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บทที ่1 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 

1.ข้อมูลทัว่ไป 

1.1ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไร่พทิยาคม   ตั้งอยูเ่ลขท่ี 102 
          ถนน ศรีส าโรง – บ้านไร่   ต าบล บ้านไร่   อ าเภอ ศรีส าโรง 
               จงัหวดั สุโขทยั  รหสัไปรษณีย ์ 64120 โทรศพัท ์ 055-685010 
               โทรสาร 055-685011 e-mail : brpssr@gmail.com  

  website www. banraipit.net 
                สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 38 
1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดบั มัธยมศึกษาปีที ่1 ถึงระดบั  มัธยมศึกษาปีที ่6 
1.3 เขตพื้นท่ีบริการการศึกษา จ านวน 3 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลบา้นไร่ ต าบลบา้นซ่าน    
      และต าบลราวตน้จนัทร์ 

2.  ข้อมูลด้านการบริหาร 
  2.1 ช่ือ-สกุลผูบ้ริหาร นายนรินทร์  คงคาสวรรค์ 

                                  วฒิุการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา 
                               ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนน้ีตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2550 จนถึง ปัจจุบนั 

       รวมเป็นเวลา 3 ปี 7 เดือน 
  2.2 ผูช่้วยผูบ้ริหาร จ านวน  1 คน 

                                  ช่ือ-สกุลผูช่้วยผูบ้ริหาร นางสาวมารินทร์  กลิน่เชตุ  
       วฒิุการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา  การบริหารการศึกษา 

  2.3 ประวติัโดยยอ่  ค  าขวญั และวตัถุประสงคเ์ฉพาะของสถานศึกษา 
   โรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาประจ าต าบล ตาม 

ประกาศ การจดัตั้งโรงเรียนของกรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลงวนัท่ี 4 
มิถุนายน พ.ศ. 2519 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2519 ผูบ้ริหารโรงเรียนไดม้าตรวจดูสภาพ
ภูมิประเทศสถานท่ี ท่ีจะจดัตั้งโรงเรียน  พบว่าพื้นท่ีเป็นบริเวณทุ่งนา ผูบ้ริหารและ
คณะกรรมการโรงเรียน โดยมีก านันทอง อ่อนบุญ ประธานกรรมการได้ประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อด าเนินการก่อสร้างโรงเรียน ณ วดับา้นไร่ เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2519 ต่อมาโรงเรียนไดรั้บความช่วยเหลือและร่วมมืออยา่งดียิ่งจากประชาชนชาวบา้น
ไร่ ได้เสียสละเวลา แรงงาน ไม ้หญา้คา และวสัดุก่อสร้างต่าง ๆในการสร้างอาคาร
เรียนชัว่คราว ซ่ึงแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2519 และในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 
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2519 ประชาชนไดร่้วมกนัท าบุญเล้ียงพระจดัพิธีท าบุญเล้ียงพระ เพื่อฉลองอาคารเรียน
หลงัใหม่ นบัเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งแรกของต าบลบา้นไร่ 

เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2519 โรงเรียนไดเ้ปิดท าการเรียนการสอนเป็นวนัแรก 
และตั้งช่ือวา่ “โรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม” โดยมีนายเสริม มีกล ่า เป็นผูบ้ริหารคนแรก มี
นกัเรียนจ านวน 39 คน ครูฝ่ายปฏิบติัการ 2 คน คือ นางสาวปราณี กล่อมฤทธ์ิ และนาย
เลิศ ทองเหลือง 

   วนัท่ี 12 เมษายน 2520 นายสิน บุญเกตุ กลบับา้นไร่เพื่อเยีย่มญาติและได ้
ทราบเร่ืองการสร้างโรงเรียนมธัยมประจ าต าบล ท่านจึงให้การสนับสนุนโดยจัด
ทอดผา้ป่าสามคัคีจากกรุงเทพ โดยมอบปัจจยัให้วดับา้นไร่ 20 % ท่ีเหลือมอบให้
โรงเรียนบา้นไร่พิทยาคมเป็นเงินจ านวน 21,035 บาท จาก การทอดผา้ป่าเม่ือ 
วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2520 ไดน้ าเงินมาสร้างอาคารเรียนหลงัใหม่โดยความร่วมมือ 
ของชาวบา้นหว้ยทรายท่ีไดม้อบไมใ้หจ้  านวนหน่ึง ทางโรงเรียนจึงตั้งช่ืออาคารน้ี 
วา่ “หอประชุมหว้ยทราย” (โรงอาหารปัจจุบนั) 

   ระหวา่งปิดภาคเรียนฤดูร้อนปลายปีการศึกษา 2520 กลุ่มอาสาพฒันาของ 
โรงเรียน น าโดยครูเสริม มีกล ่าและคณะครูทุกท่านช่วยกนัท าการตดัถนนภายใน 
ทุกสายไดค้รบตามแผนท่ีวางเอาไว ้และไดร่้วมกบั นายสวน เต่าเล็ก และประชาชนท า
การซ่อมแซมสะพานขา้มคูเขา้โรงเรียนใหใ้ชก้ารได ้ 
  ปัจจุบนัโรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม เปิดท าการสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีนกัเรียน จ านวน 659 คน 
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2.4 ระบบโครงสร้างการบริหาร (อาจเสนอแผนภูมิก็ได)้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มการบริหารงานบุคคล กลุ่มการบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทัว่ไป กลุ่มการบริหารงานวชิาการ 
1. การวางแผนอตัราก าลงั 
2. การจดัสรรอตัราก าลงั 
3. การสรรหาและบรรจุ

แต่งตั้ง 
4. การยา้ยและการเปล่ียน 

ต าแหน่งใหสู้งข้ึน 

5. การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
6. การลา 
7. การประเมินผลการ

ปฏิบติังาน 
8. การด าเนินการทางวนิยัและ

การลงโทษ การอุทธรณ์ 
การร้องทุกข ์

9. การสัง่พกัราชการและการ
ออกจากราชการ 

10. งานทะเบียนประวติั 
11. การเสนอขอ

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
12. การส่งเสริมการประเมิน

วทิยฐานะ 
13. การส่งเสริมยกยอ่งเชิดชู 
14. การส่งเสริมมาตรฐาน

วชิาชีพและจรรยาบรรณ 

1. การจดัท าแผนงบประมาณ 
2. การจดัท าแผนปฏิบติัการใช้

จ่ายเงิน 
3. การอนุมติัการใชจ่้าย

งบประมาณ 
4. การขอโอนและขอ

เปล่ียนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตามและ

รายงานการใชง้บประมาณ 
7. การตรวจสอบ ติดตามและ

รายงานการใชผ้ลผลิตจาก
งบประมาณ 

8. งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 

9. กองทุนเพื่อการศึกษา 
10. การบริหารจดัการ

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
11. การวางแผนวสัดุ การจดัหา

วสัดุ 
12. การก าหนดรูปแบบรายการ

และคุณลกัษณะเฉพาะของ
ครุภณัฑ ์

1. การพฒันาระบบและ
เครือข่ายขอ้มูล 
สารสนเทศ 

2. การประสานงานและ
พฒันาเครือข่าย
การศึกษา 

3. การวางแผนการ
บริหารการศึกษา 

4. งานวจิยัเพื่อพฒันา
นโยบายและแผน 

5. การจดัระบบบริหาร
และพฒันาองคก์ร 

6. การพฒันามาตรฐาน
การปฏิบติังาน 

7. งานเทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษา 

8. งานธุรการ 
9. งานดูแลอาคาร

สถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้ม 

10. การจดัส ามะโน
นกัเรียน 

11. การรับนกัเรียน 
12. การจดัตั้ง ยบุ เลิก

สถานศึกษา 

1. การวางแผนงานดา้นวชิาการ 
2. งานจดัการเรียนการสอน 
3. งานพฒันาหลกัสูตรของ

สถานศึกษา 
4. การพฒันากระบวนการ

เรียนรู้ 
5. งานวดัผล ประเมินผลและ

การเทียบโอนการเรียน 
6. งานวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 
7. การพฒันาและส่งเสริมใหมี้

แหล่งเรียนรู้ 
8. การนิเทศการศึกษา 
9. การแนะแนว 
10. การพฒันาระบบประกนั

คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 

11. การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความ
เขม้แขง็ทางวชิาการ 

12. การส่งเสริม สนบัสนุน 
ประสานความร่วมมือ และ
พฒันางานวชิาการกบัชุมชน 
องคก์ร หน่วยงาน และ
สถาบนัการศึกษาอ่ืน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านไร่พทิยาคม 

ชมรมผู้ปกครอง/ชมรมศิษย์เก่า ผู้อ านวยการสถานศึกษา มูลนิธิปาริชาตบ้ิานไร่ 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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กลุ่มการบริหารงานบุคคล กลุ่มการบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทัว่ไป กลุ่มการบริหารงานวชิาการ 
15. การส่งเสริมวนิยั คุณธรรม

และจริยธรรม 
16. การส่งเสริมการขอ

ใบอนุญาต 

13. การควบคุม ดูแล และการ
จ าหน่ายวสัดุ 

14. การเบิกเงินจากคลงั 
15. การจดัท าบญัชีการเงิน 
16. การจดัท ารายการทางการ

เงินและงบการเงิน 
17. การจดัท า จดัหา แบบพิมพ์

บญัชี ทะเบียนและรายงาน 

13. การจดัการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ
และตามอธัยาศยั 

14. การทศันศึกษา 
15. งานกิจการนกัเรียน 
16. การประชาสมัพนัธ์

งานการศึกษา 
17. งานประสานงานกบั

ชุมชนและหน่วยงาน
ราชการ 

18. การรายงานผลการ
ปฏิบติังาน 

19. การจดัระบบควบคุม
ภายในหน่วยงาน 

20. งานจดักิจกรรม
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม การ
ลงโทษนกัเรียน 

13. งานจดัระเบียบและแนว
ปฏิบติังานวชิาการ 

14. การคดัเลือกหนงัสือ ส่ือ
แบบเรียนท่ีใชใ้นสถานศึกษา 

15. การพฒันาและส่ือเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
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  3.ข้อมูลนักเรียน 

  ขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนนกัเรียน  ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 มีดงัน้ี 

  3.1 จ านวนนกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งหมด  659 คน 

  3.2 จ  านวนนกัเรียนจ าแนกตามระดบัชั้นท่ีเปิดสอน 

 

3.3 จ  านวนนกัเรียนท่ีมีลกัษณะพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

ระดบัชั้น จ านวน 
หอ้งเรียน 

จ านวนนกัเรียน 
ชาย หญิง รวม 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 4 65 55 120 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 4 65 69 134 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 4 59 45 104 
รวมระดับ ม.ต้น 12 189 169 358 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 4 48 54 102 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 4 48 55 103 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 4 35 61 96 
รวมระดับ ม.ปลาย 12 131 170 301 

รวมทั้งส้ิน 24 320 339 659 

 

รายการ 
 

จ านวน (คน) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวน

นกัเรียนทั้งหมด 

1. นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนร่วม 18 2.73 
2. นกัเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ - - 
3. นกัเรียนปัญญาเลิศ - - 
4. นกัเรียนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
(ยากจน ดอ้ยโอกาส ฯ) 

125 18.97 

รวม 143 21.70 
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3.4 สถิติจ านวนนกัเรียนดา้นอ่ืนๆ 
 

 

รายการ 
 

จ านวน (คน) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวน

นกัเรียนทั้งหมด 

1. นกัเรียนตกซ ้ าชั้น - - 
2. นกัเรียนท่ีขาดเรียนมากกวา่ร้อยละ 5 ของเวลาเรียน
(วนั) ตลอดปีการศึกษา 

48 7.26 

3. นกัเรียนลาออกกลางคนั - - 

4. นกัเรียนท่ีท าช่ือสียงใหโ้รงเรียน 

              ประเภท งานใบตอง 
              ประเภท กฬีา (หลายประเภทกีฬา) 
              ประเภท นาฏศิลป์  
              ประเภท ดนตรีไทย 
              ประเภท ดุริยางค์ 

              ประเภท ครอสเวร์ิด 

         ประเภท คอมพวิเตอร์ 
             ประเภท สอบแข่งขันเพ่ือเข้าศึกษาต่อ 
         ประเภท ภาษาไทย 

 
10 
80 
60 
30 
32 
10 
10 
50 
3 

 
1.52 

12.14 
9.10 
4.55 
4.86 
1.52 
1.52 
7.59 
0.46 

5. นกัเรียนท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียง (เอดส์ ยาเสพติด ความ
รุนแรง พฤติกรรมกา้วร้าวตามค าตดัสินของแพทย)์ 

 

- 
 

- 

6. อ่ืนๆ - - 

รวม 333 50.52 
 

3.5 จ านวนนกัเรียนต่อหอ้ง (เฉล่ีย) 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้              30 คน : หอ้ง 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย          25 คน : หอ้ง 
 

3.6 สัดส่วนครู  :  นกัเรียน  =     1 : 20 
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4. ข้อมูลบุคลากร 
 

 
ประเภทบุคลากร 

เพศ ระดบัการศึกษาสูงสุด  

อายเุฉล่ีย 
 

ประสบการณ์
ในต าแหน่ง 

ชาย หญิง ต ่ากวา่    
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกวา่   
ป.ตรี 

ผูอ้  านวยการ 1 - - - 1 55 10 ปี 
รองผูอ้  านวยการ - 1 - - 1 36 4 ปี 
ครูประจ าการ 14 16 - 17 13 44 2-34 ปีข้ึนไป 

พนกังานราชการ 1 3 - 4 - 27 1 – 3 ปีข้ึนไป  

ครูอตัราจา้ง 2 4 - 6 - 28 1 – 3 ปีข้ึนไป  

นกัการ/ภารโรง 2 - 2 - - 45 1 – 32 ปีข้ึนไป  

อ่ืนๆ 3 1 4 - - - - 
รวม 23 25 6 27 15 38 - 

48 48   
 

 ● มีครูท่ีสอนตรงตามวชิาเอก   37   คน (92.50 %) 
 ● มีครูท่ีไม่ไดส้อนตรงตามวชิาเอก แต่ไดส้อนตามความถนดั 3 คน (7.50 %) 

5. สภาพชุมชนโดยรวม 

 5.1 การศึกษาของผูป้กครอง (คิดเป็นร้อยละของจ านวนผูป้กครองนกัเรียนทั้งหมด) 
จ านวนผูป้กครอง

ทั้งหมด 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

671 653 97.32 18 2.68 - - 
 

 5.2 อาชีพหลกัของผูป้กครอง (ท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริง) 
 

อาชีพ 

อาชีพของผูป้กครอง 
นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ20 

ร้อยละ 20-40 ร้อยละ 41-60 ร้อยละ 61-80 มากกวา่ 
ร้อยละ 80 

รับราชการ      

คา้ขาย      

เกษตรกร      

รับจา้ง      

อ่ืนๆ      
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5.3 ศาสนาท่ีผูป้กครองนบัถือ (จ านวนนกัเรียน) 
 

ศาสนา 
ศาสนาท่ีผูป้กครองนบัถือ 

นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ20 

ร้อยละ 20-40 ร้อยละ 41-60 ร้อยละ 61-80 มากกวา่ 
ร้อยละ 80 

พุทธ - - - -  

คริสต ์ - - - - - 
อิสลาม - - - - - 
ฮินดู - - - - - 
ซิกซ ์ - - - - - 
อ่ืนๆ - - - - - 

 

 5.4 รายไดเ้ฉล่ียของผูป้กครอง ต่อครอบครัว ต่อปี (จ  านวนครอบครัว) 
นอ้ยกวา่ 20,000 บาท 20,000-30,000 บาท 30,001-40,000 บาท มากกวา่ 40,000 บาท 

38 243 235 155 
 

 5.5 โอกาสและขอ้จ ากดัของสถานศึกษา 
โอกาส ขอ้จ ากดั หมายเหตุ 

1.อยูใ่กล ้อบต.ไดรั้บความร่วมมือ
ดา้นงบประมาณสนบัสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมพฒันานกัเรียน เช่น 
  -  โครงการอบรมคุณธรรม 
  -  โครงการจดัซ้ือเคร่ือง 
      ดนตรีส าหรับวงดุริยางค์ 
2. อยูใ่กลว้ดับา้นไร่ ไดรั้บการ
สนบัสนุนดา้นการจดัหากองทุน
สนบัสนุนกิจการของโรงเรียนโดย
การทอดผา้ป่าการศึกษา ซ่ึงริเร่ิม
โดยคณะกรรมการมูลนิธิปาริชาติ
บา้นไร่ 

1. ดา้นอุปกรณ์สนบัสนุนการเรียน
การสอนบางประเภทมีจ านวน
จ ากดั การจดัซ้ือเพิ่มตอ้งจดัตาม
งบประมาณท่ีไดรั้บ คุณภาพอยูใ่น
ระดบัพอใชไ้ด ้ซ่ึงมีผลต่อการ
สร้างผลงานไม่ทนัสมยัเท่าท่ีควร 
และส่งผลใหก้ารจดัเวลาเรียนไม่
เพียงพอกบัความตอ้งการของ
นกัเรียน เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. ครูมีจ านวนไม่เพียงพอ ท าให้
โรงเรียนตอ้งใชเ้งินส่วนหน่ึงหมด
ไปกบัการจา้ง ท าใหง้บประมาณ
ส าหรับการพฒันาการจดัการเรียน
การสอนลดลง 
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โอกาส ขอ้จ ากดั หมายเหตุ 
3. อยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้ ซ่ึงเป็นแหล่ง
รวมภูมิปัญญาของชาวบา้นไร่ ทาง
โรงเรียนจดักลุ่มนกัเรียนผูส้นใจเขา้
ไปศึกษาวธีิการทอผา้บา้นไร่ การท า
ลูกประคบสมุนไพร การท ายาลม
สมุนไพรแผนโบราณ ซ่ึงเป็นการ
สืบทอดองคค์วามรู้พื้นบา้นจาก 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3. ครูบางกลุ่มสาระฯ เช่น ครู
อุตสาหกรรม โรงเรียนไม่มีครู 
อุตสาหกรรม ท าใหน้กัเรียนท่ี
ตอ้งการเรียนวชิาช่างต่างๆ เช่น 
ช่างไม ้ช่างไฟฟ้า หมดโอกาส
เลือกวชิาท่ีตนสนใจ  

 

 

 

 

 

 

 

(สรุปโดยยอ่ เช่น อยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้ อยูใ่นบริเวณวดั ไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้อาวาสอยา่งดียิง่ หรือ
อยูใ่กลแ้หล่งท่ีมีความเส่ียงต่อยาเสพติด ฯลฯ) 
 

6. โครงสร้างหลกัสูตร 
  

 โรงเรียน บา้นไร่พิทยาคม  จดัสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 และ 
2551  ส าหรับหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551โรงเรียนจดั
สัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 

 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาที ่1-3 
 

 

 

ระดบัชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)  

 

รวม 
 

ภาษา 
ไทย 

 

คณิต 
ศาสตร์ 

 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สงัคมศึกษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

สุขศึกษา
และ      

พลศึกษา 

 

ศิลปะ 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม
พฒันา
นกัเรียน 

ม.1 120 200 200 160 80 80 80 160 120 1,200 
ม.2 120 200 200 160 80 80 80 160 120 1,200 
ม.3 120 200 200 160 80 80 80 160 120 1,200 

รวมเฉล่ีย 10 16.67 16.67 13.33 6.67 6.67 6.67 13.33 10 100 
 

 ● จ  านวนชัว่โมงท่ีจดัให้นกัเรียน เรียนทั้งปี เท่ากบั 1200 ชัว่โมง 
 ● แผนการเรียนรู้/จุดเนน้การพฒันานกัเรียนท่ีตอ้งการเนน้เป็นพิเศษ คือ คณิตศาสตร์ และ
วทิยาศาสตร์ 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาที ่4-6 (คณติ – วทิย์) 
 

