
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
อ าเภอศรีส าโรง     จังหวดัสุโขทัย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสารล าดับที่ …….. 

 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา  เขต ๓๘   

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



รายงานประจ าปีของสถานศกึษา 

ปีการศกึษา ๒๕๕๕ 

ตอนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

  ชื่อโรงเรยีนบ้านไร่พทิยาคม  ที่ตัง้ ๑๐๒  หมู ่๗ ต าบลบ้านไร่  อ าเภอศรีส าโรง  จังหวัดสุโขทัย  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๓๘ โทร ๐๕๕-๖๘๕๒๑๗ โทรสาร ๐๕๕-๖๘๕๐๑๑   

e-mail : brpssr@gmail.com  website : banraipit.ac.th  เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ ๖ เนือ้ที ่๓๐ ไร่ ๒ งาน ๑๒ ตารางวา  เขตพืน้ที่บริการ ได้แก่ ต าบลบ้านไร่ ต าบลบ้านซ่าน  

และต าบลราวต้นจันทร์ 

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมก่อตั้งเมื่อวันที่  ๗  พฤษภาคม ๒๕๑๙  ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๒๘   

พฤษภาคม ๒๕๑๙  เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙  โรงเรียนได้เปิดท าการเรียนการสอนเป็นวันแรก  และ

ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม” โดยมีนายเสริม  มีกล่ า เป็นครูให่่  มีนักเรียนทั้งสิน้ จ านวน ๓๙ คน   

มีครูฝุายปฏิบัติการ  ๒ คน  คอื นางสาวปราณี  กล่อมฤทธิ์  และนายเลิศ  ทองเหลือง  และเมื่อวันที่ ๑๖  

พฤษภาคม ๒๕๓๖  โรงเรียนได้เปิดท าการเรียนการสอนระดับช้ันมัธยมศกึษา  ตอนปลายเป็นรุน่แรก  โดย

มีนายสุเทพ  ไตต่อผล  เป็นอาจารย์ให่่ 

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ได้เปิดท าการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๑   

ถึงระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งสิ้น  จ านวน  ๖๔๕ คน  มีบุคลากรสายบริหาร  จ านวน  ๒  คน  

บุคลากรสายการสอน  จ านวน  ๓๒ คน  พนักงานราชการ  จ านวน  ๔ คน  ครูอัตราจ้าง  จ านวน  ๓  คน  

ลูกจา้งประจ า  จ านวน ๑ คน  และลูกจ้างช่ัวคราว  จ านวน  ๕ คน  รวมบุคลากรทั้งสิน้  จ านวน  ๔๗  คน  

โดยมีนายมนตรี  คงเจริ่  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  และนางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ เป็นรองผู้อ านวยการ 

โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

mailto:brpssr@gmail.com


บา้นไร่ ไปดอนจันทร์ 

บา้นไร่ 

 

ไปสุโขทยั 

 

ไปสวรรคโลก 

 

แผนที่โรงเรียน 

 
      N 

 

 
 

          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 

  ๑) ผูอ้ านวยการโรงเรียน นายมนตรี  คงเจริ่  โทรศัพท์  ๐๕๕-๖๘๕๒๑๗  e-mail : 

t632040@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริ่่าโท  สาขา สาขาบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่ง 

ที่โรงเรียนนี้ตัง้แต่ วันที่  ๒๕ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา ....-.... ปี  ๖  เดือน 

  ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ๑  คน 

   นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริ่่าโท  สาขาบริหารการศกึษา  

โทรศัพท์  ๐๕๕-๖๘๕๒๑๗  e-mail : marin.2518@hotmail.com  รับผิดชอบกลุ่ม งานกิจการนักเรียน  

และกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

ร.ร. บ้านไร่พทิยาคม 

ร.ร. บา้นไร่ฯ 

รพ.สต.บา้นไร่ สภ. บา้นไร่ อบต.บา้นไร่ 

วดับา้นไร่ 

อ. ศรีส าโรง ป้อมต ารวจวดัเกาะ 

ไปบา้นไร่ 

ไปดอนโก 
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๓ ข้อมูลนักเรยีน (ณ  วันที ่๑๐  มิถนุายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิน้  ๘๖  คน 

 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิน้  ๖๔๕  คน  จ าแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรยีน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๔ ๗๐ ๕๙ ๑๒๙ ๓๒ 

ม.๒ ๔ ๗๖ ๗๓ ๑๔๙ ๓๗ 

ม.๓ ๔ ๕๙ ๔๙ ๑๐๘ ๒๗ 

ม.๔ ๔ ๓๗ ๖๑ ๙๘ ๒๔ 

ม.๕ ๔ ๓๕ ๔๙ ๘๔ ๒๑ 

ม.๖ ๔ ๒๙ ๔๘ ๗๗ ๑๙ 

รวม ๒๔ ๓๐๖ ๓๓๙ ๖๔๕  

รวมทั้งหมด ๒๔ ๓๐๖ ๓๓๙ ๖๔๕  
 

 ๓)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรอืส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ๖๐๐ คน คิดเป็นรอ้ยละ  ๙๓.๐๒ 

 ๔)  จ านวนนักเรียนที่มนี้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑข์องกรมอนามัย  ๖๐๐ คน คิดเป็นรอ้ยละ ๙๓.๐๒ 

 ๕)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  ๑๕  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๒.๓๓ 

 ๖)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  ๔๕  คน   คิดเป็นรอ้ยละ  ๖.๙๘ 

 ๗)  จ านวนนักเรียนปั่่าเลิศ…………-………..…คน   คิดเป็นรอ้ยละ….…-…... 

 ๘)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ..…-……คน   คิดเป็นร้อยละ…..... 

 ๙)  จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  ๘  คน   คิดเป็นรอ้ยละ  ๑.๒๔ 

 ๑๐) สถิตกิารขาดเรียน                          ๔๕  คน   คิดเป็นรอ้ยละ ๖.๙๘ 

 ๑๑) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าช้ัน              ๒๒  คน   คิดเป็นรอ้ยละ  ๓.๓๑ 

 ๑๒) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 

    ม.๓               จ านวน  ๖๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๒.๖๓  (๙๙ คน) 

    ม.๖               จ านวน  ๗๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๔๐ (๗๗ คน) 

 ๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน =  ๑ : ๒๐ 

 ๑๔) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศลิปะ  ดนตร ี นาฏศลิป์  วรรณคดีและนันทนาการ   

๖๔๕ คน  คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐  

 



๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 

 ครูประจ าการ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/

วทิยฐานะ 
วุฒิ วชิา เอก สอนวชิา/ชัน้ 

จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงท่ีรับการ

พัฒนา/ป ี

๑ นางพิช่า  งามสม ๔๔ ๒๐ ครู/ชนก. กศ.ม. หลักสูตรและ

การสอน 

ภาษาไทย/ม.๒ ๒๔ 

๒ นางจันทนา  ธราพรสกุลวงศ ์ ๔๙ ๒๕ ครู/ชนก. กศ.ม. จิตวิทยา 

การแนะแนว 

สังคมฯ/ม.๑ 
ประวัติศาสตร์/ม.๒ 

๒๔ 

๓ นางรัตนา  เพ็ชรมุข 

 

๔๗ ๒๓ ครู/ชนพ. กศ.ม. หลักสูตรและ

การสอน 

การงานอาชีพ/ม.

๔-๖ 

๒๔ 

๔ นายอ านวย  เกิดช่าง 

 

๕๘ ๓๖ ครู/ชนก. คบ. ศิลปะ ศิลปะ/ม.๑-๖ ๒๔ 

๕ นายด ารง  ภู่เจริ่  

 

๕๙ ๓๖ ครู/ชนก. กศ.ม. จิตวิทยาการ

แนะแนว 

สังคมฯ/ม.๔-๖ ๒๔ 

๖ นางอัจฉรา  ช านา่จิตร ๓๗ ๑๓ ครู/ชนก. ศษ.ม. บรหิาร

การศึกษา 

วิทยาศาสตร์/

ม.๒,๔,๕ 

๒๔ 

๗ นายสมชาย  เกตุขาว ๕๕ ๓๓ ครู/ชนพ. กศ.ม. บรหิาร

การศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 

ม.๕-๖ 

๒๔ 

๘ นางพรพรรณ  กา่จนตฤณ ๕๖ ๓๖ ครู/ชนก. กศ.บ. วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์/

ม.3 

๒๔ 

๙ นางประเสรฐิ  อ้นบางเขน 

 

๓๕ ๑๐ ครู/ชนก. กศ.ม. บรหิาร

การศึกษา 

คอมพิวเตอร์/

ม.๔-๖ 

๒๔ 

๑๐ นายรุ่งศักดิ์  สรอ้ยสน 

 

๓๗ ๑๔ ครู/ชนก. ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์/ม.๔-๖ ๒๔ 

๑๑ นายจ าลอง  พรมเสน ๕๑ ๒๙ ครู/ชนพ. กศ.ม. บรหิาร

การศึกษา 

สังคมฯ/ม.๔-๕ ๒๔ 

๑๒ นางสดับ  พรมเสน 

 

๕๐ ๒๙ ครู/ชนพ. กษ.บ. แนะแนว คหกรรม/ 

ม.๑-๖ 

๒๔ 

๑๓ น.ส. ดารารัตน์  ร่ืนรส ๓๕ ๘ ครู/ชนก. กศ.ม. วจิัยและ

ประเมนิผล

การศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 

ม.๑,๖ 

๔๐ 

๑๔ นายนวิัฒน์  จันทรจ์ิตวิริยะ 

 

๔๙ ๒๕ ครู/ชนก. กศ.บ. ชีววทิยา ชวีวิทยา/ 

ม.๔-๖ 

๒๔ 

๑๕ นายประสงค์  เสือคล้าย ๕๐ ๒๘ ครู/ชนพ. กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 

ม.๕-๖ 

๒๔ 

๑๖ นางแสงเดือน  ฤทธิ์ขันธ ์

 

๔๐ ๑๙ ครู/ชนพ. กศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๓ ๒๔ 

๑๗ นายนรุิต  มิเกิด ๓๒ ๙ ครู/ชนก. วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ 

ม.๔-๕ 

๒๔ 

๑๘ นางสุนันท์  ชลพิทักษ ์ ๕๔ ๓๑ ครู/ชนพ. ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 

ม.๑,๓ 

๒๔ 



ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/

วทิยฐานะ 
วุฒิ วชิา เอก สอนวชิา/ชัน้ 

จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงท่ีรับการ

พัฒนา/ป ี

๑๙ นายจรัล  งามสม ๔๗ ๒๑ ครู/ชนพ. กศ.ม. บรหิาร

การศึกษา 

สุขศึกษาพล

ศึกษา/ม.๓,๕ 

๒๔ 

๒๐ นางอนันต์  บัวเพง็ ๔๒ ๒๐ ครู/ชนก. คบ. เคม ี เคมี/ม.๔ 
วิทยาศาสตร์/ม.๑ 

๒๔ 

๒๑ นางพงษส์ุดา  ภู่เจริ่ 

 

๕๙ ๓๒ ครู/ชนพ. ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/

ม.๔-๖ 

๒๔ 

๒๒ นางสุวัฒนา  แก้วเทพ ๕๗ ๓๖ ครู/ชนพ. คบ. บรรณารักษ์

ศาสตร์ 

สุขศึกษาพล

ศึกษา/ม.๑,๖ 

๒๔ 

๒๓ น.ส. ศรีนวล  หลวงแนม ๕๒ ๒๗ ครู/ชนพ. กศ.ม. หลักสูตรและ

การสอน 

คณิตศาสตร์/ 

ม.๒ 

๒๔ 

๒๔ น.ส. ปิ่าณี  บูรณะชาต ๓๒ ๘ ครู/ชนก. ศศ.ม., 

กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ, 

บริหาร

การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/ 

ม.๔-๖ 

๒๔ 

๒๕ นายเจริ่  บุ่จันทร์ 

 

๔๐ ๑๗ ครู/ชนก. กศ.ม. เทคโนโลยแีละ

ส่ือสาร

การศึกษา 

วิทยาศาสตร์/

ม.๑ 

๒๔ 

๒๖ น.ส. อ าภาพร  คณะแพง 

 

๓๒ ๙ ครู/ชนก. วท.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์/ม.๔-๕ ๒๔ 

๒๗ น.ส. จุฬาลักษณ ์ เจริ่ ศิลป ์

 

๒๘ ๓ ครู/คศ.๑ วท.บ. เคม ี เคมี/ม.๕-๖ ๒๔ 

๒๘ น.ส. สุภาภรณ์  บัวกล้า ๓๗ ๗ ครู/คศ.๑ คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ 

ม.๑-๓ 

๒๔ 

๒๙ นางศศินา  ไทยสาย 

 

๓๒ ๔ ครู/คศ.๑ คบ. สังคมศกึษา สังคม/ม.๒ ๒๔ 

๓๐ นายไตรรงค์  กล่ าบุตร 

 

๒๘ ๔ ครู/คศ.๑ กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ 

ม.๓,๖ 

๒๔ 

๓๑ น.ส. นุจรย์ี  พว่งฟื่อง 

 

๒๕ ๑ ครูผู้ชว่ย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/

ม.๒,๕ 

๒๔ 

๓๒ นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน 

(ช่วยราชการ) 

๔๖ ๒๐ ครู/ชนพ. กศ.ม. บรหิาร

การศึกษา 

สุขศึกษาพล

ศึกษา/ม๒,๔ 

๒๔ 

 

 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก       ๒  คน  คิดเป็นรอ้ยละ ๖.๒๕  

 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๓๒  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 

 

 

 



    ครูพนักงานราชการ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์

การสอน (ปี) 
วุฒิ วชิา เอก สอนวชิา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

๑ น.ส. นาฏสินี  ปิ่นรัตน ์ ๓๒ ๓ คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ 

ม.๑,๒,๔ 

งบประมาณ 

๒ นายสรวิช่์  ค าหลวง ๓๑ ๑ คบ. ดนตรีไทย ดนตรีนาฏศิลป/์ 

ม.๒,๔,๖ 

งบประมาณ 

๓ น.ส. จามจุรี  พรมเพ็ชร 

 

๒๖ ๓ คบ. สังคมศกึษา สังคมฯ/ม.๓ งบประมาณ 

๔ น.ส. ชรนิทร์ธร  เธียรทิพย์วบิูล ๒๖ ๓ คบ. คณิตสาสตร์ คณิตสาสตร์/

ม.๓-๔ 

งบประมาณ 

 

    ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์

การสอน (ปี) 
วุฒิ วชิา เอก สอนวชิา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

๑ น.ส. วิไลพร  ชติพันธ์ ๒๔ ๑ คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/

ม.1,3,5 

รายได้โรงเรียน 

๒ น.ส. มาลี  มั่นคง 

 

๒๗ ๓ บธ.บ. บั่ช ี สังคมฯ/ม.1 รายได้โรงเรียน 

๓ น.ส. อาทิตยา  อินทร์นุม่ 

 

๒๗ ๔ คบ. เทคโดนโลยวีัต

กรรมการศึกษา 

คอมพิวเตอร์/

ม.1-3 

สพม. (ครูวิกฤติ) 

๔ นายชัชดนัย  กา่จนตฤณ 

 

๒๖ ๒ วท.บ. วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

เด็กพิเศษ 

พลศึกษา/ม.1 

สพม.(นักเรียน

เรียนร่วม) 

 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  

 อาคารเรยีน จ านวน  ๓  หลัง  อาคารประกอบ จ านวน  ๒  หลัง  ส้วม จ านวน  ๓  หลัง   

หอพักนักเรียน จ านวน  ๑  หลัง  สระว่ายน้ า จ านวน.................-……..........สระ  สนามเด็กเล่น จ านวน

...............-..............สนาม  สนามฟุตบอล จ านวน  ๑  สนาม  สนามบาสเก็ตบอล จ านวน  ๑  สนาม  

สนามเทนนิส จ านวน..............-............... สนาม  สนามฟุตซอล จ านวน...............-................สนาม   

สนามเปตอง จ านวน  ๑  สนาม   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖. ข้อมูลงบประมาณ 

  งบประมาณ (รับ-จา่ย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ ๔,๘๘๐,๔๓๘.๐๐ งบด าเนินการ/เงนิเดือน-ค่าจา้ง ๓๗๐,๗๓๒.๓๙ 

เงินนอกงบประมาณ ๕๕๔,๖๐๕.๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจดั

การศึกษา 

๔,๗๐๔,๓๑๐.๖๑ 

เงินอื่นๆ (ระบุ) 
-บริจาคโดยมีวัตถุประสงค์) 

-สนับสนุนจาก อบต. บา้นไร่ 
-สนับสนุนจาก อพวช. 
-สนับสนุนจาก อบจ.สุโขทัย 

 
๕๑,๘๓๓.๐๕ 

๔๐,๐๐๐.๐๐ 

๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๔๘,๒๐๐.๐๐ 

งบอื่นๆ(ระบุ) 
-บริจาคโดยมีวัตถุประสงค์) 

-สนับสนุนจาก อบต. บา้นไร่ 
-สนับสนุนจาก อพวช. 
-สนับสนุนจาก อบจ.สุโขทัย 

 
๕๑,๘๓๓.๐๕ 

๔๐,๐๐๐.๐๐ 

๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๔๘,๒๐๐.๐๐ 

รวมรายรับ ๕,๗๒๕,๐๗๖.๐๕ รวมรายจ่าย ๕,๗๒๕,๐๗๖.๐๕ 
  

 งบด าเนินการ/เงนิเดือน เงินคา่จา้ง     คิดเป็นร้อยละ  ๖.๔๘  ของรายรับ 

 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา    คิดเป็นรอ้ยละ  ๙๓.๕๒  ของรายรับ 
 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนที่มอีาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยที่มี

ความปลอดภัย  การติดตอ่สื่อสารและการคมนาคมสะดวก  มไีฟฟูาและประปาใช้ครอบคลุมทั้งชุมชน   

มสีั่่าณโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS  และ true  ใช้ในชุมชน  มีความเจริ่ ทางด้านเศรษฐกิจ  มีการรวมกลุ่ม

ของประชากรเพื่อจัดตัง้เป็นกลุ่มอาชีพและกลุ่มอมทรัพย์  มีประชากรประมาณ  ๕,๓๑๓  คน  บริเวณ

ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรยีน  ได้แก่  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  โรงเรียนบ้านไร่ฯ (ส านักงานสลาก 

กินแบ่งสงเคราะห์ ๑๕๕)  ปั๊มน้ ามัน  สถานีต ารวจภูธรบ้านไร่  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไร่  ที่ท าการไปรษณีย์  วัดบ้านไร่  และส านักสงฆ์คงคา

เมตตยาราม  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  เกษตรกรรม  ส่วนให่่นับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณี

เข้าพรรษา  ประเพณีออกพรรษา  

  ๒) ผูป้กครองสว่นให่่ จบการศกึษาระดับ ต่ ากว่าปริ่่าตร ี อาชีพหลัก คือ  เกษตรกรรม

ส่วนให่่นับถือศาสนา พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  ๒๐,๐๐๐ – 

๓๐,๐๐๐ บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๓ – ๔ คน 

 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

โรงเรียนอยู่ใกล้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  และได้รับความรว่มมอืด้านงบประมาณ 

สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักเรียน เช่น โครงการอบรมคุณธรรม โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี 



ส าหรับวงดุรยิางค์  อยู่ใกล้วัดบ้านไร่ ได้รับการสนับสนุนด้านการจัดหากองทุนสนับสนุนกิจการของ

โรงเรียนโดยการทอดผ้าปุาการศกึษา ซึ่งรเิริ่มโดยคณะกรรมการมูลนิธิปารชิาติบ้านไร่  และอยู่ใกล้แหล่ง

เรียนรู้ ซึ่งเป็นแหล่งรวมภูมิปั่่าของชาวบ้านไร่ ทางโรงเรยีนจัดกลุ่มนักเรียนผูส้นใจเข้าไปศึกษาวิธีการ

ทอผา้บ้านไร่ การท าลูกประคบสมุนไพร การท ายาลมสมุนไพรแผนโบราณ ซึ่งเป็นการสบืทอดองค์ความรู้

พืน้บ้านจากภูมิปั่่าท้องถิ่น 

 

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ได้ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษา  เพื่อให้

ผูส้อนและผูท้ี่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศกึษามีแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 

  ๑.  ระดับการศกึษา  ก าหนดหลักสูตรเป็น  ๒  ระดับ  ตามโครงสร้างของหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  และตามภารกิจหลักของกาจัดการเรยีนการสอนใน

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้นและมัธยมศกึษาตอนปลายของสถานศึกษา  ดังนี้ 

       ๑.๑  ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้  (ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๑ - ๓)  เป็นช่วงสุดท้ายของ

การศกึษาภาคบังคับ  มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง  ส่งเสริมการพัฒนา

บุคลิกภาพสว่นตน มทีักษะในการคิดวิจารณ่าณ  คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปั่หา  มีทักษะในการ

ด าเนนิชีวิต  มีทักษะการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมอืในการเรียนรู้  มีความรับผดิชอบต่อสังคม  มีความ

สมดุลทั้งด้านความรู้  ความคิด  ความดีงาม  และมีความภูมิใจในความเป็นไทย  ตลอดจนใชเ้ป็นพืน้ฐานใน

การประกอบอาชีพหรือการศกึษาต่อ          

๑.๒  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  (ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๔ - ๖)  การศกึษาระดับนี้

เน้นการเพิ่มพูนความรูและทักษะเฉพาะด้านสนองตอบความสามารถความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน

แตล่ะคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใชว้ิทยาการและเทคโนโลยีทักษะกระบวนการคิดขัน้สูง

สามารถน าความรไูปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชนในการศกึษาต่อและการประกอบอาชีพ  มุ่งพัฒนาตนและ

ประเทศตามบทบาทของตนสามารถเป็นผู้น าและผูใ้ห้บริการชุมชนในด้านต่างๆ 

  ๒.  สาระการเรียนรู้  สาระการเรียนรูใ้นหลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ้านไร่พทิยาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๕๕  ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ได้ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร  ประกอบด้วยองค์ความรู้  ทักษะหรอืกระบวนการเรียนรู้  และคุณลักษณะหรอืค่านิยม  

คุณธรรม  จรยิธรรมของผู้เรียน  ๘  กลุ่ม  คือ 

       ๒.๑  ภาษาไทย 

       ๒.๒  คณิตศาสตร์ 

       ๒.๓  วิทยาศาสตร์ 

       ๒.๔  สังคมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 



       ๒.๕  สุขศกึษาและพลศึกษา 

       ๒.๖  ศลิปะ 

       ๒.๗  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

       ๒.๘  ภาษาต่างประเทศ 

  ๓.  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  มุ่งให้ผู้เรยีนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอย่างรอบ

ด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรา่งกาย  สติปั่่า  อารมณ์  และสังคม  เสริมสรา้งให้เป็นผูม้ี

ศลีธรรม  จรยิธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจติส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม  สามารถ

จัดการตนเองได้  และอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นอย่างมคีวามสุข  แบ่งเป็น  ๓  ลักษณะ  ดังนี้ 

       ๓.๑  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รูร้ักษ์

สิ่งแวดล้อม  สามารถคิด  ตัดสินใจ  คิดแก้ปั่หา  ก าหนดเปูาหมาย  วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและ

อาชีพ  สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ยังช่วยใหค้รูรู้จักและเข้าใจผูเ้รียน  ทั้งยังเป็น

กิจกรรมที่ชว่ยเหลอืและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมสี่วนรว่มพัฒนาผูเ้รียน 

       ๓.๒  กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่มุง่พัฒนาความมรีะเบียบวินัย  ความเป็นผู้น าผู้

ตามที่ดี  ความรับผิดชอบ  การท างานรว่มกัน  การรูจ้ักแก้ปั่หา  การตัดสินใจที่เหมาะสม  ความมี

เหตุผล  การช่วยเหลือแบ่งปันกัน  เอื้ออาทร  และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ  

ความถนัด  และความสนใจของผู้เรยีน  ให้ได้ปฏิบัติดว้ยตนเองในทุกขั้นตอน  ได้แก่  การศกึษา  วิเคราะห์

วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการท างาน  เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผูเ้รียน  บริบทของสถานศกึษาและท้องถิ่น  กิจกรรมนักเรียนใน

หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๕  ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้น

พืน้ฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ประกอบด้วย 

   ๓.๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ 

   ๓.๒.๒  กิจกรรมชุมนุม 

       ๓.๓  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียน

บ าเพ็่ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดง

ถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม  ความเสียสละตอ่สังคม  มีจติสาธารณะ 

    ๔.  เวลาเรียน  หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนบา้นไร่พิทยาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๕  ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ได้ก าหนดกรอบโครงสรา้งเวลาเรียนขั้นต่ า

ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่ม  และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  ซึ่งผูส้อนสามารถเพิ่มเติมได้ตามความ

พร้อมและจุดเน้นของสถานศกึษา  โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศกึษาและสภาพของ

ผูเ้รียน  ดังนี้ 



       ๑.  ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้  (ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๑ – ๓)  ให้จัดเวลาเรียนเป็น

รายภาค  โดยมีเวลาเรียนวันละ  ไม่เกิน  ๗  ช่ัวโมง  คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรยีนเป็นหนว่ยกิต  ใชเ้กณฑ์  

๔๐  ช่ัวโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้ าหนักวิชา  เท่ากับ  ๑  หน่วยกิต  (นก.) 

         ๒.  ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย  (ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๔ – ๖)  ให้จัดเวลาเรียนเป็น

รายภาค  มีเวลาเรียนวันละ  ไม่เกิน  ๗  ช่ัวโมง  คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรยีนเป็นหนว่ยกิต  ใชเ้กณฑ์  

๔๐  ช่ัวโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้ าหนักวิชา  เท่ากับ  ๑  หน่วยกิต  (นก.) 

 

โครงสร้างอัตราเวลาเรียน 

หลักสูตรสถานศกึษา  ปีการศกึษา  ๒๕๕๕  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาที่ ๑-๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
อัตราเวลาเรียน 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้    

ภาษาไทย ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 

คณิตศาสตร์ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 

วิทยาศาสตร์ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 

สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๖๐(๔ นก.) ๑๖๐(๔ นก.) ๑๖๐(๔ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) 

ศลิปะ ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) 

ภาษาตา่งประเทศ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศกึษาจัด

เพิ่มเติม ตามความพร้อมและจุดเน้น 

๓๒๐(๘ นก.) ๓๒๐(๘ นก.) ๓๒๐(๘ นก.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๓๒๐ ชั่วโมง/ปี ๑,๓๒๐ ชั่วโมง/ปี ๑,๓๒๐ ชั่วโมง/ปี 
 

 

 

 



ระดับชั้นมัธยมศกึษาที่ ๔-๖ (คณติ – วิทย์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
อัตราเวลาเรียน 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้    

ภาษาไทย ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) 

คณิตศาสตร์ ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) 

วิทยาศาสตร์ ๒๔๐(๖ นก.) - - 

สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๒ นก.) 

