รายงานประจาปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๕

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
อาเภอศรีสาโรง

จังหวัดสุโขทัย

เอกสารลาดับที่ ……..

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานประจาปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ตอนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนบ้านไร่พทิ ยาคม ที่ตงั้ ๑๐๒ หมู่ ๗ ตาบลบ้านไร่ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ โทร ๐๕๕-๖๘๕๒๑๗ โทรสาร ๐๕๕-๖๘๕๐๑๑
e-mail : brpssr@gmail.com website : banraipit.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนือ้ ที่ ๓๐ ไร่ ๒ งาน ๑๒ ตารางวา เขตพืน้ ที่บริการ ได้แก่ ตาบลบ้านไร่ ตาบลบ้านซ่าน
และตาบลราวต้นจันทร์
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมก่อตั้งเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๑๙ ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๑๙ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙ โรงเรียนได้เปิดทาการเรียนการสอนเป็นวันแรก และ
ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม” โดยมีนายเสริม มีกล่า เป็นครูให่่ มีนักเรียนทั้งสิน้ จานวน ๓๙ คน
มีครูฝุายปฏิบัติการ ๒ คน คือ นางสาวปราณี กล่อมฤทธิ์ และนายเลิศ ทองเหลือง และเมื่อวันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๓๖ โรงเรียนได้เปิดทาการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายเป็นรุน่ แรก โดย
มีนายสุเทพ ไตต่อผล เป็นอาจารย์ให่่
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ได้เปิดทาการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งสิ้น จานวน ๖๔๕ คน มีบุคลากรสายบริหาร จานวน ๒ คน
บุคลากรสายการสอน จานวน ๓๒ คน พนักงานราชการ จานวน ๔ คน ครูอัตราจ้าง จานวน ๓ คน
ลูกจ้างประจา จานวน ๑ คน และลูกจ้างชั่วคราว จานวน ๕ คน รวมบุคลากรทั้งสิน้ จานวน ๔๗ คน
โดยมีนายมนตรี คงเจริ่ เป็นผู้อานวยการโรงเรียน และนางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ เป็นรองผู้อานวยการ
โรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

N
ไปสวรรคโลก

ป้อมตารวจวัดเกาะ

อ. ศรี สาโรง
ไปบ้านไร่

ไปสุ โขทัย

ร.ร. บ้ านไร่ พทิ ยาคม

อบต.บ้านไร่

สภ. บ้านไร่

รพ.สต.บ้านไร่

ไปดอนโก
ร.ร. บ้านไร่ ฯ
บ้านไร่

บ้านไร่

ไปดอนจันทร์
วัดบ้านไร่

๒. ข้อมูลผู้บริหาร
๑) ผูอ้ านวยการโรงเรียน นายมนตรี คงเจริ่ โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๘๕๒๑๗ e-mail :
t632040@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริ่่าโท สาขา สาขาบริหารการศึกษา ดารงตาแหน่ง
ที่โรงเรียนนี้ตงั้ แต่ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ....-.... ปี ๖ เดือน
๒) รองผู้อานวยการโรงเรียน ๑ คน
นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริ่่าโท สาขาบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๘๕๒๑๗ e-mail : marin.2518@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่ม งานกิจการนักเรียน
และกลุ่มงานบริหารทั่วไป

๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
๑) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิน้ ๘๖ คน
๒) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิน้ ๖๔๕ คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

๔
๔
๔
๔
๔
๔
๒๔

เพศ
ชาย หญิง
๗๐
๕๙
๗๖
๗๓
๕๙
๔๙
๓๗
๖๑
๓๕
๔๙
๒๙
๔๘
๓๐๖ ๓๓๙

๑๒๙
๑๔๙
๑๐๘
๙๘
๘๔
๗๗
๖๔๕

๒๔

๓๐๖

๖๔๕

ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม
รวมทั้งหมด

๓๓๙

รวม

เฉลี่ย
ต่อห้อง
๓๒
๓๗
๒๗
๒๔
๒๑
๑๙

๓) จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๖๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๒
๔) จานวนนักเรียนที่มนี ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๖๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๒
๕) จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๓
๖) จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๘
๗) จานวนนักเรียนปั่่าเลิศ…………-………..…คน คิดเป็นร้อยละ….…-…...
๘) จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ..…-……คน คิดเป็นร้อยละ….....
๙) จานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๔
๑๐) สถิตกิ ารขาดเรียน
๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๘
๑๑) จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น
๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๑
๑๒) จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ม.๓
จานวน ๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๓ (๙๙ คน)
ม.๖
จานวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๐ (๗๗ คน)
๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๒๐
๑๔) จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ
๖๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร
ครูประจาการ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

๑

นางพิช่า งามสม

๔๔

๒๐

ครู/ชนก.

กศ.ม.

๒

นางจันทนา ธราพรสกุลวงศ์

๔๙

๒๕

ครู/ชนก.

กศ.ม.

๓

นางรัตนา เพ็ชรมุข

๔๗

๒๓

ครู/ชนพ.

กศ.ม.

๔

นายอานวย เกิดช่าง

๕๘

๓๖

ครู/ชนก.

คบ.

๕

นายดารง ภู่เจริ่

๕๙

๓๖

ครู/ชนก.

กศ.ม.

๖

นางอัจฉรา ชานา่จิตร

๓๗

๑๓

ครู/ชนก.

ศษ.ม.

๗

นายสมชาย เกตุขาว

๕๕

๓๓

ครู/ชนพ.

กศ.ม.

๘

นางพรพรรณ กา่จนตฤณ

๕๖

๓๖

ครู/ชนก.

กศ.บ.

๙

นางประเสริฐ อ้นบางเขน

๓๕

๑๐

ครู/ชนก.

กศ.ม.

๑๐

นายรุ่งศักดิ์ สร้อยสน

๓๗

๑๔

ครู/ชนก.

๑๑

นายจาลอง พรมเสน

๕๑

๒๙

ครู/ชนพ.

วิชา เอก

สอนวิชา/ชัน้

หลักสูตรและ ภาษาไทย/ม.๒
การสอน
จิตวิทยา
สังคมฯ/ม.๑
ประวั
ติศาสตร์/ม.๒
การแนะแนว
หลักสูตรและ การงานอาชีพ/ม.
๔-๖
การสอน
ศิลปะ
ศิลปะ/ม.๑-๖

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี
๒๔
๒๔
๒๔
๒๔

สังคมฯ/ม.๔-๖

๒๔

วิทยาศาสตร์/
ม.๒,๔,๕
คณิตศาสตร์/
ม.๕-๖
วิทยาศาสตร์/
ม.3
คอมพิวเตอร์/
ม.๔-๖
ฟิสิกส์/ม.๔-๖

๒๔

ค.บ.

จิตวิทยาการ
แนะแนว
บริหาร
การศึกษา
บริหาร
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
บริหาร
การศึกษา
ฟิสิกส์

กศ.ม.

บริหาร

สังคมฯ/ม.๔-๕

๒๔

คหกรรม/
ม.๑-๖
คณิตศาสตร์/
ม.๑,๖

๒๔

ชีววิทยา/
ม.๔-๖
ภาษาไทย/
ม.๕-๖
ภาษาไทย/ม.๓

๒๔

คณิตศาสตร์/
ม.๔-๕
ภาษาไทย/
ม.๑,๓

๒๔

๒๔
๒๔
๒๔
๒๔

การศึกษา

๑๒

นางสดับ พรมเสน

๕๐

๒๙

ครู/ชนพ.

กษ.บ.

แนะแนว

๑๓

น.ส. ดารารัตน์ รื่นรส

๓๕

๘

ครู/ชนก.

กศ.ม.

วิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา

๑๔

นายนิวัฒน์ จันทร์จิตวิริยะ

๔๙

๒๕

ครู/ชนก.

กศ.บ.

ชีววิทยา

๑๕

นายประสงค์ เสือคล้าย

๕๐

๒๘

ครู/ชนพ.

กศ.บ.

ภาษาไทย

๑๖

นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์

๔๐

๑๙

ครู/ชนพ.

กศ.ม.

ภาษาไทย

๑๗

นายนิรุต มิเกิด

๓๒

๙

ครู/ชนก.

วท.บ.

คณิตศาสตร์

๑๘

นางสุนันท์ ชลพิทักษ์

๕๔

๓๑

ครู/ชนพ.

ศศ.บ.

ภาษาไทย

๔๐

๒๔
๒๔

๒๔

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชัน้

บริหาร
การศึกษา
เคมี

สุขศึกษาพล
ศึกษา/ม.๓,๕
เคมี/ม.๔

๑๙

นายจรัล งามสม

๔๗

๒๑

ครู/ชนพ.

กศ.ม.

๒๐

นางอนันต์ บัวเพ็ง

๔๒

๒๐

ครู/ชนก.

คบ.

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี
๒๔
๒๔

วิทยาศาสตร์/ม.๑

๒๑

นางพงษ์สุดา ภู่เจริ่

๕๙

๓๒

ครู/ชนพ.

ศศ.ม.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ/
ม.๔-๖
สุขศึกษาพล
ศึกษา/ม.๑,๖
คณิตศาสตร์/
ม.๒

๒๔

๒๒

นางสุวัฒนา แก้วเทพ

๕๗

๓๖

ครู/ชนพ.

คบ.

๒๓

น.ส. ศรีนวล หลวงแนม

๕๒

๒๗

ครู/ชนพ.

กศ.ม.

บรรณารักษ์
ศาสตร์
หลักสูตรและ
การสอน

๒๔

น.ส. ปิ่าณี บูรณะชาต

๓๒

๘

ครู/ชนก.

ศศ.ม.,
กศ.ม.

ภาษาอังกฤษ/
ม.๔-๖

๒๔

๒๕

นายเจริ่ บุ่จันทร์

๔๐

๑๗

ครู/ชนก.

กศ.ม.

วิทยาศาสตร์/
ม.๑

๒๔

๒๖

น.ส. อาภาพร คณะแพง

๓๒

๙

ครู/ชนก.

วท.บ.

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์/ม.๔-๕

๒๔

๒๗

น.ส. จุฬาลักษณ์ เจริ่ศิลป์

๒๘

๓

ครู/คศ.๑

วท.บ.

เคมี

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.

สังคมศึกษา

สังคม/ม.๒

๒๔

๓๐

นายไตรรงค์ กล่าบุตร

๒๘

๔

ครู/คศ.๑

กศ.บ.

คณิตศาสตร์

๒๔

น.ส. นุจรีย์ พ่วงฟื่อง

๒๕

๑

ครูผู้ชว่ ย

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน
(ช่วยราชการ)

๔๖

๒๐

ครู/ชนพ.

กศ.ม.

บริหาร
การศึกษา

คณิตศาสตร์/
ม.๓,๖
ภาษาอังกฤษ/
ม.๒,๕
สุขศึกษาพล
ศึกษา/ม๒,๔

๓๑
๓๒

ภาษาอังกฤษ,
บริหาร
การศึกษา
เทคโนโลยีและ
สื่อสาร
การศึกษา

จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก
๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๕
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒๔
๒๔

๒๔
๒๔

ครูพนักงานราชการ

๑

น.ส. นาฏสินี ปิ่นรัตน์

๓๒

ประสบการณ์
การสอน (ปี)
๓

๒

นายสรวิช่์ คาหลวง

๓๑

๑

คบ.

ดนตรีไทย

ดนตรีนาฏศิลป์/
ม.๒,๔,๖

งบประมาณ

๓

น.ส. จามจุรี พรมเพ็ชร

๒๖

๓

คบ.

สังคมศึกษา

สังคมฯ/ม.๓

งบประมาณ

๔

น.ส. ชรินทร์ธร เธียรทิพย์วบิ ูล

๒๖

๓

คบ.

คณิตสาสตร์

คณิตสาสตร์/
ม.๓-๔

งบประมาณ

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชัน้

จ้างด้วยเงิน

คบ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย/
ม.๑,๒,๔

งบประมาณ

ครูอัตราจ้าง

๑

น.ส. วิไลพร ชิตพันธ์

๒๔

ประสบการณ์
การสอน (ปี)
๑

๒

น.ส. มาลี มั่นคง

๒๗

๓

บธ.บ.

บั่ชี

๓

น.ส. อาทิตยา อินทร์นมุ่

๒๗

๔

คบ.

เทคโดนโลยีวัต
กรรมการศึกษา

๔

นายชัชดนัย กา่จนตฤณ

๒๖

๒

วท.บ.

วิทยาศาสตร์
การกีฬา

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชัน้

จ้างด้วยเงิน

คบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ/
ม.1,3,5
สังคมฯ/ม.1

รายได้โรงเรียน

คอมพิวเตอร์/
ม.1-3
เด็กพิเศษ
พลศึกษา/ม.1

สพม. (ครูวิกฤติ)

รายได้โรงเรียน

สพม.(นักเรียน
เรียนร่วม)

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียน จานวน ๓ หลัง อาคารประกอบ จานวน ๒ หลัง ส้วม จานวน ๓ หลัง
หอพักนักเรียน จานวน ๑ หลัง สระว่ายน้า จานวน.................-……..........สระ สนามเด็กเล่น จานวน
...............-..............สนาม สนามฟุตบอล จานวน ๑ สนาม สนามบาสเก็ตบอล จานวน ๑ สนาม
สนามเทนนิส จานวน..............-............... สนาม สนามฟุตซอล จานวน...............-................สนาม
สนามเปตอง จานวน ๑ สนาม

๖. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
จานวน/บาท
รายจ่าย
จานวน/บาท
เงินงบประมาณ
๔,๘๘๐,๔๓๘.๐๐ งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๓๗๐,๗๓๒.๓๙
เงินนอกงบประมาณ
๕๕๔,๖๐๕.๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัด
๔,๗๐๔,๓๑๐.๖๑
การศึกษา

เงินอื่นๆ (ระบุ)
-บริจาคโดยมีวัตถุประสงค์)

-สนับสนุนจาก อบต. บ้านไร่
-สนับสนุนจาก อพวช.
-สนับสนุนจาก อบจ.สุโขทัย

รวมรายรับ

งบอื่นๆ(ระบุ)
๕๑,๘๓๓.๐๕
๔๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๔๘,๒๐๐.๐๐

๕,๗๒๕,๐๗๖.๐๕

-บริจาคโดยมีวัตถุประสงค์)
-สนับสนุนจาก อบต. บ้านไร่
-สนับสนุนจาก อพวช.
-สนับสนุนจาก อบจ.สุโขทัย

รวมรายจ่าย

๕๑,๘๓๓.๐๕
๔๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๔๘,๒๐๐.๐๐

๕,๗๒๕,๐๗๖.๐๕

งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๘ ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๒ ของรายรับ
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนที่มอี าคารบ้านเรือนที่พักอาศัยที่มี
ความปลอดภัย การติดต่อสื่อสารและการคมนาคมสะดวก มีไฟฟูาและประปาใช้ครอบคลุมทั้งชุมชน
มีสั่่าณโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS และ true ใช้ในชุมชน มีความเจริ่ทางด้านเศรษฐกิจ มีการรวมกลุ่ม
ของประชากรเพื่อจัดตัง้ เป็นกลุ่มอาชีพและกลุ่มอมทรัพย์ มีประชากรประมาณ ๕,๓๑๓ คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ โรงเรียนบ้านไร่ฯ (สานักงานสลาก
กินแบ่งสงเคราะห์ ๑๕๕) ปั๊มน้ามัน สถานีตารวจภูธรบ้านไร่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไร่ ที่ทาการไปรษณีย์ วัดบ้านไร่ และสานักสงฆ์คงคา
เมตตยาราม อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนให่่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณี
เข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา
๒) ผูป้ กครองส่วนให่่ จบการศึกษาระดับ ต่ากว่าปริ่่าตรี อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม
ส่วนให่่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๒๐,๐๐๐ –
๓๐,๐๐๐ บาท จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๓ – ๔ คน
๓) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โรงเรียนอยู่ใกล้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ และได้รับความร่วมมือด้านงบประมาณ
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมพัฒนานักเรียน เช่น โครงการอบรมคุณธรรม โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี

สาหรับวงดุรยิ างค์ อยู่ใกล้วัดบ้านไร่ ได้รับการสนับสนุนด้านการจัดหากองทุนสนับสนุนกิจการของ
โรงเรียนโดยการทอดผ้าปุาการศึกษา ซึ่งริเริ่มโดยคณะกรรมการมูลนิธิปาริชาติบ้านไร่ และอยู่ใกล้แหล่ง
เรียนรู้ ซึ่งเป็นแหล่งรวมภูมิปั่่าของชาวบ้านไร่ ทางโรงเรียนจัดกลุ่มนักเรียนผูส้ นใจเข้าไปศึกษาวิธีการ
ทอผ้าบ้านไร่ การทาลูกประคบสมุนไพร การทายาลมสมุนไพรแผนโบราณ ซึ่งเป็นการสืบทอดองค์ความรู้
พืน้ บ้านจากภูมิปั่่าท้องถิ่น
๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กาหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้
ผูส้ อนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑. ระดับการศึกษา กาหนดหลักสูตรเป็น ๒ ระดับ ตามโครงสร้างของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และตามภารกิจหลักของกาจัดการเรียนการสอนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษา ดังนี้
๑.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) เป็นช่วงสุดท้ายของ
การศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณ่าณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปั่หา มีทักษะในการ
ดาเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ
สมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพืน้ ฐานใน
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖) การศึกษาระดับนี้
เน้นการเพิ่มพูนความรูและทักษะเฉพาะด้านสนองตอบความสามารถความถนัดและความสนใจของผูเ้ รียน
แต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยีทักษะกระบวนการคิดขัน้ สูง
สามารถนาความรูไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชนในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและ
ประเทศตามบทบาทของตนสามารถเป็นผู้นาและผูใ้ ห้บริการชุมชนในด้านต่างๆ
๒. สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรูใ้ นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่พทิ ยาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กาหนดไว้ใน
หลักสูตร ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ๘ กลุ่ม คือ
๒.๑ ภาษาไทย
๒.๒ คณิตศาสตร์
๒.๓ วิทยาศาสตร์
๒.๔ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๕ สุขศึกษาและพลศึกษา
๒.๖ ศิลปะ
๒.๗ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒.๘ ภาษาต่างประเทศ
๓. กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบ
ด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปั่่า อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผูม้ ี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถ
จัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุข แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้
๓.๑ กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รูร้ ักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถคิด ตัดสินใจ คิดแก้ปั่หา กาหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและ
อาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผูเ้ รียน ทั้งยังเป็น
กิจกรรมที่ชว่ ยเหลือและให้คาปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผูเ้ รียน
๓.๒ กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มงุ่ พัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นาผู้
ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทางานร่วมกัน การรูจ้ ักแก้ปั่หา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมี
เหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติดว้ ยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษา วิเคราะห์
วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทางาน เน้นการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผูเ้ รียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนใน
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบด้วย
๓.๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ
๓.๒.๒ กิจกรรมชุมนุม
๓.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียน
บาเพ็่ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดง
ถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจติ สาธารณะ
๔. เวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่า
สาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ซึ่งผูส้ อนสามารถเพิ่มเติมได้ตามความ
พร้อมและจุดเน้นของสถานศึกษา โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของ
ผูเ้ รียน ดังนี้

๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) ให้จัดเวลาเรียนเป็น
รายภาค โดยมีเวลาเรียนวันละ ไม่เกิน ๗ ชั่วโมง คิดน้าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์
๔๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้าหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.)
๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) ให้จัดเวลาเรียนเป็น
รายภาค มีเวลาเรียนวันละ ไม่เกิน ๗ ชั่วโมง คิดน้าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์
๔๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้าหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.)
โครงสร้างอัตราเวลาเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๑-๓
อัตราเวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
ม.๑
ม.๒
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
 รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติม ตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ม.๓

๑๒๐(๓ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๑๖๐(๔ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๘๘๐(๒๒ นก.)
๑๒๐

๑๒๐(๓ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๑๖๐(๔ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๘๘๐(๒๒ นก.)
๑๒๐

๑๒๐(๓ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๑๖๐(๔ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๘๘๐(๒๒ นก.)
๑๒๐

๓๒๐(๘ นก.)

๓๒๐(๘ นก.)

๓๒๐(๘ นก.)

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

ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๔-๖ (คณิต – วิทย์)
อัตราเวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
ม.๔
ม.๕
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
 รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติม ตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๒๔๐(๖ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๗๖๐(๑๙ นก.)
๑๒๐

๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๔๘๐(๑๒ นก.)
๑๒๐

๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๔๐(๒ นก.)
๔๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๔๔๐(๑๑ นก.)
๑๒๐

๔๔๐(๑๑ นก.)

๗๒๐(๑๘ นก.)

๗๖๐(๑๙ นก.)

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

ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๔-๖ (ศิลป์คานวณ)
อัตราเวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
ม.๔
ม.๕
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

ม.๖

๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๑๐๐(๒.๕ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๖๒๐(๑๕.๕ นก.)

๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๑๔๐(๓.๕ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๖๒๐(๑๕.๕ นก.)

ม.๖
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๔๔๐(๑๑ นก.)

ม.๔

อัตราเวลาเรียน
ม.๕

ม.๖

 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

 รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติม ตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๕๔๐(๑๓.๕ นก.)

๕๔๐(๑๓.๕ นก.)

๗๒๐(๑๘ นก.)

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้

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

ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๔-๖ (ศิลป์ทั่วไป)
อัตราเวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
ม.๔
ม.๕
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
 รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติม ตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ม.๖

๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๑๐๐(๒.๕ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๖๒๐(๑๕.๕ นก.)
๑๒๐

๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๑๔๐(๓.๕ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๖๒๐(๑๕.๕ นก.)
๑๒๐

๘๐(๒ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๑๒๐(๓ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๔๐(๑ นก.)
๘๐(๒ นก.)
๔๔๐(๑๑ นก.)
๑๒๐

๕๐๐(๑๒.๕ นก.)

๕๐๐(๑๒.๕ นก.)

๖๘๐(๑๗ นก.)

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

โครงสร้างหลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑
ส๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาและพล
ศึกษา ๑
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑
ง๒๑๑๐๑ การงานพื้นฐานอาชีพ ๑

อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
รายวิชาเพิ่มเติม
ค๒๐๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ว๒๐๒๐๑ เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
อ๒๐๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

สาระเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑. ลูกเสือ-เนตรนารี
๒. ชุมนุม
๓. แนะแนว
๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
๑๑(๔๔๐)
๑.๐ (๔๐)

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒
ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๒
ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒
ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒
ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒
ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา/กิจกรรม

๑.๐ (๔๐)

รายวิชาพืน้ ฐาน
พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษาและพล
ศึกษา ๒
ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๒

๑.๐ (๔๐)

ง๒๑๑๐๒ การงานพื้นฐานอาชีพ ๒

๑.๕ (๖๐)
๒.๕ (๑๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)

๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๘๐

อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒
รายวิชาเพิ่มเติม
ค๒๐๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ว๒๐๒๐๒ เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
อ๒๐๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

สาระเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑. ลูกเสือ-เนตรนารี
๒. ชุมนุม
๓. แนะแนว
๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
๑๑(๔๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)

๑.๕ (๖๐)
๒.๕ (๑๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)

๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๘๐

โครงสร้างหลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ส๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๓
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาและพล
ศึกษา ๓

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
๑๑(๔๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔
ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๔
ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔
ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔
ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔
พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษาและพล
ศึกษา ๔

เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
๑๑(๔๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๓

๑.๐ (๔๐)

ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ๔

๑.๐ (๔๐)

ง๒๒๑๐๑ การงานพื้นฐานอาชีพ ๓

๑.๐ (๔๐)

ง๒๒๑๐๒ การงานพื้นฐานอาชีพ ๔

๑.๐ (๔๐)

อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
รายวิชาเพิ่มเติม

๑.๕ (๖๐)
๒.๕ (๑๐๐)

ค๒๐๒๐๓ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ว๒๐๒๐๓ เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)

อ๒๐๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๘๐

สาระเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑. ลูกเสือ-เนตรนารี
๒. ชุมนุม
๓. แนะแนว
๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น

อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔
รายวิชาเพิ่มเติม
ค๒๐๒๐๔ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ว๒๐๒๐๔ เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
อ๒๐๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

สาระเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑. ลูกเสือ-เนตรนารี
๒. ชุมนุม
๓. แนะแนว
๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น

๑.๕ (๖๐)
๒.๕ (๑๐๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)

๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๘๐

โครงสร้างหลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕
ส๒๓๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๕
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษาและพล
ศึกษา ๕

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖
ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๖
ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖
ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖
ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖
พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษาและพล
ศึกษา ๖

เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
๑๑(๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๕

๑.๐ (๔๐)

ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๖

๑.๐ (๔๐)

ง๒๓๑๐๑ การงานพื้นฐานอาชีพ ๕

๑.๐ (๔๐)

ง๒๓๑๐๒ การงานพื้นฐานอาชีพ ๖

๑.๐ (๔๐)

อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
รายวิชาเพิ่มเติม

๑.๕ (๖๐)
๒.๕ (๑๐๐)

ค๒๐๒๐๕ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ว๒๐๒๐๕ เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)

อ๒๐๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๘๐

สาระเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑. ลูกเสือ-เนตรนารี
๒. ชุมนุม
๓. แนะแนว
๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น

อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖
รายวิชาเพิ่มเติม
ค๒๐๒๐๖ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ว๒๐๒๐๖ เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
อ๒๐๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

สาระเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑. ลูกเสือ-เนตรนารี
๒. ชุมนุม
๓. แนะแนว
๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น

๑.๕ (๖๐)
๒.๕ (๑๐๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)

๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๘๐

โครงสร้างหลักสูตร (คณิต – วิทย์)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
รายวิชาพืน้ ฐาน
๑๒.๕(๕๐๐)
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๗
๑.๐(๔๐)
ค๓๐๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๗
๑.๐(๔๐)
ว๓๐๑๐๑ โลกและดาราศาสตร์
๑.๐(๔๐)
ว๓๐๑๐๑ ฟิสิกส์พืน้ ฐาน
๒.๐(๘๐)
ว๓๐๑๒๑ เคมีพืน้ ฐาน
๑.๕(๖๐)
ว๓๐๑๔๑ ชีววิทยาพืน้ ฐาน
๑.๕(๖๐)
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๗
๑.๐(๔๐)
ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๗
๐.๕(๒๐)
พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๗
๐.๕(๒๐)
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปศึกษา ๗
๐.๕(๒๐)
ง๓๑๑๐๑ การงานพื้นฐานอาชีพ ๗
๑.๐(๔๐)
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๗
๑.๐(๔๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๒.๕ (๑๐๐)
อ๓๐๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
๑.๐(๔๐)
ค๓๐๒๐๑ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
๐.๕(๒๐)
ค๓๐๒๐๓ เมทริกซ์
๐.๕(๒๐)
ค๓๐๒๐๘ เวกเตอร์
๐.๕(๒๐)

เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
รายวิชาพืน้ ฐาน
๖.๕(๒๖๐)
ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๘
๑.๐(๔๐)
ค๓๐๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๘
๑.๐(๔๐)
ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๘
๑.๐(๔๐)
ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๘
๐.๕(๒๐)
พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘
๐.๕(๒๐)
ศ๓๑๑๐๒ ศิลปศึกษา ๘
๐.๕(๒๐)
ง๓๑๑๐๒ การงานพื้นฐานอาชีพ ๘
๑.๐(๔๐)
อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๘
๑.๐(๔๐)

รายวิชา/กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑. แนะแนว
๒. ชุมนุม
๓. กิจกรรมผู้บาเพ็่ประโยชน์

๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๖๐

รายวิชา/กิจกรรม

รายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๑๐๒ ฟิสิกส์
ว๓๐๒๒๒ เคมี
ว๒๐๒๔๒ ชีววิทยา
อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ค๓๐๒๐๒ ระบบจานวนจริง
สาระเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑. แนะแนว
๒. ชุมนุม
๓. กิจกรรมผู้บาเพ็่ประโยชน์

๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น

๘.๕ (๓๔๐)
๒.๐(๘๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๖๐

โครงสร้างหลักสูตร (คณิต – วิทย์)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
รายวิชาพืน้ ฐาน
๖.๕(๒๖๐)
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๙
๑.๐(๔๐)
ค๓๐๑๐๓ คณิตศาสตร์ ๙
๑.๐(๔๐)
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๙
๑.๐(๔๐)
ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๙
๐.๕(๒๐)
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๙
๐.๕(๒๐)
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปศึกษา ๙
๐.๕(๒๐)
ง๓๒๑๐๑ การงานพื้นฐานอาชีพ ๙
๑.๐(๔๐)
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๙
๑.๐(๔๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๘.๕ (๓๔๐)
ว๓๐๒๐๓ ฟิสิกส์
๒.๐(๘๐)
ว๓๐๒๒๓ เคมี
๑.๕(๖๐)
ว๓๐๒๔๓ ชีววิทยา
๑.๕(๖๐)
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
๑.๐(๔๐)
ค๓๐๒๐๕ เรขาคณิตวิเคราะห์
๑.๐(๔๐)
ค๓๐๒๐๔ ฟังก์ชัน
๐.๕(๒๐)
สาระเพิ่มเติม
๑.๐(๔๐)

เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
รายวิชาพืน้ ฐาน
๕.๕(๒๒๐)
ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑๐
๑.๐(๔๐)
ค๓๐๑๐๔ คณิตศาสตร์ ๑๐
๑.๐(๔๐)
ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๑๐
๑.๐(๔๐)
ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๑๐
๐.๕(๒๐)
พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐
๐.๕(๒๐)
ศ๓๒๑๐๒ ศิลปศึกษา ๑๐
๐.๕(๒๐)
อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑๐
๑.๐(๔๐)

รายวิชา/กิจกรรม

รายวิชา/กิจกรรม

รายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๐๔ ฟิสิกส์
ว๓๐๒๒๔ เคมี
ว๓๐๒๔๔ ชีววิทยา
อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ค๓๐๒๑๒ ลาดับอนันต์
ค๓๐๒๐๗ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ค๓๐๒๐๙ จานวนเชิงซ้อน
ค๓๐๒๐๖ ฟังก์ชันเอก์โพเนนเชียล

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑. แนะแนว
๒. ชุมนุม
๓. กิจกรรมผู้บาเพ็่ประโยชน์

๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๖๐

สาระเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑. แนะแนว
๒. ชุมนุม
๓. กิจกรรมผู้บาเพ็่ประโยชน์

๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น

๙.๕ (๓๘๐)
๒.๐(๘๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๖๐

โครงสร้างหลักสูตร (คณิต – วิทย์)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
รายวิชาพืน้ ฐาน
๕.๕(๒๒๐)
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑๑
๑.๐(๔๐)
ค๓๐๑๐๕ คณิตศาสตร์ ๑๑
๑.๐(๔๐)
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑๑
๑.๐(๔๐)
ส๓๓๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๑๑
๐.๕(๒๐)
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๑
๐.๕(๒๐)
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปศึกษา ๑๑
๐.๕(๒๐)
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๑
๑.๐(๔๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๙.๕ (๓๘๐)
ว๓๐๒๐๕ ฟิสิกส์
๒.๐(๘๐)
ว๓๐๒๒๕ เคมี
๑.๕(๖๐)
ว๓๐๒๔๕ ชีววิทยา
๑.๕(๖๐)
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
๑.๐(๔๐)
ค๓๐๒๑๑ ความน่าจะเป็น
๑.๐(๔๐)
ค๓๐๒๑๓ แคลคูลัสเบือ้ งต้น
๑.๕(๖๐)
สาระเพิ่มเติม
๑.๐(๔๐)
รายวิชา/กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑. แนะแนว
๒. ชุมนุม
๓. กิจกรรมผู้บาเพ็่ประโยชน์

๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๖๐

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑๒
ค๓๐๑๐๖ คณิตศาสตร์ ๑๒
ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๑๒
ส๓๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๑๒
พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๒

ศ๓๓๑๐๒ ศิลปศึกษา ๑๒
อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑๒
รายวิชาเพิ่มเติม
ว๓๐๒๐๖ ฟิสิกส์
ว๓๐๒๒๖ เคมี
ว๓๐๒๔๖ ชีววิทยา
อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ค๓๐๒๑๐ ทฤษฎีกราฟ
ค๓๐๒๑๔ ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน

ค๓๐๒๑๕ การวิเคราะห์ข้อมูล
ค๓๐๒๑๖ การแจกแจงปกติ
สาระเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑. แนะแนว
๒. ชุมนุม
๓. กิจกรรมผู้บาเพ็่ประโยชน์

๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
๕.๕(๒๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๙.๕ (๓๘๐)
๒.๐(๘๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๖๐

โครงสร้างหลักสูตร (ศิลป์คานวณ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
รายวิชาพืน้ ฐาน
๗.๕(๓๐๐)
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๗
๑.๐(๔๐)
ค๓๐๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๗
๑.๐(๔๐)
ว๓๐๑๐๑ โลกและดาราศาสตร์
๑.๐(๔๐)
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๗
๑.๐(๔๐)
ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๗
๐.๕(๒๐)
พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๗
๐.๕(๒๐)
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปศึกษา ๗
๐.๕(๒๐)
ง๓๑๑๐๑ การงานพื้นฐานอาชีพ ๗
๑.๐(๔๐)
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๗
๑.๐(๔๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๖.๕ (๒๖๐)
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
๑.๐(๔๐)
ค๓๑๒๐๑ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
๐.๕(๒๐)
ค๓๑๒๐๓ เมทริกซ์
๐.๕(๒๐)
ค๓๑๒๐๘ เวกเตอร์
๐.๕(๒๐)
ท๓๑๒๐๑ การเขียน
๑.๐(๔๐)
ส๓๑๒๐๑ กฎหมายน่ารู้
๑.๐(๔๐)
สาระเพิ่มเติม
๒.๐(๘๐)
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๖๐
๑. แนะแนว
๒๐
๒. ชุมนุม
๒๐
๓. กิจกรรมผู้บาเพ็่ประโยชน์
๒๐
๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น
๖๒๐

เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
รายวิชาพืน้ ฐาน
๘.๐(๓๒๐)
ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๘
๑.๐(๔๐)
ค๓๐๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๘
๑.๐(๔๐)
ว๓๐๑๒๑ เคมีพืน้ ฐาน
๑.๕(๖๐)
ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๘
๑.๐(๔๐)
ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๘
๐.๕(๒๐)
พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘
๐.๕(๒๐)
ศ๓๑๑๐๒ ศิลปศึกษา ๘
๐.๕(๒๐)
ง๓๑๑๐๒ การงานพื้นฐานอาชีพ ๘
๑.๐(๔๐)
อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๘
๑.๐(๔๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๖.๕ (๒๖๐)
อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
๑.๐(๔๐)
ค๓๐๒๐๒ ระบบจานวนจริง
๑.๕(๖๐)
ท๓๐๒๐๒ ประวัติวรรณคดี 1
๑.๐(๔๐)
ส๓๐๒๐๒ สุโขทัยมรดกโลก
๑.๐(๔๐)
สาระเพิ่มเติม
๒.๐(๘๐)

รายวิชา/กิจกรรม

รายวิชา/กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑. แนะแนว
๒. ชุมนุม
๓. กิจกรรมผู้บาเพ็่ประโยชน์

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐

๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น

๖๔๐

โครงสร้างหลักสูตร (ศิลป์คานวณ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๙
ค๓๐๑๐๓ คณิตศาสตร์ ๙
ว๓๐๑๔๑ ชีววิทยาพืน้ ฐาน
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๙
ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๙
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๙

ศ๓๒๑๐๑ ศิลปศึกษา ๙
ง๓๒๑๐๑ การงานพื้นฐานอาชีพ ๙

อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๙
รายวิชาเพิ่มเติม
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ค๓๐๒๐๕ เรขาคณิตวิเคราะห์
ค๓๐๒๐๔ ฟังก์ชัน
ท๓๐๒๐๓ ประวัติวรรณคดี 2
ส๓๐๒๐๓ ภูมศิ าสตร์กายภาพ
สาระเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑. แนะแนว
๒. ชุมนุม
๓. กิจกรรมผู้บาเพ็่ประโยชน์

๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น

ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
๘.๐(๓๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๖.๕ (๒๖๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๒.๐(๘๐)

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๔๐

เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
รายวิชาพืน้ ฐาน
๗.๕(๓๐๐)
ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑๐
๑.๐(๔๐)
ค๓๐๑๐๔ คณิตศาสตร์ ๑๐
๑.๐(๔๐)
ว๓๐๑๐๑ ฟิสิกส์พืน้ ฐาน
๒.๐(๘๐)
ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๑๐
๑.๐(๔๐)
ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๑๐
๐.๕(๒๐)
พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐
๐.๕(๒๐)
ศ๓๒๑๐๒ ศิลปศึกษา ๑๐
๐.๕(๒๐)
อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑๐
๑.๐(๔๐)
รายวิชา/กิจกรรม

รายวิชาเพิ่มเติม
อ๓๐๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ค๓๐๒๑๒ ลาดับอนันต์
ค๓๐๒๐๗ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ค๓๐๒๐๙ จานวนเชิงซ้อน
ค๓๐๒๐๖ ฟังก์ชันเอก์โพเนนเชียล

ท๓๐๒๐๔ วรรณคดีมรดก
ส๓๐๒๐๔ รัฐธรรมนู่ไทย
สาระเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑. แนะแนว
๒. ชุมนุม
๓. กิจกรรมผู้บาเพ็่ประโยชน์

๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น

๗.๐ (๒๘๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๕(๖๐)
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๔๐

โครงสร้างหลักสูตร (ศิลป์คานวณ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
รายวิชาพืน้ ฐาน
๕.๕(๒๒๐)
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑๑
๑.๐(๔๐)
ค๓๐๑๐๕ คณิตศาสตร์ ๑๑
๑.๐(๔๐)
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑๑
๑.๐(๔๐)
ส๓๓๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๑๑
๐.๕(๒๐)
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๑
๐.๕(๒๐)
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปศึกษา ๑๑
๐.๕(๒๐)
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๑
๑.๐(๔๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๙.๐ (๓๖๐)
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
๑.๐(๔๐)
ค๓๐๒๑๑ ความน่าจะเป็น
๑.๐(๔๐)
ค๓๐๒๑๓ แคลคูลัสเบือ้ งต้น
๑.๕(๖๐)
ท๓๐๒๐๕ หลักภาษาไทย
๑.๐(๔๐)
ส๓๐๒๐๕ การปกครองไทย
๑.๐(๔๐)
สาระเพิ่มเติม
๓.๕(๑๔๐)
รายวิชา/กิจกรรม

รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑๒
ค๓๐๑๐๖ คณิตศาสตร์ ๑๒
ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๑๒
ส๓๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๑๒
พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๒

ศ๓๓๑๐๒ ศิลปศึกษา ๑๒
อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑๒
รายวิชาเพิ่มเติม
อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ค๓๐๒๑๐ ทฤษฎีกราฟ
ค๓๐๒๑๔ ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน

ค๓๐๒๑๕ การวิเคราะห์ข้อมูล
ค๓๐๒๑๖ การแจกแจงปกติ
ท๓๐๒๐๖ วรรณกรรมท้องถิ่น
ส๓๐๒๐๖ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑. แนะแนว
๒. ชุมนุม
๓. กิจกรรมผู้บาเพ็่ประโยชน์

๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๔๐

สาระเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑. แนะแนว
๒. ชุมนุม
๓. กิจกรรมผู้บาเพ็่ประโยชน์

๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น

เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
๕.๕(๒๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๙.๐ (๓๖๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๑.๐(๔๐)
๓.๕(๑๔๐)
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๔๐

โครงสร้างหลักสูตร (ศิลป์ทั่วไป)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
รายวิชาพืน้ ฐาน
๗.๕(๓๐๐)
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๗
๑.๐(๔๐)
ค๓๐๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๗
๑.๐(๔๐)
ว๓๐๑๐๑ โลกและดาราศาสตร์
๑.๐(๔๐)
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๗
๑.๐(๔๐)
ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๗
๐.๕(๒๐)
พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๗
๐.๕(๒๐)
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปศึกษา ๗
๐.๕(๒๐)
ง๓๑๑๐๑ การงานพื้นฐานอาชีพ ๗
๑.๐(๔๐)
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๗
๑.๐(๔๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๖.๕ (๒๖๐)
อ๓๐๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
๑.๐(๔๐)
ท๓๐๒๐๑ การเขียน
๑.๐(๔๐)
ส๓๐๒๐๑ กฎหมายน่ารู้
๑.๐(๔๐)
สาระเพิ่มเติม
๓.๕(๑๔๐)
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๖๐
๑. แนะแนว
๒๐
๒. ชุมนุม
๒๐
๓. กิจกรรมผู้บาเพ็่ประโยชน์
๒๐
๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น
๖๒๐

เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
รายวิชาพืน้ ฐาน
๘.๐(๓๒๐)
ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๘
๑.๐(๔๐)
ค๓๐๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๘
๑.๐(๔๐)
ว๓๐๑๒๑ เคมีพืน้ ฐาน
๑.๕(๖๐)
ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๘
๑.๐(๔๐)
ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๘
๐.๕(๒๐)
พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘
๐.๕(๒๐)
ศ๓๑๑๐๒ ศิลปศึกษา ๘
๐.๕(๒๐)
ง๓๑๑๐๒ การงานพื้นฐานอาชีพ ๘
๑.๐(๔๐)
อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๘
๑.๐(๔๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๖.๕ (๒๖๐)
อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
๑.๐(๔๐)
ท๓๐๒๐๒ ประวัติวรรณคดี 1
๑.๕(๖๐)
ส๓๐๒๐๑ สุโขทัยมรดกโลก
๑.๐(๔๐)
สาระเพิ่มเติม
๓.๐(๑๒๐)
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๖๐
๑. แนะแนว
๒๐
๒. ชุมนุม
๒๐
๓. กิจกรรมผู้บาเพ็่ประโยชน์
๒๐
๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น
๖๒๐

รายวิชา/กิจกรรม

รายวิชา/กิจกรรม

โครงสร้างหลักสูตร (ศิลป์ทั่วไป)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
รายวิชาพืน้ ฐาน
๘.๐(๓๒๐)
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๙
๑.๐(๔๐)
ค๓๐๑๐๓ คณิตศาสตร์ ๙
๑.๐(๔๐)
ว๓๐๑๔๑ ชีววิทยาพืน้ ฐาน
๑.๕(๖๐)
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๙
๑.๐(๔๐)
ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๙
๐.๕(๒๐)
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๙
๐.๕(๒๐)
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปศึกษา ๙
๐.๕(๒๐)
ง๓๒๑๐๑ การงานพื้นฐานอาชีพ ๙
๑.๐(๔๐)
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๙
๑.๐(๔๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๖.๐ (๒๔๐)
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
๑.๐(๔๐)
ท๓๐๒๐๓ ประวัติวรรณคดี 2
๑.๐(๔๐)
ส๓๐๒๐๓ ภูมศิ าสตร์กายภาพ
๑.๐(๔๐)
สาระเพิ่มเติม
๓.๐(๑๒๐)
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๖๐
๑. แนะแนว
๒๐
๒. ชุมนุม
๒๐
๓. กิจกรรมผู้บาเพ็่ประโยชน์
๒๐
๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น
๖๔๐

เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
รายวิชาพืน้ ฐาน
๗.๕(๓๐๐)
ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑๐
๑.๐(๔๐)
ค๓๐๑๐๔ คณิตศาสตร์ ๑๐
๑.๐(๔๐)
ว๓๐๑๐๑ ฟิสิกส์พืน้ ฐาน
๒.๐(๘๐)
ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๑๐
๑.๐(๔๐)
ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๑๐
๐.๕(๒๐)
พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐
๐.๕(๒๐)
ศ๓๒๑๐๒ ศิลปศึกษา ๑๐
๐.๕(๒๐)
อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑๐
๑.๐(๔๐)

รายวิชา/กิจกรรม

รายวิชา/กิจกรรม

รายวิชาเพิ่มเติม
อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ท๓๐๒๐๔ วรรณคดีมรดก
ส๓๐๒๐๔ รัฐธรรมนู่ไทย
สาระเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑. แนะแนว
๒. ชุมนุม
๓. กิจกรรมผู้บาเพ็่ประโยชน์

๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น

๖.๐ (๒๔๐)
๑.๐(๔๐)
๐.๕(๒๐)
๑.๐(๔๐)
๓.๕(๑๔๐)
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๔๐

โครงสร้างหลักสูตร (ศิลป์ทั่วไป)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
รายวิชาพืน้ ฐาน
๕.๕(๒๒๐)
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑๑
๑.๐(๔๐)
ค๓๐๑๐๕ คณิตศาสตร์ ๑๑
๑.๐(๔๐)
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑๑
๑.๐(๔๐)
ส๓๓๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๑๑
๐.๕(๒๐)
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๑
๐.๕(๒๐)
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปศึกษา ๑๑
๐.๕(๒๐)
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๑
๑.๐(๔๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๙.๐ (๓๖๐)
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
๑.๐(๔๐)
ท๓๐๒๐๕ หลักภาษาไทย
๑.๐(๔๐)
ส๓๐๒๐๕ การปกครองไทย
๑.๐(๔๐)
สาระเพิ่มเติม
๕.๕(๒๒๐)
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๖๐
๑. แนะแนว
๒๐
๒. ชุมนุม
๒๐
๓. กิจกรรมผู้บาเพ็่ประโยชน์
๒๐
๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น
๖๒๐

เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน
๕.๕(๒๒๐)
ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑๒
๑.๐(๔๐)
ค๓๐๑๐๖ คณิตศาสตร์ ๑๒
๑.๐(๔๐)
ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๑๒
๑.๐(๔๐)
ส๓๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๑๒
๐.๕(๒๐)
พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๒
๐.๕(๒๐)
ศ๓๓๑๐๒ ศิลปศึกษา ๑๒
๐.๕(๒๐)
อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑๒
๑.๐(๔๐)
รายวิชาเพิ่มเติม
๙.๐ (๓๖๐)
อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
๑.๐(๔๐)
ท๓๐๒๐๖ วรรณกรรมท้องถิ่น
๑.๐(๔๐)
ส๓๐๒๐๖ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๑.๐(๔๐)
สาระเพิ่มเติม
๕.๕(๒๒๐)
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๖๐
๑. แนะแนว
๒๐
๒. ชุมนุม
๒๐
๓. กิจกรรมผู้บาเพ็่ประโยชน์
๒๐
๔. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาทั้งสิ้น
๖๒๐

