
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ปี
การศึกษา 2565 

5,000 นายรุ่งทิตย์   
พรหมมาเย็น 

1 

22. โครงการการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้กิจกรรมชุมนุมโรงเรียนบ้าน
กาดวิทยาคม 

- พัฒนาการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมชุมนุมโรงเรียนบ้าน
กาดวิทยาคม 

18,950 นางสาวสุวิมล   
สุขสบาย  

1,2 

23. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ตามนโยบายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตาม
นโยบายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

130,000 นายกิจการ    กิติกา 1,2,3 

24. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
– เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่

1. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่น
ใหญ่ช้ันม.1 

12,000 นายรุ่งทิตย์   
พรหมมาเย็น 

1 

2. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่น
ใหญ่ช้ันม.2 

13,910 



 
 

 
 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – 
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ต่อ) 

3. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่น
ใหญ่ช้ันม.3 

25,600 นายรุ่งทิตย์   
พรหมมาเย็น 

1 

4. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 3,490 
25. โครงการพัฒนางานแนะแนว 
เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน 

1. เปิดโลกการศึกษาสู่ประตู
มหาวิทยาลัย 

- - นางขจีรัตน์ 
สุวรรณสิงห์ราช   
- นางอ าไพ   เสวิกา 

1,2 

2. เปิดโลกกว้างทางอาชีพ 5,000 
3. แนะแนวศึกษาต่อช้ัน  
ม.1,ม.4 

10,000 

4. พัฒนางานกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

- 

5. เครือข่ายสัมพันธ์หอพักนอก 4,000 
6.  พัฒนาข้อมูลสารสนเทศงาน
แนะแนว 

3,000 

26. โครงการสร้างขวัญก าลังใจและ
แสดงความยินดีกับผู้เรียน 

1.  สร้างขวัญก าลังใจให้กับ
นักเรียนช้ัน ม.6 

9,000 - นางขจีรัตน์ 
สุวรรณสิงห์ราช   
- นางอ าไพ   เสวิกา 

1,2,3 

2.  พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
ให้กับนักเรียนช้ันม.3และม.6 

9,000 

27. โครงการการพัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาแนะแนว 

- ฒนาการเรียนการสอนวิชา
แนะแนว 

5,000 - นางขจีรัตน์ 
สุวรรณสิงห์ราช   

1,2,3 

28. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรวมโรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคม ปีการศึกษา  2565 

- พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรวมโรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคม ปีการศึกษา  2565 

5,000 -นางคัทลียา  ค าจินะ 1,2,3 

 
 



 
 

 
 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

29. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัย
รักการอ่าน 
 

1. จัดซื้อหนังสือประกอบการเรียน 
หนังสือเพื่อความบันเทิง นวนิยาย 
วรรณกรรมเยาวชน ฯลฯ 

10,600 นางสาวนฤมล   
สายันต์ 

1 

2. บันทึกการอ่าน 1,400 
3. จัดบรรยากาศภายในห้องสมุดให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

30,000 

4. จัดป้ายนิเทศหน้าห้องสมุดตลอดปี
การศึกษา 

4,000 

5. บริการยืม-คืนหนังสือ 3,500 
6.บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
ภายในห้องสมุด 

500 

30. โครงการโรงเรียนธนาคาร - โรงเรียนธนาคาร 2,466 นางสาวพิมพ์ภัสร   1 
31. โครงการรณรงค์และอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

- รณรงค์และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน 

50,000 
 

นายรังสรรค์   1,2 

32. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง - กิจกรรมปลูกพืชผักและไม้ผล 30,000 นายรังสรรค์   1,3 
33. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

1.  เข้าค่ายคุณธรรม 19,000 นายอดิศร 1,3 
2.  ลานธรรม ลานไทร เพื่อใจเป็นสุข - 
3.  สอบธรรมศึกษาช้ัน ตรี โท เอก 1,000 

34. โครงการร่วมสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรม 

1.  สระเกล้าด าหัว ล้านนาฟ้าด า 2,000 นายอดิศร 1,3 
2.  ถวายเทียนพรรษา 4,500 
3.  ปอยออกหว่า 1,500 
4.  ประเพณียี่เป็ง 12,000 