ศลิปะ ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๒ นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐(๒ นก.) ๔๐(๑ นก.) - 

ภาษาตา่งประเทศ ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๗๖๐(๑๙ นก.) ๔๘๐(๑๒ นก.) ๔๔๐(๑๑ นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศกึษาจัด

เพิ่มเติม ตามความพร้อมและจุดเน้น 

๔๔๐(๑๑ นก.) ๗๒๐(๑๘ นก.) ๗๖๐(๑๙ นก.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๓๒๐ ชั่วโมง/ปี ๑,๓๒๐ ชั่วโมง/ปี ๑,๓๒๐ ชั่วโมง/ปี 

 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาที่ ๔-๖ (ศิลป์ค านวณ)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
อัตราเวลาเรียน 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้    

ภาษาไทย ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) 

คณิตศาสตร์ ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) 

วิทยาศาสตร์ ๑๐๐(๒.๕ นก.) ๑๔๐(๓.๕ นก.) - 

สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) 

ศลิปะ ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐(๒ นก.) ๔๐(๑ นก.) - 

ภาษาตา่งประเทศ ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๖๒๐(๑๕.๕ นก.) ๖๒๐(๑๕.๕ นก.) ๔๔๐(๑๑ นก.) 



กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
อัตราเวลาเรียน 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้    

 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศกึษาจัด

เพิ่มเติม ตามความพร้อมและจุดเน้น 

๕๔๐(๑๓.๕ นก.) ๕๔๐(๑๓.๕ นก.) ๗๒๐(๑๘ นก.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๘๐ ชั่วโมง/ปี ๑,๒๘๐ ชั่วโมง/ปี ๑,๒๘๐ ชั่วโมง/ปี 

 

ระดับชั้นมัธยมศกึษาที่ ๔-๖ (ศิลป์ทั่วไป) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
อัตราเวลาเรียน 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้    

ภาษาไทย ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) 

คณิตศาสตร์ ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) 

วิทยาศาสตร์ ๑๐๐(๒.๕ นก.) ๑๔๐(๓.๕ นก.) - 

สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) 

ศลิปะ ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) ๔๐(๑ นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐(๒ นก.) ๔๐(๑ นก.) - 

ภาษาตา่งประเทศ ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๖๒๐(๑๕.๕ นก.) ๖๒๐(๑๕.๕ นก.) ๔๔๐(๑๑ นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศกึษาจัด

เพิ่มเติม ตามความพร้อมและจุดเน้น 

๕๐๐(๑๒.๕ นก.) ๕๐๐(๑๒.๕ นก.) ๖๘๐(๑๗ นก.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๔๐ ชั่วโมง/ปี ๑,๒๔๐ ชั่วโมง/ปี ๑,๒๔๐ ชั่วโมง/ปี 

 

 

 

 

 



โครงสรา้งหลักสูตร 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๑  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 

ภาคเรียนที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวิชาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐) 

ท๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๒ ๑.๕ (๖๐) 

ค๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) 

ว๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๕ (๖๐)  ว๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) 

ส๒๑๑๐๑  สังคมศกึษา ๑ ๑.๕ (๖๐)  ส๒๑๑๐๒  สังคมศกึษา ๒ ๑.๕ (๖๐) 

ส๒๑๑๐๓  ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ (๒๐)  ส๒๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 

ภาคเรียนที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 

 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวิชาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐) 

พ๒๑๑๐๑  สุขศึกษาและพล

ศกึษา ๑ 

๑.๐ (๔๐)  พ๒๑๑๐๒  สุขศึกษาและพล

ศกึษา ๒ 

๑.๐ (๔๐) 

ศ๒๑๑๐๑  ศลิปะ ๑ ๑.๐ (๔๐)  ศ๒๑๑๐๒  ศลิปะ ๒ ๑.๐ (๔๐) 

ง๒๑๑๐๑ การงานพื้นฐานอาชพี ๑ ๑.๐ (๔๐)  ง๒๑๑๐๒  การงานพื้นฐานอาชีพ ๒ ๑.๐ (๔๐) 

อ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑ ๑.๕ (๖๐)  อ๒๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๒ ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐) 

ค๒๐๒๐๑  คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม ๑.๐ (๔๐)  ค๒๐๒๐๒  คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม ๑.๐ (๔๐) 

ว๒๐๒๐๑  เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ๑.๐ (๔๐)  ว๒๐๒๐๒  เพิ่มเติมวิทยาศาสตร ์ ๑.๐ (๔๐) 

อ๒๐๒๐๑ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๐.๕ (๒๐)  อ๒๐๒๐๒  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๐.๕ (๒๐) 

สาระเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐)  สาระเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐ 

๑.  ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐  ๑.  ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐ 

๒.  ชุมนุม ๒๐  ๒.  ชุมนุม ๒๐ 

๓.  แนะแนว ๒๐  ๓.  แนะแนว ๒๐ 

๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๘๐  รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๘๐ 



โครงสรา้งหลักสูตร 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๒  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 

ภาคเรียนที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวิชาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐) 

ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย ๓ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๒๑๐๒  ภาษาไทย ๔ ๑.๕ (๖๐) 

ค๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๓ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร์ ๔ ๑.๕ (๖๐) 

ว๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๓ ๑.๕ (๖๐)  ว๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๔ ๑.๕ (๖๐) 

ส๒๒๑๐๑  สังคมศกึษา ๓ ๑.๕ (๖๐)  ส๒๒๑๐๒  สังคมศกึษา ๔ ๑.๕ (๖๐) 

ภาคเรียนที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวิชาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐) 

ส๒๒๑๐๓  ประวัติศาสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐)  ส๒๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐) 

พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาและพล

ศึกษา ๓ 

๑.๐ (๔๐)  พ๒๒๑๐๒  สุขศึกษาและพล

ศึกษา ๔ 

๑.๐ (๔๐) 

ศ๒๒๑๐๑  ศลิปะ ๓ ๑.๐ (๔๐)  ศ๒๒๑๐๒  ศลิปะ ๔ ๑.๐ (๔๐) 

ง๒๒๑๐๑ การงานพื้นฐานอาชพี ๓ ๑.๐ (๔๐)  ง๒๒๑๐๒  การงานพื้นฐานอาชีพ ๔ ๑.๐ (๔๐) 

อ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๓ ๑.๕ (๖๐)  อ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๔ ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐) 

ค๒๐๒๐๓  คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม ๑.๕ (๖๐)  ค๒๐๒๐๔  คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม ๑.๕ (๖๐) 

ว๒๐๒๐๓  เพิ่มเติมวิทยาศาสตร ์ ๑.๐ (๔๐)  ว๒๐๒๐๔  เพิ่มเติมวิทยาศาสตร ์ ๑.๐ (๔๐) 

อ๒๐๒๐๓  ภาษาอังกฤษเพิ่มเตมิ ๐.๕ (๒๐)  อ๒๐๒๐๔  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๐.๕ (๒๐) 

สาระเพิ่มเติม ๑.๐ (๔๐)  สาระเพิ่มเติม ๑.๐ (๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐ 

๑.  ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐  ๑.  ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐ 

๒.  ชุมนุม ๒๐  ๒.  ชุมนุม ๒๐ 

๓.  แนะแนว ๒๐  ๓.  แนะแนว ๒๐ 

๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๘๐  รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๘๐ 



โครงสรา้งหลักสูตร 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๓  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 

ภาคเรียนที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวิชาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐) 

ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย ๕ ๑.๕ (๖๐)  ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย ๖ ๑.๕ (๖๐) 

ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร ์๕ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร ์๖ ๑.๕ (๖๐) 

ว๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์ ๕ ๑.๕ (๖๐)  ว๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตร์ ๖ ๑.๕ (๖๐) 

ภาคเรียนที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐)  รายวิชาพืน้ฐาน ๑๑(๔๔๐) 

ส๒๓๑๐๑  สังคมศกึษา ๕ ๑.๕ (๖๐)  ส๒๓๑๐๒  สังคมศกึษา ๖ ๑.๕ (๖๐) 

ส๒๓๑๐๓  ประวัติศาสตร์ ๕ ๐.๕ (๒๐)  ส  ๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๖ ๐.๕ (๒๐) 

พ๒๓๑๐๑  สุขศึกษาและพล

ศึกษา ๕ 

๑.๐ (๔๐)  พ๒๓๑๐๒  สุขศึกษาและพล

ศึกษา ๖ 

๑.๐ (๔๐) 

ศ๒๓๑๐๑  ศลิปะ ๕ ๑.๐ (๔๐)  ศ๒๓๑๐๒  ศลิปะ ๖ ๑.๐ (๔๐) 

ง๒๓๑๐๑ การงานพื้นฐานอาชพี ๕ ๑.๐ (๔๐)  ง๒๓๑๐๒  การงานพื้นฐานอาชีพ ๖ ๑.๐ (๔๐) 

อ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๕ ๑.๕ (๖๐)  อ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๖ ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐) 

ค๒๐๒๐๕  คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม ๑.๕ (๖๐)  ค๒๐๒๐๖  คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม ๑.๕ (๖๐) 

ว๒๐๒๐๕  เพิ่มเติมวิทยาศาสตร ์ ๑.๐ (๔๐)  ว๒๐๒๐๖  เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ๑.๐ (๔๐) 

อ๒๐๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพิ่มเตมิ ๐.๕ (๒๐)  อ๒๐๒๐๖  ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๐.๕ (๒๐) 

สาระเพิ่มเติม ๑.๐ (๔๐)  สาระเพิ่มเติม ๑.๐ (๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐ 

๑.  ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐  ๑.  ลูกเสือ-เนตรนารี ๒๐ 

๒.  ชุมนุม ๒๐  ๒.  ชุมนุม ๒๐ 

๓.  แนะแนว ๒๐  ๓.  แนะแนว ๒๐ 

๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๘๐  รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๘๐ 



โครงสรา้งหลักสูตร  (คณิต – วิทย์) 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๔  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 

ภาคเรียนที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๑๒.๕(๕๐๐)  รายวิชาพืน้ฐาน ๖.๕(๒๖๐) 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๗ ๑.๐(๔๐)  ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๘ ๑.๐(๔๐) 

ค๓๐๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๗ ๑.๐(๔๐)  ค๓๐๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๘ ๑.๐(๔๐) 

ว๓๐๑๐๑ โลกและดาราศาสตร์ ๑.๐(๔๐)  ส๓๑๑๐๒ สังคมศกึษา ๘ ๑.๐(๔๐) 

ว๓๐๑๐๑  ฟิสิกส์พืน้ฐาน ๒.๐(๘๐)  ส๓๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๘ ๐.๕(๒๐) 

ว๓๐๑๒๑ เคมีพืน้ฐาน ๑.๕(๖๐)  พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘ ๐.๕(๒๐) 

ว๓๐๑๔๑ ชีววิทยาพืน้ฐาน ๑.๕(๖๐)  ศ๓๑๑๐๒ ศลิปศกึษา ๘ ๐.๕(๒๐) 

ส๓๑๑๐๑ สังคมศกึษา ๗ ๑.๐(๔๐)  ง๓๑๑๐๒ การงานพื้นฐานอาชพี ๘ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๑๑๐๓  ประวัติศาสตร์ ๗ ๐.๕(๒๐)  อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๘ ๑.๐(๔๐) 

พ๓๑๑๐๒ สุขศกึษาและพลศึกษา ๗ ๐.๕(๒๐)    

ศ๓๑๑๐๑ ศลิปศกึษา ๗ ๐.๕(๒๐)    

ง๓๑๑๐๑ การงานพื้นฐานอาชีพ ๗ ๑.๐(๔๐)    

อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๗ ๑.๐(๔๐)    

รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕ (๓๔๐) 

อ๓๐๒๐๑ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐)  ว๓๐๑๐๒ ฟิสิกส์ ๒.๐(๘๐) 

ค๓๐๒๐๑ ตรรกศาสตรเ์บื้องต้น ๐.๕(๒๐)  ว๓๐๒๒๒ เคมี ๑.๕(๖๐) 

ค๓๐๒๐๓ เมทริกซ์ ๐.๕(๒๐)  ว๒๐๒๔๒ ชีววิทยา ๑.๕(๖๐) 

ค๓๐๒๐๘ เวกเตอร์ ๐.๕(๒๐)  อ๓๑๒๐๒ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐) 

   ค๓๐๒๐๒ ระบบจ านวนจริง ๑.๕(๖๐) 

   สาระเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐ 

๑.  แนะแนว ๒๐  ๑.  แนะแนว ๒๐ 

๒.  ชุมนุม ๒๐  ๒.  ชุมนุม ๒๐ 

๓.  กจิกรรมผู้บ าเพ็่ประโยชน์ ๒๐  ๓.  กจิกรรมผู้บ าเพ็่ประโยชน์ ๒๐ 

๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ   ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ  

รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๖๐  รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๖๐ 



โครงสรา้งหลักสูตร  (คณิต – วิทย์) 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๕  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 

ภาคเรียนที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๖.๕(๒๖๐)  รายวิชาพืน้ฐาน ๕.๕(๒๒๐) 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๙ ๑.๐(๔๐)  ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑๐  ๑.๐(๔๐) 

ค๓๐๑๐๓ คณิตศาสตร์ ๙ ๑.๐(๔๐)  ค๓๐๑๐๔ คณิตศาสตร์ ๑๐ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศกึษา ๙ ๑.๐(๔๐)  ส๓๒๑๐๒ สังคมศกึษา ๑๐ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๙ ๐.๕(๒๐)  ส๓๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๑๐ ๐.๕(๒๐) 

พ๓๒๑๐๑ สุขศกึษาและพลศึกษา ๙ ๐.๕(๒๐)  พ๓๒๑๐๒ สุขศกึษาและพลศึกษา ๑๐ ๐.๕(๒๐) 

ศ๓๒๑๐๑ ศลิปศกึษา ๙ ๐.๕(๒๐)  ศ๓๒๑๐๒ ศลิปศกึษา ๑๐ ๐.๕(๒๐) 

ง๓๒๑๐๑ การงานพื้นฐานอาชพี ๙ ๑.๐(๔๐)  อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑๐ ๑.๐(๔๐) 

อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๙ ๑.๐(๔๐)    

รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕ (๓๔๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๕ (๓๘๐) 

ว๓๐๒๐๓ ฟิสิกส์ ๒.๐(๘๐)  ว๓๐๒๐๔ ฟิสิกส์ ๒.๐(๘๐) 

ว๓๐๒๒๓ เคมี ๑.๕(๖๐)  ว๓๐๒๒๔ เคมี ๑.๕(๖๐) 

ว๓๐๒๔๓ ชีววิทยา ๑.๕(๖๐)  ว๓๐๒๔๔ ชีววิทยา ๑.๕(๖๐) 

อ๓๒๒๐๑ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐)  อ๓๒๒๐๒ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐) 

ค๓๐๒๐๕ เรขาคณติวิเคราะห์ ๑.๐(๔๐)  ค๓๐๒๑๒ ล าดับอนันต์ ๐.๕(๒๐) 

ค๓๐๒๐๔ ฟังก์ชัน ๐.๕(๒๐)  ค๓๐๒๐๗ ฟังก์ชันตรโีกณมิติ ๑.๐(๔๐) 

สาระเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐)  ค๓๐๒๐๙ จ านวนเชงิซ้อน ๐.๕(๒๐) 

   ค๓๐๒๐๖ ฟังก์ชันเอก์โพเนนเชียล ๐.๕(๒๐) 

   สาระเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐ 

๑.  แนะแนว ๒๐  ๑.  แนะแนว ๒๐ 

๒.  ชุมนุม ๒๐  ๒.  ชุมนุม ๒๐ 

๓.  กจิกรรมผู้บ าเพ็่ประโยชน์ ๒๐  ๓.  กจิกรรมผู้บ าเพ็่ประโยชน์ ๒๐ 

๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ   ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ  

รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๖๐  รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๖๐ 

 



โครงสรา้งหลักสูตร  (คณิต – วิทย์) 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๖  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 

ภาคเรียนที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๕.๕(๒๒๐)  รายวิชาพืน้ฐาน ๕.๕(๒๒๐) 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑๑ ๑.๐(๔๐)  ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑๒ ๑.๐(๔๐) 

ค๓๐๑๐๕ คณิตศาสตร์ ๑๑ ๑.๐(๔๐)  ค๓๐๑๐๖ คณิตศาสตร์ ๑๒ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๓๑๐๑ สังคมศกึษา ๑๑ ๑.๐(๔๐)  ส๓๓๑๐๒ สังคมศกึษา ๑๒ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๓๑๐๓  ประวัติศาสตร ์๑๑ ๐.๕(๒๐)  ส๓๓๑๐๔  ประวัติศาสตร ์๑๒ ๐.๕(๒๐) 

พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๑ ๐.๕(๒๐)  พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๒ ๐.๕(๒๐) 

ศ๓๓๑๐๑ ศลิปศกึษา ๑๑ ๐.๕(๒๐)  ศ๓๓๑๐๒ ศลิปศกึษา ๑๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๑ ๑.๐(๔๐)  อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑๒ ๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๕ (๓๘๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๕ (๓๘๐) 

ว๓๐๒๐๕ ฟิสิกส์ ๒.๐(๘๐)  ว๓๐๒๐๖ ฟิสิกส์ ๒.๐(๘๐) 

ว๓๐๒๒๕ เคมี ๑.๕(๖๐)  ว๓๐๒๒๖ เคมี ๑.๕(๖๐) 

ว๓๐๒๔๕ ชีววิทยา ๑.๕(๖๐)  ว๓๐๒๔๖ ชีววิทยา ๑.๕(๖๐) 

อ๓๓๒๐๑ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐)  อ๓๓๒๐๒ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐) 

ค๓๐๒๑๑ ความนา่จะเป็น ๑.๐(๔๐)  ค๓๐๒๑๐ ทฤษฎีกราฟ ๐.๕(๒๐) 

ค๓๐๒๑๓ แคลคูลัสเบือ้งต้น ๑.๕(๖๐)  ค๓๐๒๑๔ ความสัมพันธ์เชงิฟังก์ชัน ๐.๕(๒๐) 

สาระเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐)  ค๓๐๒๑๕ การวิเคราะหข์้อมูล ๑.๐(๔๐) 

   ค๓๐๒๑๖ การแจกแจงปกติ ๐.๕(๒๐) 

   สาระเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐ 

๑.  แนะแนว ๒๐  ๑.  แนะแนว ๒๐ 

๒.  ชุมนุม ๒๐  ๒.  ชุมนุม ๒๐ 

๓.  กจิกรรมผู้บ าเพ็่ประโยชน์ ๒๐  ๓.  กจิกรรมผู้บ าเพ็่ประโยชน์ ๒๐ 

๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ   ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ  

รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๖๐  รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๖๐ 

 

 



โครงสรา้งหลักสูตร  (ศลิป์ค านวณ) 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๔  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 

ภาคเรียนที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๗.๕(๓๐๐)  รายวิชาพืน้ฐาน ๘.๐(๓๒๐) 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๗ ๑.๐(๔๐)  ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๘ ๑.๐(๔๐) 

ค๓๐๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๗ ๑.๐(๔๐)  ค๓๐๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๘ ๑.๐(๔๐) 

ว๓๐๑๐๑ โลกและดาราศาสตร์ ๑.๐(๔๐)  ว๓๐๑๒๑ เคมีพืน้ฐาน ๑.๕(๖๐) 

ส๓๑๑๐๑ สังคมศกึษา ๗ ๑.๐(๔๐)  ส๓๑๑๐๒ สังคมศกึษา ๘ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๑๑๐๓  ประวัติศาสตร์ ๗ ๐.๕(๒๐)  ส๓๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๘ ๐.๕(๒๐) 

พ๓๑๑๐๒ สุขศกึษาและพลศึกษา ๗ ๐.๕(๒๐)  พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘ ๐.๕(๒๐) 

ศ๓๑๑๐๑ ศลิปศกึษา ๗ ๐.๕(๒๐)  ศ๓๑๑๐๒ ศลิปศกึษา ๘ ๐.๕(๒๐) 

ง๓๑๑๐๑ การงานพื้นฐานอาชีพ ๗ ๑.๐(๔๐)  ง๓๑๑๐๒ การงานพื้นฐานอาชพี ๘ ๑.๐(๔๐) 

อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๗ ๑.๐(๔๐)  อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๘ ๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕ (๒๖๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕ (๒๖๐) 

อ๓๑๒๐๑ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐)  อ๓๑๒๐๒ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐) 

ค๓๑๒๐๑ ตรรกศาสตรเ์บื้องต้น ๐.๕(๒๐)  ค๓๐๒๐๒ ระบบจ านวนจริง ๑.๕(๖๐) 

ค๓๑๒๐๓ เมทริกซ์ ๐.๕(๒๐)  ท๓๐๒๐๒ ประวัติวรรณคดี 1 ๑.๐(๔๐) 

ค๓๑๒๐๘ เวกเตอร์ ๐.๕(๒๐)  ส๓๐๒๐๒ สุโขทัยมรดกโลก ๑.๐(๔๐) 

ท๓๑๒๐๑ การเขียน ๑.๐(๔๐)  สาระเพิ่มเติม ๒.๐(๘๐) 

ส๓๑๒๐๑ กฎหมายน่ารู้ ๑.๐(๔๐)    

สาระเพิ่มเติม ๒.๐(๘๐)    

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐ 

๑.  แนะแนว ๒๐  ๑.  แนะแนว ๒๐ 

๒.  ชุมนุม ๒๐  ๒.  ชุมนุม ๒๐ 

๓.  กจิกรรมผู้บ าเพ็่ประโยชน์ ๒๐  ๓.  กจิกรรมผู้บ าเพ็่ประโยชน์ ๒๐ 

๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ   ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ  

รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๒๐  รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๔๐ 

 

 



โครงสรา้งหลักสูตร  (ศลิป์ค านวณ) 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๕  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 

ภาคเรียนที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๘.๐(๓๒๐)  รายวิชาพืน้ฐาน ๗.๕(๓๐๐) 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๙ ๑.๐(๔๐)  ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑๐  ๑.๐(๔๐) 

ค๓๐๑๐๓ คณิตศาสตร์ ๙ ๑.๐(๔๐)  ค๓๐๑๐๔ คณิตศาสตร์ ๑๐ ๑.๐(๔๐) 

ว๓๐๑๔๑ ชีววิทยาพืน้ฐาน ๑.๕(๖๐)  ว๓๐๑๐๑ ฟิสิกส์พืน้ฐาน ๒.๐(๘๐) 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศกึษา ๙ ๑.๐(๔๐)  ส๓๒๑๐๒ สังคมศกึษา ๑๐ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๙ ๐.๕(๒๐)  ส๓๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๑๐ ๐.๕(๒๐) 

พ๓๒๑๐๑ สุขศกึษาและพลศึกษา ๙ ๐.๕(๒๐)  พ๓๒๑๐๒ สุขศกึษาและพลศึกษา ๑๐ ๐.๕(๒๐) 

ศ๓๒๑๐๑ ศลิปศกึษา ๙ ๐.๕(๒๐)  ศ๓๒๑๐๒ ศลิปศกึษา ๑๐ ๐.๕(๒๐) 

ง๓๒๑๐๑ การงานพื้นฐานอาชพี ๙ ๑.๐(๔๐)  อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑๐ ๑.๐(๔๐) 

อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๙ ๑.๐(๔๐)    

รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕ (๒๖๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๐ (๒๘๐) 

อ๓๒๒๐๑ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐)  อ๓๐๒๐๒ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐) 

ค๓๐๒๐๕ เรขาคณติวิเคราะห์ ๑.๐(๔๐)  ค๓๐๒๑๒ ล าดับอนันต์ ๐.๕(๒๐) 

ค๓๐๒๐๔ ฟังก์ชัน ๐.๕(๒๐)  ค๓๐๒๐๗ ฟังก์ชันตรโีกณมิติ ๑.๐(๔๐) 

ท๓๐๒๐๓ ประวัติวรรณคดี 2 ๑.๐(๔๐)  ค๓๐๒๐๙ จ านวนเชงิซ้อน ๐.๕(๒๐) 

ส๓๐๒๐๓ ภูมศิาสตร์กายภาพ ๑.๐(๔๐)  ค๓๐๒๐๖ ฟังก์ชันเอก์โพเนนเชียล ๐.๕(๒๐) 

สาระเพิ่มเติม ๒.๐(๘๐)  ท๓๐๒๐๔ วรรณคดีมรดก ๑.๐(๔๐) 

   ส๓๐๒๐๔ รัฐธรรมนู่ไทย ๑.๐(๔๐) 

   สาระเพิ่มเติม ๑.๕(๖๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐ 

๑.  แนะแนว ๒๐  ๑.  แนะแนว ๒๐ 

๒.  ชุมนุม ๒๐  ๒.  ชุมนุม ๒๐ 

๓.  กจิกรรมผู้บ าเพ็่ประโยชน์ ๒๐  ๓.  กจิกรรมผู้บ าเพ็่ประโยชน์ ๒๐ 

๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ   ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ  

รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๔๐  รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๔๐ 

 



โครงสรา้งหลักสูตร  (ศลิป์ค านวณ) 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๖  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 

ภาคเรียนที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๕.๕(๒๒๐)  รายวิชาพืน้ฐาน ๕.๕(๒๒๐) 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑๑ ๑.๐(๔๐)  ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑๒ ๑.๐(๔๐) 

ค๓๐๑๐๕ คณิตศาสตร์ ๑๑ ๑.๐(๔๐)  ค๓๐๑๐๖ คณิตศาสตร์ ๑๒ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๓๑๐๑ สังคมศกึษา ๑๑ ๑.๐(๔๐)  ส๓๓๑๐๒ สังคมศกึษา ๑๒ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๓๑๐๓  ประวัติศาสตร ์๑๑ ๐.๕(๒๐)  ส๓๓๑๐๔  ประวัติศาสตร ์๑๒ ๐.๕(๒๐) 

พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๑ ๐.๕(๒๐)  พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๒ ๐.๕(๒๐) 

ศ๓๓๑๐๑ ศลิปศกึษา ๑๑ ๐.๕(๒๐)  ศ๓๓๑๐๒ ศลิปศกึษา ๑๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๑ ๑.๐(๔๐)  อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑๒ ๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๐ (๓๖๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๐ (๓๖๐) 

อ๓๓๒๐๑ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐)  อ๓๓๒๐๒ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐) 

ค๓๐๒๑๑ ความนา่จะเป็น ๑.๐(๔๐)  ค๓๐๒๑๐ ทฤษฎีกราฟ ๐.๕(๒๐) 

ค๓๐๒๑๓ แคลคูลัสเบือ้งต้น ๑.๕(๖๐)  ค๓๐๒๑๔ ความสัมพันธ์เชงิฟังก์ชัน ๐.๕(๒๐) 

ท๓๐๒๐๕ หลักภาษาไทย ๑.๐(๔๐)  ค๓๐๒๑๕ การวิเคราะหข์้อมูล ๑.๐(๔๐) 

ส๓๐๒๐๕ การปกครองไทย ๑.๐(๔๐)  ค๓๐๒๑๖ การแจกแจงปกติ ๐.๕(๒๐) 