 

ระดบัชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)  

 

รวม 
 

ภาษา 
ไทย 

 

คณิต 
ศาสตร์ 

 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สงัคมศึกษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

สุขศึกษา
และ      

พลศึกษา 

 

ศิลปะ 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม
พฒันา
นกัเรียน 

ม.4 80 200 480 120 40 40 80 160 120 1320 
ม.5 80 200 480 120 40 40 40 160 120 1280 
ม.6 80 200 480 120 40 40 - 160 120 1280 

รวมเฉล่ีย 6.06 15.15 36.36 9.09 6.06 3.03 3.03 12.13 9.09 100 

 
 ● จ  านวนชัว่โมงท่ีจดัให้นกัเรียน เรียนทั้งปี เฉล่ียเท่ากบั 1,280 ชัว่โมง 
 ● แผนการเรียนรู้/จุดเนน้การพฒันานกัเรียนท่ีตอ้งการเนน้เป็นพิเศษ คือ คณิตศาสตร์ และ
วทิยาศาสตร์ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาที ่4-6 (ศิลป์ค านวณ)  
 

 

ระดบัชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)  

 

รวม 
 

ภาษา 
ไทย 

 

คณิต 
ศาสตร์ 

 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สงัคมศึกษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

สุขศึกษา
และ      

พลศึกษา 

 

ศิลปะ 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม
พฒันา
นกัเรียน 

ม.4 160 200 80 200 40 40 200 160 120 1200 
ม.5 160 200 80 200 40 40 200 160 120 1200 
ม.6 160 200 80 200 40 40 200 160 120 1200 

รวมเฉล่ีย 13.33 16.67 6.67 16.67 3.33 3.33 16.67 13.33 10 100 

 
 ● จ  านวนชัว่โมงท่ีจดัให้นกัเรียน เรียนทั้งปี เฉล่ียเท่ากบั 1,200 ชัว่โมง 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาที ่4-6 (ศิลป์ทัว่ไป) 
 

 

ระดบัชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)  

 

รวม 
 

ภาษา 
ไทย 

 

คณิต 
ศาสตร์ 

 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สงัคมศึกษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

สุขศึกษา
และ      

พลศึกษา 

 

ศิลปะ 
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม
พฒันา
นกัเรียน 

ม.4 160 80 80 240 40 120 200 160 120 1200 
ม.5 160 80 80 240 40 120 200 160 120 1200 
ม.6 160 80 80 200 40 120 200 160 120 1160 

รวมเฉล่ีย 13.48 6.75 6.75 19.10 3.37 10.11 16.85 13.48 10.11 100 

 
 ● จ  านวนชัว่โมงท่ีจดัให้นกัเรียน เรียนทั้งปี เฉล่ียเท่ากบั 1,200 ชัว่โมง 
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7. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
  7.1 มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ 3 หลงั ไดแ้ก่ อาคารเรียนแบบ 108 ล จ านวน 
         2 หลงั อาคาร 216 ล จ านวน 1 หลงั โรงฝึกงาน (อุตสาหกรรมและคหกรรม) 1  

      หลงั หอประชุมอเนกประสงค ์(ใชเ้ล่นกีฬาได)้ 1 หลงั สนามกีฬาและกรีฑา  
      จ  านวน 1 สนาม สนามบาสเกตบอลจ านวน 1 สนาม สนามเปตอง จ านวน 1    
      สนาม หอ้งสมุดขนาด 5 หอ้งเรียน จ านวน 1 หอ้ง ห้องพยาบาล จ านวน 1 หอ้ง         
      โรงอาหาร  จ านวน 1 หลงั หอพกันกัเรียนขนาด 40 เตียง จ านวน 1 หลงั     
      บา้นพกัครู จ านวน 5 หลงั บา้นพกัภารโรง จ านวน 2 หลงั บา้นพกันกัเรียน      
      จ  านวน 1 หลงั 

  7.2 จ านวนหอ้งเรียนทั้งหมด   24  หอ้งเรียน แบ่งเป็น 

         ชั้น ม.1  –  ม.3   =    4 : 4 : 4  
       ชั้น ม.4  –  ม.6  =    4 : 4 : 4  
  7.3 หอ้งท่ีจดัไวใ้ชป้ฏิบติักิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด 15 หอ้ง ไดแ้ก่ หอ้งวทิยาศาสตร์ 

        5 หอ้ง หอ้งปฏิบติัการภาษา 1 หอ้ง หอ้งเรียนคอมพิวเตอร์ 3 หอ้ง หอ้งสมุด 

                              ขนาด 4 หอ้งเรียน 1 หอ้ง หอ้งเรียนดนตรี 1 หอ้ง หอ้งเรียนนาฏศิลป์ 1 หอ้ง  

                              หอ้งเรียนศิลปะ 1 หอ้ง หอ้งเรียนอุตสาหกรรม 1 หอ้ง หอ้งคหกรรม 1 หอ้ง 

                              หอ้งเรียนงานประดิษฐ ์1 หอ้ง หอ้งพยาบาล 1  หอ้ง โรงเพาะช า 1 โรง 

                              หอ้งเรียนเกษตร 1 หอ้ง หอ้งอุตสาหกรรมและเขียนแบบ 1 หอ้ง 

  7.4  พื้นท่ีปฏิบติักิจกรรม /นนัทนาการ ไดแ้ก่ สนามฟุตบอล 1 สนาม  

         สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามเปตอง 6 สนาม หอประชุมอเนกประสงค ์ 

                               1 หอ้ง หอ้งปฏิบติัการเทเบิลเทนนิสและ หอ้ง Fitness 1 หอ้ง สนามแบตมินตนั  

                               สนามตะกร้อ สนามวอลเลยบ์อล 

8. ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
 8.1 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายได ้ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ(รายหวั) 2,473,600.00 งบด าเนินการ  

เงินนอกงบประมาณ (รายไดโ้รงเรียน)  งบพฒันาคุณภาพวชิาการ 70% 1,731,520 
เงินบริจาค 557,150.00   

รวม  รวม  
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 8.2 ทรัพยากรท่ีจ าเป็น 

  ● คอมพิวเตอร์ (ท าเคร่ืองหมาย    หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัจ านวนท่ีโรงเรียนมี) 
   ............... มีนอ้ยกวา่ 10 เคร่ือง 
   ............... มี 10-30 เคร่ือง 
   .......... มีมากกวา่ 30 เคร่ือง 
  ● ปริมาณส่ือ 8 เคร่ือง 

9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ 

 9.1 หอ้งสมุด (ท าเคร่ืองหมาย    หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของโรงเรียน) 
   ............... สถานศึกษามีพื้นท่ีหอ้งสมุดนอ้ยกวา่ 3 หอ้งเรียน 

   ...... ... สถานศึกษามีพื้นท่ีหอ้งสมุด 3 – 5 หอ้งเรียน 

   ............... สถานศึกษามีหอ้งสมุดแยกเป็นอาคารต่างหาก 

  ● จ  านวนหนงัสือในหอ้งสมุดทั้งหมด 6,025 เล่ม 
  ● การสืบคน้หนงัสือและการยมื-คืนใชร้ะบบ Library 2000 

  ● จ  านวนนกัเรียนท่ีใชห้้องสมุดในปีการศึกษาน้ี คิดเป็น 350 คน / วนั 

 9.2 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช ้

(จ  านวนคร้ัง/ปี) 
แหล่งเรียนรู้ภายนอก

โรงเรียน 

สถิติการใช ้
(จ  านวนคร้ัง/ปี) 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ ช่ือแหล่งเรียนรู้ 
1. หอ้งสมุดโรงเรียน 
2. หอ้งสมุดกลุ่มสาระฯ 
3. หอ้งคอมพิวเตอร์ 
4. หอ้งศูนยป์ฏิบติัการของ

แต่ละกลุ่มสาระฯ 
5. สวนสมุนไพรไทย 

ฯลฯ 

350 คน / วนั 
20 / ปี 
40 / ปี 
40 / ปี 

 
30 / ปี 

1. ศูนยผ์า้ทอและภูมิปัญญา
บา้นไร่ 

2. อุทยานประวติัศาสตร์  
จ.สุโขทยั 

3. เขตหา้มล่า ถ ้าเจา้ราม 
4. โรงพยาบาลศรีสังวร  

อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทยั 
5.  สถานีต ารวจ ต. บา้นไร่ 
6.  สถานีอนามยั ต. บา้นไร่ 
7.  โรงแรมไพลิน อ.เมือง  
     จ.สุโขทยั 

10 / ปี 
 

2 / ปี 
 

1 / ปี 
1 / ปี 

 
2 – 3 / ปี 
2 – 3 / ปี 
2 / ปี 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช ้
(จ  านวนคร้ัง/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน 

สถิติการใช ้
(จ  านวนคร้ัง/ปี) 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ ช่ือแหล่งเรียนรู้ 
  8.  สนามบินสุโขทยั  

9.  พิพิธภณัฑผ์า้สาธร  
     อ.ศรีสัชชนาลยั จ.สุโขทยั 
10. อุทยานประวติัศาสตร์ 
      ศรีสัชชนาลยั 
11.  ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ 
       พอเพียง (ฟาร์มเทิดไท) 
12.  อุทยานประวติัศาสตร์ 
       ก าแพงเพชร 
13.  บ่อน ้าพุร้อนพระร่วง 
14.  อุทยานแห่งชาติภูหิน 
       ร่องกลา้ 
15.  อ่างเก็บน ้าแม่มอก 
16.  ร้านรับซ้ือของเก่า 
      วงศพ์านิชย ์
17.  ธารธารารีสอร์ท 
18.  ไบเทค บางนา 
19.อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 
20.ทอ้งฟ้าจ าลองกรุงเทพฯ 
21.อุทยานวทิยาศาสตร์ 
      พระจอมเกลา้ ณ หวา้กอ 
21. ศูนยว์ทิยาศาสตร์

เคล่ือนท่ี ณ โรงเรียน
สุโขทยัวทิยาคม 

22. โครงการชลประทาน
ประตุระบายน ้าแม่น ้ายม 
(หาดสะพานจนัทร์) 

1 / ปี 
1 / ปี 

 
1 / ปี 

 
1 / ปี 

 
1 / ปี 

 
1 / ปี 
1 / ปี 

 
1 / ปี 
1 / ปี 

 
1 / ปี 
1 / ปี 
1 / ปี 
1 / ปี 
1 / ปี 

 
1 / ปี 

 
 

1 / ปี 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช ้
(จ  านวนคร้ัง/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน 

สถิติการใช ้
(จ  านวนคร้ัง/ปี) 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ ช่ือแหล่งเรียนรู้ 
  23. เข่ือนแควน้อยบ ำรุงแดน 

24. อ่าวคุง้กระเบน 
25. ศูนยว์ทิยาศาสตร์ทาง

ทะเล มหาวทิยาลยั
บูรพา 

26. วดัพนญัเชิง วดัใหญ่ 
         ชยัมงคล 
27. วดัมหาธาตุ พิษณุโลก 
28. วดัพระธาตุช่อแฮ แพร่ 
29. กวา้นพะเยา พะเยา 
30. บึงฉวาก สุพรรณบุรี 
31. วดัสังฆาทาน นนทบุรี 
32. วดัเกตุไชโย อ่างทอง 
33. บึงบอระเพด็ 

นครสวรรค ์
34. พืชสวนโลก เชียงใหม ่
36. วดัพระธาตุล าปางหลวง  
      ล าปาง 
37. อุทยานประวติัศาสตร์ 

18.       อยธุยา 
19. 38. อุทยานสวรรค ์ 

นครสวรรค ์
39. วดัอมัพวนั สิงห์บุรี 

1 / ปี 
1 / ปี 
1 / ปี 

 
 

1 / ปี 
 

1 / ปี 
1 / ปี 
1 / ปี 
1 / ปี 
1 / ปี 
1 / ปี 
1 / ปี 

 
1 / ปี 
1 / ปี 

 
1 / ปี 

 
1 / ปี 

 
1 / ปี 
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  ● ปราชญช์าวบา้น/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/ผูท้รงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหค้วามรู้แก่
ครู/นกัเรียน ในปีการศึกษาน้ี 

  1. ช่ือ นายเดชา ชีวรัตน์             ใหค้วามรู้เร่ือง การปฏิบติัเคร่ืองดนตรีสากล 
                                                                 ประเภทเคร่ืองเป่า                                           
  2. ช่ือ นายวรีะ  ยิม้รอด          ใหค้วามรู้เร่ือง การแสดงพื้นบา้นมงัคละ 
  3. ช่ือ นายอิสระพงศ ์ คงเมือง   ใหค้วามรู้เร่ือง การแสดงพื้นบา้นกลองยาว 
  4. ช่ือ นางราตรี  แจ่มศรี       ใหค้วามรู้เร่ือง อาหารทอ้งถ่ินบา้นไร่ 

10. ผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา 
  10.1 งาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบความส าเร็จ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม หลกัฐานยนืยนัความส าเร็จ 
โครงการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ครู- 
อาจารยเ์ขา้รับการอบรมและศึกษาต่อเน่ืองเพื่อพฒันาตนเอง
อย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา (2550 – 2553) มีแผนงาน
โครงการอยา่งต่อเน่ืองโดยจดัสรรงบประมาณด าเนินงานปีละ 
200,000-300,000 บาท มีการติดตามประเมินผลการน าความรู้
ท่ีไดรั้บมาพฒันางานของบุคลากรและมีการจดัอบรมครูโดย
ใช้ครูเป็นฐาน กล่าวคือ ครูผูท่ี้เขา้รับการอบรมน าความรู้ท่ี
ไดม้าขยายผลแก่เพื่อนร่วมงาน เช่น จดัประชุมอบรม เผยแพร่
เอกสารท่ีไดรั้บแก่เพื่อน ๆ ผลการด าเนินโครงการดงักล่าวท า
ใหค้รูมีความรู้ ความเขา้ใจ และ สามารถจดัการเรียนรู้ไดต้าม
เป้าหมายของหลกัสูตร 

1.สรุปโครงการ 
2.วฒิุบตัร 
3.ภาพถ่าย 
4.เกียรติบตัร 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ โดยส่งเสริม
การจดักิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมส่งเสริมการ
ผลิตส่ือ การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรของกลุ่มสาระต่าง ๆ 
การใช้ห้องเรียน เป็นศูนย์การเรียน ส่งเสริมการแข่งขัน
ความสามารถทางวิชาการระดบัโรงเรียนและระดบัเขตพื้นท่ี 
การส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
จดักิจกรรมแสดงผลงานครูและนักเรียนทุกส้ินปีการศึกษา 
เพื่อรายงานผลการจดัการศึกษาแก่ผูเ้ก่ียวข้อง ยกย่องเชิดชู
เกียรติครูและนกัเรียนท่ีมีผลการปฏิบติังานดีเด่น 

1.สรุปโครงการ 
2.วฒิุบตัร 
3.ภาพถ่าย 
4.เกียรติบตัร 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม หลกัฐานยนืยนัความส าเร็จ 
โครงการพฒันานักเรียนเต็มตามศักยภาพแต่ละบุคคล  อาทิ 
กิจกรรมสอนเสริมนกัเรียน ม.6 กิจกรรมเสริมหลกัสูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ 
กิจกรรมพฒันาอจัฉริยภาพดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
นนัทนาการ งานฝีมือและส่ิงประดิษฐต่์าง ๆ กิจกรรม 
ทศันศึกษานอกสถานท่ี กิจกรรมบูรณาการ กิจกรรมพฒันา
ชุมชน กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

1.สรุปโครงการ 
2.วฒิุบตัร 
3.ภาพถ่าย 
4.เกียรติบตัร 

โครงการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา สนบัสนุน
ส่งเสริมให้ครูผลิตและใช้ส่ือ โดยจัดอบรมครูให้ผลิตส่ือ
เทคโนโลยีโปรแกรม ต่าง ๆ เช่น E-Book การผลิตส่ือ
ออนไลน์ ผลิตส่ือ CAI หนังส่ืออ่านเพิ่มเติม เอกสาร
ประกอบการสอน ส่งเสริมการประกวดส่ือในระดบัเขตและ
ระดบัประเทศ 

1.สรุปโครงการ 
2.วฒิุบตัร 
3.ภาพถ่าย 
4.เกียรติบตัร 

 

  10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีควรปรับปรุง 
งาน/โครงการ/กิจกรรม สาเหตุท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย 

โครงการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและอาคารสถานท่ี -งบประมาณไม่เพียงพอ 
-การปฏิบติักิจกรรมไม่ต่อเน่ือง 
-ขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ี 

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ การจดัการประกวดโครงงาน
ของนกัเรียน 

-การปฏิบติักิจกรรมไม่ต่อเน่ือง 
-มีขอ้จ ากดัดา้นเวลาและดา้นงบประมาณ 

โครงการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน -มีขอ้จ ากดัดา้นเวลาท่ีไม่ตรงกนัระหวา่ง 
 บุคลากรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและนกัเรียน 

 

11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
11.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก 

     โรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เม่ือวนัท่ี
12 ถึง14 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2546 
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                    ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ดา้น คือ ดา้นผูบ้ริหาร 
ดา้นครู และดา้นนกัเรียน ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 

มาตรฐาน ระดบัคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี 

ด้านนักเรียน     

มาตรฐานท่ี 1 นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
มาตรฐานท่ี 4 นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

                      คิดสังเคราะห์ มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์ 
                      คิดไตร่ตรอง และมีวสิัยทศัน์ 

มาตรฐานท่ี 5 นกัเรียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 
มาตรฐานท่ี 6 นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  
                      รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
มาตรฐานท่ี 9 นกัเรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 

                      ท  างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

มาตรฐานท่ี 10 นกัเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

มาตรฐานท่ี 12 นกัเรียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ  
                         ดนตรีและกีฬา 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ด้านผู้บริหาร    

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการจดัองคก์ร/โครงสร้างและการ 
                        บริหารงานอยา่งเป็นระบบครบวงจรใหบ้รรลุ 
                        เป้าหมายการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือ 
                        กบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 18 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอน 

                       โดยเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 

มาตรฐานท่ี 20 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าและมีความสามารถใน 

                        การบริหารจดัการ 
มาตรฐานท่ี 25 สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกบันกัเรียนและ 
                        ทอ้งถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ด้านครู    

มาตรฐานท่ี 22 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมี 

                        ประสิทธิภาพและเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 
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มาตรฐานท่ี 24 ครูมีคุณวฒิุ/ความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ี 

                        รับผดิชอบและมีครูเพียงพอ 
 
 

  

11.1.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบแรก 

         ด้านนักเรียน 

1. โรงเรียนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานและใชโ้รงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
พฒันาความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิด
ไตร่ตรองและมีวสิัยทศัน์ 

2. โรงเรียนควรใชห้้องปฏิบติัการทางภาษาเพื่อพฒันาการเรียนการสอนอ่ืนๆ หรือในการเรียนวชิา
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. โรงเรียนควรฝึกทกัษะการใชห้อ้งสมุดดว้ยการสืบคน้หนงัสือบตัรรายการ บตัรช่ือเร่ืองและ
จดัหาหนงัสือใหเ้หมาะสมกบัจ านวนนกัเรียนและเป็นแหล่งการเรียนรู้มากข้ึน 

4. โรงเรียนควรน าผลการประเมินนกัเรียนท่ีมีน ้าหนกัต ่ากวา่หรือมีภาวะน ้าหนกัเกินเกณฑ์
มาตรฐานมาพฒันาและแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบและตรวจสอบได ้

