
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

 

 (Strategy Planning) 

พ.ศ. ๒๕65 – ๒๕๖8 

 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ) 
 



 
 

 
 

คำนำ 
 การพ ัฒนาค ุณภาพของการศ ึ กษาในสถานศ ึ กษาข ั ้ นพ ื ้ นฐานระยะท ี ่ ม ี สภาวการณ ์ ของ 
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และเทคโนโลยี  มีความซับซ้อนมากขึ้น  ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรในสถานศึกษาจึงต้องร่วมมือกันกำหนดแนวทาง กระบวนการ  และเครื่องมือ ในการบริหารจัด
การศึกษาให้มีความหลากหลาย  การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยยุทธศาสตร์ (Strategy – focus Organization)  
จะก่อให้เกิดคุณค่า (Value Creation)  ตามเป้าประสงค์ท่ีกำหนดไว้  
 แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ  4  ปี  (25๖5 – 2568)  ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗  
( บ้านเนินสันติ ) ฉบับนี้  เป็นการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบ
ใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม จัดทำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพระยะยาว ท่ีสามารถ
นำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
  ส่วนท่ี  1 ข้อมูลท่ัวไป 
  ส่วนท่ี  2  สถานภาพสถานศึกษา 
  ส่วนท่ี  3 วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน (SWOT) 
  ส่วนท่ี  4 กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (Strategy) 
  ส่วนท่ี  5 กรอบกลยุทธ์ 
  ส่วนท่ี  6 โครงการและกิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์  
  ส่วนท่ี 7   แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ  4  ปี  (25๖5 – 2568)    
ฉบับนี้จะเป็นแบบอย่างและแนวทางการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่โรงเรียน
กำหนดไว้ 
 

                 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

         5 เมษายน ๒๕๖5 

  



 
 

 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง                   หน้า 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ประวัติโรงเรียน           ๑ 
 สภาพปัจจุบันของโรงเรียน        ๑๑ 
 ภารกิจของโรงเรียน         ๒๒ 

ส่วนที่ ๒ สถานภาพสถานศึกษา          
 ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา       ๒๓ 
 การศึกษาสภาพสถานศึกษา        ๔๗ 
ส่วนที่ ๓ ทิศทางของโรงเรียน 
 วิสัยทัศน์ (Vision)         ๕๙ 
 พันธกิจ (Mission)         ๕๙ 
 เป้าประสงค์ (Goal)         ๕๙ 

ส่วนที่ ๔ กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน (Strategy) 
 กลยุทธ์ระดับโรงเรียน         ๖๐ 

ส่วนที่ ๕ กรอบกลยุทธ์          ๖๑ 

ส่วนที่ ๖ โครงการและกิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์       ๗๐ 

ส่วนที่ ๗ แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 การบริหารแผน          ๗๒ 
 การกำกับติดตาม          ๗๒ 
 ระบบการติดตามประเมินผล        ๗๓ 

ภาคผนวก 
 คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับปี ๒๕๖5 – ๒๕๖8  ๗๕ 

  



๑ 

 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

 
๑. ประวัติของโรงเรียน 
 ตราโรงเรียน 
 
 
 
 คำขวัญโรงเรียน 
  สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข 
 
 สีประจำโรงเรียน 
  ขาว – เขียว 
 
 ปรัชญาการศึกษาโรงเรียน 
  สุขภาพดี มีคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาสังคม นิยมไทย 
 
 อักษรย่อ  
  ท.ร.๗๗ 
 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) เดิมช่ือว่า “โรงเรียนบ้านเนินสันติ (โอภาศอุปถัมภ์)” ต้ังขึ้น
เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๕ ในหมู่ท่ี ๑๒ ต.ท่าแซะ  ประชาชนให้ต้ังช่ือว่า “โรงเรียนบ้านเนินสันติ” เพื่อความเหมาะสม
แก่พื้นท่ีและเป็นศิริมงคล ท่ีดินเดิมเป็นของนายลอน  ยอดไหม  เป็นผู้มาจับจองเพื่อสร้างเป็นท่ีนา แต่นายลอน
ไม่ได้สร้างเพราะเป็นท่ีลูกรังขี้หนู จึงขอแลกเปล่ียนกับท่ีของ นายเสรี  ศรีสุเทพ  ในระหว่างโอนท่ีดินให้แก่กัน 
ที่ดินแปลงนี้ได้ขาดสิทธิ์เพราะไม่ได้สร้าง นายสงัด  แจ่มประวิทย์ได้ขอ นายลอนให้เป็นสงวนลูกรังให้ใช้ใน
ราชการทางหลวงแผ่นดิน  และทางหลวงจังหวัด   แต่ลูกรังในที่นี้ใช้ไม่ได้จึงเกิดเป็นที่ว่าง นายเสรี  ศรีสุเทพ  
จึงได้เสนอให้เป็นที่ศึกษาเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนต่อสภาตำบลท่าแซะ  สภาตำบลรับหลักการท่ีนายเสรีได้ให้
นายลอนคัดค้าน   นายอำเภอจึงระงับการจับจอง   นายกลับ  อองแก้ว  นายอำเภอสมัยนั้นอนุญาตให้นายเสรี
จับจองเพื่อใช้เป็นที่ศึกษา  นายเสรีได้ยื่นจับจองต่อนายเอื้อน  ที่ดินอำเภอท่าแซะ ได้จัดการให้โรงเรียนถือ
กรรมสิทธิ์ต่อไป  ท่ีดินนี้จับจองมีอาณาเขตดังนี้ 
  ทิศเหนือ    ยาว  ๗๐    เมตร  ติดต่อกับ  ถนนท่าแซะ – สะพลี 
  ทิศใต้  ยาว  ๑๗๐  เมตร  ติดต่อกับ  ท่ีดินนายทิพย์  ปลีโรย 
  ทิศตะวันออก ยาว  ๒๐๐  เมตร  ติดต่อกับ  ทางสาธารณประโยชน์ 
  ทิศตะวันตก   ยาว  ๑๙๖  เมตร  ติดต่อกับ  ท่ีดินนายน้อย  นุ่นแก้ว 
 ต่อมา  นายกลับ   อองแก้ว  นายอำเภอท่าแซะ  กำนัน  และพระครูโอกาส   ก็ได้รับอนุญาตจากกรม
สามัญศึกษา   และเริ ่มดำเนินการปลูกสร้าง   โดยได้รับความร่วมมือจาก  นายสาคร  พลยมมา  ผู ้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน   นายแห้ง  ทองรอด  และลูกบ้าน 



๒ 

 

 
 

 วันท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๐๕  ได้เปิดทำการสอน  โดยมีนายเสรี   ศรีสุเทพ  เป็นครูใหญ่  มีนักเรียน  
๕๐  คน  ครู  ๒  คน  เปิดทำการสอนต้ังแต่ช้ัน  ป.๑ – ป.๔ 
 ปีการศึกษา  ๒๕๐๖  พล.ต.ต.กว้าง  โลหิตรัตน์  พร้อมด้วยภรรยา  ได้สละเงินจัดสร้างอุปกรณ์   
เครื่องใช้ท้ังหมดในอาคารเรียน   คุณหญิงนรชน  ได้มอบเงินให้ต่อเติมอาคารเรียน  ๑๐,๐๐๐  บาท  เพื่อกั้น
ฝา  เทพื้นประตู  หน้าต่าง  รางน้ำ  และแท้งค์น้ำฝน  ๑  ใบ 
 พ.ศ. ๒๕๐๗ นายศิริ  ทีละโยธิน   มอบเงิน  ๒,๐๐๐  บาท  เพื่อซื้อตูให้โรงเรียน 
 พ.ศ. ๒๕๐๘  นายประสิทธิ์  สรจักร   มอบเงิน  ๑,๐๐๐  บาท  ให้ทำรั้วโรงเรียน 
 พ.ศ. ๒๕๐๙  ได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.๑ ข  จำนวน  ๒  ห้องเรียน  เป็นเงิน  
๙๐,๐๐๐ บาท 
 พ.ศ. ๒๕๑๐  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๑๗   
จำนวน  ๔ ห้องเรียน  เป็นเงิน  ๑๕๐,๐๐  บาท  โรงเรียนได้ขอรถจากบริษัท  ซีวิว  คอนสตรักชั่น  มาปรับ
สนามโรงเรียน  คิดเป็นเงิน  ๑๔๐,๐๐๐  บาท 
 พ.ศ. ๒๕๑๖  ได้รับงบจำสภาตำบลท่าแซะ   สร้างรั้วหน้าอาคารเรียน  ๒,๐๐๐ บาท 
 พ.ศ. ๒๕๑๗  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  ๑  หลัง  ๓  ท่ีนั่ง  บ้านพักครู  ๑ หลัง  ๗๐,๐๐๐ บาท 
 พ.ศ. ๒๕๑๘  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  ๑  หลัง  ในปีนี้โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยในการ
ประกวดโรงเรียนดีเด่นประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก 
 พ.ศ. ๒๕๑๙  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  ๑  หลัง  และขยายช้ันเรียนถึงช้ัน ป.๖ 
 พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณ  ๔๑๐,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  ๑๐๗  บ้านพักครู ๒ หลัง  
ส้วม  ๑  หลัง  และทางราชการได้สร้างถังน้ำฝนขนาดใหญ่  จำนวน  ๑๕๐ ,๐๐๐  บาท  ในปีนี้ได้ส่งโรงเรียน
เข้าประกวดโรงเรียนดีเด่น  ได้ลำดับท่ี  ๒  ของจังหวัด 
 พ.ศ. ๒๕๒๑  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบ  ๓๑๒  จำนวน  ๑ หลัง  งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐  
บาท 
 พ.ศ. ๒๕๒๒  นายเสรี  ศรีสุเทพ  ลาออก  นายสมบุญ  มณเฑียรทอง  มาเป็นครูใหญ่แทน 
 พ.ศ. ๒๕๒๓  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบ  ๓๑๒ (สามัญ)  จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ส้วม 
๑ หลัง  ๓  ท่ีนั่ง   เป็นเงิน  ๒๕,๐๐๐  บาท 
 พ.ศ. ๒๕๒๖  ได้รับงบประมาณจาก  สปช.  ๕๐,๐๐๐  บาท  ปรับปรุงสนามกีฬาระดับกลุ่ม 
 พ.ศ. ๒๕๒๘  ได้รับงบประมาณจาก  สปช.  ๑๐,๐๐๐  บาท  สร้างเรือนเพาะชำ  แบบ  พ.๑ 
 ๓๐  กันยายน  ๒๕๓๒  นายธงชัย  ตันเจริญ  ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  รักษาราชการตำแหน่ง
อาจารย์ใหญ่   เนื่องจาก  นายสมบุญ  มณเฑียรทอง  เกษียณอายุ 
 ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒  เกิดวาตภัยพายุไต้ฝุ ่นเกย์   ทำให้อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง  รวมท้ัง
ทรัพย์สินของโรงเรียนพังเสียหายใช้การไม่ได้ 
 ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒  พลเอกมานะ  รัตนโกเศส   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้
มอบหมายให้หน่วยงานอาชีวศึกษา  เช่น  วิทยาลัยเทคนิคตรัง   ศูนย์ฝึกวิชาชีพตรัง   วิทยาลัยเทคนิคระนอง   
จัดสร้างบ้านพักครูชั่วคราวจำนวน  ๒  ห้อง  ๑  หลัง  เป็นเงิน  ๑๔๕,๐๐๐  บาท  ส้วม  ๑  หลัง  ๔  ที่นั่ง   
สนามเด็กเล่น  ๑๐  ชุด 
 ๑๖  พฤศจิกายน ๒๕๓๒  กรมทรัพยากรธรณี  ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลให้  ๑  ท่ี 
 ปีการศึกษา  ๒๕๓๓  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนช้ันเด็กเล็ก   ในปีนี้มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ได้รับโรงเรียนไว้ในโครงการของมูลนิธิฯ   สร้างอาคารแบบ  สปช. ๑๐๕/๒๙  จำนวน  ๑  หลัง  ๑๒  ห้องเรียน  



๓ 

 

 
 

ราคา  ๒,๔๙๒,๔๐๐  บาท   สร้างโดยบริษัท  กันทราชัย    นายสุชาญ  พงษ์เหนือ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  
นายวิมล   ยิ้มละมัย   รองประธานมูลนิธิฯ   เป็นผู้วางศิลาฤกษ์    เมื่อวันท่ี  ๒๒  มกราคม  ๒๕๓๓ 
 ๒  มิถุนายน  ๒๕๓๓  มูลนิธิได้ทำพิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียน   พร้อมเปลี่ยนชื ่อใหม่เป็น  
“โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)”   โดย  ฯพณฯ พลเอกชาติชาย   ชุณหะวัน   นายกรัฐมนตรี  เป็น
ประธาน   พร้อมด้วย  นายกำพล   วัชรพล   ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ   เป็นผู้ส่งมอบ   และพร้อมกัน
นี้ทางมูลนิธิฯ  ได้มอบเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  เพื่อเป็นทุนเริ่มแรกในการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา๗๗  และ  ฯพณฯ  พลเอกชาติชาย  ได้สมทบอีก  ๑๐๐ ,๐๐๐  บาท  ในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับ
งบประมาณจาก  สปช.  ดังนี้ 
  - อาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๕/๒๙  ขนาด ๒ ชั้น  ๘  ห้องเรียน  ๑  หลัง  งบประมาณ  
๑,๗๔๐,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างโดย  หจก.  มหาฉัตรก่อสร้าง  เมื่อ  ๒๘ มีนาคม  ๒๕๓๓ 
  - อาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช. ๒๐๑/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง 
  - ส้วม  แบบ  สปช. จำนวน  ๒  หลัง  ๘  ท่ีนั่ง  และ  ๖  ท่ีนั่ง 
  - ถังรับน้ำฝนแบบ  ฝ.๓๓  จำนวน  ๒  ชุด 
  - บ้านพักครูเด่ียว  จำนวน  ๑๑  หลัง 
  หน่วยราชการอื่น  ๆ ท่ีได้ให้การสนับสนุนอีก  ดังนี้ 
  - อาคารชีวิตพัฒนา  ๑  หลัง  ๒  ห้อง  ค่าก่อสร้าง  ๑๔๐,๐๐๐  บาท  โดยพลเอกมานะ  
รัตนโกเศส   เป็นผู้บริจาค 
  - สนามเด็กเล่น  ๑  ชุด 
  - ส้วม  ๔  ท่ีนั่ง  ๑  หลัง 
  - บ่อน้ำบาดาล  ๑ บ่อ  กรมทรัพยากรธรณี  เป็นผู้จัดทำให้ 
การเปิด – ปิดภาคเรียน  เปล่ียนใหม่  ดังนี้ 
 ภาคเรียนท่ี  ๑  เปิด   ๑๖  พ.ค. – ๑๐  ต.ค. 
   ปิดเรียน    ๑ – ๓๑ ต.ค.   รวม  ๒๑  วัน 
 ภาคเรียนท่ี  ๒ เปิด ๑  พ.ย.  – ๓๑  มี.ค. 
   ปิดเรียน   ๑  เม.ย.  – ๑๕ พ.ค.  รวม  ๔๕  วัน 
 ๓๐  กันยายน  ๒๕๓๕  นายสว่าง  นิจสุชัด   เกษียณอายุราชการ  นายธงชัย  ตันเจริญ   ผู้ช่วย
อาจารย์ใหญ่  รักษาการจนถึงวันท่ี  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๓๕  นางปราณี  ซื่อสัตย์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียน 
สหกรณ์ประชานุกูล   สปอ.ปะทิว  มารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน 
 ๒๒ มกราคม  ๒๕๓๖  สปอ.ท่าแซะ  มีคำส่ังให้  นางสมทรง  เปรมปรีด์ิ  อาจารย์  ๒  ระดับ  ๖   
ครูช่วยราชการโรงเรียนนี้ไปปฏิบัติหน้าท่ี  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม  สปอ.ท่าแซะ 
 ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๓๖  โรงเรียนบ้านนาหวานได้นำนักเรียนมาเรียนร่วมตามโครงการช่วยเหลือ
โรงเรียนขนาดเล็กของ  สปจ.  มีครู  ๓  คน  นักเรียน  ๒๐  คน 
 ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๓๗  นายไชยวัฒน์  เอกวรรณัง  อาจารย์  ๒  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้าน
เนินสันติ)   ไปรับตำแหน่ง  อาจารย์  ๒  โรงเรียนบ้านคอกม้า  สปอ.ปะทิว 
 ๑๖  พฤศิจกายน  ๒๕๓๗  นางภัทราวดี  สุขไหม  อาจารย์  ๒ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สปอ.ท่าแซะ  
มารับตำแหน่งอาจารย์  ๒  ระดับ  ๖  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) 
 ๑๒  มีนาคม  ๒๕๓๙  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการปฏิรูปการศึกษา  ของ  
สปจ.ชุมพร 



๔ 

 

 
 

 ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๓๙  สปช.  แต่งตั้งให้นางศรัญญา  ทองแช่ม  อาจารย์  ๒  ระดับ  ๕ โรงเรียน
สามัคคีร่วมจิต   สปอ.เมือง   จ.ประจวบคีรีขันธ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์  ๒  ระดับ  ๕  โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา  ๗๗ (บ้านเนินสันติ)   และย้ายนางสุนิสา  อัครานนท์   อาจารย์  ๒  ระดับ  ๖  โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)   ไปดำรงตำแหน่ง  อาจารย์  ๒  ระดับ  ๖   โรงเรียนสามัคคีร ่วมจิต   สปจ .
ประจวบคีรีขันธ์ 
 ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๐  สปจ.ชุมพร  ได้แต่งตั้งโยกย้าย   นายสุขแก้ว   สมบุญ  นักการภารโรง  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)   ให้ไปดำรงตำแหน่งนักการภารโรง   โรงเรียนชุมชนประชานิคม    
 ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๔๑  โรงเรียนประชานครยุบเลิก   นักเรียนมาเรียนรวมที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗
(บ้านเนินสันติ)   จำนวน  ๒๑  คน  และ  สปจ.ให้โอนทรัพย์สินมาอยู่ในความดูแลของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๗๗(บ้านเนินสันติ) 
 ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๑  สปจ.  แต่งตั้ง   นางอัธยา  กาญจนดิษฐ์   อาจารย์  ๒  ระดับ  ๖  และ  
นางจันทนา   สวัสดิ์ละคร   อาจารย์  ๒  ระดับ  ๖  โรงเรียนประชานคร  มาช่วยราชการที่โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) 
 ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๔๑  โรงเรียนบุญรัตน์อุปถัมภ์   ยุบเลิก  นักเรียนจากโรงเรียนบุญรัตน์อุปถัมภ์  
ย้ายมาเรียนท่ีโรงเรียนนี้  ๒๒  คน 
 ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๒  สปจ.ชุมพร  ได้มีคำสั่งปรับปรุงตำแหน่งให้นางปราณี  ซื ่อสัตย์   เป็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ  ๘  และ นายธงชัย  ตันเจริญ   เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ  ๗ 
 ๑๒  เมษายน  ๒๕๔๒  สปจ.ชุมพร  ได้แต่งตั้ง  นางสุภา  ไชยชาญ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์  ๒  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)   และ  ย้ายนางมานิดา  สวัสด์ิวงศ์   ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์  ๒   
โรงเรียนชุมชนประชานิคม 
 ๒๔  มีนาคม  ๒๕๔๓  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร   ได้มีคำส่ังตัดโอนตำแหน่ง  นางสาว
เยาวพา   นพศรี   อาจารย์  ๑  ระดับ  ๔  เลขที่ตำแหน่ง  ๙๖๖  เงินเดือน  ๗,๓๘๐  บาท  โรงเรียนบ้านวัง
มะปราง   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์  ๑  ระดับ  ๔  ขั้น  ๗,๓๘๐  เลขท่ีตำแหน่ง  ๙๖๖  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๗๗(บ้านเนินสันติ) 
 ๑  ธันวาคม  ๒๕๔๓  นายสมชาย  พัฒวิเชียร  ลาออก  โรงเรียนสอบคัดเลือกใหม่   ได้  นายจเร  
เทพดนตรี   มาดำรงตำแหน่งลูกจ้างช่ัวคราวแทน   เริ่มปฏิบัติงานต้ังแต่  ๓  มกราคม  ๒๕๔๔ 
 ๑๑  มกราคม  ๒๕๔๔  นายธงชัย  ตันเจริญ  ได้รับคำส่ังให้เดินทางไปรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 
 ๕  เมษายน  ๒๕๔๔  สปช.  อนุญาตให้โรงเรียนเปิดขยายโอกาส  ๙  ปี  โดยให้เปิดสอนช้ัน  ม.๑  ใน
ปีการศึกษา  ๒๕๔๔ 
 ๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๔  สปอ.ท่าแซะ  ได้ส่ง  นางพิม  วรรณเลิศ  ลูกจ้างช่ัวคราว   ครูรายเดือน  มา
ปฏิบัติหน้าท่ีครูรายเดือน   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) 
 ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๔๔  สปจ.ชุมพร  ได้แต่งตั้ง  นางเวียงจิต  จินาทิตย์  นายสาโรจน์  ใหม่น้อย  
และนายโกสุม  ไชยต่อเขตต์   มาปฏิบัติราชการท่ีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) 
 ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๔๔  นายเอกพงษ์  คงตรีแก้ว  และ นางนิตติยา  คงตรีแก้ว  ขอย้ายไปดำรง
ตำแหน่งท่ีโรงเรียนประชานิคม  ๔   สปอ.ท่าแซะ 



๕ 

 

 
 

 ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๔  สปอ.ท่าแซะ   ส่งตัวนายประสงค์   คล้ายอักษร   อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ 
โรงเรียนบ้านเขาค้อ   มาช่วยราชการ  และสั่งแต่งตั้งเป็นอาจารย์  ๒   ระดับ  ๖  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗
(บ้านเนินสันติ)   
 ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๔  สปอ.ท่าแซะ  ได้มีคำสั่งย้ายนางพิม  วรรณเลิศ  ครูอัตราจ้าง  ไปรับ
ตำแหน่งครูอัตราจ้างที่โรงเรียนประชานิคม ๒   และแต่งตั้ง  นายอุทัย  กัณหา  มารับตำแหน่งครูอัตราจ้าง
แทน 
 ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๔๔  สปอ.ท่าแซะ   ได้แต่งตั้ง  นางนุชรินทร์  ธรมีฤทธิ์  ให้มาดำรงตำแหน่ง  
อาจารย์  ๒  ระดับ  ๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) 
 ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๕  โรงเรียนประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ .ศ. ๒๕๔๔  ในช้ัน   
ป.๑ ,ป.๔  และ  ม.๑  ตามคำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งประกาศให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)  
เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.๒๕๔๔ 
 ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๕  นางพรนภา  วัฒนอุดม  ได้มารายงานตัวรับตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ  ๗  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) 
 ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๔๕  สปจ.  ได้แต่งตั้ง  นางจันทรา  สิงพึงราพ  มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์  ๒  
ระดับ  ๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) 
 ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๕  สปอ.ท่าแซะ  ได้มีคำส่ังย้าย นายสาโรจน์  ใหม่น้อย  อาจารย์  ๒ ระดับ  ๗  
ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์  ๒  ระดับ  ๗  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว  และมีคำสั่งแต่งตั้ง  นางอารมณ์  จันทร์เย็น  
อาจารย์  ๒  ระดับ  ๗  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์  ๒  ระดับ  ๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๗๗(บ้านเนินสันติ) 
 ๒๘  เมษายน  ๒๕๔๖  นางจินตนา  อินทรสุภา   ได้มารายงานตัวรับตำแหน่ง อาจารย์  ๒  ระดับ  ๗  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) 
 ๓๐  เมษายน  ๒๕๔๖  นางสาววราภรณ์  บุญเจริญ  อาจารย์  ๒  ระดับ  ๗  โรงเรียนชุมชนประชา
นิคม ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งอาจารย์  ๒  ระดับ  ๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) 

๓  ธันวาคม  ๒๕๔๗  นางนันทนา  อินทรสุภา   อาจารย์  ๒  ระดับ  ๖  โรงเรียนบ้านเนินทอง  ได้มา
รายงานตัวรับตำแหน่งอาจารย์  ๒  ระดับ  ๖  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  นายเสน่ห์  มากทุ่งคา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์  ได้มารายงาน
ตัวรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ ( บ้านเนินสันติ ) 

๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๒  นายวิรัตน์  จงจิตต์  ครู คศ.๒ โรงเรียนบ้านสลุย   และ นางพรทิพย์  มงคล  
ครู คศ.๒  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์  ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) 
 ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  นางสาวสมฤดี  ชนะแดง  ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๗ ( บ้านเนินสันติ ) 
 ๗  กันยายน  ๒๕๕๒  นางธิยารัตน์  จันทร์วิเชียร  ครู คศ.๑ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  ได้มารายงาน
ตัวรับตำแหน่งครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ ( บ้านเนินสันติ ) 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นายธีรชัย ช่ืนชูวงศ์ ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านในล๊อก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 
เขต ๑ ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายสัมภาษณ์ มาศวิเชียร ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู่ช่วยโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
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๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นางสาวปัทติมา ปรีชา ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู่ช่วยโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นางสาวสุดารัตน์ ชุมละออง ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งพนักงานราชการ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ นางทิพาภรณ์ หญีตศรีคำ ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ นางจุไรวัลย์ เรืองสังข์ ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูพี่ เลี้ยงโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางสาวพัชรี สระทองห้อย ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู ่ช่วยโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นายเสน่ห์  มากทุ่งคา  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันต)ิ) 
ได้เกษียณอายุราชการก่อนกําหนด 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นางสาววราภรณ์  บุญเจริญ  ครู คศ.๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)
ได้เกษียณอายุราชการก่อนกําหนด 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นายวิรัตน์  จงจิตต์  ครู คศ.๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)ได้
เกษียณอายุราชการก่อนกําหนด 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นางลำเนาว์ เรียบร้อย ครู คศ.๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)ได้
เกษียณอายุราชการก่อนกําหนด 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นายปราโมทย์ พุทธเกิด ครู คศ.๒  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) ได้
เกษียณอายุราชการ 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นางภัทรวดี สุขไหม ครู คศ.๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)ได้
เกษียณอายุราชการก่อนกําหนด 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ MR. DUDLEY ครูชาวต่างชาติได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผ ู ้สอน
ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายกมล ธรมีฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมโคได้มารายงานตัวรับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายเจริญ คล้อยเอี่ยม ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้มีคำส่ังย้ายนางนันทนา อินทรสุภา ครู คศ.๓  ไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียน
ชุมชนคุริง (มิตรภาพท่ี ๒๕) 

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้มีคำสั่งย้ายนางบุญญา ตันเจริญ ครู คศ.๒ ไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียน
ชุมชนคุริง (มิตรภาพท่ี ๒๕) 

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้มีคำส่ังย้ายนางจันทร์นภา  สมสกุล ครู คศ.๒ ไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียน
ชุมชนคุริง (มิตรภาพท่ี ๒๕) 

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้มีคำสั่งย้ายนางจันทรา สุทธิพล ครู คศ.๒ ไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียน
บ้านนาชะอัง 

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้มีคำสั่งย้ายนางจินตนา อินทรสุภาครู คศ.๒ ไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียน
อนุบาลวัดสุบรรณนิมิต 
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๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้มีคำส่ังย้ายนางธิยารัตน์ เรืองสังข์ ครู คศ.๒  ไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียน
หาดทรายแก้ว  

๒๘ มิถุนายน  ๒๕๕๖  นางจิรายุ พรหมเจริญ   ครู คศ.๒  โรงเรียนวัดประสาทนิกร  ได้มารายงาน
ตัวรับตำแหน่งครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  นางกรนิภา สังศรีสุข  ครู คศ. ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย จ. ชุมพร  ได้มา
รายงานตัวรับตำแหน่งครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๔ กันยายน ๒๕๕๖ นายอภิศักดิ์ สมบุญ ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งเป็นครูอัตราจ้างของโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ นางสุภา ไชยชาญ ครู คศ.๒  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้
เกษียนอายุราชการ 

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ นางสาวสิริวรรณดา อยู่เอี ่ยม ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งเป็นครูผู ้ช่วยของ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  นางพินิดา ศิริมาสกุล ครู คศ.๒  โรงเรียนบ้านท่าลานทอง  ได้มารายงาน
ตัวรับตำแหน่งครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นางสมจิตร บุญเกิด ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ได้มารายงานตัวรับ
ตำแหน่งครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้มีคำสั่งย้าย นายสัมภาษณ์ มาศวิเชียร ครู คศ.๑  ไปดำรงตำแหน่งครู
โรงเรียนดอนเมือง 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้มีคำสั่งย้าย นายธีรชัย ชื่นชูวงศ์ ครู คศ.๑ ไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียน
หงษ์เจริญ 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ นางสุพัตรา ไชยราช ครู คศ.๒ โรงเรียนประชานุเคราะห์ ๒๐ ได้มารายงานตัวรับ
ตำแหน่งครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ) 

๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นางรัญธิญา สุกใส ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายปิยะณัฐ อินทร์แถม ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนครุภัณฑ์สำนักงานคอมพิวเตอร์ จากธนาคารออม
สิน จำนวน ๗๑๒,๕๐๐ บาท 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายนัฐพร สมบุญ ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นางสาวปรัชญา ทองวิเศษ ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู ้ช่วยโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นางสาวจรุงจิตต์ สมบุญ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  ได้ไปรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ท่ี
โรงเรียนบ้านหินแก้ว 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นางสาวนันทิกานต์ ศรทอง ตำแหน่งพนักงานราชการ  ได้ไปรับตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ท่ีโรงเรียนบ้านเนินทอง 
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๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นางจินตนา ตรีสุวรรณ์  ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี         
จ.ชุมพร ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นางสาวพรทิวา สุขหญีต ครู คศ.๑  โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด จ. ประจวบคีรีขันธ์ 
ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๒  มิถุนายน ๒๕๕๗ นางวราพร ศรีพนมยม ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  ได้ไปรับตำแหน่งครูผู ้ช่วย ท่ี
โรงเรียนประชานิคม ๔ 

๙ มิถุนายน๒๕๕๗ นายปุณณ์ศิลป์ สายจันทร์ ครู คศ.๑  โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล จ. ชุมพร ได้มา
รายงานตัวรับตำแหน่งครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๑๒ มิถุนายน๒๕๕๗ นายชัยยันณ์ พักดี ครู คศ.๑  โรงเรียนบ้านนกงาง จ.ระนอง ได้มารายงานตัวรับ
ตำแหน่งครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ นางเสาวภา ทองไตรภพ ครูอัตราจ้าง  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งพนักงงานราชการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นางสถาพร บุญช่วย ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ จ.ชุมพร ได้มารายงาน
ตัวรับตำแหน่งครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นางสาววิชชุตา ยังศรีนาค ครู คศ.๑ มาจากโรงเรียนบ้านบึงลัด จ.ชุมพร ได้มา
รายงานตัวรับตำแหน่งครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจาก อบจ. จำนวน ๑๖๑,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ซื้อ
เครื่องดนตรีจำนวน ๗ ช้ิน ดังนี้ คาริเน็ต ฟรุ๊ต ทรัมเป็ด ยูโฟเนียม เฟรนช์ฮอร์น อัลโตเซกโซโฟน เทเนอร์เซก
โซโฟน 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นางสาวเสาวณีย์ วงศ์ภักดี ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางวันเพ็ญ ศรีสุวรรณ ครู คศ. ๒ มาจากโรงเรียนบ้านกลาง จ.ชุมพร ได้มา
รายงานตัวรับตำแหน่งครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๙ มีนาคม ๒๕๕๘ นางศศิวิมล รัตยิ่ง ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ 
(บ้านเนินสันติ) 

๙ มีนาคม ๒๕๕๘ นางสาววราภรณ์ สุดใจ ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) ด้วยงบประมาณ 
๒๕๖,๔๐๐ บาท โดยได้รับงบประมาณจาก สพฐ. 

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายเจษฎา บุญช่วย ครู คศ. ๑ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ จ.ชุมพร ได้มารายงาน
ตัวรับตำแหน่งครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นางสาวกันยารัตน์ พรหมพิชัย ครู คศ. ๒ โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน จ.ชุมพร 
ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นางสาวยุพา ประดับเพ็ชร ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ต่อเติมอาคาร สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๔ ห้องเรียน ได้รับงบจากมูลนิธิไทยรัฐ 
จำนวน ๕๒๐,๐๐๐ บาท 



๙ 

 

 
 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นางสาวแพรไพลิน ภูมิประสิทธิ ์ ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู ้ช่วย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นางสาวสิรินันท์ เกษอารี ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางสาววริษฐา สุวรรณรักษา ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ การก่อสร้างรั้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) เสร็จส้ินด้วยงบประมาณ 
ผ้าป่าทอดกฐินจำนวน ๒๘๕,๐๐๐ บาท และงบจาก สพฐ. ๒๐๐,๐๐ จำนวน บาท 

๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ นางสาวเสาวรส เฉลิมชนม์ ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู ้ช่วยโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายอภิศักดิ์ สมบุญ ตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียน ได้ไปรับตำแหน่งครูผู้อัตรา
จ้างเขตฯ ท่ีโรงเรียนวัดน้อมถวาย  

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นางกาญจนา ล. ตระกูล ตำแหน่งครูอัตราจ้างเขต ได้ไปรับตำแหน่งครูผู้ช่วย               
ท่ีโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว  

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านพักครูด้วยงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยได้รับงบประมาณจาก สพฐ. 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง คงสงค์ นักศึกษาฝึกงานได้มารายงานตัวครูฝึกสอน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นางสาวเสาวรส เกิดมีทรัพย์ นักศึกษาฝึกงานได้มารายงานตัวครูฝึกสอน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

นางสาว เหว่ย ได้มารายงานตัวครูผู้สอนภาษาจีนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางเพ็ญศรี โกฎเพ็ชร ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งแม่บ้านไทยรัฐวิทยา๗๗ 

(บ้านเนินสันติ) 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางนิตติยา คงตรีแก้ว ครู คศ.๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้

เกษียณอายุราชการ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) รื้อถอนอาคารห้องสมุด เพื่อเตรียม

สร้างอาหารหลังใหม่ 
๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๙ นางสาวปาริยา  รับไทรทอง ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายเจริญ  คล้อยเอี่ยม ลาออกจาการเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียน 
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสาวสรัญญา  พราหมณี  ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางสาววิมลมาส  น้อยมุข ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวสุพิชญา  สง่า ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

๗๗ (บ้านเนินสันติ) 



๑๐ 

 

 
 

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  นางสาวศิริวรรณ  วรรณนิยม ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  นางสาวชุตินันท์  ทองชนะ ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู ้ช่วยโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๓๑ กันยายน  ๒๕๖๐ นางเวียงจิต  จินาทิตย์ ครู คศ.๓  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ)ได้
เกษียณอายุราชการ 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสุดารัตน์  พงษ์ทวี ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรั ฐ
วิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอนุเทพ วิมลศรี ตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียน ได้ไปรับตำแหน่งครูผู้ช่วย
โรงเรียนบางไม้แก้วประชาสามัคคี  

๑๐ เมษายน  ๒๕๖๑ นางเสาวภา  ทองไตรภพ ตำแหน่งพนักงานราชการ  ได้ไปรับตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ท่ีโรงเรียนวัดหนองเรือ 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสมพร  โพธิ์ทอง ตำแหน่งครูอัตราจ้างเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต ๑ เกล่ียตำแหน่ง ไปเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพท่ี ๒๕) 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางวิยดา  มั่นพรหม ตำแหน่งครูอัตราจ้างเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต ๑ เกล่ียตำแหน่ง ไปเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคูขุด 

๑  กรกฎาคม ๒๕๖๑  ส่งมอบอาคารเรียนแบบ ๓๑๘/๕๕ ข (เขตพื้นท่ีแผ่นดินไหว) ๔ ช้ัน ใต้ถุนโล่ง 
จำนวน ๑๘ ห้องเรียน ด้วยงบประมาณ 22,392,000  บาท โดยได้รับงบประมาณจาก สพฐ. 