สาระเพิ่มเติม ๓.๕(๑๔๐)  ท๓๐๒๐๖ วรรณกรรมท้องถิ่น ๑.๐(๔๐) 

   ส๓๐๒๐๖ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ๑.๐(๔๐) 

   สาระเพิ่มเติม ๓.๕(๑๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐ 

๑.  แนะแนว ๒๐  ๑.  แนะแนว ๒๐ 

๒.  ชุมนุม ๒๐  ๒.  ชุมนุม ๒๐ 

๓.  กจิกรรมผู้บ าเพ็่ประโยชน์ ๒๐  ๓.  กจิกรรมผู้บ าเพ็่ประโยชน์ ๒๐ 

๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ   ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ  

รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๔๐  รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๔๐ 

 

 

 



โครงสรา้งหลักสูตร  (ศลิป์ทั่วไป) 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๔  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 

ภาคเรียนที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๗.๕(๓๐๐)  รายวิชาพืน้ฐาน ๘.๐(๓๒๐) 

ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๗ ๑.๐(๔๐)  ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๘ ๑.๐(๔๐) 

ค๓๐๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๗ ๑.๐(๔๐)  ค๓๐๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๘ ๑.๐(๔๐) 

ว๓๐๑๐๑ โลกและดาราศาสตร์ ๑.๐(๔๐)  ว๓๐๑๒๑ เคมีพืน้ฐาน ๑.๕(๖๐) 

ส๓๑๑๐๑ สังคมศกึษา ๗ ๑.๐(๔๐)  ส๓๑๑๐๒ สังคมศกึษา ๘ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๑๑๐๓  ประวัติศาสตร์ ๗ ๐.๕(๒๐)  ส๓๑๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๘ ๐.๕(๒๐) 

พ๓๑๑๐๒ สุขศกึษาและพลศึกษา ๗ ๐.๕(๒๐)  พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘ ๐.๕(๒๐) 

ศ๓๑๑๐๑ ศลิปศกึษา ๗ ๐.๕(๒๐)  ศ๓๑๑๐๒ ศลิปศกึษา ๘ ๐.๕(๒๐) 

ง๓๑๑๐๑ การงานพื้นฐานอาชีพ ๗ ๑.๐(๔๐)  ง๓๑๑๐๒ การงานพื้นฐานอาชพี ๘ ๑.๐(๔๐) 

อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๗ ๑.๐(๔๐)  อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๘ ๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕ (๒๖๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕ (๒๖๐) 

อ๓๐๒๐๑ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐)  อ๓๑๒๐๒ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐) 

ท๓๐๒๐๑ การเขียน ๑.๐(๔๐)  ท๓๐๒๐๒ ประวัติวรรณคดี 1 ๑.๕(๖๐) 

ส๓๐๒๐๑ กฎหมายน่ารู้ ๑.๐(๔๐)  ส๓๐๒๐๑ สุโขทัยมรดกโลก ๑.๐(๔๐) 

สาระเพิ่มเติม ๓.๕(๑๔๐)  สาระเพิ่มเติม ๓.๐(๑๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐ 

๑.  แนะแนว ๒๐  ๑.  แนะแนว ๒๐ 

๒.  ชุมนุม ๒๐  ๒.  ชุมนุม ๒๐ 

๓.  กจิกรรมผู้บ าเพ็่ประโยชน์ ๒๐  ๓.  กจิกรรมผู้บ าเพ็่ประโยชน์ ๒๐ 

๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ   ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ  

รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๒๐  รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๒๐ 

 

 

 

 

 



โครงสรา้งหลักสูตร  (ศลิป์ทั่วไป) 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๕  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 

ภาคเรียนที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๘.๐(๓๒๐)  รายวิชาพืน้ฐาน ๗.๕(๓๐๐) 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๙ ๑.๐(๔๐)  ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑๐  ๑.๐(๔๐) 

ค๓๐๑๐๓ คณิตศาสตร์ ๙ ๑.๐(๔๐)  ค๓๐๑๐๔ คณิตศาสตร์ ๑๐ ๑.๐(๔๐) 

ว๓๐๑๔๑ ชีววิทยาพืน้ฐาน ๑.๕(๖๐)  ว๓๐๑๐๑ ฟิสิกส์พืน้ฐาน ๒.๐(๘๐) 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศกึษา ๙ ๑.๐(๔๐)  ส๓๒๑๐๒ สังคมศกึษา ๑๐ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๙ ๐.๕(๒๐)  ส๓๒๑๐๔  ประวัติศาสตร์ ๑๐ ๐.๕(๒๐) 

พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๙ ๐.๕(๒๐)  พ๓๒๑๐๒ สุขศกึษาและพลศึกษา ๑๐ ๐.๕(๒๐) 

ศ๓๒๑๐๑ ศลิปศกึษา ๙ ๐.๕(๒๐)  ศ๓๒๑๐๒ ศลิปศกึษา ๑๐ ๐.๕(๒๐) 

ง๓๒๑๐๑ การงานพื้นฐานอาชพี ๙ ๑.๐(๔๐)  อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑๐ ๑.๐(๔๐) 

อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๙ ๑.๐(๔๐)    

รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๐ (๒๔๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๐ (๒๔๐) 

อ๓๒๒๐๑ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐)  อ๓๒๒๐๒ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐) 

ท๓๐๒๐๓ ประวัติวรรณคดี 2 ๑.๐(๔๐)  ท๓๐๒๐๔ วรรณคดีมรดก ๐.๕(๒๐) 

ส๓๐๒๐๓ ภูมศิาสตร์กายภาพ ๑.๐(๔๐)  ส๓๐๒๐๔ รัฐธรรมนู่ไทย ๑.๐(๔๐) 

สาระเพิ่มเติม ๓.๐(๑๒๐)  สาระเพิ่มเติม ๓.๕(๑๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐ 

๑.  แนะแนว ๒๐  ๑.  แนะแนว ๒๐ 

๒.  ชุมนุม ๒๐  ๒.  ชุมนุม ๒๐ 

๓.  กจิกรรมผู้บ าเพ็่ประโยชน์ ๒๐  ๓.  กจิกรรมผู้บ าเพ็่ประโยชน์ ๒๐ 

๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ   ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ  

รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๔๐  รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๔๐ 

 

 

 

 

 



โครงสรา้งหลักสูตร  (ศลิป์ทั่วไป) 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่  ๖  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 

ภาคเรียนที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หนว่ยกิต/ชม.) 

รายวิชาพืน้ฐาน ๕.๕(๒๒๐)  รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕(๒๒๐) 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑๑ ๑.๐(๔๐)  ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑๒ ๑.๐(๔๐) 

ค๓๐๑๐๕ คณิตศาสตร์ ๑๑ ๑.๐(๔๐)  ค๓๐๑๐๖ คณิตศาสตร์ ๑๒ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๓๑๐๑ สังคมศกึษา ๑๑ ๑.๐(๔๐)  ส๓๓๑๐๒ สังคมศกึษา ๑๒ ๑.๐(๔๐) 

ส๓๓๑๐๓  ประวัติศาสตร ์๑๑ ๐.๕(๒๐)  ส๓๓๑๐๔  ประวัติศาสตร ์๑๒ ๐.๕(๒๐) 

พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๑ ๐.๕(๒๐)  พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๒ ๐.๕(๒๐) 

ศ๓๓๑๐๑ ศลิปศกึษา ๑๑ ๐.๕(๒๐)  ศ๓๓๑๐๒ ศลิปศกึษา ๑๒ ๐.๕(๒๐) 

อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๑ ๑.๐(๔๐)  อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑๒ ๑.๐(๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๐ (๓๖๐)  รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๐ (๓๖๐) 

อ๓๓๒๐๑ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐)  อ๓๓๒๐๒ ภาษาองักฤษเพิ่มเติม ๑.๐(๔๐) 

ท๓๐๒๐๕ หลักภาษาไทย ๑.๐(๔๐)  ท๓๐๒๐๖ วรรณกรรมท้องถิ่น ๑.๐(๔๐) 

ส๓๐๒๐๕ การปกครองไทย ๑.๐(๔๐)  ส๓๐๒๐๖ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ๑.๐(๔๐) 

สาระเพิ่มเติม ๕.๕(๒๒๐)  สาระเพิ่มเติม ๕.๕(๒๒๐) 

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๖๐ 

๑.  แนะแนว ๒๐  ๑.  แนะแนว ๒๐ 

๒.  ชุมนุม ๒๐  ๒.  ชุมนุม ๒๐ 

๓.  กจิกรรมผู้บ าเพ็่ประโยชน์ ๒๐  ๓.  กจิกรรมผู้บ าเพ็่ประโยชน์ ๒๐ 

๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ   ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ  

รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๒๐  รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๒๐ 

 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 ๑) หอ้งสมุดมีขนาด  ๓๒๐ ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด  ๖,๓๒๕ เล่ม 

   การสบืค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ Library ๒๐๐๐ 

   จ านวนนักเรียนที่ใช้หอ้งสมุดในปีการศกึษาที่รายงาน เฉลี่ย ๔๕๐ คน ต่อ วัน 

คิดเป็นรอ้ยละ  ๖๙.๗๗  ของนักเรียนทั้งหมด 

 



 ๒)  หอ้งปฏิบัติการ 

  หอ้งปฏิบัติการวทิยาศาสตร์      จ านวน       ๕      หอ้ง 

   หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จ านวน       ๓      ห้อง 

   หอ้งปฏิบัติการทางภาษา          จ านวน       ๑      หอ้ง 

   หอ้งปฏิบัติการดนตรี-นาฏศลิป์            จ านวน       ๑      หอ้ง 

   หอ้งปฏิบัติการอุตสาหกรรม       จ านวน       ๑      หอ้ง 

   หอ้งปฏิบัติการคหกรรม       จ านวน       ๑      หอ้ง 

 ๓) คอมพิวเตอร์ จ านวน  ๙๙ เครื่อง 

   ใช้เพื่อการเรียนการสอน  ๗๘  เครื่อง 

   ใช้เพื่อสบืค้นขอ้มูลทางอนิเทอร์เน็ต  ๗  เครื่อง 

   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอนิเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  

เฉลี่ย  ๕๕๐  คน ตอ่วัน  คิดเป็นรอ้ยละ  ๘๕.๒๗  ของนักเรียนทั้งหมด 

   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  ๑๔  เครื่อง 

 

 ๔) แหลง่เรียนรูภ้ายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี

ชื่อแหลง่เรียนรู ้

๑. หอ้งสมุดโรงเรียน 

๒. หอ้งสมุดกลุ่มสาระฯ 

๓. หอ้งคอมพิวเตอร์ 

๔.  หอ้งศูนย์ปฏิบัติการของแตล่ะกลุ่มสาระฯ 

๕. สวนสมุนไพรไทย 

๒๐๐ 

๒๐ 

๔๐ 

๔๐ 

๓๐ 

 

  ๕.) แหลง่เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ป ีชื่อแหลง่เรียนรู ้

๑. ศูนย์ผ้าทอและภูมิปั่่าบ้านไร่ 

๒. อุทยานประวัตศิาสตร์สุโขทัย 

๓. เขตหา้มล่า ถ้ าเจ้าราม 

๔. สถานีต ารวจ ต. บ้านไร่ 

๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไร่ 

๖. โรงแรมไพลิน อ.เมือง  จ.สุโขทัย 

๑ 

๑ 

๑ 

๒ 

๑ 

๑ 



 

 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ป ีชื่อแหลง่เรียนรู ้

๗. สนามบินสุโขทัย 

๘. อุทยานแห่งชาติภูหนิรอ่งกล้า 

๙. อุทยานแหง่ชาติรามค าแหง 

๑๐. วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 

๑๑. วัดนางพ่า จ. พิษณุโลก 

๑๒. วัดราชบูรณะ 

๑๓. วัดบ้านไร่ 

๑๔. ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

๑๕. เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก 

๑๖. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาพิษณุโลก 

๑๗. น้ าตกแก่งซอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 

๑๘. อุทยานแหง่ชาติภูกระดึง 

๑๙. ไบเทค บางนา 

๒๐. หาดทรายน้อย  อ. หัวหนิ  จ. ประจวบคีรขีันธ์ 

๒๑. วัดห้วยมงคล  อ. หัวหิน  จ. ประจวบคีรีขันธ์ 

๒๒. ตลาดร้อยปี สามชุก สุพรรณบุรี 

๒๓. มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๔ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

 

 ๖) ปราช่์ชาวบ้าน/ภูมปิั่่าท้องถิ่น ผูท้รงคุณวุฒิ ที่สถานศกึษาเชิ่ มาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 

ในปีการศึกษาที่รายงาน 

  ๖.๑ นายเดชา ชีวรัตน ์      ให้ความรู้เรื่อง การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเปุา 

สถิตกิารใหค้วามรูใ้นโรงเรยีนแห่งนี้  จ านวน  ๑ ครั้ง/ปี 

   ๖.๒ นายวีระ  ยิ้มรอด       ให้ความรู้เรื่อง การแสดงพื้นบ้านมังคละ 

สถิตกิารให้ความรูใ้นโรงเรยีนแห่งนี้ จ านวน  ๑๐  ครั้ง/ปี 

   ๖.๓ นางราตรี  แจ่มศร ี     ให้ความรู้เรื่อง อาหารท้องถิ่นบ้านไร่ 

สถิตกิารให้ความรู้ในโรงเรยีนแห่งนี้ จ านวน  ๓  ครั้ง/ป ี

 

 

 



๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศกึษา 

 

๑. โล่เกียรติยศเชดิชูเกียรติ รางวัลเสมา 

ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถาน 

ศกึษาปกปูองกันยาเสพติดดีเด่น 

ประจ าปี ๒๕๕๕ 

๒. รางวัลชมเชยการประกวด “ขยาย

ความรูสู้้ภัยพิบัติสู่ชุมชน” โครงการ 

Thailand Go Green ๒๕๕๕ 

๓. รางวัลเหรีย่ทอง ชนะเลิศอันดับ 1 

ในการน าเสนอผลงานด้านการส่งเสริม

จติสาธารณะ โครงการส่งเสริมการ

ปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม การส านึก

ความเป็นไทยและวถิีชวีิตตามหลัก

ปรัช่าของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. รางวัลเหรีย่ทอง ชนะเลิศ อันดับ 2 

การน าเสนอผลงานด้านหลักปรัช่า

เศรษฐกิจพอเพียง 

๕. รางวัลเหรีย่ทอง ชนะเลิศ อันดับ 3 

การน าเสนอผลงานด้านส านึกดี/ส านึกใน

ความเป็นไทย 

๖. รางวัลเหรีย่เงิน ชนะเลิศอันดับ 4 

การน าเสนอผลงานด้านการปลูกฝัง

คุณธรรม จรยิธรรมฯ 

๗. โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรยีนดี

ประจ าอ าเภอ) 

ศูนย์อ านวยการพลังแผน่ดิน

เอาชนะจากยาเสพติด 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

สพฐ. และบริษัทบางจากฯ 

ประเทศไทย 

 

สหวิทยาเขตพระแมย่่า 

 

 

 

 

 

สหวิทยาเขตพระแมย่่า 

 

 

สหวิทยาเขตพระแมย่่า 

 

 

สหวิทยาเขตพระแมย่่า 

 

 

สพฐ. 

ผูบ้ริหาร(ระบุชื่อ) 

นายมนตรี  คงเจริ่  

 

รางวัลหนึ่งแสนครูดี 

 

คุรุสภาฯ 

 

 



ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู(ระบุชื่อ) 

๑. นางสุนันท์  ชลพิทักษ์ 

 

 

๒. นางอนันต์  บัวเพ็ง 

 

 

 

๓. นางสุนันท์ ชลพิทักษ์ 

๔. น.ส.นาฎสิน ีปิ่นรัตน์ 

 

๕. นางพิช่า งามสม 

๖. น.ส.ดารารัตน์ รื่นรส 

๗.น.ส.ปิ่าณี บูรณะชาต 

๗. นายนิรุติ มีเกิด 

 

๘. นายไตรรงค์ กล่ าบุตร 

 

๙. น.ส.จุฬาลักษณ ์เจริ่ศิลป์ 

 
๑๐. นายนิวัฒน์  จันทร์จิตวริิยะ 

๑๑. นางอัจฉรา ช านา่จติร 

 

 
๑๒. นายจ าลอง พรมเสน 

 

 
๑๓.นางจันทนา ธราพรสกุลวงศ์ 

- ได้รับคัดเลือกใหเ้ข้าศกึษาต่อระดับ

ปริ่่าโท  สาขาการสอนภาษาไทย  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ผูเ้รียนมีจิตสาธารณะ 

- ครูดีศรีส าโรง 

 

 

 

- ทุนศกึษาต่อระดับปริ่่าโท 

- ครูดีศรีส าโรง 

 

- รางวัลหนึ่งแสนครูดี 

- ได้รับวิทยฐานะครูช านา่ 

- ได้รับวิทยฐานะครูช านา่ 

- ครูดีศรีส าโรง 

 

- ครูดีศรีส าโรง 

 

- ครูดีศรีส าโรง 

 

- รางวัลหนึ่งแสนครูดี 

- ครูดีศรีส าโรง 

 

- รางวัลหนึ่งแสนครูดี 

- ครูดีศรีส าโรง 

 

- รางวัลหนึ่งแสนครูดี 

- รางวัลหนึ่งแสนครูดี 

- ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

- กลุ่มโรงเรยีนมัธยม จังหวัด

สุโขทัย 

- สมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพ

ครู อ าเภอศรสี าโรง 

- สพฐ.  

- สมาคมผูป้ระกอบอาชีพครู  

ศรสี าโรง 

-คุรุสภาฯ 

- สพฐ. 

- สพฐ. 

- สมาคมผูป้ระกอบอาชีพครู  

ศรสี าโรง 

- สมาคมผูป้ระกอบอาชีพครู  

ศรสี าโรง 

- สมาคมผูป้ระกอบอาชีพครู  

ศรสี าโรง 

-คุรุสภาฯ 

- สมาคมผูป้ระกอบอาชีพครู  

ศรสี าโรง 

-คุรุสภาฯ 

- สมาคมผูป้ระกอบอาชีพครู  

ศรสี าโรง 

-คุรุสภาฯ 

- คุรุสภาฯ 

 

 

 



ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หนว่ยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน(ระบุชื่อ) 

๑. ด.่. สาธิตา  อินบุตร 

๒. น.ส.นภารัตน์  ตุม้แห 

 

๓. ด.่.ณัฐธิดา  บุ่ทวี 

 

๔. ด.่.สาฐิตา  อินทรบุตร 

 

- ชนะเลิศ วาดรูป หัวข้อ “มหันตภยั 

ของโลก” 

-รางวัลเหรีย่ทองแดง “การท าหนังสอื

เล่มเล็ก” 

-รางวัลเหรีย่ทองแดง “การท าหนังสอื

เล่มเล็ก” 

-รางวัลเหรีย่ทองแดง “การท าหนังสอื

เล่มเล็ก” 

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จ. พิษณุโลก 

- สพฐ. 

 

-สพฐ. 

 

-สพฐ. 

 

 

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่

ชื่อ 

งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/

เปูาหมาย 

วิธีด าเนนิการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 

(จ านวน/รอ้ยละ) 

๑. 

 

 

 

๒. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสถานศกึษา

ปกปูองกันยาเสพติด

ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๕ 

 

Thailand Go Green 

2555 โครงการ 

“ขยายความรูสู้้ภัย

พิบัติสู่ชุมชน”  

 

 

 

 

 

 

-เพื่อปูอง ปราม

นักเรียนให้หา่งไกล 

ยาเสพติด 

 

-เพื่อให้นักเรียนการ

เตรียมตัวกรณีที่มภีัย

พิบัติจากธรรมชาติ 

-เพื่อให้นักเรียน

ตระหนักถึง

ความส าคั่ของการ

อนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

 

-ให้ความรู้เรื่องพิษ ภัย

ของยาเสพติด 

-จัดกิจกรรมรณรงค์

ต่อตา้นยาเสพติด 

-ให้ความรู้เรื่องสาเหตุ

ของภัยพิบัติจาก

ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา 

-จัดกิจกรรมรณรงคก์าร

ลดโลกร้อน 

-จัดกิจกรรมการปลูก

ต้นไม ้๑ คน ๑ ต้นใน

โรงเรียนและบ้านของ

นักเรียน 

 

-ร้อยละ ๙๕ ของ

นักเรียนไม่ขอ้ง

เกี่ยวกับยาเสพติด

ทุกประเภท  

-ร้อยละ ๙๐ ของ

นักเรียนตระหนัก

ถึงผลของการ

กระท าของมนุษย์ที่

ส่งผลใหเ้กิดภาวะ

โลกร้อน 

-ร้อยละ ๙๘ ของ

ครูและนักเรียน

ปลูกต้นไมใ้น

โรงเรียนและที่บ้าน 

 

 

 



ที ่

ชื่อ 

งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/

เปูาหมาย 

วิธีด าเนนิการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 

(จ านวน/รอ้ยละ) 

๓. โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ 

(โรงเรียนดีประจ า

อ าเภอ) 

 

-เพื่อให้นักเรียน

ตระหนักถึงความ 

ส าคั่ของผลสัมฤทธิ์

ของตนเองส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ในองค์รวม

ของโรงเรียน 

-นักเรียนน าเสนอ

ผลสัมฤทธิ์ของแตล่ะ

กลุ่มสาระด้วยตนเองโดย

ใช้กิจกรรมการน าเสนอที่

หลากหลาย 

-โรงเรียนได้รับการ

รับรองเป็นต้นแบบ

โรงเรียนในฝัน รุ่นที่

๓ (โรงเรียนดี

ประจ าอ าเภอ) 

 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 

  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   *  ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช ้ ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศกึษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมนิคุณภาพภายใน 

ผลการประเมนิตนเอง

ของสถานศกึษา  * 

ผลการตดิตาม ตรวจสอบ

โดยหน่วยงานต้นสังกัด * 

ด้านคุณภาพผูเ้รียน 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ 

ด ี ด ี

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมจีิตส านกึในการอนุรักษแ์ละพัฒนา

สิ่งแวดลอ้ม 

ด ี ด ี

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมทัีกษะในการท างาน รักการท างาน 

สามารถ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนไดแ้ละมี เจตคติท่ีดตีอ่อาชพีสุจริต 

ด ี ด ี

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด

สังเคราะห ์ มวีจิารณ่าณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 

และมีวิสัยทัศน์ 

พอใช ้ พอใช ้

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร พอใช ้ พอใช ้

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมทัีกษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

พอใช ้ พอใช ้

มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมสีุขนสิัย สุขภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี ด ี ด ี

มาตรฐานที่ ๘ ผู้เรียนมสีุนทรียภาพ และลักษณะนสิัยด้าน

ศลิปะ ดนตรี และกีฬา 

พอใช ้ พอใช ้



มาตรฐานการศกึษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมนิคุณภาพภายใน 

ผลการประเมนิตนเอง

ของสถานศกึษา  * 

ผลการตดิตาม ตรวจสอบ

โดยหน่วยงานต้นสังกัด * 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ ๙ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒ ิ/ ความรู้ 

ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับ

ชุมชนได้ดีและ มคีรูเพยีงพอ 

 

 

ด ี

 

 

ด ี

มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนอย่าง  มปีระสิทธิภาพและเนน้ผู้เรียนเป็นส าคั่ 

ด ี ด ี

ด้านการบรหิารและการจดัการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้บริหารมคีุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า

และมีความสามารถในการบริหารจัดการศกึษา 

 

 

ด ี

 

 

ด ี

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศกึษามกีารจัดองคก์ร โครงสร้าง ระบบ

การบริหารและพัฒนาองค์กรอยา่งเป็นระบบครบวงจร 

พอใช ้ พอใช ้

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามกีารบริหารและจัดการศกึษา

โดยใชส้ถานศกึษาเป็นฐาน 

พอใช ้ พอใช ้

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศกึษามกีารจัดหลักสูตร และ

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคั่ 

ด ี ด ี

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศกึษามกีารจัดกิจกรรมสง่เสริมคุณภาพ

ผู้เรียนอยา่งหลากหลาย 

ด ี ด ี

มาตรฐานทีส่ถานศึกษาเพิ่มเตมิ - - 

 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐานการศกึษาระดับขัน้พื้นฐาน 

เพื่อการประเมนิคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ด ี ดีมาก 

ด้านผู้เรยีน 

มาตรฐานท่ี ๑   ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

   
 

 

มาตรฐานท่ี ๒  ผู้เรียนมสีุขนสิัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี     

มาตรฐานท่ี ๓  ผู้เรียนมสีุนทรียภาพ และลักษณะนสิัยด้านศิลปะ ดนตรี 

และกีฬา                    

    

มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  

มวีจิารณ่าณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตรต่รอง และมีวิสัยทัศน์  

    

 



 

มาตรฐานการศกึษาระดับขัน้พื้นฐาน 

เพื่อการประเมนิคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ด ี ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๕  ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร     

มาตรฐานท่ี ๖  ผู้เรียนมทัีกษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้  

และพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

    

มาตรฐานท่ี ๗  ผู้เรียนมทัีกษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 

ท างานรว่มกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดตีอ่อาชพีสุจริต 

    

ด้านคร ู

มาตรฐานท่ี ๘   ครูมีคุณวฒุ ิ/ ความรู้ความสามารถตรงกับงาน                        

ท่ีรับผิดชอบ และมีครูเพยีงพอ 

   

 

 

มาตรฐานท่ี ๙   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

อย่างมปีระสิทธิภาพ และเนน้ผู้เรียนเป็นส าคั่ 

    

ด้านผู้บริหาร 

มาตรฐานท่ี ๑๐  ผู้บริหารมภีาวะผู้น าและมคีวามสามารถในการบริหารจัดการ                         

    

 
มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศกึษามกีารจัดองคก์รโครงสร้าง และการบริหารงาน                      

อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเปูาหมายการศึกษา 

    

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศกึษามกีารจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน                          

โดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคั่ 

    

มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศกึษามหีลักสูตร ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 

มสีื่อการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

    

มาตรฐานท่ี ๑๔  สถานศกึษาสง่เสริมความสัมพันธ์และความรว่มมือ 

กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

    

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ..............  โดยมีค่าเฉลี่ย................   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... 
 

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศกึษา) 
                  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ด ี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑ ผูเ้รียนมีสุขภาพกายสุขภาพจติที่ ดี     

ตัวบ่งชีท้ี่ ๒ ผูม้ีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์     



 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศกึษา) 
                  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ด ี ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓ ผูเ้รียนมีความใฝรุู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     

ตัวบ่งชีท้ี่ ๔ ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น     

ตัวบ่งชีท้ี ่๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน     

ตัวบ่งชีท้ี่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 

               เป็นส าคั่ 

    

ตัวบ่งชีท้ี่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 

                สถานศกึษา 

    

ตัวบ่งชีท้ี่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย 

               สถานศกึษาและต้นสังกัด 

    

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     

ตัวบ่งชีท้ี่ ๙ ผลการพัฒนาใหบ้รลุตามปรัช่า ปณิธาน/วิสัยทัศน ์ 

               พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 

    

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 

                 เป็นเอกลักษณ์ของสถานศกึษา 

    

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสง่เสริม 

                 ของสถานศกึษา 

    

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศกึษาเพื่อยกระดับ 

                 มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น 

                 เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศกึษา 

    

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๗๕   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... 
 

