
ความเป็นมา 
โรงเรียนบ้านท่าอาจเดิมเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มี นักเรียน

ประมาณ 80 คน ซึ่งเดิมมีเด็กสัญชาติไทย 50 คน และมีเด็กไร้
สัญชาติ 30 คน  ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์   60 : 40   
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านท่าอาจ มีนักเรียน 1,314  คน  โดยมี
นักเรียนสัญชาติไทย  50 คน  และไร้สัญชาติ 27 1 คน คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์  20 : 80 คน  จะสังเกตว่านักเรียนสัญชาติไทย ยังมี
จ านวนเท่าเดิม และนักเรียนไร้สัญชาติเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก  
เนื่องจากมีนักวิจัยการศึกษาตามแนวชายแดนของคณะผู้ตรวจ
ราชการเขตตรวจราชการท่ี 2 พิษณุโลก น าโดย  ท่าน
ผู้อ านวยการ วีระ จ านงไทย ได้เข้ามาท าวิจัยได้ตรวจการศึกษา
ท้ังในและนอกระบบ จึงได้ชักน าศูนย์การศึกษา  NCCM  ซึ่ง
เป็นศูนย์ของ   NGO น าโดยท่านบาทหลวง โอลิเวอร์ เข้ารวม
กับโรงเรียน  จึงมีนักเรียน 157 คน เข้ามาเรียนร่วมต้ังแต่ปี 
2549  ก่อนช่วงเริ่มต้นใหม่  ทางโรงเรียนต้องขอความช่วยเหลือ
จากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก  เขต 2   ท้ังเรื่อง  นโยบาย 
แนวคิด ความเป็นไปได้ และกฎหมาย ว่าผิดหรือถูกอย่างไร 
 ก่อน ด าเนินการ ทางโรงเรียนต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้น พ้ืนฐาน ของโรงเรียน มีการ
ประชุมหลายครั้งซึ่งเป็นการประชุมร่วมกัน ระหว่าง โรงเรียน 



เขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรรมการสถานศึกษา และมีความเห็น
ร่วมกันว่าให้รวมโรงเรียนเป็นโรงเรียนเดียวกัน  โดยมีข้อแม้ว่า
ทางเขต และศูนย์การเรียน NCCM ต้องให้ความช่วยเหลือ ทาง
เขตก็จะส่งศึกษานิเทศก์เข้ามาช่วยทางโรงเรียนจัดท ากิจกรรม 
3  ภาษา   ส่วนศูนย์การเรียนการสอนก็ส่งครูมาช่วยสอนระดับ
อนุบาล 4 คน 
 การเรียนการสอนทางโรงเรียนได้จัดโครงสร้างหลักสูตร 
ซึ่งผสมผสาน หลักสูตรแกน กลาง  และหลักสูตรท้องถ่ินเข้า
ด้วยกันกับหลักสูตรการเรียนการสอน 3 ภาษา  โรงเรียนบ้านท่า
อาจได้จัดให้ภาษาพม่าและภาษาอังกฤษเป็นสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ โดยให้สอน 3 คาบ/สัปดาห์ รวมนักเรียนต้อง
เรียนสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 6 คาบ/สัปดาห์ 
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านท่าอาจจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและแบบบูรณการ  โดยบังคับเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1 ทางโรงเรียนบ้านท่าอาจได้ด าเนินการทดลองสอน
โครงการ English Program   1  ห้องเรียน ต้ังแต่ปีการศึกษา 
2551 

 

 

 



 
ประวัติโรงเรียนบ้านท่าอาจ 

 
โรงเรียนบ้านท่าอาจ ได้จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2483 เป็นโรงเรียนบรรจุครู โดย

นายอ าเภอแม่สอด ในครั้งนั้น เริ่มจัดตั้ง มีประวัติสังเขป ดังนี้ 
 ที่ตั้ง ตั้งอยู่หมู่ท่ี 3 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก มีพ้ืนที่ 10 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา  

เดิมมีเนื้อที่แปลงท่ี1 เอกสาร น.ส.3 เล่มท่ี 20 หน้าที่ 10 เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 73  ตารางวา ตก. 274 การ
ได้มาโดยบริจาค ประเมินราคา 28,000.-  บาท 

ปีพ.ศ. 2518 ประชาชนในหมู่บ้าน สละทรัพย์ซ้ือที่ให้อีก เอกสารโฉนดเลขที่ 6014 เล่มท่ี 01 หน้าที่ 
14 เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา ตก.288 ราคา 28,000.- บาท 
 อาณาเขต ทิศเหนือ ทิศตะวันตก ติดกับท่ีท ากินของราษฎร ทิศตะวันออก ทิศใต้ ติดถนน ตัวอาคาร
เรียน หันหน้าสู่ทิศใต้ 
 การจัดการศึกษา เปิดเรียนครั้งแรก ชั้นประถมปีที่ 1 และ  2-4 ในปีถัดมา ปี 2516  เปิดเรียนชั้น
ประถม 5-6  ตามล าดับ ปี 2521  เปิดเรียนโดยใช้หลักสูตร 2521 ซ่ึงเปิดเรียนชั้นประถมปีที่ 1-6 
 อาคารเรียนและอาคารประกอบ อาคารเรียนหลังเดิม เมื่อเริ่มตั้ง เป็นอาคารชั่วคราว ไม่มีแบบแปลน
ขนาด 3 ห้องเรียน ใช้ไม้กั้น หลังคามุงหญ้าคา ฝาฟากไม้ไผ ่

 ปี 2514 ได้งบประมาณ 120,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ข  4 ห้องเรียน 1 หลัง 
 ปี 2518 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ให้งบประมาณอีก 288,000 บาทสร้างอาคารเรียน แบบ008 

ขนาด 7 ห้อง 1 หลัง และใช้ประโยชน์มาจนถึงปัจจุบัน 
 อาคารประกอบอ่ืน ๆ มีโรงฝึกงาน 1 หลัง สร้างเมื่อปี 2517 งบประมาณ 45,000 บาท แบบ 318   

บ้านพักครู 2 หลัง สร้างเมื่อปี 2517 และปี 2520 งบประมาณ 29,165 บาท และ 60,000 บาท  
ห้องประชุมช่ัวคราว 1 หลัง สร้างโดยวัสดุอาคารเรียนหลังเก่า  
ส้วม 2 หลัง ใช้การได้ 4 ที่นั่ง สนามบาสเกตบอล สนามสร้างเมื่อปี 2526 ถังน้ าฝนสร้างแบบ ศ.33   
ปี พ.ศ. 2550สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารปฐมวัย) เปิดอาคารเมื่อ 12 มกราคม  

2551 งบประมาณ 479,470.-บาทโดยการรับบริจาค 
ปี พ.ศ.2551 สร้างเรือนพักนอนนักเรียนงบประมาณ 107,465.-โดยการขอรับบริจาค 
ปี พ.ศ.2551 สร้างส้วม 6 ที่นั่ง งบประมาณ 35,000.-บาทโดยการขอรับบริจาคจากองค์กร IRC 
ปี พ.ศ.2551 สร้างรั้วทางด้านถนนท่าอาจ-วังตะเคียนติดกับโรงงานจ านวน 16 ล็อกเป็นเงิน 40,000.- 

บาทโดยการขอรับบริจาค 
ปี พ.ศ.2551 ได้งบปรับปรุงห้องส้วมเก่า 4 ท่ีนั่ง งบประมาณ 19,000.-บาทจากสพท.ตากเขต 2 

 