รายวิชา/กิจกรรม

รายวิชา/กิจกรรม

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑) ห้องสมุดมีขนาด ๓๒๐ ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด ๖,๓๒๕ เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ Library ๒๐๐๐
จานวนนักเรียนที่ใช้หอ้ งสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๔๕๐ คน ต่อ วัน
คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๗ ของนักเรียนทั้งหมด

๒) ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน
๕ ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน
๓ ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จานวน
๑ ห้อง
ห้องปฏิบัติการดนตรี-นาฏศิลป์
จานวน
๑ ห้อง
ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม
จานวน
๑ ห้อง
ห้องปฏิบัติการคหกรรม
จานวน
๑ ห้อง
๓) คอมพิวเตอร์
จานวน ๙๙ เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๗๘ เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๗ เครื่อง
จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน
เฉลี่ย ๕๕๐ คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๗ ของนักเรียนทั้งหมด
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๑๔ เครื่อง
๔) แหล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้

๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ
๓. ห้องคอมพิวเตอร์
๔. ห้องศูนย์ปฏิบัติการของแต่ละกลุ่มสาระฯ
๕. สวนสมุนไพรไทย
๕.) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้

๑. ศูนย์ผ้าทอและภูมิปั่่าบ้านไร่
๒. อุทยานประวัตศิ าสตร์สุโขทัย
๓. เขตห้ามล่า ถ้าเจ้าราม
๔. สถานีตารวจ ต. บ้านไร่
๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไร่
๖. โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.สุโขทัย

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
๒๐๐
๒๐
๔๐
๔๐
๓๐

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
๑
๑
๑
๒

๑
๑

แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้

๗. สนามบินสุโขทัย
๘. อุทยานแห่งชาติภูหนิ ร่องกล้า
๙. อุทยานแห่งชาติรามคาแหง
๑๐. วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
๑๑. วัดนางพ่า จ. พิษณุโลก
๑๒. วัดราชบูรณะ
๑๓. วัดบ้านไร่
๑๔. ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๑๕. เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
๑๖. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาพิษณุโลก
๑๗. น้าตกแก่งซอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก
๑๘. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
๑๙. ไบเทค บางนา
๒๐. หาดทรายน้อย อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรขี ันธ์
๒๑. วัดห้วยมงคล อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
๒๒. ตลาดร้อยปี สามชุก สุพรรณบุรี
๒๓. มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๔

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๖) ปราช่์ชาวบ้าน/ภูมปิ ั่่าท้องถิ่น ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิ่มาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน
ในปีการศึกษาที่รายงาน
๖.๑ นายเดชา ชีวรัตน์
ให้ความรู้เรื่อง การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเปุา
สถิตกิ ารให้ความรูใ้ นโรงเรียนแห่งนี้ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๖.๒ นายวีระ ยิ้มรอด
ให้ความรู้เรื่อง การแสดงพื้นบ้านมังคละ
สถิตกิ ารให้ความรูใ้ นโรงเรียนแห่งนี้ จานวน ๑๐ ครั้ง/ปี
๖.๓ นางราตรี แจ่มศรี ให้ความรู้เรื่อง อาหารท้องถิ่นบ้านไร่
สถิตกิ ารให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน ๓ ครั้ง/ปี

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ผี ่านมา
๑๐.๑ ผลงานดีเด่น
ประเภท
สถานศึกษา

ผูบ้ ริหาร(ระบุช่อื )
นายมนตรี คงเจริ่

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
๑. โล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา
ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถาน
ศึกษาปกปูองกันยาเสพติดดีเด่น
ประจาปี ๒๕๕๕
๒. รางวัลชมเชยการประกวด “ขยาย
ความรูส้ ู้ภัยพิบัติสู่ชุมชน” โครงการ
Thailand Go Green ๒๕๕๕
๓. รางวัลเหรีย่ทอง ชนะเลิศอันดับ 1
ในการนาเสนอผลงานด้านการส่งเสริม
จิตสาธารณะ โครงการส่งเสริมการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การสานึก
ความเป็นไทยและวิถีชวี ิตตามหลัก
ปรัช่าของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. รางวัลเหรีย่ทอง ชนะเลิศ อันดับ 2
การนาเสนอผลงานด้านหลักปรัช่า
เศรษฐกิจพอเพียง
๕. รางวัลเหรีย่ทอง ชนะเลิศ อันดับ 3
การนาเสนอผลงานด้านสานึกดี/สานึกใน
ความเป็นไทย
๖. รางวัลเหรีย่เงิน ชนะเลิศอันดับ 4
การนาเสนอผลงานด้านการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมฯ
๗. โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดี
ประจาอาเภอ)

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะจากยาเสพติด
กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

คุรุสภาฯ

สพฐ. และบริษัทบางจากฯ
ประเทศไทย
สหวิทยาเขตพระแม่ย่า

สหวิทยาเขตพระแม่ย่า

สหวิทยาเขตพระแม่ย่า

สหวิทยาเขตพระแม่ย่า

สพฐ.

ประเภท
ครู(ระบุชื่อ)
๑. นางสุนันท์ ชลพิทักษ์

๒. นางอนันต์ บัวเพ็ง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
- ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับ
ปริ่่าโท สาขาการสอนภาษาไทย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ผูเ้ รียนมีจิตสาธารณะ
- ครูดีศรีสาโรง

๓. นางสุนันท์ ชลพิทักษ์
๔. น.ส.นาฎสินี ปิ่นรัตน์

- ทุนศึกษาต่อระดับปริ่่าโท
- ครูดีศรีสาโรง

๕. นางพิช่า งามสม
๖. น.ส.ดารารัตน์ รื่นรส
๗.น.ส.ปิ่าณี บูรณะชาต
๗. นายนิรุติ มีเกิด

- รางวัลหนึ่งแสนครูดี
- ได้รับวิทยฐานะครูชานา่
- ได้รับวิทยฐานะครูชานา่
- ครูดีศรีสาโรง

๘. นายไตรรงค์ กล่าบุตร

- ครูดีศรีสาโรง

๙. น.ส.จุฬาลักษณ์ เจริ่ศิลป์ - ครูดีศรีสาโรง
๑๐. นายนิวัฒน์ จันทร์จิตวิริยะ

๑๑. นางอัจฉรา ชานา่จิตร

- รางวัลหนึ่งแสนครูดี
- ครูดีศรีสาโรง

๑๒. นายจาลอง พรมเสน

- รางวัลหนึ่งแสนครูดี
- ครูดีศรีสาโรง

- รางวัลหนึ่งแสนครูดี
๑๓.นางจันทนา ธราพรสกุลวงศ์ - รางวัลหนึ่งแสนครูดี

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- กลุ่มโรงเรียนมัธยม จังหวัด
สุโขทัย
- สมาคมผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ครู อาเภอศรีสาโรง
- สพฐ.
- สมาคมผูป้ ระกอบอาชีพครู
ศรีสาโรง
-คุรุสภาฯ
- สพฐ.
- สพฐ.
- สมาคมผูป้ ระกอบอาชีพครู
ศรีสาโรง
- สมาคมผูป้ ระกอบอาชีพครู
ศรีสาโรง
- สมาคมผูป้ ระกอบอาชีพครู
ศรีสาโรง
-คุรุสภาฯ
- สมาคมผูป้ ระกอบอาชีพครู
ศรีสาโรง
-คุรุสภาฯ
- สมาคมผูป้ ระกอบอาชีพครู
ศรีสาโรง
-คุรุสภาฯ
- คุรุสภาฯ

ประเภท
นักเรียน(ระบุช่อื )
๑. ด.่. สาธิตา อินบุตร
๒. น.ส.นภารัตน์ ตุม้ แห

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
- ชนะเลิศ วาดรูป หัวข้อ “มหันตภัย
ของโลก”
-รางวัลเหรีย่ทองแดง “การทาหนังสือ
เล่มเล็ก”
๓. ด.่.ณัฐธิดา บุ่ทวี
-รางวัลเหรีย่ทองแดง “การทาหนังสือ
เล่มเล็ก”
๔. ด.่.สาฐิตา อินทรบุตร -รางวัลเหรีย่ทองแดง “การทาหนังสือ
เล่มเล็ก”

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ. พิษณุโลก
- สพฐ.
-สพฐ.
-สพฐ.

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จ
ชื่อ
วัตถุประสงค์/
ที่
งาน/โครงการ/
เปูาหมาย
กิจกรรม
๑. โครงการสถานศึกษา -เพื่อปูอง ปราม
ปกปูองกันยาเสพติด นักเรียนให้หา่ งไกล
ดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๕ ยาเสพติด
๒. Thailand Go Green
2555 โครงการ
“ขยายความรูส้ ู้ภัย
พิบัติสู่ชุมชน”

-เพื่อให้นักเรียนการ
เตรียมตัวกรณีที่มภี ัย
พิบัติจากธรรมชาติ
-เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักถึง
ความสาคั่ของการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

ตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

-ให้ความรู้เรื่องพิษ ภัย
ของยาเสพติด
-จัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด
-ให้ความรู้เรื่องสาเหตุ
ของภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา
-จัดกิจกรรมรณรงค์การ
ลดโลกร้อน
-จัดกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้ ๑ คน ๑ ต้นใน
โรงเรียนและบ้านของ
นักเรียน

-ร้อยละ ๙๕ ของ
นักเรียนไม่ขอ้ ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
ทุกประเภท
-ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนตระหนัก
ถึงผลของการ
กระทาของมนุษย์ที่
ส่งผลให้เกิดภาวะ
โลกร้อน
-ร้อยละ ๙๘ ของ
ครูและนักเรียน
ปลูกต้นไม้ใน
โรงเรียนและที่บ้าน

ชื่อ
วัตถุประสงค์/
ที่
งาน/โครงการ/
เปูาหมาย
กิจกรรม
๓. โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ -เพื่อให้นักเรียน
(โรงเรียนดีประจา
ตระหนักถึงความ
อาเภอ)
สาคั่ของผลสัมฤทธิ์
ของตนเองส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ในองค์รวม
ของโรงเรียน

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

ตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

-นักเรียนนาเสนอ
ผลสัมฤทธิ์ของแต่ละ
กลุ่มสาระด้วยตนเองโดย
ใช้กิจกรรมการนาเสนอที่
หลากหลาย

-โรงเรียนได้รับการ
รับรองเป็นต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน รุ่นที่
๓ (โรงเรียนดี
ประจาอาเภอ)

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีท่ผี ่านมา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

* ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้ ดี ....ตามผลประเมิน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านคุณภาพผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมี เจตคติที่ดตี อ่ อาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวจิ ารณ่าณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
และมีวิสัยทัศน์
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
มาตรฐานที่ ๘ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินตนเอง ผลการติดตาม ตรวจสอบ
ของสถานศึกษา *
โดยหน่วยงานต้นสังกัด *

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

พอใช้

พอใช้

พอใช้
พอใช้

พอใช้
พอใช้

ดี
พอใช้

ดี
พอใช้

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินตนเอง ผลการติดตาม ตรวจสอบ
ของสถานศึกษา *
โดยหน่วยงานต้นสังกัด *

ด้านการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับ
ชุมชนได้ดีและ มีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนอย่าง มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสาคั่
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา
และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบ
การบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษา
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคั่
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย
มาตรฐานทีส่ ถานศึกษาเพิ่มเติม

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

พอใช้

พอใช้

พอใช้

พอใช้

ดี

ดี

ดี

ดี

-

-

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับขัน้ พื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี
ดีมาก



ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี
และกีฬา
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวจิ ารณ่าณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์





มาตรฐานการศึกษาระดับขัน้ พื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี
ดีมาก





มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดตี อ่ อาชีพสุจริต

ด้านครู
มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสาคั่
ด้านผู้บริหาร
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเปูาหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคั่
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
มีส่อื การเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา










โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ.............. โดยมีค่าเฉลี่ย................
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง
กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก .......................................................................
๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑ ผูเ้ รียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ ดี
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒ ผูม้ ีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี
ดีมาก




การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี
ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓ ผูเ้ รียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง



ตัวบ่งชีท้ ี่ ๔ ผูเ้ รียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคั่
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรลุตามปรัช่า ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา





โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๗๕
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง
กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก .......................................................................










๑๔. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด
จุดเด่น

๑) นักเรียนเป็นผู้มคี ุณธรรม และมีคุณภาพ แสดงความสามารถของแต่ละตนอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ นาลักษณะเด่นของแต่ละบุคคลมาบูรณาการ สามารถจัดทีมดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้สาเร็จ
นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีทักษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติที่ดตี ่ออาชีพสุจริต นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี
๒) ครูเป็นผู้ใฝุรู้ใฝุเรียน สละเวลา อุทิศตน ฝึกฝนนักเรียนนอกเวลา อบรมสั่งสอนให้นักเรียน
เป็นผู้มสี ัมมาคารวะ มีความกตั่ญูต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของนักเรียนที่เป็นคนดี
มีคุณภาพ สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถทางานอย่างเป็นระบบ และสามารถแข่งขันด้าน
วิชาการ งานฝีมอื กีฬา กับสถานศึกษาภายนอกได้
๓) ผูบ้ ริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการ
บริหารงาน ทั้งงานบุคคล งานวิชาการ งานบริหารการศึกษา และงานชุมชนสัมพันธ์ เป็นที่ยอมรับของ
ผูร้ ่วมงานและชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา

๑) ควรพัฒนาด้านอาคาร ๓ ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งอยู่ในตาแหน่งอับ ไม่มลี มพัดผ่าน ควรวาง
แผนพัฒนาสภาพแวดล้อมของอาคาร และปรับสภาพภายในห้องเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
๒) พัฒนาครูให้มีความรูค้ วามสามารถทางวิชาการ และความเชี่ยวชา่ในวิชาชีพครู เพื่อ
พัฒนาตนเองให้เข้าสู่วิทยฐานะที่สูงขึน้
๓) ควรพัฒนาครูให้ปรับเปลี่ยนวิธีสอนของตนเองให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์เสมอ ใช้สื่อที่
หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอ้ ย่างสม่าเสมอ ครูควรส่งเสริมและสนับสนุนงานของหมู่คณะ และ
นาเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกันอยู่เสมอ
๔) ควรพัฒนาวิธีการ และให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ เป็นการส่งเสริมนักเรียนให้
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง
ข้อแสนอแนะ

สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการประหยัด ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้ทากิจกรรมโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมให้นักเรียน
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ โรงเรียนควรพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้เข้มแข็งมากขึ้นเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรอบด้านของโรงเรียนได้รับรู้ข่าวสาร ความก้าวหน้า ความสาเร็จของโรงเรียนอย่าง
ทั่วถึง

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง

๑) นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมให้ทาโครงงาน การทาผังความคิด การทางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มและการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรูต้ ่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้
ด้วยตนเองและเป็นระบบ โดยมีการสรุปความรูแ้ ละจดบันทึกอย่างต่อเนื่อง โดยครูมีการวัดผลประเมินเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
๒) สถานศึกษาและครูควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาโดย
การนาผลการประเมินหลังการสอนของครู รวมทั้งปั่หา อุปสรรคมาใช้ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ให้เหมาะสมกับบริบทและทองถิ่นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีการกาหนดวางแผนปฏิบัติการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
๓) ผูบ้ ริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและทุนจากแหล่งต่าง ๆ นอกเหนือ
จากงบประมาณของรัฐ และประสานงานกับสโมสรโรตารี่สวรรคโลก แหล่งเรียนรู้ภายใน เช่น ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เป็นสื่อและแหล่ง
เรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยมีการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งนามาพัฒนาและปรับปรุง
๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปัญหา

๑. ด้านอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนบางประเภทมีจานวนจากัด การจัดซือ้ เพิ่มต้องจัด
ตามงบประมาณที่ได้รับ คุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ได้ ซึ่งมีผลต่อการสร้างผลงานไม่ทันสมัยเท่าที่ควร และ
ส่งผลให้การจัดเวลาเรียนไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
๒. ครูมีจานวนไม่เพียงพอ ทาให้โรงเรียนต้องใช้เงินส่วนหนึ่งหมดไปกับการจ้าง ทาให้
งบประมาณสาหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลดลง
๓. ครูบางกลุ่มสาระฯ เช่น ครูอุตสาหกรรม โรงเรียนไม่มีครู อุตสาหกรรม ทาให้นักเรียน
ที่ตอ้ งการเรียนวิชาช่างต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างไฟฟูา หมดโอกาสเลือกวิชาที่ตนสนใจ
จุดเด่น

๑. ผูบ้ ริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่ง
ต่างๆ นอกเหนือจากงบประมาณของรัฐ และประสานงานกับสโมสรโรตารี่สวรรคโลก แหล่งเรียนรู้ภายใน
เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เป็นสื่อและ
แหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยมีการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งนามาพัฒนาและปรับปรุง
๒. ผูเ้ รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์มี
ความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นทาเป็น ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัช่า ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

๓. ผูบ้ ริหารมีความรูค้ วามเข้าใจในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ที่เที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งด้านการเงินและการพัสดุ ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้บทบาทกับครูและนักเรียนได้บริหารจัดการอย่างอิสระตามภารกิจที่
กาหนดในด้านการจัดการเรียนรู้ตามคู่มอื การปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด
สามารถเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรได้เป็นอย่างดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ถือปฏิบัติ
๔. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอน หรือวิชาครูตามที่คุรุสภากาหนด การประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู และการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ
ของครูทุกคนยังไม่มีการนาผลประเมินไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ
จุดที่ควรพัฒนา

๑) นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมให้ทาโครงงาน การทาผังความคิด การทางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มและการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรูต้ ่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ได้ดว้ ยตนเองและเป็นระบบ โดยมีการสรุปความรูแ้ ละจดบันทึกอย่างต่อเนื่อง โดยครูมีการวัดผลประเมิน
โครงการเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
๒) สถานศึกษาและครูควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาโดย
การนาผลการประเมินหลังการสอนของครู รวมทั้งปั่หาอุปสรรคมาใช้ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้
เหมาะสมกับบริบทและทองถิ่นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีการกาหนดวางแผนปฏิบัติการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ตอนที่ ๒
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
๑. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านด้านการ
บริหารแผนงานและประกันคุณภาพ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารกิจการนักเรียน ด้านการ
บริหารบริหารบุคคล ด้านการบริหารและบริหารทั่วไป ผูบ้ ริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร
แบบ SBM
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านไร่พทิ ยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายมนตรี คงเจริญ
คณะกรรมการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
นางสาวมารินทร์ กลิน่ เชตุ

ด้านการบริหาร
แผนงานและประกัน
คุณภาพ
นางพงษ์สุดา ภู่เจริ่

-งานแผนงานและ
ประกันคุณภาพ
-งานการเงินและ
บั่ชี
-งานพัสดุและ
สินทรัพย์

ด้านการบริหารวิชาการ
นายสมชาย เกตุขาว

-การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
-งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

-งานวัดผลและประเมินผล
การเรียน
-งานทะเบียนผลการเรียน
-งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และกิจกรรมโรงเรียน
-งานทะเบียน
-งานแนะแนวการศึกษา
-งานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

ด้านการบริหารงาน
กิจการนักเรียน
นายจรัล งามสม

ด้านการบริหารงาน
บุคคล
นายดารง ภู่เจริ่

ด้านการบริหารทั่วไป
นางสุนันท์ ชลพิทักษ์

-งานวินัยนักเรียน
-งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
-งานยาเสพติด/เอดส์/
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
-งานประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

-การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน,งานเลื่อนขั้น
เงินเดือน,การลา,การ
ดาเนินงานทางวินัยและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

-งานธุรการ
-งานบริการอาคาร

-งานชุมชนและภาคี
เครือข่าย
-งานประชาสัมพันธ์

-งานส่งเสริมพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

แผนภูมิ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

สถานที่และสภาพแวดล้อม

-งานโภชนาการ
-งานประปา/ไฟฟูา
โรงเรียน
-งานพยาบาล
-ส่วนระบบเครือข่าย
-ส่วนระบบเว็บไซต์ และ
สารสัมพันธ์
-งานโสตทัศนศึกษา
-งานห้องสมุด

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์

ระดมสรรพกาลังทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่นร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แลเทคโนโลยี พัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี มีปั่่า มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ ศึกษาต่อและดารงชีวติ อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย
และสากล
พันธกิจ

๑. ประสานงานกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อร่วมมือกันพัฒนาการศึกษา
๒. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ
ทักษะ สมรรถนะและเจตคติ ครบตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๓. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มุ่งเน้นวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนา
เทคโนโลยี มาจัดการศึกษา
๔. ดาเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานักเรียน
ให้เป็นคนดี มีปั่่า เป็นที่ยอมรับของสังคม
๕. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
๖. จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตามความสนใจ ความถนัดของนักเรียน และเพื่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
เป้าหมาย

๑. โรงเรียนได้รับการร่วมมือในการระดมสรรพกาลังจากภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น
ให้มสี ่วนร่วมในการบริหารจัดการ
๒. นักเรียนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีคุณสมบัติ คุณลักษณะ สมรรถนะ
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติ เต็มตามศักยภาพของนักเรียน
๓. นักเรียนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และทุก
กลุ่มสาระโดยการนาเทคโนโลยี มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
๔. นักเรียนทุกคน เป็นคนดี มีปั่่า เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น ชุมชน สังคม
๕. นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านสุขภาพกาย เช่นการกีฬา และสุขภาพจิตที่ดมี ีความสุข
๖. นักเรียนสามารถเลือกเรียนรูส้ าระวิชาตามที่ตนสนใจ ตามความถนัด เพื่อการประกอบ
อาชีพ เพื่อการศึกษาต่อและ/หรือเพื่อการดารงชีวติ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ใฝุเรียนรู้ คู่สังคม
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนน้อมนาปรัช่าเศรษฐกิจพอเพียง

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SCHOOL BESED MANAGEMENT)
๒. ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ PDCA ในการพัฒนางานทุกครั้ง
๓. ใช้หลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล Good Goverment)
๔. เน้นการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วมโดย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย
คณะกรรมการ และผูม้ ีสว่ นได้เสียเข้าร่วมกิจกรรม
๕. มีกระบวนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามสภาพจริง
๖. สร้างขวั่กาลังใจในการทางาน
๗. จัดทารายงานผลการพัฒนา
๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เต็มศักยภาพทุกด้าน
กลยุทธ์ที่ ๒
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร กระบวนการจัดการศึกษาและการวิจัย
กลยุทธ์ที่ ๓
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพองค์กร ครู บุคลากร สื่อนวัตกรรม ICT
กลยุทธ์ที่ ๔
ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ ๕
ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักช่วยเหลือและให้กาลังใจผูอ้ ื่น
๕. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เต็มศักยภาพทุกด้าน

โครงการ/
กิจกรรม
๑. โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มฐ.ที่ ๓ , ๕ , ๘
ระดับดีใน ๘ กลุ่มสาระ ร้อยละ ๗๐
๒. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับ
ชาติและระดับท้องถิ่นระดับดีในกลุ่ม
สาระที่มีการทดสอบ ร้อยละ ๓๐

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๓. นักเรียนสามารถสื่อความคิดผ่าน
การพูด เขียน หรือนาเสนอด้วยวิธี
ต่างๆ ได้ดี ร้อยละ ๗๐
๔. นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารได้ทั้งภาษา ไทยและภาษา
ต่างประเทศได้ดี ร้อยละ ๗๐
๕. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนา การเรียนรู้ได้ดี
ร้อยละ ๗๐

๒.โครงการส่งเสริม
สุขภาพ

มฐ.ที่ ๑ , ๙
๑. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และออกกาลังกายสม่าเสมอ
ร้อยละ ๘๐
๒. นักเรียนมีนาหนั
้ ก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐
๓. นักเรียนปูองกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัตเิ หตุ และ
ปั่หาทางเพศ ร้อยละ ๘๐
๔. นักเรียนมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และให้
เกียรติผู้อื่น ร้อยละ ๘๐
๕.นักเรียนมีความร่าเริงแจ่มใส มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดตี อ่ เพื่อน ครู และ
ผู้อื่น ร้อยละ ๘๐
๖.โรงเรียนมีการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
และบุคลากรร้อยละ ๘๐

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๓.โครงการส่งเสริม
ศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา

๑.นักเรียนมีความสนใจและร่วม
มฐ.ที่ ๑ , ๑๐
กิจกรรมด้านศิลปะ หรือชื่นชม ร่วม
กิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ
ร้อยละ ๘๕
๒.นักเรียนมีความสนใจและร่วม
กิจกรรมด้านดนตรี หรือชื่นชม ร่วม
กิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี/
นาฏศิลป์ ร้อยละ ๘๕
๓.นักเรียนมีความสนใจ หรือชื่นชม
เข้าร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้าน
กีฬา/นันทนาการ ร้อยละ ๘๐
๔. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/
นันทนาการ ร้อยละ ๘๐

๔.โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

๑. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม มฐ.ที่ ๑๐ , ๑๔ , ๑๕
ความเป็นประชาธิปไตย ร้อยละ ๘๐

๕.โครงการพัฒนา
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

๑.โรงเรียนมีการจัดและพัฒนาระบบ มฐ.ที่ ๑๐
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและ
ทั่วถึง ร้อยละ ๑๐๐
๒. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
และตอบสนองความสามารถทาง
วิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐
๓. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
และตอบสนองความสามารถพิเศษ
และความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ ร้อยละ ๘๐
4.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมที่ดงี าม ร้อยละ ๘๐

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้
มฐ.ที่ ๔ , ๗

๖.โครงการพัฒนา
ทักษะการคิด
วิเคราะห์ของ
นักเรียน

๑. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิด
อย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบองค์
รวม ร้อยละ ๗๐
๒. นักเรียนสามารถคาดการณ์
กาหนดเปูาหมาย และแนวทางการ
ตัดสินใจได้ ร้อยละ ๘๐
๓. นักเรียนประเมินและเลือกแนว
ทางการตัดสินใจ และแก้ไขปั่หา
อย่างมีสติ ร้อยละ ๘๐
๔. นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมี
จินตนาการ ๘๐

๗.โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย

๑. นักเรียนเป็นผู้มมี ารยาทและปฏิบัติ มฐ.ที่ ๒ , ๑๔ , ๑๕
ตนตามวัฒนธรรมไทย ภูมิใจในความ
เป็นไทย เห็นคุณค่าภูมปิ ั่่าไทย
และนิยมไทย ร้อยละ ๘๐
๒. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสืบสาน
และสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมปิ ั่่าไทย ร้อยละ ๘๐

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร กระบวนการจัดการศึกษาและการวิจัย
เป้าหมาย
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๑. โครงการพัฒนา
และให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีแหล่ง
เรียนรูแ้ ละภูมิ
ปั่่าท้องถิ่น

๑. นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จาก มฐ.ที่ ๓ , ๗ , ๑๑ , ๑๓
แหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ ได้ ทัง้ ในและนอก
สถานศึกษา ร้อยละ ๘๐
๒.โรงเรียนมีการนาแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปั่่าท้องถิ่นมาใช้ในการเรียน
การสอน ร้อยละ ๘๐
๓.โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร
ห้องสมุด พื้นที่สเี ขียว และสิ่งอานวย
ความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี ร้อยละ ๘๐
๔.โรงเรียนมีการจัดและใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
๕.โรงเรียนมีการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปั่่าในท้องถิ่น ร้อยละ ๘๐
๖.โรงเรียนสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้
ภูมิปั่่าและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดทาหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา ร้อยละ ๘๐

๒. โครงการพัฒนา

๑.โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถิ่นร้อยละ ๙๐
๒.โรงเรียนมีรายวิชา/กิจกรรมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน
ตามความสนใจ ร้อยละ ๘๐
๓.โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูจัดทา
แผน การเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
ถนัดและความสามารถของผู้เรียน
ร้อยละ ๙๐

หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้

มฐ.ที่ ๗

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๔.โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่อ
อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๐

๕.โรงเรียนมีการจัดระบบการบันทึก
การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูล
ของผู้เรียน ร้อยละ ๙๐

๓. โครงการนา
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
เรียนรู้

๑. นักเรียนเรียน สนใจและกระตือ
รือร้นในการทางาน ร้อย ๘๐
๒. มีทักษะในการจัดการและทางาน
ให้สาเร็จ
๓. นักเรียนเรียน ทางานจนสาเร็จ
และภูมใิ จในผลงาน ร้อยละ ๘๐
๔. นักเรียนเพียรพยามยาม ขยัน
อดทน ละเอียดรอบคอบในการ
ทางาน ร้อยละ ๘๐
๕. นักเรียนทางานอย่างมีความสุข
พัฒนางานและภูมใิ จในผลงานของ
ตนเอง ร้อยละ ๘๐
๖. นักเรียน มีความรู้สกึ ที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนสนใจร้อยละ ๘๐

มฐ.ที่ ๓ , ๔

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพองค์กร ครู บุคลากร สื่อนวัตกรรม ICT

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๑.โครงการพัฒนา
ครูสู่มาตรฐาน

๑. ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และ
มฐ.ที่ ๗ , ๘, ๑๓
ปฏิบัตติ นตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ร้อยละ ๘๐
๒. ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดกี ับนักเรียน
ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ ๘๐
๓.ครูมีความมุง่ มั่นและอุทิศตนในการ
สอนและพัฒนานักเรียน ร้อยละ ๘๐
๔.ครูมีการแสวงหาความรู้และ
เทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความ
คิดเห็น ใจกว้าง และยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ร้อยละ ๘๐
๕.ครูจบการศึกษาระดับปริ่่าตรี
ทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึน้ ไป
ร้อยละ ๙๕
๖.ครูสอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือ
ตรงตาม ความถนัด ร้อยละ ๘๐
๗.ครูมีจานวนพอเพียง (หมายรวมทั้ง
ครูและบุคลากรสนับสนุน) ร้อยละ๘๐
๘.โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง ร้อยละ ๘๐

๒.โครงการนิเทศ
ภายใน

๑. ครูมีความรู้ความเข้าใจเปูาหมาย
การจัดการศึกษาและหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ ๙๐
๒. ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของ
นักเรียนและเข้าใจนักเรียนเป็น
รายบุคคล ร้อยละ ๙๕
๓. ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคั่
ร้อยละ ๙๐

มฐ.ที่ ๗ , ๘

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๔. ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองและ
นักเรียนร้อยละ ๘๐
๕. ครูมีการประเมินผลการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้
ของนักเรียน และอิงพัฒนาการของ
นักเรียน ร้อยละ ๘๐
๖. ครูมีการนาผลการประเมินมาปรับ
เปลี่ยนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ
ร้อยละ ๘๐
๗. ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้และนาผลไปพัฒนานักเรียน
ร้อยละ ๘๐
๘.โรงเรียนมีระบบการนิเทศการสอน
และนาผลไปปรับปรุงการสอนอย่าง
สม่าเสมอ ร้อยละ ๘๐

๓.โครงการพัฒนา
ผู้บริหาร

๑. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัตติ นตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ร้อยละ ๘๕
๒. ผู้บริหารมีความคิดริเริ่ม มี
วิสัยทัศน์ และเป็นผู้นาทางวิชาการ
ร้อยละ ๘๕
๓. ผู้บริหารมีความสามารถในการ
บริหารงานวิชาการและการจัดการ
ร้อยละ ๘๕
๔. ผู้บริหารมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕

