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  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี  ปีการศึกษา 2565 – 2569  ฉบับนี้จัดท าขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ท่ีส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ปรับปรุงในปี 2559 และ เพื่อให้ผู้บริหารใช้
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น มีกระบวนการจัดท าเต็มรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ตัวแทนนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในของ
โรงเรียนท าให้ได้แผนพัฒนาการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 บทน า  ส่วนท่ี 2  ทิศทางการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียน  ส่วนท่ี 3 รายละเอียดของแผนงานและโครงการพร้อมงบประมาณปีการศึกษา 2565 - 
2569 

  โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ท่ีได้ให้ความร่วมมือ
ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี จนส าเร็จด้วยดี ซึ่งโรงเรียนจะได้น าไปใช้ในการบริหารจัดการให้
เกิดผลตามเป้าประสงค์ต่อไป  
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ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม) 
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ส่วนที่ 1 
 

1.1  ประวัติควำมเป็นมำ 
             ในปีพุทธศักราช 2518  รัฐบาลมีนโยบายขยายการศึกษาไปสู่ชนบท  ประชาชนในท้องท่ี   ต าบลบ้าน
กาด  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่และต าบลใกล้เคียง  มีความสนใจในการศึกษาจึงได้ท าเรื่องขอต่อทาง
ราชการให้จัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาข้ึนในต าบลบ้านกาดโดยใช้บริเวณท่ีดินสาธารณะซึ่งมีสภาพป่าในโครงการ
สหกรณ์ตามพระราชด าริห้วยมะนาว และในปีพุทธศักราช  2518  คุณหญิง บุญเล่ือน  เครือตราชู  รองอธิบดีกรม
สามัญศึกษาในสมัยนั้น  ได้เดินทางมาดูสถานท่ีดังกล่าว  ต่อมาในปีพุทธศักราช 2520 กรมสามัญศึกษาจึงอนุมัติให้
จัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับต าบล   ในเขตอ าเภอสันป่าตอง  ต้ังอยู่บนถนนบ้านกาด – วังน ้าค้าง  หมู่ท่ี  4  
ต าบลบ้านกาด  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 31 กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีเมื่อเริ่มก่อตั้ง
โรงเรียนประมาณ  40  ไร่ 
             โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ได้เริ่มเปิดท าการสอน  เมื่อวันท่ี 2  มิถุนายน   2520  ตรงกับวันพฤหัสบดี 
แรม 1 ค ่า เดือน 7 ปีมะเส็ง เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษา  พ.ศ. 2503  มี
นักเรียนจ านวน  85  คน  ครู – อาจารย์  4  คน  ครูใหญ่คนแรกคือ อาจารย์เขียน  แสงหนุ่ม   อาคารเรียนเป็น
อาคารช่ัวคราว  ก่อสร้างโดยราษฎรในเขตต าบลบ้านกาดและใกล้เคียง  ขนาด 4 ห้องเรียน 
          ในปีการศึกษา 2524 ได้มีการปรับต าแหน่งผู้บริหารจากครูใหญ่มาเป็นอาจารย์ใหญ่ ปลายปี 2525  ราษฎร
ได้ร้องขอให้ทางโรงเรียน ได้ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจารย์ใหญ่ขณะนั้น  
คืออาจารย์สงบ  กองมงคล  ได้ด าเนินการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งแรกในปีการศึกษา 2526  โดย
เปิดท าการสอน  3  แผนการเรียนคือ  อังกฤษ – คณิตฯ   พลานามัย  และช่างเช่ือมโลหะแผ่น   มีนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นแรกจ านวน  52  คน  และในปีการศึกษานี้  อาจารย์สงบ  กองมงคล  ได้รับค าส่ังย้ายให้
ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  และ  อาจารย์มงคล  ชัยมงคล  ได้รับค าส่ังให้
มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  นับเป็นอาจารย์ใหญ่ คนท่ี 3 ของโรงเรียนและในปี  2530  
ได้มีการตรวจสอบท่ีดินของโรงเรียน  โดยเจ้าหน้าท่ีราชพัสดุ  และได้ก าหนดแนวโรงเรียนท่ีชัดเจน    ท าให้โรงเรียน
มีเนื้อที่จริงในการส ารวจ ครั้งนี้  จ านวน  137  ไร่  ซึ่งถือว่าเป็นท่ีดินท่ีทางโรงเรียนรับผิดชอบจนถึงปัจจุบันนี้ 
           ต่อมาอาจารย์มงคล ชัยมงคลได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม  อ าเภอพร้าว  
จังหวัดเชียงใหม่ และอาจารย์เสรี  สุวรรณเพชร ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  
เมื่อวันท่ี 9  ตุลาคม 2532 ตลอดระยะเวลา 4 – 5 ปี ท่ีผ่านมาโรงเรียน   บ้านกาดวิทยาคม  ได้พัฒนาและเติบโต
อย่างรวดเร็ว  กล่าวคือ 
 