๓๑ กันยายน  ๒๕๖๑ นางสาววิไลวรรณ  สังข์สม และนางรัตนา  เทศนนท์ ครู คศ.๓  โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) ได้เกษียณอายุราชการ 

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสมฤดี  โพธิจันทร์ ครู คศ.๒ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนศรียาภัย  
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวพรหมพิทักษ์  ลักษณะกุล ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวปาวิตรา  เสริฐพันนึก ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรยีน

ไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวศิริณา  ขันชุลี ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  นายรุ่งรัตน์  วนิสัน  ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ส่งมอบอาคารบ้านพักครู แบบแฟลต ๘ ครอบครัว จำนวน ๒ หลัง ๑๖ 

ครอบครัว ด้วยงบประมาณ ๗,๐๖๕,๓๒๘  บาท โดยได้รับงบประมาณจาก สพฐ. 
๑๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒ นายจักรินทร์  นิลโต  ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
๑๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒ นางสาวยุพาวรรณ  แก้วนิ่ม  ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
๒๘  ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสิริกาญจน์  เหล่าตระกูล ครู คศ.๑  ย้ายมาจากโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ      

จ.ชุมพร ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
๑ เมษายน ๒๕๖๓ นางพรภิมล อินทรสุภา ครู คศ. ๑ มาจากโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง  



๑๑ 

 

 
 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ สลับตำแหน่งกับ นางสาวศศิวิมล  รัตยิ่ง  ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๒ เมษายน ๒๕๖๓ นางสาวศศิวิมล  รัตยิ่ง  ครู คศ. ๑ สลับตำแหน่ง กับนางพรภิมล อินทรสุภา ไป
ดำรงตำแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง จ.ประจวบคีรีขันธ์  

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวพรเพ็ญ บุศราทิศ ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวกัญชพร  บุญชัย ได้มารายงานตัว รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ย้ายมาจาก
โรงเรียนบ้านท่าลานทอง มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวรัชนก คงเทพ ครู คศ. ๒ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง  

๘ เมษายน ๒๕๖๔ ปิยะณัฐ อินทร์แถม ครู คศ.๒ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองปลา 
๘ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวปรัชญา ทองวิเศษ ครู คศ.๒ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนศรียาภัย 
๘ กันยายน ๒๕๖๔ นางพรทิพย์ มงคล ครู คศ.๓  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) ได้

เกษยีณอายุราชการ 
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางปาริยา สมศรี ครูคศ. ๑ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 
๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙

ด้วยงบประมาณ ๔๕๘,๒๐๐ บาท โดยได้รับงบประมาณจาก สพฐ. 
๘ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวปัทติมา ปรีชา ครู คศ.๒ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนไสโคกเกาะ 
๘ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวพรหมพิทักษ์ ลักษณกุล ครู คศ.๑ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัด

ขนาบนาก 
๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวสุพิชญา สง่า ครู คศ.๑ ๑ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหาด

ทรายรี 
๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายปุณณศิลป์ สายจันทร์ ครู คศ. ๒  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดไผ่

ล้อม 
๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวสิริวรรณดา อยู่เอี่ยม ครู คศ. ๑  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัด

หนองดินแดง 
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวชุตินันท์ ทองชนะ ครู คศ. ๑  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดบ่อ

มะปริง 
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวสิริกร ศรีโมรา ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู ้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายนนทกิจ วิสุทธิชานนท์ ได้มารายงานตัวรับตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 
 

คำขวัญโรงเรียน 
 สุขภาพดี มีคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาสังคม นิยมไทย 

สีประจำโรงเรียน 
 ขาว – เขียว 

ปรัชญาการศึกษาโรงเรียน 
 สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข 

อักษรย่อของโรงเรียน  
 ท.ร.๗๗  

๒. สภาพปัจจุบันของโรงเรยีน 

ทรัพยากร 
ตารางที่ ๑ อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 
อาคาร แบบ สร้างเมื่อ งบประมาณ หมายเหตุ 

ไทยรัฐ ทร.๑๐๕/๒๙ ๒๕๓๓ ๒,๔๙๒,๔๐๐ ๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน 

สปช. สปช.๑๐๕/๒๙ ๒๕๓๓ ๑,๗๔๐,๐๐๐ ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน 

มานะรัตนโกเศส - ๒๕๓๒ ๑๔๐,๐๐๐ อาคารชั่วคราว 

อเนกประสงค ์ สปช.๒๐๑/๒๖ ๒๕๓๓ ๓๘๐,๐๐๐ - 

บ้านพักครู สปช.๓๐๓/๒๘ ๒๕๓๓ ๒๔๕,๐๐๐ ๓ หลัง ๑๖ หน่วย 

ส้วม สปช.๖๐๑/๒๖ ๒๕๓๓ ๙๐,๐๐๐ ๘ ที่น่ัง 

ถังน้ำซีเมนต์ ฝ.๓๓ ๒๕๓๓ ๖๐,๐๐๐ ๒ ชุด 

ส้วม - ๒๕๓๒ - กรมอาชีวะสร้าง 

บ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ ๒๕๓๓ ๒๘๐,๐๐๐ แบบเด่ียว ๑๑ หลัง 

เครือซีเมนต์ไทย สปช.๑๐๕/๒๙ ๒๕๔๘ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน 

อาคารเรียนร่วม - ๒๕๕๔ ๗๐๐,๐๐๐ ชั้นเดียวยกพ้ืน 
ศาลา - ๒๕๕๕  ชั้นเดียว 
ห้องคุณธรรม - ๒๕๕๕ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ห้อง 
อาคาร สปช. ๑๐๕/๒๙ ๒๕๕๖ ๓,๔๘๓,๑๐๐ ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน 
ส้วม - ๒๕๕๖ ๑๙๓,๘๕๘.๔๕ ๑๐ ที่น่ัง 
อาคารน้ำด่ืม กรมทรัพยากรบาดาล ๒๕๕๖ - ๑ หลัง 

อาคารโรงอาหาร - ๒๕๕๗ ๑๓๗,๗๒๕.๔๓ ๑ หลัง 

โดม - ๒๕๕๗ ๑,๖๕๐,๐๐๐ ๑ หลัง 
รั้วโรงเรียน - ๒๕๕๘ ๔๘๕,๐๐๐ ด้านข้างโรงเรียน 
ส้วม - ๒๕๕๘ ๒๘๘,๐๐๐ ๘ ห้อง 
อาคารเรียน 318/55 – ข (เขต

พ้ืนที่แผ่นดินไหว) 
2561 21,890,709 ๑๘  ห้องเรียน 

อาคารบ้านพักคร ู แบบแฟลตครอบครัว 
๒ หลัง 

๒๕๖๒ ๗,๐๖๕,๓๒๘ ๒ หลัง ๑๖ ห้อง  

 



๑๓ 

 

 
 

ลักษณะของชุมชน 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนบ้านกึ่งเมือง มีประชากรประมาณ ๑,๕๐๐ 
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ เทศบาลตำบลเนินสันติ, สหกรณ์การเกษตร, ธนาคารกรุงเทพ, 
ธนาคารออมสิน อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ จับฉลากพัด, ประเพณีขึ้นถ้ำ 
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.๖ อาชีพหลัก คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี ๗๐,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว ๔ คน 
 ๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
  โรงเรียนอยู่ใกล้เทศบาล จึงเป็นโอกาสของโรงเรียนคือได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบล
เนินสันติ คือ งบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวัน 
  โรงเรียนอยู่ใกล้ ถนนท่ีมีการจราจรมาก จึงเป็นข้อจำกัดของโรงเรียน คือ ได้รับผลกระทบ/
ความเส่ียงเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 
ข้อมูลนักเรียน 
 
 ตารางที่ ๒ ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖4) 
 

ชั้น ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 2 (ช่ือเดิมอนุบาล 1) 28 26 54 
อนุบาล 3 (ช่ือเดิม อนุบาล 2) 27 33 60 

รวมอนุบาล 45 59 114 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 38 44 82 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 48 49 97 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 40 41 91 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 48 35 83 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 49 37 86 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 44 55 99 

รวม 267 261 538 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 46 33 79 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 45 41 86 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 58 45 103 

รวม 149 119 268 
รวมทั้งส้ิน 461 439 920 

 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 
 

ข้อมูลบุคลากร 
 ตารางที่ ๓ ข้อมูลบุคลากร  จำแนกตามตำแหน่ง วิชาเอกและวุฒิการศึกษา 

ท่ี ชื่อ - สกุล 

ตำ
แห

น่ง
 

ระ
ดับ

 

ประวัติการศึกษา 
ความสามารถ

พิเศษ 
วุฒิ
การ 

ศึกษา 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก จากสถาบัน 

๑. นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร ผอ. คศ.๓ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ม.ราชภัฎสุราษฎร์ฯ วอลเลย์บอล 

๒. นางสาวกัญชพร  บุญชัย รอง ผอ. คศ.๒ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ม.ทองสุข งานประดิษฐ์ 

๓. นางจันทนา  สวัสด์ิละคร คร ู คศ.๓ ศษ.บ. ประถมศึกษา ม.สุโขทัย งานประดิษฐ์ 
๔. นางนุชรินทร์  ธรมีฤทธ์ิ คร ู คศ.๓ กศ.บ. ภาษาไทย มศว.บางแสน ภาษาไทย 
๕. นางอัธยา  กาญจนดิษฐ์ คร ู คศ.๓ กศ.บ. ประถมศึกษา มศว.บางแสน ศิลปะ 
๖. นางธนกาญจน์ จันทร์พุ่ม คร ู คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย วค.สุราษฎร ์ คหกรรม 
๗. นางจิรายุ พรหมเจริญ คร ู คศ.๓ ค.บ. ประถมศึกษา วค.สุราษฎร ์ คหกรรม 
๘. นางสมจิตร พลยมมา คร ู คศ.๓ คม. บริหารการศึกษา ม.ราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา ผูกผ้า/คอมฯ 
๙. นางสาวพินิดา ศิริมาสกุล คร ู คศ.๓ คม. หลักสูตรและการ

สอน 
ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คอมพิวเตอร์ 

๑๐. นางสาวกันยารัตน์ พรหมพิชัย คร ู คศ.๓ ศษ.ม. ประถมศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์ 
๑๑. นางวันเพ็ญ ศรีสุวรรณ คร ู คศ.๓ ค.บ. ประถมศึกษา ม.ราชภัฎเพชรบรุ ี คอมพิวเตอร์ 
๑๒. นางสาววิชชุตา ยังศรีนาค คร ู คศ.๓ ค.บ. สังคมศึกษา ม.ราชภัฎเพชรบรุ ี คอมพิวเตอร์ 
๑๓. นางสถาพร บุญช่วย คร ู คศ.๓ ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
ม.มสธ คอมพิวเตอร์ 

๑๔. นางกรนิภา สังศรีสุข  คร ู คศ.๒ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎสรุาษฎร ์ คอมพิวเตอร์ 
๑๕. นายชัยยันณ์ พักดี คร ู คศ.๒ วท.บ. พลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษา

ชุมพร 
คอมพิวเตอร์ 

๑๖. นายเจษฎา บุญช่วย คร ู คศ.๒ ค.บ. ดนตรีศึกษา(สากล) ม.ราชภัฎจันทรเกษม ถ่ายรูป 
๑๗. นางสาวภัทราวดี ปุนจุบัน คร ู คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย ม.ราชภัฎจันทรเกษม กีฬา 
๑๘. นายนัฐพร สมบุญ คร ู คศ.๒ ค.บ. คณิตฯและคอมฯ ม.ราชภัฎเพชรบรุ ี คอมพิวเตอร์ 
๑๙. นางสาวพรทิวา สุขหญีต คร ู คศ.๑ วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ม.ราชภัฎสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ 
๒๐. นางสาวอิสรีย์ ภักดีภัสร์กุล คร ู คศ.๒ กศ.บ. สุขศึกษา มศว คอมพิวเตอร์ 
๒๑. นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ คร ู คศ.๑ ค.บ. นาฏศิลป ์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา คอมพิวเตอร์ 
๒๒. นางสาวยุพา ประดับเพ็ชร คร ู คศ.๑ ค.บ. ปฐมวัย ม.ราชภัฎจันทรเกษม คอมพิวเตอร์ 
๒๓. นางสาววราภรณ์ สุดใจ คร ู คศ.๑ ศษ.บ. เศรษฐศาสตร ์ ม.ธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ 
๒๔. นางสาววริษฐา สุวรรณรักษา คร ู คศ.๑ ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฎจันทรเกษม คอมพิวเตอร์ 
๒๕. นางสาวเสาวรส เฉลิมชนม์ คร ู คศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ กีฬา 
๒๖. นางสาวสรัญญา  พราหมณี   คร ู คศ.๑ ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฎสวนดุสิต กีฬา 
๒๗. นางสาววิมลมาส  น้อยมุข  คร ู คศ.๑ วท.บ. คณิตศาสตร ์ ม.สงขลานครินทร ์ คอมพิวเตอร์ 
๒๘. นางสาวศิริวรรณ  วรรณนิยม คร ู คศ.๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.วลัยลักษณ์ คอมพิวเตอร์ 
๒๙. นางสิริกาญจน์  เหล่าตระกุล คร ู คศ.๑ ค.บ. ประถมศึกษา ม.ราชภัฎพระนคร คอมพิวเตอร์ 
๓๐. นางสุดารัตน์  พงษ์ทวี คร ู คศ.๑ วท.บ. เคมี ม.ราชภัฎนครปฐม กีฬา 
๓๑. นางพรภิมล  อินทรสุภา คร ู คศ.๑ ศษ.ม. บรรณารักษศาสต

ร์และสารนิเทศ
ศาสตร ์

ม.ราชภัฏสวนดุสิต 
งานประดิษฐ์ 



๑๕ 

 

 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล 

ตำ
แห

น่ง
 

ระ
ดับ

 

ประวัติการศึกษา 
ความสามารถ

พิเศษ 
วุฒิ
การ 

ศึกษา 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก จากสถาบัน 

๓๒. นางสาวปาวิตรา  เสริฐพันนึก คร ู คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร ์ ม.ราชภัฎนครศรีฯ คอมพิวเตอร์ 
๓๓. นางสาวศิริณา  ขันชุลี คร ู คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฎบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
คอมพิวเตอร์ 

๓๔. นายรุ่งรัตน์  วนิสัน   คร ู คศ.๑ กศ.บ. ประถมศึกษา ม.ราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

ศิลปะ 

๓๕. นายจักรินทร์  นิลโต   คร ู คศ.๑ วท.บ. พลศึกษา วิทยาลัยพลชุมพร กีฬาตะกร้อ 
๓๖. นางสาวยุพาวรรณ  แก้วน่ิม   คร ู คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร ์ ม.ราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
กีฬาแชร์บอล 

๓๗. นางสาวพรเพ็ญ  บุศราทิศ ครูผูช้่วย - ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัย
สุโขทัย 

MS.Office 

๓๘. นางสาวสิริกร ศรีโมรา ครูผูช้่วย - ค.บ. ชีววิทยา ม.ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมถ์ 

คอมพิวเตอร์ 

๓๙. นายนนทกิจ วิสุทธิชานนท์ ครูผูช้่วย - ค.บ. สังคมศึกษา ม.ราชภัฏสงขลา กีฬา 
๔๐. นางสาวกชกร เรืองสงัข์ ครูพ่ีเลี้ยง - วท.บ. สถิติประยุกต์ ม.ราชภัฎนครศรีฯ คอมพิวเตอร์ 
๔๑. นางนัดดา  เพ็ชรคีร ี ครูพ่ีเลี้ยง - บธ.บ. การจัดการทั่วไป ม.ราชภัฎเพชรบรุ ี คอมพิวเตอร์ 
๔๒. นางสาวปิยนันท์ ทองทับ เจ้าหน้าท่ี

ธุรการ 
- ศษ.บ.   สื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง 

คอมพิวเตอร์ 

๔๓. นายสาโรจน์ ฐิตะฐาน นักการ - - - - ก่อสร้าง 
๔๔. นางสุภาภรณ์ พีธีกร แม่บ้าน - - - - ร้อยมาลัย 

 

  คศ ๓    ๑2 คน 
  คศ ๒    7 คน 

  คศ ๑    ๑7 คน 

  ครูผูช้่วย    3 คน 

  พนักงานราชการ   - คน 
  อัตราจ้าง   - คน 

  ครูพ่ีเลี้ยง   ๑ คน 

  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   ๑ คน 

  นักการ   ๑ คน 

  แม่บ้าน   1 คน 

  รวม   44 คน 
 
  อัตราส่วนครูต่อจำนวนนักเรียน 1 : 26 
 

 