5. โรงเรียนจดัห้องพยาบาลเพื่อใหเ้อ้ือต่อการใชบ้ริการ เน่ืองจากอยูใ่นชั้นท่ี 2 จึงไม่สะดวก
ส าหรับผูป่้วยท่ีใชบ้ริการ 

6. โรงเรียนควรส่งเสริมใหค้รูน าวจิยัในชั้นเรียนมาแกปั้ญหาการเรียนการสอน 

ด้านครูผู้สอน 
1. ควรจดัระบบการนิเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อการพฒันาครูและ/หรือนกัเรียนเป็นส าคญั 
2. ควรพฒันาวฒันธรรมการท างาน ในลกัษณะแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทั้งในดา้นขอ้มูลเน้ือหา และ

บทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ 
3. ควรจดัระบบขอ้มูลท่ีเป็นสารสนเทศ โดยรวบรวมจากการปฏิบติัตามแผนท่ีเป็นระบบ เพื่อ

น ามาวเิคราะห์ผลในรูปของการวจิยัเชิงปฏิบติัการ เพื่อน าไปสู่การก าหนดแผนแกไ้ขปัญหา 
หรือแผนพฒันาในระยะต่อๆไป 

4. ควรมีกระบวนการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน ในลกัษณะของการสร้างชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 
และเพื่อพฒันาความสัมพนัธ์แบบกลัยาณมิตรบนฐานของการมีส่วนร่วมแบบหุน้ส่วน 
(Partnership) มากกวา่การสัมพนัธ์แบบชนชั้นเชิงอ านาจ หรือโครงสร้างองคก์รแบบแนวด่ิง 

ด้านผู้บริหาร 
1. ผูบ้ริหารควรนิเทศการปฏิบติังานตามแผนงานโครงการ โดยมีการบนัทึกการนิเทศไวท่ี้ผูรั้บ 

การนิเทศ ส าหรับการจดัระบบสารสนเทศดว้ยคอมพิวเตอร์ ควรเพิ่มโปรแกรมท่ีสามารถ 
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ประมวลผลขอ้มูลส าหรับประกอบการตดัสินใจบริหารไดท้นัเวลา การประเมินผลการ 
ปฏิบติังานตามแผนงานโครงการ ควรมีการประชุมคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสรุปความเห็น 
ในการท าโครงการต่อเน่ืองในปีถดัไปและน าผลสรุปความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค  
ขอ้เสนอแนะไปไวใ้นหลกัการและเหตุผลของโครงการปีต่อไป ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ 
และความร่วมมือกบัชุมชนในการแกปั้ญหาโรงเรียน อาจใชกิ้จกรรมทางศาสนา ประเพณี 
ทอ้งถ่ินและกิจกรรมกีฬาเป็นส่ือการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของสถานศึกษา อาจจดักิจกรรม 
วนัวชิาการหรือวนัเปิดบา้น (Open House) ใหผู้ป้กครองและบุคคลอ่ืนๆเขา้เยีย่มชม หรือท า 
ป้ายประชาสัมพนัธ์หนา้โรงเรียน การเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มามีบทบาทใน 
การพฒันาการศึกษา ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น ร่วมกนัคน้หาสาเหตุของปัญหา ร่วมสร้าง 
รูปแบบแกไ้ขปัญหา ร่วมก าหนดวสิัยทศัน์ นโยบาย แผนงาน กิจกรรม เพื่อแกปั้ญหา ร่วม 
ควบคุมติดตามประเมินผล ผูบ้ริหารควรสร้างผูน้ าคนอ่ืนๆข้ึนในองคก์ร และพฒันาผูน้ าให ้
สามารถช่วยเหลือการบริหาร การนิเทศ ติดตามผลการปฏิบติังานได ้ดา้นการจดัท าหลกัสูตร  
การเก็บขอ้มูลเพื่อประกอบการสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ไม่ควรใชว้ธีิเก็บขอ้มูลดว้ยการ 
สอบถามเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงอาจไม่เหมาะสมกบัคนบางกลุ่ม ควรใชว้ธีิการอ่ืน เช่น การ 
สัมภาษณ์ประกอบดว้ย 

 

11.1.2 การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกคร้ังที ่1 ไปใช้ในการพฒันา 

 จากผลการประเมินมาตรฐานท่ี 18 สถานศึกษามีการจดักิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้
นกัเรียนเป็นส าคญั มีระดบัคุณภาพระดบัปรับปรุงนั้น  โรงเรียนไดป้ระชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ร่วมกบัครูโรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม วเิคราะห์สาเหตุ ท าใหท้ราบวา่ ส่ือ นวตักรรมการจดัการเรียนรู้และ
ส่ืออุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มีไม่เพียงพอ  ดว้ยเหตุน้ีโรงเรียนจึงวางแผนจดัท าโครงการ “พฒันาส่ือ
และเทคโนโลยี” ควบคู่กบั”โครงการพฒันาบุคลากร” ส่งเสริมการจดัท าส่ือและเทคโนโลยี ส่งเสริม
ใหค้รูใชแ้ละผลิตส่ือเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย ขยายหอ้งเรียนคอมพิวเตอร์เพิ่มข้ึน 

 นอกจากน้ี โรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม ไดน้ าขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาจากการประเมินรอบ
แรก (วนัท่ี 12 – 14 กุมภาพนัธ์ 2546) มาพิจารณา โดยน าขอ้เสนอแนะบรรจุไวใ้นแผนพฒันาการศึกษา
และแผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณ 2549 เพื่อสร้างความตระหนกัให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนมี
ส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรคแ์ละพฒันาสถานศึกษาตามรูปแบบการใหบ้ริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
(SBM)  และมีการประเมินผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินไปปรับใช้ในการพฒันาการจดั
การศึกษาในปีงบประมาณต่อไปอยา่งต่อเน่ืองอยา่งเป็นระบบและตรวจสอบได ้ หลงัจากโรงเรียนไดรั้บ
การคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการ “ระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ” ท  าให้การด าเนินงานเกิดผลตามมาตรฐาน
การประกนัคุณภาพการศึกษาดา้นครูและนกัเรียนอยา่งชดัเจน นกัเรียนโรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม ไดรั้บ
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รางว ัลต่างๆมากมาย และปีการศึกษา 2547 ครูทุกคนได้รับยกย่องเชิชู เกียรติจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นครูตน้แบบปฎิรูปการเรียนรู้ และจากการขยายเครือข่าย
การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา ท าให้โรงเรียนไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ คณะครูไดรั้บเชิญ
เป็นวทิยากรใหค้วามรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีเดียวกนั 
 การด าเนินโครงการตามขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาของสมศ.พอสรุปไดด้งัน้ี 

ด้านนักเรียน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 

1. โรงเรียนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานและใชโ้รงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
เพื่อพฒันาความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง
และมีวสิัยทศัน์ 

โรงเรียนได้ด าเนินโครงการดังนี้ 
1.1 โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
1.2 โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

2. โรงเรียนควรใชห้้องปฏิบติัการทางภาษาเพื่อพฒันาการเรียนการสอนอ่ืนๆ หรือในการเรียน 
วชิาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.1 โรงเรียนไดพ้ฒันาการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

3. โรงเรียนควรฝึกทกัษะการใชห้อ้งสมุดดว้ยการสืบคน้หนงัสือบตัรรายการ บตัรช่ือเร่ืองและ 
จดัหาหนงัสือใหเ้หมาะสมกบัจ านวนนกัเรียนและเป็นแหล่งการเรียนรู้มากข้ึน 
 3.1 โรงเรียนไดด้ าเนินโครงการรักการอ่านและส่งเสรมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2546 จนถึงปัจจุบนั 

4. โรงเรียนควรน าผลการประเมินนกัเรียนท่ีมีน ้าหนกัต ่ากวา่หรือมีภาวะน ้าหนกัเกินเกณฑ ์
มาตรฐานมาพฒันาและแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบและตรวจสอบได ้

4.1 โรงเรียนไดด้ าเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
5. โรงเรียนจดัห้องพยาบาลเพื่อใหเ้อ้ือต่อการใชบ้ริการ เน่ืองจากอยูใ่นชั้นท่ี 2 จึงไม่สะดวก 

ส าหรับผูป่้วยท่ีใชบ้ริการ 
 5.1 โรงเรียนไดย้า้ยหอ้งพยาบาลจากชั้น2 มาอยูห่อ้งดา้นล่างอาคารหน่ึงเพื่อความสะดวกของ
นกัเรียนยามเจบ็ป่วย 

6. โรงเรียนควรส่งเสริมใหค้รูน าวจิยัในชั้นเรียนมาแกปั้ญหาการเรียนการสอน 
6.1 โรงเรียนไดจ้ดัโครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้และงานวจิยัในชั้นเรียน 
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ด้านผู้สอน 
จุดเด่น 
 1.  ครูมีความตั้งใจและความพยายามท่ีจะพฒันาตนเองดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น การท าผลงานเป็น
ครูแกนน า ครูตน้แบบ และอาจารย ์3 ตลอดจนการอบรมและการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 2.  ครูส่วนใหญ่มีวฒิุ/ความรู้ตรงกบังานสอนท่ีรับผิดชอบ 
 3.  มีครูเป็นคนพื้นท่ีตั้งแต่ก าเนิด 
 4.  ครูมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

ข้อเสนอแนะทีค่วรพฒันา 
 1.  ควรจดัระบบการนิเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อการพฒันาครูและ นกัเรียนเป็นส าคญั 
โรงเรียนไดด้ าเนินโครงการต่อไปน้ี 

1.1 โครงการก ากบัติดตาม ตรวจสอบประเมินรายงานผลการปฏิรูปการศึกษา 
1.2 โครงการเสริมสร้างความเขม็แขง็ทางการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
1.3 โครงการปรับปรุงพฒันาและประเมินทบทวนระบบ 

2.  ควรพฒันาวฒันธรรมการท างานในลกัษณะแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทั้งในดา้นขอ้มูล เน้ือหา 
และบทบาทหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ 

 โรงเรียนได้ด าเนินโครงการต่อไปนี้ 
           2.1   โครงการพฒันาบุคลากร กิจกรรมอบรมครูโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
           2.2   โครงการส่งเสริมความเขม้แขง็ทางการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
                        2.3   โครงการก ากบัติดตาม ตรวจสอบประเมินรายงานผลการปฏิรูปการศึกษา 

 3.  ควรจดัระบบขอ้มูลท่ีเป็นสารสนเทศ  โดยรวบรวมปฏิบติัตามแผนท่ีเป็นระบบ และมีการ
วเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อน ามาวเิคราะห์ผลในรูปการวจิยัเชิงปฏิบติัการ เพื่อน าไปสู่การก าหนดแผนแกไ้ข
ปัญหาหรือแผนพฒันาในระยะต่อๆไป 
 
 โรงเรียนได้ด าเนินโครงการต่อไปนี้ 
  3.1  โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้และงานวจิยัในชั้นเรียน 
  3.2  โครงการส่งเสริมความเขม้แขง็ระบบประกนัคุณภาพในสถานศึกษา 
  3.3  โครงการก ากบัติดตาม ตรวจสอบประเมินรายงานผลการปฏิรูปการศึกษา 
  3.4  โครงการส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลงาน 
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 4.  ควรมีการสร้างสัมพนัธ์กบัชุมชนในลกัษณะของการสร้างชุมชนเพื่อการเรียนรู้และเพื่อ
พฒันาความสัมพนัธ์แบบกลัยาณมิตรบนฐานของการมีส่วนร่วมแบบหุน้ส่วน (Partnership) มากกวา่
ความสัมพนัธ์แบบชนชั้นเชิงอ านาจ หรือโครงสร้างทางองคก์รแบบแนวด่ิง 

 โรงเรียนได้ด าเนินโครงการต่อไปนี้ 
4.1 โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
4.2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน ชุมชน องคก์รและหน่วยงานอ่ืน

ในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์เพื่อการปฏิรูป 
4.3 โครงการส่งเสริมความเขม้แขง็ระบบประกนัคุณภายภายในสถานศึกษา 
4.4 โครงการก ากบัติดตาม ตรวจสอบประเมินรายงานผลการปฏิรูปการศึกษา 
4.5 โครงการส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน 

ด้านผู้บริหาร 
 1.  การส่งเสริมความสัมพนัธ์และร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษาจะประสบ
ความส าเร็จถา้มีการส่ือสาร 2 ทาง ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน มีการจดักิจกรรมท่ีสร้างความสัมพนัธ์อนั
ดีต่อกนัอยา่งต่อเน่ือง การสร้างเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียนและการมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัสมาชิกกลุ่ม
องคก์รต่างๆในชุมชน 

โรงเรียนได้ด าเนินโครงการต่อไปนี้ 
1.1 โครงการรายงานผลการจดัการศึกษาต่อสาธารณชน เช่น กิจกรรมสาร

ประชาสัมพนัธ์, ป้ายประชาสัมพนัธ์หนา้โรงเรียน, เอกสารรายงานผลการจดั
การศึกษาแก่ผูป้กครอง, การประชุมผูป้กครอง 2 คร้ัง/ปีการศึกษา, 
 การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 คร้ัง/ปี 

1.2 โครงการส่งเสริมความเขม้แขง็ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.3 โครงการก ากบัติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา 
1.4 โครงการส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน 

2. การจดัท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารดว้ยคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 
โรงเรียนตอ้งมีการบนัทึกปรับปรุงขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

โรงเรียนได้ด าเนินโครงการต่อไปนี้ 
2.1 โครงการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
2.2 โครงการพฒันาบุคลากร กิจกรรมอบรมครูโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
2.3 โครงการพฒันาระบบส่ือสารทางอินเตอร์เน็ต 
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3. โรงเรียนตอ้งจดัท าคู่มือการปฏิบติังานเร่ืองต่างๆท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้นใหบุ้คลากรได ้
ศึกษาและยดึเป็นแนวปฏิบติั เพื่อลดการนิเทศ แนะน า ช่วยเหลือจากผูบ้ริหาร 

โรงเรียนได้ด าเนินโครงการต่อไปนี้ 
3.1 โครงการพฒันาบุคลากร กิจกรรมอบรมครูโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
3.2 โครงการพฒันาระบบดูแลคุณธรรมจริยธรรมวชิาชีพครู 
3.3 โครงการปรับปรุงพฒันาและประเมินทบทวนระบบ 
3.4 โครงการส่งเสริมความเขม้แขง็ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3.5 โครงการส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน 
3.6 โครงการระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ 

จุดอ่อนของโรงเรียน 
 1.  แมค้รูจะไดรั้บการพฒันาโดยการฝึกอบรม  แต่ในทางปฏิบติัจริง ลกัษณะการจดัการเรียน
การสอนของครูประมาณร้อยละ 25 ยงัไม่เป็นไปตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ คือ เนน้นกัเรียนเป็นส าคญั
อยา่งแทจ้ริง 

โรงเรียนได้ด าเนินโครงการต่อไปนี้ 

 โครงการพฒันาบุคลากร กิจกรรมอบรมครูโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
 โครงการพฒันาระบบดูแลคุณธรรมจริยธรรมวชิาชีพครู 
 โครงการปรับปรุงพฒันาและประเมินทบทวนระบบ 
 โครงการพฒันานกัเรียนตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
 โครงการส่งเสริมความเขม้แขง็ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 โครงการโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม 
 โครงการส่งเสริมความสามารถทางวชิาการ 

 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนยงัตอ้งพฒันาโดยเฉพาะวชิาวทิยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษ พฒันาการของนกัเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2545 ยงัเห็นไม่ชดัเจนยงัมี
ลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงข้ึนๆลงๆ 

โรงเรียนได้ด าเนินโครงการต่อไปนี ้

 โครงการพฒันาบุคลากร กิจกรรมอบรมครูโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
 โครงการพฒันาระบบดูแลคุณธรรมจริยธรรมวชิาชีพครู 
 โครงการโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม 
 โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 1 กิจกรรมพฒันานกัเรียน 
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 โครงการรักการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้ 
 โครงการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
 โครงการส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน 

3.  นกัเรียนยงัจ าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกฝนดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห์ การแสวงหาความรู้ดว้ย 
ตนเอง โดยเฉพาะการคน้ควา้ความรู้ผา่นอินเตอร์เน็ต 

โรงเรียนได้ด าเนินโครงการต่อไปนี้ 

 โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 1 กิจกรรมพฒันานกัเรียน 
 โครงการรักการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้ 
 โครงการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
 โครงการส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน 

4.  ผูบ้ริหารและครูกระตือรือร้นท่ีด าเนินการจดัการศึกษาท่ีสนองนโยบายการปฏิรูป 
การศึกษาอยา่งจริงจงัและเขม้แขง็ แต่ภาระงานท่ีรับผดิชอบแต่ละงานมีมาก เน่ืองจากนโยบายการลด
อตัราก าลงัและหน่วยงานต่างก็มุ่งใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการปฏิบติังาน 
        โรงเรียนไดด้ าเนินโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยเก็บ
เงินบ ารุงการศึกษาภาคเรียนละ 300.00 บาท/คน น าไปจดัจา้งครูสอนสาขาวชิาท่ีขาดแคลน จา้ง
เจา้หนา้ท่ีธุรการ การเงินและนกัการภารโรง 

11.2   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีส่อง 
                 โรงเรียน บา้นไร่พิทยาคมไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบท่ีสอง เม่ือ
วนัท่ี 30-31 มกราคม 2549 ถึง 1 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 
       ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบท่ีสอง มีการประเมิน 3 ดา้น คือ ดา้นนกัเรียน 
ดา้นครู และดา้นผูบ้ริหาร ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 

 

มาตรฐาน 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ด้านนักเรียน     

มาตรฐานท่ี 1 นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง 
                      ประสงค ์
มาตรฐานท่ี 2 นกัเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ี
ดี 
มาตรฐานท่ี 3 นกัเรียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้น 
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                       ศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
มาตรฐานท่ี 4 นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  
                      คิดสังเคราะห์ มีวจิารณญาณ มีความคิด 

                      สร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทศัน์ 

มาตรฐานท่ี 5 นกัเรียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตาม 

                      หลกัสูตร 
มาตรฐานท่ี 6 นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ย 
                      ตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่ง 
                     ต่อเน่ือง 
มาตรฐานท่ี 7 นกัเรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน  
                      สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติ 

                      ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ด้านครู     

มาตรฐานท่ี 8 ครูมีคุณวฒิุ/ความรู้ความสามารถตรงกบั 

                      งานท่ีรับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

มาตรฐานท่ี 9 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการ 
                      สอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้นกัเรียน 

                      เป็นส าคญั 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

ด้านผู้บริหาร     
มาตรฐานท่ี 10 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าและมีความสามารถใน 

                         การบริหารจดัการ 
มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจดัองคก์รโครงสร้างและ 
                         การบริหารงานอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร  
                ใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียน 

                         การสอนโดยเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบั 

                        นกัเรียนและทอ้งถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอน 

                        ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์ และ 
                        ความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันา 
                        การศึกษา 
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11.2.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบทีส่อง 