มฐ.ที่ ๑๓ , ๑๕

โครงการ/
กิจกรรม
๔.โครงการพัฒนา
ระบบบริหารและ
สารสนเทศ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑.โรงเรียนมีการจัดองค์กร
โครงสร้าง และระบบบริหารงานที่มี
ความคล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มฐ.ที่ ๑๓

เหมาะสมตามสถานการณ์ ร้อยละ ๘๐

๒.โรงเรียนมีการจัดข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งาน ร้อยละ ๘๐

๕.โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน

๑.โรงเรียนมีการจัดองค์กร โครงสร้าง มฐ.ที่ ๑๒
และระบบบริหารงานที่มีความ
คล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ ร้อยละ ๘๐

๒.โรงเรียนมีการจัดข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งาน ร้อยละ ๘๐
๓.โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละ ๘๐
๔.ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ผลการ บริหารงานและพัฒนา
นักเรียนร้อยละ ๘๐

๖.โครงการบริหาร
และจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน

๑.โรงเรียนมีการกระจายอานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา ร้อยละ๘๐

๒.โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธ์
และใช้หลักการมีสว่ นร่วม ร้อยละ ๘๐

๓.โรงเรียนมีคณะกรรมการสถาน
ศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา ร้อยละ๘๐

๔.โรงเรียนมีการบริหารงานมุง่
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ ๘๐
๕.โรงเรียนมีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล ร้อยละ ๘๐

มฐ.ที่ ๙

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน

โครงการ/
กิจกรรม
๑.โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๑.นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
มฐ.ที่ ๒ , ๑๑
และตระหนักผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๘๐
๒. นักเรียนเข้าร่วมหรือมีสว่ นร่วม
กิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ร้อยละ ๘๐

๓.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม
ร้อยละ ๘๐

๒.โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา

๑.โรงเรียนมีการเชื่อมโยงและ
มฐ.ที่ ๑๓
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปั่่าในท้องถิ่น ร้อยละ ๘๐
๒.โรงเรียนสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้
ภูมิปั่่าและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดทาหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา ร้อยละ ๘๐
๓.โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวง
หาความรูแ้ ละบริการชุมชน ร้อยละ ๘๐

๔.โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษามีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ว่ มกัน ร้อยละ ๘๐

๕.โครงการพัฒนา
ห้องสมุด

๑. นักเรียนมีนสิ ัยรักการอ่าน การ
เขียน การฟัง รูจ้ ักตัง้ คาถามเพือ่ หา
เหตุผล ร้อยละ ๘๐
๒. นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จาก
ห้องสมุดและเข้าใช้ห้องสมุด ร้อยละ ๘๐

๓. โรงเรียนมีห้องสมุด และสิ่งอานวย
ความสะดวก พอเพียงและอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี ร้อยละ ๘๐

มฐ.ที่ ๓ , ๑๑ , ๑๓ , ๑๔

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักช่วยเหลือและให้กาลังใจผูอ้ ื่น
เป้าหมาย
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

๑.โครงการเสริม
บุ่หนุนนา
คุณธรรมประจา
สัปดาห์

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๑.นักเรียน มีวินัย มีความรับผิดชอบ มฐ.ที่ ๒ , ๑๔ , ๑๕
ปฏิบัตติ ามข้อตกลงร่วมกันและตาม
หลักธรรมเบือ้ งต้นของศาสนาที่ตน
นับถือร้อยละ ๘๐
๒. นักเรียน มีความซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละ ๘๐
๓. นักเรียนมีความกตั่ญูกตเวที
ร้อยละ ๘๐
๔. นักเรียนมีความเมตตากรุณา มี
ความรู้สกึ ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวมร้อยละ ๘๐
๕. นักเรียนมีความประหยัด รูจ้ ักใช้
และรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
และรู้จักใช้ทรัพย์ส่งิ ของส่วนตัวและ
ส่วนรวมอย่างคุ้มค่าร้อยละ ๘๐

ตอนที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
 ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เต็มศักยภาพทุกด้าน
โครงการ/
กิจกรรม
…………………………
……………………
…………………………
…………………….……
………………………

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเรจ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

……………………………………………………………
……………………………………………….……………
……………………………………………………………
……………………………………………….……………
………………………………………………….…………

…………………………………………….…………………
……………………………………………….………………
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
………………………………………………………………

…………………………….………………………………………
……………………………………………….……………………
…………………………………….………………………………
……………………………………………….……………………
……………………………………………………………………

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร กระบวนการจัดการศึกษาและการวิจัย
โครงการ/
กิจกรรม
…………………………
……………………
…………………………
…………………….……
………………………

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเรจ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

……………………………………………………………
……………………………………………….……………
……………………………………………………………
……………………………………………….……………
………………………………………………….…………

…………………………………………….…………………
……………………………………………….………………
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
………………………………………………………………

…………………………….………………………………………
……………………………………………….……………………
…………………………………….………………………………
……………………………………………….……………………
……………………………………………………………………

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพองค์กร ครู บุคลากร สื่อนวัตกรรม ICT
โครงการ/
กิจกรรม
…………………………
……………………
…………………………
…………………….……
………………………

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเรจ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

……………………………………………………………
……………………………………………….……………
……………………………………………………………
……………………………………………….……………
………………………………………………….…………

…………………………………………….…………………
……………………………………………….………………
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
………………………………………………………………

…………………………….………………………………………
……………………………………………….……………………
…………………………………….………………………………
……………………………………………….……………………
……………………………………………………………………

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน
โครงการ/
กิจกรรม
…………………………
……………………
…………………………
…………………….……
………………………

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเรจ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

……………………………………………………………
……………………………………………….……………
……………………………………………………………
……………………………………………….……………
………………………………………………….…………

…………………………………………….…………………
……………………………………………….………………
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
………………………………………………………………

…………………………….………………………………………
……………………………………………….……………………
…………………………………….………………………………
……………………………………………….……………………
……………………………………………………………………

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักช่วยเหลือและให้กาลังใจผู้อ่นื
โครงการ/
กิจกรรม
…………………………
……………………
…………………………
…………………….……
………………………

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเรจ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

……………………………………………………………
……………………………………………….……………
……………………………………………………………
……………………………………………….……………
………………………………………………….…………

…………………………………………….…………………
……………………………………………….………………
…………………………………………………….…………
……………………………………………….………………
………………………………………………………………

…………………………….………………………………………
……………………………………………….……………………
…………………………………….………………………………
……………………………………………….……………………
……………………………………………………………………

 ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเรจ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

……………………………………………………….
……………………………………….………………
…………………………………..……………………
……………………………………………….………
…………………………………………………………

……………………………….……………………
……………………………………………….……
…………………………………………………….
……………………………………………….……
………………………………………………………

……………………….……………………
……………………………………………
….…………………………………………
……………………………………………
….…………………………………………

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

๑. โครงการ To be
Number one
๒. โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

๒. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ที่

ตัวบ่งชี้

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
กาลังกายสม่าเสมอ
๑.๒ มีนาหนั
้ ก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๓ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัยอุบัตเิ หตุและปั่หาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดแี ละให้เกียรติผู้อื่น
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
๔
๕
๕

๕
๕
๕

๔.๗๒
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
- โครงการอาหารกลางวัน
- กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
- โครงการกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด
- โครงการกีฬาภายนอก
- กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
- กิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษาและ
พลศึกษา
- โครงการณรงค์ปูองกันยาเสพติด
- กิจกรรมวันเอดส์โลก
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- กิจกรรมรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก
และโรคติดต่อต่างๆ
- กิจกรรมวันสาคั่

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) และ
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๕ และจัดทาคู่มอื วิเคราะห์มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ตลอดจนดาเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน
กิจกรรมตรวจสุขภาพ โครงการกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด โครงการกีฬาภายนอก กิจกรรมวันงดสูบ
บุหรี่โลก กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ กิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา โครงการ
ณรงค์ปูองกันยาเสพติด กิจกรรมวันเอดส์โลก โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมรณรงค์
ปูองกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ กิจกรรมวันสาคั่
๒. ผลการพัฒนา
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รียนมีสุขภาวะที่ดแี ละมีสุนทรียภาพมีผลการพัฒนา
ดังนี้
๑. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ ร้อยละ ๘๕.๒๗
๒. มีน้าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๓.๐๒
๓. ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุ และปั่หาทางเพศ ร้อยละ ๘๙.๙๒
๔. เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ ๙๓.๐๒
๕. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู้ ื่น ร้อยละ ๑๐๐
๖. สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ ร้อยละ ๑๐๐
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจะดาเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติ
การประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และจัดทาแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และแนวทางการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน โดยจัดทาโครงการตามมาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้มีผมู้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง (นักเรียน ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กรชุมชน องค์การ
บริหารส่วนตาบล บริษัทห้างร้านเอกชน) เข้ามามีส่วนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้ รียน
เป็นสาคั่ เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ที่

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตั่ญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม

๕
๕

เฉลี่ย

๔.๗๘

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ดีเยี่ยม

๕
๕

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมวันสาคั่ทางศาสนา
- กิจกรรมประชุมวันสุดสัปดาห์
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- บันทึกความดี , กิจกรรมบาเพ็่ประโยชน์ต่อสังคม
- กิจกรรมวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
- กิจกรรมวันปิยมหาราช
- การประเมินคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
- โครงการพัฒนาห้องสมุด , กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
- โครงการแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง , กิจกรรมขวดคืนทุน
- โครงการบาเพ็่ประโยชน์, กิจกรรม Big Cleaning Day
- กิจกรรมเกษตรชีวภาพ
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
- กิจกรรมกลุม่ สี , กิจกรรม ๑ บ้าน ๑ ต้นไม้
- กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์รักความเป็นไทย
- โครงการบ้านไร่พิทฯจิตอาสาพัฒนาชุมชน
- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
- ค่านิยมและสร้างสานึกความเป็นไทย
-โครงการภูมิพลังสภานักเรียน
- กิจกรรมวันไหว้ครู , กิจกรรมชุมนุม
- กิจกรรมวันคริสต์มาส , กิจกรรมวันขึน้ ปีใหม่
- โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕-๒๕๕๗)
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๕ แผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา แผนยกระดับคุณภาพ คู่มือ
วิเคราะห์มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระบบประกันคุณภาพภายใน และดาเนินงานตาม
โครงการคุณธรรมจริยธรรม โครงการประกวดมารยาทไทย โครงการวันสาคั่ โครงการพัฒนาห้องสมุด
โครงการแหล่งเรียนรู้ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมจิตอาสา อย่างต่อเนื่องตลอดปี ผู้เรียนทุกคน ครู ผู้ปกครอง มีความรับผิดชอบ เข้าร่วมกิจกรรม
และการดาเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์

๒. ผลการพัฒนา
๑. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ ๙๗.๖๗ ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม
๒. เอือ้ อาทรผู้อื่นและกตั่ญูกตเวทีตอ่ ผูม้ ีพระคุณร้อยละ ๙๓.๐๒ ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม
๓. ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างร้อยละ ๙๖.๑๒ ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม
๔. ตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร้อยละ ๙๔.๕๗ ระดับคุณภาพ ๕
ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจะดาเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕-๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ๒๕๕๖ และจัดทาโครงการตามมาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (นักเรียน, ครู, ผูป้ กครอง, กรรมการสถานศึกษา, องค์กรชุมชน, อบต.,
บริษัทห้างร้านเอกชน) เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดผูเ้ รียนเป็นสาคั่ เพื่อ
สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ที่

ตัวบ่งชี้

๓.๑ มีนสิ ัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ รอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
และตัง้ คาถามเพือ่ ค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
นาเสนอผลงาน
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
๔

๔

๕
๕
๔
ดีมาก

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
-โครงการส่งเสริมการอ่าน , กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมห้องสมุด , กิจกรรมชุมนุม
- กิจกรรมการเรียนรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
-โครงการเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก
-โครงการศึกษานอกสถานที่
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัตศิ าสตร์
สุโขทัย
-กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
-กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติภูกระดึง
-กิจกรรมศึกษาแหล่งประวัตศิ าสตร์พิษณุโลก
- กิจรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการ
- กิจกรรมวิชาการ , กิจกรรมภาษอังกฤษ
-โครงการวันสาคั่
-โครงการส่งเสริมการอ่าน

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๕ คู่มอื วิเคราะห์มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านไร่
พิทยาคม ตลอดจนดาเนินงานตามโครงการโครงการส่งเสริมการอ่าน, โครงการเรียนรู้จากวิทยากรผ่าน
นอก, โครงการศึกษานอกสถานที่, โครงการวันสาคั่, โครงการส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรมรักการอ่าน,
กิจกรรมห้องสมุดกิจกรรมชุมนุม, กิจกรรมการเรียนรู้จากเทคโนโลยี สารสนเทศ, กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี, กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์,
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติภูกระดึง, กิจกรรมศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์พิษณุโลก, กิจรรมการ
เรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการ, กิจกรรมวิชาการ, กิจกรรมภาษอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดปี
ผูเ้ รียนทุกคน ครู ผู้ปกครอง มีความรับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรม และดาเนินกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์
๒. ผลการพัฒนา
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้ ้วยตนเองรักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๑. มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรูด้ ้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ
รอบตัว ร้อยละ ๗๗.๕๒ ระดับคุณภาพดีมาก
๒. มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติม
ร้อยละ ๘๘.๓๗ ระดับคุณภาพดีมาก
๓. เรียนรู้รว่ มกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูร้ ะหว่างกันร้อยละ ๙๓.๐๒
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
๔. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูแ้ ละนาเสนอผลงานร้อยละ ๙๓.๐๒ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจะดาเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕-๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ๒๕๕๖ และจัดทาแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนดาเนินงานตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทาโครงการส่งเสริมการอ่าน, โครงการศึกษานอก
สถานที่, โครงการวันสาคั่, โครงการส่งเสริมการอ่านที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยให้ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้อง (นักเรียน
,ครู,ผูป้ กครอง,กรรมการสถานศึกษา,องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่) เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคั่เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ป่
ั หาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
ที่

ตัวบ่งชี้

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และ
ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง
๔.๒ นาเสนอวิธีคดิ วิธีแก้ปั่หาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง
๔.๓ กาหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปั่หาโดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
๕

๕
๓
๔

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- กิจกรรมประกวดผลงานทางวิชาการในวันสาคั่
ต่างๆ
- กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
- กิจกรรมอ่านแล้วจานามาเขียน
- กิจกรรมบูรณาการ(โครงงาน)
- การจัดทารายงานในรายวิชาต่างๆ
- กิจกรรมนาเสนอผลงานโดยใช้ส่อื เทคโนโลยี
- กิจกรรมจัดปูายนิเทศในวันสาคั่ต่างๆ

๔
ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๕ และจัดทาคู่มอื วิเคราะห์มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพระบบประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ตลอดจนดาเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดปี ผูเ้ รียน
ทุกคน ครู ผูป้ กครอง มีความรับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรม และดาเนินกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์
๒. ผลการพัฒนา
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานที่ ๔ ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิด
สร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปั่หาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
๑. ผูเ้ รียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังและดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเองได้ร้อยละ ๙๓.๗๒ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
๒. ผูเ้ รียนนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปั่หาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเองได้รอ้ ยละ ๘๙.๙๒
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
๓. ผูเ้ รียนกาหนดเปูาหมาย คาดการณ์ตัดสินใจแก้ปั่หาโดยมีเหตุผลประกอบได้รอ้ ยละ
๗๔.๔๒ ระดับคุณภาพดี
๔. ผูเ้ รียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมใิ จได้รอ้ ยละ
๘๕.๒๗ ระดับคุณภาพดีมาก

๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจะดาเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕-๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ๒๕๕๖ และจัดทาแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนดาเนินงานตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานที่ ๔ ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินแก้ปั่หาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสมเหตุสมผล โดยให้ผมู้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง (นักเรียน, ครู, ผู้ปกครอง, กรรมการสถานศึกษา,
องค์กรชุมชน, องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่ เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมโดยยึดผูเ้ รียนเป็น
สาคั่เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
ที่

ตัวบ่งชี้

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคั่ตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

ระดับคุณภาพ
๓
๕
๕
๑
๔
ดีมาก

-

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
กิจกรรมวันสุนทรภู่ , กิจกรรมจิตอาสา
โครงการรักการอ่าน , การทาสมุดเล่มเล็ก
กิจกรรมการประกวดเรียงความ
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
การสอนซ่อมเสริม , กิจกรรมติวเตอร์
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมส่งเสริมคณิตคิดเร็ว
กิจกรรมส่งเสริมการท่องสูตรคูณย้อนกลับ
กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ , กิจกรรม A-MAT
กิจกรรมแข่งขันทอสอบคณิตศาสตร์
โครงการศึกษานอกสถานที่
กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคา
กิจกรรมสมุดคาศัพท์ , กิจกรรมท่องคาศัพท์
กิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมวันสาคั่ทางพุทธศาสนา
กิจกรรมประกวดวาดภาพในวันสาคั่
กิจกรรมประกวดมหกรรมทางวิชาการ

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) แผน
ปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๕ แผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา
คู่มอื วิเคราะห์มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านไร่
พิทยาคม ตลอดจนดาเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โครงการรักการอ่าน
โครงการศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมการประกวดเรียงความ การทาสมุดเล่มเล็ก
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน การสอนซ่อมเสริมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมส่งเสริม
คณิตคิดเร็ว กิจกรรมส่งเสริมการท่องสูตรคูณย้อนกลับกิจกรรมติวเตอร์ กิจกรรมคลินกิ คณิตศาสตร์
กิจกรรม A-MAT กิจกรรมแข่งขันทอสอบคณิตศาสตร์ กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคา กิจกรรมสมุด
คาศัพท์ กิจกรรมท่องคาศัพท์ กิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมวันสาคั่ทางพุทธศาสนา
กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมประกวดวาดภาพในวันสาคั่ กิจกรรมประกวดมหกรรมทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปี ผูเ้ รียนทุกคน ครู ผูป้ กครอง มีความรับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรม และดาเนินกิจกรรมบรรลุ
วัตถุประสงค์
๒. ผลการพัฒนา
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรมีผลการ
พัฒนาดังนี้
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี
คะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๕ ระดับคุณภาพดี
๒. ผลการประเมินสมรรถนะสาคั่ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๑
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
๓. ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๑
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
๔. ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๖ ระดับคุณภาพปรับปรุง
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจะดาเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕-๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ๒๕๕๖ และจัดทาโครงการแผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา แผนยกระดับคุณภาพ
การศึกษา คู่มอื วิเคราะห์มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระบบประกันคุณภาพภายใน ตลอดจน
ดาเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทาโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โครงการรักการอ่าน โครงการศึกษานอกสถานที่ กิจกรรม
วันสุนทรภู่ กิจกรรมการประกวดเรียงความ การทาสมุดเล่มเล็ก การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
การสอนซ่อมเสริมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมส่งเสริมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมส่งเสริมการท่อง
สูตรคูณย้อนกลับกิจกรรมติวเตอร์ กิจกรรมคลินกิ คณิตศาสตร์ กิจกรรม A-MAT กิจกรรมแข่งขันทอ

สอบคณิตศาสตร์ กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคา กิจกรรมสมุดคาศัพท์ กิจกรรมท่องคาศัพท์ กิจกรรม
กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมวันสาคั่ทางพุทธศาสนา กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมประกวด
วาดภาพในวันสาคั่ กิจกรรมประกวดมหกรรมทางวิชาการ โดยให้ผทู้ ี่มสี ่วนเกี่ยวข้อง (นักเรียน,ครู,
ผูป้ กครอง,กรรมการสถานศึกษา) เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็น
สาคั่ เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางานรักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดตี อ่ อาชีพสุจริต
ที่

ตัวบ่งชี้

๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการจน
สาเร็จ
๖.๒ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมใิ จในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๖.๔ มีความรู้สกึ ที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
๓
๓

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
- แผนจัดการเรียนรู้
- โครงการส่งเสริมดนตรี – นาฏศิลป์ ศิลปะพืน้ บ้าน
(มังคละ)

๓
๓
๓
ดี

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๕ แผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา คู่มอื วิเคราะห์มาตรฐานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาระบบประกันคุณภาพภายใน และดาเนินงานตามแผนจัดการเรียนรู้และผลการ
จัดการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมดนตรี – นาฏศิลป์ ศิลปะพืน้ บ้าน (มังคละ)
๒. ผลการพัฒนา
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานที่ ๖ ผูเ้ รียนมีทักษะในการทางานรักการทางานสามารถทางาน
ร่วมกับผูอ้ ื่นได้และมีเจตคติที่ดตี ่ออาชีพสุจริต มีผลการพัฒนาดังนี้
๑. วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพดี
๒. ทางานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมใิ จในผลงานของตนเอง ร้อยละ ๑๐๐ ระดับ
คุณภาพดี
๓. ทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพดี
๔. มีความรู้สกึ ที่ดตี ่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ร้อยละ ๑๐๐
ระดับคุณภาพดี

๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจะดาเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติ
การประจาปี ๒๕๕๖ และจัดทาแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาและแนวทางการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในโดยจัดทาโครงการตามมาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางานรักการทางานสามารถ
ทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้และมีเจตคติที่ดีตอ่ อาชีพสุจริต อย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (นักเรียน ครู
ผูป้ กครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กรชุมชน อบต. บริษัท ห้าง ร้านเอกชน) เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคั่ เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ที่
๗.๑

ตัวบ่งชี้

ครูมีการกาหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ทักษะ กระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น รายบุคคล
และใช้ข้อ มูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบ
สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
พัฒนาการทางสติปั่่า
๗.๔ ครูใช้ส่อื และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการนาบริบทและภูมปิ ั่่าของ
ท้องถิ่นมาบูรณการในการจัดการเรียนรู้
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที
หลากหลาย
๗.๖ ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไข
ปั่หาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
๗.๗ ครู มี ก ารศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ
ใช้ผลในการปรับการสอน

ระดับคุณภาพ

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
- หลักสูตรสถานศึกษา
- เอกสารประกอบหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กาหนดการสอน และหน่วยการเรียนรู้
- แผนการจัดการเรียนรู้
- แบบวิเคราะห์ขอ้ มูลรายบุคคล
- รายงานการเยี่ยมบ้าน
- แผนการจัดการเรียนรู้
- แบบประเมิน SDQ/EQ
- ข้อมูลการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล
-วิจัยในชัน้ เรียน
- บันทึกการสอนซ่อมเสริม
- แบบสรุปกิจกรรม/โครงการ
- แบบบันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์
- แบบบันทึกการใช้ห้องสื่อ
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กองทุน กยศ. และทุนการศึกษา
- บันทึกการศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนา
- รายงานผลการปฏิบัตหิ น้าที่
- ผลการประเมินตามมาตรฐานตาแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะ

ที่

ตัวบ่งชี้

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

๕
๕

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
- ทะเบียนประวัติ
- แฟูมสะสมงานครู
- เกียรติบัตร รางวัล โล่
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๕
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕-๒๕๕๗)
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๕, แผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา, คู่มือกิจกรรมมาตรฐานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา , ระบบประกันคุณภาพภายใน , และดาเนินงานตามโครงการมีการจัดทาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปี ผูเ้ รียนทุกคน ครู ผูป้ กครองนักเรียน มีความรับผิดชอบ เข้าร่วมกิจกรรมและดาเนิน
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์
๒. ผลการพัฒนา
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมีผลการพัฒนาดังนี้
๑. ครูมีการกาหนดเปูาหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้งด้านความรูท้ ักษะกระบวนการสมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐
๒. ครูมีการวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐
๓. ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปั่่า ร้อยละ ๑๐๐
๔. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมปิ ั่่าของท้องถิ่นมาบูรณ
การในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐
๕. ครูมกี ารวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ร้อยละ ๑๐๐
๖. ครูให้คาแนะนาคาปรึกษาและแก้ไขปั่หาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค ร้อยละ ๑๐๐
๗. ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ นวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การสอน ร้อยละ ๑๐๐

๘. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดขี องสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐
๙. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ ร้อยละ ๑๐๐
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พทิ ยาคมจะดาเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติ
การประจาปี ๒๕๕๗ และจัดทาแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาและแนวทางการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน โดยจัดทาโครงการตามมาตรฐาน ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง (นักเรียน ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา) องค์กร ชุมชน อบต. บริษัท ห้างร้าน เอกชน เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม จัดการเรียน
การสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคั่ เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ที่

ตัวบ่งชี้

๘.๑ ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผู้นา และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
๘.๒ ผู้ บริ ห ารใช้ ห ลั ก การบริ ห ารแบบมี ส่ ว น
ร่ ว มและใช้ ข้ อ มู ล ผลการประเมิ น หรื อ
ผลการวิจั ยเป็น ฐานคิด ทั้ง ด้า นวิชาการ
และการจัดการ
๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิ าร
๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
๘.๖ ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
๕
๕

๕

๕
๕
๕

๕
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
- แผนกลยุทธ์ , แผนปฏิบัตกิ าร
- บันทึกการประชุม
- คาสั่งโรงเรียน, สมุดนิเทศ, สมุดเยี่ยม,
- รางวัล
- รายงาน SAR,
-ผลรายงานต้นสังกัด
-ผลรายงาน สมศ. รอบ ๒
-ผลรายงาน สมศ. รอบ ๓
- งานบริหารวิชาการ
-งานบริการบุคคล
-งานบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ
-งานบริหารทั่วไป
-งานกิจการนักเรียน
- รายงานโครงการนวัตกรรม , วิจัย

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๕ แผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา คู่มือวิเคราะห์มาตรฐานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาระบบประกันคุณภาพภายใน และดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ,
บันทึกการประชุม, คาสั่งโรงเรียน, สมุดนิเทศ, สมุดเยี่ยม, รางวัล, รายงาน SAR, นโยบายโรงเรียน, ผล
รายงานต้นสังกัด, ผลรายงาน สมศ. รอบ ๒ และรอบ ๓ งานบริหาร วิชาการ, งานบริการบุคคล, งาน
บริหารงบประมาณ, งานบริหารทั่วไป, รายงานโครงการนวัตกรรม วิจัย
๒. ผลการพัฒนา
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานที่ ๘ ผูบ้ ริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีผลการพัฒนาดังนี้
๑. ผูบ้ ริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผูน้ าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รียน ได้ระดับคุณภาพ ๕
ดีเยี่ยม
๒. ผูบ้ ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ ได้ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม
๓. ผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ ได้ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม
๔. ผูบ้ ริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจได้ระดับ
คุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม
๕. นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ได้ระดับคุณภาพ ๕
ดีเยี่ยม
๖. ผูบ้ ริหารให้คาแนะนาคาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา ได้ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจะดาเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติ
การประจาปี ๒๕๕๖ และจัดทาแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาและแนวทางการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในโดยจัดทาโครงการตามมาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง (นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
กรรมการสถานศึกษา องค์กรชุมชน อบต. บริษัท ห้าง ร้านเอกชน) เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคั่ เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
ที่

ตัวบ่งชี้

ระดับ
คุณภาพ

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ ละปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สาเร็จตามเปูาหมาย
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา
เฉลี่ย

๔

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ดีมาก

๔

๔
๔

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
-หนังสือเชิ่ประชุม
-บันทึกการประชุมกรรมการ
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สถานศึกษา
-โครงสร้างจัดองค์กร3SAR
-แผนงานโครงการ
-แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัตกิ าร โครงการ
-สมุดบันทึกประชุมผู้ปกครอง
-เครือข่ายผู้ปกครอง
-คาสั่งโรงเรียนแต่งตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) และ
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๕ และจัดทาคู่มอื วิเคราะห์มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพระบบประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมตลอดจนดาเนินงานตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด หนังสือ
เชิ่ประชุม บันทึกการประชุมกรรมการ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา โครงสร้างจัดองค์กร3SA
แผนงานโครงการ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการโครงการ สมุดบันทึกประชุมผูป้ กครอง เครือข่ายผู้ปกครอง
คาสั่งโรงเรียนแต่งตั้งเครือข่ายผูป้ กครอง
๒. ผลการพัฒนา
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานที่๙คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้ กครองชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีผลการพัฒนาดังนี้
๑. คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด ได้ระดับคุณภาพ ๔
ดีมาก
๒. คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมาย ได้ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก
๓. ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ได้ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมพิทยาคมจะดาเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) และปรับ
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๖ และจัดทาแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาตลอดจนดาเนินงานตามแนว

ทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทาโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๙
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล โดยให้ผทู้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง (นักเรียน, ครู, ผู้ปกครอง, กรรมการสถานศึกษา, องค์กรชุมชน,
อบต.บ้านไร่) เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมโดยยึดผูเ้ รียนเป็นสาคั่ เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ที่

ตัวบ่งชี้

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สง่ เสริมและ
ตอบสนองความต้องการความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตจิ ริง จนสรุป
ความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

ระดับคุณภาพ
๓

- หลักสูตรสถานศึกษา
- การประเมินการใช้หลักสูตร

๔

- คาสั่ง
- บันทึกการประชุมวิชาการ

๕

- แผนการจัดการเรียนรู้
- แบบประเมินหลักสูตร
- รายวิชาเพิ่มเติม

๕

- คู่มอื กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- สรุปโครงการ/กิจกรรมผลการจัดกิจกรรม

๓

- รูปถ่าย
- เกียรติบัตร
- ผลงานวิจัย โครงงาน นวัตกรรม

๕

- โครงการนิเทศภายใน
- กิจกรรมการเรียนการสอน
- ปฏิทินนิเทศ

๔
ดีมาก

- แบบประเมินความพึงพอใจ
- การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบ
สารวจ

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๕ และจัดทาคู่มอื วิเคราะห์ มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพระบบประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม และดาเนินงานตามหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการ
เรียนรู้ คู่มอื กิจกรรมการพัฒนาผูเ้ รียน สรุปโครงการ วิจัย โครงการนิเทศภายใน ปฏิทินนิเทศ คู่มอื

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน มีการจัดทาอย่างต่อเนื่องตลอดปี ผู้เรียนทุกคน ครู ผูป้ กครองนักเรียนมีความ
รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมและดาเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ ผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ
๘๐ (ระดับ ๔ ดีมาก)
๒. ผลการพัฒนา
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างรอบด้าน มีผลการพัฒนา ดังนี้
๑. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ได้ระดับคุณภาพ ๓ ดี
๒. จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู้ รียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและ
ความสนใจ ได้ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก
๓. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนที่สง่ เสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน ได้ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม
๔. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ได้ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม
๕. นิเทศภายในกากับติดตามตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
ได้ระดับคุณภาพ ๓ ดี
๖. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนที่มปี ระสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รียนทุกคนได้ระดับ
คุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พทิ ยาคมจะดาเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติ
การประจาปี ๒๕๕๖ และจัดทาแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และแนวทางการพัฒนา ระบบประกัน
คุณภาพภายใน โดยจัดทาโครงการตามมาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างรอบด้าน โดยให้มผี ทู้ ี่มสี ่วนเกี่ยวข้อง (นักเรียน ครู ผูป้ กครอง
กรรมการสถานศึกษา องค์กรชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล บริษัทห้างร้านเอกชน เข้ามามีสว่ นในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้ รียนเป็นสาคั่ เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่สง่ เสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ที่