 



๑๖ 

 

 
 

แผนท่ีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

 
 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

งานบริหารวิชาการ 
นางอัธยา  กาญจนดิษฐ์ 

 

•  สำนักงานวิชาการ 
    นางอัธยา  กาญจนดิษฐ์ 
•  กลุ่มงานวัดผลประเมินผล 
     นายนัฐพร  สมบุญ 
•  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและการ
สอน 
     นางสาวศิริวรรณ  วรรณนิยม 
• กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา 
     นางสาวศิริวรรณ  วรรณนิยม 
• กลุ่มงานประกันคุณภาพ 
     นางสาววิมลมาส  น้อยมุข 
• กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ เรียนรวม 
     นางจันทนา    สวัสด์ิละคร 
 

งานบริหารงบประมาณ 
นางสมจิตร  พลยมมา 

 
• สำนักงานบริหารงบประมาณ 
      นางสมจิตร  พลยมมา 
• กลุ่มงานการเงิน 
     นางสมจิตร  พลยมมา 
     นางสาวยุพาวรรณ  น่ิมแก้ว 
• กลุ่มงานพัสดุ 
     นางสาวพินิดา  ศิริมาสกุล 
     นางกรนิภา  สังศรีสุข 
• กลุ่มตรวจสอบติดตาม 
     นางธนกาญจน์  จันทร์พุ่ม                    
                    
 

งานบริหารบุคคล 
นางสถาพร  บุญช่วย 

 
• สำนักงานบริหารบุคคล 
     นางสถาพร บุญช่วย 
• กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง 
     นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร 
• กลุ่มงานพัฒนาบุคคลากร 
     นางสถาพร บุญช่วย 
• กลุ่มงานยกย่องเชิดชูเกียรติ 
     นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร 
     นางสาวกัญชพร บุญชัย 
• กลุ่มงานการดำเนินการทางวินัย 
     นางสถาพร บุญช่วย 
 
       
 

งานบริหารทั่วไป 
นางสาวอัจฉรา  ม่วงหมั่นกิจ 

• สำนักงานบริหารทั่วไป 
     นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
• กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
     นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ        
• กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
     นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ 
• กลุ่มงานระบบสารสนเทศและ 
ประชาสัมพันธ์ 
     นางสาวศิริณา ขันชุลี 
• กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน 
     นางสมจิตร  พลยมมา 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๗ (บา้นเนินสันติ) 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา 

คณะกรรมการสภานักเรียน 

๑๖ 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
นางสาวกัญชพร  บุญชัย 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
นายอรรถพล  เอกวรรณัง 



๑๗ 

 

 
 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

สำนักงานวิชาการ 

 

 

•  แผนงานวิชาการ 
•  ธุรการ-สารบรรณ 
•  งานวัสดุสำนักงาน 
• งานระเบียบปฏิบัติงาน
วิชาการ 
• พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
• ระบบข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ 
 

กลุ่มงานวัดผลประเมินผล 

• งานทะเบียนนักเรียน 
• ประวัตินักเรียน  

• งานวัดผลประเมินผล 

• งานเทียบโอน 

• งานรับนักเรียน 

 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและ
การสอนหลักสูตร 

• งานหลักสูตร 
• งานหลักสูตรท้องถ่ิน 
• งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
• งานกระบวนการเรียนรู้ 
• งานเร่งรัดผลสัมฤทธ์ิ 
• พัฒนาศักยภาพนักเรียน 
• งานคัดเลือกหนังสือ 
 

กลุ่มงานส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

• งานวิจัยพัฒนา 
• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
• ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร 
• ประสานความร่วมมือชุมชน 
   องค์กรภายในภายนอก 
• งานแนะแนวการศึกษา 
• งานพัฒนาเทคโนโลยี 
•  ทัศนศึกษา 
 
 

กลุ่มงานนิเทศภายใน 

โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

หัวหน้างานวิชาการ 

• คณะกรรมการนิเทศ
ภายใน 

• งานแผนการนิเทศภายใน 
• งานเอกสารและรายงานผล
การ   
   นิเทศภายใน 

๑๗ 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 



๑๘ 

 

 
 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานบริหารทั่วไป 

 

•  แผนงานบริหารทั่วไป 
•  ธุรการ-สารบรรณ 
• ระเบียบปฏิบัติงาน 
   บริหารทั่วไป 
• งานประเมิน 
   ภายใน/ภายนอก 
• งานระบบควบคุมภายใน 
•รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

• งานกิจกรรมนอกหลักสูตร 
• งานกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ 

• งานทัศนศึกษา 
• งานปกครองและวินัย
นักเรียน 
• งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

• งานสำมะโนนักเรียน 
• งานส่งเสริมสุขภาพ 
• งานสภานักเรียน 
• งานป้องกันสารเสพติด 
 

กลุ่มงานอาคารสถานที ่

• งานผังโรงเรียน 
• งานพัฒนาอาคารสถานที่ 
• งานภูมิทัศน์ 
• งานห้องพิเศษ 
• งานโสตและเครื่องเสียง 
• โรงอาหารและโภชนาการ 
• งานให้บริการอาคาร
สถานที่ 
 
 

กลุ่มงานระบบสารสนเทศ 
และประชาสัมพันธ์ 

• งานประชาสัมพันธ์ 
• งานระบบข้อมูลสารสนเทศ 
• งานพัฒนาเทคโนโลยี 
 
 
 

กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน 

โครงสร้างการบริหารงานบริหารทั่วไป 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

หัวหน้างานบริหารทัว่ไป 

• งานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

• งานระดมทรัพยากรทาง 
   การศึกษา 
• งานทุนการศึกษา 
• งานมูลนิธิไทยรัฐ 
• งานประสานความร่วมมือ
ชุมชนองค์กรภายในภายนอก 
• งานสหกรณ์โรงเรียน  
• งานประสานผู้ปกครอง 

๑๘ 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 



๑๙ 

 

 
 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานบริหารบุคลากร 

 

•  แผนงานบริหารบุคลากร 
•  ธุรการ 
• ทะเบียนประวัติ 
• ขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ ์
• การลาทุกประเภท 
• งานใบประกอบวิชาชีพ 
•รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
 

กลุ่มวางแผนอัตรากำลัง 

• งานแผนอัตรากำลัง 
• จัดสรรอัตรากำลัง 
• งานสรรหาบรรจุแต่งต้ัง 

• งานเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย 
 

กลุ่มพัฒนาบุคลากร 

• งานแผนพัฒนาบุคลากร 
• งานวิทยฐานะ 
• งานอบรม/สัมมนา 
• งานศึกษาต่อ 
• พัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

กลุ่มยกย่องเชิดชูเกียรติ 

• งานส่งเสริมและยกย่องเชิด
ชูเกียรติ 
• งานส่งเสริมวินัยและ
จรรยาบรรณ 
• ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
• ดำเนินการเก่ียวกับการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน 
 
 
 

กลุ่มการดำเนินการ 

ทางวินัย 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 หัวหนา้งานบุคคล 

• งานวินัยและการลงโทษ 

• งานสั่งพักราชการและออกจาก
ราชการ 
• งานการอุทรณ์และการร้อง
ทุกข์ 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานบุคลากร 

๑๙ 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 



๒๐ 

 

 
 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

สำนักงานบริหารงบประมาณ 

 

 

•  แผนงานบริหารงบประมาณ 
•  แผนงบประมาณประจำป ี
•  แผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน  
• งานขอโอนและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
• งานอนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ 
•  เอกสารธุรกรรมการเงิน 
 
 

กลุ่มงานการเงิน 

• งานรับ-เบิกจ่ายเงิน 
• เก็บรักษาเงิน 
• บัญชีการเงิน 
• รายงานการเงินและ
งบประมาณ 
• สาธารณูปโภค 
• ค่ารักษาพยาบาล 
• ค่าเช่าบ้าน 
• การศึกษาบุตร 
• งานสวัสดิการโรงเรียน 

กลุ่มงานพัสดุ 

• งานวางแผนพัสดุ 
• งานระบบข้อมูลสารสนเทศ
งานพัสดุ 
• งานจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ 
• งานเบิกจ่ายยืมพัสดุ 
• งานทะเบียนพัสดุ 
• งานควบคุมดูแลและซ่อมแซม
พัสดุ 
• งานจำหน่ายพัสดุ 
 
 

กลุ่มตรวจสอบติดตาม 

• งานประเมินโครงการ 
• งานรายงานโครงการ 
• งานตรวจสอบติดตามการใช้
งบประมาณ 
 
 
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

หัวหน้างานงบประมาณ 

โครงสร้างการบริหารงานงบประมาณ 

๒๐ 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 



๒๑ 

 

 
 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

งานบริหารวิชาการ 

 

•  สำนักงานวิชาการ 
•  กลุ่มงานวัดผลประเมินผล 
•  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน 
• กลุ่มงานส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
• กลุ่มงานนิเทศภายใน 
 

งานบริหารงบประมาณ 

• สำนักงานบริหารงบประมาณ 
• กลุ่มงานการเงิน 
• กลุ่มงานพัสดุ 
• กลุ่มตรวจสอบติดตาม 
 

งานบริหารบุคคล 

• สำนักงานบริหารบุคคล 
• กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง 
• กลุ่มงานพัฒนาบุคคล 
• กลุ่มงานยกย่องเชิดชูเกียรติ 
• กลุ่มงานการดำเนินการทางวินัย 
 
 

งานบริหารทั่วไป 

• สำนักงานบริหารทั่วไป 
• กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
• กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
• กลุ่มงานระบบสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์ 
• กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน 
 
 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

หัวหน้างานงบประมาณ 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนไทยรัฐวทิยา  ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา 

คณะกรรมการสภานักเรียน 

นักเรียน 

๒๑ 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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๓. ภารกิจของโรงเรียน 

 ๑.จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา   ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้นให้นักเรียนในเขต
พื้นท่ีบริการ   
  หมู่ ๙ บ้านดอนแย้ ต. ท่าแซะ จ. ชุมพร 
  หมู่ ๑๒ บ้านเขาวง ต.ท่าแซะ จ. ชุมพร 
  หมู่ ๑๕ บ้านเขาน้อย ต.ท่าแซะ จ. ชุมพร 
  หมู่ ๑๖ บ้านนาหวาน ต.ทรัพย์อนันต์  จ. ชุมพร  
 ๒. จัดการศึกษาให้นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้แบบเรียนร่วม 
 ๓. เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษา 
 ๔. เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้นวัตกรรมเครือข่ายในการบริหาร 
 ๕. เป็นโรงเรียนสหวิทยาการ 
 ๖. เป็นสถานศึกษาต้นแบบของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๗. เป็นโรงเรียนต้นแบบแกนนำมาตรฐาน 
 ๘. เป็นโรงเรียนคุณภาพ 
 ๙. เป็นโรงเรียนนำร่องการศึกษาภาคบังคับ  ๙  ปี 
 ๑๐. เป็นโรงเรียนพรอ้มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
          11. ต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นท่ี 2 
          12. โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 
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ส่วนที่ ๒ 
สถานภาพของโรงเรียน 

 
๒.๑ ผลการประเมินสถานภาพโรงเรียน 
 ๒.๑.๑ ด้านปริมาณ 
  ๑) การรับนักเรียน โรงเรียนสามารถรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการเข้าเรียนได้ร้อยละ ๑๐๐ 
นอกจากนี้ได้มีนักเรียนนอกเขตพื้นท่ีบริการเข้ามาเรียนในจำนวนท่ีใกล้เคียงกับนักเรียนในเขตบริการ 

ตารางที่๔ เปรียบเทียบขอ้มูลนักเรียน (ปีการศึกษา ๒๕62, ๒๕63, ๒๕๖4) 
 

ระดับชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕62 
จำนวนนักเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕63 
จำนวนนักเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๖4 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 2 (ช่ือเดิมอนุบาล 1) 32 40 72 25 30 55 28 26 54 
อนุบาล 3 (ช่ือเดิม อนุบาล 2) 38 36 74 33 37 70 27 33 60 

รวมอนุบาล 70 76 146 58 67 125 45 59 114 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 43 34 77 45 46 91 38 44 82 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 46 30 76 44 38 82 48 49 97 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 45 34 79 44 32 76 40 41 91 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 47 61 108 45 35 80 48 35 83 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 55 49 104 43 56 99 49 37 86 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 57 56 113 54 48 102 44 55 99 

รวม 293 264 557 275 255 530 267 261 538 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 71 47 118 47 42 89 46 33 79 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 40 40 80 60 43 103 45 41 86 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 58 42 100 36 37 73 58 45 103 

รวม 169 129 298 143 122 265 149 119 268 
รวมทั้งสิ้น 532 469 1001 476 444 920 461 439 920 

๒) อัตราการออกกลางคันไม่มี 
 ๓) นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี6 เข้าศึกษาต่อร้อยละ 100 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

ภาษาไทย 93.98 91.40 86.52 78.31 62.35 91.92 57.14 51.19 54.37

คณิตศาสตร์ 96.39 90.32 71.91 83.13 64.71 72.73 28.57 57.14 70.87

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

91.57 92.47 64.04 87.95 58.82 50.51 53.25 38.10 44.66

สังคมศึกษาฯ 96.39 96.77 88.76 86.75 87.06 76.77 64.94 66.67 54.37

ประวัติศาสตร์ 96.39 94.62 93.26 78.31 61.18 61.62 54.55 60.71 40.78

สุขศึกษาฯ 100.00 100.00 100.00 98.80 100.00 100.00 66.23 79.76 76.70

ศิลปะ ดนตรี 100.00 100.00 100.00 98.80 100.00 100.00 97.40 95.24 99.03

การงานฯ 100.00 98.92 98.88 91.57 98.82 87.88 54.55 48.81 52.43

ภาษาอังกฤษ 90.36 88.17 78.65 87.95 49.41 61.62 48.05 55.95 67.96

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

 

 ๒.๑.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
   ๑.๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕64 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
จำแนกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2564 
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เปรียบเทียบข้อมูลจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 - 2564
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๑.2) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  

 
 
 
 
 
 
 

65.16%

32.33%

0.25% 2.26%

ร้อยละของผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

จ ำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

ป.1 83 79 95.18 4 4.82 0 0.00 0 0.00
ป.2 93 67 72.04 26 27.96 0 0.00 0 0.00
ป.3 89 68 76.40 21 23.60 0 0.00 0 0.00
ป.4 83 82 98.80 0 0.00 0 0.00 1 1.20
ป.5 85 75 88.24 10 11.76 0 0.00 0 0.00
ป.6 99 49 49.49 50 50.51 0 0.00 0 0.00
ม. 1 77 52 67.53 23 29.87 0 0.00 2 2.60
ม. 2 84 34 40.48 46 54.76 0 0.00 4 4.76
ม. 3 103 59 57.28 38 36.89 5 4.85 1 0.97

รวมท้ังส้ิน 796 565 70.98 218 27.39 5 0.63 8 1.01

ระดับช้ัน ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไมผ่่ำน
จ ำนวนนักเรียนท่ีมผีลกำรประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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   ๑.๓) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 

 
 

 
 
 
 

39.12%51.32%

7.30%
2.26%

ร้อยละของผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

จ ำนวน
นกัเรียน
ทั้งหมด จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

ป.1 83 42 50.60 41 49.40 0 0.00 0 0
ป.2 93 60 64.52 29 31.18 4 4.30 0 0
ป.3 89 56 62.92 33 37.08 0 0.00 0 0
ป.4 83 17 20.48 65 78.31 0 0 1 1.20
ป.5 85 47 55.29 38 44.71 0 0.00 0 0
ป.6 99 45 45.45 50 50.51 4 4 0 0.00
ม. 1 77 40 51.95 26 33.77 9 11.69 2 2.60
ม. 2 84 28 33.33 52 61.90 0 0.00 4 4.76
ม. 3 103 43 41.75 47 45.63 12 11.65 1 0.97

รวมทั้งส้ิน 796 378 47.49 381 47.86 29 3.64 8 1.01

ระดับช้ัน ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน
จ ำนวนนกัเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน
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ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ เฉล่ียท้ัง 2 ด้าน
ระดับประเทศ 56.14 49.44 52.80
ระดับสังกัด สพฐ. 55.48 48.73 52.11
ศึกษาธิการภาค 56.93 47.89 52.42
จังหวัด 54.98 45.19 50.09
เขตพื้นท่ี 52.83 41.97 47.40
โรงเรียน 44.95 35.38 40.17

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ เฉล่ียท้ัง 2 ด้าน
ปรับปรุง 23.88 31.34 23.88
พอใช้ 37.31 44.77 44.77
ดี 28.35 16.41 23.88
ดีมาก 10.44 7.46 7.46

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00

คะ
แน

นเ
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ี่ย
  ๒) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National 
Test: NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
   ๒.๑) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) ประจำปีการศึกษา 2564 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  

 
คะแนนเฉล่ียร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2564  จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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   ๒.๒ )ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) ปีการศึกษา 2559 – 2560 
    2.๒.๑) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564 
ตารางท่ี ๕ เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และร้อย
ละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564 
   

ความสามารถ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง  

2563 2564 ระว่างปีการศึกษา  
     ด้านภาษา 51.81 44.95 -6.86  
     ด้านคณิตาสตร์ 47.63 35.38 -12.25  
     รวมความสามารถเฉล่ียท้ัง 2 ด้าน 99.44 80.33 -19.11  
 