35. โครงการพัฒนาระเบียบวินัย
นักเรียน 

1. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 3,000 นายบุญสอน 1 
2. ติดตามแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
กลุ่มเส่ียง 

20,000 



 
 

 
 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

36. โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดสารเสพติดและอบายมุข 

1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 10,000 นายบุญสอน    1 
2. กิจกรรมแกนน านักเรียนห้องเรียนสีขาว 3,000 
3. กิจกรรมวันต้านยาเสพติด 5,000 
4. กิจกรรมตรวจปัสสาวะนักเรียน 
กลุ่มเส่ียง 

5,000 

5. กิจกรรมประกวดห้องเรียนสีขาวดีเด่น 1,000 
6. กิจกรรมวัยใสห่างไกลยาเสพติด 1,000 

37. โครงการ1 ตำรวจ  
1 โรงเรียน 

 1. อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน  5,000 นายธนารัตน ์ 1 
 2. คร ู D.A.R.E.  5,000 

38. โครงการพัฒนางานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. กิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล    3,500 งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1 
2. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน   19,000 
3. กิจกรรมโฮมรูม   1,500 
4. กิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครอง 
ในช้ันเรียน 

- 

39. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยในโรงเรียน 

1. ยาและเวชภัณฑ์ 29,000 นางสาวปวีณ์ธิดา 1 
2. กิจกรรมช่ังน ้าหนัก – วัดส่วนสูง - 
3. กิจกรรมออกก าลังกาย - 
4. เพศและเอดส์ 1,000 
5. ตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- 

6. รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก 1,000 

7. กิจกรรมสู่นักบริโภคท่ีชาญฉลาด  
อย.น้อย 

- 

8. วันงดสูบบุหรี่โลก 2,000 



 
 

 
 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ในโรงเรียน  (ต่อ) 

9. To Be Number One 2,000 นางสาวปวีณ์ธิดา 1 
10. เพื่อนใจ YC - 
11. โรคติดต่อ 2,000 
12. เหงือกและฟันแข็งแรง - 
13. ปรับภูมิทัศน์ห้องพยาบาล 3,000 

40. โครงการงานประกนั
อุบัติเหตุ 

- ประกันอุบัติเหตุ 3,000 นางสาวปวีณ์ธิดา 1 

41. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักเรียนประจำพักนอน 

1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนหอพัก
นอน  

- นางสาวสุวิมล    1,2 

2. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหอพัก - 
3. Big Cleaning หอพักนักเรียน - 
4. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนหอพัก
นักเรียน 

- 

5. กิจกรรมทักษะสร้างเสริม 
ประสบการณ์ชีวิต 

- 

6. กิจกรรมแสดงความยินดีกับ   ม.3 และ 
ม.6 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

กลยุทธ์ที่  2  สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

1. โครงการพัฒนาครูสู่การจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- พัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

5,000 น.ส.ประภาภรณ์   
บุญตัน 

1,2,3 

2. โครงการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
เพื่อพัฒนาการสอน 

- นิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อ
พัฒนาการสอน 

5,000 น.ส.ประภาภรณ์   
บุญตัน 

2,3 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1. ค่าย 3 ภาษา  20,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1 
2. สอบวัดระดับความรู้ทางภาษา 8,000 
3. วันคริสต์มาส 5,000 
4. ภาษาและวัฒนธรรมจีน 5,000 
5. ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 5,000 
6. เรียนรู้นอกห้องเรียน 5,000 
7. แลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรม
กับชาวต่างชาติ 

4,500 

4. สร้างพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- ท่องโลกกับภาษา 
 

4,500 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1 

5. โครงการพัฒนาอาคาร - พัฒนาอาคาร 62,647.60 นายลิขิตศิลป์ 1,2 
6. โครงการพัฒนาสถานท่ี - พัฒนาสถานท่ี 45,000 นายรังสรรค์ 1,2 
7. โครงการงานแม่บ้านในอาคาร
ปฏิบัติการ 