            -  ได้พัฒนาพื้นท่ีของโรงเรียนจากสภาพแห้งแล้งให้กลายเป็นพื้นท่ีสีเขียว 
 - สร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้าของโรงเรียน ระยะทาง 400 เมตรโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ จากทางราชการ 
- ติดต่อประสานงานของบประมาณจาก ร.พ.ช.และกรมชลประทานด าเนินการขุดสระน ้าขนาดใหญ่         

1  แห่ง  ขนาดกลาง  3  แห่ง 
- ได้รับงบประมาณจัดสรรงบประมาณกรมสามัญศึกษา สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล. ขนาด 16 ห้องเรียน  

เป็นต้น 
  ต่อมาอาจารย์เสรี  สุวรรณเพชร ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  อ าเภอฝาง  

จังหวัดเชียงใหม่และอาจารย์พงศ์พันธุ์  ไชยวัณณ์  ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  
เมื่อวันท่ี 10  มกราคม พ.ศ. 2540 นับเป็นผู้บริหารคนท่ี 5  ของโรงเรียน 
           ปีการศึกษา 2541 – 2543 ภายใต้การบริหารงานของอาจารย์พงศ์พันธุ์  ไชยวัณณ์  โรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคมได้มีการเปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง       
ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมในโรงเรียน    ครูเป็นท่ีปรึกษา        
มีการประเมินผลตามสภาพจริง  และในปีการศึกษา 2542 ผู้อ านวยการพงศ์พันธุ์   ไชยวัณณ์  ได้เล่ือนระดับเป็น
ผู้อ านวยการระดับ 9 

ปีการศึกษา 2544 อาจารย์พงศ์พันธุ์  ไชยวัณณ์  ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนฮอดพิทยา
คม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่และอาจารย์ยงยุทธ์  สรรพอุดม  ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
กาดวิทยาคม เมื่อวันท่ี 26  พฤศจิกายน 2544  นับเป็นผู้บริหารคนท่ี  6  ของโรงเรียน  ในปีการศึกษา 2545 
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมได้รับเลือกจากคณะกรรมการชุมชนให้เข้าร่วมโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน  
              ปีการศึกษา 2545  อาจารย์ยงยุทธ์  สรรพอุดม  ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน           
ดอยสะเก็ดวิทยาคม  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  และ อาจารย์ชาญชัย  ชัยชนะ  ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  ในปีการศึกษา 2546  นี้เอง 
           และต่อมาอาจารย์ชาญชัย  ชัยชนะ  ได้ลาออกจากการเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนตามโครงการลาออกก่อน
ก าหนดของรัฐบาล  เมื่อเดือนเมษายน  พ.ศ. 2547  ท าให้โรงเรียนว่างเว้นผู้อ านวยการในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2547 โดยมีผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนนายสมัคร มูลประการ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคม   
          ในเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2547  อาจารย์ปรีชา  ศุภกาญจนพันธุ์  ได้รับค าส่ังให้มาด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  นับเป็นผู้อ านวยการคนท่ี 8 ของโรงเรียน 
          ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนบ้านกาดวทิยาคมได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน 1 อ าเภอ 
1 โรงเรียนในฝันภายใต้การน าของผู้อ านวยการปรีชา  ศุภกาญจนพันธุ์   
โรงเรียนได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 