                                        2.2.๒) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2564 จำแนกตามร้อยละของ
ระดับคุณภาพ 
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ปรับปรุง
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ดี

ดีมาก

23.88
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37.7

40.98

13.11

ความสามารถด้านภาษา

ร้อยละของจํานวนนักเรียน 2563 ร้อยละของจํานวนนักเรียน 2564
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คะแนนรวม

เฉล่ีย
ระดับประเทศ 50.38 39.22 36.83 34.31 40.19
ระดับสังกัด สพฐ. 49.54 35.46 35.85 33.68 38.63
สพป.ชพ.1 53.87 40.30 39.17 36.68 42.51
ระดับโรงเรียน 49.23 32.36 35.24 33.77 37.65
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  ๓) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
       ๓.๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปี
การศึกษา 2564 
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ความสามารถด้านคณิตศาสตร์

ร้อยละของจํานวนนักเรียน 2563 ร้อยละของจํานวนนักเรียน 2564

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คะแนนรวม

เฉล่ีย
ระดับประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 34.56
ระดับสังกัด สพฐ. 52.13 30.79 24.75 31.67 34.84
สพป.ชพ.1 52.27 26.61 22.36 30.94 33.05
ระดับโรงเรียน 48.88 26.17 19.52 29.71 31.07
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         ๓.๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2563 - 2564 

 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คะแนนรวม

เฉล่ีย
2563 52.94 32.61 25.11 36.63 36.82
2564 49.23 32.36 35.24 33.77 37.65
ผลการพัฒนา -3.71 -0.25 -10.13 -2.86 0.83
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 - 2564
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คะแนนรวม

เฉล่ีย
2563 56.45 28.28 21.13 26.56 33.11
2564 48.88 26.17 19.52 29.71 31.07
ผลการพัฒนา -7.57 2.11 -1.61 3.15 -2.04
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 - 2560

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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 ๔. ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 
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ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 - 2564
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 2.๑.๓ ผลงานด้านความดีเด่นของโรงเรียน 
ตารางที่ ๖ สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๖4 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 

1. โรงเรียนดีวิถีลูกเสือระดับจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ 2564 
 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
การประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อม ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประเภท 
เล่มนวัตกรรมการบริหารจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อม โครงการ “ส่งเสริม สนับสนุนการ
สร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมและน้อมนำ
ศาสตร์พระราชา มาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างยั่งยนื” ประจำปี 2564 
 
3. รางวัลชมเชย การประกวดผลงานท่ีเป็น 
Best Practice การบริหารจัดการขับเคล่ือน
กระบวนการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน
และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ประจำปี 2564 
 
4. รางวัลออมดีเด่น สายสามัญศึกษา 
การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริม
การออม ประจำปี 2564 
 
5. รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ โครงการปลูก
พลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเส่ียง 
สำหรับเด็กปฐมวัย ภาคใต้ ครั้งท่ี 1 ประจำปี 
2565  

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 
 
สพป.ชพ.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
สพป.ชพ.1 
 
 
 
 
 
ธนาคารออมสิน 
 
 
 
สพป.ชพ.1  

ผู้บริหาร (ระบุช่ือ) 
1. นางสาวเสาวณี  เกล้ียงอักษร 
 
 
2. นางสาวกัญชพร  บุญชัย 

 
1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัด
ชุมพร ประจำปี 2564  
 
2. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการถอด
บทเรียนสำหรับผู้บริหาร การคัดเลือกผลงาน
นวัตกรรมการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practices) “นวัตวิถีโรงเรียนสุจริต” ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา ประจำปี 2564 

 
สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
 
สพป.ชพ.1 
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ครู (ระบุช่ือ) 
1. นางสาวสรัญญา  พราหมณี 
 
 
 
 
 
2. นางสาวสิริวรรณดา  อยู่เอี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
3. นางสาววราภรณ์  สุดใจ 
 
 
 
 
 
 
4. นางสาวภัทราวดี  ปุณจุบัน 
 
 
 
 
 
 
5. นางสาวสุพิชญา  สง่า 
6. นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์ 
 
 
 
 
 
7. นายปุณณศิลป์  สายจันทร์ 
 

 
รางวัลการประกวด “เทคนิคการจัดการเรียนรู้
หรือประสบการณ์ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 
 
1. รางวัลเหรีญทอง กิจกรรมการถอดบทเรียน
สำหรับครู “เนินสันติต้นแบบทำความดีวิถี
ลูกเสือ สพฐ” 
2. ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี 
2564 ประเภท ครูผู้สอน 
 
 
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน สำหรับ
ครูผู้สอนภาษาไทย การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่าน
ออกเขียนได้ทุกคน” เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 
 
รางวัลเหรียญทอง นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน 
การเขียน สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย การ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 
2564 
 
รางวัลเหรียญเงิน นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน 
การเขียน สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย การ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 
2564 
 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ภาคใต้  ประจำปีการศึกษา 2564 ด้าน

 
สพป.ชพ.1 
 
 
 
 
 
สพป.ชพ.1 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ชุมพร 
 
 
 
 
 
สพป.ชพ.1 
 
 
 
 
 
 
สพป.ชพ.1 
 
 
 
 
 
 
สพป.ชพ.1 
 



35 

 

 
 

 
 
 
 
 
8. นางสาวศิริวรรณ  วรรณนิยม 
9. นางสาวสิริวรรณาดา อยู่เอี่ยม 
10. นางสาวสุพิชญา  สง่า 
11. นางสาวพรหมพิทักษ์ ลักษณะกุล 
12. นางสาววิมลมาส  น้อยมุข 
13. นางสาวอัจฉรา   ม่วงหมั่นกิจ 
14. นางสาวปัทติมา  ปรีชา 
15. นางสาวอิสรีย์ ภักดีภัสร์สกุล 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 
รางวัลการประกวด “เทคนิคการจัดการเรียนรู้
หรือประสบการณ์ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 
 
 
 

 
 
 
 
 
สพป.ชพ.1 
 
 
 
 
 

นักเรียน (ระบุช่ือ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ตารางที่ ๗ สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 

1. รางวัลชนะเลิศ Best Practice การจัดการ
เรียนการสอนส่ือมวลชนศึกษา 
2. โรงเรียนคาร์บอนต่ำ 

มูลนิธิไทยรัฐ 
 
การไฟฟ้า ฯ 

ผู้บริหาร  
นางสาวเสาวณี  เกล้ียงอักษร 

 
รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดชุมพร 
ประจำปี 2563 

 
สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

ครู  
นางสาวปัทติมา  ปรีชา 
 
 
 

 
รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๓ 
ระดับเขตตรวจราชการท่ี ๕ รางวัลระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ ระดับทอง 

 
เขตตรวจราชการท่ี ๕ 
 

1. น.ส.สรัญญา  พราหมณี 
2. นางสาวปัทติมา  ปรีชา 
3. นายปุณณศิลป์  สายจันทร์ 

รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการ
เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบ้ือง
พระยุคลบาท 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
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4. นางสาวสิริวรรณาดา อยู่เอี่ยม 
5. นางสาวภัทราวดี  ปุนจุบัน 
6. นางสาวสุพิชญา  สง่า 
7. นางจิรายุ  พรหมเจริญ 
8. นางสาวพินิดา  ศิริมาสกุล 
9. นางวันเพญ็  ศรีสุวรรณ 
10. นางสถาพร  บุญช่วย 
11. นางสาววริษฐา  สุวรรณรักษา 
12. นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์ 
13. นางสาวปาริยา  รับไทรทอง 
14. นางสาวศิริวรรณ  วรรณนิยม 
15. นางสาวศิริณา  ขันชุลี 
16. นางสาวพรหมพิทักษ์ ลักษณะกุล 
17. นางภรพิมล   อินทรสุภา 
18. นางสาวปาวิตรา เสริฐพันนึก 
19. นางสาวสรัญญา  พราหมณี 
20. นางจันทนา   สวัสด์ิละคร 
21. นางสาวกันยารัตน์ พรหมพิชัย 
22. นางสมจิตร  พลยมมา 
23. นางสาวยุพาวรรณ  แก้วนิ่ม 
24. น.ส.สรัญญา  พราหมณี 
25. น.ส.ยุพา ประดับเพ็ชร 
26. นางกรนิภา  สังศรีสุข 
27. นางสาวปาริยา  รับไทรทอง 
28. นางวันเพญ็  ศรีสุวรรณ 
29. นางสาวสุพิชญา  สง่า 
30. นางพรภิมล  อินทรสุภา 
31. นางสถาพร  บุญช่วย 
32. นางสาวพรหมพิทักษ์ ลักษณะกุล 
33. นายนัฐพร  สมบุญ 
34. นางสาวยุพาวรรณ  แก้วนิ่ม 
35. นางนุชรินทร์  ธรมีฤทธิ์ 
36. นายรุ่งรัตน์  วนิสัน 
37. นางสาวภัทราวดี  ปุนจุบัน 
38. นางสาววิมลมาส  น้อยมุข 
39. นางสาวปัทติมา  ปรีชา 
40. นางสาวสุดารัตน์   พงษ์ทวี 
41. นายปุณณศิลป์  สายจันทร์ 
42. นางสาวสิริวรรณาดา อยู่เอ่ียม 

เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ. 
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43. น.ส.กันยารัตน์  พรหมพิชัย 
44. นางสาวพรทิวา  สุขหญีต 
45. นางสาวสุดารัตน์   พงษ์ทวี 

โรงเรียนคาร์บอนต่ำ การไฟฟ้า ฯ 

46. นางสาวภัทราวดี  ปุณจุบัน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 สนง.ลูกเสือ 
 รางวัลการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ประเภท 
ครูผู้สอน 

สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

47. นางสาววริษฐา  สุวรรณรักษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 สนง.ลูกเสือ 
48. นายปุณณศิลป์  สายจันทร์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 10 ประจำปี
การศึกษา 2563 ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอนยอด
เย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สพป. ชพ. 1 

 

รางวัลเหรียญทอง การนำเสนอผลงาน
นวัตกรรม 1 ครูดี 1 นวัตกรรมการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ งานเสวนาวิชาการ “เปิด
บ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN 1”  

สพป. ชพ. 1 

รางวัลเกียรติบัตร โครงการประกวดวาดภาพ 
MY BEST MOM “แม่ท่ีดีท่ีสุดของฉันเป็น
อย่างไร” 
ประจำปี 2563 

คณะปวงชนชาวไทยเพื่อ
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บริษัท
เมืองเศรษฐกิจพอเพียง
จำกัด 

รางวัลเกียรติบัตร การแข่งขันสร้างสรรค์
จินตนาการผ่านศิลปะ ระดับภูมิภาค 
โครงการ กล้าใหม่..ใฝ่รู้ ปี 2563 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 และรางวัลเกียรติ
บัตร  การประกวดวาดภาพ 
เนื่องวันพยาบาลโลก 2563 

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล
และสุขภาพอนามัย สถา
กาชาด 

รางวัลประกาศนียบัตร การประกวดวาดภาพ
ระบายสี ระดับประถมปลาย 
โครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิค ( Thai Klds Flght 
Covid) 2563 

มูลนิธิเอสชีจี และมูลนิธิธรร
มาภิบาลทางการแพทย์ 

รางวัลเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดวาด
ภาพระบายสีในหัวข้อ เด็กไทย ใส่ใจรักษ์โลก 
ในโครงการ ”แต้มสี เติมฝัน ใส่ใจรักษ์โลก” ปี 
3 /2563 

มูลนิธิปันปัญญา 

รางวัลชมเชย โตรงการประกวดภาพ กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร 
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“ฝนหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด”จิตรกรรม 
ประจำปี 2563 
รางวัล pentel Award 
การประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งท่ี 50  ณ 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

บริษัทเพนเทล ประเทศไทย
(จำกัด) 

49. นายรุ่งรัตน์  วนิสัน รางวัลเกียรติบัตร โครงการประกวดวาดภาพ 
MY BEST MOM 
“แม่ท่ีดีท่ีสุดของฉันเป็นอย่างไร” 
ประจำปี 2563 

คณะปวงชนชาวไทยเพื่อ
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บริษัท
เมืองเศรษฐกิจพองเพียง
จำกัด 

รางวัลเกียรติบัตร การแข่งขันสร้างสรรค์
จินตนาการผ่านศิลปะ ระดับภูมิภาค 
โครงการ กล้าใหม่..ใฝ่รู้ ปี 2563 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 และรางวัลเกียรติ
บัตร  การประกวดวาดภาพ 
เนื่องวันพยาบาลโลก 2563 

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล
และสุขภาพอนามัย สถา
กาชาด 

รางวัลประกาศนียบัตร การประกวดวาดภาพ
ระบายสี ระดับประถมปลาย 
โครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิค ( Thai Klds Flght 
Covid) 2563 

มูลนิธิเอสชีจี และมูลนิธิธรร
มาภิบาลทางการแพทย์ 

รางวัลเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดวาด
ภาพระบายสีในหัวข้อ เด็กไทย ใส่ใจรักษ์โลก 
ในโครงการ ”แต้มสี เติมฝัน ใส่ใจรักษ์โลก”      
ปี 3 /2563 

มูลนิธิปันปัญญา 

รางวัลชมเชย โตรงการประกวดภาพ 
“ฝนหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด”จิตรกรรม 
ประจำปี 2563 

กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร 

รางวัล pentel Award 
การประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งท่ี 50  ณ 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

บริษัทเพนเทล ประเทศไทย
(จำกัด) 

นักเรียน 
1. เด็กหญิงธนัชญา  พู่วณิชย์ 
2. เด็กหญิงพชรมน  จันทวงค์ 
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  รอดคง 
4. เด็กหญิงกัญญภัค  จักรหวัด 
5. เด็กหญิงกีรัตยา  ปราชณ์นคร 
6. เด็กหญิงพิมพ์ศา  จันทร์วิเชียร 
7. เด็กหญิงกลมชนก  แดงดำรง 
8. เด็กชายณัฐศักดิ์  คงแท่น 

 
รางวัลเกียรติบัตร ระดับชาติ  โครงการ
ประกวดวาดภาพ MY BEST MOM  “แม่ท่ีดี
ท่ีสุดของฉันเป็นอย่างไร”  ประจำปี 2563 

 
คณะปวงชนชาวไทยเพื่อ
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บริษัท
เมืองเศรษฐกิจพองเพียง
จำกัด 
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9. เด็กชายกฤตภาส  คงสถิต 
10. เด็กหญิงอรวรา  พงษ์ทว ี
11. เด็กหญิงพิชชานันท์  ทับทวี 
12. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ทองเทพ 
13. เด็กหญิงชัญญานชุ  คล้ายมณ ี
14. เด็กหญิงชุติญาภัค  มานิช 
15. เด็กหญิงฐิติรัตน์   พันธิ์รุณ 
16. เด็กหญิงรินรดา  อินทรช่วย 
17. เด็กหญิงปัทมาศ  ประโยชน์ดี 
18. เด็กหญิงวราภรณ์  มหาวราการ 
19. เด็กหญิงอลิษา  จีนน้อย 
20. เด็กหญิงธัชญา  นครพัฒน ์
21. เด็กหญิงธีรพา  เพ็ชรคีรี 
22. เด็กหญิงนฤพัชร บุญรัตนไพโรจน์ 
23. เด็กหญิงกัลป์ยกร  สลีสองสม 
24. เด็กหญิงกมลชนก  ชัยสุวิรัตน ์
25. เด็กหญิงกฤตพร  จุ้ยนวล 
26. เด็กชายธีธัช  กรีไกรนุช 
27. เด็กชายธีธัช  กรีไกรนุช 
28. เด็กชายศุภวิชญ์  ด้วงนวน 
29. เด็กชายอภิชัย  จันทร์สวัสด์ิ 
30. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ลือชัย 

รางวัลเกียรติบัตร การแข่งขันสร้างสรรค์
จินตนาการผ่านศิลปะ ระดับภูมิภาค โครงการ 
กล้าใหม่..ใฝ่รู้ ปี 2563  ณ  โรงแรมบรรจง 
จังหวัดสุราษฎธานี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน) 

31. เด็กหญิงฐิติรัตน์   พันธิ์รุณ   รางวัลการประกวดวาดภาพ  ระดับชาติ เนื่อง
วันพยาบาลโลก 2563 

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล
และสุขภาพอนามัย สถา
กาชาด 

32. เด็กหญิงณัฐกมล  มาศพงษ์ 
33. เด็กหญิงอรกานต์  สำมณี 
34. เด็กหญิงณิตยา  นพคุณ 
35. เด็กหญิงญาณนิศา  ใจทับทิม 
36. เด็กชายธัช  กรีไกรนุช 
37. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ทองเทพ 
38. เด็กหญิงปัทมาศ  ประโยชน์ดี 
39. เด็กชายอภิชัย  จันทร์สวัสด์ิ 
40. เด็กหญิงกฤตพร  จุ้ยนวล 
41. เด็กหญิงอลิษา  จีนน้อย 
42. เด็กหญิงธีรพา  เพ็ชรคีรี 
43. เด็กชายธีรเชษฐ์ รุ่งหกิจติยากรณ ์
44. เด็กหญิงชุติญาภัค  มานิช 