 

 

 

 

 



๑๔. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสงักัด 

 จุดเด่น 

 ๑) นักเรียนเป็นผู้มคีุณธรรม และมีคุณภาพ แสดงความสามารถของแตล่ะตนอย่างเต็มตาม

ศักยภาพ น าลักษณะเด่นของแต่ละบุคคลมาบูรณาการ สามารถจัดทีมด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ได้ส าเร็จ 

นักเรียนมสีุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศลิปะ ดนตรี และกีฬา มทีักษะในการท างาน รักการท างาน 

สามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ และมีเจตคตทิี่ดตี่ออาชีพสุจริต นักเรียนมีสุขนสิัย สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี 

 ๒) ครูเป็นผู้ใฝรุู้ใฝเุรียน สละเวลา อุทิศตน ฝกึฝนนักเรียนนอกเวลา อบรมสั่งสอนใหน้ักเรียน

เป็นผู้มสีัมมาคารวะ มีความกตั่ญูต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงคณุลักษณะของนักเรียนที่เป็นคนดี  

มีคุณภาพ สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ และสามารถแข่งขันด้าน

วิชาการ งานฝมีอื กีฬา กับสถานศกึษาภายนอกได้ 

 ๓) ผูบ้ริหารมวีิสัยทัศน์ในการจัดการศกึษา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการ

บริหารงาน ทั้งงานบุคคล งานวิชาการ  งานบริหารการศกึษา และงานชุมชนสัมพันธ์ เป็นที่ยอมรับของ

ผูร้่วมงานและชุมชน 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

 ๑) ควรพัฒนาด้านอาคาร ๓ ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งอยู่ในต าแหน่งอับ ไม่มลีมพัดผ่าน ควรวาง

แผนพัฒนาสภาพแวดล้อมของอาคาร และปรับสภาพภายในหอ้งเรียนให้มีบรรยากาศแหง่การเรยีนรู้ 

 ๒) พัฒนาครูใหม้ีความรูค้วามสามารถทางวิชาการ และความเช่ียวชา่ในวิชาชีพครู เพื่อ

พัฒนาตนเองให้เข้าสู่วิทยฐานะที่สูงขึน้ 

 ๓) ควรพัฒนาครูใหป้รับเปลี่ยนวิธีสอนของตนเองให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์เสมอ ใชส้ื่อที่

หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอ้ย่างสม่ าเสมอ ครูควรส่งเสริมและสนับสนุนงานของหมู่คณะ และ

น าเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาองค์กรรว่มกันอยู่เสมอ 

 ๔) ควรพัฒนาวิธีการ และใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ เป็นการส่งเสริมนักเรียนให้

เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง 

 ข้อแสนอแนะ 

 สถานศกึษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการประหยัด ส่งเสริมการคิดวิเคราะหอ์ย่างต่อเนื่อง 

ส่งเสริมให้ท ากิจกรรมโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการศกึษาค้นคว้า ส่งเสริมให้นักเรียน

ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ โรงเรียนควรพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้เข้มแข็งมากขึ้นเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรอบด้านของโรงเรียนได้รับรู้ข่าวสาร ความก้าวหนา้ ความส าเร็จของโรงเรียนอย่าง

ทั่วถึง 



 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

      ๑) นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมให้ท าโครงงาน การท าผังความคิด การท างานโดยใช้

กระบวนการกลุ่มและการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรูต้่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษาได้

ด้วยตนเองและเป็นระบบ โดยมีการสรุปความรูแ้ละจดบันทึกอย่างตอ่เนื่อง โดยครูมีการวัดผลประเมินเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุง 

      ๒) สถานศกึษาและครูควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา ในระดับมัธยมศกึษาโดย

การน าผลการประเมินหลังการสอนของครู รวมทั้งปั่หา อุปสรรคมาใช้ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง

ให้เหมาะสมกับบริบทและทองถิ่นของสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดวางแผนปฏิบัติการ

ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

      ๓) ผูบ้ริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานและทุนจากแหล่งตา่ง ๆ นอกเหนือ 

จากงบประมาณของรัฐ และประสานงานกับสโมสรโรตารี่สวรรคโลก แหล่งเรียนรู้ภายใน เช่น ห้อง

คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เป็นสื่อและแหล่ง

เรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยมีการประเมนิผลการใชแ้หล่งเรียนรู้ ทั้งน ามาพัฒนาและปรับปรุง 
  

๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สภาพปัญหา  

                ๑. ด้านอุปกรณ์สนับสนุนการเรยีนการสอนบางประเภทมีจ านวนจ ากัด การจัดซือ้เพิ่มต้องจัด

ตามงบประมาณที่ได้รับ คุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ได้ ซึ่งมีผลต่อการสร้างผลงานไม่ทันสมัยเท่าที่ควร และ

ส่งผลใหก้ารจัดเวลาเรียนไม่เพียงพอกับความตอ้งการของนักเรียน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 

                     ๒. ครูมีจ านวนไม่เพียงพอ ท าให้โรงเรียนต้องใชเ้งินสว่นหนึ่งหมดไปกับการจา้ง ท าให้

งบประมาณส าหรับการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนลดลง 

                     ๓. ครูบางกลุ่มสาระฯ เช่น ครูอุตสาหกรรม โรงเรียนไม่มีครู อุตสาหกรรม ท าให้นักเรียน

ที่ตอ้งการเรยีนวิชาช่างต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างไฟฟูา หมดโอกาสเลือกวิชาที่ตนสนใจ 

 จุดเด่น  

 ๑. ผูบ้ริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่ง

ต่างๆ นอกเหนอืจากงบประมาณของรัฐ และประสานงานกับสโมสรโรตารี่สวรรคโลก แหล่งเรียนรู้ภายใน 

เชน่ ห้องคอมพิวเตอร์ หอ้งสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร ์เพื่อใหน้ักเรียนได้เป็นสื่อและ

แหลง่เรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยมีการประเมนิผลการใช้แหลง่เรียนรู้ ทั้งน ามาพัฒนาและปรับปรุง 

      ๒. ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีคุณธรรม  จรยิธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์มี

ความใฝรุู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  คิดเป็นท าเป็น  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัช่า  ปณิธาน/วสิัยทัศน์  

พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน

เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษ  เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศกึษา 



      ๓. ผูบ้ริหารมคีวามรูค้วามเข้าใจในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ

ที่เที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งด้านการเงนิและการพัสดุ ตลอดจนการจัดซื้อจัดจา้ง การบริหาร การ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้บทบาทกับครูและนักเรียนได้บริหารจัดการอย่างอสิระตามภารกิจที่

ก าหนดในด้านการจัดการเรียนรู้ตามคู่มอืการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด  

สามารถเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรได้เป็นอย่างดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักศาสนาที่ถือปฏิบัติ 

        ๔. ส่งเสริมใหค้รูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอน หรอืวิชาครูตามที่คุรุสภาก าหนด การประเมิน 

แผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินการจัดการเรยีนการสอนของครู และการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ

ของครูทุกคนยังไม่มีการน าผลประเมินไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

 ๑) นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมให้ท าโครงงาน การท าผังความคิด การท างานโดยใช้

กระบวนการกลุ่มและการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรูต้่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา 

ได้ดว้ยตนเองและเป็นระบบ โดยมีการสรุปความรูแ้ละจดบันทึกอย่างตอ่เนื่อง โดยครูมีการวัดผลประเมิน

โครงการเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
 ๒) สถานศกึษาและครูควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา ในระดับมัธยมศกึษาโดย

การน าผลการประเมินหลังการสอนของครู รวมทั้งปั่หาอุปสรรคมาใช้ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้

เหมาะสมกับบริบทและทองถิ่นของสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดวางแผนปฏิบัติการ

ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ ๒  

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีของสถานศกึษา 
 

๑. การบรหิารจัดการศึกษา  

  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  แบ่งโครงสรา้งการบริหารงานเป็น  5  ด้าน  ได้แก่  ดา้นด้านการ

บริหารแผนงานและประกันคุณภาพ  ดา้นการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหารกิจการนักเรียน  ด้านการ

บริหารบริหารบุคคล  ดา้นการบริหารและบริหารทั่วไป  ผูบ้ริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร

แบบ SBM 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนบ้านไร่พทิยาคม 
 

      

        

 

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายมนตรี  คงเจรญิ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางสาวมารนิทร์  กลิน่เชต ุ

ด้านการบริหาร

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

นางพงษส์ุดา  ภู่เจริ่ 

ด้านการบริหารวชิาการ 

นายสมชาย  เกตุขาว 
ด้านการบริหารงาน

กิจการนักเรียน 

นายจรัล  งามสม 

ด้านการบรหิารงาน

บุคคล 

นายด ารง  ภู่เจริ่  

 

ด้านการบริหารทั่วไป 

นางสุนันท์  ชลพิทักษ ์

-งานแผนงานและ   

  ประกันคุณภาพ 

-งานการเงินและ 

  บั่ช ี

-งานพัสดแุละ 

  สินทรัพย์   

 
 
 

แผนภูมิ   โครงสรา้งการบริหารงานโรงเรียน 
 

-การพฒันาหลกัสูตร
สถานศกึษา 
-งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
-งานวัดผลและประเมนิผล
การเรียน  
-งานทะเบียนผลการเรียน 

-งานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

และกิจกรรมโรงเรียน 

-งานทะเบียน 

-งานแนะแนวการศึกษา 

-งานวจิัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียน   

 

 

-งานวินัยนักเรียน 

-งานระบบดแูล

ช่วยเหลือนักเรียน   

-งานยาเสพติด/เอดส์/

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

-งานประชาธปิไตยใน

โรงเรียน   

-งานส่งเสริมพัฒนาด้าน

คุณธรรม จริยธรรม  

 

-การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน,งานเล่ือนขั้น
เงินเดือน,การลา,การ
ด าเนินงานทางวินัยและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
-งานชุมชนและภาคี

เครือข่าย  

-งานประชาสัมพันธ์   

 

-งานธุรการ  

-งานบริการอาคาร

สถานที่และสภาพแวดล้อม  

-งานโภชนาการ   

-งานประปา/ไฟฟาู

โรงเรยีน   

-งานพยาบาล   

-ส่วนระบบเครอืขา่ย 

-ส่วนระบบเว็บไซต์ และ

สารสัมพันธ ์

-งานโสตทัศนศึกษา   

-งานห้องสมุด   

 



๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

 ระดมสรรพก าลังทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่นรว่มกันจัดการศกึษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการ

เรียนรู้วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร์แลเทคโนโลยี พัฒนาใหน้ักเรียนเป็นคนดี มีปั่่า มคีุณภาพชีวติที่ดี  

มีความสามารถในการประกอบอาชีพ ศกึษาต่อและด ารงชีวติอย่างมคีวามสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย 

และสากล 

พันธกจิ 

 ๑.  ประสานงานกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อร่วมมอืกันพัฒนาการศกึษา 

   ๒.  จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ  

                 ทักษะ สมรรถนะและเจตคติ ครบตามมาตรฐานหลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

   ๓.  ส่งเสริมการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้มุ่งเน้นวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และน า 

        เทคโนโลยี มาจัดการศกึษา 

   ๔.  ด าเนนิการจัดการเรยีนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตอ่เนื่อง เพื่อพัฒนานักเรียน 

       ให้เป็นคนดี มปีั่่า เป็นที่ยอมรับของสังคม 

   ๕.  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจติ 

   ๖.  จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตามความสนใจ ความถนัดของนักเรียน และเพื่อ 

       การศกึษาต่อ  การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมคีุณภาพ 

เป้าหมาย 

 ๑. โรงเรียนได้รับการรว่มมือในการระดมสรรพก าลังจากภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น  

      ให้มสี่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

๒. นักเรียนได้รับการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ใหม้ีคุณสมบัติ คุณลักษณะ สมรรถนะ        

    ความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติ เต็มตามศักยภาพของนักเรียน 

   ๓. นักเรียนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรแ์ละทุก 

       กลุ่มสาระโดยการน าเทคโนโลยี มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

   ๔. นักเรียนทุกคน เป็นคนดี มีปั่่า เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น ชุมชน สังคม 

            ๕. นักเรียนมคีุณภาพชวีิตที่ดีทั้งด้านสุขภาพกาย เชน่การกีฬา และสุขภาพจิตที่ดมีีความสุข 

    ๖. นักเรียนสามารถเลือกเรียนรูส้าระวิชาตามที่ตนสนใจ ตามความถนัด เพื่อการประกอบ 

                 อาชีพ เพื่อการศกึษาต่อและ/หรอืเพื่อการด ารงชีวติ 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 ใฝุเรยีนรู้  คู่สังคม 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 โรงเรียนน้อมน าปรัช่าเศรษฐกิจพอเพียง 



๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑.  ใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน  (SCHOOL BESED MANAGEMENT) 

๒.  ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ  PDCA  ในการพัฒนางานทุกครั้ง 

๓.  ใช้หลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  Good  Goverment) 

๔.  เน้นการบริหารจัดการแบบมีสว่นร่วมโดย  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ภาคีเครือข่าย  

คณะกรรมการ  และผูม้ีสว่นได้เสียเข้าร่วมกิจกรรม 

๕.  มีกระบวนการนเิทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินงานตามสภาพจรงิ 

๖.  สร้างขวั่ก าลังใจในการท างาน 

๗.  จัดท ารายงานผลการพัฒนา 

๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๑ 

  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เต็มศักยภาพทุกด้าน  

 กลยุทธ์ที่ ๒ 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร กระบวนการจัดการศึกษาและการวิจัย 

 กลยุทธ์ที่ ๓ 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพองค์กร ครู  บุคลากร สื่อนวัตกรรม  ICT 

 กลยุทธ์ที่ ๔ 

ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน 

 กลยุทธ์ที่ ๕ 

ส่งเสริมนักเรียนใหรู้้จักชว่ยเหลอืและใหก้ าลังใจผูอ้ื่น 

๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเ้ต็มศักยภาพทุกด้าน 
  

โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน                   

  

 

 ๑. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระดับดีใน ๘ กลุ่มสาระ  ร้อยละ ๗๐ 

๒. นักเรียนมผีลการทดสอบระดับ 

ชาติและระดับท้องถิ่นระดับดีในกลุ่ม

สาระท่ีมีการทดสอบ  ร้อยละ ๓๐ 

มฐ.ท่ี ๓ , ๕ , ๘ 



 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๒.โครงการส่งเสรมิ

สุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. นักเรียนสามารถสื่อความคดิผ่าน

การพูด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธี

ตา่งๆ ได้ดี ร้อยละ ๗๐ 

๔. นักเรียนสามารถใชภ้าษาเพ่ือการ

สื่อสารได้ท้ังภาษา ไทยและภาษา 

ตา่งประเทศได้ด ีรอ้ยละ  ๗๐ 

๕. นักเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อพัฒนา การเรียนรู้ได้ดี

ร้อยละ ๗๐ 

 

๑. นักเรียนมสีุขนสิัยในการดแูล

สุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ

ร้อยละ ๘๐ 

๒. นักเรียนมนี้ าหนัก ส่วนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  

ร้อยละ ๘๐ 

๓. นักเรียนปูองกันตนเองจากสิ่งเสพ

ตดิให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยง

ตอ่ความรุนแรง โรคภัย อุบัตเิหตุ และ

ปั่หาทางเพศ ร้อยละ ๘๐ 

๔. นักเรียนมคีวามมั่นใจ กลา้

แสดงออกอยา่งเหมาะสม และให้

เกียรตผิู้อ่ืน ร้อยละ ๘๐ 

๕.นักเรียนมคีวามร่าเริงแจ่มใส มี

มนุษยส์ัมพันธ์ท่ีดตีอ่เพื่อน ครู และ

ผู้อ่ืน ร้อยละ ๘๐ 

๖.โรงเรียนมกีารสง่เสริมสุขภาพ

อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

และบุคลากรร้อยละ  ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มฐ.ท่ี ๑ , ๙ 

 

 

 

 



โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๓.โครงการส่งเสรมิ

ศิลปะ ดนตร ีและ

กฬีา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.โครงการส่งเสรมิ

ประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
 

๕.โครงการพัฒนา

ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรยีน 

 ๑.นักเรียนมคีวามสนใจและร่วม

กิจกรรมดา้นศลิปะ หรือชื่นชม รว่ม

กิจกรรม และมผีลงานดา้นศลิปะ 

ร้อยละ  ๘๕ 

๒.นักเรียนมคีวามสนใจและร่วม

กิจกรรมดา้นดนตรี หรือชื่นชม รว่ม

กิจกรรม และมผีลงานดา้นดนตรี/

นาฏศิลป์ ร้อยละ  ๘๕ 

๓.นักเรียนมคีวามสนใจ หรอืชื่นชม 

เข้าร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้น

กีฬา/นันทนาการ รอ้ยละ  ๘๐ 

๔. โรงเรียนมกีารจัดกิจกรรมสง่เสริม

ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/

นันทนาการ รอ้ยละ  ๘๐ 

 

๑. โรงเรียนมกีารจัดกิจกรรมสง่เสริม

ความเป็นประชาธิปไตย รอ้ยละ  ๘๐ 

 
 

๑.โรงเรียนมกีารจัดและพัฒนาระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนท่ีเข้มแข็งและ

ท่ัวถึง ร้อยละ  ๑๐๐ 

๒. โรงเรียนมกีารจัดกิจกรรมสง่เสริม

และตอบสนองความสามารถทาง

วชิาการและความคิดสร้างสรรค์ของ

ผู้เรียน ร้อยละ  ๘๐ 

๓. โรงเรียนมกีารจัดกิจกรรมสง่เสริม

และตอบสนองความสามารถพเิศษ 

และความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตาม

ศักยภาพ ร้อยละ  ๘๐ 

4.โรงเรียนมกีารจัดกิจกรรมสง่เสริม

ค่านยิมท่ีดงีาม รอ้ยละ ๘๐ 

มฐ.ท่ี ๑ , ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มฐ.ท่ี ๑๐ , ๑๔ , ๑๕ 

 

 

 

มฐ.ท่ี ๑๐ 



โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กจิกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

๖.โครงการพัฒนา

ทักษะการคิด

วิเคราะห์ของ

นักเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗.โครงการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

 

 

 

 

 ๑. นักเรียนสามารถคิดวเิคราะห์ คิด

สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิด

อย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบองค์

รวม ร้อยละ ๗๐ 

๒. นักเรียนสามารถคาดการณ ์

ก าหนดเปูาหมาย และแนวทางการ

ตัดสนิใจได ้ร้อยละ ๘๐ 

๓. นักเรียนประเมินและเลอืกแนว

ทางการตัดสนิใจ และแกไ้ขปั่หา

อย่างมสีต ิร้อยละ ๘๐ 

๔. นักเรียนมคีวามคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ มองโลกในแง่ด ีและมี

จินตนาการ ๘๐ 

 

๑. นักเรียนเป็นผู้มมีารยาทและปฏบัิติ

ตนตามวัฒนธรรมไทย ภูมิใจในความ

เป็นไทย เห็นคุณค่าภูมปัิ่่าไทย 

และนยิมไทย ร้อยละ ๘๐ 

๒. โรงเรียนมกีารจัดกิจกรรมสบืสาน

และสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมปัิ่่าไทย ร้อยละ  ๘๐ 

มฐ.ท่ี ๔ , ๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มฐ.ท่ี ๒ , ๑๔ , ๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร กระบวนการจัดการศึกษาและการวิจัย 
  

โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการพัฒนา

และให้บริการสื่อ 

เทคโนโลยีแหลง่

เรียนรูแ้ละภมูิ 

ปั่่าท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. โครงการพัฒนา

หลักสูตรและ  

กระบวนการเรียนรู้ 

 

 ๑. นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จาก

แหลง่ตา่งๆ รอบตัว ใช้แหล่งเรียนรู้

และสื่อต่างๆ ได ้ทัง้ในและนอก

สถานศกึษา รอ้ยละ ๘๐ 

๒.โรงเรียนมกีารน าแหล่งเรียนรู้และ

ภูมิปั่่าทอ้งถิ่นมาใช้ในการเรียน

การสอน ร้อยละ  ๘๐ 

๓.โรงเรียนมหี้องเรียน ห้องปฏบัิตกิาร 

ห้องสมุด พื้นท่ีสเีขียว และสิ่งอ านวย

ความสะดวกพอเพยีงและอยู่ในสภาพ

ใชก้ารได้ดี ร้อยละ  ๘๐ 

๔.โรงเรียนมกีารจัดและใชแ้หลง่

เรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา  

๕.โรงเรียนมกีารเชื่อมโยงและ

แลกเปลี่ยนขอ้มูลกับแหลง่เรียนรู้และ

ภูมิปั่่าในท้องถิ่น ร้อยละ ๘๐ 

๖.โรงเรียนสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้   

ภูมิปั่่าและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วม

ในการจัดท าหลกัสูตรระดับ

สถานศกึษา ร้อยละ ๘๐ 

 

๑.โรงเรียนมหีลักสูตรท่ีเหมาะสมกับ

ผู้เรียนและท้องถิ่นร้อยละ  ๙๐ 

๒.โรงเรียนมรีายวชิา/กิจกรรมท่ี

หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลอืกเรียน

ตามความสนใจ ร้อยละ  ๘๐ 

๓.โรงเรียนมกีารสง่เสริมให้ครูจัดท า

แผน การเรียนรู้ท่ีตอบสนองความ

ถนัดและความสามารถของผู้เรียน  

ร้อยละ  ๙๐ 

มฐ.ท่ี ๓ , ๗ , ๑๑ , ๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มฐ.ท่ี ๗ 

 

 



 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 

 

 

 

 

 

 

๓. โครงการน า

หลักเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การ

เรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.โรงเรียนมกีารสง่เสริมและพัฒนา 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่อ

อุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู ้ร้อยละ  ๙๐ 

๕.โรงเรียนมกีารจัดระบบการบันทึก 

การรายงานผล และการส่งต่อขอ้มูล

ของผู้เรียน ร้อยละ  ๙๐ 

 

๑. นักเรียนเรียน สนใจและกระตอื 

รือร้นในการท างาน  รอ้ย  ๘๐ 

๒. มทัีกษะในการจัดการและท างาน

ให้ส าเร็จ 

๓. นักเรียนเรียน ท างานจนส าเร็จ

และภูมใิจในผลงาน รอ้ยละ ๘๐ 

๔. นักเรียนเพยีรพยามยาม ขยัน 

อดทน ละเอียดรอบคอบในการ

ท างาน ร้อยละ ๘๐ 

๕. นักเรียนท างานอย่างมคีวามสุข 

พัฒนางานและภูมใิจในผลงานของ

ตนเอง ร้อยละ ๘๐ 

๖. นักเรียน มีความรู้สกึที่ดีต่ออาชีพ

สุจรติ และหาความรู้เกี่ยวกับอาชพีท่ี

ตนสนใจร้อยละ ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

มฐ.ท่ี ๓ , ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพองค์กร ครู  บุคลากร สื่อนวัตกรรม  ICT 
  

โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการพัฒนา

ครูสู่มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

๒.โครงการนิเทศ

ภายใน 

 ๑. ครูมีคุณธรรมจรยิธรรม และ

ปฏบัิตตินตามจรรยาบรรณของ

วชิาชีพ ร้อยละ  ๘๐ 

๒. ครูมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดกีับนักเรียน 

ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ  ๘๐ 

๓.ครูมีความมุง่มั่นและอุทิศตนในการ

สอนและพัฒนานักเรียน ร้อยละ  ๘๐ 

๔.ครูมีการแสวงหาความรู้และ

เทคนิควธีิการใหม่ๆ  รับฟังความ

คิดเห็น ใจกวา้ง และยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง ร้อยละ  ๘๐ 

๕.ครูจบการศึกษาระดับปริ่่าตรี

ทางการศกึษาหรือเทียบเท่าขึน้ไป 

ร้อยละ  ๙๕ 

๖.ครูสอนตรงตามวชิาเอก-โท หรอื  

ตรงตาม ความถนัด  ร้อยละ ๘๐ 

๗.ครูมีจ านวนพอเพยีง (หมายรวมท้ัง 

ครูและบุคลากรสนับสนุน) ร้อยละ๘๐ 

๘.โรงเรียนมกีารพัฒนาบุคลากรอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง ร้อยละ  ๘๐ 

 

๑. ครูมีความรู้ความเข้าใจเปูาหมาย

การจัดการศกึษาและหลักสูตรการ 

ศกึษาขั้นพื้นฐานร้อยละ ๙๐ 

๒. ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของ

นักเรียนและเข้าใจนักเรียนเป็น

รายบุคคล ร้อยละ ๙๕ 

๓. ครูมีความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคั่ 

ร้อยละ  ๙๐ 

มฐ.ท่ี ๗ , ๘, ๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

มฐ.ท่ี ๗ , ๘ 

 



 

โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

๓.โครงการพัฒนา

ผู้บริหาร 

 

 ๔. ครูมีความสามารถใชเ้ทคโนโลยีใน
การพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองและ

นักเรียนร้อยละ  ๘๐ 

๕. ครูมีการประเมินผลการเรียนการ

สอนท่ีสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้

ของนักเรียน และองิพัฒนาการของ

นักเรียน ร้อยละ  ๘๐ 

๖. ครูมีการน าผลการประเมินมาปรับ 

เปลี่ยนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา

นักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ  

ร้อยละ ๘๐ 

๗. ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้และน าผลไปพัฒนานักเรียน 

ร้อยละ ๘๐ 

๘.โรงเรียนมรีะบบการนเิทศการสอน

และน าผลไปปรับปรุงการสอนอยา่ง

สม่ าเสมอ รอ้ยละ  ๘๐ 

 

๑. ผู้บริหารมคีุณธรรม  จรยิธรรม  

และปฏบัิตตินตามจรรยาบรรณของ

วชิาชีพ ร้อยละ ๘๕ 

๒. ผู้บริหารมคีวามคิดริเร่ิม  มี

วสิัยทัศน์  และเป็นผู้น าทางวิชาการ 

ร้อยละ ๘๕ 

๓. ผู้บริหารมคีวามสามารถในการ

บริหารงานวชิาการและการจัดการ 

ร้อยละ ๘๕ 

๔. ผู้บริหารมีการบริหารท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ผู้เกี่ยวข้องพงึพอใจ  ร้อยละ ๘๕   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มฐ.ท่ี ๑๓ , ๑๕ 

 

 

 

 



โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๔.โครงการพัฒนา

ระบบบรหิารและ

สารสนเทศ 

 

 

 
 