 1) นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมให้ท าโครงงาน การท าผงัความคิด การท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มและการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้
ดว้ยตนเองและเป็นระบบ โดยมีการสรุปความรู้และจดบนัทึกอยา่งต่อเน่ือง โดยครูมีการวดัผลประเมิน
เพื่อพฒันาและปรับปรุง 
 2) สถานศึกษาและครูควรปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ในระดบัมธัยมศึกษาโดย
การน าผลการประเมินหลังการสอนของครู รวมทั้ งปัญหา อุปสรรคมาใช้ในการปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกับบริบทและทองถ่ินของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนด
วางแผนปฏิบติัการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
 3)  ผู ้บ ริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานและทุนจากแหล่งต่าง ๆ 
นอกเหนือจากงบประมาณของรัฐ และประสานงานกบัสโมสรโรตาร่ีสวรรคโลก แหล่งเรียนรู้ภายใน 
เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องปฏิบติัการทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นกัเรียนไดเ้ป็นส่ือ
และแหล่งเรียนรู้อยา่งเป็นระบบโดยมีการประเมินผลการใชแ้หล่งเรียนรู้ ทั้งน ามาพฒันาและปรับปรุง 

11.2.2 การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ 

 จากผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 5 นักเรียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร
มาตรฐานท่ี 4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ ความคิด
สร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทศัน์ และมาตรฐานท่ี 9 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการ
สอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั ทั้ง 3 มาตรฐาน มีระดบัคุณภาพระดบั พอใช ้นั้น 
โรงเรียนไดป้ระชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกบัครูโรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม วเิคราะห์หาสาเหตุท า
ใหท้ราบวา่การจดัการเรียนรู้อยา่งมีระบบและการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีปัญหา ดว้ยเหตุน้ีโรงเรียนจึง
วางแผนจดัท าโครงการ “พฒันาระบบเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ควบคู่กบั “โครงการ
พฒันาบุคลากร” ส่งเสริมการจดัท าส่ือและเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ครู ผลิตและใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ี
หลากหลาย พฒันาหอ้งสมุดและขยายหอ้งเรียนคอมพิวเตอร์เพิ่มมากข้ึน 
 นอกจากน้ี โรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม ไดน้ าขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาจากการประเมินรอบ
สอง วนัท่ี 30-31 มกราคม และ 1 กุมภาพนัธ์ 2549 มาพิจารณา โดยน าขอ้เสนอแนะบรรจุไวใ้น
แผนพฒันาการศึกษาและแผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณ 2551-2554 เพื่อสร้างความตระหนกัให้
บุคลากรทุกฝ่าย ในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์และพฒันาสถานศึกษาตามรูปแบบการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBM) และมีการประเมินผลการด าเนินงาน น าผลการประเมินไปปรับ
ใช้ในการพฒันาการจดัการศึกษาในปีงบประมาณต่อไปอย่างต่อเน่ือง เป็นระบบและตรวจสอบได ้
หลงัจากโรงเรียนไดรั้บการคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการ “ระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ” ท าให้การด าเนินงาน
เกิดผลตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาดา้นครูและนกัเรียนอย่างชดัเจน นกัเรียนโรงเรียน
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บา้นไร่พิทยาคม ไดรั้บรางวลัต่าง ๆ มากมาย การด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาของ สมศ. 
พอสรุปไดด้งัน้ี 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
                ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินรอบสอง (ว ันท่ี 30-31 มกราคม และ                  
กุมภาพนัธ์ 2549) มีดงัน้ี 
                1) นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมให้ท าโครงงาน การท าผงัความคิด การท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มและการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้
ดว้ยตนเองและเป็นระบบ โดยมีการสรุปความรู้และจดบนัทึกอยา่งต่อเน่ือง โดยครูมีการวดัผลประเมิน
โครงการเพื่อพฒันาและปรับปรุง 

โรงเรียนได้ด าเนินโครงการต่อไปนี ้
                      1.1  โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
                      1.2  โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

                 2)   สถานศึกษาและครูควรปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ในระดบัมธัยมศึกษา
โดยการน าผลการประเมินหลังการสอนของครู รวมทั้งปัญหา อุปสรรคมาใช้ในการปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกบับริบทและทอ้งถ่ินของสถานศึกษาโดยมีการก าหนดวางแผนปฏิบติัการ
และประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

โรงเรียนได้ด าเนินโครงการต่อไปนี ้
                      2.1 โครงการก ากบัติดตาม ตรวจสอบประเมินรายงานผลการปฏิรูปการศึกษา 

                2.2 โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

                      2.3 โครงการ ปรับปรุงพฒันาและประเมินทบทวนระบบ 

                      2.4 โครงการพฒันาบุคลากร จดักิจกรรมอบรมครูโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน และ 

                            ส่งเสริมใหค้รูเขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการจากหน่วยงานตน้สังกดัและหน่วยงาน 

                             ภายนอก 

                       2.5 โครงการก ากบัติดตาม ตรวจสอบประเมินรายงานผลการจดัการเรียนการสอน 

                       2.6 โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้และงานวจิยัในชั้นเรียน 

                 2.7 โครงการส่งเสริมความเขม้แขง็ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

                 3) ผู ้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดหาทุนจากแหล่งต่าง ๆ 
นอกเหนือจากงบประมาณของรัฐ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง
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วทิยาศาสตร์ หอ้งปฏิบติัการทางภาษา ห้องสมุด เพื่อให้นกัเรียนไดใ้ชเ้ป็นส่ือและแหล่งเรียนรู้อยา่งเป็น
ระบบโดยมีการประเมินผลการใชแ้หล่งเรียนรู้ รวมทั้งน ามาพฒันาและปรับปรุง 
 
โรงเรียนได้ด าเนินโครงการต่อไปนี ้
                           3.1 โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

                           3.2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานภายนอก 

                           3.3 โครงการรายงานผลการจดัการศึกษาต่อสาธารณชน เช่น กิจกรรม 

                                 สารประชาสัมพนัธ์ ป้ายประชาสัมพนัธ์หนา้โรงเรียน เอกสารรายงานผลการ 

                                 จดัการศึกษาแก่ผูป้กครอง การประชุมผูป้กครอง 2 คร้ัง/ปีการศึกษา  

                                  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 คร้ัง/ปี 

                            3.4 โครงการพฒันาระบบดูแลคุณธรรมจริยธรรมวชิาชีพครู 

                            3.5 โครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ 

                            3.6 โครงการส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน 

                                  เป็นส าคญั 
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บทที ่2 
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

 การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม ตามปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจและ
เป้าหมายการพฒันา/มาตรฐานระดบัการศึกษาโรงเรียนได้ก าหนดยุทธศาสตร์ และจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2552 ดงัน้ี 

1.ปรัชญา  “บณัฑิตยอ่มฝึกตน” 
   คติพจน์ หรือค าขวญั  “สะอาดกาย สะอาดใจ มีวนิยั รับใชส้ังคม” 

2.วสัิยทัศน์ พนัธกจิ 
 2.1. วสัิยทัศน์ 

 ระดมสรรพก าลงัทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและทอ้งถ่ินร่วมกนัจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มศกัยภาพการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แลเทคโนโลยี พฒันาให้นกัเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ ศึกษาต่อและด ารงชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย
และสากล 
 2.2. พนัธกจิ 

     2.1  ประสานงานกบัภาครัฐ เอกชน ชุมชน ทอ้งถ่ิน เพื่อร่วมมือกนัพฒันาการศึกษา 
     2.2  จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรู้ ความสามารถ คุณลกัษณะ  
                         ทกัษะ สมรรถนะและเจตคติ ครบตามมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    2.3  ส่งเสริมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้มุ่งเนน้วชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และน า 
           เทคโนโลย ีมาจดัการศึกษา 
    2.4  ด าเนินการจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย ต่อเน่ือง เพื่อพฒันานกัเรียน 

          ใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา เป็นท่ียอมรับของสังคม 
    2.5  ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวติทั้งดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
    2.6  จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพตามความสนใจ ความถนดัของนกัเรียน และเพื่อ 

           การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการด ารงชีวติอยา่งมีคุณภาพ 
3. เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
   3.1 โรงเรียนไดรั้บการร่วมมือในการระดมสรรพก าลงัจากภาครัฐ เอกชน ชุมชน ทอ้งถ่ิน  

         ใหมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 
3.2 นกัเรียนไดรั้บการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหมี้คุณสมบติั คุณลกัษณะ สมรรถนะ        
       ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและเจตคติ เตม็ตามศกัยภาพของนกัเรียน 
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    3.3 นกัเรียนไดรั้บการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ดา้นวิชาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และทุก 
          กลุ่มสาระโดยการน าเทคโนโลย ีมาพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
    3.4 นกัเรียนทุกคน เป็นคนดี มีปัญญา เป็นท่ียอมรับของทอ้งถ่ิน ชุมชน สังคม 
                 3.5 นกัเรียนมีคุณภาพชีวติท่ีดีทั้งดา้นสุขภาพกาย เช่นการกีฬา และสุขภาพจิตท่ีดีมีความสุข 
    3.6 นกัเรียนสามารถเลือกเรียนรู้สาระวชิาตามท่ีตนสนใจ ตามความถนดั เพื่อการประกอบ  
                       อาชีพ เพื่อการศึกษาต่อและ/หรือเพื่อการด ารงชีวติ 

  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี 
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เกณฑท่ี์คาดหวงั 
1 

ปรับปรุง 
2

พอใช ้

3 
ดี 

4 
ดีมาก 

มาตรฐานที ่1 นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์     
1.1 มีวนิยั มีความรับผดิชอบ ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนั     
1.2 มีความซ่ือสตัยสุ์จริต       
1.3 มีความกตญัญูกตเวที       
1.4 มีความเมตตากรุณา มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น       
1.5 ประหยดั  รู้จกัใชแ้ละรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม      
1.6 ภูมิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  นิยมไทย  และด ารง
ไวซ่ึ้งความเป็นไทย   

   
 

 

มาตรฐานที ่2 นกัเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม     
2.1 รู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและความตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม 

    

2.2 เขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 

    

มาตรฐานที ่3 นกัเรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน ท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

    

3.1 มีทกัษะในการจดัการและท างานใหส้ าเร็จ     
3.2 เพียรพยายาม ขยนั  อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน         
3.3 ท างานอยา่งมีความสุข  พฒันางานและภูมิใจในงานของตนเอง       
3.4 ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้       
3.5 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนสนใจ       
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มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี 
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เกณฑท่ี์คาดหวงั 
1 

ปรับปรุง 
2

พอใช ้

3 
ดี 

4 
ดีมาก 

มาตรฐานที ่4 นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์ มี
วจิารณญาณมีความคิดสร้างสรรค ์

    

4.1 สามารถวเิคราะห์  สงัเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด คิดอยา่งเป็น
ระบบและมีการคิดแบบองคร์วม   

    

4.2 สามารถคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการตดัสินใจได ้       
  4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตดัสินใจและแกปั้ญหาอยา่งมีสติ       
  4.4 มีความคิดสร้างสรรค ์มองโลกใน แง่ดีและมีจิตนาการ       
มาตรฐานท่ี 5 นกัเรียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร     
5.1 มีระดบัผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ ์      
5.2 มีผลการทดสอบรวบยอด ระดบัชาติ เฉล่ียตามเกณฑ ์           

  5.3 สามารถส่ือความคิดผา่นการพดู  เขียน  หรือน าเสนอดว้ยวธีิต่าง ๆ     
  5.4 สามารถใชภ้าษา เพ่ือการส่ือสารไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ        
  5.5 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการเรียนรู้        
มาตรฐานที ่6 นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

    

6.1 มีนิสยัรักการอ่าน การเขียน และการฟังรู้จกัตั้งค  าถามเพ่ือหาเหตุผล     
6.2 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆรอบตวั ใชห้อ้งสมุด แหล่ง   
ความรู้และ ส่ือต่าง ๆ ได ้ทั้งในและนอกสถานศึกษา           

    

  6.3 มีวธีิการเรียนรู้ของตนเองเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้สนุกกบัการเรียนรู้ 
และชอบมาโรงเรียน    

    

มาตรฐานที ่7 นกัเรียนมีสุขนิสยั สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี     
7.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ  และออกก าลงักายสม ่าเสมอ     
7.2 มีน ้ าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์        
7.3 ป้องกนัตนเอง จากส่ิงเสพติดโทษ และหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อ 
ความรุนแรงโรคภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ    

    

7.4 มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม  และใหเ้กียรติผูอ่ื้น        
7.5 มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อน  ครู   และผูอ่ื้น     

 

 

 

 



31 

 

 

 

มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เกณฑท่ี์คาดหวงั 
1 

ปรับปรุง 
2

พอใช ้

3 
ดี 

4 
ดีมาก 

มาตรฐานที ่8 นกัเรียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรี
และกีฬา 

    

8.1 ช่ืนชมร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นศิลปะ     
8.2 ช่ืนชมร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นดนตรี/นาฏศิลป์     
8.3 ช่ืนชมร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นกีฬา/นนัทนาการ     
มาตรฐานที ่9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวฒิุ/ความรู้ ความสามารถตรงกบั
งานท่ีรับผิดชอบหมัน่พฒันาตนเอง เขา้กบัชุมชนไดดี้และมีครูพอเพียง 

    

9.1 มีคุณธรรม จริยธรรม  และปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ       
9.2 มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเด็ก  ผูป้กครอง  และชุมชน          
9.3 มีความมุ่งมัน่และอุทิศตนในการสอนและพฒันาเด็ก            
9.4 มีการแสวงหาความรู้ และเทคนิควธีิการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจ
กวา้ง และยอมรับการเปล่ียนแปลง   

    

9.5 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าข้ึนไป               
9.6 สอนตรงตามวชิาเอก – โท หรือ ตรงตามความถนดั                 
9.7 มีจ านวนเพียงพอ  (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนบัสนุน)     
มาตรฐานที ่10 ครูมีความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้เด็กเป็นส าคญั 

    

10.1 มีความรู้ ความเขา้ใจเป้าหมายการจดัการศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั             
10.2 มีการวเิคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล          
10.3 มีความสามารถในการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั            
10.4 มีความสามารถในการใชส่ื้อท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของเด็ก        
10.5 มีการประเมินพฒันาการของเด็กตามสภาพจริง โดยค านึงถึงพฒันาการตามวยั             
10.6 มีการน าผลการประเมินพฒันาการมาปรับเปล่ียนการจดัประสบการณ์เพื่อ
พฒันาเด็กใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ       

    

10.7 มีการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของเด็กและน าผลไปใชพ้ฒันาเด็ก       
มาตรฐานที ่11 ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้ าและมี
ความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา 

    

11.1 มีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบติัตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ              
11.2 มีความคิดริเร่ิม มีวสิยัทศัน์  และเป็นผูน้ าทางวชิาการ          
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มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เกณฑท่ี์คาดหวงั 
1 

ปรับปรุง 
2

พอใช ้

3 
ดี 

4 
ดีมาก 

11.3 มีความสามารถในการบริหารงานวชิาการและการจดัการ     
11.4 มีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจ        
มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้าง ระบบการ
บริหารงานและพฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบครบวงจร 

    

12.1 มีการจดัองคก์ร โครงสร้างและระบบการบริหารงานท่ีมีความ
คล่องตวัสูงและปรับเปล่ียนไดเ้หมาะสมตามสถานการณ์        

    

12.2 มีการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ ครอบคลุม และทนัต่อ   
การใชง้าน      

    

12.3 มีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง     
12.4 มีการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง       
12.5 ผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจ ผลการบริหารงานและการพฒันาเด็ก       
มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการบริหารและจดัการโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน     
13.1 มีการกระจายอ านาจการบริหารและ การจดัการศึกษา         
13.2 การบริหารเชิงกลยทุธ์และใชห้ลกัการมีส่วนร่วม              
13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพฒันาสถานศึกษา     
13.4 มีการบริหารท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน       
13.5 มีการตรวจสอบและถ่วงดุล     
มาตรฐานที ่14 สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร และประสบการณ์เรียนรู้ท่ี
เนน้เด็กเป็นส าคญั 

    

14.1 มีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัเดก็และทอ้งถ่ิน            
14.2 มีการส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้           
ท่ีตอบสนองความสนใจและเหมาะสมกบัวยัของเด็ก   

    

14.3 มีการส่งเสริมและพฒันานวตักรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
และส่ืออุปกรณ์การเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   

    

14.4 มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการผา่นการเล่นและเดก็ได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง                  

    

14.5 มีการบนัทึก การรายงานผล  และการส่งต่อขอ้มูลของเด็กอยา่งเป็นระบบ             
14.6 มีการนิเทศและน าผลไปปรับปรุงการจดักิจกรรม/ประสบการณ์อยา่งสม ่าเสมอ     
14.7 มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัประสบการณ์     
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มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เกณฑท่ี์คาดหวงั 
1 

ปรับปรุง 
2

พอใช ้

3 
ดี 

4 
ดีมาก 

มาตรฐานที ่15 สถานศึกษามีการจดักิจกรรม ส่งเสริมคุณภาพเด็กอยา่ง
หลากหลาย 

    

15.1 มีการจดัและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กอยา่งทัว่ถึง       
15.2 มีการจดักิจกรรม กระตุน้พฒันาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจ  
และส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องเด็ก   

    

15.3 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม           
15.4 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นศิลปะ  ดนตรีและ  การเคล่ือนไหว     
15.5 มีการจดักิจกรรม สืบสาน และสร้างสรรค ์วฒันธรรม ประเพณี    
และภูมิปัญญาไทย     

    

15.6 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย         
มาตรฐานที ่16 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริหารท่ี
ส่งเสริมใหเ้ด็กพฒันาตามธรรมชาติเตม็ศกัยภาพ 

    

16.1 มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีอาคาร  สถานท่ีเหมาะสม       
16.2 มีการส่งเสริมสุขภาพอนามยั และความปลอดภยัของเด็ก       
16.3 มีการใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม       

    

16.4 มีหอ้งเรียน หอ้งสมุด สนามเด็กเล่น  พ้ืนท่ีสีเขียว  และส่ิงอ านวย
ความสะดวกพอเพียงและอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ 

    

16.5 มีการจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา           
มาตรฐานที ่17 สถานศึกษามีการสนบัสนุนและใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญา 

    

17.1 มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ในทอ้งถ่ิน   

    

17.2 สนบัสนุนใหแ้หล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม   
ในการจดัท าหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา       

    

มาตรฐานที ่18 สถานศึกษาร่วมมือกนัระหวา่งบา้น องคก์รทางศาสนา 
สถาบนัทางวชิาการและองคก์รภาครัฐและเอกชน เพื่อพฒันาวถีิการเรียนรู้
ในชุมชน 

    

18.1 เป็นแหล่งวทิยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน             
18.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั     
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บทที ่3 
ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา 

 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

           ด้านคุณภาพนักเรียน 
มาตรฐานที ่1   นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์            ผลการประเมิน 
 

 
 
ที ่ 

 
ตัวบ่งช้ี  

  

ระดบัคุณภาพของตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนนกัเรียน) 

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช้ 

(3) 
ด ี

(4) 
ดมีาก 

1.1 มีวนิยั มีความรับผิดชอบ ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนั     
1.2   มีความซ่ือสตัยสุ์จริต       
1.3   มีความกตญัญูกตเวที       
1.4 มีความเมตตากรุณา มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น       
1.5 ประหยดั  รู้จกัใชแ้ละรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม      
1.6 ภูมิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณคา่ภูมิปัญญาไทย  นิยมไทย  และ

ด ารงไวซ่ึ้งความเป็นไทย   
    

 รวม     

 
 

มาตรฐานที ่2    นกัเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม          ผลการประเมิน 

 
 
ที ่ 

 
ตวับ่งช้ี  

  

ระดบัคุณภาพของตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนนกัเรียน) 