- งานแม่บ้านในอาคารปฏิบัติการ 37,000 
 

นางสาวภัทรียา 1,2 

8. โครงการพิธีกรรมส าคัญ และ
กิจกรรมนักเรียน 

1. กิจกรรมวันไหว้คร ู 4,300 นางสาวนิภาพร 1,3 
2. กิจกรรมวันพร 22,800 
3. กิจกรรมผูกพันด้วยใจสายใย  
ฟ้า - ด า 

9,900 

4. คนดีรี ฟ้า - ด า - 
5. จิตอาสาพัฒนาและอนุรักษ์สิง่
แวดล้อมร่วมกับชุมชน 

- 



 
 

 
 

กลยุทธ์ที่  2  สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

9. โครงการวันส าคัญของชาติ  และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 

1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี 

7,500 นางสาวนิภาพร 1,3 

2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
(ร.10 ) 

7,500 

3. วันแม่แห่งชาติ 8,500 
4. น้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต (รัชกาลท่ี 9)  

1,700 

5. วันปิยมหาราช 1,700 
6.  วันชาติไทย และวันพ่อ
แห่งชาติ  

3,100 

10. โครงการสภานักเรียน 1. พัฒนางานสภานักเรียน 20,000 นางสาวปรียามาศ    1,3 
2. กิจกรรมหน้าเสาธง 2,000 
3.  กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภา
นักเรียน 

2,000 

4. สานสัมพันธ์ พี่น้อง ฟ้า -ด า 2,000 
5. แบ่งปันรอยยิ้ม 2,000 
6. ห้องเรียนสวยด้วยมือเรา 2,000 
7. ธนาคารรักษ์โลก 2,000 

11. โครงการงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

1. ส่ือประชาสัมพันธ์ ฟ้า - ด า 31,000 นายสรรเสริญ    1,2 
2. ส่ือประชาสัมพันธ์  On-line - 
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 2,000 
 4.  บ้านกาด  Radio  2,000 

 5. บ้านกาด Chanel  2,000 

 



 
 

 
 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาหลักสูตรสู่สากล 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู ้

- พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู ้

5,000 น.ส.ประภาภรณ์   
บุญตัน 

2,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

กลยุทธ์ที่  4 ส่งเสริมครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

1. โครงการพัฒนาระบบงานวัด
และประเมินผล 

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้   

173,825 นางสาวเจนใจ   
สุธีพรวิโรจน ์

1,2,3 

2. ส่งเสริมนักเรียนท่ีมีผลการ
เรียนดีเด่นและช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0, ร 

4,770 

3. การพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) 

1,500 

4. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
งานวัดผลและประเมินผล 

6,485 

2. โครงการพัฒนางานวัสดุบริการ
การท าเอกสาร 

- พัฒนางานวัสดุบริการ 
การท าเอกสาร 

157,000 นายบุญช่วย  ชัยรังสี 2 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์โสตฯและไอซีที 

- ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์โสต
ฯและไอซีที 

200,000 นายบุญช่วย  ชัยรังสี 2 

4. โครงการพัฒนาระบบการบริการ
อินเตอร์เน็ต 

- พัฒนาระบบการบริการ
อินเตอร์เน็ต 

15,000 นายบุญช่วย  ชัยรังสี 2 

5. โครงการบริการอินเทอร์เน็ต
ภายในโรงเรียน 

- บริการอินเทอร์เน็ตภายใน
โรงเรียน 

100,000 นายบุญช่วย  ชัยรังสี 2 

6. โครงการห้องเรียน
ปัญญาประดิษฐ์ 

- ห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์ 60,000 นายบุญช่วย  ชัยรังสี 2 

7. โครงการส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจบุคลากร 

1. ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5,000 นางสาวธนวันต์   2 

2. แสดงความยินดี อวยพร 
และขอบคุณแก่บุคลากรใน
โอกาสต่างๆ 

 



 
 

 
 

กลยุทธ์ที่  4 ส่งเสริมครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

8. โครงการการบริหารงาน
บุคลากร 

- บริหารงานบุคลากร 3,500 นางสาวธนวันต์   2 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

1. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (เบี้ยเล้ียง , 
เดินทางไปราชการ) 