ปีการศึกษา 2552 ผู้อ านวยการปรีชา  ศุภกาญจนพันธุไ์ด้ลาออกตามโครงการเกษียณก่อนก าหนด  ต้ังแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 
          ปีการศึกษา 2552  ในเดือนมกราคม 2552   ผู้อ านวยการวิไลวรรณ  พิริยะกฤต ได้รับค าส่ังให้มาด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  นับเป็นผู้อ านวยการคนท่ี 9  ของโรงเรียน  ป ี การศึกษา 2553   ได้
เปิดสอนภาษาจีนและโปรแกรมกีฬาในระดับช่วงช้ันท่ี 3 เพิ่มหอพักเพื่อให้บริการแก่นักเรียนท่ีมีภูมิล าเนาห่างไกลมี
โอกาสเรียนมากขึ้นประสานงานของบประมาณกับหน่วยงานต่างๆ  ส าหรับการสร้างหอพักได้แก่ 1) รัฐบาลญี่ปุ่น 1 
หลังงบประมาณ สามล้านบาท  2) โครงการทอดผ้าป่าจากชาวอ าเภอแม่วาง (หอพักรวมใจแม่วาง) 1 หลัง 
งบประมาณ 550,000 บาท  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน
ของครูอย่างสม ่าเสมอ    เปล่ียนแปลงระบบไฟฟ้าเป็นไฟฟ้า 3 เฟส  งบประมาณ 633,000 บาท 
  ปีการศึกษา 2554  ผู้อ านวยการวิไลวรรณ  พิรยิะกฤต ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ริม
วิทยาคม   อ.แม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
       ในเดือนกรกฎาคม 2554 ผู้อ านวยการส าเร็จ   ไกรพันธ์ ได้รับค าส่ังให้มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านกาดวิทยาคม นับเป็นผู้อ านวยการคนท่ี 10 ของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนสู่
ระบบสากลมากขึ้นโดยส่งเสริมระบบ School online ให้นักเรียนได้สืบค้นทางอินเตอร์เน็ตและขยายผลสู่โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาในอ าเภอแม่วางพัฒนาอาคารสถานท่ีให้ร่มรื่น   มีท่ีนั่งพักผ่อนและพื้นท่ีนนัทนาการท่ีใช้ได้
เหมาะสมตลอดปี  ปรับปรุงในส่วนท่ีช ารุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพดี  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้คล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมก าหนดแนวปฏิบัติงานของครูให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น จัดหารถโรงเรียนเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการติดต่อประสานงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น   
 ในปีการศึกษา 2555  ได้เปิดสอนกลุ่มวิชาช่างอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อรองรับนักเรียนใน
อ าเภอแม่วางให้มีโอกาสศึกษาด้านอาชีพ  
 ในเดือนมกราคม 2559 ผู้อ านวยการมงคล กาเหว่า ได้รับค าส่ังให้มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านกาดวิทยาคม นับเป็นผู้อ านวยการคนท่ี 11 ได้สืบสานการพัฒนางานจากผู้อ านวยการท่านก่อน ๆ  โดยได้มุ่งเน้น 
ด้านความรู้ คู่คุณธรรม พัฒนางานอาคาร สถานท่ี แก้ปัญหาด้านแหล่งน ้า น ้าด่ืม น ้าใช้  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ มีการจัดค่ายสามภาษา จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ เป็นประจ า เพื่อเพิ่มทักษะการส่ือสารส าหรับนักเรียน 
มีการส่งเสริมด้านกีฬา โดยการจัดต้ัง BWC ACADEMY เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา ส าหรับนักเรียนท่ีด้อย
โอกาส ได้ พัฒนาด้านกีฬา ควบคู่กับด้านการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม น าโดยท่านผู้อ านวยการสมชาย สันกลกิจ  ได้มี
แนวนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  และ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ สร้างโอกาสทางการศึกษา  



พัฒนาคุณธรรม  น าสู่สากล  บนวิถีพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาใน 3 ด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  

มาตรฐานด้านผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการทุกตัวบ่งช้ีโดย มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความรู้พื้นฐาน 
ด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ เพื่อเป็นทักษะพื้นฐานส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียน จัด
กิจกรรมส่งเสริมด้านการคิด เช่น การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยเช่ือมโยงระหว่าง
เนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ซึ่งการด าเนินการจะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร  ตลอดจนนักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้จะท าให้นักเรียนมีแนวทางการประกอบอาชีพ และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุตจริต 

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ มุงพัฒนาให้มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุม ระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน  ส่งเสริมการด าเนินงาน
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 ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมให้มี
การฝึกปฏิบัติในสถานฝึกประกอบอาชีพให้มากขึ้น เช่น โรงพยาบาล  ร้านอาหาร  สถานประกอบการตามแหล่ง
ท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น สนับสนุนให้ครูทุกคนมีส่ือ และใช้เทคโนโลยี ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และศักยภาพของผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่  และมีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และ แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน อย่างต่อเนื่อง  พัฒนาความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้แก่ครูตลอดจนมีการพัฒนานวตักรรมการเรียน
การสอนท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน  มีความทันสมัย ก้าวสู่ยุค AI  เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



ที่ต้ังของสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมต้ังอยู่เลขท่ี 461  หมู่ท่ี 4  ต าบลดอนเปา  ถนนบ้านกาด-วังน ้าค้าง อ าเภอแม่
วาง   จังหวัดเชียงใหม่    การคมนาคมจากจังหวัดเชียงใหม่  ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ผ่านอ าเภอ
หางดง  และเส้นทางหลวงหมายเลข 1013  ท่ีหน้าธนาคารกสิกรไทย  สาขาสันป่าตอง (สันป่าตอง– แม่วิน) 
ระยะทางจากเชียงใหม่ถึงอ าเภอแม่วางประมาณ 32  กิโลเมตร ปัจจุบันสามารถ      ใช้เส้นทาง คันคลองชลประทาน 
จากแยกสะเมิง ผ่านทางเล่ียงเมือง หางดง สันป่าตอง ได้อีกเส้นทางหนึ่ง 
 

ที่ต้ังของสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมต้ังอยู่เลขท่ี 461  หมู่ท่ี 4  ต าบลดอนเปา  ถนนบ้านกาด-วังน ้าค้าง อ าเภอแม่
วาง   จังหวัดเชียงใหม่    การคมนาคมจากจังหวัดเชียงใหม่  ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ผ่านอ าเภอ
หางดง  และเส้นทางหลวงหมายเลข 1013  ท่ีหน้าธนาคารกสิกรไทย  สาขาสันป่าตอง (สันป่าตอง– แม่วิน) 
ระยะทางจากเชียงใหม่ถึงอ าเภอแม่วางประมาณ 32  กิโลเมตร ปัจจุบันสามารถ      ใช้เส้นทาง คันคลองชลประทาน 
จากแยกสะเมิง ผ่านทางเล่ียงเมือง หางดง สันป่าตอง ได้อีกเส้นทางหนึ่ง 
 