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช้ 

(3) 
ด ี

(4) 
ดมีาก 

2.1 รู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและความตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม 

    

2.2 เขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม / โครงการอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 

    

 รวม     
 

 

 

    ดี 

ดี 
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มาตรฐานที ่3    นกัเรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่อ 
                          อาชีพสุจริต                                                                          
          ผลการประเมิน  
 

 

 
 
ที ่ 

 
ตวับ่งช้ี  

  

ระดบัคุณภาพของตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนสถานศึกษา) 

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช้ 

(3) 
ด ี

(4) 
ดมีาก 

3.1 มีทกัษะในการจดัการและท างานใหส้ าเร็จ     
3.2 เพียรพยายาม ขยนั  อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน         
3.3   ท างานอยา่งมีความสุข  พฒันางานและภูมิใจในงานของตนเอง       
3.4 ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้       
3.5 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนสนใจ       
 รวม     

 
มาตรฐานที ่4   นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวจิารณญาณมีความคิด
สร้างสรรค ์  
            คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทศัน์    
                                                                                                                  ผลการประเมิน    
                                                                                                                    

 
 
ที ่ 

 
ตวับ่งช้ี  

  

ระดบัคุณภาพของตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนสถานศึกษา) 

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช้ 

(3) 
ด ี

(4) 
ดมีาก 

4.1 สามารถวเิคราะห์  สงัเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด คิดอยา่งเป็น
ระบบและมีการคิดแบบองคร์วม   

    

4.2 สามารถคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการตดัสินใจได ้       
4.3     ประเมินและเลือกแนวทางการตดัสินใจและแกปั้ญหาอยา่งมีสติ       
4.4   มีความคิดสร้างสรรค ์มองโลกใน แง่ดีและมีจิตนาการ       
 รวม     
 

 

 

ดี 

พอใช ้
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มาตรฐานที ่ 5   นกัเรียนมีความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร             

         ผลการประเมิน                                                                                                                  

 
 
ที ่ 

 
ตวับ่งช้ี  

  

ระดบัคุณภาพของตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนนกัเรียน) 

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช้ 

(3) 
ด ี

(4) 
ดมีาก 

5.1 มีระดบัผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ ์      
5.2 มีผลการทดสอบรวบยอด ระดบัชาติ เฉล่ียตามเกณฑ ์           
5.3   สามารถส่ือความคิดผา่นการพดู  เขียน  หรือน าเสนอดว้ยวธีิต่าง ๆ     
5.4   สามารถใชภ้าษา เพ่ือการส่ือสารไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ        
5.5   สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการเรียนรู้        
 รวม     
 

มาตรฐานที ่ 6   นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง   
               

                                                                                ผลการประเมิน                                      

 
 
ที ่ 

 
ตวับ่งช้ี  

  

ระดบัคุณภาพของตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนสถานศึกษา) 

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช้ 

(3) 
ด ี

(4) 
ดมีาก 

6.1 มีนิสยัรักการอ่าน การเขียน และการฟังรู้จกัตั้งค  าถามเพ่ือหาเหตผุล     
6.2 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งตา่ง ๆรอบตวั ใชห้อ้งสมุด แหล่ง   

ความรู้และ ส่ือต่าง ๆ ได ้ทั้งในและนอกสถานศึกษา           
    

6.3   มีวธีิการเรียนรู้ของตนเองเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้สนุกกบัการเรียนรู้ 
และชอบมาโรงเรียน    

    

 รวม     
 

 

 

 

 

 

พอใช ้

พอใช ้
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มาตรฐานที ่7  นกัเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี                      

  ผลการประเมิน                                                                                                          

 
 
ที ่ 

 
ตวับ่งช้ี  

  

ระดบัคุณภาพของตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนนกัเรียน) 

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช้ 

(3) 
ด ี

(4) 
ดมีาก 

7.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ  และออกก าลงักายสม ่าเสมอ     
7.2 มีน ้ าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์        
7.3 ป้องกนัตนเอง จากส่ิงเสพติดโทษ และหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อ 

ความรุนแรงโรคภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ    
    

7.4 มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม  และใหเ้กียรติผูอ่ื้น        
7.5 มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่เพ่ือน  ครู   และผูอ่ื้น     
 รวม     

 

 

มาตรฐานที ่8  นกัเรียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ  ดนตรี และกีฬา  

  ผลการประเมิน                                                                                                          

 
 
ที ่ 

 
ตวับ่งช้ี  

  

ระดบัคุณภาพของตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนนกัเรียน) 

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช้ 

(3) 
ด ี

(4) 
ดมีาก 

8.1 ช่ืนชมร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นศิลปะ     
8.2 ช่ืนชมร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นดนตรี/นาฏศิลป์     
8.3 ช่ืนชมร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นกีฬา/นนัทนาการ     
 รวม     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดี 

พอใช ้
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ด้านการจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานที ่9   ครู มีคุณธรรม จริยธรรม  มีวฒิุ / ความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบ           
 หมัน่พฒันาตนเอง เขา้กบัชุมชนไดดี้และมีครูพอเพียง               
      ผลการประเมิน                                                                                                          

 
 
ที ่ 

 
ตวับ่งช้ี  

  

ระดบัคุณภาพของตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน 
 

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช้ 

(3) 
ด ี

(4) 
ดมีาก 

9.1 มีคุณธรรม จริยธรรม  และปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ       
9.2 มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน  ผูป้กครอง  และชุมชน          
9.3 มีความมุ่งมัน่และอุทิศตนในการสอนและพฒันานกัเรียน           
9.4 มีการแสวงหาความรู้ และเทคนิควธีิการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น 

ใจกวา้ง และยอมรับการเปล่ียนแปลง   
    

9.5 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าข้ึนไป               
9.6 สอนตรงตามวชิาเอก – โท หรือ ตรงตามความถนดั                 
9.7 มีจ านวนเพียงพอ  (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนบัสนุน)     
 รวม     
 

มาตรฐานที ่10  ครูมีความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ไดอ้ยา่งประสิทธิภาพและเนน้เด็กเป็น 
                                   ส าคญั                
  ผลการประเมิน                                                                                                          

 
 
ที ่ 

 
ตวับ่งช้ี  

  

ระดบัคุณภาพของตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนสถานศึกษา) 

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช้ 

(3) 
ด ี

(4) 
ดมีาก 

10.1 มีความรู้ ความเขา้ใจเป้าหมายการจดัการศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
10.2  มีการวเิคราะห์นกัเรียนเป็นรายบุคคล          
10.3 มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั            
10.4 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาการเรียนรู้ของ

ตนเองและนกัเรียน 
    

10.5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้
ท่ีจดัใหน้กัเรียน   และอิงพฒันาการของนกัเรียน         

    

 

ดี 

ดี 
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ที ่ 

 
ตวับ่งช้ี   

ระดบัคุณภาพของตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน 
(จ านวนสถานศึกษา) 

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช้ 

(3) 
ด ี

(4) 
ดมีาก 

10.6 มีการน าผลการประเมินพฒันาการมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอน
เพื่อพฒันานกัเรียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ       

    

10.7 มีการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนและน าผลไปใชพ้ฒันา
นกัเรียน 

    

 รวม     

 

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที ่11  ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้ า  และมีความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา    

                                                                                                                       ผลการประเมิน                                                                                                          

 
 
ที ่ 

 
ตวับ่งช้ี  

  

ระดบัคุณภาพของตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน 
 

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช้ 

(3) 
ด ี

(4) 
ดมีาก 

11.1 มีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบติัตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ              
11.2 มีความคิดริเร่ิม มีวสิยัทศัน์  และเป็นผูน้ าทางวชิาการ          
11.3 มีความสามารถในการบริหารงานวชิาการและการจดัการ     
11.4 มีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจ        
 รวม     
 

 

 

 

 

ดี 
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มาตรฐานที ่12  สถานศึกษามีการจดัองคก์ร  โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพฒันาองคก์รอยา่ง 
                          เป็นระบบครบวงจร    

  ผลการประเมิน                                                                                                          
 

 
 
ที ่ 

 
ตวับ่งช้ี  

  

ระดบัคุณภาพของตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน 
 

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช้ 

(3) 
ด ี

(4) 
ดมีาก 

12.1 มีการจดัองคก์ร โครงสร้างและระบบการบริหารงานท่ีมีความ
คล่องตวัสูงและปรับเปล่ียนไดเ้หมาะสมตามสถานการณ์        

    

12.2 มีการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ ครอบคลุม และทนัต่อ   
การใชง้าน      

    

12.3 มีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง     
12.4 มีการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง       
12.5 ผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจ ผลการบริหารงานและ           

การพฒันานกัเรียน  
    

 รวม     
 

 

มาตรฐานที ่13  สถานศึกษามีการบริหารและจดัการศึกษาโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 
                          ผลการประเมิน                                                                                                          
 

 
 
ที ่ 

 
ตวับ่งช้ี  

  

ระดบัคุณภาพของตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน 
 

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช้ 

(3) 
ด ี

(4) 
ดมีาก 

13.1 มีการกระจายอ านาจการบริหารและ การจดัการศึกษา         
13.2 การบริหารเชิงกลยทุธ์และใชห้ลกัการมีส่วนร่วม              
13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพฒันาสถานศึกษา     
13.4 มีการบริหารท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน       
13.5 มีการตรวจสอบและถ่วงดุล     
 รวม     
 
 

 

พอใช ้

พอใช ้
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มาตรฐานที ่14  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร  และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั        

  ผลการประเมิน                                                                                                          

 
 
ที ่ 

 
ตวับ่งช้ี  

  

ระดบัคุณภาพของตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน 
 

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช้ 

(3) 
ด ี

(4) 
ดมีาก 

14.1 มีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนและทอ้งถ่ิน            
14.2 มีรายวชิา/กิจกรรมท่ีหลากหลายใหน้กัเรียนเลือกเรียนตามความ

สนใจ   
    

14.3 มีการส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความถนดัและ
ความสามารถของนกัเรียน   

    

14.4 มีการส่งเสริมใหพ้ฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ และส่ืออุปกรณ์
การเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้                  

    

14.5 มีการบนัทึก   การรายงานผล  และการส่งต่อขอ้มูลของนกัเรียน             
14.6 มีระบบการนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอยา่งสม ่าเสมอ       
14.7 มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการเรียนการสอน     
 รวม     

มาตรฐานที ่15  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพนกัเรียนอยา่งหลากหลาย   

  ผลการประเมิน                                                                                                          

 
 
ที ่ 

 
ตวับ่งช้ี  

  

ระดบัคุณภาพของตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน 
 

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช้ 

(3) 
ด ี

(4) 
ดมีาก 

15.1 มีการจดัและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเขม้แขง็และ
ทัว่ถึง   

    

15.2 มีการจดักิจกรรม ส่งเสริมและ ตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ   
ความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน   

    

15.3 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและ 
ความถนดัของนกัเรียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ       

    

15.4 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม     
15.5 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/

นนัทนาการ     
    

ดี 

ดี 
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ที ่ 

 
ตวับ่งช้ี  

  

ระดบัคุณภาพของตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน 
 

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช้ 

(3) 
ด ี

(4) 
ดมีาก 

15.6 มีการจดักิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค ์ วฒันธรรม  ประเพณี และ
ภูมิปัญญาไทย   

    

15.7  มีการจดักิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย         
 รวม     
 

 

มาตรฐานที ่16  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนพฒันา 
                         ตามธรรมชาติเตม็ศกัยภาพ    ผลการประเมิน                                                                                                          

 
 
ที ่ 

 
ตวับ่งช้ี  

  

ระดบัคุณภาพของตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน 
 

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช้ 

(3) 
ด ี

(4) 
ดมีาก 

16.1 มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม       
16.2 มีการส่งเสริมสุขภาพอนามยั และความปลอดภยัของนกัเรียน       
16.3 มีการใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง  และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม       
    

16.4 มีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ  หอ้งสมุด พ้ืนท่ีสีเขียว  และส่ิงอ านวย
ความสะดวกพอเพียงและอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ 

    

16.5 มีการจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา           
 รวม     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดี 
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ด้านการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้     
มาตรฐานที ่17  สถานศึกษา มีการสนบัสนุนและใชแ้หล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน      

                                                                                                                       ผลการประเมิน                                                                                                          

 
 
ที ่ 

 
ตวับ่งช้ี  

  

ระดบัคุณภาพของตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน 
 

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช้ 

(3) 
ด ี

(4) 
ดมีาก 

17.1 มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ในทอ้งถ่ิน   

    

17.2 สนบัสนุนใหแ้หล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม   
ในการจดัท าหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา       

    

 รวม     
 

มาตรฐานที ่18  สถานศึกษาร่วมมือกนัระหวา่งบา้น องคก์รทางศาสนา สถาบนัทางวชิาการ 
                         และองคก์รภาครัฐและเอกชน เพื่อพฒันาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                                                       
                  ผลการประเมิน                                                                                                          

 
 
ที ่ 

 
ตวับ่งช้ี  

  

ระดบัคุณภาพของตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน 
 

(1) 
ปรับปรุง 

(2) 
พอใช้ 

(3) 
ด ี

(4) 
ดมีาก 

18.1 เป็นแหล่งวทิยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน             
18.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั     
 รวม     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พอใช ้

พอใช ้
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บทที ่4 
การด าเนินงานทีส่่งผลสนับสนุนตามมาตรฐานการศึกษา 

 งาน /โครงการ / กิจกรรมท่ีส่งผลสนบัสนุนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มาตรฐานที ่1  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ล่านิยมทีพ่งึประสงค์ 

โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อใหน้กัเรียนบรรลุตามตวั 

บ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 1 โดยด าเนินกิจกรรมต่อไปน้ี 

1.โครงการ “เสริมบุญหนุนน าคุณธรรมประจ าสัปดาห์” โดยในปีการศึกษา 2551 – 2553ไดน้ า 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ฝึกปฏิบติัธรรม เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนปรับพฤติกรรม

กลุ่ม เป็นเวลา 3 วนั  

นอกจากน้ีนกัเรียนทุกระดบัไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ส่วนร่วมกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรม

สนบัสนุนวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ินเป็นประจ าทุกปีดงัน้ี 

 กิจกรรมเสริมบุญหนุนน าคุณธรรมประจ าสัปดาห์ โดยจดัชัว่โมงสวดมนตทุ์กสัปดาห์ๆละ 1 

ชัว่โมง 

 กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา 

 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเทศกาลเขา้พรรษา โดยน านกัเรียนตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 เขา้

ร่วมกิจกรรมท าบุญ และถวายเทียนจ าน าพรรษา 

 การเขา้ร่วมกิจกรรมประเพณี และวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน เช่น ลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ์

การบวชนาคสามคัคี และประเพณีส าคญัประจ าปีของชุมชนบา้นไร่ 

 2. โครงการ “ดนตรีเพ่ือชุมชน” โดยในปีการศึกษา 2550 - 2553 น านกัเรียนชุมนุมดนตรี 
จ านวน 35 คนไปร่วมกิจกรรมของชุมชนในโอกาสต่าง ๆ นอกจากน้ีนกัเรียนไดรั้บการฝึกทกัษะดา้น
ดนตรีและนาฏศิลป์อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อท ากิจกรรมในโรงเรียนและช่วยเหลือชุมชนในโอกาสต่าง ๆ
ดงัน้ี 

 กิจกรรมหนา้เสาธงทุกเชา้วนัจนัทร์ – ศุกร์บรรเลงเพลงชาติและเพลงมาร์ชโรงเรียน 

 กิจกรรมการแข่งขนัเชียร์ลีดเดอร์ การแข่งขนักีฬานกัเรียนอ าเภอศรีส าโรง ปี 2550-2552  

 กิจกรรม วงโยธวาทิต ขบวนพาเหรดนกักีฬา ในโอกาสการแข่งขนักีฬาภายใน กีฬานกัเรียน

กลุ่มกา้วหนา้ และกีฬานกัเรียนอ าเภอศรีส าโรง ปี 2550-2552 

(ปัจจุบนัไม่ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาอ าเภอศรีส าโรง เน่ืองจากการแยกระดบัมธัยมฯ) 
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ผลการด าเนินงาน 
 นกัเรียนมีวินยั มีความรับผิดชอบและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมเบ้ืองตน้ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความกตญัญูกตเวที  มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ละเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม  มีความประหยดั และรู้จกัใชทัรัพยส่ิ์งของส่วนตนและส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า  และนกัเรียน
สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัคุณค่าในภูมิปัญญาไทยและด ารงไวซ่ึ้งความเป็นไทยเพิ่มมากข้ึน 

มาตรฐานที ่2 นักเรียนมีจิตส านึกในหารอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม 
 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อใหน้กัเรียนบรรลุตามตวั
บ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 2 โดยด าเนินกิจกรรมต่อไปน้ี 
 1.โครงการ “พฒันาอาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อม” เป็นโครงการต่อเน่ืองท่ีนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ร่วมกนัท ากิจกรรม “พฒันาส่ิงแวดลอ้ม” ภายในโรงเรียนโดยการช่วยกนัดูแลเขต
พื้นท่ีรับผดิชอบ รณรงคก์ารรักษาและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม นกัเรียนไดฝึ้กความรับผิดชอบและการท างาน
ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ 
ผลการด าเนินงาน 

นกัเรียนท่ีมีความตระหนกัและรู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดจาก              
การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม/ โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม
และเขา้ร่วมกิจกรรม Thailand Go Green ของบริษทับางจาก แห่งประเทศไทย 
 

มาตรฐานที ่3 นักเรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้และ 
                       มีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพทีสุ่จริต 
 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อใหน้กัเรียนบรรลุตามตวั
บ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 3 โดยด าเนินกิจกรรมต่อไปน้ี 
 1.โครงการ “พฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี” 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6  เรียนวชิาพื้นฐานกลุ่มสาระการงานฯ ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัจริงทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม มีการวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ 
มีการประเมิน ปรับปรุง และพฒันางานของตนเอง  นอกจากนั้น ยงัร่วมมือกบังานกิจกรรมพฒันา
นกัเรียน โดยการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมทกัษะการท างาน  มีการส่งเสริมใหน้กัเรียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  
มีการปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อการท างานและประกอบอาชีพท่ีสุจริต เช่น จดักิจกรรมโครงการหน่ึง
ผลิตภณัฑห์น่ึงโรงเรียน การประกวดโครงงานอาชีพ การประกวดงานประดิษฐท์ั้งในและนอก
สถานศึกษา  
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ผลการด าเนินงาน 
 นกัเรียนท่ีมีทกัษะในการจดัการท างานใหส้ าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี  มีความเพียรพยายาม ขยนั 
อดทนและละเอียดรอบคอบในการท างานเพิ่มมากข้ึน นกัเรียนท างานอยา่งมีความสุข พฒันางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเองและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เก่ียวกบัอาชีพทีตนสนใจ 
 

มาตรฐานที ่4   มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์คิดสังเคราะห์มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
                        คิดไตร่ตรอง และมีวสัิยทัศน์ 