รางวัลเกียรติบัตร การประกวดวาดภาพ  
ระดับชาติ เนื่องวันพยาบาลโลก 2563 

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล
และสุขภาพอนามัย สถา
กาชาด 
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45. เด็กหญิงธัชญา  นครพัฒน ์
46. เด็กหญิงอรวรา พงษ์ทว ี
47. เด็กหญิงภัทราพร วิชัยดิษฐ์ 
48. เด็กหญิงอาภัสรา  พงศ์พิรุฬห ์
49. เด็กหญิงนริศรา  ภูนิคม 
50. เด็กหญิงอรนลิน  พลเจริญ 
51. เด็กหญิงภัณฑิรา ภักดีศรี 
52. เด็กชายศตวรรษ บรรพต 

รางวัลประกาศนียบัตร การประกวดวาดภาพ
ระบายสี ระดับประถมปลาย ระดับชาติ 
โครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิค ( Thai kdls Flght 
Covid) 2563 

มูลนิธิเอสชีจี และมูลนิธิธรร
มาภิบาลทางการแพทย์ 

53. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พัฒนสิงห ์
54. เด็กหญิงณิตยา  นพคุณ 
55. เด็กชายชวกร สงแสง 
56. เด็กหญิงณัฐกมล  มาศพงษ์ 
57. เด็กหญิงปารณีย์  พนัสนาชี 
58. เด็กหญิงอลิษา น้อยจีน 
59. เด็กหญิงธีรพา  เพ็ชรคีรี 
60. เด็กหญิงชุติญาภัค มานิช 
61. เด็กหญิงนฤพัชร รัตนไพโรจน์ 
62. เด็กหญิงวราภรณ์  มหาวรการ 

รางวัลเกียรติบัตร กิจกรรมการประกวดวาด
ภาพระบายสี ระดับชาติ ในหัวข้อ เด็กไทย ใส่
ใจรักษ์โลก ในโครงการ ”แต้มสี เติมฝัน ใส่ใจ
รักษ์โลก” ปี 3 /2563 

มูลนิธิปันปัญญา 

63. เด็กหญิงธีรพา เพ็ชรคีรี รางวัลชมเชย โครงการประกวดภาพ ระดับชาติ 
“ฝนหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด”จิตรกรรม 
ประจำปี 2563 

กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร 

64. เด็กหญิงปัทมาศ  ประโยชน์ดี รางวัล pentel Award  ระดับนานาชาติ 
การประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งท่ี 50 ณ 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

บริษัทเพนเทล ประเทศไทย
(จำกัด) 
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๒.๑.๔ ผลการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564 2568) 
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- ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
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๒. การศึกษาสถานภาพสถานศึกษา 

การศึกษาสถานภาพเป็นการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งนั้นๆ เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การประเมินสภาพว่าเป็นอย่างไร และควรพัฒนาไปในทิศทางใด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็นการสำรวจหา
ขีดความสามารถเพื่อใช้ในการวางแผน สำหรับข้ันตอนการศึกษาสถานภาพ มีดังนี้ 

 ๒.๑ วิเคราะห์ภารกิจและผลผลิตหลัก 
 ๒.๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม(ภายใน,ภายนอก) 
 ๒.๓ ประเมินสถานภาพสถานศึกษา 
 ๒.๔ ทิศทางของสถานศึกษา 
 ๒.๕ กำหนดกลยุทธ์ 

 ๒.1 การวิเคราะห์ภารกิจและผลผลิตหลัก 

การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้นำข้อมูลจาก
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ข้อเสนอแนะในรายงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาดำเนินการวางแผน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะปรากฏในแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ซึ่งผลการวิเคราะห์
สถานภาพของสถานศึกษา ณ ปัจจุบันพอสรุป ได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนการประเมินสถานภาพของโรงเรียน 

การประเมินสถานภาพของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้อาศัยหลักการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้มีส่วนได้เสีย
ต่างๆ ร่วมกัน เสนอแนะ โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาความสำคัญของทุกประเด็นในแต่ละปัจจัย (๒S๔M/STEP) เพื่อ
พิจารณาว่า แต่ละประเด็นมีผลกระทบกับโรงเรียนมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาประเด็นต่างๆ 
ร่วมกันก่อนท่ีจะประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีผลต่อโรงเรียน 

๒) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละคนให้คะแนนผลกระทบท้ังท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรค สำหรับสภาพแวดล้อม
ภายนอก และท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน สำหรับสภาพแวดล้อมภายใน โดยถ้ามีผลกระทบ มากท่ีสุดให้คะแนน
เต็ม ๕ และถ้ามีผลกระทบน้อยให้คะแนนเท่ากับ ๑ ตามเกณฑ์ดังนี้ 

คะแนน ๑ หมายถึงประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนน้อยท่ีสุด 
คะแนน ๒ หมายถึงประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนน้อย 
คะแนน ๓ หมายถึงประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนปานกลาง 
คะแนน ๔ หมายถึงประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนมาก 
คะแนน ๕ หมายถึงประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนมากท่ีสุด 
๓) หาคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยแต่ละด้าน โดยแยกปัจจัยที่เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน สำหรับปัจจัย  

แวดล้อมภายใน และโอกาสหรืออุปสรรค สำหรับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
๔) สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน 
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๕) วาดวงรีแทนไข่ขาว โดยให้ทิศทางไปในทิศทางเดียวกับไข่แดง โดยเส้นขอบไข่ขาวไม่เกิน ส่ีเหล่ียม
ท่ีกำหนดขอบเขต 
  
 
2.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพของสถานศึกษาในปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพท่ีต้องการในอนาคต SWOT 
เป็นตัวย่อท่ีมีความหมายดังนี้  

S   ย่อมาจาก  Strengths     หมายถึง จุดแข็ง (ข้อได้เปรียบ)  
W   ย่อมาจาก  Weaknesses   หมายถึง จุดอ่อน (ข้อเสียเปรียบ) 
O   ย่อมาจาก  Opportunities หมายถึง โอกาส (ปัจจัยท่ีจะส่งผลให้สามารถดำเนินการได้) 
T   ย่อมาจาก  Threats      หมายถึง อุปสรรค (ปัจจัยท่ีคุกคามการดำเนินงาน)  
 
ตารางที่ ๙ ปัจจัยของสภาพแวดล้อม 

สภาพแวดล้อมภายใน (7S) สภาพแวดล้อมภายนอก (C-PEST) 
1. โครงสร้างของสถานศึกษา (Structure) 
2. ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy) 
3. ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน(Systems) 
4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style) 
5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (Staff) 
6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน (Skills) 
7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน  
8. (Shared Values) 

1. ด้านพฤติกรรมลูกค้า  
2. (Customer Behaviors/Competitors Factors) 
3. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal 

Factors) 
4. ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) 
5. ด้านสังคม – วัฒนธรรม (Social – cultural Factors) 
6. ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) 

วิเคราะห์  ระบุสถานการณ์ 
จุดอ่อน (Weaknesses) – จุดแข็ง (Strengths) 

วิเคราะห์  ระบุสถานการณ์ 
โอกาส (Opportunities) – อุปสรรค (Threats) 

 
๒.3 การประเมินสถานภาพสถานศึกษา 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาทางการศึกษา เพื่อศึกษาแนวโน้มการ

พัฒนาการศึกษาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น โดยแนวโน้มการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาทางการศึกษาต้องมีความเป็นไปได้ ในการพัฒนาตามเงื ่อนไข ข้อจำกัดและ
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา ดังนั้น การประเมินสถานภาพสถานศึกษาจะทำให้เราทราบว่า
ปัจจุบันสถานศึกษาเป็นอย่างไร มีปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรค มีปัจจัยจาก
สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนในด้านใด เพื่อท่ีจะเป็นข้อมูลในการจัดวางทิศทางสถานศึกษา 
ในการประเมินจะใช้กระบวนการทางสถิติเป็นเครื ่องมือในการประเมินและนำเสนอการประเมินสภาพ
สถานศึกษา เป็นการเลือกวิธ ีการทำงานอย่างมีทิศทางท่ี เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 

 
การระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม  
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เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกด้วยการประเมินสภาพ แวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้นำจุดแข็ง-จุดอ่อนภายใน
มาเปรียบเทียบกับโอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูว่าสถานศึกษากำลังเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้
สถานการณ์ เช่นนั้น สถานศึกษาควรจะทำอย่างไร โดยทั่วไป ในการวิเคราะห์ SWOT  สถานศึกษาจะอยู่ใน
สถานการณ์ 4 รูปแบบ ดังนี้  

สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส)     
สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พึ่งปรารถนาที่สุด เนื่องจากสถานศึกษาค่อนข้างจะมีหลาย

อย่าง ดังนั้น ผู้บริหารของสถานศึกษาควรกำหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive - Strategy) เพื่อดึง
เอาจุดแข็งท่ีมีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่างๆ ท่ีเปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มท่ี  

สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค)     
สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด เนื่องจากสถานศึกษากำลังเผชิญอยู่กับอุปสรรค

จากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ดังนั้น ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือกลยุทธ์ การต้ังรับ
หรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรค ต่างๆที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการท่ีจะทำให้สถานศึกษาเกิดความสูญเสียท่ีน้อยท่ีสุด  

สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส)     
สถานการณ์สถานศึกษามีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัด

อยู่ตรงท่ีมีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยู่ หลายอย่างเช่นกัน ดังนั้น ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว
(Turnaround-Oriented Strategy) เพื่อจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวย
โอกาสต่างๆท่ีเปิดให้ 

สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค)      
สถานการณ์นี ้เกิดขึ ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอื ้ออำนวยต่อการดำเนินงาน แต่ตัว

สถานศึกษามีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้นแทนที่จะรอจนกระทั่งสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว หรือขยายขอบข่ายกิจการ(diversification 
Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่นๆ แทน  

 

การวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสนัติ) 
๑) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Environment) 

๑.๑) โครงสร้างของสถานศึกษา (S1) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมีความ 
ชัดเจน เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

๒. มีการกระจายอำนาจแบ่งงานตามความถนัด ทำ
ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

๓. มีความสัมพันธ์และวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี 

๑. การแบ่งงานไม่ชัดเจน ไม่ท่ัวถึงครอบคลุมครูทุก
คน 

๒. การนิเทศ ติดตามงานตามระบบ PDCA ไม่
สม่ำเสมอ ไม่เป็นปัจจุบัน 
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๔. นโยบายของ สพฐ. และ สพป.ชพ. 1 ส่งเสริมให้
บุคลากร มีความรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕. โรงเร ียนมีระบบการบริหารจ ัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

 

๑.๒) ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (S2) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
และเป้าหมายที่ชัดเจน และสอดคล้องกับแนวทาง
ของกระทรวงศึกษาธิการและเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับการ
วิเคราะห์ SWOT 

๒. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายไม่สอดคล้องกัน 
และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๓. ขาดการสื่อสารในการทำงาน ทำให้การทำงาน
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
๑.๓) ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน(S3) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการ

ปฏิบัติงานชัดเจน 
๒. สถานศึกษามีการใช้ระบบ ICT ในการปฏิบัติงาน

และการติดต่อ ส่ือสาร 
๓. สถานศึกษามีการประสานกับหน่วยงานอื่นและ

ชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน 

๑. กฎระ เบ ี ยบท ี ่ ก ำหนด ไม ่ สอดคล ้ อ ง กั บ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

๒. การใช้ระบบ ICT ไม่เต็มตามศักยภาพ มีอุปกรณ์
ไม่เพียงพอ 

 
 
๑.๔) ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (S4) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. ผู ้บร ิหารกระจายอำนาจในการบริหารงาน 

มอบหมายงานบุคลากรตามความถนัดและ
เหมาะสม 

๒. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีในการทำงาน 

๑. การจัดสรรทรัพยากรไม่เพียงพอ 
๒. การนิเทศ ติดตามแต่ะฝ่ายไม่ต่อเนื่อง 

 
๑.๕) ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (S5) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
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๑. ครูมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

๒. ครูมีความรู้ ความสามารถตรงตามวิชาเอก 

๑. ครูขาดจิตสำนึกในงานส่วนรวม 
๒. การกระจายงาน รับผิดชอบในหน้าที ่ ไม่เท่า

เทียมกัน 
๓. บุคลากรบางส่วนขาดประสบการณ์ในการสอน 

เนื่องจากอายุงานน้อย 

 
 

๑.๖) ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน (S6) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. บุคลากรมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน 

๒. บุคลากรมีความสามัคคีในหมู่คณะ 

๑. ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม ทำให้เกิดความเบื่อ
หน่าย ขาดแรงจูงใจ 

๒. บุคลากรบางส่วน ขาดความรู้ ความชำนาญด้าน 
ICT 

 
 

๑.๖) ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (S7) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ครูมีจรรยา บรรณในวิชาชีพครู 1.  ครูปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มตามศักยภาพเนื่องจาก
ขาดความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง 

 
๒) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Environment) 

๒.๑) ด้านพฤติกรรมลูกค้า (C) 
โอกาส อุปสรรค 

๑. ผู้ปกครองให้การยอมรับ ส่งบุตรหลานเข้าเรยีน
และยกย่องเป็นโรงเรียนยอดนิยมในอำเภอ 

๒. ผู้นำชุมชน กรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอน 

๑. ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการร่วมกิจกรรม 
๒. นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ

จากครอบครัว 

 
๒.๒) ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 

โอกาส อุปสรรค 
โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาย นอกในการพัฒนาการ ศึกษา 

 

๑. มีการเปลี่ยน แปลงนโยบายบ่อย จึงทำให้การ
พัฒนาการ ศึกษาด้านต่างๆไม่ต่อเนื่อง 

๒. ทรัพยากรมีจำกัด 
๓. ขาดการมีส ่วนร ่วมขององค์การบร ิหารส ่วน

ตำบลท้องถิ่น 



54 

 

 
 

 
๒.๓) ด้านเศรษฐกิจ (E) 

โอกาส อุปสรรค 
๑. คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพและท่ีดินทำกินเป็น

กรรมสิทธิ์ของตนเอง 
๒. เศรษฐกิจในชุมชนดีเอื้อประโยชน์ในการพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียน 
๓. โรงเร ียนได้ร ับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอก/ชุมชน เช่น มูลนิธิไทยรัฐ เทศบาล 
เป็นต้น 

๑. เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยู่ในช่วงชะลอ
ตัว ส่งผลกระทบต่อชุมชนและโรงเรียน 

๒. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ทำให้รายได้
ของผู้ปกครองลดลง 

๓. ผู้ปกครองมีราย ได้น้อย ค่าครองชีพสูง 
๔. ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำ

ให้มีรายได้ไม่แน่นอน 
 

๒.๔) ด้านสังคม – วัฒนธรรม (S) 
โอกาส อุปสรรค 

๑. ชุมชนมีความรัก พึ่งพาอาศัยกันและร่วมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

๒. ได้ร ับความร่วมมือจากชุมชน เฝ้าระวังและ
ช่วยเหลือ 

๑. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียน 
๒. มีส่ือยั่วยุ เช่น ร้านเกมส์ การใช้โทรศัพท์มือถือ 
๓. ส่ิงแวดล้อมรอบโรงเรียนมีความเส่ียงเรื่องยาเสพ

ติด 

 
๒.5) ด้านเทคโนโลยี (T) 

โอกาส อุปสรรค 
โรงเรียนมีระบบ IT ที่ทันสมัย ได้รับการสนับ สนุ
นจากชุมชน องค์กร หน่วย งานอื่นอย่างเต็มท่ี 

1. ส่ือ อุปกรณ์  
2. ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนและ
บุคลากร 
3. นักเรียนบางส่วนขาดอุปกรณ์/สัญญาณ 

 
 ตาราง ๑๐ ตารางกำหนดน้ำหนักปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน น้ำหนัก 
S1 โครงสร้างของสถานศึกษา (Structure) 0.15 
S2 ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy) 0.15 
S3 ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน(Systems) 0.10 
S4 ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style) 0.10 
S5 ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (Staff) 0.20 
S6 ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน (Skills) 0.15 
S7 ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน  0.15 

น้ำหนักรวม 1 
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 ตาราง ๑๑ การกำหนดน้ำหนักปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก น้ำหนัก 
C ด้านพฤติกรรมลูกค้า (Customer Behaviors/Competitors Factors) 0.30 
P ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) 0.20 
E ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) 0.15 
S ด้านสังคม – วัฒนธรรม (Social – cultural Factors) 0.20 
T ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) 0.15 

น้ำหนักรวม ๑ 
 
สถานภาพของโรงเรียน 

ผลจากการวิเคราะห์สถานภาพแวดล้อมของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ดำเนินการโดยจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน ได้นำผลจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการไปดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัจจบุัน
ปัญหา และความต้องการของโรงเรียน ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น ๓ ประเด็น คือ 

๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
๓. การประเมินสถานภาพของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ตาราง ๑๒ แสดงค่าน้ำหนักคะแนนเฉล่ียปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (๒S๔M) 

(1) 
รายการปัจจัยสภาพแวดล้อม

ภายใน 

(2) 
น้ำหนัก 

(3)  
คะแนนเฉล่ีย  
(5 ระดับ) 

(4) 
 คะแนนเฉล่ีย * 

น้ำหนัก 

(5) 
สรุปผล 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1: ด้านโครงสร้าง (Structure) 0.15 4 2 0.60 0.30 +0.30 

S2: ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
(Strategy) 

0.15 5 2 0.75 0.30 +0.45 

S3: ด้านระบบในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน (Systems) 

0.10 4 1 0.40 0.10 +0.30 

S4: ด้านแบบแผนหรือ
พฤติกรรมในการบริหารจัดการ 
(Style) 

0.10 5 2 0.50 0.20 +0.30 

S5: ด้านบุคลากร/สมาชิกใน
หน่วยงาน (Staff) 

0.20 5 2 1.00 0.40 +0.60 

S6: ด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของหน่วยงาน 
(Skills) 