ลักษณะของชุมชน 
         สภาพของชุมชนในอ าเภอแม่วาง  พื้นท่ีส่วนใหญ่ท าการเกษตร  โดยเฉพาะการปลูกข้าว   ปลูกหอมหัวใหญ่  
ท าสวนล าไย   ข้าวโพดและผลไม้อื่น ๆ อีกมาก  ส่วนชุมชนท่ีอยู่บนดอยก็ปลูกพืชไม้ผลเมืองหนาว ไม้ดอกและไม้
ประดับ  ดังนั้นผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมจึงมีอาชีพเกษตร (เกษตรกร) ถึง 67%  รับจ้างท่ัวไป 
30 % ค้าขายและรับราชการ 3 %  ท าให้รายได้ของผู้ปกครองมีน้อย นักเรียนส่วนใหญ่ มีฐานะปานกลางและอีก
กลุ่มหนึ่งยากจน 
 

 

 

 

 

 



1.2   ขนำดสถำนศึกษำ  จ ำนวนนักเรียน  ระดับกำรศึกษำที่ให้บริกำร 

           โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมมีพื้นท่ีท้ังหมด 135 ไร่  144 ตารางวา  เป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดท าการสอน
ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ถึง  มัธยมศึกษาปีท่ี 6   มี จ านวนนักเรียน  4  ปีย้อนหลัง และ 3 ปีล่วงหน้า ดังนี้ 

ประมำณกำร 

ปีกำรศึกษำ จ ำนวนห้อง จ ำนวนนักเรียน 
จ ำนวน 

กำรเปลี่ยนแปลง 
ร้อยละของกำรเพิ่ม / ลด 

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 

 

ตำรำงกำรคำดคะเนนักเรียนของโรงเรียนบ้ำนกำดวิทยำคม 

กำรคำดคะเนนักเรียนของโรงเรียนบ้ำนกำดวิทยำคม 

นักเรียน ระดับชั้น 2563 2564 2565 
ปีล่วงหน้ำ  3  ปี 

2566 2567 2568 
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 103 114 152 138 125 126 

ม.2 125 135 114 110 135 130 
ม.3 116 125 128 123 122 120 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 70 100 126 120 118 115 
ม.5 84 100 92 87 85 82 
ม.6 75 86 99 90 85 87 

รวม 573 660 711 668 670 660 
 



จ ำนวนนักเรียนแยกเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ปีกำรศึกษำ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

จ ำนวนนักเรียน ร้อยละกำรเพิ่ม/ลด จ ำนวนนักเรียน ร้อยละกำรเพิ่ม/ลด 
2560 250 -11.03 267 -1.84 
2561 230 -8.00 270 1.12 
2562 245 6.52 265 -1.85 
2563 344 40.41 229 -13.58 
2564 374 8.72 286 24.89 
2565 394 5.35 317 10.84 
2566 371 -5.84 297 -6.31 
2567 382 2.96 288 -3.03 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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      

 



แผนผังอำคำร  1 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังอำคำร  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่  2 
ทิศทำงกำรพฒันำคุณภำพ 

ของโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์และอัตลักษณ์ 
โรงเรียนบ้ำนกำดวิทยำคม  

 

วิสัยทัศน์ สร้างโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาคุณธรรม  น าสู่สากล  บนวิถีพอเพียง 
เอกลักษณ ์ สืบสานภูมิปัญญา  รักษาวัฒนธรรม 
อัตลักษณ ์ ประพฤติดีมีน ้าใจ 
ปรัชญำ  ผู้ประพฤติดีย่อมเป็นผู้เจริญ 
คติพจน์  เป็นคนดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 
ปณิธำน  ขยันหมั่นเพียร  ช่วยเหลือตนเอง  ให้ความร่วมมือ 
พันธกิจ 

1. พัฒนาการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ 
2. พัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
   เป็นผู้ประพฤติดี มีน ้าใจ  ขยันหมั่นเพียร ช่วยเหลือตนเอง  ให้ความร่วมมือและมีคุณลักษณะ            
   อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร 
4. พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของชาติ 
5. พัฒนาเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  และชุมชนเพื่อตอบสนองการจัดการเรียนการสอน  
6. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้ำประสงค์ 
 1. ผู้เรียนเกิดทักษะและสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ได้ตามศักยภาพของตนเอง 

2. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ประพฤติดี มีน ้าใจ  ขยันหมั่นเพียร ช่วยเหลือตนเอง   
   ให้ความร่วมมือและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3. ผู้เรียนมีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้  และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม        
   ได้อย่างมีความสุข 
4. ครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของชาติ 
5. ครูและผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในโรงเรียน  และแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนท่ีหลากหลาย  สวยงาม  