๕.โครงการพัฒนา

ระบบประกัน

คุณภาพภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖.โครงการบรหิาร

และจัดการศึกษา

โดยใช้โรงเรยีนเปน็

ฐาน 

 

  ๑.โรงเรียนมกีารจัดองคก์ร 

โครงสร้าง และระบบบริหารงานท่ีมี

ความคล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้

เหมาะสมตามสถานการณ์ ร้อยละ ๘๐ 

๒.โรงเรียนมกีารจัดข้อมูลสารสนเทศ

อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและทันต่อ

การใช้งาน ร้อยละ  ๘๐ 

 

๑.โรงเรียนมกีารจัดองคก์ร โครงสรา้ง 

และระบบบริหารงานท่ีมีความ

คล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้

เหมาะสมตามสถานการณ์ ร้อยละ ๘๐ 

๒.โรงเรียนมกีารจัดข้อมูลสารสนเทศ

อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและทันต่อ

การใช้งาน ร้อยละ  ๘๐ 

๓.โรงเรียนมรีะบบประกันคุณภาพ

ภายในท่ีด าเนนิการอยา่งต่อเนื่อง 

ร้อยละ  ๘๐ 

๔.ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพงึพอใจ

ผลการ บริหารงานและพัฒนา

นักเรียนร้อยละ  ๘๐ 

 

๑.โรงเรียนมกีารกระจายอ านาจการ

บรหิารและการจัดการศึกษา รอ้ยละ๘๐ 

๒.โรงเรียนมกีารบริหารเชงิกลยุทธ์

และใชห้ลักการมสีว่นรว่ม ร้อยละ ๘๐ 

๓.โรงเรียนมคีณะกรรมการสถาน 

ศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ๘๐ 

๔.โรงเรียนมกีารบริหารงานมุง่

ผลสัมฤทธ์ิของงาน ร้อยละ ๘๐ 

๕.โรงเรียนมกีารตรวจสอบและ

ถ่วงดุล ร้อยละ ๘๐ 

มฐ.ท่ี ๑๓ 

 

 

 

 

 

 
มฐ.ท่ี ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

มฐ.ท่ี ๙ 

 

 



กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน 
  

โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการพัฒนา

อาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม 

 

 

 
 

 

 

๒.โครงการส่งเสรมิ

การมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 

 

๕.โครงการพัฒนา

ห้องสมุด 

 

 ๑.นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดลอ้ม

และตระหนักผลกระทบท่ีเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอ้ม รอ้ยละ ๘๐   

๒. นักเรยีนเข้ารว่มหรอืมสีว่นรว่ม

กิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรยีน ร้อยละ ๘๐ 

๓.โรงเรียนมสีภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อ

การเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม 

ร้อยละ ๘๐ 
 

๑.โรงเรียนมกีารเชื่อมโยงและ

แลกเปลี่ยนขอ้มูลกับแหลง่เรียนรู้และ

ภูมิปั่่าในท้องถิ่น ร้อยละ ๘๐ 

๒.โรงเรียนสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้   

ภูมิปั่่าและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดท าหลกัสูตรระดับ

สถานศกึษา ร้อยละ ๘๐ 
๓.โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวง 

หาความรู้และบริการชุมชน ร้อยละ ๘๐ 
๔.โรงเรยีนและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

การจัดการศึกษามีการแลกเปลี่ยน

เรยีนรูร้ว่มกัน ร้อยละ ๘๐ 
 

๑. นักเรียนมนีสิัยรักการอา่น การ

เขียน การฟัง รูจ้ักตัง้ค าถามเพ่ือหา

เหตุผล ร้อยละ ๘๐ 

๒. นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จาก

ห้องสมุดและเข้าใชห้้องสมุด ร้อยละ ๘๐ 

๓. โรงเรียนมหี้องสมุด และสิ่งอ านวย

ความสะดวก พอเพยีงและอยู่ใน

สภาพใชก้ารได้ด ีรอ้ยละ  ๘๐ 

มฐ.ท่ี ๒ , ๑๑ 

 

 

 

 

 
 

 

 

มฐ.ท่ี ๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มฐ.ท่ี ๓ , ๑๑ , ๑๓ , ๑๔ 



กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมนักเรียนใหรู้้จักช่วยเหลือและให้ก าลังใจผูอ้ื่น 
  

โครงการ/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการเสริม

บุ่หนุนน า

คุณธรรมประจ า

สัปดาห ์

 ๑.นักเรียน มีวินัย  มีความรับผดิชอบ  

ปฏบัิตติามขอ้ตกลงร่วมกันและตาม

หลักธรรมเบือ้งต้นของศาสนาท่ีตน

นับถือร้อยละ  ๘๐ 

๒. นักเรียน มีความซื่อสัตย์สุจริต  

ร้อยละ ๘๐ 

๓. นักเรียนมคีวามกตั่ญูกตเวที 

ร้อยละ ๘๐ 
๔.  นักเรียนมคีวามเมตตากรุณา  มี

ความรู้สกึที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อ

ส่วนรวมร้อยละ ๘๐ 

๕. นักเรียนมคีวามประหยัด  รูจ้ักใช้

และรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดลอ้ม  

และรู้จักใชท้รัพย์สิ่งของส่วนตัวและ

ส่วนรวมอยา่งคุ้มค่าร้อยละ ๘๐ 

มฐ.ท่ี ๒ , ๑๔ , ๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ ๓ 

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศกึษา 

 กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเ้ต็มศักยภาพทุกด้าน 

โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร จ 

( เชงิปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

…………………………

…………………… 

…………………………

…………………….……

……………………… 

…………………………………………………………… 

……………………………………………….……………

…………………………………………………………… 

……………………………………………….……………

………………………………………………….………… 

 

…………………………………………….………………… 

……………………………………………….………………

…………………………………………………….………… 

……………………………………………….………………

……………………………………………………………… 

 

…………………………….……………………………………… 

……………………………………………….……………………

…………………………………….……………………………… 

……………………………………………….……………………

…………………………………………………………………… 

 

 กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร กระบวนการจัดการศึกษาและการวิจัย 

โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร จ 

( เชงิปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

…………………………

…………………… 

…………………………

…………………….……

……………………… 

…………………………………………………………… 

……………………………………………….……………

…………………………………………………………… 

……………………………………………….……………

………………………………………………….………… 

 

…………………………………………….………………… 

……………………………………………….………………

…………………………………………………….………… 

……………………………………………….………………

……………………………………………………………… 

 

…………………………….……………………………………… 

……………………………………………….……………………

…………………………………….……………………………… 

……………………………………………….……………………

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 กลยุทธ์ที่  ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพองค์กร ครู  บุคลากร สื่อนวัตกรรม  ICT 

โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร จ 

( เชงิปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

…………………………

…………………… 

…………………………

…………………….……

……………………… 

…………………………………………………………… 

……………………………………………….……………

…………………………………………………………… 

……………………………………………….……………

………………………………………………….………… 

 

…………………………………………….………………… 

……………………………………………….………………

…………………………………………………….………… 

……………………………………………….………………

……………………………………………………………… 

 

…………………………….……………………………………… 

……………………………………………….……………………

…………………………………….……………………………… 

……………………………………………….……………………

…………………………………………………………………… 

 

 กลยุทธ์ที่  ๔ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและสร้างเครือขา่ยร่วมพัฒนาโรงเรียน 

โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร จ 

( เชงิปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

…………………………

…………………… 

…………………………

…………………….……

……………………… 

…………………………………………………………… 

……………………………………………….……………

…………………………………………………………… 

……………………………………………….……………

………………………………………………….………… 

 

…………………………………………….………………… 

……………………………………………….………………

…………………………………………………….………… 

……………………………………………….………………

……………………………………………………………… 

 

…………………………….……………………………………… 

……………………………………………….……………………

…………………………………….……………………………… 

……………………………………………….……………………

…………………………………………………………………… 

 

 กลยุทธ์ที่  ๕ ส่งเสริมนักเรียนใหรู้้จักช่วยเหลือและใหก้ าลังใจผู้อื่น 

โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร จ 

( เชงิปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

…………………………

…………………… 

…………………………

…………………….……

……………………… 

…………………………………………………………… 

……………………………………………….……………

…………………………………………………………… 

……………………………………………….……………

………………………………………………….………… 

 

…………………………………………….………………… 

……………………………………………….………………

…………………………………………………….………… 

……………………………………………….………………

……………………………………………………………… 

 

…………………………….……………………………………… 

……………………………………………….……………………

…………………………………….……………………………… 

……………………………………………….……………………

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร จ 

(เชงิปรมิาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

๑. โครงการ To be 

Number one  

๒. โครงการระบบ

ดูแลช่วยเหลือ

นักเรยีน 

……………………………………………………….

……………………………………….………………

…………………………………..…………………… 

……………………………………………….………

………………………………………………………… 

 

……………………………….…………………… 

……………………………………………….……

……………………………………………………. 

……………………………………………….……

……………………………………………………… 

 

……………………….…………………… 

……………………………………………

….………………………………………… 

……………………………………………

….………………………………………… 

 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานคุณภาพผู้เรยีน 

มาตรฐานที่ ๑   ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ที ่ ตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑.๑ มสีุขนสิัยในการดูแลสขุภาพและออก 

ก าลังกายสม่ าเสมอ 

๔ - โครงการอาหารกลางวัน 

- กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 

- โครงการกีฬาภายในตา้นภัยยาเสพติด 

- โครงการกีฬาภายนอก 

- กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก 

- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 

- กิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษาและ 

   พลศึกษา 

- โครงการณรงค์ปูองกันยาเสพตดิ 

- กิจกรรมวันเอดส์โลก 

- โครงการระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

- กิจกรรมรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลอืดออก 

   และโรคติดตอ่ต่างๆ 

- กิจกรรมวันส าคั่ 

๑.๒ มนี้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ 

ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๕ 

๑.๓ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ

หลกีเล่ียงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอ่ความ

รุนแรง โรค ภัยอุบัตเิหตุและปั่หาทางเพศ 

๕ 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มคีวามมั่นใจ  

กล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสม 

๕ 

๑.๕ มมีนุษยส์ัมพันธ์ท่ีดแีละให้เกียรตผิู้อ่ืน ๕ 

๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์กีฬา/ 

นันทนาการ ตามจินตนาการ 

๕ 

เฉลี่ย ๔.๗๒ 

สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
  

 



 ๑. วิธีการพัฒนา 

      โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)  และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๕  และจัดท าคู่มอืวิเคราะห์มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษาระบบ

ประกันคุณภาพภายในของโรงเรยีนบ้านไร่พิทยาคม  ตลอดจนด าเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน  

กิจกรรมตรวจสุขภาพ  โครงการกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด  โครงการกีฬาภายนอก  กิจกรรมวันงดสูบ

บุหรี่โลก  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ  กิจกรรมการเรียนการสอนสุขศกึษาและพลศึกษา  โครงการ

ณรงคป์ูองกันยาเสพติด  กิจกรรมวันเอดส์โลก  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรมรณรงค์

ปูองกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดตอ่ต่างๆ  กิจกรรมวันส าคั่   

 ๒. ผลการพัฒนา 

 ผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานที่ ๑ ผูเ้รียนมีสุขภาวะที่ดแีละมีสุนทรียภาพมีผลการพัฒนา  

ดังนี้ 

 ๑. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ รอ้ยละ ๘๕.๒๗ 

 ๒. มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ  ๙๓.๐๒ 

 ๓. ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอ่ความรุนแรง   

โรคภัย  อุบัติเหตุ  และปั่หาทางเพศ  ร้อยละ  ๘๙.๙๒ 

 ๔. เห็นคุณค่าในตนเอง มคีวามมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  ร้อยละ  ๙๓.๐๒ 

 ๕. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรตผิูอ้ื่น ร้อยละ  ๑๐๐ 

 ๖. สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตร/ีนาฏศลิป์กีฬา/นันทนาการตาม

จนิตนาการ ร้อยละ  ๑๐๐ 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจะด าเนนิการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติ

การประจ าปีการศกึษา  ๒๕๕๖  และจัดท าแผนยกระดับคุณภาพการศกึษา และแนวทางการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายใน โดยจัดท าโครงการตามมาตรฐานที่ ๑ ผูเ้รียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพอย่าง

ต่อเนื่อง โดยใหม้ีผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง (นักเรียน ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศกึษา องค์กรชุมชน องค์การ

บริหารส่วนต าบล บริษัทหา้งรา้นเอกชน) เข้ามามีส่วนในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยยึดผูเ้รียน

เป็นส าคั่ เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศกึษา 
 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ที ่ ตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๒.๑ มคีุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ๕ - กิจกรรมหน้าเสาธง 

- กิจกรรมวันส าคั่ทางศาสนา 

- กิจกรรมประชุมวันสุดสัปดาห์ 

- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมวันแมแ่ห่งชาติ 

- บันทึกความดี , กิจกรรมบ าเพ็่ประโยชน์ต่อสังคม 

- กิจกรรมวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

- กิจกรรมวันปิยมหาราช 

- การประเมนิคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 

- โครงการพัฒนาห้องสมุด , กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

- โครงการแหล่งเรยีนรู้ภายในและภายนอก 

- โครงการเศรษฐกจิพอเพียง , กิจกรรมขวดคืนทุน 

- โครงการบ าเพ็่ประโยชน์, กิจกรรม Big Cleaning Day 

- กิจกรรมเกษตรชวีภาพ 

- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

- กิจกรรมกลุม่ส ี, กิจกรรม ๑ บ้าน ๑ ต้นไม้ 

- กิจกรรมสง่เสริมอนุรักษ์รักความเป็นไทย 

- โครงการบ้านไรพ่ิทฯจิตอาสาพัฒนาชุมชน 

- โครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม  

- ค่านยิมและสรา้งส านึกความเป็นไทย 

-โครงการภูมิพลังสภานักเรยีน 

- กิจกรรมวันไหว้ครู , กิจกรรมชุมนุม 

- กิจกรรมวันคริสต์มาส , กิจกรรมวันขึน้ปีใหม่ 

- โครงการนักเรยีนแลกเปลี่ยน 

๒.๒ เอื้ออาทรผู้อ่ืนและกตั่ญูกตเวทีต่อผู้ 

มพีระคุณ 

๕ 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี 

แตกตา่ง 

๕ 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณคา่ รว่มอนุรักษแ์ละ 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๕ 

เฉลี่ย ๔.๗๘ 

สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

  

 ๑. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕-๒๕๕๗)  

แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๕ แผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศกึษา แผนยกระดับคุณภาพ คู่มือ

วิเคราะห์มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษาระบบประกันคุณภาพภายใน และด าเนินงานตาม

โครงการคุณธรรมจรยิธรรม โครงการประกวดมารยาทไทย โครงการวันส าคั่ โครงการพัฒนาห้องสมุด

โครงการแหล่งเรียนรู้ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมจติอาสา อย่างตอ่เนื่องตลอดปี  ผู้เรยีนทุกคน ครู ผู้ปกครอง มคีวามรับผิดชอบ เข้าร่วมกิจกรรม

และการด าเนนิกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์  

 



 ๒. ผลการพัฒนา 

       ๑. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  ร้อยละ ๙๗.๖๗  ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม 

       ๒. เอือ้อาทรผู้อื่นและกตั่ญูกตเวทีตอ่ผูม้ีพระคุณร้อยละ ๙๓.๐๒ ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม 

       ๓. ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างร้อยละ ๙๖.๑๒ ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม 

       ๔. ตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอ้ยละ ๙๔.๕๗ ระดับคุณภาพ ๕  

ดีเยี่ยม 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

        โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจะด าเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕-๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี ๒๕๕๖ และจัดท าโครงการตามมาตรฐานที่ ๒ ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง

ประสงค์โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (นักเรียน, ครู, ผูป้กครอง, กรรมการสถานศกึษา, องค์กรชุมชน, อบต., 

บริษัทหา้งรา้นเอกชน) เข้ามามีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน โดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคั่ เพื่อ 

สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมทัีกษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

ที ่ ตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๓.๑ มนีสิัยรักการอา่นและแสวงหาความรู้ 

ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้  

และสื่อต่างๆ รอบตัว 

๔ -โครงการส่งเสริมการอา่น , กจิกรรมรักการอา่น

กิจกรรมหอ้งสมุด , กิจกรรมชุมนุม 

- กิจกรรมการเรียนรู้จากเทคโนโลยสีารสนเทศ 

-โครงการเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก 

-โครงการศกึษานอกสถานท่ี 

-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัตศิาสตร์

สุโขทัย 

-กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 

-กิจกรรมสัปดาห์วทิยาศาสตร์ 

-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติภูกระดงึ 

-กิจกรรมศึกษาแหล่งประวัตศิาสตร์พิษณุโลก 

- กิจรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการ 

- กิจกรรมวชิาการ , กิจกรรมภาษอังกฤษ 

-โครงการวันส าคั่  

-โครงการส่งเสริมการอา่น 

๓.๒ มทัีกษะในการอา่น ฟัง ดู พูด เขยีน  

และตัง้ค าถามเพือ่คน้ควา้หาความรู้

เพิ่มเตมิ 

๔ 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกัน 

๕ 

๓.๔ ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และ 

น าเสนอผลงาน 

๕ 

เฉลี่ย ๔ 

สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ดีมาก 

  

 

 

 

 



 ๑. วิธีการพัฒนา 

      โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)   

แผนปฏิบัติการประจ าปี  ๒๕๕๕ คู่มอืวิเคราะหม์าตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านไร่

พิทยาคม ตลอดจนด าเนินงานตามโครงการโครงการส่งเสริมการอ่าน, โครงการเรียนรู้จากวิทยากรผา่น

นอก, โครงการศึกษานอกสถานที่, โครงการวันส าคั่, โครงการส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรมรักการอ่าน, 

กิจกรรมหอ้งสมุดกิจกรรมชุมนุม, กิจกรรมการเรียนรู้จากเทคโนโลยี สารสนเทศ, กิจกรรมศกึษาแหล่ง

เรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี, กิจกรรมสัปดาห์วทิยาศาสตร์, 

กิจกรรมศกึษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติภูกระดึง, กิจกรรมศกึษาแหล่งประวัติศาสตร์พิษณุโลก, กิจรรมการ

เรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการ, กิจกรรมวิชาการ, กิจกรรมภาษอังกฤษอย่างตอ่เนื่องตลอดปี  

ผูเ้รียนทุกคน ครู  ผู้ปกครอง  มคีวามรับผดิชอบเข้าร่วมกิจกรรม  และด าเนนิกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์   

 ๒. ผลการพัฒนา 

              ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ ๓ ผูเ้รียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเองรักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

      ๑.  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรูด้้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู ้ และสื่อต่างๆ

รอบตัว  ร้อยละ  ๗๗.๕๒  ระดับคุณภาพดีมาก 

      ๒.  มีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  และตั้งค าถาม  เพื่อคน้คว้าหาความรู ้ เพิ่มเติม   

ร้อยละ  ๘๘.๓๗  ระดับคุณภาพดีมาก 

      ๓.   เรียนรู้รว่มกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูร้ะหว่างกันร้อยละ ๙๓.๐๒   

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

      ๔.  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูแ้ละน าเสนอผลงานร้อยละ ๙๓.๐๒  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

              โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจะด าเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕-๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ๒๕๕๖  และจัดท าแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนด าเนินงานตามแนวทางการประเมิน

คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐานและจัดท าโครงการสง่เสริมการอ่าน, โครงการศึกษานอก

สถานที่, โครงการวันส าคั่, โครงการสง่เสริมการอ่านที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๓ ผูเ้รียนมทีักษะในการ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยให้ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง (นักเรียน

,ครู,ผูป้กครอง,กรรมการสถานศกึษา,องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่) เข้ามามีส่วนรว่มในการจัด

กิจกรรม โดยยึดผู้เรยีนเป็นส าคั่เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศกึษา 
 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสนิใจแก้ปั่หาได้อยา่งมีสติสมเหตผุล 

ที ่ ตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟงั และ 

ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน 

ตามความคิดของตนเอง 

๕ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

- กิจกรรมประกวดผลงานทางวชิาการในวันส าคั่

ตา่งๆ 

- กิจกรรมหนังสอืเล่มเล็ก  

- กิจกรรมอ่านแล้วจ าน ามาเขยีน 

- กิจกรรมบูรณาการ(โครงงาน) 

- การจัดท ารายงานในรายวชิาต่างๆ 

- กิจกรรมน าเสนอผลงานโดยใชส้ื่อเทคโนโลยี 

- กิจกรรมจัดปูายนิเทศในวันส าคั่ต่างๆ 

๔.๒ น าเสนอวธีิคดิ วิธีแกปั้่หาด้วยภาษา 

หรือวธีิการของตนเอง 

๕ 

๔.๓ ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตดัสนิใจ 

แก้ปั่หาโดยมีเหตุผลประกอบ 

๓ 

๔.๔ มคีวามคิดริเร่ิม และสรา้งสรรค์ 

ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

๔ 

เฉลี่ย ๔ 

สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ดีมาก 
 

 ๑. วิธีการพัฒนา 

       โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)   
แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๕ และจัดท าคู่มอืวิเคราะหม์าตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพระบบประกัน 

คุณภาพภายในโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ตลอดจนด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดปี ผูเ้รียน 

ทุกคน ครู ผูป้กครอง มคีวามรับผดิชอบเข้าร่วมกิจกรรม และด าเนนิกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ 

 ๒. ผลการพัฒนา 

       ผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานที่ ๔  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิด 

สร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปั่หาได้อย่างมีสตสิมเหตุสมผล 

       ๑.  ผูเ้รียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังและดูและสื่อสารโดยการพูดหรอืเขียนตาม 

ความคิดของตนเองได้ร้อยละ  ๙๓.๗๒  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

       ๒.  ผูเ้รียนน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปั่หาด้วยภาษาหรอืวิธีการของตนเองได้รอ้ยละ  ๘๙.๙๒ 

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

       ๓.  ผูเ้รียนก าหนดเปูาหมาย  คาดการณ์ตัดสินใจแก้ปั่หาโดยมีเหตุผลประกอบได้รอ้ยละ  

๗๔.๔๒  ระดับคุณภาพดี 

       ๔.  ผูเ้รียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมใิจได้รอ้ยละ   

๘๕.๒๗  ระดับคุณภาพดีมาก 

 

 



 ๓. แนวทางการพัฒนา 

      โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจะด าเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕-๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี  ๒๕๕๖ และจัดท าแผนยกระดับคุณภาพการศกึษา ตลอดจนด าเนินงานตามแนวทางการประเมิน

คุณภาพมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน และจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหส้อดคล้อง

กับมาตรฐานที่ ๔ ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินแก้ปั่หาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสมเหตุสมผล โดยใหผู้ม้ีสว่นเกี่ยวข้อง (นักเรียน, ครู, ผู้ปกครอง, กรรมการสถานศกึษา,  

องค์กรชุมชน, องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ เข้ามามีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมโดยยึดผูเ้รียนเป็น

ส าคั่เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศกึษา 
 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ที ่ ตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแตล่ะ 

กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์

๓ - โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

- กิจกรรมวันสุนทรภู ่, กิจกรรมจติอาสา 

- โครงการรักการอา่น , การท าสมุดเล่มเล็ก 

- กิจกรรมการประกวดเรียงความ 

- การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

- การสอนซ่อมเสริม , กิจกรรมตวิเตอร์ 

- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ิ

- กิจกรรมสง่เสริมคณิตคดิเร็ว 

- กิจกรรมสง่เสริมการท่องสูตรคูณยอ้นกลับ 

- กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ , กจิกรรม A-MAT 

- กิจกรรมแขง่ขันทอสอบคณิตศาสตร์ 

- โครงการศกึษานอกสถานท่ี 

- กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า 

- กิจกรรมสมุดค าศัพท์ , กจิกรรมท่องค าศัพท์ 

- กิจกรรมกีฬาภายในตา้นภัยยาเสพติด 

- กิจกรรมวันส าคั่ทางพุทธศาสนา 

- กิจกรรมประกวดวาดภาพในวันส าคั่ 

- กิจกรรมประกวดมหกรรมทางวิชาการ 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคั่ ตาม 

หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

๕ 

๕.๓ ผลการประเมินการอา่น คิดวิเคราะห์  

และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

๕ 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 

เฉลี่ย ๔ 

สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 

 

 

 



 ๑. วิธีการพัฒนา 

     โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) แผน  

ปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๕  แผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศกึษา  แผนยกระดับคุณภาพการศกึษา  

คู่มอืวิเคราะหม์าตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านไร่

พิทยาคม ตลอดจนด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โครงการรักการอ่าน  

โครงการศกึษานอกสถานที่ กิจกรรมวันสุนทรภู ่กิจกรรมการประกวดเรียงความ การท าสมุดเล่มเล็ก  

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน การสอนซ่อมเสริมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมส่งเสริม

คณิตคิดเร็ว กิจกรรมส่งเสริมการท่องสูตรคูณย้อนกลับกิจกรรมติวเตอร์ กิจกรรมคลินกิคณิตศาสตร์ 

กิจกรรม A-MAT กิจกรรมแขง่ขันทอสอบคณิตศาสตร์ กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า กิจกรรมสมุด

ค าศัพท์ กิจกรรมท่องค าศัพท์ กิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมวันส าคั่ทางพุทธศาสนา  

กิจกรรมจติอาสา กิจกรรมประกวดวาดภาพในวันส าคั่ กิจกรรมประกวดมหกรรมทางวชิาการอย่าง

ต่อเนื่องตลอดปี ผูเ้รียนทุกคน ครู ผูป้กครอง มีความรับผดิชอบเข้าร่วมกิจกรรม และด าเนินกิจกรรมบรรลุ

วัตถุประสงค์   

 ๒. ผลการพัฒนา 

      ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรมีผลการ

พัฒนาดังนี้ 

                ๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๑ –  มัธยมศกึษาปีที่ ๖ มี

คะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๖๕  ระดับคุณภาพดี 

                ๒.  ผลการประเมินสมรรถนะส าคั่ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๑  

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

                ๓.  ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๑  

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

                ๔.  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๖  ระดับคุณภาพปรับปรุง 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

     โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจะด าเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕-๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี ๒๕๕๖  และจัดท าโครงการแผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศกึษา  แผนยกระดับคุณภาพ

การศกึษา คู่มอืวิเคราะหม์าตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษาระบบประกันคุณภาพภายใน ตลอดจน

ด าเนนิงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา  และจัดท าโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  โครงการรักการอ่าน  โครงการศกึษานอกสถานที่  กิจกรรม

วันสุนทรภู ่ กิจกรรมการประกวดเรียงความ  การท าสมุดเล่มเล็ก  การจัดการเรยีนการสอนแบบโครงงาน  

การสอนซ่อมเสริมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมสง่เสริมคณิตคดิเร็ว  กิจกรรมส่งเสริมการท่อง

สูตรคูณย้อนกลับกิจกรรมติวเตอร์  กิจกรรมคลินกิคณิตศาสตร์  กิจกรรม A-MAT  กิจกรรมแขง่ขันทอ