 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อใหน้กัเรียนบรรลุตามตวั
บ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 4 โดยด าเนินกิจกรรมต่อไปน้ี 
 1.โครงการ “พฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์” ซ่ึงเป็นโครงการท่ี
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ไดป้ฏิบติัเป็นประจ าทุกปี  คือ การน านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 กลุ่มสนใจ 
ไปทศันศึกษางานสัปดาห์วทิยาศาสตร์ ณ มหาวทิยาลยันเรศวร เป็นเวลา 1 วนั นกัเรียนไดรั้บการฝึก
ประสบการณ์ และไดท้ดลองตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เบ้ืองตน้ ซ่ึงประสบการณ์ลกัษณะน้ีจะ
ช่วยใหน้กัเรียนไดรู้้จกัตนเอง ความสนใจ และช่วยใหต้ดัสินใจท่ีจะศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนในสาขาท่ี
ชอบ และโครงการ “น านกัเรียนสู่โลกวทิยาศาสตร์ไบเทค กรุงเทพฯ” ซ่ึงกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ไดน้ า
นกัเรียนระดบัชั้นม. 3  ม. 5 และ ม. 6  เขา้ชมกิจกรรมวทิยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสนใจ
ของนกัเรียนไดดี้ 
 2.โครงการ “พฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์” โดยในปีการศึกษา 
2552 – 2553 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไดเ้ร่ิมจดักิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางคณิตศาสตร์ “AMAT” โดย
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ไดรั้บการฝึกทกัษะกระบวนการคิด และไดด้ าเนินกิจกรรมน้ีมาอยา่ง
ต่อเน่ือง รวมทั้งส่งเสริมให้นกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัเพื่อหาประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอก 
 3.โครงการ “พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ไดน้ านกัเรียนผูส้นใจการเล่นคอร์สเวิร์ด เขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนั
คอร์สเวิร์ดเกม ของหน่วยงานภายนอกเป็นประจ าทุกปี อาทิ การแข่งขันท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และ
กรุงเทพมหานคร นกัเรียนไดรั้บการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์และใบค้  าศพัท ์นอกจากน้ียงัจดัให้มีการ
แข่งขนัคอร์สเวร์ิดเกมในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ภายในโรงเรียนดว้ย เช่น การแข่งขนักีฬาภายใน  
 ตามมาตรฐานของระบบการเรียนรู้ ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคญั 
นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากสภาพปัญหาในทอ้งถ่ินและภูมิประเทศ เหตุการณ์
การเปล่ียนแปลงท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจดัเวทีส าหรับ
นักเรียนเพื่อเสนอกิจกรรม นักเรียนมีพื้นท่ีแสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในทุกช่วงชั้น 
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ส าหรับวิธีการมาตรฐานของระบบกิจกรรมนักเรียน  มีขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรมรายบุคคล 
กิจกรรมกลุ่มสนใจ ใหน้กัเรียนไดร้วมกลุ่มกนัจดักิจกรรมตามความสนใจและความถนดั ความสามารถ
ท่ีหลากหลายโดยมีครูและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นท่ีปรึกษาและสนบัสนุนงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 
 นกัเรียนสามารถคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอยา่งเป็นระบบดีข้ึน  
มีพฒันาการดา้นความคิดแบบองคร์วม สามารถคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการตดัสินใจ
ได ้ สามารถประเมินและเลือกแนวทางการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาอยา่งมีสติ  และมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคม์องโลกในแง่ดีและมีจินตนาการท่ีพฒันาข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั เช่น การท ากิจกรรมละคร
ภาษาองักฤษ เป็นตน้ 

มาตรฐานที ่5 นักเรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลักสูตร 
 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อใหน้กัเรียนบรรลุตามตวั
บ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 5 โดยด าเนินกิจกรรมต่อไปน้ี 
 1. โครงการ “พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม” ปีการศึกษา 2553 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 659 คน ไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตาม
หลกัสูตรตามวิธีการมาตรฐานของระบบการเรียนรู้ ครูจดัท าแผนการการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียน
เป็นส าคญั จดักิจกรรมการเรียนตามความสนใจของนกัเรียน การจดักิจกรรมเขา้ค่ายพฒันานกัเรียนตาม
ความสนใจ เช่น ค่ายวชิาการ ค่ายละครภาษาองักฤษ ค่ายดนตรี ค่ายกีฬา ค่ายจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริม
ออกก าลงักาย กิจกรรมการสังเกตและส ารวจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น การเรียนนอกห้องเรียน ห้อง
ศูนยอิ์นเทอร์เน็ต  หอ้งสมุด เป็นตน้ 
 2.  โครงการ “พฒันาการวดัและประเมินผล” ปีการศึกษา 2552-2553 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1-6  ไดรั้บการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงอิงพฒันาการของนกัเรียน 

3. โครงการ “ส่งเสริมความสามารถทางวชิาการ” ปีการศึกษา 2552 - 2553 นกัเรียนชั้น  
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 89 และ 96 คน ไดรั้บบริการสอนเสริมเพื่อพฒันาดา้นวชิาการ 

4. โครงการ “เรียนภาษาองักฤษจากละคร” ปีการศึกษา 2552 – 2553 ซ่ึงเป็นการเขา้ค่ายเพื่อ 
ฝึกซอ้มการออกเสียงภาษาองักฤษใหถู้กตอ้งตามส าเนียงของเจา้ของภาษา  รวมถึงความเขา้ใจเน้ือเร่ือง 
ทกัษะการท าละคร เป็นการรวมความคิดแบบรวบยอด การแกปั้ญหา การวางแผนการท างาน ซ่ึงส่งผล
ต่อการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนในหอ้งเรียนดว้ย 

5.  โครงการ “ฝึกทกัษะการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง” และ “โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน” ปีการศึกษา 2552 – 2553 ซ่ึงโครงการน้ีท าเป็นประจ าทุกปี ทั้งเพื่อการฝึกทกัษะของนกัเรียน
และเพื่อการแข่งขนัทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในวาระต่างๆ เช่น ในโรงเรียน เช่น การจดัพานใน
วนัไหวค้รู  การจดัพานพุม่ในรัฐพิธีส าคญัประจ าปี  นอกโรงเรียน เช่น การแข่งขนัในงานมหกรรม
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ประจ าปีระดบัจงัหวดั  ระดบัภูมิภาค และระดบัประเทศ  ซ่ึงโครงการน้ีไดรั้บผลส าเร็จสูงต่อเน่ืองกนั
เป็นประจ าทุกปี และส่งผลใหน้กัเรียนสามารถน าทกัษะน้ีไปหารายไดร้ะหวา่งเรียนไดอี้กดว้ย 

ผลการด าเนินงานในรอบ 3 ปี 

สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระ/ปีการศึกษา 
2551 2552 2553 

เกรดเฉลีย่ เฉลีย่ร้อยละ เกรดเฉลีย่ เฉลีย่ร้อยละ เกรดเฉลีย่ เฉลีย่ร้อยละ 

ภาษาไทย 2.85 71.37 2.64 66.11 2.58 64.45 

คณิตศาสตร์ 2.53 63.35 2.46 61.54 2.05 51.32 

วทิยาศาสตร์ 2.46 61.52 2.17 55.25 2.28 56.96 

สงัคมศึกษา 3.21 80.15 3.15 78.81 2.74 68.46 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3.30 82.41 3.49 84.74 3.12 77.95 

ศิลปะ 3.27 81.73 3.00 75.15 3.29 82.22 

การงานอาชีพ 3.25 81.26 3.22 80.59 3.12 77.91 

ภาษาองักฤษ 2.43 60.73 2.45 62.73 2.64 65.99 

รวมทุกกลุ่มสาระฯ 2.91 72.81 2.82 70.62 2.69 67.36 

 
มาตรฐานที่ 6 นักเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่าง 
          ต่อเน่ือง 
 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อใหน้กัเรียนบรรลุตามตวับ่งช้ี
ของมาตรฐานท่ี 6 โดยด าเนินกิจกรรมต่อไปน้ี 
 1.โครงการ “พฒันางานห้องสมุด” โดยในปีการศึกษา 2553 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6  
จ  านวน 659 คน ไดรั้บการฝึกใหมี้ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือเทคโนโลยแีละ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 2.โครงการ “พฒันาการเรียนการสอนกจิกรรมลูกเสือ” โดยกิจกรรมพฒันานกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  โดยจดักิจกรรมเขา้ค่ายลูกเสือ เนตรนารีตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ลูกเสือ เนตร
นารี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เขา้ค่ายท ากิจกรรมท่ีโรงเรียน  ลูกเสือ เนตรนารี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 2 เขา้ค่าย ณ อ่างเก็บน ้าแม่มอก จงัหวดัล าปาง  และลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เขา้ค่ายพกั
แรม ณ อุทยานภูหินร่องกลา้ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก นกัเรียนลูกเสือ เนตรนารีทุกระดบัชั้นได้
ท ากิจกรรมตามเกณฑข์องลูกเสือ เนตรนารีท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษา นอกจากนั้นนกัเรียนยงั
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ไดศึ้กษาพืชพนัธ์ุไมน้านาพนัธ์ุและเรียนรู้การใชชี้วิตร่วมกนั และใชกิ้จกรรมลูกเสือเพื่อพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง 
 ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ไดท้  ากิจกรรมการเขา้ค่ายในช่วงเวลาเดียวกนั
กบันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจะเนน้การท า
กิจกรรมดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  การศึกษาประวติัศาสตร์จากอุทยานประวติัศาสตร์ก าแพงเพชร
และการศึกษาเร่ืองเกษตรอินทรีย ์จากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน เช่น สนามบินสุโขทยั และฟาร์มเทิดไท 
 3.จดักิจกรรม “รักการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้” โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี
การศึกษา 2553  ไดจ้ดัใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 659 คน ไดท้  ากิจกรรม “รักการอ่าน” 
โดยจดัใหมี้กิจกรรมในช่วงเชา้ วนัละ 30 นาที ใหน้กัเรียนอ่านและบนัทึกสารการอ่านในสมุดบนัทึก 
“รักการอ่าน” เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านใหก้บันกัเรียน 

ผลการด าเนินงาน 
 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มข้ึน รวมถึงการเขียนและการฟัง รู้จกัตั้งค  าถามเพื่อหาเหตุผล  
สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตวั  ใชแ้หล่งเรียนรู้จากหอ้งสมุด  และรู้จกัคน้ควา้จากส่ือต่าง 
ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา  นกัเรียนพฒันาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง และสามารถเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น
สนุกกบัการเรียนรู้และชอบการมาโรงเรียน นักเรียนร้อยละ 98 ชอบการเขา้ค่ายท ากิจกรรมนอก
หอ้งเรียน สนใจท่ีจะศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  และการไดดู้และสัมผสัจากส่ือจริงๆ ซ่ึงทางโรงเรียน
ไดจ้ดัท าโครงการศึกษานอกสถานท่ีส าหรับนกัเรียนในวาระต่างๆเป็นประจ าทุกปี 

มาตรฐานที ่7 นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตทีด่ี 
 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อใหน้กัเรียนบรรลุตามตวั
บ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 7 โดยด าเนินกิจกรรมต่อไปน้ี 
 โครงการ “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” โดยในปีการศึกษา 2552 ไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การแข่งขนักีฬาภายในนกัเรียน การแข่งขนักีฬาภายนอก กิจกรรมวนัต่อตา้นยาเสพ
ติดโลก ส่งเสริมการออกก าลงักาย โดยจดัวนัออกก าลงักายร่วมกนัทั้งครูและนกัเรียนเป็นประจ าทุกปี 
เป็นตน้ 
ผลการด าเนินงาน 
 นกัเรียนท่ีมีนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลงักายสม ่าเสมอ  นกัเรียนมีน ้ าหนกัส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ สามารถป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียง
ต่อความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ  นอกจากน้ีนกัเรียนมีพฒันาการดา้นความมัน่ใจ
และกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมและใหเ้กียรติผูอ่ื้น  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อน ครูและผูอ่ื้นดว้ย 
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มาตรฐานที่ 8 นักเรียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสันด้านศิลปะ ดนตรี และกฬีา 
 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อใหน้กัเรียนบรรลุตามตวั
บ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 8 โดยด าเนินกิจกรรมต่อไปน้ี 
 1.โครงการ “ส่งเสริมความเป็นเลศิทางด้านกฬีา” โดยในปีการศึกษา 2553 ไดน้ านกัเรียนเขา้
ร่วมการแข่งขนักีฬาระดบัภาค และการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ นกัเรียนไดรั้บการฝึกทกัษะดา้น
การเล่นกีฬาแฮนดบ์อล เปตอง ฟุตซอลแ์ละเทเบิลเทนนิส 
 2. โครงการ “ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์” โดยในปีการศึกษา 2553 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6   จ านวน 45 คน ไดรั้บการฝึกและพฒันาทกัษะการเล่นดนตรี การขบั
ร้องและการแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ ทั้งไทย สากลและพื้นเมือง มีกิจกรรมส่งเสริมทกัษะการเล่นดนตรี
และแสดงนาฏศิลป์ โดยใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาช่วยสอนดนตรีสากลและนาฏศิลป์ จดักิจกรรม “ค่าย
ดนตรี” เพื่อส่งเสริมอจัฉริยภาพดา้นดนตรีของนกัเรียน ส่งเสริมการประกวดและแข่งขนัทั้งในและนอก
สถานศึกษา จดัใหมี้การเผยแพร่ผลงานดา้นดนตรี-นาฏศิลป์แก่ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
 ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคญั โดยเน้นนักเรียนได้ฝึกปฏิบติัด้าน
ศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นนัทนาการ โดยเฉพาะวิชาศิลปะครูไดส้อดแทรกกิจกรรมในกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากน้ียงัไดน้ านกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานต่าง ๆ 
ในทอ้งถ่ินอยา่งสม ่าเสมอ  
ผลการด าเนินงาน 
 นกัเรียนร้อยละ 98 .70  เขา้ร่วมกิจกรรมและมีผลงานดา้นศิลปะ ผลงานดา้นดนตรี-นาฏศิลป์  
ดา้นกีฬาและนนัทนาการ นกัเรียนชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนบา้นไร่ และงาน
ประจ าปีจงัหวดัสุโขทยัเป็นประจ าทุกปี อีกทั้งยงัเป็นการสร้างรายไดร้ะหว่างเรียนให้นกัเรียนในบาง
กิจกรรมอีกดว้ย 

มาตรฐานด้านการเรียนการสอน 
มาตรฐานที ่9  ครูมีวุฒิ/ความสามารถตรงกบังานทีรั่บผดิชอบ หมั่นพฒันาตนเองเข้ากบัชุมชนได้ดี และ 
           มีครูพอเพยีง 
 โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรม/โครงการเพื่อพฒันาใหบ้รรลุตามตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี9 โดย
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 1. จดัวางโครงการสร้างการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เนน้การมีส่วนร่วม มีกลุ่มงาน     
บริหารงาน4 กลุ่ม เป็นหลกัในการด าเนินงาน 
 2.  สนบัสนุนส่งเสริมครูท่ีมีความรู้ ความสามารถ ใหเ้ป็นผูน้ าทางวชิาการ เป็นวทิยากรให ้     
ความรู้แก่เพื่อนครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ จนเกิดการยอมรับ เป็นการเสริมแรง
ทางบวก ท าใหค้รูทุกคน มีความกระตือรือร้นในการพฒันาตนเองเพื่องานในหนา้ท่ีมากข้ึน 
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 3. จดัใหมี้การอบรมครูโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เช่น การอบรมครู ดา้นการจดัการเรียนการ     
สอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง อบรมครูดา้นการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ส าหรับครูผูส้อน การผลิตส่ือการเรียนการสอน เช่น ส่ือ E-Book ส่ือ 
CAI ส่ือออนไลน์ การให้ความรู้ดา้นการจดัท าโครงการเพื่อพฒันา ให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียน การส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการภายในโรงเรียนดา้นต่างๆ เป็นตน้ 
 4. สนบัสนุนส่งเสริมใหค้รูเขา้รับการอบรมทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีจดั 
ข้ึนตามวาระเร่งด่วนต่าง ๆ เช่น การพฒันาครูทั้งระบบ  การอบรมครู Master Teacher’s ของแต่ละกลุ่ม
สาระ การอบรมครูของศูนยรั์บผดิชอบแต่ละกลุ่มสาระในเขต สพม. 38 เป็นตน้ 
 5. จดัซ้ือ/จดัหาหนงัสือ เอกสาร ต าราทางวชิาการ โดยจดัท าเป็นมุมหนงัสือคน้ควา้ส าหรับครู
เพื่อใหค้รูไดศึ้กษาคน้ควา้ตามความสนใจ 
 
 6. จดัท าหอ้งพฒันาส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการผลิตและใชส่ื้อ          
เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา 
 7. สนบัสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากรครูเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพฒันา     
งานในหน้าท่ีสาขาวิชาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีทางการศึกษา หลกัสูตรและการสอน การศึกษาพิเศษ 
จิตวทิยาแนะแนว การสอนภาษาองักฤษ และการบริหารการศึกษา 
 8. สนบัสนุนการพฒันาครูตามกระบวนการพฒันาครูแกนน า ครูMaster Teacher 
 9. สนบัสนุนส่งเสริมใหมี้วทิยากรทอ้งถ่ินช่วยสอนในสาขาวชิาท่ีขาดแคลน เช่น งานประดิษฐ ์
งานช่างปูน ช่างอลูมิเนียม และการแสดงพื้นเมืองประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
 10.  จดัให้มีการนิเทศให้ขอ้เสนอแนะ ตรวจแผนการจดัการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายของ
การจดัการศึกษาโรงเรียน 
ผลการด าเนินงาน 
  ครูน าความรู้ท่ีไดรั้บไปออกแบบการเรียนรู้โดยใชเ้วลาระหวา่งปิดภาคเรียนเดือนเมษายนของ
ทุกปี น าผลจากการวิเคราะห์นกัเรียน มาก าหนดแนวทางการออกแบบวางแผนการจดัการเรียนรู้ ศึกษา
เน้ือหาสาระ คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละผลลพัธ์ ออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
นักเรียนเป็นส าคญั เตรียมส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ ก าหนดวิธีวดัและประเมินผลตาม
สภาพจริงด้วยวิธีท่ีหลากหลาย จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ตามสภาพปัญหาและสนองตามความ
ตอ้งการของนกัเรียนโดยเลือกใชว้ิธีการสอนของแต่ละกลุ่มสาระอยา่งหลากหลาย เช่น การสอนแบบ
บูรณาการ การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบร่วมมือ การสอนเชิงวิเคราะห์ การสอนแบบทดลอง 
การสอนดว้ยวธีิสัญญาการเรียนสาธิต การสอนแบบบทบาทสมมติ เป็นตน้ นอกจากน้ี ครูร้อยละ 100 มี
คุณธรรมจริยธรรมและปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน ผูป้กครอง
และชุมชนมีความมุ่งมัน่และอุทิศตนในการสอนและพฒันานกัเรียน มีการแสวงหาความรู้และเทคนิค
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วิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า รับฟังความคิดเห็น ยอมรับการเปล่ียนแปลง ใจกวา้ง  ครูร้อยละ 100 จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าข้ึนไป  ครูร้อยละ  97 สอนตรงตามวิชาเอก/วิชา
โท หรือตรงตามความถนดั  แต่ครูมีจ านวนไม่เพียงพอในบางรายวิชาและกบัจ านวนนกัเรียน  (หมาย
รวมทั้งครู พนักงานราชการ ครูอตัราจ้างด้วยงบประมาณของรัฐ ครูอตัราจา้งด้วยงบประมาณของ
โรงเรียนและบุคลากรสนบัสนุน) ซ่ึงส่งผลให้ครูบางกลุ่มสาระมีภาระงานมาก  ทั้งภาระงานการเรียน
การสอนท่ีรับผดิชอบและภาระงานสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน 

มาตรฐานที ่10 ครูมีความสารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นนักเรียนเป็น 
            ส าคัญ 

โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรม/โครงการเพื่อพฒันาใหบ้รรลุตามตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 10 โดย
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 ตามวิธีการมาตรฐานของระบบการเรียนรู้ ครูมีความรู้ความเขใ้จในหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ สามารถใช้
เทคโนโลยีมาพฒันานกัเรียน วิเคราะห์ศกัยภาพนกัเรียนเป็นรายบุคคล มีการประเมินผลการเรียนการ
สอนและการวิจัยเพื่อน าผลไปพฒันานักเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์
โรงเรียนไดด้ าเนินการดงัน้ี 
 1)  ใช้กระบวนการนิเทศ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อนิเทศติดตามการจดัการ
เรียนรู้ ดงัน้ี  
 1.1 การนิเทศอย่างเป็นทางการ  หมายถึง การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้ค  าแนะน าและ
ขอ้เสนอแนะโดยมีรูปแบบท่ีแน่นอน เช่น การประชุมกลุ่ม การเยี่ยมชั้นเรียน การสังเกตการสอน การ
อบรม เป็นตน้ 
 1.2 การนิเทศอย่างไม่เป็นทางการ  หมายถึง การก ากับ ดูแลตรวจสอบ ให้ค  าแนะน าและ
ขอ้เสนอแนะโดยไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน เช่น การพูดคุย การศึกษาดูงาน การจดันิทรรศการแสดงผลงาน 
ป้ายนิเทศต่าง ๆ 

2) รูปแบบการนิเทศ มีดงัน้ี 
 - นิเทศติดตามโดยครูแต่ละกลุ่มสาระ เช่น การประชุมกลุ่มการศึกษาดูงาน การพูดคุยเพื่อ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 
 - นิเทศติดตามโดยคณะกรรมการนิเทศของโรงเรียน ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากโรงเรียน เช่น การ
เยี่ยมชั้นเรียน การสังเกตการสอน เป็นตน้ กิจกรรมน้ีเป็นไปโดยสมคัรใจของผูรั้บการนิเทศท่ีจะตกลง
ร่วมกนักบัคณะกรรมการนิเทศเพื่อให้การนิเทศเป็นไปอยา่งสร้างสรรคเ์ป็นการเสริมแรงทางบวกเพื่อ
สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานมากกวา่การจบัผดิใหเ้กิดความเครียด 
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 - นิเทศติดตามโดยนักเรียน จดัให้นกัเรียนไดป้ระเมินผลการสอนของครูในดา้นต่าง ๆ เม่ือส้ิน
ปีการศึกษา เช่น การจดักระบวนการเรียนรู้ การใช้ส่ือ การวดัและประเมินผล ตลอดจนพฤติกรรมการ
สอนของครูดา้นอ่ืน ๆ เช่น การแต่งกาย การพูดจา การเป็นแบบอยา่งท่ีดี ทั้งน้ี การท่ีโรงเรียนเปิดโอกาส
ให้นกัเรียนไดป้ระเมินพฤติกรรมการสอนของครูนั้น โรงเรียนไดช้ี้แจงท าความเขา้ใจกบัคณะครูและ
นกัเรียนให้ทราบเป้าหมาย ความส าคญัของการประเมิน เพื่อให้ไดผ้ลการประเมินท่ีเป็นท่ียอมรับของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง สามารถน าไปใชเ้พื่อการพฒันาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไปไดจ้ริง 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ ครูจะเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การจดัท าส่ือการเรียนรู้ การจดัท าโครงการและประเมินผล ส าหรับเทคนิค
วิธีการสอนเพื่อส่งเสริมและพฒันานกัเรียนตามศกัยภาพ แนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีดีนั้น ข้ึนอยู่กบั
เน้ือหาสาระท่ีสอนและธรรมชาติวิชา เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เน้นการปฏิบติั
จริง ส าหรับดา้นทฤษฎีจะสอนในเร่ือง กฎ กติกา ความเป็นมาของกีฬาแต่ละประเภท  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาพรวม ร้อยละ 80 เน้นการลงมือ
ปฏิบติั และร้อยละ 20 เป็นการสอนทฤษฎี ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ เน้นการคิดวิเคราะห์ การพิสูจน์หาขอ้เท็จจริง การตั้งสมมติฐาน การอ่านจบั
ใจความและสรุปเน้ือหา ทุกกลุ่มสาระส่งเสริมการอ่าน การคน้ควา้ดว้ยตนเอง การสืบคน้หาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งจากส่ือ Internet จากส่ือส่ิงพิมพ ์รวมถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สนบัสนุนให้มี
การจดัการศึกษานอกสถานท่ีตามวาระและโอกาสท่ีเหมาะสม ส่วนกิจกรรมพฒันานกัเรียน มีงานแนะ
แนวด าเนินการดา้นทุนการศึกษาต่าง ๆ ดา้นการศึกษาต่อ ขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรียน มีการจดักิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมชุมนมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนอย่างหลากหลาย 
นอกจากน้ีโรงเรียนยงัด าเนินการด้านกิจกรรนักเรียน เพื่อส่งเสริมนักเรียน ให้ได้พฒันาตนเองตาม
ศกัยภาพ ตามความสนใจของตนเอง การจดักิจกรรมวนส าคญัต่าง ๆ กิจกรรม ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีของทอ้งถ่ิน กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกบัชุมชนในวาระต่าง ๆ เป็นตน้ 
 3) ใช้กระบวนการวิจับเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การด าเนินงานการจดัการเรียนการสอนและการ
จดักิจกรรมต่าง ๆ อาจมีปัญหาในระหวา่งการด าเนินงานบา้ง ครูผูส้อนจะบนัทึกปัญหาท่ีพบไวท้า้ยแผน 
เพื่อหาวธีิในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นรูปธรรมศึกษาสภาพปัญหา หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการ
ต่าง ๆอย่างเหมาะสม สรุปผลการด า เนินงานเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจยัในการแกปั้ญหา หรือท่ีเรียกว่า การวิจัยในช้ันเรียน บนัทึกการส่งเสริมนกัเรียนตาม
หวัขอ้ท่ีก าหนดดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย เช่น 

 ปัญหา/ขอ้สมมติฐาน 

 ประชากร (นกัเรียนระดบัชั้นใด) 

 วธีิการแกปั้ญหา/ส่ือ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน 
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 ผลการด าเนินงาน 

 ปัญหา/ขอ้เสนอแนะ 

 ครูแต่ละคนอาจท าการศึกษาวิจยัแผนการจดัการเรียนรู้ของตนเอง หรือวิธีการแกปั้ญหาในการ
จดักิจกรรมการสอนในแต่ชั้นท่ีรับผิดชอบ หรือการศึกษาพฤติกรรมนกัเรียนท่ีมีปัญหาเป็นรายบุคคล
(Case Study) ทั้งน้ี การศึกษาวิจยัข้ึนอยูก่บัความสนใจของครูแต่ละคน โรงเรียนไดใ้ห้การสนบัสนุน
ส่งเสริม ให้ก าลงัใจบุคลากรทุกคนให้ด าเนินกิจกรรมเหล่าน้ี และเอกสารดงักล่าวจดัเป็นเอกสารทาง
วชิาการท่ีครูทุกคนสามารถน าเสนอเพื่อเป็นหลกัฐานสนบัสนุนการขอเล่ือนวทิยฐานะใหสู้งข้ึนได ้
ผลการด าเนินงาน 
 ครูร้อยละ 100 มีความรู้ความเขา้ใจเป้าหมายการจดัการศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาขั้น                         
พื้นฐาน มีการวเิคราะห์ศกัยภาพนกัเรียนและเขา้ใจนกัเรียนเป็นรายบุคคล  ครูร้อยละ 87 มีความสามารถ
ในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคญั  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
พฒันาการเรียนรู้ของตนเองและนกัเรียน มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการ
เรียนรู้ท่ีจดัให้ นักเรียนและอิงพฒันาการของนักเรียน  ครูร้อยละ 79 มีการน าผลการประเมินมา
ปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพฒันา เต็มตามศกัยภาพ   และครูร้อยละ 90 มีการท าวิจยั ทั้งงานวิจยั
ในชั้นเรียน และงานวจิยัเพื่อพฒันาส่ือและนวตักรรมการจดัการเรียนการสอน  และน าผลการวิจยัไปใช้
ในการแกปั้ญหา พฒันานกัเรียน 

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที ่11 ผู้บริหารมีภาวะผู้น ามีความสามารถในการจัดการศึกษา 
 ผูบ้ริหารไดว้างแผนการจดักิจกรรม /โครงการ เพื่อพฒันาครู บุคลากร และนกัเรียนโรงเรียน
บา้นไร่พิทยาคมใหบ้รรลุตามตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 11 โดยไดด้ าเนินการตามโครงการท่ีก าหนดไว้
ดงัต่อไปน้ี  

1. โครงการกลุ่มบริหาร “พฒันาระบบบริหารจดัการแบบครบวงจร” 
 กิจกรรม “ส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน” 
 กิจกรรม “ระดมทรัพยเ์พื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน” 
 กิจกรรม “พฒันาครูสู่มืออาชีพครบมาตรฐาน” 
 กิจกรรม “ทศันศึกษาส าหรับครู นกัเรียนแบบบูรณาการ” 

 กิจกรรม “ส่งเสริมการอบรม สัมมนา พฒันาชีวติครู” 
 กิจกรรม “หอ้งสมุด 3 ดี” 
 ฯลฯ 
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2.   โครงการกลุ่มวชิาการ “การพฒันาและยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ 8 กลุ่มสาระ” 
2.1 กิจกรรม “ค่ายคณิต วทิย ์องักฤษ” 
2.2 กิจกรรม “โป่งกลางเสริมสร้างศกัยภาพนกัเรียน” 
2.3 กิจกรรม “มหกรรมวชิาการ” 
2.4 กิจกรรม “สัปดาห์การนิเทศเพื่อการพฒันา” 
2.5 ฯลฯ 

3.   โครงการส่งเสริมวชิาการ “พฒันาและปรับปรุงโครงการ หลกัสูตรสถานศึกษาให้ 
       เหมาะสม” 
      3.1  กิจกรรม “พฒันา ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา” 

                    3.2  กิจกรรม “บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่วชิาการ” 
       3.3  กิจกรรม “สภานกัเรียนพาเพลินสร้างเสริมประชาธิปไตย” 
       3.4  กิจกรรมส่งเสริมทกัษะชีวติ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน 
       3.5   ฯลฯ 

 4.  โครงการ “ระบบดูแล ช่วยเหลือนกัเรียน” 
4.1 กิจกรรม “บา้นใหญ่ในป่าเล็ก” 
4.2 กิจกรรม “เยีย่มบา้นนกัเรียน 100 %” 
4.3 กิจกรรม “คดักรอง แกไ้ขทนัเหตุการณ์” 
4.4 กิจกรรม “พ่อแม่ดูแลฉนั” 
4.5 กิจกรรม “กีฬาบา้นฉนัทพ์ี่นอ้ง” 
4.6 กิจกรรม “ชุมชนสัมพนัธ์” 
4.7   ฯลฯ 

 จึงกล่าวได้ว่า ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์ เป็นผูน้ าทางวิชาการ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ส่งเสริมใหผู้ป้กครอง ชุมชน นกัเรียน และคณะครูมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มีการจดักลุ่มบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันพฒันาคุณภาพการศึกษา มีการมอบหมายงานตรงตาม
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ ส่งเสริมการจดักิจกรรมการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคญั 
สนบัสนุนดา้นส่ือการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ จดัสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศท่ีเอ้ือยต่อการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน เป็นผูท่ี้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม มีความมุ่งมัน่ในการท างาน เป็น
แบบยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน ครูและผูท่ี้พบเห็น 
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ผลการด าเนินงาน 
 ร้อยละ 90 ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์มีวสิัยทศัน์และเป็นผูน้ าทางวชิาการ มีความสามารถในการบริหารงานวชิาการ 
ดา้นการจดัการ สามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คิดเป็นร้อยละ 87  และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ นอกจากนั้น ผูบ้ริหารยงัเป็นผูมี้วสิัยทศัน์ในการวางแผนงาน ก าหนด
โครงการดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เพื่อท่ีจะพฒันาครู บุคลากร นกัเรียนใหพ้ฒันาไปพร้อมๆกนัทั้ง
ระบบ แมว้า่บางโครงการยงัไม่สามารถปฏิบติัไดค้รบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต ์ แต่ก็บ่งบอกถึงความมี
สายตาท่ีกวา้ง และยาวไกล พร้อมท่ีจะผลกัดนัและสนบัสนุนใหอ้งคก์รทุกภาคส่วนทั้งภายในโรงเรียน
และชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง ใหไ้ดรั้บการพฒันาทนัสภาวการณ์ของสังคมปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการจัดองค์การ โครงสร้าง ระบบการบริหารและพฒันาองค์การอย่างเป็น 
            ระบบครบวงจร 
 โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรม/โครงการเพื่อพฒันาใหบ้รรลุตามตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 12 โดย
ด าเนินการต่อไปน้ี  

1. โครงการ “ระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ” 
2. โครงการ “ก ากบัติดตามตรวจสอบประเมินรายงานผลการปฏิรูปการศึกษา” 
3. โครงการ “ส่งเสริมความเขม้แขง็ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา” 
4. โครงการ “โรงเรียนเพียรปฏิบติัตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 
5. โครงการ “ปลูกตน้ไม ้3 ตน้ลดโลกร้อน” 
6. โครงการ “คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมใส่ใจพฒันาโรงเรียน” 
7. โครงการ “ประชุมผูป้กครอง 4 คร้ัง / ปี” 
8. โครงการ “ผูป้กครองเครือข่ายระดบัหอ้งเรียน” 
9. โครงการ “ผูป้กครองเครือข่ายระดบัหมู่บา้น” 
10. โครงการ “บูรณการกบัหน่วยงานต าบลบา้นไร่ และต าบลท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีบริการ” 

 มีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน จดัให้มีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา จัดวางบุคลากร 
แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบติัการและประเมินผลการปฏิบติังานของสถานศึกษา 
มีการนิเทศติดตาม ประเมินผล มีการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศ และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการ
วางแผนพฒันาโรงเรียน 
 ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างและระบบการบริหารงานท่ีมีความคล่องตัวสูง 
ปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม  มีการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งครอบคลุมและทนัต่อการใชง้าน 
ขอ้มูลถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั  มีระบบและด าเนินการประกนัคุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง มีการ
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พฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ครูไดรั้บการพฒันาอยา่งนอ้ยกลุ่มสาระละ 1 คน/ปี คิดเป็น
ร้อยละ 75 ในส่วนของผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนพึงพอใจผลการบริหารงานและการพฒันา
นกัเรียน มีการวางแผนบูรณาการงานในส่วนของโรงเรียนกบัหน่วยงานภายนอกเพื่อรองรับระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน และความร่วมมือในทุกๆดา้นทั้งกบัผูป้กครองและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
 โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรม/โครงการเพื่อพฒันาใหบ้รรลุตามตวับ่งช้ีของมาจรฐานท่ี 13 โดย
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 1.โครงการ “ส่งเสริมความเข้มแข็งทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน” 
 ตามวิธีการมาตรฐานของระบบยุทธศาสตร์ โรงเรียนมีการบริหารการจดัการศึกษาโดยใช้
หลกัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง คณะครู นกัเรียนในการจดัการศึกษาให้
ตรงตามความตอ้งการของนกัเรียนและทอ้งถ่ิน เพื่อท่ีจะส่งเสริมและร่วมมือกนัพฒันามุ่งเนน้ดา้นระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ท่ีจะส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมีประสิทธิภาพท่ีพฒันาดีข้ึน 
 ระบบการบริหารจดัการ ในกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการท างานของโรงเรียน 
 ระบบชุมชนสัมพนัธ์ ชุมชนเขา้มามีบทบาทในการจดัการศึกษามากข้ึน มีการแสดงความ
คิดเห็นร่วมกนัในการจดัการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 1. มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบชดัเจน เหมาะสม คิด
เป็นร้อยละ 90 
 2. มีการบริหารเชิงกลยทุธ์และใชห้ลกัการมีส่วนร่วมโดยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อย
ละ 80 
 3. มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพฒันาโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 90.5  
 4. มีรูปแบบการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน คิดเป็นร้อยละ 87 
 5. มีการตรวจสอบและถ่วงดุล คิดเป็นร้อยละ 80 

มาตรฐานที ่14 สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
 โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรม/โครงการเพื่อพฒันาใหบ้รรลุตามตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี14 โดย
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. โครงการ “พฒันาบุคลากร” 
2. โครงการ “พฒันาระบบดูแลคุณธรรมจริยธรรมวชิาชีพครู” 
3. โครงการ “พฒันาการจดัการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และวจิยัในชั้นเรียน” 
4. โครงการ “พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
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5. โครงการ “ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” 
6. โครงการ “พฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั” 
7. โครงการ “เยีย่มบา้นนกัเรียน 100 %” 
8. โครงการ “คดักรอง แกไ้ขทนัเหตุการณ์” 
9. โครงการ “กีฬาบา้นฉนัทพ์ี่นอ้ง” 
10. โครงการ “นิเทศครูผูส้อน” 

 ตามวิธีการมาตรฐานระบบการบริหารจดัการ ในขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาไดมี้
การจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง ทอ้งถ่ิน มีการจดับรรยากาศ ส่ือ
อุปกรณ์ นวตักรรมท่ีเอ้ือต่อการจดัระบบการเรียนรู้ของนกัเรียน มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาใชใ้นการเรียนการสอน 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขั้นตอนการส่งต่อขอ้มูลนกัเรียนโรงเรียนได้ด าเนินการส่งต่อ
ขอ้มูลนกัเรียน มีการติดตาม ปรับปรุงแกไ้ข และพฒันานกัเรียนในระดบัชั้นต่อไป 
 ระบบการเรียนรู้ ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลไดมี้การนิเทศติดตามผลการปฏิบติังาน
ของครูแลว้น าผลการนิเทศมาพฒันา ปรับปรุงการเรียนการสอนใหดี้ข้ึน 
ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับนักเรียนและท้องถ่ิน มีการตรวจสอบและพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  มีรายวิชา/ กิจกรรมท่ีหลากหลายให้นกัเรียนเลือกเรียนตามความ
สนใจ  มีการส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความถนดัและความสามารถของนกัเรียน  
มีการจดัระบบการบนัทึก การรายงานผลและการส่งต่อขอ้มูลนกัเรียน  มีระบบการนิเทศการเรียนการ
สอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ และสถานศึกษามีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาใชใ้นการเรียนการสอน 

มาตรฐานที ่15 สถานศึกษามีการจัดกจิกรรม ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนอย่างหลากหลาย 
 โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรม/โครงการเพื่อพฒันาใหบ้รรลุตามตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 15 โดย
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