0.15 5 1 0.75 0.15 +0.60 
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S7: ด้านค่านิยมร่วมกันของ
สมาชิกในหน่วยงาน(Shared 
Values) 

0.15 5 1 0.75 0.15 +0.60 

เฉลี่ยปัจจัยภายใน +0.68 -0.23 
 

สรุปปัจจัยภายใน +0.45 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนคณะทำงานได้ดำเนินการพิจารณาจากจุดแข็ง  และ
จุดอ่อนซึ่งได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติงานโดยมีปัจจัยท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 7 ปัจจัย คือ 

 
 ๑.๑) ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย พบว่าโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมีความ

ชัดเจน เอื ้อต่อการปฏิบัติงานมีการกระจายอำนาจแบ่งงานตามความถนัดทำให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน และมีความสัมพันธ์และวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีแต่ก็มีประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนคือการปฏิบัติงาน บางเรื่อง
ขาดความต่อเนื่อง เกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของหน่วยเหนือ และการดำเนินงานตาม นโยบายซึ่งมีมาก
ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนจึงสามารถสรุปได้ว่าเป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง เนื่องจากโรงเรียนมีการ
จัดการองค์กรโครงสร้างและมีนโยบายการบริหารงานท่ีดี 

 
 ๑.๒) ปัจจัยด้านด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน พบว่าโรงเรียนมีสถานศึกษามีการกำหนด

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจน และสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการและเขตพื้นท่ี
การศึกษา  แต่มีจุดอ่อนอยู่บ้างคือ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ SWOT วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายไม่สอดคล้องกัน และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขาดการส่ือสารในการทำงาน ทำให้การ
ทำงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  แต่โดยรวมสามารถสรุปได้ว่าด้านด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน เป็นจุดแข็งของ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

 
 ๑.๓) ปัจจัยด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน พบว่าโรงเรียนมีกฎระเบียบและ

หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีการใช้ระบบ ICT ในการปฏิบัติงานและการติดต่อ สื่อสาร และมีการ
ประสานกับหน่วยงานอื่นและชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน  แต่มีจุดอ่อนบ้างคือกฎระเบียบท่ีกำหนดไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และการใช้ระบบ ICT ไม่เต็มตามศักยภาพ โดยมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับการใช้งานด้าน
ICT ซึ่งมีความสำคัญในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันของโรงเรียน 
 

 1.4) ปัจจัยด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
โรงเรียนมีการบริหารแบบกระจายอำนาจในการบริหารงาน มอบหมายงานบุคลากรตามความถนัดและเหมาะสม
ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีในการทำงาน   แต่มีจุดอ่อนคือการจัดสรรทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และการ
นิเทศ ติดตามแต่ละฝ่ายไม่ต่อเนื่อง แต่โดยรวมสามารถสรุปได้ว่าด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหาร
จัดการ เป็นจุดแข็งของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)  

 
 1.5) ปัจจัยด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน พบว่าบุคลากรมีความเข้มแข็ง ทุ่มเทการ

ทำงานให้กับทุกภารกิจของโรงเรียนมีจำนวนของครูเพียงพอกับจำนวนนักเรียนและการบริหารจัดการครูมีความ
ตื่นตัวและกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ครูมีการทำงาน
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ร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ครูมีความรู้ ความสามารถตรงตามวิชาเอก แต่ก็พบว่าบุคลากรยังขาด
จิตสำนึกในการทำงานส่วนรวม การกระจายงานรับผิดชอบในหน้าที่ ไม่เท่าเทียมกัน บุคลากรบางส่วนขาด
ประสบการณ์ในการสอน เนื่องจากอายุงานน้อย บางส่วนยังขาดความเช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เกิดประโยชน์และไม่มีนักการภารโรงท่ีทำหน้าท่ีในการดูแล ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
แต่ปัจจัยด้านบุคลากรก็ถือว่าเป็นจุดแข็งท่ีมีความสำคัญของโรงเรียน 

 1.6) ปัจจัยด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน  จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน มีความสามัคคีในหมู่คณะ ทุ่มเทการทำงาน
ให้กับทุกภารกิจของโรงเรียน   แต่บุคลากรยังใช้วิธีการสอนแบบเดิม ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความชำนาญด้าน ICT  

 
 1.7) ปัจจัยด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน   จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า 

บุคคลากรครูมีจรรยา บรรณในวิชาชีพครู แต่ก็ยังพบว่า บุคลาการครูปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มตามศักยภาพ
เนื่องจากขาดความรู้ ความสามารถเฉพาะทางในหน้าท่ีท่ีได้รับเพิ่ม นอกเหนือจากการการจัดการสอน 

 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามปัจจัยทั้ง 7 ประเด็นดังกล่าวข้างต้นสรุปในภาพรวมได้ ว่า

ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวเป็นปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งของโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการพัฒนาโดยการให้บริการด้านการศึกษาของ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) มีการจัดระบบ  ด้านโครงสร้างและนโยบาย ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน   
ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ  มีบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน ที่ด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของหน่วยงาน และมีค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน  แต่ประสบปัญหาในประเด็นที่ว่า 
ระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน การใช้ระบบ ICT ไม่เต็มตามศักยภาพ ซึ่งมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับการใช้
งานด้าน ICT ซึ่งมีความสำคัญในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันของโรงเรียน 

 
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ตาราง ๑๓ สรุปผลการวิเคราะห์การประเมินสถานภาพขององค์กร 
(1) 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก 

(2) 
น้ำหนัก 

(3)  
คะแนนเฉล่ีย  
(5 ระดับ) 

(4) 
 คะแนนเฉล่ีย * 

น้ำหนัก 

(5) 
สรุปผล 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

C : ด้านพฤติกรรมลูกค้า 
(Customer Behaviors / 
Competitors Factors) 

0.30 4 2 1.20 0.60 +0.60 

P : ด้านการเมืองและ
กฎหมาย (Political and 
Legal Factors) 

0.20 4 2 0.80 0.40 +0.40 
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(1) 
รายการปัจจัยสภาพแวดล้อม

ภายนอก 

(2) 
น้ำหนัก 

(3)  
คะแนนเฉล่ีย  
(5 ระดับ) 

(4) 
 คะแนนเฉล่ีย * 

น้ำหนัก 

(5) 
สรุปผล 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

E : ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic Factors) 

0.15 4 1 0.60 0.15 +0.45 

S : ด้านสังคม – วัฒนธรรม 
(Social – cultural 
Factors) 

0.20 5 2 1.00 0.40 +0.60 

T : ด้านเทคโนโลยี 
(Technological Factors) 

0.15 4 2 0.60 0.30 +0.30 

เฉล่ียปัจจัยภายนอก +0.84 -0.37 
 

สรุปปัจจัยภายนอก +0.47 
 

    
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน โดยจำแนกปัจจัยในการวิเคราะห์ ๔ ปัจจัย คือ 
 2.1) ปัจจัยด้านพฤติกรรมลูกค้า เนื่องจากผู้ปกครองให้การยอมรับในการส่งบุตรหลานเข้า

เรียนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) และจึงส่งให้โรงเรียนได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนยอดนิยม
ในอำเภอ และผู้นำชุมชน รวมถึงกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน แต่ก็ยังมีปัจจัยท่ี
ส่งผลกระทบกับโรงเรียนผู้ปกครองไม่มีเวลาในการร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเนื่องจากต้องเร่งรีบในการประกอบ
อาชีพ นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอจากครอบครัว   

 
2.2) ด้านการเมืองและกฎหมาย จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนา

ทางด้านการศึกษาของ โรงเรียนแม้ว่าการปรับเปล่ียนคณะรัฐมนตรีบ่อย ๆ ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง รวมการ
ประสานราชการ และความซ้ำซ้อนในการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อสนองนโยบายของหลาย ๆ หน่วยงาน ท่ีกระทบ
ต่อเวลา เรียน ระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ทำให้ครูเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน เพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ การเมืองท้องถิ่นส่งผลกระทบต่อบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน แต่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น  
 

 ๒.๓) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าเป็นปัจจัยท่ียังคงเอื้อต่อการพัฒนาและ
การให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียนเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐในด้านงบประมาณ  
และชุมชน รวมถึง โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น มูลนิธิไทยรัฐ เทศบาล เป็นต้นมี
ความเปน็อยู่แบบพอเพียง มีรายได้พอเล้ียงตัว 

 ๒.๔) ปัจจัยด้านสังคม – วัฒนธรรม  เนื่องจากคนในชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีสูง พร้อมท้ังชุมชนมีความเข้มแข็ง ยินดีให้การสนับสนุนภารกิจของโรงเรียน และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมี
ความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการถ่ายทอดให้กับนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาเป็นจุดเด่นของ
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โรงเรียนได้ แต่ก็ยังมีปัจจัยท่ีส่งผลกระทบกับโรงเรียน คือสถานท่ีต้ังของโรงเรียนอยู่ใกล้ตัวอำเภอ มีผลกระทบต่อ
จำนวนนักเรียนในโรงเรียนและปัญหาการย้ายถิ ่นของผู้ปกครอง ทำให้นักเรียนเรียนไม่ต่อเนื่องส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม
เอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

 
๒.5) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและการ

ให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียน เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านความพร้อมของ
โรงเรียน ชุมชนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นผลดีต่อการศึกษาของบุตรหลาน และการติดต่อประสานกับโรงเรียน 
ทำให้มีการเรียนรู้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆท่ีทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์  แม้ว่าส่ือ อุปกรณ์ ของโรงเรียนไม่
เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนและบุคลากร นักเรียนบางส่วนขาดอุปกรณ์/สัญญาณในการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมและติดต่อส่ือสาร ในยุคปัจจุบัน รวมทั้งผู้ปกครองบางส่วนยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
แต่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น 

 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามปัจจัยท้ัง 5 ประเด็นดังกล่าวข้างต้นสรุปในภาพรวม ได้ว่า

ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวเป็นปัจจัยท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ 
(บ้านเนินสันติ) โรงเรียนมีสภาพสังคมวัฒนธรรมที่ดีงามแข็งแกร่งมีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแหล่งเรียนรู้
และ แหล่งวัฒนธรรม ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและ
งบประมาณ และเนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งผลให้การจัด
การศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างเป็นระบบชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 
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๒.4 กำหนดทิศทาง 
โดยท่ัวไปจะมี 4 ลักษณะ คือ 

1. เอื้อและแข็ง คือ ปัจจัยภายในมีความเข้มแข็ง และปัจจัยภายนอกสร้างโอกาส  เอื้อต่อการ
ดำเนินการ 

2. เอื ้อแต่อ่อน คือ ปัจจัยภายในมีความอ่อนแอ แต่ปัจจัยภายนอกสร้ างโอกาส เอื ้อต่อการ
ดำเนินการ 

3. ไม่เอื้อแต่แข็ง คือ ปัจจัยภายในมีความเข้มแข็ง แต่ปัจจัยภายนอกไม่สร้างโอกาส เป็นอุปสรรค
ต่อการดำเนินการ 

4. ไม่เอื ้อและอ่อน คือปัจจัยภายในมีความอ่อนแอ และปัจจัยภายนอกไม่สร้างโอกาส  เป็น
อุปสรรคต่อการดำเนินการ 

 
ตาราง ๑๔ สรุปผลการวิเคราะห์ประเมินสถานภาพองค์กร 

สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัย สรุปน้ำหนัก
คะแนน 

ปัจจัย สรุป
น้ำหนัก
คะแนน 

S1: ด้านโครงสร้าง (Structure) +0.30 C : ด้านพฤติกรรมลูกค้า (Customer 
Behaviors / Competitors 
Factors) 

+0.60 

S2: ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
(Strategy) 

+0.45 P : ด้านการเมืองและกฎหมาย 
(Political and Legal Factors) 

+0.40 

S3: ด้านระบบในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน (Systems) 

+0.30 E : ด้านเศรษฐกิจ (Economic 
Factors) 

+0.45 

S4: ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมใน
การบริหารจัดการ (Style) 

+0.30 S : ด้านสังคม – วัฒนธรรม (Social 
– cultural Factors) 

+0.60 

S5: ด้านบุคลากร/สมาชิกใน
หน่วยงาน (Staff) 

+0.60 T : ด้านเทคโนโลยี (Technological 
Factors) 

+0.30 

S6: ด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของหน่วยงาน (Skills) 

+0.60 
  

S7: ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิก
ในหน่วยงาน(Shared Values) 

+0.60 
  

S1: ด้านโครงสร้าง (Structure) +0.30   
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๒.5 กำหนดกลยุทธ์ 
สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนจากการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ดังกล่าวข้างต้น สามารถ
ประเมินสถานภาพของโรงเรียนได้อยู่ในลักษณะ “เอื้อและแข็ง” (STAR) กล่าวคือ โรงเรียนมีโอกาสท่ีจะพัฒนา
ภารกิจในการจัดการศึกษาและให้บริการทางการศึกษากับชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ความสามารถของตนเอง และมีการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ ก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีมีประสิทธิภาพการบริหารการจัดการท่ีเป็นระบบชัดเจนและมีคุณภาพ 
ด้านผลผลิตและการให้บริการที่ดีมีชื่อเสียงเป็นจุดแข็ง ในการพัฒนาภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนจากปัจจัย
ภายนอก ซึ่งได้แก่ปัจจัยด้านสังคม และวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย 
ซึ่งมีระเบียบพระราชบัญญัติท่ี เอื้อต่อการดำเนินการ 
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ส่วนที่ ๓ 
ทิศทางของโรงเรียน 

 
วิสัยทัศน์ : VISION 

 ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) เป็นโรงเรียนยอดนิยม สมบูรณ์
แบบตามมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สร้างความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม นำความเป็น
เลิศ สืบสานความเป็นไทย ใช้เทคโนโลยีและส่ือมวลชนศึกษา  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน 
 
พันธกิจ : MISSION 

1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน น้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัย และสุขภาพจิตท่ีดี 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
4. พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีสมรรถนะ ทักษะ ประสบการณ์ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแหล่งการเรียนรู้ใช้ส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เชิดชู
คุณธรรม รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
7. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ : GOAL 

1. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีความรู้ ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
2. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นครูมือ
อาชีพและได้รับการส่งเสริมเข้าสู่วิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
4. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา เป็นท่ียอมรับ
ของชุมชน 
5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
6. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียน ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
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ส่วนที่ ๔ 
กลยุทธ์การจัดการศึกษา (Strategy) 

 
กลยุทธ์ระดับโรงเรียน (Strategy) 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) มีกลยุทธ์หลัก ๕ กลยุทธ์ ดังนี้ 
  
 กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่  2  เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่  3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ ใช้เทคโนโลยีและส่ือมวลชน
ศึกษา  
 กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ใน
การพัฒนาโรงเรียน 
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ส่วนที่ ๕ 
กรอบกลยุทธ์ 
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กรอบกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปี

ฐาน
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
กิจกรรม/โครงการ ทรัพยากร 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 

1. นักเรียนทุกคนมี
ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสารและ
การคิดคำนวณ 

ร้อยละของนักเรียนทุกคนมีแบบ
บันทึกการอ่าน ในการใช้พัฒนาการ
คิดวิเคราะห์จากการอ่านและปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่าน รวมท้ังมีทักษะการ
คิดคำนวณ 

๗๕ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗ ๑. โครงการพัฒนาทักษะการ
อ่าน เขียน การส่ือสาร และ
การคิดคำนวณ 

๒. โครงการเสริมความรู้ยามเช้า 
๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

สู่ประสิทธิภาพ O–NET, NT, 
RT  

๔. โครงการพัฒนาการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน 

๕. โครงการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด 

๖.  