              มีส่ือเทคโนโลยี  และภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอน  และการเรียนรู ้
              ของผู้เรียน 

6. โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 1     พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
          กลยุทธ์ที่ 2      พัฒนาหลักสูตรสู่สากล    
 กลยุทธ์ที่ 3      ส่งเสริมครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4      สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
          กลยุทธ์ที่ 5      พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.  แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
1. มาตรฐานเชิงคุณภาพผู้เรียน   
พัฒนา มาตรฐานท่ี  5  ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร โดยเฉพาะ 

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

1. มาตรฐานด้านการเรียนการสอน 
            จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ควรมีกิจกรรมท่ีมีการก ากับ 
ติดตาม นิเทศ ประเมิน และส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

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

3. มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย ควรมี
กิจกรรมท่ีน าภูมิปัญญาและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษา และมีกิจกรรมพัฒนา
ให้โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้  และบริการชุมชนและเป็นสถานท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน  และควรจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 



 

 

 

 
ส่วนที่  3 

รำยละเอียดของแผนกลยทุธ์และ 
โครงกำรพร้อมงบประมำณ 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธท์ี่  1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 

ท่ี โครงกำร / กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผูรั้บผิดชอบ 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,2,3 160,000 กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 1,2,3 50,000 กลุ่มบริหารวิชาการ 
3. โครงการเวทีคนเก่ง  เวทีคนกล้า 1,2,3 40,000 กลุ่มบริหารวิชาการ 
4.  โครงการการจัดกิจกรรมค่ายองค์รวมหลักสูตรท้องถิ่น

ลุ่มน ้าวาง 
1,2,3 60,000 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

5.  โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม  
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

1,2,3 10,000 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อการพฒันางาน
วิชาการ 

1,2,3 40,000 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

7. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนบ้านกาด
วิทยาคม 

1,2,3 5,000 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

8. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 1,3 60,000 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

9. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

1,3 15,000 
 

คณะครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

10. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย 

1,3 15,000 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

11. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1,3 3,000 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

12. โครงการพัฒนาห้องเรียนภาษาอังกฤษ 1,2,3 100,000 กลุ่มบริหารวิชาการ 
13. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
1,3 10,000 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 
 



กลยุทธท์ี่  1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  (ต่อ) 
 

ท่ี โครงกำร / กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผูรั้บผิดชอบ 

14. โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี 1,3 25,000 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

15. โครงการพัฒนานวัตกรรมกลุ่มสาระ สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

1,3 15,000 กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

16. โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการออกก าลัง
กาย 

1 70,000 กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

17. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา 1 40,000 กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

18. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
ศิลปะ 

1,3 25,000 

 
กลุ่มสาระศิลปะ 

19. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี 1,3 20,000 กลุ่มสาระศิลปะ 
20. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระ 

การงานอาชีพ 
1,3 60,000 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

21. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือ เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ปีการศึกษา 2565 

1 5,000 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

22. โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 

1,2 18,950 กลุ่มบริหารวิชาการ 

23. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามนโยบายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1,2,3 130,000 กลุ่มบริหารวิชาการ 

24.  โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ 
รุ่นใหญ ่

1 55,000 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

25. โครงการพัฒนางานแนะแนว 
เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน 

1,2 22,000 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

 



กลยุทธท์ี่  1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  (ต่อ) 
 

ท่ี โครงกำร / กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผูรั้บผิดชอบ 

26. โครงการสร้างขวัญก าลังใจและแสดงความยินดีกับ
ผู้เรียน 

1,2,3 18,000 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

27. โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาแนะแนว 1,2,3 5,000 กลุ่มบริหารวิชาการ 
28. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมโรงเรยีน

บ้านกาดวิทยาคม ปีการศึกษา  2565 
1,2,3 5,000 กลุ่มบริหารวิชาการ 

29. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน 1 50,000 กลุ่มบริหารวิชาการ 
30. โครงการโรงเรียนธนาคาร 1 2,466 กลุ่มอ านวยการ   
31. โครงการรณรงค์และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 1,2 50,000 กลุ่มบริหารท่ัวไป   

32. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 1,3 30,000 กลุ่มบริหารท่ัวไป   

33. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม      
ท่ีพึงประสงค์ 

1,3 20,000 
 

กลุ่มกิจการนักเรียน 

34. โครงการร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 1,3 20,000 กลุ่มกิจการนักเรียน 

35. โครงการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน 1 23,000 กลุ่มกิจการนักเรียน 

36. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติดและ
อบายมุข 

1 25,000 
 

กลุ่มกิจการนักเรียน 

37. โครงการ1 ตำรวจ 1 โรงเรียน 1 10,000 กลุ่มกิจการนักเรียน 

38. โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 24,000 กลุ่มกิจการนักเรียน 

39. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 1 40,000 กลุ่มกิจการนักเรียน 

40. โครงการงานประกันอุบัติเหตุ 1 3,000 กลุ่มกิจการนักเรียน 

41. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนประจำพักนอน 1,2 - กลุ่มกิจการนักเรียน 

 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่  2  สร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 

ท่ี โครงกำร / กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผูรั้บผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 1,2,3 5,000 กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. โครงการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาการสอน 2,3 5,000 กลุ่มบริหารวิชาการ 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
1 52,500 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

4. สร้างพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1 4,500 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

5. โครงการพัฒนาอาคาร 1,2 62,647.60 กลุ่มบริหารท่ัวไป 

6. โครงการพัฒนาสถานท่ี 1,2 45,000 กลุ่มบริหารท่ัวไป 

7. โครงการงานแม่บ้านในอาคารปฏิบัติการ 1,2 37,000 กลุ่มบริหารท่ัวไป 

8. โครงการพิธีกรรมส าคัญ และกิจกรรมนักเรียน 1,3 37,000 กลุ่มกิจการนักเรียน 

9. โครงการวันส าคัญของชาติ  และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย 

1,3 30,000 
 

กลุ่มกิจการนักเรียน 

10. โครงการสภานักเรียน 1,3 32,000 กลุ่มกิจการนักเรียน 

11. โครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 1,2 37,000 กลุ่มกิจการนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่  3  พัฒนำหลักสูตรสู่สำกล 
 

ท่ี โครงกำร / กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผูรั้บผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรู ้

2,3 5,000 กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่  4 ส่งเสริมครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ท่ี โครงกำร / กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผูรั้บผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาระบบงานวัดและประเมินผล 1,2,3 186,580 กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. โครงการพัฒนางานวัสดุบริการการท าเอกสาร 2 157,000 กลุ่มบริหารวิชาการ 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯและไอซีที 2 200,000 กลุ่มบริหารวิชาการ 
4. โครงการพัฒนาระบบการบริการอินเตอร์เน็ต 2 15,000 กลุ่มบริหารวิชาการ 
5. โครงการบริการอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน 2 100,000 กลุ่มบริหารวิชาการ 
6. โครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์ 2 60,000 กลุ่มบริหารวิชาการ 
7. โครงการส่งเสริมขวัญและก าลังใจบุคลากร 2 10,000  กลุ่มอ านวยการ 
8. โครงการการบริหารงานบุคลากร 2 3,500 กลุ่มอ านวยการ 
9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2 43,147.60  กลุ่มอ านวยการ 
10. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 2 80,000  กลุ่มอ านวยการ 
11. โครงการพัฒนากลุ่มงานกิจการนักเรียน 2 14,295.20 กลุ่มอ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่  5 พัฒนำระบบกำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ท่ี โครงกำร / กิจกรรม 
สอดคล้องกับ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผูรั้บผิดชอบ 

1. โครงการการจัดการระบบงานทะเบียนและ 
ส ามะโนผู้เรียน 

2 15,000 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 

2 5,000 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

3. โครงการพัฒนางานการเงนิ 2 10,000 กลุ่มบริหารงบประมาณ 

4. โครงการพัฒนางานบัญช ี 2 10,000 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
5. โครงการพัฒนางานพัสดุ 2 12,994.80 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
6. โครงการพัฒนางานแผนงาน 2 10,000 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
7. โครงการการจัดการสาธารณูปโภค 2 716,580 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
8. โครงการการบริการด้านยานพาหนะ 2 76,435.20 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
9. โครงการการบริหารข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 
2 21,000  

 
กลุ่มอ านวยการ 

10. โครงการพัฒนาส านักงานผู้บริหารสถานศึกษา 2 42,994.80 กลุ่มอ านวยการ 
11. โครงการจ้างบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา 1,2 1,389,600 กลุ่มอ านวยการ 
12. โครงการส่งเสริมสวัสดิการ 2 42,000 กลุ่มอ านวยการ 
13. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของ

กรรมการเครือข่ายสถานศึกษา 
2 - กลุ่มอ านวยการ 

14. โครงการรักษาความปลอดภัยและวินัยจราจรใน
สถานศึกษา 

2 13,000 
 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 

15. โครงการโรงอาหารสะอาด นักเรียนและบุคลากร
ปลอดภัย 

2  กลุ่มบริหารท่ัวไป 

 
 
 
 



 
คำส่ังโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 

ท่ี  ๐๑๓  / ๒๕๖๕ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

และจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
*************************************** 

ด้วยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม  จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และจัดทำแผนปฏิบัติ
การ  ประจำปีการศึกษา   ๒๕๖๕ และวิพากษ์โครงการ  ระหว่างวันที่  ๒๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕  เพื่อให้งานดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และบรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙(๑) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๑ จึง
แต่งต้ังคณะครูรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

 