38,147.60 
 

นางสาวธนวันต์   2 

2. ส่งเสริมบุคลากรให้มี
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

5,000 

10. โครงการศึกษาดูงาน 
นอกสถานท่ี 

- ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 80,000  
 

นางสาวธนวันต์   2 

11. โครงการพัฒนากลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

- พัฒนากลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

14,295.20 
 

กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน  

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

1. โครงการการจัดการระบบงาน
ทะเบียนและส ามะโนผู้เรียน 
 

1.  การจัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศนักเรียน 

- นางพิมพ์ผกา    
วงศ์ธิเวท 

2 

2.  การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
ส าคัญทางการศึกษา 

8,400 
 

3.  การรับนักเรียน 6,600 
2. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนบ้าน
กาดวิทยาคม 
 

1. กิจกรรมทบทวนมาตรฐาน
การศึกษาโรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคมและการประกาศค่า
เป้าหมาย 

- นางสาวรัตติกาล   
จันตาดี 

2 

2. ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาฯ 

4,000 

3. การจัดท าและเผยแพร่
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจ าปีการศึกษา  2565 

1,000 

3. โครงการพัฒนางานการเงิน - พัฒนางานการเงนิ 10,000 นางกนกวรรณ 2 
4. โครงการพัฒนางานบัญชี - พัฒนางานบัญช ี 10,000 น.ส. นันทรัตน์ 2 
5. โครงการพัฒนางานพัสดุ  -  พัฒนางานพัสดุ 12,994.80 นายวุฒิชัย 2 
6. โครงการพัฒนางานแผนงาน - พัฒนางานแผนงาน 10,000 นางวราภรณ์ 2 
7. โครงการการจัดการ
สาธารณูปโภค 

1. ควบคุมก ากับดูแลการใช้งาน
สาธารณูปโภคโทรศัพท์ 

18,000 น.ส. นันทรัตน์ 2 

2. ควบคุมก ากับดูแลการใช้งาน
สาธารณูปโภคไฟฟ้า 

482,580  

3. ควบคุมก ากับดูแลการใช้งาน
สาธารณูปโภคน ้าประปา 

216,000  



 
 

 
 

กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

8. โครงการการบริการด้าน
ยานพาหนะ 
 

1. ตรวจเช็คสภาพ ซ่อม บ ารุง
ยานพาหนะ 

76,435.20 นายวุฒิชัย 
 

2 

2. เติมน ้ามันเช้ือเพลิง 114,652.80 
9. โครงการการบริหารข้อมูล
สารสนเทศสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

- บริหารข้อมูลสารสนเทศ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

21,000  

 
นางสาวรุจรินทร์   2 

10. โครงการพัฒนาส านักงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา 

- พัฒนาส านักงานผู้บริหาร
สถานศึกษา 

42,994.80 
 

นางสาวพิมพ์ภัสร    2 

11. โครงการจ้างบุคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะสาขา 

 1. จ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะสาชา  

562,400 นางสาวธนวันต์   1,2 

 2. จ้างบุคลากรทางการศึกษา 
(ค่าจ้างพนักงาน)  

827,200 

12. โครงการส่งเสริมสวัสดิการ - ส่งเสริมสวัสดิการ 42,000 นางสาวพิมพ์ภัสร    2 
13. โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของ
กรรมการเครือข่ายสถานศึกษา 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ี 
บทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- นางสาวพิมพ์ภัสร    2 

2. การก ากับติดตาม ดูแลและ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- 

3. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และชุมชนในการพัฒนา
สถานศึกษา 

- 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การจัดการศึกษา 

- 



 
 

 
 

กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (ต่อ) 
 

โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

14. โครงการรักษาความปลอดภัย
และวินัยจราจรในสถานศึกษา 
 

- รักษาความปลอดภัยและวินัย
จราจรในสถานศึกษา 

13,000 
 

นายรังสรรค์     2 

15. โครงการโรงอาหารสะอาด 
นักเรียนและบุคลากรปลอดภัย 

- โรงอาหารสะอาด นักเรียน
และบุคลากรปลอดภัย 

- นางสาวปวีณ์ธิดา   2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

กลุ่มอ านวยการ 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มกิจการนักเรียน 
 
 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 