สอบคณิตศาสตร์  กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า  กิจกรรมสมุดค าศัพท์  กิจกรรมท่องค าศัพท์  กิจกรรม

กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด  กิจกรรมวันส าคั่ทางพุทธศาสนา  กิจกรรมจติอาสา  กิจกรรมประกวด

วาดภาพในวันส าคั่  กิจกรรมประกวดมหกรรมทางวิชาการ โดยใหผู้ท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้อง (นักเรียน,ครู,

ผูป้กครอง,กรรมการสถานศกึษา) เข้ามามีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน โดยยึดผู้เรยีนเป็น

ส าคั่  เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศกึษา 
 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมทัีกษะในการท างานรักการท างาน สามารถท างานรว่มกับผู้อ่ืนได ้และมเีจตคติท่ีดตีอ่อาชพีสุจริต 

ที ่ ตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจน 

ส าเร็จ 

๓ - แผนจัดการเรียนรู้ 

- โครงการส่งเสริมดนตรี – นาฏศิลป์ ศลิปะพืน้บ้าน 

(มังคละ) 

 

๖.๒ ท างานอย่างมคีวามสุข มุ่งมั่นพัฒนา 

งาน และภูมใิจในผลงานของตนเอง 

๓ 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้ ๓ 

๖.๔ มคีวามรู้สกึที่ดีต่ออาชีพสุจรติและหา 

ความรู้เกี่ยวกับอาชพีท่ีตนเองสนใจ 

๓ 

เฉลี่ย ๓ 

สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ด ี
  

 ๑. วิธีการพัฒนา 

     โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๕ แผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศกึษา  คู่มอืวิเคราะห์มาตรฐานเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศกึษาระบบประกันคุณภาพภายใน และด าเนนิงานตามแผนจัดการเรียนรู้และผลการ

จัดการเรยีนรู้  โครงการส่งเสริมดนตรี – นาฏศลิป์ ศิลปะพืน้บ้าน (มังคละ) 

 ๒. ผลการพัฒนา   
    ผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานที่ ๖ ผูเ้รียนมีทักษะในการท างานรักการท างานสามารถท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่นได้และมีเจตคติที่ดตี่ออาชีพสุจรติ มผีลการพัฒนาดังนี ้ 

     ๑. วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพดี  

     ๒. ท างานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมใิจในผลงานของตนเอง ร้อยละ ๑๐๐ ระดับ

คุณภาพดี 

     ๓. ท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพดี 

     ๔. มีความรู้สกึที่ดตี่ออาชพีสุจริตและหาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ รอ้ยละ ๑๐๐ 

ระดับคุณภาพดี 



 ๓. แนวทางการพัฒนา 

     โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจะด าเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติ

การประจ าปี ๒๕๕๖ และจัดท าแผนยกระดับคุณภาพการศกึษาและแนวทางการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในโดยจัดท าโครงการตามมาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมทีักษะในการท างานรักการท างานสามารถ

ท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้และมีเจตคติที่ดีตอ่อาชีพสุจริต อย่างตอ่เนื่อง โดยใหผู้้มีส่วนเกี่ยวข้อง (นักเรียน ครู 

ผูป้กครอง กรรมการสถานศกึษา องค์กรชุมชน อบต. บริษัท ห้าง ร้านเอกชน) เข้ามามีสว่นร่วมในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรยีนเป็นส าคั่ เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ

สถานศกึษา 
 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏบัิตงิานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียน

ท้ังดา้นความรู้ทักษะ   กระบวนการ 

สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 

๕ - หลักสูตรสถานศกึษา 

- เอกสารประกอบหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ  และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- ก าหนดการสอน  และหนว่ยการเรียนรู้ 

- แผนการจดัการเรียนรู้ 

- แบบวเิคราะห์ขอ้มูลรายบุคคล 

- รายงานการเยี่ยมบ้าน 

- แผนการจดัการเรียนรู้ 

- แบบประเมิน SDQ/EQ 

- ข้อมูลการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 

-วจิัยในชัน้เรียน  

- บันทึกการสอนซ่อมเสริม 

- แบบสรุปกิจกรรม/โครงการ 

- แบบบันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 

- แบบบันทึกการใช้ห้องสื่อ 

- โครงการระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

- กิจกรรมแนะแนว 

- กองทุน กยศ. และทุนการศึกษา 

- บันทึกการศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนา 

- รายงานผลการปฏบัิตหินา้ที่ 

- ผลการประเมินตามมาตรฐานต าแหนง่และ

มาตรฐานวทิยฐานะ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๕ 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบ 

สนองความแตกตา่งระหวา่งบุคคล และ

พัฒนาการทางสตปัิ่่า 

๕ 

๗.๔ ครูใชส้ื่อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวก

กับการน าบริบทและภูมปัิ่่าของ

ท้องถิ่นมาบูรณการในการจัดการเรียนรู้ 

๕ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดว้ยวิธีการที

หลากหลาย 

๕ 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข 

ปั่หาให้แกผู่้เรียนท้ังดา้นการเรียน 

และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๕ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และ

ใชผ้ลในการปรับการสอน 

๕ 



  

ที ่ ตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๗.๘ ครูประพฤติปฏบัิตตินเป็นแบบอยา่งที่ดี 

และเป็นสมาชกิที่ดีของสถานศกึษา 
๕ - ทะเบียนประวัติ 

- แฟมูสะสมงานครู 

- เกียรตบัิตร  รางวัล โล ่

- รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาท่ีได้รับ 

มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 
๕ 

เฉลี่ย ๕ 

สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
 

 ๑. วิธีการพัฒนา 

  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ด าเนนิการตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  (๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๕, แผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศกึษา, คู่มือกิจกรรมมาตรฐานเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศกึษา , ระบบประกันคุณภาพภายใน , และด าเนินงานตามโครงการมีการจัดท าอย่าง

ต่อเนื่องตลอดปี ผูเ้รียนทุกคน ครู ผูป้กครองนักเรียน มีความรับผดิชอบ เข้าร่วมกิจกรรมและด าเนิน

กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ 

 ๒. ผลการพัฒนา 

       ผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสทิธิผลมผีลการพัฒนาดังนี้ 

       ๑. ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งด้านความรูท้ักษะกระบวนการสมรรถนะและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ร้อยละ ๑๐๐ 

       ๒. ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ 

พัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน  รอ้ยละ ๑๐๐ 

       ๓. ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ 

ทางสตปิั่่า  ร้อยละ  ๑๐๐ 

       ๔. ครูใชส้ื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมปิั่่าของท้องถิ่นมาบูรณ 

การในการจัดการเรียนรู้  ร้อยละ  ๑๐๐ 

       ๕. ครูมกีารวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รียนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย  ร้อยละ  ๑๐๐  

       ๖. ครูใหค้ าแนะน าค าปรึกษาและแก้ไขปั่หาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชวีิต

ด้วยความเสมอภาค  รอ้ยละ  ๑๐๐ 

       ๗. ครูมีการศกึษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรูใ้นวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ 

การสอน  รอ้ยละ  ๑๐๐ 



       ๘. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดขีองสถานศกึษา  ร้อยละ  ๑๐๐ 

       ๙. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ ร้อยละ ๑๐๐ 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

        โรงเรียนบ้านไร่พทิยาคมจะด าเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติ 

การประจ าปี ๒๕๕๗ และจัดท าแผนยกระดับคุณภาพการศกึษาและแนวทางการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายใน โดยจัดท าโครงการตามมาตรฐาน ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสทิธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง  (นักเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการ

สถานศกึษา) องค์กร ชุมชน อบต. บริษัท ห้างร้าน เอกชน เข้ามามีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรม จัดการเรยีน

การสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคั่  เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศกึษา 
 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏบัิตงิานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๘.๑ ผู้บริหารมวีสิัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ 

ความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพัฒนาผู้เรียน 

๕ - แผนกลยุทธ์ , แผนปฏิบัตกิาร 

- บันทึกการประชุม 

- ค าสั่งโรงเรียน, สมุดนเิทศ, สมุดเยี่ยม,   

- รางวัล 

- รายงาน SAR,   

-ผลรายงานตน้สังกัด 

-ผลรายงาน สมศ. รอบ ๒  

-ผลรายงาน สมศ. รอบ ๓  

- งานบริหารวชิาการ  

-งานบริการบุคคล 

-งานบริหารแผนงานและประกนัคุณภาพ 

-งานบริหารท่ัวไป 

-งานกิจการนักเรียน  

- รายงานโครงการนวัตกรรม , วจิัย  

 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ

ผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการ

และการจัดการ 

๕ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ

การศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามท่ี

ก าหนดไวใ้นแผนปฏบัิตกิาร 

๕ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

๕ 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง 

พอใจผลการบริหารการจัดการศกึษา 

๕ 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง

วชิาการและเอาใจใส่การจัดการศกึษา

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๕ 

เฉลี่ย ๕ 

สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
 

 

 

 

 



 ๑. วิธีการพัฒนา 

     โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๕ แผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศกึษา คู่มือวิเคราะห์มาตรฐานเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศกึษาระบบประกันคุณภาพภายใน และด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ, 

บันทึกการประชุม, ค าสั่งโรงเรียน, สมุดนิเทศ, สมุดเยี่ยม, รางวัล, รายงาน SAR, นโยบายโรงเรยีน, ผล

รายงานต้นสังกัด, ผลรายงาน สมศ. รอบ ๒ และรอบ ๓ งานบริหาร วิชาการ, งานบริการบุคคล, งาน

บริหารงบประมาณ, งานบริหารทั่วไป, รายงานโครงการนวัตกรรม วิจัย  

 ๒. ผลการพัฒนา 

      ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ ๘ ผูบ้ริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีผลการพัฒนาดังนี้ 

      ๑. ผูบ้ริหารมวีิสัยทัศน์ภาวะผูน้ าและความคิดรเิริ่มที่เน้นการพัฒนาผูเ้รียน ได้ระดับคุณภาพ ๕ 

ดีเยี่ยม 

      ๒. ผูบ้ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีสว่นร่วมและใช้ขอ้มูลผลการประเมินหรอืผลการวิจัยเป็น

ฐานคดิทั้งด้านวิชาการและการจัดการ ได้ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม 

      ๓. ผูบ้ริหารสามารถบริหารจัดการการศกึษาให้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ

การ ได้ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม  

      ๔. ผูบ้ริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจได้ระดับ

คุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม 

      ๕. นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศกึษา ได้ระดับคุณภาพ ๕ 

ดีเยี่ยม 

       ๖. ผูบ้ริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศกึษาเต็มศักยภาพ 

และเต็มเวลา ได้ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

     โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจะด าเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติ

การประจ าปี ๒๕๕๖ และจัดท าแผนยกระดับคุณภาพการศกึษาและแนวทางการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในโดยจัดท าโครงการตามมาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง (นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

กรรมการสถานศกึษา องค์กรชุมชน อบต. บริษัท ห้าง ร้านเอกชน) เข้ามามีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคั่ เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ

สถานศกึษา 
 

 



มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏบัิตงิานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมปีระสิทธิภาพ 

                     และเกิดประสทิธิผล 

ที ่ ตัวบ่งชี ้
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ละปฏิบัติ

หนา้ที่ตามท่ีระเบียบก าหนด 

๔ -หนังสือเชิ่ ประชุม 

-บันทึกการประชุมกรรมการ 

-ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ    สถานศึกษา 

-โครงสร้างจัดองคก์ร3SAR 

-แผนงานโครงการ   

-แผนกลยุทธ์ แผนปฏบัิตกิาร  โครงการ 

-สมุดบันทึกประชุมผู้ปกครอง 

-เครอืขา่ยผู้ปกครอง 

-ค าสั่งโรงเรียนแต่งต้ังเครอืขา่ยผู้ปกครอง 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบั

ตดิตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ

ด าเนนิงานของสถานศกึษาให้บรรลุผล

ส าเร็จตามเปูาหมาย 

๔ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วม 

ในการพัฒนาสถานศกึษา 

๔ 

เฉลี่ย ๔ 

สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ดีมาก 
 

๑. วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๕ และจัดท าคู่มอืวิเคราะหม์าตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพระบบประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมตลอดจนด าเนินงานตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด หนังสอื

เชิ่ ประชุม บันทึกการประชุมกรรมการ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศกึษา โครงสรา้งจัดองค์กร3SA 

แผนงานโครงการ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการโครงการ สมุดบันทึกประชุมผูป้กครอง เครือข่ายผู้ปกครอง 

ค าสั่งโรงเรียนแตง่ตั้งเครือข่ายผูป้กครอง  

 ๒. ผลการพัฒนา 

     ผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานที่๙คณะกรรมการสถานศกึษาและผูป้กครองชุมชนปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล มีผลการพัฒนาดังนี้ 

     ๑. คณะกรรมการสถานศกึษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ได้ระดับคุณภาพ ๔  

ดีมาก 

     ๒. คณะกรรมการสถานศกึษาก ากับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา 

ให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย ได้ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก 

     ๓. ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ได้ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

     โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมพิทยาคมจะด าเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) และปรับ

แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๖ และจัดท าแผนยกระดับคุณภาพการศกึษาตลอดจนด าเนนิงานตามแนว



ทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐานและจัดท าโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๙ 

คณะกรรมการสถานศกึษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสทิธิผล โดยใหผู้ท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง (นักเรียน, ครู, ผู้ปกครอง, กรรมการสถานศกึษา, องค์กรชุมชน, 

อบต.บ้านไร่) เข้ามามีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคั่ เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์

และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศกึษามกีารจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้าน 

ที ่ ตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศกึษาเหมาะสมและ 

สอดคล้องกับท้องถิ่น 

๓ - หลักสูตรสถานศกึษา 

- การประเมินการใช้หลักสูตร 

- ค าสั่ง 

- บันทึกการประชุมวิชาการ 

- แผนการจดัการเรียนรู้ 

- แบบประเมินหลักสูตร 

- รายวชิาเพิ่มเตมิ 

- คู่มอืกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- สรุปโครงการ/กิจกรรมผลการจัดกิจกรรม 

- รูปถ่าย 

- เกียรตบัิตร 

- ผลงานวจิัย โครงงาน นวัตกรรม 

- โครงการนเิทศภายใน 

- กิจกรรมการเรียนการสอน 

- ปฏทิินนเิทศ 

- แบบประเมินความพงึพอใจ 

- การสังเกต การสัมภาษณ ์แบบสอบถาม แบบ

ส ารวจ 

๑๐.๒ จัดรายวชิาเพิ่มเตมิท่ีหลากหลายให้

ผู้เรียนเลอืกเรียนตามความถนัด

ความสามารถและความสนใจ 

๔ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีสง่เสริมและ

ตอบสนองความตอ้งการความสามารถ 

ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

๕ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ี

ให้ผู้เรียนได้ลงมอืปฏบัิตจิรงิ จนสรุป

ความรู้ได้ดว้ยตนเอง 

๕ 

๑๐.๕ นเิทศภายใน ก ากับ ตดิตาม ตรวจสอบ 

และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน

อย่างสม่ าเสมอ 

๓ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลอืผู้เรียนท่ีมี 

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน 

ทุกคน 

๕ 

เฉลี่ย ๔ 

สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 

  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๕ และจัดท าคู่มอืวิเคราะห ์มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพระบบประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม และด าเนินงานตามหลักสูตรสถานศกึษา แผนการจัดการ

เรียนรู้ คู่มอืกิจกรรมการพัฒนาผูเ้รียน สรุปโครงการ วิจัย โครงการนิเทศภายใน ปฏิทินนเิทศ คู่มอื



กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน มกีารจัดท าอย่างต่อเนื่องตลอดปี ผู้เรยีนทุกคน ครู ผูป้กครองนักเรียนมีความ

รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมและด าเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ ผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องมคีวามพึงพอใจรอ้ยละ 

๘๐ (ระดับ ๔ ดีมาก) 

 ๒. ผลการพัฒนา 

  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ ๑๐ สถานศกึษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้าน มีผลการพัฒนา ดังนี้ 

  ๑. หลักสูตรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ได้ระดับคุณภาพ ๓ ด ี

  ๒. จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและ

ความสนใจ ได้ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก 

  ๓. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่สง่เสริมและตอบสนองความตอ้งการความสามารถความถนัด

และความสนใจของผู้เรยีน ได้ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม 

  ๔. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรยีนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย

ตนเอง ได้ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม 

  ๕. นิเทศภายในก ากับติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

ได้ระดับคุณภาพ ๓ ดี 

  ๖. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที่มปีระสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคนได้ระดับ

คุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

  โรงเรียนบ้านไร่พทิยาคมจะด าเนนิการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติ

การประจ าปี ๒๕๕๖ และจัดท าแผนยกระดับคุณภาพการศกึษา และแนวทางการพัฒนา ระบบประกัน

คุณภาพภายใน โดยจัดท าโครงการตามมาตรฐานที่ ๑๐ สถานศกึษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้

และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้าน โดยให้มผีูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้อง (นักเรียน ครู ผูป้กครอง 

กรรมการสถานศกึษา องค์กรชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล บริษัทหา้งรา้นเอกชน เข้ามามีสว่นในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคั่ เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ

สถานศกึษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศกึษามกีารจัดสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีสง่เสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ที ่ ตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏบัิตกิาร อาคารเรียน

มั่นคง สะอาดและปลอดภัยมสีิ่ง 

อ านวยความสะดวกพอเพยีง อยูใ่น 

สภาพใชก้ารได้ดีสภาพแวดลอ้มร่มร่ืน  

และมีแหลง่เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๕ - กิจกรรมพัฒนาสถานท่ี 

- ภาพถ่าย 

- แบบส ารวจ 

- สรุปกิจกรรม/ โครงการ 

- แบบบันทึกการตดิตามงานอาคารสถานท่ี 

- ค าสั่งมอบหมายงาน 

- บันทึกตรวจสุขภาพนักเรียน 

- ข้อมูลสารสนเทศด้านอนามัย 

- บันทึกประชุม 

- แผนงาน , โครงการ 

- สถิตกิารใช้สื่อ  ห้องสมุด 

- ผลงานนักเรียนท่ีเกิดการใชบ้ริการห้องสมุด 

- ค าสั่ง 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสง่เสริมสุขภาพ 

อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

๓ 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเอือ้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ดว้ย

ตนเองและหรอืเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 

๕ 

เฉลี่ย ๔ 

สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 

  โรงเรียนบ้านไร่พทิยาคมได้ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๕  มีการวิเคราะหม์าตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียนบ้านไร่พทิยาคมตลอดจนการด าเนินตามโครงการต่าง ๆ 

 ๒. ผลการพัฒนา      
       ผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานที่๑๑สถานศกึษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ 

ส่งเสริมให้ผู้เรยีนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

     ๑. หอ้งเรียนหอ้งปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวก 

พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน ได้ระดับคุณภาพ ๕  

ดีเยี่ยม 

       ๒. จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสรมิสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนได้ระดับ 

คุณภาพ ๓ ดี 

       ๓. จัดหอ้งสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอือ้ให้ผู้เรยีนเรียนรู้ดว้ยตนเองและ 

หรอืเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมได้ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

               โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจะด าเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕-๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี ๒๕๕๖  และจัดท าโครงการตามมาตรฐานที่๑๑ สถานศกึษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ 



บริการที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มศักยภาพโดยให้ผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้อง (นักเรียน, ครู, ผูป้กครอง, 

กรรมการสถานศกึษา, องค์กรชุมชน, อบต., บริษัทห้างร้านเอกชน) เข้ามามีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคั่  เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ 

สถานศกึษา 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศกึษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ที ่ ตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศกึษา 
๔ - วเิคราะห์มาตรฐานการศึกษา 

-มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

-แผนกลยุทธ์ 

-แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา   

-ค าสั่งมอบหมายงาน 

-เอกสาร/รูปแบบการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ

ของโรงเรียน 

-โครงสร้างระบบบริหาร 

-โครงสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน 

-หลักฐานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

-สรุปโครงการ 

-แบบวเิคราะห์บริบท SWOT 

-แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 

-รายงานประเมินภายในสถานศึกษา SAR 

-บันทึกการประชุมคณะกรรมการ 

-หลักฐานการเผยแพร่ 

 

๑๒.๒ จัดท าและด าเนนิการตามแผนพัฒนาการ

จัดการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุ่งพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศกึษา 

๔ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาคุณภาสถานศึกษา 

๓ 

๑๒.๔ ตดิตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศกึษา 

๔ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ

ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาอย่างตอ่เนื่อง 

๔ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
๔ 

เฉลี่ย ๓.๘๐ 

สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ดีมาก 
 

 ๑. วิธีการพัฒนา 

      โรงเรียนบ้านไร่พทิยาคมได้ด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๕ แผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศกึษา คู่มือวิเคราะห์มาตรฐานเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศกึษาระบบประกันคุณภาพภายใน และด าเนนิงานตามค าสั่งมอบหมายงาน, 

วิเคราะห์มาตรฐานการศกึษา, แบบวิเคราะหม์าตรฐานการศกึษา, มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา, 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศกึษา, แผนกลยุทธ์, SAR, แบบการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน, 



โครงสรา้งระบบบริหารงาน, โครงสรา้งระบบประกันคุณภาพภายใน, หลักฐานการตดิตาม ตรวจสอบ 

ประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา, สรุปโครงการ, แบบวิเคราะหบ์ริบท SWOT, แผนยกระดับคุณภาพ

การศกึษา, รายงานประเมินภายในสถานศกึษา SAR, บนัทึกการประชุมคณะกรรมการ, หลักฐานการ

เผยแพร่  

 ๒. ผลการพัฒนา   

              ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่๑๒ สถานศกึษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มีผลการพัฒนาดังนี้ 

    ๑. ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ได้ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก 

    ๒. จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษาที่มุง่พัฒนาคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ได้ระดับคุณภาพ ๔ ดมีาก 

    ๓. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภา

สถานศกึษา ได้ระดับคุณภาพ ๓ ดี 

    ๔. ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ได้

ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก 

    ๕. น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา

อย่างตอ่เนื่อง ได้ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก 

    ๖. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ได้ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจะด าเนินการปรับแผนกลยุทธ์  (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)  แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ๒๕๕๖ และจัดท าแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาและแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในโดยจัดท าโครงการตามมาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (นักเรียน ครู ผูป้กครอง กรรมการสถานศกึษา องค์กรชุมชน อบต. บริษัท 

หา้ง รา้นเอกชน) เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคั่ เพื่อ

สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศกึษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถานศกึษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ที ่ ตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑๓.๑ มกีารสร้างและพัฒนาแหลง่เรียนรู้ 

ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จาก

แหลง่เรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก

สถานศกึษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา

รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

๓ - แบบสรุปโครงการผลการปฏบัิตงิาน 

- แหลง่เรียนรู้  ชิ้นงาน จัดนทิรรศการ  บอร์ด 

ปูายนิเทศ แผ่นพับ ปูายแหลง่เรียนรู้ 

- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 

- แบบสรุปโครงการ แฟูมกจิกรรมโครงการ ภาพ

กิจกรรม ชิ้นงาน จัดนทิรรศการ บอร์ด ปูายนิเทศ 

แผ่นพับ ๑๓.๒ มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าบุคลากร

ภายในสถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษา

กับครอบครัว ชมุชน และองค์กรท่ี

เกี่ยวข้อง 

๓ 

เฉลี่ย ๓ 

สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ด ี
 

 ๑. วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕-๒๕๕๗)  

แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๕ แผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศกึษา แผนยกระดับคุณภาพ คู่มือ

วิเคราะห์มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษาระบบประกันคุณภาพภายใน และด าเนินการสรุป

โครงการผลการปฏิบัติงานแหลง่เรียนรู้ ชิน้งาน จัดนิทรรศการบอร์ด ปูายนิเทศ แผน่พับ จัดท าทะเบียน

แหลง่เรียนรู้ ปูายแหล่งเรียนรู ้มกีารจัดท าอย่างตอ่เนื่องตลอดปี ผู้เรยีน ครู ผูป้กครองนักเรียนมีความ

รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมและด าเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 ๒. ผลการพัฒนา 

              ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ ๑๓ สถานศกึษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้

สถานศกึษาเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้  มีผลการพัฒนาดังนี้ 

      ๑. มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศกึษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง 

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศกึษา

รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ระดับคุณภาพ ๓ ดี 

       ๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบุคลากรภายในสถานศกึษาระหว่างสถานศกึษากับ 

ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ ระดับคุณภาพ ๓ ดี 

 



 ๓. แนวทางการพัฒนา 

        โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจะด าเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕-๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี ๒๕๕๖ และจัดท าโครงการตามมาตรฐานที่ ๑๓ สถานศกึษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้

สถานศกึษาเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้  โดยใหผู้ท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้อง (นักเรียน,ครู,ผูป้กครอง,กรรมการ

สถานศกึษา,องค์กรชุมชน,อบต,บริษัทหา้งรา้นเอกชน) เข้ามามีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน โดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคั่ เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศกึษา 
 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศกึษาให้บรรลุเปูาหมายตามวสิัยทัศน์ ปรัช่าและจุดเนน้ท่ีก าหนดขึ้น 

ที ่ ตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสง่เสริมให้ผู้เรียน

บรรลุตามเปูาหมายวสิัยทัศน์ ปรัช่า 

และจุดเน้นของสถานศึกษา 

๔ - โครงการคณุธรรม จริยธรรม  

- โครงการประชาธิปไตยวนิัยนักเรียน 

- กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 

- โครงการจัดการเด็กพิเศษเรียนร่วม 

- โครงการยกระดับคุณภาพการศกึษาระบบ

ประกันคุณภาพภายใน  

 

๑๔.๒ ผลการด าเนนิงานสง่เสริมใหผู้้เรียนบรรลุ

ตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์  ปรัช่า และ

จุดเน้นของสถานศึกษา 

๔ 

เฉลี่ย ๔ 

สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 

  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๕ แผนยกระดับมาตรฐานการศึกษา คุณภาพการศึกษา คู่มือวเิคราะห์

มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษาระบบประกันคุณภาพภายใน และด าเนินงานตามโครงการ

คุณธรรม จรยิธรรม , โครงการประชาธิปไตยวินัยนักเรียน , กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ,  

โครงการจัดการเด็กพิเศษเรียนร่วม , โครงการยกระดับคุณภาพการศกึษาระบบประกันคุณภาพภายใน  

มีการจัดท าอย่างต่อเนื่องตลอดปี ผู้เรยีนทุกคน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน มีความรับผิดชอบ   

เข้าร่วมกิจกรรมและด าเนนิกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์  

 ๒. ผลการพัฒนา 

              ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศกึษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ 