1. โครงการ “พฒันาส่งเสริมและพฒันานกัเรียนตามกระบวนการแนะแนว” 
2. จดักิจกรรมพฒันานกัเรียน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
3. โครงการ “สภานกัเรียนพาเพลินสร้างเสริมประชาธิปไตย” 
4. โครงการ “พฒันาอจัฉริยภาพ (วดัแวว)” 
5. โครงการ “พฒันาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” 
6. โครงการ “พฒันาความสามารถพิเศษดา้นกีฬา” 
7. โครงการ “พฒันาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 
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8. โครงการ “พฒันาความสามารถดา้นดนตรี-นาฏศิลป์” 
 ตามวธีิการมาตรฐานของระบบบริหารจดัการ ในขั้นตอนการจดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถ 
ความถนดั ความสนใจของนกัเรียน ทั้งดา้นศิลปะ ดา้นกีฬาประเภทต่างๆ อาทิ เปตอง ฟุตบอล การออก
ก าลงักาย เช่น การเตน้แอโรบิค  หรือการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ เช่น การอ่านหนงัสือในห้องสมุด 
การท ากิจกรรมอ่านเขียนเรียนดี  การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการสืบคน้ และกิจกรรมการออกก าลงักายเพื่อ
สุขภาพ ฯลฯ 
 ระบบการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ เช่น การประกวด 
ความสามารถทางวิชาการและทกัษะส่ิงประดิษฐ์ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 1 การ
เขา้ร่วมกิจกรรมมหกรรมวชิาการ งานอาชีพ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การจดักิจกรรมส่งเสริมวิชาการ สืบสาน
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ระบบกิจกรรมนักเรียน มีการจดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถความสนใจ ความ
ถนัดของนักเรียน เช่น การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม การจดักิจกรรมการแข่งขนักีฬา 
ทกัษะทางศิลปะ การแสดงออกทางดนตรี /นนัทนาการ การเขา้ร่วมกิจกรรมประเพณีของทอ้งถ่ิน จดั
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยนกัเรียนโดยก าหนดให้มีสภานกัเรียนเพื่อฝึกภาวะผูน้ าของนกัเรียน การ
ท างานร่วมกนั ความรับผิดชอบดูแลกิจกรรมภายในโรงเรียน เช่น  การแบ่งเขตความรับผิดชอบการท า
ความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการจดักิจกรรมพบผูป้กครอง เช่น การประชุมผูป้กครองเพื่อ
ช้ีแจงและรายงานผลการเรียน รวมถึงความประพฤติของนกัเรียนในโรงเรียน เป็นการท าความเขา้ใจ
และขอความร่วมมือจากผูป้กครองดา้นการดูแลเอาใจใส่ให้นกัเรียนสนใจการเรียน ดูแลความประพฤติ
ของนกัเรียนเรียนขณะท่ีอยู่ในความดูแลของผูป้กครองท่ีบา้น  นอกจากนั้นยงัมีการวิเคราะห์นกัเรียน
เป็นรายบุคคล  การสนบัสนุนดา้นทุนการศึกษา อาหารกลางวนั รวมถึงการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
การจดัการเรียนการสอนร่วมกบัทางโรงเรียน 
ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษามีการจดัและพฒันาระบบ ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเขม้แข็งทัว่ถึง  มีการจดักิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ  ความถนัดและความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน  มีการส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม  มีการจดักิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ และกีฬา/นนัทนาการ มีการจดักิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์วฒันธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทย  และสถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  ทั้งน้ีนกัเรียนทุกคน
ไดรั้บการส่งเสริมอยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง 

มาจรฐานที ่16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้นักเรียนพฒันาตาม
ธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ 



60 

 

 โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรม/โครงการเพื่อพฒันาใหบ้รรลุตามตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 16 โดย
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. โครงการ “พฒันาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม” 
2. โครงการ “พฒันาการจดัการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และวจิยัในชั้นเรียน” 
3. โครงการ “อนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ” 
4. โครงการ “ส่งเสริมและพฒันาอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม” 
5. โครงการ “ปลูกตน้ไม ้3 ตน้ลดโลกร้อน” 
6. โครงการ “คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมใส่ใจพฒันาโรงเรียน” 

 ตามวธีิการมาตรฐานของระบบบริหารจดัการ โรงเรียนไดจ้ดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม อาคาร
สถานท่ี ส่ืออุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยี ห้องปฏิบติัการต่าง ๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนไดเ้ต็มตามศกัยภาพ ในดา้นความปลอดภยั
และการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนไดจ้ดัท าประกนัชีวติใหก้บันกัเรียน และร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ อนามยัของนกัเรียนคือ สถานีอนามยัต าบลบา้นไร่ ซ่ึงเขา้มาดูแลในดา้นสุขอนามยั
อย่างสม ่าเสมอ ดูแลในเร่ืองการจ ากดัป้องกนัลูกน ้ ายุงลาย  โรงเรียนยงัส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบร่วมกนัในการดูแลส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น การแบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบดูแลความ
สะอาดภายในโรงเรียน  การปลูกตน้ไมเ้พื่อร่มเงาและเพื่อความร่มร่ืนภายในโรงเรียน 
ผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม  มีการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของนักเรียน  มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
หอ้งสมุด พื้นท่ีสีเขียว และส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอและอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้  และสถานศึกษา
มีการจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานท่ี 

มาตรฐานด้านการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรม/โครงการเพื่อพฒันาใหบ้รรลุตามตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 17 โดย
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. โครงการ “ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” 
 ตามวธีิการมาตรฐานของระบบชุมชนสัมพนัธ์ ไดมี้การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ชุมชนและ
กรรมการสถานศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
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 ระบบการเรียนรู้ได้จดักระบวนการเรียนรู้ โดยการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มาใชส้นบัสนุนใน
การจดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียน และน านกัเรียนไปใชแ้หล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวติัศาสตร์ 
ผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษามีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 
และสนบัสนุนใหแ้หล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรระดบั
สถานศึกษา 

มาตรฐานที ่18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางการศึกษาและสถาบันทางวชิาการ 
            และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพฒันาวถิีการเรียนรู้ชุมชน 

 โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรม/โครงการเพื่อพฒันาใหบ้รรลุตามตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 18 โดย
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. โครงการ “ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” 
2. โครงการ “เครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชน” 
3. โครงการ “เยีย่มบา้นนกัเรียน 100 %” 
4. โครงการ “ดนตรีเพื่อชุมชน” 
5. โครงการ “ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและชุมชน” 

 ตามวิธีการมาตรฐานระบบชุมชนสัมพันธ์ ได้มีการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ชุมชนเขา้มามีบทบาทในโรงเรียนเช่น การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
การประชุมผูป้กครองนกัเรียน การแสดงความคิดเห็นในดา้นการจดัการเรียนการสอนและการดูแลเอา
ใจใส่บุตรหลานของตนร่วมกบัทางโรงเรียน การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของโรงเรียนโดยการประกาศ
หนา้เสาธง การแจง้เป็นหนงัสือโดยการฝากผา่นนกัเรียน การสนบัสนุนเคร่ืองดนตรีและเคร่ืองแต่งกาย 
วงโยธวาทิตจากองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน การใช้
บริการอาคารสถานท่ี โต๊ะเก้าอ้ี หอประชุมอเนกประสงค์  เคร่ืองProjector การแสดงดนตรีและ
นาฏศิลป์ การน าเอาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาช่วยในการสอนกลุ่มการงานฯ โรงเรียนได้ส่งบุคลากรและ
นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนทุกกิจกรรม เช่น งานบวชพระ งานแต่งงาน งานศพ งานประเพณี
ทอ้งถ่ิน งานกีฬา เป็นตน้ 
 โรงเรียนไดด้ าเนินการพฒันาบุคลกรสู่ชุมชน เช่น ครูภาษาองักฤษโรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม
ร่วมมือกบัครูภาษาองักฤษระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีบริการ
การศึกษา โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ท าการวิจยัเชิงทดลอง เร่ือง การพฒันาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาองักฤษ เน้นทกัษะการฟัง-พูดแบบเขม้ระหว่างครูผูส้อนภาษาองักฤษ ในโรงเรียนประถมศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตพื้นท่ีบริการการศึกษา โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม (จ านวน 7 
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โรงเรียน) กบัครูผูส้อนภาษาองักฤษในระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม โดยได้รับทุน
สนบัสนุนการด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนงานวิจยั (สกว.) ซ่ึงทางโรงเรียน
ไดรั้บการสนบัสนุนต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมี นางพงษ์สุดา ภู่เจริญ ครู ช านาญการพิเศษ กลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) เป็นหวัหนา้ด าเนินโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน  และสถานศึกษา
สนบัสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งบุคลากรของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนท่ี
อยูใ่นพื้นท่ีบริการ นอกจากน้ี ดา้นการให้บริการชุมชน  ชุมชนและหน่วยงานราชการในชุมชนสามารถ
ใชส้ถานท่ีของโรงเรียนได ้เช่น  สนามกีฬา  อาคารเอนกประสงค ์วสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการน าเสนอ
ขอ้มูล  ซ่ึงทางโรงเรียนไดใ้หบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 
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บทที ่5 
สรุปผลการด าเนินโครงการและแนวทางการพฒันา 

 

5.1 จุดเด่นของสถานศึกษา (ระบุผลส าเร็จท่ีเป็นจุดเด่น บอกเง่ือนไขท่ีท าใหป้ระสบผลส าเร็จ) 

 5.1.1 ดา้นคุณภาพนกัเรียน 

  นักเรียนเป็นผูมี้คุณธรรม และมีคุณภาพ  แสดงความสามารถของตนอย่างเต็มตาม
ศกัยภาพ น าลกัษณะเด่นของแต่ละบุคคลมาบูรณาการ สามารถจดัทีมด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไดส้ าเร็จ
อยา่งมีประสิทธิภาพ  เช่น การด าเนินกิจกรรมของสภานกัเรียน  การจดักิจกรรมกีฬาสี   การจดักิจกรรม
ในวนัส าคญัทางศาสนา  และงานในรัฐพิธี 

           นกัเรียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดา้นดนตรี และกีฬา อยูใ่นระดบัดี
มากมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์
                        นกัเรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมี 
เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตอยูใ่นระดบัดีมาก 

         นกัเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

5.1.2 ดา้นการเรียนการสอน 

ครูโรงเรียนบา้นไร่พิทยาคมเป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน  จากสถิติการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงกว่าระดบั
ปริญญาตรี สถิติการเขา้รับการอบรมหาความรู้เพิ่มเติมและประสบการณ์ดา้นต่างๆ  ครูมีความสามารถ
พิเศษเฉพาะตวัสูง  ครูสละเวลาอุทิศตน ฝึกฝนนกัเรียนนอกเวลา จากองคป์ระกอบของครูดงัท่ีกล่าวมา 
ส่งผลให้มีการจดักิจกรรมการเรียนสอนโดยเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั และยึดเป้าหมายของหลกัสูตรเป็น
เกณฑ ์บูรณาการกบัความสามารถของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ท าให้นกัเรียนสามารถพฒันาดา้นการ
คิดวิเคราะห์ การพฒันาทกัษะชีวิต  นอกจากความส าเร็จดา้นการจดัการเรียนการสอน  ครูยงัอบรมสั่ง
สอนให้นักเรียนเป็นผูมี้สัมมาคารวะ มีความกตญัญูต่อบุพการีและผูมี้พระคุณ  สะท้อนให้เห็นถึง
คุณลกัษณะของนกัเรียนท่ีเป็นคนดี  มีคุณภาพ สามารถพฒันาได้อย่างเต็มศกัยภาพ  สามารถท างาน
อยา่งเป็นระบบ เป็นทีม และสามารถแข่งขนัดา้นวิชาการ ดา้นทกัษะงานฝีมือ ดา้นกีฬา กบัสถานศึกษา
ภายนอกได ้  

ส าหรับดา้นความรู้    จากสถิตินกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผ่านการสอบแข่งขนัเพื่อ
เขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ประเภทโควตารับตรงของมหาวทิยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัพะเยาและ
มหาวทิยาลยัราชภฎัพิบูลยส์งคราม ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยัท่ีนกัเรียนสนใจสมคัรเขา้เรียนจ านวนสูงสุดของ
โรงเรียน  
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ด้านทกัษะงานฝีมือ เช่นการท าพานของหมั้น ได้รับรางวลัชนะเลิศระดับประเทศ จากการ
แข่งขนัในงานศิลปหตัถกรรมระดบัชาติ ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เม่ือเดือน
มกราคม 2554 ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ   

ดา้นกีฬา เช่น ความส าเร็จของกีฬาประเภทต่างๆ เช่น เทเบิลเทนนิส เปตอง ฟุตซอล นกัเรียน
ได้รับคดัเลือกให้เขา้แข่งขนัต่อเน่ืองมาโดยตลอด ทั้งในระดบัภาค ระดบัประเทศตามล าดบั ผลการ
แข่งขนัประเภทต่างๆท่ีนักเรียนชนะเลิศ ทั้งระดับเขต ระดับภาค และระดบัประเทศ ดังกล่าว เป็น
หลกัฐานอยา่งดีท่ีสะทอ้นถึงผลส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบายของโรงเรียน 

5.1.3 ดา้นการบริหารและการจดัการศึกษา 
ผูบ้ริหาร บริหารงานเชิงกลยทุธ์อยา่งมีส่วนร่วม ทั้งคณะครูและภาคีท่ีเก่ียวขอ้งใน 

รูปแบบกัลยาณมิตรและคงไวซ่ึ้งความยุติธรรม  มีการกระจายอ านาจบริหารและการจดัการศึกษา        
จดับุคลากรด าเนินงานตามโครงสร้างบริหารงานโรงเรียนตามความสามารถเป็นบุคลากรเป็นส าคญั    
ยึดเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนเป็นฐาน  โดยสร้างขวญัและก าลงัใจแก่คณะครูในการพฒันางาน 
ส่งเสริมครูให้พฒันาวิทยฐานะของตนเองให้สูงข้ึน  ให้โอกาสครูเขา้รับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกอย่างทัว่ถึงและสม ่าเสมอ  นอกจากน้ีทางโรงเรียนยงัจดัโครงการดูงานและ  
ทศันศึกษาให้กบัคณะครูเป็นประจ าทุกปี  สร้างเสริมขวญัก าลงัใจโดยการยกยอ่งชมเชยครูท่ีท าผลงาน
ประสบความส าเร็จในท่ีประชุม ให้ขวญัก าลงัใจกบับุคลากรท่ีประสบปัญหาอย่างสม ่าเสมอ เป็นท่ี
ปรึกษาและรับฟังความคิดเห็นอยา่งเป็นธรรม 

5.1.4 ดา้นการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  โรงเรียนจดัใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกจงัหวดั
ทุกระดบัชั้นอย่างทัว่ถึงเป็นประจ าทุกปี  จดัโอกาสให้นักเรียนได้รับความรู้เฉพาะทางจากวิทยากร        
ผูช้  านาญและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

  โรงเรียนไดด้ าเนินการพฒันาบุคลากรสู่ชุมชน เช่น บุคลากรโรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม
ร่วมมือในท าการวจิยัเชิงทดลอง เร่ือง การพฒันาการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ เนน้ทกัษะการฟัง-
พูดแบบเขม้ ระหว่างครูผูส้อนภาษาองักฤษในช่วงชั้นท่ี 2 ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการการศึกษา 
โรงเรียนบา้นไร่พิทยาคมจ านวน 7 โรงเรียน กบัครูผูส้อนภาษาองักฤษในระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียน
บา้นไร่พิทยาคม 

5.2  จุดทีค่วรพฒันา 

 5.2.1  ด้านอาคาร สถานที่ 

โรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาระดบักลาง มีขอ้จ ากดัดา้นอาคารสถานท่ี จึง
ควรท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการพฒันาสถานท่ีให้เพียงพอต่อการใชเ้น้ือท่ีส าหรับ
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นกัเรียน และครูในดา้นการจดัการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน  บางอาคาร เช่น อาคาร 3 เป็น
อาคารท่ีตั้งอยูใ่นต าแหน่งอบั ไม่มีลมพดัผา่น เน่ืองมีอาคาร 2 และหอพกันกัเรียนขนาบ ขวางทิศทางลม
อยู ่จึงควรมีงบประมาณสนบัสนุนเพื่อพฒันาสภาพแวดลอ้มของอาคาร และปรับสภาพภายในห้องเรียน
ให้เป็น “ห้องเรียนคุณภาพ” ตาม สพฐ. ท่ีตั้งเป้าประสงค์เอาไว ้เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
เพิ่มข้ึน  

5.2.2  ด้านบุคลากร 

โรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม มีบุคลากรไม่เพียงพอ  อีกทั้งงานประจ าและงานเฉพาะกิจเร่งด่วน
ของโรงเรียนมีมาก และมีอยา่งต่อเน่ือง ท าให้การบริหารจดัการเรียนการสอนของครู บางคร้ังท าไดไ้ม่
สมบูรณ์  จึงตอ้งการการสนบัสนุนใหเ้พิ่มบุคลากร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ บุคลากรดา้นการจดัการเอกสารท่ี
จ าเป็นส าหรับโรงเรียนเพิ่มข้ึน อาทิ เจา้หนา้ท่ีธุรการ เจา้หนา้ท่ีพสัดุ เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนดา้นการเรียน
การสอน ท่ีจะช่วยแบ่งเบาภาระดา้นงานเอกสาร ใบงานต่างๆ  เพื่อท่ีครูจะไดท้  าหนา้ท่ีสอนให้สมบูรณ์
ยิง่ข้ึน  

5.2.3  ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ครูทุกคนควรเน้นวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั มีกระบวนการสอนท่ี
ชดัเจน และครูควรปรับเปล่ียนวิธีสอนของตนเองให้ทนัสมยั ทนัสถานการณ์เสมอ ใช้ส่ือการสอนท่ี
หลากหลายและเหมาะสมกบัระดับการเรียนรู้ของนักเรียน ครูควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัอย่าง
สม ่าเสมอ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ครูควรส่งเสริมและสนับสนุนงานของหมู่คณะ และ
น าเสนอแนวคิดเพื่อท่ีจะพฒันาองคก์รร่วมกนัอยูเ่สมอ 

5.2.4  ด้านนักเรียน 

นกัเรียนควรไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนดา้นการสอนเสริม ดา้นทกัษะความรู้อ่ืนๆท่ีนกัเรียน
สนใจอยา่งหลากหลาย  นกัเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาท่ีตนสนใจได ้ ถา้บุคลากรภายในโรงเรียนมีไม่
เพียงพอ  โรงเรียนควรจดัหาบุคลากรภายนอกเขา้มาสนบัสนุน เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามความสนใจ 
เป็นการส่งเสริมนกัเรียนใหเ้รียนรู้เตม็ตามศกัยภาพของตนเอง 

5.3 แนวทางการพฒันาในอนาคต (จากผลการด าเนินงานทั้งหมด ระบุขอ้คน้พบท่ีจะตอ้งพฒันาต่อไป) 
           จากการปฏิบติังานท่ีผ่านมาพบว่า คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  มีความรู้
ความสามารถเฉพาะตวัอยา่งหลากหลาย จึงเห็นควรพฒันาองคก์รดว้ยการใชก้ระบวนการจดัการความรู้ 
(Knowledge management) เพื่อให้โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) อยา่งแทจ้ริงต่อไป 
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5.4 ความต้องการการช่วยเหลือ (ระบุความตอ้งการการช่วยเหลือ) 
 1. ความช่วยเหลือ จากสถาบนัอุดมศึกษาในทอ้งถ่ินดา้นบุคลากร เช่น นกัศึกษาฝึกสอน  เพื่อ

ทดแทนจ านวนครูท่ีไม่เพียงพอบางสาขา  หรือผูที้มีทกัษะช านาญเฉพาะดา้นท่ีโรงเรียนขาดแคลน เช่น 
ครูช่างอุตสาหกรรม  ครูดา้นเทคโนโลย ี เป็นตน้ 
 2. ความช่วยเหลือสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการจดัซ้ือส่ืออุปกรณ์การศึกษา จากรัฐ และ 
ชุมชน 
 3. พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน  
 4. ความช่วยเหลือดา้นบุคลากรชาวต่างชาติท่ีจะเขา้มาเสริมสร้างทกัษะทางภาษาแก่นกัเรียน
และคณะครูอยา่งจริงจงั และเพื่อการเตรียมพร้อมส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากลในอนาคต 
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