๑.  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 
      ๑.๑ นายสมชาย   สันกลกิจ ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายอัครพล   คำขัติ  รองประธานกรรมการ 

  ๑.๓ นางสาววรางคณา  เป็นมูล  กรรมการ 
       ๑.๔ นายกิจการ   กิติกา  กรรมการ 

      ๑.๕ นายรังสรรค์   ทาเงิน  กรรมการ 
 ๑.๖ ว่าท่ีร้อยตรีสินธ์ชัย  ใจแก้ว  กรรมการ 
      ๑.๗ นายประยูร   แก้วมูล  กรรมการและเลขานุการ 
      ๑.๘ นางวราภรณ์  ขัติยะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    หน้าที่  วางแผน  เป็นท่ีปรึกษา  อำนวยความสะดวกในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และ
แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕     
 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
๒.๑  ฝ่ายจัดสถานที่ 

๒.๑.๑ นางสาวภัทรียา   จิตตาคำ  ประธานกรรมการ 
๒.๑.๒ นายณัฐพงศ์   ไชยเหล็ก กรรมการ 
๒.๑.๓ นายธนารัตน ์   เช้ือเมืองพาน กรรมการ 
๒.๑.๔ นายลิขิตศิลป์   คำมาลา  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ควบคุมดูแลในการจัด  ตกแต่งสถานท่ี  จัดโต๊ะ  เก้าอี้ สำหรับการประชุม 



๒ 
 

๒.๒  ฝ่ายเตรียมและจัดทำเอกสาร   
๒.๒.๑  นายประยูร   แก้วมูล  ประธานกรรมการ 
๒.๒.๒  นางสาวรัตติกาล    จันตาดี  กรรมการ 
๒.๒.๓  นางสุรีย์      พันธ์ศรี  กรรมการ 
๒.๒.๔   นางสาวนันทรัตน์  นวลมา  กรรมการ 
๒.๒.๕   นางวราภรณ์   ขัติยะ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  และแผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕   
   ๒. เก็บรวบรวมข้อมูล  จัดทำสารสนเทศ  จัดพิมพ์ข้อมูล  เอกสาร  เกี่ยวกับ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และแผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕   
 

๒.๓  คณะกรรมการดำเนินงานตามกลุ่มงาน  ประกอบด้วย 
       ๒.๓.๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ  ประกอบด้วย 
  ๑.  นายกิจการ   กิติกา 
  ๒.  นางพิมพ์ผกา   วงศ์ธิเวท 
  ๓.  นางสาวเจนใจ  สุธีพรวิโรจน ์
  ๔.  นางสาวประภาภรณ์  บุญตัน 
  ๕.  นางสุพร   แพทอง 
  ๖.  นางสาวรัตติกาล  จันตาดี 
  ๗.  นางคัทลียา   คำจินะ 
  ๘.  นางอำไพ   เสวิกา 
  ๙.  นายรุ่งทิตย์   พรหมมาเย็น 
  ๑๐.  นางขจีรัตน์   สุวรรณสิงห์ราช 
  ๑๑.  นางสาวสุวิมล  สุขสบาย 
  ๑๒.  นางสาวนฤมล  สายันต์ 
  ๑๓.  นายบุญช่วย  ชัยรังสี 
   
 



๓ 
 

       ๒.๓.๒ คณะกรรมการดำเนินงาน  กลุ่มบริหารงบประมาณ  ประกอบด้วย 
  ๑.  นายประยูร   แก้วมูล 
  ๒.  นางสุรีย์   พันธ์ศร ี
  ๓.  นางกนกวรรณ  งามสม 
  ๔.  นายวุฒิชัย   อภิสวัสด์ิมงคล 
  ๕.  นางวราภรณ์   ขัติยะ 
  ๖.  นางสาวนันทรัตน์  นวลมา 
  ๗.  นางสาวพนิดา  บุญนำ 

 
       ๒.๓.๓ คณะกรรมการดำเนินงาน  กลุ่มอำนวยการ  ประกอบด้วย 

   ๑.  นางสาววรางคณา  เป็นมูล 
   ๒.  นางสาวธิดาพร  ตุ่นตุ้ย 
   ๓.  นางสาวพิมพ์ภัสร  สัจจะพัฒนกุล 
   ๔.  นางสาวธนวันต์  วัฒนศิริเสรีกุล 
   ๕.  นางสาวรุจรินทร์  ตุ้ยมูล   
 

       ๒.๓.๔ คณะกรรมการดำเนินงาน  กลุ่มบริหารท่ัวไป  ประกอบด้วย 
  ๑.  นายรังสรรค์   ทาเงิน 
  ๒.  นางสาวภัทรียา  จิตตาคำทา 
  ๓.  นางวราภรณ์   อินต๊ะ 
  ๔.  นายลิขิตศิลป์  คำมาลา  