ปรัช่าและจุดเน้นที่ก าหนดขึน้  มีผลการพัฒนาดังนี้ 

๑. จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรยีนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน ์ปรัช่าและจุดเน้น

ของสถานศกึษา ได้ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก 



 ๒. ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรยีนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน ์ปรัช่าและจุดเน้นของ

สถานศกึษา ได้ ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจะด าเนนิการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติ

การประจ าปี ๒๕๕๖ และจัดท าแผนยกระดับคุณภาพการศกึษา และแนวทางการพัฒนา ระบบประกัน

คุณภาพภายใน โดยจัดท าโครงการตามมาตรฐานที่ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ 

ปรัช่าและจุดเน้นที่ก าหนดขึน้ โดยใหม้ีผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง (นักเรียน ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศกึษา 

องค์กรชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล บริษัทหา้งรา้นเอกชน เข้ามามีสว่นในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคั่ เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏรูิปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศกึษาให้

ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ 

ที ่ ตัวบ่งชี ้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพเิศษเพื่อ 

ตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ตามแนว 

ทางการปฏรูิปการศึกษา 

๕ -แผนกลยุทธ์ 

-แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา 

-ข้อมูลการนิเทศติดตามการด าเนนิงาน 

-รายงานผลการด าเนนิการ  ผลงาน ชิ้นงาน   

แผ่นพับ นทิรรศการ  บอร์ดปูายนิเทศ   

-สรุปโครงการ 

-รางวัล เกียรตบัิตร โล่ประกาศ 

๑๕.๒ ผลการด าเนนิงานบรรลุตาม 

เปูาหมาย 

๕ 

เฉลี่ย ๕ 

สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 

๑. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕-๒๕๕๗)  

แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๕ แผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศกึษา คู่มือวิเคราะห์มาตรฐานเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศกึษาระบบประกันคุณภาพภายใน และด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีการศกึษาข้อมูลการนเิทศตดิตามการด าเนินงานรายงานผลการด าเนินการผลช้ินงานรายงานผล

การด าเนินการผลช้ินงานนิทรรศการ บอร์ดปูายนิเทศ  แผน่พับรางวัล เกียรติบัตร โล่ประกาศ 

 ๒. ผลการพัฒนา 

     ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโนบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูป 

การศกึษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศกึษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ 

 



     ๒.๑ จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศกึษาได้    

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

     ๒.๒  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 

     โรงเรียนบ้านไร่พทิยาคมจะด าเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕-๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี ๒๕๕๖ และจัดท าโครงการตามมาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการ

ปฏิรูปการศกึษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศกึษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยให้ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง 

(นักเรียน,ครู,ผู้ปกครอง,กรรมการสถานศึกษา,องคก์รชุมชน,อบต,บรษิัทห้างรา้นเอกชน) เข้ามามสี่วนร่วมใน

การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรยีนเป็นส าคั่  เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณข์อง

สถานศึกษา 
 

 

 
 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้

จ านวน

นักเรียน/

ครูที่อยู่

ในระดับ 

๓  ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรียน/

จ านวน

ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ/

ระดับที่

ได ้

ค่า

น้ าหนัก 

คะแนน

ที่ได ้

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานดา้นคณุภาพผูเ้รียน ๓๐.๐๐ ๒๑.๗๓ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี 

และมสีุนทรียภาพ 

- - - ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๑ มสีุขนสิัยในการดูแลสุขภาพและออก

ก าลังกาย สม่ าเสมอ 

๕๕๐ ๖๔๕ ๘๕.๒๗ ๐.๕๐ ๐.๔๓ ๔ ดีมาก 

๑.๒ มนี้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๖๐๐ ๖๔๕ ๙๓.๐๒ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๓ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ

และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอ่

ความรุนแรง โรคภัย อุบัตเิหตุ และปั่หา

ทางเพศ 

๕๘๐ ๖๔๕ ๘๙.๙๒ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มคีวามมั่นใจ 

กล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสม 

๖๐๐ ๖๔๕ ๙๓.๐๒ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๑.๕ มมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดแีละให้เกียรตผิู้อ่ืน  ๖๔๕ ๖๔๕ ๑๐๐.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 



มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้

จ านวน

นักเรียน/

ครูที่อยู่

ในระดับ 

๓  ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรียน/

จ านวน

ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ/

ระดับที่

ได ้

ค่า

น้ าหนัก 

คะแนน

ทีไ่ด ้

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๑.๖ สร้างผลงานจากเขา้รว่มกจิกรรม

ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นันทนาการ  ตามจินตนาการ 

๖๔๕ ๖๔๕ ๑๐๐.๐

๐ 

๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคา่นิยมที่พึงประสงค ์

- - - ๕.๐๐ ๔.๗๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๑ มคีุณลักษณะท่ีพึงประสงคต์าม

หลักสูตร 

๖๓๐ ๖๔๕ ๙๗.๖๗ ๒.๐๐ ๑.๙๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๒ เอื้ออาทรผู้อ่ืนและกตั่ญกูตเวทีต่อ

ผู้มีพระคุณ 

๖๐๐ ๖๔๕ ๙๓.๐๒ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี

แตกตา่ง 

๖๒๐ ๖๔๕ ๙๖.๑๒ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณคา่ ร่วมอนุรักษแ์ละ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๖๑๐ ๖๔๕ ๙๔.๕๗ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู ้และพัฒนาตนเองอยา่ง

ต่อเนื่อง 

- - - ๕.oo ๔.๓ ๔ ดีมาก 

๓.๑ มนีสิัยรักการอา่นและแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหลง่

เรียนรู้ และสื่อต่างๆ อบตัว      

๕๐๐ ๖๔๕ ๗๗.๕๒ ๒.oo ๑.๕๕ ๔ ดีมาก 

๓.๒ มทัีกษะในการอา่น ฟัง ดู พูด 

เขียน และตัง้ค าถามเพื่อคน้ควา้หา

ความรู้เพิ่มเตมิ 

๕๗๐ ๖๔๕ ๘๘.๓๗ ๑.oo ๐.๘๘ ๔ ดีมาก 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกัน  

๖๐๐ ๖๔๕ ๙๓.๐๒ ๑.oo ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

๓.๔ ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน า

น าเสนอผลงาน 

๖๐๐ ๖๔๕ ๙๓.๐๒ ๑.oo ๐.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

 

 

 

 



มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้

จ านวน

นักเรียน/

ครูที่อยู่

ในระดับ 

๓  ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรียน/

จ านวน

ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ/

ระดับที่

ได ้

ค่า

น้ าหนัก 

คะแนน

ที่ได ้

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมี

ความสามารถในการคิดอยา่งเป็น

ระบบ คดิสรา้งสรรค ์ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมสีติ สม

เหตผุล          

- - - ๕.๐๐ ๔.๓๕ ๔ ดีมาก 

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน 

ฟัง และด ูและสื่อสารโดยการพูดหรือ

เขียนตามความคิดของตนเอง 

๖๐๐ ๖๔๕ ๙๓.๐๒ ๒.๐๐ ๑.๘๖ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๒ น าเสนอวธีิคดิ วิธีแกปั้่หาด้วย

ภาษาหรอืวิธีการของตนเอง 

๕๘๐ ๖๔๕ ๘๙.๙๒ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๔.๓ ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ 

ตัดสนิใจแก้ปั่หาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 

๔๘๐ ๖๔๕ ๗๔.๔๒ ๑.๐๐ ๐.๗๔ ๓ ด ี

๔.๔ ความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์

ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

๕๕๐ ๖๔๕ ๘๕.๒๗ ๑.๐๐ ๐.๘๕ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และ

ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

- - - ๕.๐๐ ๔.๐๕ ๔ ดีมาก 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่

ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ ์ 

๔๖๘ ๖๔๕ ๗๒.๕๖ ๑.๐๐ ๐.๗๓ ๓ ด ี

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคั่

ตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ ์

๖๓๘ ๖๔๕ ๙๘.๙๑ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๓ ผลการประเมินการอา่น คิด

วเิคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ ์

๖๓๘ ๖๔๕ ๙๘.๙๑ ๒.๐๐ ๑.๙๘ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไป

ตามเกณฑ์ 

๖๑ ๑๗๓ ๓๕.๒๖ ๑.๐๐ ๐.๓๕ ๑ ปรับปรุง 
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มาตรฐานที ่๖ ผู้เรียนมีทักษะใน

การท างาน  รักการงาน  สามารถ

ท างานรว่มกับผู้อื่นได้ และมเีจตคติ

ที่ดีต่ออาชพีสุจริต  

- - - ๕.๐๐ ๓.๙๘ ๔ ดีมาก 

๖.๑  วางแผนการท างานและ

ด าเนนิการจนส าเร็จ 

๗๗ ๖๔๕ ๖๔.๑๗ ๒.๐๐ ๑.๒๘ ๓ ด ี

๖.๒  ท างานอย่างมคีวามสุข มุ่งมั่น

พัฒนางาน และภูมใิจในผลงานของ

ตนเอง 

๙๘ ๖๔๕ ๘๑.๖๗ ๑.๐๐ ๐.๘๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๓  ท างานรว่มกับผู้อ่ืนได ้ ๑๑๐ ๖๔๕ ๙๑.๖๗ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ดีเยี่ยม 

๖.๔  มคีวามรู้สกึที่ดีต่ออาชีพสจุรติ

และหาความรูเ้กี่ยวกับอาชพีท่ีตนเอง

สนใจ 

๑๑๕ ๖๔๕ ๙๕.๘๓ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานดา้นการจัดการศึกษา ๕๐.๐๐ ๔๑.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๗ ครูปฏิบัตงิานตาม

บทบาทหนา้ที่อยา่งมปีระสทิธิภาพ

และเกิดประสทิธิผล 

- - - ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเปูาหมาย

คุณภาพผู้เรียนท้ังดา้นความรู้ ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะ และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์

๔๐ ๔๐ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล และใชข้้อมูลในการวาง

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียน           

๔๐ ๔๐ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการ

เรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกตา่ง

ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง

สตปัิ่่า      

๔๐ ๔๐ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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๗.๔ ครูใชส้ื่อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม

ผนวกกับการน าบริบทและภูมปัิ่่า

ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ

เรียนรู้ 

๔๐ ๔๐ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุง่เนน้

การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย

วธีิการท่ีหลากหลาย 

๔๐ ๔๐ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ

แก้ไขปั่หาให้แกผู่้เรียนท้ังดา้นการเรียน

และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๔๐ ๔๐ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วจิัยและพฒันา 

การจัดการเรียนรู้ในวชิาท่ีตนรับผิด ชอบ 

และใชผ้ลในการปรับการสอน 

๔๐ ๔๐ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏบัิตตินเป็น

แบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชกิที่ดีของ

สถานศกึษา 

๔๐ ๔๐ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาท่ี

ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม

ความสามารถ 

๔๐ ๔๐ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๘ ผู้บรหิารปฏิบตังิาน

ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสทิธิภาพและเกดิประสทิธิผล 

- -  ๑๐.๐๐ ๙.๒๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บริหารมวีสิัยทัศน์ภาวะผูน้ า  

และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพัฒนา

ผู้เรียน 

- - ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บริหารใชห้ลักการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมและใช้ขอ้มูลผลการประเมินหรือ

ผลการวจิัย เป็นฐานคิดท้ังดา้นวชิาการ

และการจัดการ                

- - ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 
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๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจดัการ

การศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามท่ี

ก าหนดไวใ้นแผนปฏบัิตกิาร 

- - ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ

กระจายอ านาจ 

- - ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน

พงึพอใจผลการบริหารการจัด

การศึกษา 

- - ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา

ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด

การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

- - ๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๙ คณะกรรมการ

สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชมุชน 

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่าง

มปีระสทิธิภาพและเกดิประสทิธิผล 

- - - ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ดมีาก 

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ละ

ปฏบัิตหินา้ที่ตามท่ีระเบียบก าหนด 

๑๒ ๑๕ ๘๐.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดมีาก 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษา

ก ากับตดิตาม  ดูแล และขับเคลื่อน

การด าเนนิงานของสถานศกึษาให้

บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

๑๒ ๑๕ ๘๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดมีาก 

๙.๓  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

๕๑๖ ๖๔๕ ๘๐.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดมีาก 

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามกีาร

จัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 

และกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

อย่างรอบดา้น 

- - - ๑๐.๐๐ ๘ ๔ ดีมาก 

๑๐.๑  หลักสูตรสถานศกึษาเหมาะสม

และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

- - ๓ ๒.๐๐ ๑.๒ ๓ ด ี
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๑๐.๒  จัดรายวชิาเพิ่มเตมิท่ีลาก

หลายให้ผู้เรียนเลอืกเรียนตามความ

ถนัดความสามารถ และความสนใจ 

- - ๔ ๒.๐๐ ๑.๖ ๔ ดีมาก 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี

ส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ 

ความสามารถ ความถนัด และความ

สนใจของผู้เรียน 

- - ๕ ๑.๐๐ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมอืปฏบัิติจรงิ

จนสรุปความรู้ได้ดว้ยตนเอง 

- - ๕ ๑.๐๐ ๑ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นเิทศภายใน ก ากับ ตดิตาม

ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ

เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

- - ๓ ๒.๐๐ ๑.๒ ๓ ด ี

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลอืผู้เรียนท่ี

มปีระสิทธิภาพและครอบคลุมถึง

ผู้เรียนทุกคน 

- - ๕ ๒.oo ๒ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศึกษามกีาร

จัดสภาพแวดล้อมและการบรกิารที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต ม

ศักยภาพ 

- -  ๑o.oo ๘.๘ ๔ ดีมาก 

๑๑.๑  ห้องเรียน ห้องปฏบัิตกิาร 

อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ

ปลอดภัย มสีิ่งอ านวยความสะดวก 

พอเพยีง อยู่ในสภาพใชก้ารได้ดี

สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่ง

เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

- - ๘๕.๒๘ ๔.oo ๔ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๒  จัดโครงการ กิจกรรมท่ี

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภัยของผู้เรียน 

- - ๗๗.๕๒ ๓.oo ๓.๘ ๓ ด ี
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๑๑.๓  จัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและ

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน

เรียนรู้ดว้ยตนเองและหรอืเรียนรู้แบบ

มสี่วนร่วม 

- - ๗๗.๕๒ ๓.oo ๓ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศึกษามกีาร

ประกันคณุภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

- - - ๕.๐๐ ๓.๘๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

- - ๔ ๑.๐๐ ๐.๘ ๔ ดีมาก 

๑๒.๒  จัดท าและด าเนนิการตามแผน 

พัฒนาการจัดการศกึษาของสถาน 

ศกึษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของถานศกึษา    

- - ๔ ๑.๐๐ ๐.๘ ๔ ดีมาก 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ

ใชส้ารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 

- - ๓ ๑.๐๐ ๐.๖ ๓ ด ี

๑๒.๔  ตดิตามตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

- - ๔ o.๕o ๐.๔ ๔ ดีมาก 

๑๒.๕  น าผลการประเมินคุณภาพท้ัง

ภายในและภายนอกไปใชว้างแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ตอ่เนื่อง 

- - ๔ o.๕o ๐.๔ ๔ ดีมาก 

๑๒.๖  จัดท ารายงานประจ าปท่ีีเป็น

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

- - ๔ ๑.๐๐ ๐.๘ ๔ ดีมาก 
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ด้านที่ ๓ มาตรฐานดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู ้ ๑๐.๐๐ ๖.๐๐ ๓ ด ี

มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษามกีาร

สร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ให้

สถานศึกษาเปน็สังคมแห่งการ

เรียนรู ้                       

- - - ๑๐.๐๐ ๖.๐๐ ๓ ด ี

๑๓.๑ มกีารสร้างและพัฒนาแหลง่

เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้

ประโยชนจ์ากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ

พัฒนา  การเรียนรู้ของผู้เรียนและ

บุคลากรของสถานศกึษา รวมท้ังผู้ท่ี

เกี่ยวข้อง 

- - ๓.๐๐ ๕.๐๐ ๓.๐๐ ๓ ด ี

๑๓.๒  มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง

สถานศกึษากับครอบครัว ชุมชนและ

องคก์รท่ีเกี่ยวข้อง 

- - ๓.๐๐ ๕.๐๐ ๓.๐๐ ๓ ด ี

ด้านที่ ๔ มาตรฐานดา้นอัตลกัษณ์ของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ดมีาก 

มาตรฐานที ่๑๔  การพัฒนา

สถานศึกษาให้บรรลเุปา้หมายตาม

วิสัยทศัน ์ปรัชญาและจุดเน้นที่

ก าหนดขึ้น 

- - - ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ดมีาก 

๑๔.๑ จัดโครงการกจิกรรมท่ีสง่เสริม

ให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายวสิัยทัศน์ 

ปรัช่า และจุดเนน้ของสถานศกึษา 

- - ๔.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๔๐ ๔ ดมีาก 

๑๔.๒  ผลการด าเนินงานสง่เสริมให้

ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 

ปรัช่า และจุดเน้นของสถานศึกษา 

- - ๔.๐๐ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

 

 



มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้

จ านวน

นักเรียน/

ครูที่อยู่

ในระดับ 

๓  ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรียน/

จ านวน

ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละ/

ระดับที่

ได ้

ค่า

น้ าหนัก 

คะแนน

ที่ได ้

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๕ การจัดกจิกรรม

ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและ

ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ

คุณภาพสูงขึ้น 

- - - ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพเิศษเพื่อ

ตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตาม

แนวทางการปฏรูิปการศึกษา 

- - ๕.๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ด ี

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม

เปูาหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา 

- - ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม - - - ๑๐๐.๐๐ ๘๓.๑๓ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  คะแนนท่ีได้    ๘๓.๑๓ 

ระดับคุณภาพ  o ระดับ ๑    o ระดับ ๒    o ระดับ ๓    o ระดับ ๔    o ระดับ ๕ 

                   (ปรับปรุง)      (พอใช)้         (ดี)          (ดีมาก)       (ดีเยี่ยม)  

 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 ระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมสีุขภาวะท่ีดแีละมสีุนทรียภาพ 

     

 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม และคา่นยิม ท่ีพึง 

ประสงค ์

     

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมทัีกษะในการแสวงหาความรู้ดว้ย 

ตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง 

     

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคดิอยา่งเป็น 

ระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจ แก้ปั่หาได้อยา่งมสีต ิ 

สมเหตผุล 

     

 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม 

หลักสูตร 

     

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมทัีกษะในการท างาน รักการท างาน   

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมเีจตคตท่ีิดตีอ่อาชพีสุจริต 

     

ด้านการจัดการศึกษา   

ม        มาตรฐานที ่๗  ครูปฏบัิตงิานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏบัิตงิานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งม ี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้ปกครอง  

ชุมชน  ปฏบัิตงิานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมปีระสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศกึษามกีารจัดหลักสูตร กระบวนการ 

เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้าน 

     

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศกึษามกีารจัดสภาพแวดลอ้มและ 

การบริการท่ีสง่เสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

     

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศกึษามกีารประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

     

ด้านคณุภาพการสรา้งสงัคมแหง่การเรียนรู้   

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศกึษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  

ให้สถานศกึษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   
 

  

มาตรฐานดา้นอัตลักษณข์องสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศกึษาให้บรรลุเปูาหมาย             

ตามวสิัยทัศน์ ปรัช่า และจุดเนน้ท่ีก าหนดขึ้น 

    

 

 

มาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม  

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนว

ทางการปฏรูิปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศกึษา

ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้     

     

 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในระดับคุณภาพ .......... มีคา่เฉลี่ย……... 
 

 

 



๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน (ม.๑-ม.๖) ปีการศกึษา ๒๕๕๕ 
 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน 

 นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

จ านวน

ท่ีเข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๒๓ ๔ ๑๓ ๑๒ ๑๕ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๒๕ ๖๑ ๔๙.๕๙ 

คณิตศาสตร์ ๑๒๕ ๒ ๑ ๕ ๑๗ ๑๕ ๓๒ ๒๗ ๒๖ ๘๕ ๖๘.๐๐ 

วทิยาศาสตร์ ๑๒๔ ๒๔ ๘ ๑๔ ๑๓ ๒๓ ๒๐ ๙ ๑๓ ๔๒ ๓๓.๘๗ 

สังคมศึกษา ฯ ๙๐ ๖ ๑๑ ๑๕ ๒๕ ๑๘ ๑๑ ๔ ๐ ๑๕ ๓๓.๘๗ 

    -ประวัตศิาสตร์ ๑๒๕ ๒ ๑ ๒ ๑๗ ๓๓ ๓๕ ๒๑ ๑๔ ๗๐ ๕๖.๐๐ 

สุขศึกษาและพลศกึษา ๑๒๕ ๕ ๓ ๕ ๑๐ ๔๓ ๓๗ ๑๕ ๗ ๕๙ ๔๗.๒๐ 

ศลิปะ ๑๒๕ ๕ ๖ ๗ ๕ ๖ ๗ ๑๓ ๗๖ ๙๖ ๗๖.๘๐ 

การงานอาชพีฯ ๑๒๕ ๒ ๔ ๓ ๓ ๔ ๑๕ ๒๘ ๖๖ ๑๐๙ ๘๗.๒๐ 

๙าษาตา่งประเทศ ๑๒๕ ๙ ๑๒ ๑๐ ๑๓ ๙ ๒๕ ๒๗ ๒๐ ๗๒ ๕๗.๖๐ 

รายวชิาเพิ่มเตมิ...... ๖๖๐ ๕๖ ๑๓ ๒๐ ๕๘ ๘๙ ๑๑๒ ๘๗ ๒๒๕ ๔๒๔ ๖๔.๒๔ 

 

 
 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

จ านวน

ท่ีเข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.

๕ 

๔ 

ภาษาไทย ๑๒๑ ๗ ๗ ๑๒ ๑๔ ๑๙ ๒๓ ๑๗ ๒๒ ๖๒ ๕๑.๒๔ 

คณิตศาสตร์ ๑๒๑ ๑๐ ๑๓ ๑๐ ๑๑ ๑๙ ๑๔ ๑๙ ๒๕ ๕๘ ๔๗.๙๓ 

วทิยาศาสตร์ ๑๕๓ ๓๕ ๕ ๘ ๑๒ ๒๗ ๔๐ ๑๓ ๑๓ ๖๖ ๔๓.๑๔ 

สังคมศึกษา ฯ ๑๒๑ ๘ ๑๒ ๑๐ ๒๔ ๒๑ ๒๖ ๑๓ ๗ ๔๖ ๓๘.๐๒ 

     -ประวัตศิาสตร์ ๑๒๑ ๑ ๒ ๔ ๑๔ ๒๘ ๓๕ ๒๙ ๘ ๗๒ ๕๙.๕๐ 

สุขศึกษาและพลศกึษา ๑๒๑ ๑ ๑๒ ๖ ๑๗ ๘ ๑๐ ๒๖ ๔๑ ๗๗ ๖๓.๖๔ 

ศลิปะ ๑๒๑ ๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๑๗ ๘๙ ๑๑๓ ๙๓.๓๙ 

การงานอาชพีฯ ๑๒๑ ๑ ๑๔ ๒๘ ๓๙ ๑๒ ๑๖ ๙ ๒ ๒๗ ๒๒.๓๑ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒๑ ๓๑ ๒๕ ๑๒ ๙ ๑๔ ๙ ๑๐ ๑๑ ๓๐ ๒๔.๗๙ 

รายวชิาเพิ่มเตมิ...... ๖๐๕ ๔๔ ๓๒ ๓๕ ๔๘ ๗๓ ๗๒ ๘๕ ๒๑๖ ๓๗๖ ๖๒.๑๕ 

 

 
 



 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน 

 นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

จ านวน

ท่ีเข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๔๔ ๓๐ ๑๔ ๗ ๑๖ ๒๒ ๒๒ ๑๗ ๑๖ ๕๕ ๓๘.๑๙ 

คณิตศาสตร์ ๑๔๑ ๓๕ ๙ ๑๒ ๑๗ ๒๓ ๒๔ ๑๖ ๕ ๔๕ ๓๑.๙๑ 

วทิยาศาสตร์ ๑๔๔ ๒๖ ๑๑ ๑๔ ๗ ๖ ๑๙ ๑๕ ๔๖ ๘๐ ๕๕.๕๕ 

สังคมศกึษา ฯ ๑๔๔ ๑๒ ๑๖ ๑๒ ๙ ๘ ๒๐ ๒๐ ๔๗ ๘๗ ๖๐.๔๒ 

    -ประวัตศิาสตร์ ๑๔๔ ๑๔ ๒๔ ๓๓ ๔๐ ๒๑ ๙ ๓ ๐ ๑๒ ๘.๓๓ 

สุขศึกษาและพลศกึษา ๑๔๔ ๑ ๗ ๒๑ ๒๓ ๒๒ ๒๙ ๒๓ ๑๘ ๗๐ ๔๘.๖๑ 

ศลิปะ ๑๔๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖ ๑๙ ๕ ๑๑๔ ๑๓๘ ๙๕.๘๓ 

การงานอาชพีฯ ๑๔๔ ๐ ๓๐ ๖ ๑๑ ๑๒ ๑๘ ๑๒ ๕๕ ๘๕ ๕๙.๐๒ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๔๔ ๘ ๑๖ ๓ ๑๒ ๑๙ ๑๓ ๑๔ ๕๙ ๘๖ ๕๙.๗๒ 

รายวชิาเพิ่มเตมิ...... ๔๓๒ ๗๒ ๒๙ ๓๒ ๓๙ ๓๗ ๒๙ ๓๐ ๑๖๔ ๒๒๓ ๕๑.๖๒ 

 

 
 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

จ านวน

ท่ีเข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๓๙ ๒๕ ๘ ๑๔ ๑๗ ๒๕ ๒๓ ๑๕ ๑๒ ๕๐ ๓๕.๙๗ 

คณิตศาสตร์ ๑๓๙ ๒๗ ๓๑ ๑๖ ๒๑ ๑๗ ๑๐ ๙ ๘ ๒๗ ๑๙.๔๒ 

วทิยาศาสตร์ ๑๓๙ ๓๓ ๑๐ ๓ ๑๒ ๗ ๑๙ ๑๙ ๓๖ ๗๔ ๕๓.๒๔ 

สังคมศึกษา ฯ ๑๓๙ ๑๔ ๑๒ ๕ ๑๐ ๑๒ ๑๓ ๒๑ ๕๒ ๘๗ ๖๒.๕๙ 

     -ประวัตศิาสตร์ ๑๓๙ ๑๔ ๒๒ ๒๓ ๓๖ ๑๙ ๑๗ ๔ ๔ ๒๕ ๑๗.๙๘ 

สุขศึกษาและพลศกึษา ๑๓๙ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒๒ ๑๓ ๔ ๗๓ ๑๑๕ ๘๒.๗๓ 

ศลิปะ ๑๓๙ ๐ ๕ ๕ ๑๕ ๑๗ ๓๑ ๒๙ ๓๕ ๙๗ ๖๙.๗๘ 

การงานอาชพีฯ ๑๓๙ ๒๘ ๓ ๙ ๕ ๑๓ ๑๑ ๓๑ ๕๔ ๘๑ ๕๘.๒๗ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๓๙ ๕ ๓ ๒๑ ๒๘ ๑๘ ๑๗ ๑๖ ๓๑ ๖๔ ๔๖.๐๔ 