 

2. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและผ่านการประเมิน
ระดับชาติ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๑. โครงการทะเบียนวัดผลและ
ประเมินผล 

๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
สู่ประสิทธิภาพ O–NET, NT, 
RT  
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3. นักเรียนทุกคนเป็นคนดีมี
คุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ ๘๘ ๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมมาภิบาลใน
สถานศึกษา ”ป้องกันการ
ทุจริต” (โรงเรียนสุจริต ) 

๒. โครงการความเป็นพลเมืองดี 
๓. โครงการคุณธรรมนำความรู้

ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
๔. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. 
๕. โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 
๖. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. โครงการออมทรัพย์กับ
ธนาคารโรงเรียน 

8. โครงการแนะแนว 
9. โครงการส่งเสริมพัฒนา

สุนทรียภาพทางศิลปะ 
10. โครงการส่งเสริม

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
และนักเรียนยากจนพิเศษใน
ระดับสถานศึกษา 

11. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
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12. โครงการอาหารกลางวัน 
13. โครงการส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยโรงเรียน 
14. โครงการกีฬาภายในและกีฬา

ภายนอก 
15. โครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
16. โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 

 
กลยุทธ์ที่  2  เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลปี
ฐาน

(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
กิจกรรม/โครงการ ทรัพยากร 

เชิงกลยุทธ์ ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 

๑. บุคลากรในสถานศึกษา
ทุกคน มีทักษะวิชาชีพตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ร้อยละของผู้บริหารและคณะครูมี
ทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

๑. โครงการพัฒนาครูสู่มือ
อาชีพ 

๒. โครงการสร้างขวัญกำลังใจ 
๓. โครงการนิเทศภายในใส่ใจ

การสอน 

 

๒. ผู้บริหารมีการบริหารโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละของผู้บริหารมีการจัดการ
สถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

๑. โครงการพัฒนาหลักสุตรส
ถานศึกษา 

๒. โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพภายใน 

๓. โครงการพัฒนาระบบงาน
ธุรการ 
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๔. โครงการสหกรณ์โรงเรียน 
๕. โครงการสานสัมพันธ์บ้าน

โรงเรียน 
๖. โครงการพัฒนาระบบ

บริหารงานการเงิน บัญชี 
และสินทรัพย์ 

๗. โครงการเรียนรวม 
๘. โครงการสารสนเทศ 
๙. โครงการเสียงตามสาย 

ร้อยละของผู้บริหารและคณะครู มี
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

๑. โครงการสร้างขวัญกำลังใจ 
 

 

๓. สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละของโรงเรียนไทยรัฐวิทยามี
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

๑. โครงการห้องสมุด 3ดี 
๒. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
๓. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และ

แหล่งเรียนรู้ 
๔. โครงการสถานศึกษา

ปลอดภัย 
๕. โครงการห้องเรียนสีเขียว 

 

4. มีการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และดำเนินการตามข้ันตอนการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้
อย่างเป็นระบบ 

ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

๑. โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพภายใน 
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กลยุทธ์ที่  3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปี

ฐาน
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
กิจกรรม/โครงการ ทรัพยากร 

เชิงกลยุทธ์ ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 

1. สถานศึกษาจัดหลักสูตร
ท่ีส่งเสริมความถนัดและ
พัฒนาศักยภาพตามความ
ต้องการของผู้เรียน 

สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีส่งเสริม
ความถนัดและพัฒนาศักยภาพตาม
ความต้องการของผู้เรียน 

๘๐ ๘๓ ๘๖ ๘๙ ๗๒ ๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

 

2. ครูจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายและมีคุณภาพ 

ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๘๐ ๘๓ ๘๖ ๘๙ ๗๒ ๑. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนด้วยกระบวนการวิจัยใน
ช้ันเรียน 

๒. โครงการอัจฉริยะเกษตร
ประณีตในโรงเรียน 

 

3. ครูจัดระบบการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ครูจัดการวัดและประเมินผลอย่าง
หลากหลายและครอบคลุม 

๘๐ ๘๓ ๘๖ ๘๙ ๗๒ ๑. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนด้วยกระบวนการวิจัยใน
ช้ันเรียน 

๒. โครงการทะเบียนวัดผลและ
ประเมินผล 

๓. โครงการห้องเรียนเป็นฐาน
กระบวนการเป็นทุน 

๔. โครงการนิเทศภายในใส่ใจ
การสอน 

๕. โครงการส่งเสริมการสร้างส่ือ
และนวัตกรรมทางการศึกษา 

 



70 

 

 
 

กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เปน็พลเมืองดี มีความรู้ ใช้เทคโนโลยีและสื่อมวลชลศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปี

ฐาน
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
กิจกรรม/โครงการ ทรัพยากร 

เชิงกลยุทธ์ ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 

1. นักเรียนทุกคนมีความ
เป็นพลเมืองดี สามารถใช้
เทคโนโลยี และรอบรู้
ข่าวสารเพื่อผลิตส่ือมวลชน
ศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนมีความเป็น
พลเมืองดี สามารถใช้เทคโนโลยี  
และรอบรู้ข่าวสารเพื่อผลิตส่ือมวลชน
ศึกษา 

๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ ๘๘ ๑. โครงการส่ือมวลชนศึกษา 
๒. โครงการความเป็นพลเมืองดี 
 

 

 
  
กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาโรงเรียน 
 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูลปี
ฐาน

(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
กิจกรรม/โครงการ ทรัพยากร 

เชิงกลยุทธ์ ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 

1. สถานศึกษาสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์อันดี
กับชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาสู่
ความเป็นสากล 

สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนเพื่อใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

๘๐ ๘๓ ๘๖ ๘๙ ๙๒ ๑. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน 

๒. โครงการสานสัมพันธ์บ้านกับ
โรงเรียน 

๓. โครงการสารสนเทศ 
๔. โครงการอัจฉริยะเกษตร

ประณีตในโรงเรียน 
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๕. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๖. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๗. โครงการรักษ์ท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนประสบการณ์
ระหว่างสถานศึกษากับ
เครือข่ายชุมชน 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ทรัพยากร
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่าง
สถานศึกษากับเครือข่ายชุมชน 

๘๐ ๘๓ ๘๖ ๘๙ ๙๒ ๑. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน 

๒. โครงการสานสัมพันธ์บ้านกับ
โรงเรียน 

๓. โครงการรักษ์ท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
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ส่วนที่ ๖ 

โครงการและกิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์ 
 
 เพื่อการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนท่ีวางไว้ จึง
ได้กำหนดโครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  ๑.๑  โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
  ๑.๒  โครงการเสริมความรู้ยามเช้า 
  ๑.๓  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ สู่ประสิทธิภาพ O–NET, NT, RT  
  ๑.๔  โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
  ๑.๕  โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
  ๑.๖  โครงการทะเบียนวัดผลและประเมินผล 
  ๑.๗  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ”ป้องกันการทุจริต” 
(โรงเรียนสุจริต ) 
  ๑.๘  โครงการความเป็นพลเมืองดี 
  ๑.๙  โครงการคุณธรรมนำความรู้ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
  ๑.๑๐. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  ๑.๑๑  โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 
  ๑.๑๒  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑.๑๓  โครงการออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน 
  ๑.๑๔  โครงการแนะแนว 
  ๑.๑๕  โครงการส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะ 
  ๑.๑๖  โครงการส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษในระดับ
สถานศึกษา 
  ๑.๑๗  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  ๑.๑๘  โครงการอาหารกลางวัน 
  ๑.๑๙  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน 
  ๑.๒๐  โครงการกีฬาภายในและกีฬาภายนอก 
  ๑.๒๑  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  ๑.๒๒  โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 

กลยุทธ์ที่  2  เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ  ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้ 
  ๒.๑  โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
  ๒.๒  โครงการสร้างขวัญกำลังใจ 
  ๒.๓  โครงการนิเทศภายในใส่ใจการสอน 
  ๒.๔  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒.๕  โครงการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน 
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  ๒.๖  โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ 
  ๒.๗  โครงการสหกรณ์โรงเรียน 
  ๒.๘  โครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน 
  ๒.๙  โครงการพัฒนาระบบบริหารงานการเงิน บญัชี และสินทรัพย์ 
  ๒.๑๐  โครงการเรียนรวม 
  ๒.๑๑  โครงการสารสนเทศ 
  ๒.๑๒  โครงการเสียงตามสาย 
  ๒.๑๓  โครงการห้องสมุด 3ดี 
  ๒.๑๔  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
  ๒.๑๕  โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู ้
  ๒.๑๖  โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
  ๒.๑๗  โครงการห้องเรียนสีเขียว 
   
   

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ประกอบด้วย
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  ๓.๑  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๓.๒  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 
  ๓.๓  โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน 
  ๓.๔  โครงการทะเบียนวัดผลและประเมินผล 
  ๓.๕  โครงการห้องเรียนเป็นฐานกระบวนการเป็นทุน 
  ๓.๖  โครงการนิเทศภายในใส่ใจการสอน 
  ๓.๗  โครงการส่งเสริมการสร้างส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เปน็พลเมืองดี มีความรู้ ใช้เทคโนโลยีและสื่อมวลชลศึกษา 
ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  ๔.๑  โครงการส่ือมวลชนศึกษา 
  ๔.๒  โครงการความเป็นพลเมืองดี 
 กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในการ
พัฒนาโรงเรียน  ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  ๕.๑  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
  ๕.๒  โครงการสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน 
  ๕.๓  โครงการสารสนเทศ 
  ๕.๔  โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน 
  ๕.๕  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๕.๖  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๕.๗  โครงการรักษ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
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ส่วนที่ ๗ 
แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 

๑. การบริหารแผน 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนนิสันติ) ใช้หลักธรรมาภิบาล “Good Governance” ในการ
บริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงมีองค์ประกอบสำคัญ 6 ประการ ดังน้ี 
 ๑) หลักนิติธรรม คือ การดำเนินการใดๆ จะต้องถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ังต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องเป็นหลักในการดำเนินการในทุกขั้นตอน 
 ๒) หลักคุณธรรม คือ การดำเนินการใดๆ จะต้องคำนึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดี ไม่ทำให้ผู้ท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน 
 ๓) หลักความโปร่งใส คือ การดำเนินการใดๆ จะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
 ๔) หลักความมีส่วนร่วม คือ การดำเนินการใดๆ จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
 ๕) หลักความรับผิดชอบ คือ การดำเนินการใดๆ จะมีผู้ได้รับมอบหมายและต้องมีความรับผิดชอบ 
พร้อมท่ีจะปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป 
 ๖) หลักความคุ้มค่า คือ การดำเนินการใดๆ ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด ดังนั้น ในการ
บริหารจัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒. การกำกับติดตาม 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) กำหนดแนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานในการ
บริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ โดยยึดหลัก PDCA : DEMING CYCLE 
(วงจรคุณภาพ) โดย Dr.Edward W. Deming ดังนี้ 

 ๑) P: PLAN การวางแผนจัดทำโครงการ 
  - วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่ 
  - มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่ 
  - ระยะเวลาดำเนินการท่ีกำหนดไว้เหมาะสมหรือไม่ 
  - งบประมาณท่ีกำหนดเหมาะสมหรือไม่ 
  - มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการหรือไม ่
 ๒) D: DO การกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 
  - มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการหรือไม่ 
  - มีผู้รับผิดชอบดำเนินการได้ตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
  - มีการประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร 
  - สามารถดำเนินการตามระยะเวลาท่ีกำหนดหรือไม่ 
  - สามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
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 ๓) C: CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน 
  - ได้มีการกำหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม ่
  - มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 
  - ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไวห้รือไม ่
  - ปัญหา/จุดอ่อนท่ีพบในการดำเนินการมีหรือไม ่
  - ข้อดี/จุดแข็ง ของการดำเนินการมีหรือไม ่
 ๔) A: ACTION นำข้อมูลที่ได้จากการกำกับติดตามการดำเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 
  - มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนท่ีค้นพบ 
  - มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพิ่มข้ึน 
  - มีการนำผลท่ีได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสำหรับใช้วางแผน จัดทำ
โครงการในครั้งต่อไป 
  - กำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป 
 
 
๓. ระบบการติดตามประเมินผล 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) ได้กำหนดให้มีระบบติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ ดังนี ้
 ๑) มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 ๒) จัดทำคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
 ๓) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
 ๔) ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
 ๕) รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ 
  ๕.๑) ระยะท่ี ๑ รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ 
  ๕.๒) ระยะท่ี ๒ รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อดำเนินการเสร็จ 
          ส้ินแล้ว 
 ๖) นำข้อมูลท่ีได้จากการรายงานท้ัง ๒ ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนำผลการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว
ไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป 
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      ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนนิสันติ) 

เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับปี ๒๕65-๒๕๖8  
    

 ด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพศึกษาฉบับปี ๒๕65-๒๕๖8 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ตามกฎกระทรวงว่าด้วย 
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 2 เมษายน 
2553 กำหนดไว้ในข้อ 14 (2) ว่าให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้กำหนดเป้าหมาย หลักการ เนื้อหา กระบวนการจัดทำ 
และบทบาทหน้าท่ีของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีสถานศึกษาต้องคำนึงและนำไปปฏิบัติ ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน และ
ร่วมพัฒนาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด และแผนพัฒนาการศึกษามีความสำคัญ
อย่างยิ่งต่อระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ทั้งนี้ เนื่องจากแผนพัฒนาการศึกษา จะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทที่จะกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในช่วงระยะเวลาท่ีกำหนด โดยจัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถานศึกษา
จะดำเนินงานตามข้อตกลงท่ีกำหนดร่วมกันนั้น 
 
 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

๑. ฝ่ายอำนวยการ   ประกอบด้วย 
๑.๑  นางสาวเสาวณี  เกล้ียงอักษร  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2  นางสาวกัญชพร  บุญชัย   รองผู้อำนวยการ  รองประธาน 
๑.3  นางสถาพร  บุญช่วย       คร ู  กรรมการ 
๑.4  นางสมจิตร  พลยมมา    คร ู  กรรมการ 
๑.5  นางสาวอัจฉรา  ม่วงหมั่นกิจ   คร ู  กรรมการ 
๑.6  นางอัธยา  กาญจนดิษฐ์    คร ู  กรรมการและ
เลขานุการ 

มีหน้าที่  กำหนดแผนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประชุมช้ีแจงให้คณะครู กรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครองและชุมชน  ทราบแนวทางการดำเนินงาน 

 



79 

 

 
 

2. ฝ่ายจัดทำเอกสาร/รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย   
2.1 จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    

1. นางอัธยา  กาญจนดิษฐ์  ครู  ประธานกรรมการ 
  2. นางสถาพร  บุญช่วย   ครู  กรรมการ 
  3. นางสมจิตร  พลยมมา   ครู   กรรมการ 
  4. นางสาวอัจฉรา  ม่วงมั่นกิจ  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
       ๒.๒ เอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (งานวิชาการ) 
 ๑.  นางอัธยา  กาญจนดิษฐ์ ครู หัวหน้างานวิชาการ 

 ๒.  นางนุชรินทร์  ธรมีฤทธิ์ ครู กลุ่มงานวัดผลประเมินผล 
๓.  นายนัฐพร  สมบุญ  ครู กลุ่มงานวัดผลประเมินผล 
4.  นางสาวยุพา  ประดับเพ็ชร ครู กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน(ปฐมวัย) 
๕.  นางสาวศิริวรรณ  วรรณนิยม ครู กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน(ประถม) 
๖.  นางสาววิมลมาส  น้อยมุข ครู กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน(มัธยม) 
๗.  นางจันทนา  สวัสด์ิละคร ครู    กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ เรียนรวม 
๘.  นางสาวภัทราวดี  ปุนจุบัน ครู    กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙.  นางสาวสุดารัตน์  พงษ์ทวี ครู    กลุ่มงานแนะแนวการศึกษา 

๒.๓ เอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (งานบริหารท่ัวไป) 
 1.  นางสาวอัจฉรา  ม่วงหมั่นกิจ ครู หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 

2.  นางสาวศิริณา  ขันชุลี  ครู กลุ่มงานระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
๓.  นางสมจิตร  พลยมมา  ครู กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน 
๔.  นางสาวกันยารัตน์  พรหมพิชัย  ครู    กลุ่มงานทุนการศึกษา 
๕.  นางสาวศิริณา  ขันชุลี   ครู    กลุ่มงานคณะกรรมการสถานศึกษา 

๒.๔ เอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (งานบริหารบุคคล) 
1.  นางสถาพร  บุญช่วย   ครู    หัวหน้างานบริหารบุคคล 
2.  นางสาวสิริกร  ศรีโมรา  ครู กลุ่มงานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
3.  นางวันเพ็ญ  ศรีสุวรรณ  ครู  การลาทุกประเภท 

๒.๕ เอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (งานบริหารงบประมาณ) 
 ๑.  นางสมจิตร  พลยมมา   ครู หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 

2.  นางสาวยุพาวรรณ  แก้วนิ่ม  ครู กลุ่มงานการเงิน 
๓.  นางสาวพินิดา  ศิริมาสกุล  ครู กลุ่มงานพัสดุ 
๔.  นางกรนิภา  สังศรีสุข   ครู กลุ่มงานพัสดุ 
๕.  นางธนกาญจน์  จันทร์พุ่ม  ครู กลุ่มตรวจสอบติดตาม 
๖.  นางสาวสรัญญา  พราหมณี  ครู บัญชีการเงิน 
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มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  และเก็บรวมรวมเอกสารเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ๓.  ฝ่ายศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์บริบทสถานศึกษา 
  1. นายชำนิ  ชุ่มจันทร์      ประธานกรรมการ  

2. นางเวียงจิต  จินาทิตย ์    กรรมการ   
 3. นายวิรัตน์  จงจิตต์      กรรมการ  

4. นายศุภชัย  สงวนศักด์ิ    กรรมการ  

5. นายอนนัต์  หนูสะพล ี    กรรมการ  

6. นางสนุิสา  เดชอวยพรวงศ์   กรรมการ  

7. นายเสกสรร  พรหมศิริ    กรรมการ  

8. นายมณี  คงแท่น    กรรมการ  

9. นายนิยม  นุน่แก้ว    กรรมการ  

10.นายอรุณ  ประทับกอง    กรรมการ  

11.นายวิโรจน์  ปลีโรย    กรรมการ  

12. พระครูธรรมธร ทนงศักด์ิ โกสโล   กรรมการ  

13. นางรัตน์ดาวรรณ  บุษราคัม   กรรมการ  

14 .นางสถาพร  บุญช่วย    กรรมการ  

15. นางสาวเสาวณี  เกลี้ยงอักษร      กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่  วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา  ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกำหนด
ทิศทางของสถานศึกษา 
 

4. ฝ่ายสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  1. นางกรนิภา  สังศรีสุข   ครู ประธานกรรมการ 

2. นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์  ครู กรรมการ 
3. นางสาวยุพาวรรณ  แก้วนิ่ม  ครู กรรมการ 
4. นางสาวศิริวรรณ  วรรณนิยม  ครู กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหน้าที่ ๑.  ประชุมเพื่อสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๒.  จัดทำรูปเล่มเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง  

 ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังดังกล่าว ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

   ประกาศ ณ  วันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

 

                                                       (นางสาวเสาวณี  เกล้ียงอักษร) 

                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)  
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