   ๕.  นางสาวปวีณ์ธิดา  สุวรรณเลิศ 
   ๖.  นายณัฐพงศ์   ไชยเหล็ก    
 

       ๒.๓.๕ คณะกรรมการดำเนินงาน  กลุ่มกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย 
   ๑.  ว่าท่ีร้อยตรีสินธ์ชัย  ใจแก้ว 
   ๒.  นางกฤษติยา   มูลอินต๊ะ 
   ๓.  นายสรรเสริญ  ธรรมคุณ 



๔ 
 

   ๔.  นายบุญสอน   ประถมวงศ์ 
   ๕.  นางสาวปรียามาศ  คำปันหล้า 
   ๖.  นางสาวนิภาพร  ปุ๊ดหน้อย 
   ๗.  นายอดิศร   เนตรทิพย์ 
   ๘.  นายธนารัตน์   เช้ือเมืองพาน 
    

๒.๔  คณะกรรมการดำเนินงาน  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
       ๒.๔.๑ คณะกรรมการดำเนินงาน  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 

   ๑.  นางกนกวรรณ  งามสม 
   ๒.  นางคัทลียา   ค าจินะ 
   ๓.  นางอ าไพ   เสวิกา 
   ๔.  นางวราภรณ์   ขัติยะ 
 
  ๒.๔.๒  คณะกรรมการดำเนินงาน  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย   
   ๑.  นางสาวนันทรัตน์  นวลมา 
   ๒.  นางสาวธนวันต์  วัฒนศิริเสรีกุล 
   ๓.  นายกิจการ   กิติกา 
   ๔.  ว่าท่ีร้อยตรีสินธ์ชัย  ใจแก้ว 
   ๕.  นางสาววรางคณา  เป็นมูล 
 

๒.๔.๓  คณะกรรมการดำเนินงาน  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
          ประกอบด้วย 
 ๑. นางสุรีย์   พันธ์ศรี  
 ๒. นางพิมพ์ผกา   วงศ์ธิเวท 
 ๓.  นายประยูร   แก้วมูล 
 ๔.  นางสาวเจนใจ  สุธีพรวิโรจน ์
 ๕.  นางสาวประภาภรณ์  บุญตัน 
 ๖.  นายบุญช่วย   ชัยรังสี 



๕ 
 

๒.๔.๔  คณะกรรมการดำเนินงาน  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
          ประกอบด้วย 
 ๑.  นายอดิศร   เนตรทิพย์ 
 ๒.  นางสาวสุวิมล  สุขสบาย 
 ๓.  นางสุพร   แพทอง 
 ๔.  นางสาวรัตติกาล  จันตาดี 
 

๒.๔.๕  คณะกรรมการดำเนินงาน  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  ประกอบด้วย 
 ๑.  นายรุ่งทิตย์   พรหมมาเย็น 
 ๒.  นางสาวปวีณ์ธิดา  สุวรรณเลิศ 
 

๒.๔.๖  คณะกรรมการดำเนินงาน  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
   ๑.  นายสรรเสริญ  ธรรมคุณ 

   ๒.  นางสาวนฤมล  สายันต์ 
๒.  นายธนารัตน์   เช้ือเมืองพาน 

   

๒.๔.๗  คณะกรรมการดำเนินงาน  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ประกอบด้วย 
 ๑.  นางสาวภัทรียา  จิตตาคำ 
 ๒.  นายรังสรรค์   ทาเงิน 
 ๓.  นางวราภรณ์   อินต๊ะทา 
 ๔.  นางสาวธิดาพร  ตุ่นตุ้ย 
 ๕.  นายลิขิตศิลป์  คำมาลา 
 ๖.  นายณัฐพงศ์   ไชยเหล็ก 

 

๒.๔.๘  คณะกรรมการดำเนินงาน  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
 ๑.  นางสาวพิมพ์ภัสร  สัจจะพัฒนกุล 
 ๒.  นางกฤษติยา   มูลอินต๊ะ 

   ๓.  นายบุญสอน   ประถมวงศ์ 
   ๔.  นายวุฒิชัย   อภิสวัสด์ิมงคล 
   ๕.  นางสาวปรียามาศ  ค าปันหล้า 
   ๖.   นางสาวนิภาพร  ปุ๊ดหน้อย 

หน้าที่  ช่วยกันวางแผนจัดทำโครงการตามงานท่ีรับผิดชอบ 



๖ 

๓. คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปผล 
๓.๒.๑ นายประยูร    แก้วมูล  ประธานกรรมการ 
๓.๒.๒ นางสาวรัตติกาล   จันตาดี  กรรมการ 
๓.๒.๓ นางสุรีย์      พันธุ์ศรี  กรรมการ 
๓.๒.๔ นางสาวนันทรัตน ์  นวลมา  กรรมการ 
๓.๒.๕ นางวราภรณ์  ขัติยะ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน 
 
ให้ผู้มีรายช่ือดังกล่าว  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ  เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ

ตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการต่อไป 
    

 ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                          ลงช่ือ  
         (นายสมชาย  สันกลกิจ)  

                                                                           ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 
 
 
 

 
 
 
 
 