รายวชิาเพิ่มเตมิ...... ๖๙๕ ๖๐ ๑๑๕ ๔๐ ๖๙ ๕๗ ๗๒ ๘๕ ๑๙๗ ๓๕๔ ๕๐.๙๓ 

 

 

 

 
 



 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน 

 นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

จ านวน

ท่ีเข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๐๕ ๑๖ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๗ ๑๐ ๕ ๒๒ ๓๗ ๓๕.๒๔ 

คณิตศาสตร์ ๑๐๕ ๕๖ ๑๘ ๑๗ ๖ ๔ ๑ ๑ ๒ ๔ ๓.๘๑ 

วทิยาศาสตร์ ๑๐๕ ๑๖ ๙ ๕ ๑๘ ๑๒ ๑๘ ๑๕ ๑๒ ๔๕ ๔๒.๘๖ 

สังคมศึกษา ฯ ๑๐๕ ๓๕ ๕ ๑๓ ๒ ๑๓ ๑๑ ๔ ๒๒ ๓๗ ๓๕.๒๔ 

    -ประวัตศิาสตร์ ๑๐๕ ๑๓ ๑๑ ๘ ๑๒ ๑๒ ๑๗ ๑๑ ๒๑ ๔๙ ๔๖.๖๗ 

สุขศึกษาและพลศกึษา ๑๐๕ ๒ ๕ ๒ ๙ ๒๗ ๑๑ ๑๔ ๓๕ ๖๐ ๕๗.๑๔ 

ศลิปะ ๑๐๕ ๗ ๑๙ ๒ ๒ ๔ ๑๕ ๑๑ ๔๕ ๗๑ ๖๗.๖๒ 

การงานอาชพีฯ ๑๐๕ ๓๒ ๘ ๖ ๘ ๕ ๕ ๑๔ ๒๗ ๔๖ ๔๓.๘๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๐๕ ๒ ๘ ๑๓ ๑๖ ๑๓ ๑๒ ๗ ๓๔ ๕๓ ๕๐.๔๘ 

รายวชิาเพิ่มเตมิ...... ๕๑๘ ๑๐๑ ๓๗ ๔๐ ๔๖ ๕๖ ๖๑ ๘๖ ๙๑ ๒๓๘ ๔๕.๙๔ 

 

 
 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

จ านวน

ท่ีเข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๙๙ ๒๕ ๗ ๑๐ ๑๒ ๑๖ ๕ ๑๑ ๑๓ ๒๙ ๒๙.๒๙ 

คณิตศาสตร์ ๙๙ ๔๑ ๒๐ ๓ ๖ ๕ ๑๐ ๕ ๙ ๒๔ ๒๔.๒๔ 

วทิยาศาสตร์ ๙๙ ๒๔ ๑๐ ๓ ๙ ๑๙ ๑๓ ๑๗ ๔ ๓๔ ๓๔.๓๔ 

สังคมศึกษา ฯ ๙๙ ๒๕ ๙ ๗ ๑๗ ๘ ๑๐ ๓ ๒๐ ๓๓ ๓๓.๓๓ 

     -ประวัตศิาสตร์ ๙๙ ๗ ๙ ๘ ๒๑ ๒๐ ๑๓ ๖ ๑๕ ๓๔ ๓๔.๓๔ 

สุขศึกษาและพลศกึษา ๙๙ ๑ ๘ ๑๑ ๔ ๗ ๒๑ ๑๙ ๒๘ ๖๘ ๖๘.๖๙ 

ศลิปะ ๙๙ ๓๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๕๙ ๖๘ ๖๘.๖๙ 

การงานอาชพีฯ ๙๙ ๑๕ ๗ ๑๗ ๒๓ ๑๒ ๑๑ ๗ ๗ ๑๔ ๑๔.๑๔ 

ภาษาต่างประเทศ ๙๙ ๑ ๒๐ ๕ ๑๘ ๑๐ ๘ ๗ ๓๐ ๓๗ ๓๗.๓๗ 

รายวชิาเพิ่มเตมิ...... ๓๙๖ ๕๓ ๖๓ ๕๕ ๖๘ ๔๑ ๓๙ ๓๘ ๓๙ ๑๑๖ ๒๙.๒๙ 

 

 

 

 
 



 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน 

 นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

จ านวน

ท่ีเข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๙๖ ๓ ๑๖ ๑๔ ๑๘ ๑๓ ๑๖ ๙ ๗ ๓๒ ๓๓.๓๓ 

คณิตศาสตร์ ๙๘ ๕ ๒๖ ๓๑ ๙ ๑๖ ๗ ๔ ๐ ๑๑ ๑๑.๒๒ 

วทิยาศาสตร์ ๒๑๘ ๑๖ ๖๕ ๒๕ ๕๘ ๒๓ ๑๖ ๙ ๖ ๓๑ ๑๔.๒๒ 

สังคมศึกษา ฯ ๙๖ ๒ ๓ ๑๔ ๓๒ ๒๑ ๑๑ ๑๑ ๒ ๒๔ ๒๕.๐๐ 

    -ประวัตศิาสตร์ ๙๖ ๑๑ ๕ ๑๒ ๒๓ ๑๗ ๑๐ ๑๓ ๕ ๒๘ ๒๙.๑๗ 

สุขศึกษาและพลศกึษา ๙๖ ๒ ๙ ๘ ๗ ๑๐ ๒๗ ๑๐ ๒๓ ๖๐ ๖๒.๕๐ 

ศลิปะ ๙๖ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๑ ๐ ๐ ๘๓ ๘๓ ๘๖.๔๖ 

การงานอาชพีฯ ๙๖ ๑๗ ๑๐ ๔ ๓ ๔ ๑๐ ๒๗ ๒๑ ๕๘ ๖๐.๔๒ 

ภาษาต่างประเทศ ๙๖ ๑๔ ๒๔ ๒ ๑๒ ๙ ๕ ๑๑ ๑๙ ๓๕ ๓๖.๔๖ 

รายวชิาเพิ่มเตมิ...... ๓๙๗ ๒๖ ๕๙ ๗๗ ๖๗ ๕๔ ๒๐ ๒๗ ๖๗ ๑๑๔ ๒๘.๗๑ 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

จ านวน

ท่ีเข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๙๐ ๑๑ ๕ ๑๐ ๑๗ ๑๔ ๒๕ ๔ ๔ ๓๓ ๓๖.๖๗ 

คณิตศาสตร์ ๙๐ ๗ ๑๖ ๑๙ ๒๒ ๑๓ ๑๐ ๒ ๑ ๑๓ ๑๔.๔๔ 

วทิยาศาสตร์ ๑๗๗ ๒ ๒๐ ๒๙ ๕๐ ๓๔ ๒๕ ๑๓ ๔ ๔๒ ๒๔.๒๙ 

สังคมศึกษา ฯ ๙๐ ๓ ๒ ๗ ๑๒ ๓๘ ๒๔ ๔ ๐ ๒๘ ๓๑.๑๑ 

     -ประวัตศิาสตร์ ๙๐ ๑ ๓ ๒ ๔ ๑๐ ๑๙ ๒๑ ๓๐ ๗๐ ๗๗.๗๘ 

สุขศึกษาและพลศกึษา ๙๐ ๑ ๑ ๐ ๓ ๔ ๑๖ ๓๑ ๓๔ ๘๑ ๙๐.๐๐ 

ศลิปะ ๙๐ ๐ ๑ ๒ ๕ ๒ ๑๑ ๙ ๖๐ ๘๐ ๘๘.๘๙ 

การงานอาชพีฯ ๙๐ ๖ ๐ ๐ ๑ ๓ ๑๐ ๒๓ ๔๗ ๘๐ ๘๘.๘๙ 

ภาษาต่างประเทศ ๙๐ ๔ ๑๙ ๖ ๗ ๑๒ ๑๗ ๑๕ ๑๐ ๔๒ ๔๖.๒๔ 

รายวชิาเพิ่มเตมิ...... ๓๖๗ ๑๕ ๕๕ ๓๑ ๗๕ ๔๗ ๓๗ ๓๘ ๖๙ ๑๔๔ ๓๙.๒๔ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน 

 นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

จ านวน

ท่ีเข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๘๔ ๑๓ ๕ ๓ ๑๑ ๓ ๓ ๘ ๓๘ ๔๙ ๕๘.๓๓ 

คณิตศาสตร์ ๘๓ ๕ ๗ ๑๔ ๑๖ ๑๒ ๑๐ ๙ ๑๐ ๒๙ ๑๐.๘๔ 

วทิยาศาสตร์ ๓๖ ๓ ๓ ๔ ๓ ๑๒ ๗ ๔ ๐ ๑๑ ๓๐.๕๕ 

สังคมศึกษา ฯ ๘๔ ๘ ๒ ๖ ๕ ๖ ๒๓ ๒๒ ๑๒ ๕๗ ๖๗.๘๖ 

    -ประวัตศิาสตร์ ๘๔ ๑๑ ๕ ๖ ๑๖ ๑๕ ๙ ๑๕ ๗ ๓๑ ๓๖.๙๐ 

สุขศึกษาและพลศกึษา ๘๔ ๐ ๑ ๒ ๐ ๓ ๘ ๑๐ ๖๐ ๗๘ ๙๒.๘๖ 

ศลิปะ ๘๔ ๓ ๓ ๔ ๐ ๑ ๖ ๗ ๖๐ ๗๓ ๘๖.๙๐ 

การงานอาชพีฯ ๖๑ ๙ ๔ ๒ ๒ ๔ ๑ ๙ ๓๐ ๔๐ ๖๕.๕๗ 

ภาษาต่างประเทศ ๘๔ ๙ ๑๔ ๘ ๒ ๑๑ ๑๒ ๑๔ ๑๔ ๔๐ ๔๗.๖๒ 

รายวชิาเพิ่มเตมิ...... ๔๓๒ ๓๒ ๙๐ ๓๔ ๕๘ ๕๘ ๔๘ ๓๐ ๘๒ ๑๖๐ ๓๗.๐๔ 
 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

จ านวน

ท่ีเข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๗๙ ๕ ๘ ๑ ๖ ๐ ๗ ๐ ๕๒ ๕๙ ๗๔.๖๘ 

คณิตศาสตร์ ๗๙ ๗ ๖ ๑๗ ๑๖ ๑๖ ๗ ๖ ๔ ๑๗ ๒๑.๕๒ 

วทิยาศาสตร์ ๑๗๑ ๑๐ ๑๓ ๑๖ ๒๒ ๒๙ ๓๖ ๑๓ ๓๒ ๗๙ ๔๖.๑๙ 

สังคมศึกษา ฯ ๗๙ ๑ ๑ ๔ ๒ ๒ ๙ ๑๖ ๔๔ ๖๙ ๘๗.๓๔ 

     -ประวัตศิาสตร์ ๗๙ ๔ ๔ ๖ ๙ ๙ ๑๗ ๑๐ ๒๐ ๓๗ ๔๖.๘๓ 

สุขศึกษาและพลศกึษา ๗๙ ๕ ๐ ๒ ๒ ๓ ๗ ๗ ๕๓ ๖๗ ๘๔.๘๑ 

ศลิปะ ๗๙ ๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗๑ ๗๑ ๘๙.๘๗ 

การงานอาชพีฯ ๗๙ ๑๕ ๑ ๗ ๕ ๔ ๔ ๘ ๓๕ ๔๗ ๕๙.๔๙ 

ภาษาต่างประเทศ ๗๙ ๓ ๖ ๓ ๗ ๑๙ ๑๒ ๑๓ ๑๖ ๔๑ ๕๑.๘๙ 

รายวชิาเพิ่มเตมิ...... ๓๔๗ ๑๕ ๓๐ ๑๖ ๔๖ ๔๓ ๔๐ ๕๑ ๑๐๖ ๑๙๗ ๕๖.๗๗ 

 

 

 

 

 
 



 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน 

 นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

จ านวน

ท่ีเข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๗๖ ๒ ๖ ๒ ๒ ๐ ๔ ๖ ๕๔ ๖๔ ๘๓.๒๑ 

คณิตศาสตร์ ๖ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๓ ๔ ๖๖.๖๗ 

วทิยาศาสตร์ ๓๓ ๐ ๖ ๒ ๗ ๔ ๙ ๕ ๐ ๑๔ ๔๒.๔๒ 

สังคมศึกษา ฯ ๗๖ ๐ ๐ ๕ ๘ ๒๐ ๓๑ ๑๑ ๑ ๔๓ ๕๖.๕๘ 

    -ประวัตศิาสตร์ - - - - - - - - - - - 

สุขศึกษาและพลศกึษา ๗๖ ๐ ๓ ๕ ๒ ๗ ๑๖ ๒๗ ๑๖ ๕๙ ๗๗.๖๓ 

ศลิปะ ๗๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๗๔ ๗๖ ๑๐๐.๐๐ 

การงานอาชพีฯ ๗๖ ๔ ๐ ๐ ๓ ๓ ๗ ๘ ๕๑ ๖๖ ๘๖.๘๔ 

ภาษาต่างประเทศ ๗๖ ๐ ๑ ๑ ๓ ๘ ๓๑ ๒๒ ๑๐ ๖๑ ๘๐.๒๖ 

รายวชิาเพิ่มเตมิ...... ๕๒๖ ๑๘ ๒๖ ๔๙ ๑๑๙ ๙๔ ๗๕ ๖๕ ๘๐ ๒๒๐ ๔๑.๘๒ 
 
 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

รอ้ยละ 

นร.ที่ได้

ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

จ านวน

ท่ีเข้า

สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๗๖ ๐ ๓ ๑ ๑ ๓ ๖ ๒ ๖๐ ๖๘ ๘๙.๔๗ 

คณิตศาสตร์ ๖ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๒ ๐ ๒ ๔ ๖๖.๖๗ 

วทิยาศาสตร์ ๑๒๙ ๐ ๐ ๖ ๒๓ ๓๒ ๑๖ ๕ ๔๗ ๖๘ ๕๒.๗๑ 

สังคมศึกษา ฯ ๗๖ ๐ ๐ ๐ ๕ ๙ ๒๒ ๓๐ ๑๐ ๖๒ ๘๑.๕๘ 

     -ประวัตศิาสตร์ - - - - - - - - - - - 

สุขศึกษาและพลศกึษา ๗๖ ๐ ๔ ๓ ๕ ๓ ๑๐ ๑๓ ๓๘ ๖๑ ๘๐.๒๖ 

ศลิปะ ๗๖ ๐ ๐ ๓ ๓ ๓ ๒ ๘ ๕๗ ๖๗ ๘๘.๑๕ 

การงานอาชพีฯ ๗๖ ๐ ๓ ๓ ๔ ๓ ๓ ๑๗ ๔๓ ๖๓ ๘๒.๘๙ 

ภาษาต่างประเทศ ๗๖ ๒๑ ๒๔ ๙ ๑๖ ๑๘ ๑๘ ๒ ๐ ๙ ๑๑.๘๔ 

รายวชิาเพิ่มเตมิ...... ๖๗๘ ๒๑ ๔๔ ๕๕ ๗๕ ๘๔ ๘๙ ๘๗ ๒๒๓ ๓๙๙ ๕๘.๘๔ 

 

 

 

 

 



๔.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา ระดับชาติ 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ 

สาระวชิา 
จ านวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ย

ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ด ี

คณิตศาสตร์        

ภาษาไทย        

วทิยาศาสตร์        

ภาษาอังกฤษ        

สุขศึกษาและพลศกึษา        

ศลิปะ        

การงานอาชพีฯ        

ภาษาต่างประเทศ        

 

 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ 

สาระวชิา 
จ านวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ย

ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ 

ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ด ี

คณิตศาสตร์        

ภาษาไทย        

วทิยาศาสตร์        

ภาษาอังกฤษ        

สุขศึกษาและพลศกึษา        

ศลิปะ        

การงานอาชพีฯ        

ภาษาต่างประเทศ        

 

  

 

 

 

 

 



๔.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ 

สาระวชิา 
จ านวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ย

ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ด ี

คณิตศาสตร์        

ภาษาไทย - - - - - - - 

วทิยาศาสตร์ - - - - - - - 

ภาษาอังกฤษ - - - - - - - 

สังคมศึกษา ฯ - - - - - - - 

 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๒ 

สาระวชิา 
จ านวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ย

ร้อยละ 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ด ี

คณิตศาสตร์        

ภาษาไทย        

วทิยาศาสตร์        

ภาษาอังกฤษ        

สังคมศึกษา ฯ        

  

 ๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร.

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพงึประสงค์) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศกึษาปีท่ี ๑ ๑๒๙     

มัธยมศกึษาปีท่ี ๒ ๑๔๙     

มัธยมศกึษาปีท่ี ๓ ๑๐๘     

มัธยมศกึษาปท่ีี ๔ ๙๘     

มัธยมศกึษาปีท่ี ๕ ๘๔     

มัธยมศกึษาปีท่ี ๖ ๗๗     

รวม ๖๔๕     

เฉลี่ยร้อยละ      

  

 



 ๔.๖ ผลการประเมินการอา่น คิดวิเคราะห ์และเขียน 
 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร.

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอา่นคิด วิเคราะห์ และเขยีน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศกึษาปีท่ี ๑ ๑๒๙     

มัธยมศกึษาปีท่ี ๒ ๑๔๙     

มัธยมศกึษาปีท่ี ๓ ๑๐๘     

มัธยมศกึษาปีท่ี ๔ ๙๘     

มัธยมศกึษาปีท่ี ๕ ๘๔     

มัธยมศกึษาปีท่ี ๖ ๗๗     

รวม ๖๔๕     

เฉลี่ยร้อยละ      

   

 ๔.๗ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร.

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศกึษาปีท่ี ๑ ๑๒๙   

มัธยมศกึษาปีท่ี ๒ ๑๔๙   

มัธยมศกึษาปีท่ี ๓ ๑๐๘   

มัธยมศกึษาปีท่ี ๔ ๙๘   

มัธยมศกึษาปีท่ี ๕ ๘๔   

มัธยมศกึษาปีท่ี ๖ ๗๗   

รวม ๖๔๕   

เฉลี่ยร้อยละ    
    

 

  ๔.๘  ผลการประเมินสมรรถนะส าคั่ของผู้เรยีน  ๕  ด้าน 

   ๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

                         นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๑ – มัธยมศกึษาปีที่ ๖  มีความสามารถในการ

สื่อสาร  คิดเป็นรอ้ยละ  ๙๗.๗๑ 

   ๒) ด้านความสามารถในการคิด 

                         นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๑ – มัธยมศกึษาปีที่ ๖  มีความสามารถในการคิด  

คิดเป็นรอ้ยละ  ๙๗.๗๑ 



   ๓) ด้านความสามารถในการแก้ปั่หา 

                         นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๑ – มัธยมศกึษาปีที่ ๖  มคีวามสามารถในการ

แก้ปั่หา  คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๗๑ 

   ๔) ด้านความสามารถในการใชท้ักษะชีวติ 

                         นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๑ – มัธยมศกึษาปีที่ ๖  มีความสามารถในการ 

ใช้ทักษะชีวติ  คิดเป็นรอ้ยละ  ๙๗.๗๑ 

   ๕) ด้านความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

                         นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๑ – มัธยมศกึษาปีที่ ๖  มีความสามารถในการ 

ใช้เทคโนโลยี  คิดเป็นรอ้ยละ  ๙๗.๗๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ ๔ 

สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช ้
 

๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

   โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฉบับที่ ๔  (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕  แผนการยกระดับมาตรฐานการศกึษา คู่มอืการวิเคราะห์

มาตรฐานการศกึษา  และกลยุทธ์นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  โดยการท าวิเคราะห์เพื่อน าโครงการ  

แผนงานมาด าเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศนข์องโรงเรียน  เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถานศกึษา 

ทั้งทางดา้นคุณภาพผูเ้รียน  คุณภาพด้านการบริหารจัดการ  ด้านชุมชนแห่งการเรยีนรู ้ ด้านอัตลักษณ์และ

เอกลักษณ์ของสถานศกึษา  แบบมีสว่นร่วมของครู  นักเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา  

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เจ้าหน้าที่ต ารวจ และหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต ๓๘  มีการก าหนดมาตรการส่งเสริมตามนโยบายและความต้องการในการแก้ปั่หาของสถานศึกษา

อย่างเป็นระบบ  ผลการด าเนินงานโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงาน 

ต้นสังกัด  ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  และเป็นโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  นักเรียน

ได้รับรางวัลในการด าเนินการในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๓๘  และระดับประเทศส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศนข์องสถานศกึษา 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

๑. …………………………………………….…. 

   ……………………………….………………. 

 

…………………………………………..…………………………………………. 

………………………………………….…………………………………………. 

 

ฯลฯ 

 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 

๑. ……………………………………. 

   ……………………………………. 

 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

ฯลฯ 

 

ฯลฯ 

๒. จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา  

     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑) ด้านคุณภาพผู้เรยีน 

      จุดเด่น 

นักเรียนรูจ้ักปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง 

ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปั่หาทางเพศ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษย

สัมพันธ์ที่ด ีและใหเ้กียรติผูอ้ื่น 

  จุดที่ควรพัฒนา 

ผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับค่อนขา้งต่ า  โรงเรียนควรมกีารวางแผนเพื่อยกระดับ

คุณภาพการศกึษา 

 ๒) ด้านการจัดการศึกษา 

               จุดเด่น 

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีวสิัยทัศน ์ภาวะผูน้ าให้ค าแนะน า ปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่

การจัดการศกึษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

  จุดที่ควรพัฒนา 

   - 

 ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     จุดเด่น 

สถานศกึษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศกึษา เช่น ห้องคอมพิวเตอร์  

หอ้งสมุด  หอ้งสภานักเรียน  สวนพฤกษศาสตร ์ ฯลฯ 

  จุดที่ควรพัฒนา 

   - 

 

 



 ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

     จุดเด่น 

มีการจัดโครงการพัฒนาห้องสมุด  โครงการแหลง่เรียนรู้ภายในและภายนอก  กิจกรรม 

ส่งเสริมการอ่าน  โครงการบ้านไร่พิทฯ จติอาสาพัฒนาชุมชน  โครงการบ าเพ็่ประโยชน์  และกิจกรรม

บ าเพ็่ประโยชน์ตอ่สังคม 

     จุดที่ควรพัฒนา  

   - 

 ๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 

     จุดเด่น 

จัดท าโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน  โครงการ  To be nomeber one  โครงการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายใน   

     จุดที่ควรพัฒนา 

   - 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน ส่งเสริมด้าน

โภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ มีร่างกายสมบูรณ์ จิตใจแจ่มใส มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้ทั้ง ๘ 

กลุ่มสาระใหเ้ต็มศักยภาพ 

 ๒. พัฒนาครูในด้านการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ น าไปปฏิบัติจริง น าผลการบันทึกหลังสอนไป

ปรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การพัฒนาสื่อนวัตกรรม  การสอนแบบโครงงาน  การท าวิจัยช้ันเรียน  

โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี ควรจะสู่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงทุกคน 

 ๓. สถานศึกษาควรให้ความส าคั่ในการพัฒนาภูมทิัศน์ของสถานศกึษา รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศกึษา เช่น  สวนหย่อมหน้าอาคาร  ห้องสมุดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์

และศกึษาค้นคว้าได้อย่างต่อเนื่อง 
 

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  

  ๑. หน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนให้มกีารจัดตั้งเครือข่ายโรงเรียนเพื่อนพาท าให้แก่ทางโรงเรียน

เพิ่มเติม 

  ๒. หนว่ยงานต้นสังกัดควรกระจายอ านาจตามกรอบบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาที่เป็นนิตบิุคคล

มากขึ้น 
 

 

 

 

 



ภาคผนวก 
 หลักฐาน ขอ้มูลส าคั่ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคั่ ที่แสดง 

     ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

 ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 

ที่  016/2556 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา  2555 

……………………………………….. 

 พระราชบั่่ัติการศกึษาแหง่ชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไข 2545  หมวด 6  มาตราที่ 47   

ให้สถานศกึษาด าเนินการระบบบริหารการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก  

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑว์ิธีประเมินคุณภาพภายใน 2553  ข้อ 14  ให้สถานศกึษาด าเนินงาน

ประกันคุณภาพ 8 ขั้นตอน  ขัน้ตอนที่ 6  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศกึษา   

       เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรยีนน้ าดิบพิทยาคม  เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์  จึงแตง่ตั้งคณะกรรมการ  ดังนี้ 

 1.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

  1.1  ดร.ธีรศักดิ์  คงเจริ่    ประธานกรรมการ 

  1.2  นายประมวล  ลอยฟูา   กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

  1.3  นายอ านวย  อินทโชติ   กรรมการ  

  1.4  นายสาธิต  กมล    กรรมการและเลขานุการ  

 2.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

  2.1 นายจรัล  งามสม     มาตรฐานที่  1  

  2.2 นายจ าลอง  พรมเสน    มาตรฐานที่  2  

  2.3 นางแสงเดอืน  ฤทธิ์ขัน     มาตรฐานที่  3 

  2.4 นางอัจฉรา  ช านา่จิตร    มาตรฐานที่  4  

  2.5 นายสมชาย  เกตุขาว    มาตรฐานที่  5  

  2.6 น.ส.ศรีนวล  หลวงแนม    มาตรฐานที่  6 

  2.7 นายด ารงค์  ภูเ่จริ่      มาตรฐานที่  7 

  2.8 น.ส.มารินทร์  กลิ่นเชตุ    มาตรฐานที่  8  

  2.9 นางพรพรรณ  กา่จนตฤณ   มาตรฐานที่  9 

  2.10 นางรัตนา  เพ็ชรมุข    มาตรฐานที่  10  

 



  2.11 นายอ านวย  เกิดช่าง    มาตรฐานที่  11  

  2.12 นางพงษ์สุดา  ภูเ่จริ่    มาตรฐานที่  12 

  2.13 นางสุนันท์  ชลพิทักษ์    มาตรฐานที่  13  

  2.14 นางสุวัฒนา  แก้วเทพ    มาตรฐานที่  14 

  2.15 นางสดับ  พรมเสน     มาตรฐานที่  15 

 3.  คณะกรรมการจัดท ารายการประเมินตนเอง 

  3.1 นางพงษ์สุดา  ภูเ่จริ่     ประธานกรรมการ   

  3.2 นางพรพรรณ  กา่จนตฤณ  กรรมการ 

  3.3 นางสาวดารารัตน์  รื่นรส   กรรมการ 
 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแตง่ตั้งด าเนินการประเมินตนเองตามแนวทางการประเมิน  

คุณภาพมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย หากมีปั่หาในการด าเนินงานให้ปรึกษาผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

 

สั่ง  ณ  วันที่   31   มกราคม   2556 

 

 

(ลงช่ือ).......................................... 

                                                                                 (นายมนตรี  คงเจริ่ ) 

                                                                        ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 

 

 

 
 