ตัวบ่งชี้

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่ง
อานวยความสะดวกพอเพียง อยูใ่ น
สภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น
และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่สง่ เสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอือ้ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ดว้ ย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
๕

๓
๕

๔
ดีมาก

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
- กิจกรรมพัฒนาสถานที่
- ภาพถ่าย
- แบบสารวจ
- สรุปกิจกรรม/ โครงการ
- แบบบันทึกการติดตามงานอาคารสถานที่
- คาสั่งมอบหมายงาน
- บันทึกตรวจสุขภาพนักเรียน
- ข้อมูลสารสนเทศด้านอนามัย
- บันทึกประชุม
- แผนงาน , โครงการ
- สถิตกิ ารใช้ส่อื ห้องสมุด
- ผลงานนักเรียนที่เกิดการใช้บริการห้องสมุด
- คาสั่ง

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พทิ ยาคมได้ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕-๒๕๕๗)
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๕ มีการวิเคราะห์มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนบ้านไร่พทิ ยาคมตลอดจนการดาเนินตามโครงการต่าง ๆ
๒. ผลการพัฒนา
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานที่๑๑สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑. ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัยมีส่งิ อานวยความสะดวก
พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผูเ้ รียน ได้ระดับคุณภาพ ๕
ดีเยี่ยม
๒. จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนได้ระดับ
คุณภาพ ๓ ดี
๓. จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอือ้ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ดว้ ยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วมได้ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจะดาเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕-๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ๒๕๕๖ และจัดทาโครงการตามมาตรฐานที่๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ

บริการที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาเต็มศักยภาพโดยให้ผทู้ ี่มสี ่วนเกี่ยวข้อง (นักเรียน, ครู, ผูป้ กครอง,
กรรมการสถานศึกษา, องค์กรชุมชน, อบต., บริษัทห้างร้านเอกชน) เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคั่ เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ที่

ตัวบ่งชี้

๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

๔
๔

๓

๔

๔

๔

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
- วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา
-มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
-แผนกลยุทธ์
-แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีการศึกษา
-คาสั่งมอบหมายงาน
-เอกสาร/รูปแบบการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน
-โครงสร้างระบบบริหาร
-โครงสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน
-หลักฐานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
-สรุปโครงการ
-แบบวิเคราะห์บริบท SWOT
-แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา
-รายงานประเมินภายในสถานศึกษา SAR
-บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
-หลักฐานการเผยแพร่

๓.๘๐
ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พทิ ยาคมได้ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๕ แผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา คู่มือวิเคราะห์มาตรฐานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาระบบประกันคุณภาพภายใน และดาเนินงานตามคาสั่งมอบหมายงาน,
วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา, แบบวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา, มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา,
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา, แผนกลยุทธ์, SAR, แบบการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน,

โครงสร้างระบบบริหารงาน, โครงสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน, หลักฐานการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา, สรุปโครงการ, แบบวิเคราะห์บริบท SWOT, แผนยกระดับคุณภาพ
การศึกษา, รายงานประเมินภายในสถานศึกษา SAR, บันทึกการประชุมคณะกรรมการ, หลักฐานการ
เผยแพร่
๒. ผลการพัฒนา
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานที่๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง มีผลการพัฒนาดังนี้
๑. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก
๒. จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มงุ่ พัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก
๓. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภา
สถานศึกษา ได้ระดับคุณภาพ ๓ ดี
๔. ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้
ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก
๕. นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ได้ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก
๖. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ได้ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจะดาเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) แผนปฏิบัติการ
ประจาปี ๒๕๕๖ และจัดทาแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาและแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในโดยจัดทาโครงการตามมาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (นักเรียน ครู ผูป้ กครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กรชุมชน อบต. บริษัท
ห้าง ร้านเอกชน) เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคั่ เพื่อ
สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ที่

ตัวบ่งชี้

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าบุคลากร
ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
๓

๓

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
- แบบสรุปโครงการผลการปฏิบัตงิ าน
- แหล่งเรียนรู้ ชิ้นงาน จัดนิทรรศการ บอร์ด
ปูายนิเทศ แผ่นพับ ปูายแหล่งเรียนรู้
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
- แบบสรุปโครงการ แฟูมกิจกรรมโครงการ ภาพ
กิจกรรม ชิ้นงาน จัดนิทรรศการ บอร์ด ปูายนิเทศ
แผ่นพับ

๓
ดี

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕-๒๕๕๗)
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๕ แผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา แผนยกระดับคุณภาพ คู่มือ
วิเคราะห์มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระบบประกันคุณภาพภายใน และดาเนินการสรุป
โครงการผลการปฏิบัติงานแหล่งเรียนรู้ ชิน้ งาน จัดนิทรรศการบอร์ด ปูายนิเทศ แผ่นพับ จัดทาทะเบียน
แหล่งเรียนรู้ ปูายแหล่งเรียนรู้ มีการจัดทาอย่างต่อเนื่องตลอดปี ผู้เรียน ครู ผูป้ กครองนักเรียนมีความ
รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมและดาเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
๒. ผลการพัฒนา
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีผลการพัฒนาดังนี้
๑. มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ระดับคุณภาพ ๓ ดี
๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ ระดับคุณภาพ ๓ ดี

๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจะดาเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕-๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ๒๕๕๖ และจัดทาโครงการตามมาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยให้ผทู้ ี่มสี ่วนเกี่ยวข้อง (นักเรียน,ครู,ผูป้ กครอง,กรรมการ
สถานศึกษา,องค์กรชุมชน,อบต,บริษัทห้างร้านเอกชน) เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยยึดผูเ้ รียนเป็นสาคั่ เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัช่าและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ที่

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่สง่ เสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัช่า
และจุดเน้นของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัช่า และ
จุดเน้นของสถานศึกษา
เฉลี่ย

๔

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ดีมาก

๔

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
- โครงการคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการประชาธิปไตยวินัยนักเรียน
- กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย
- โครงการจัดการเด็กพิเศษเรียนร่วม
- โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน

๔

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๕ แผนยกระดับมาตรฐานการศึกษา คุณภาพการศึกษา คู่มือวิเคราะห์
มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระบบประกันคุณภาพภายใน และดาเนินงานตามโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม , โครงการประชาธิปไตยวินัยนักเรียน , กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ,
โครงการจัดการเด็กพิเศษเรียนร่วม , โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาระบบประกันคุณภาพภายใน
มีการจัดทาอย่างต่อเนื่องตลอดปี ผู้เรียนทุกคน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน มีความรับผิดชอบ
เข้าร่วมกิจกรรมและดาเนินกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์
๒. ผลการพัฒนา
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัช่าและจุดเน้นที่กาหนดขึน้ มีผลการพัฒนาดังนี้
๑. จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัช่าและจุดเน้น
ของสถานศึกษา ได้ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก

๒. ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัช่าและจุดเน้นของ
สถานศึกษา ได้ ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจะดาเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติ
การประจาปี ๒๕๕๖ และจัดทาแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และแนวทางการพัฒนา ระบบประกัน
คุณภาพภายใน โดยจัดทาโครงการตามมาตรฐานที่ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัช่าและจุดเน้นที่กาหนดขึน้ โดยให้มีผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง (นักเรียน ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา
องค์กรชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล บริษัทห้างร้านเอกชน เข้ามามีสว่ นในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยยึดผูเ้ รียนเป็นสาคั่ เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึน้
ที่

ตัวบ่งชี้

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมาย
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
๕

๕
๕
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
-แผนกลยุทธ์
-แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีการศึกษา
-ข้อมูลการนิเทศติดตามการดาเนินงาน
-รายงานผลการดาเนินการ ผลงาน ชิ้นงาน
แผ่นพับ นิทรรศการ บอร์ดปูายนิเทศ
-สรุปโครงการ
-รางวัล เกียรติบัตร โล่ประกาศ

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน (๒๕๕๕-๒๕๕๗)
แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๕ แผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา คู่มือวิเคราะห์มาตรฐานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาระบบประกันคุณภาพภายใน และดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษาข้อมูลการนิเทศติดตามการดาเนินงานรายงานผลการดาเนินการผลชิน้ งานรายงานผล
การดาเนินการผลชิน้ งานนิทรรศการ บอร์ดปูายนิเทศ แผ่นพับรางวัล เกียรติบัตร โล่ประกาศ
๒. ผลการพัฒนา
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโนบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้

๒.๑ จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาได้
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๒.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนบ้านไร่พทิ ยาคมจะดาเนินการปรับแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๕-๒๕๕๗) ปรับแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ๒๕๕๖ และจัดทาโครงการตามมาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยให้ผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง
(นักเรียน,ครู,ผู้ปกครอง,กรรมการสถานศึกษา,องค์กรชุมชน,อบต,บริษัทห้างร้านเอกชน) เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคั่ เพื่อสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
กาลังกาย สม่าเสมอ
๑.๒ มีนาหนั
้ ก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๓ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัตเิ หตุ และปั่หา
ทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดแี ละให้เกียรติผู้อื่น

จานวน จานวน
นักเรียน/ นักเรียน/ ร้อยละ/
เทียบ
ค่า
คะแนน
ครูที่อยู่ จานวน ระดับที่
ระดับ
น้าหนัก ที่ได้
ในระดับ
ครู
ได้
คุณภาพ
๓ ขึ้นไป ทั้งหมด
๓๐.๐๐ ๒๑.๗๓
๔
๕
๕.๐๐ ๔.๗๕

ความ
หมาย

ดีมาก
ดีเยี่ยม

๕๕๐

๖๔๕

๘๕.๒๗

๐.๕๐

๐.๔๓

๔

ดีมาก

๖๐๐

๖๔๕

๙๓.๐๒

๐.๕๐

๐.๔๖

๕

ดีเยี่ยม

๕๘๐

๖๔๕

๘๙.๙๒

๑.๐๐

๐.๙๐

๕

ดีเยี่ยม

๖๐๐

๖๔๕

๙๓.๐๒

๑.๐๐

๐.๙๓

๕

ดีเยี่ยม

๖๔๕

๖๔๕

๑๐๐.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตั่ญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
๓.๑ มีนสิ ัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่างๆ อบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด
เขียน และตัง้ คาถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนา
นาเสนอผลงาน

จานวน จานวน
นักเรียน/ นักเรียน/ ร้อยละ/
เทียบ
ค่า คะแนน
ความ
ครูที่อยู่ จานวน ระดับที่
ระดับ
น้าหนัก ทีไ่ ด้
หมาย
ในระดับ
ครู
ได้
คุณภาพ
๓ ขึ้นไป ทั้งหมด
๖๔๕
๖๔๕
๑๐๐.๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐
๕
ดีเยี่ยม
๐
-

-

-

๕.๐๐

๔.๗๘

๕

ดีเยี่ยม

๖๓๐

๖๔๕

๙๗.๖๗

๒.๐๐

๑.๙๕

๕

ดีเยี่ยม

๖๐๐

๖๔๕

๙๓.๐๒

๑.๐๐

๐.๙๓

๕

ดีเยี่ยม

๖๒๐

๖๔๕

๙๖.๑๒

๑.๐๐

๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๖๑๐

๖๔๕

๙๔.๕๗

๑.๐๐

๐.๙๔

๕

ดีเยี่ยม

-

-

-

๕.oo

๔.๓

๔

ดีมาก

๕๐๐

๖๔๕

๗๗.๕๒

๒.oo

๑.๕๕

๔

ดีมาก

๕๗๐

๖๔๕

๘๘.๓๗

๑.oo

๐.๘๘

๔

ดีมาก

๖๐๐

๖๔๕

๙๓.๐๒

๑.oo

๐.๙๓

๕

ดีเยี่ยม

๖๐๐

๖๔๕

๙๓.๐๒

๑.oo

๐.๙๓

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สม
เหตุผล
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน
ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง
๔.๒ นาเสนอวิธีคดิ วิธีแก้ปั่หาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๔.๓ กาหนดเปูาหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปั่หาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
๔.๔ ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่
ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคั่
ตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไป
ตามเกณฑ์

จานวน จานวน
นักเรียน/ นักเรียน/ ร้อยละ/
เทียบ
ค่า คะแนน
ความ
ครูที่อยู่ จานวน ระดับที่
ระดับ
น้าหนัก ที่ได้
หมาย
ในระดับ
ครู
ได้
คุณภาพ
๓ ขึ้นไป ทั้งหมด
๔
ดีมาก
๕.๐๐ ๔.๓๕

๖๐๐

๖๔๕

๙๓.๐๒

๒.๐๐

๑.๘๖

๕

ดีเยี่ยม

๕๘๐

๖๔๕

๘๙.๙๒

๑.๐๐

๐.๙๐

๕

ดีเยี่ยม

๔๘๐

๖๔๕

๗๔.๔๒

๑.๐๐

๐.๗๔

๓

ดี

๕๕๐

๖๔๕

๘๕.๒๗

๑.๐๐

๐.๘๕

๔

ดีมาก

-

-

-

๕.๐๐

๔.๐๕

๔

ดีมาก

๔๖๘

๖๔๕

๗๒.๕๖

๑.๐๐

๐.๗๓

๓

ดี

๖๓๘

๖๔๕

๙๘.๙๑

๑.๐๐

๐.๙๙

๕

ดีเยี่ยม

๖๓๘

๖๔๕

๙๘.๙๑

๒.๐๐

๑.๙๘

๕

ดีเยี่ยม

๖๑

๑๗๓

๓๕.๒๖

๑.๐๐

๐.๓๕

๑

ปรับปรุง

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวน จานวน
นักเรียน/ นักเรียน/ ร้อยละ/
เทียบ
ค่า คะแนน
ความ
ครูที่อยู่ จานวน ระดับที่
ระดับ
น้าหนัก ที่ได้
หมาย
ในระดับ
ครู
ได้
คุณภาพ
๓ ขึ้นไป ทั้งหมด
๕.๐๐ ๓.๙๘
๔
ดีมาก

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะใน
การทางาน รักการงาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๖.๑ วางแผนการทางานและ
๗๗
ดาเนินการจนสาเร็จ
๖.๒ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
๙๘
พัฒนางาน และภูมใิ จในผลงานของ
ตนเอง
๖.๓ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๑๑๐
๖.๔ มีความรู้สกึ ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๑๑๕
และหาความรูเ้ กี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัตงิ านตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีการกาหนดเปูาหมาย
๔๐
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
๔๐
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการ
๔๐
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปั่่า

๖๔๕

๖๔.๑๗

๒.๐๐

๑.๒๘

๓

ดี

๖๔๕

๘๑.๖๗

๑.๐๐

๐.๘๒

๕

ดีเยี่ยม

๖๔๕
๖๔๕

๙๑.๖๗
๙๕.๘๓

๑.๐๐
๑.๐๐

๐.๙๒
๐.๙๖

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๕๐.๐๐ ๔๑.๘๐
๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

-

-

๔๐

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๔๐

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๔๐

๑๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

๗.๔ ครูใช้ส่อื และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนาบริบทและภูมปิ ั่่า
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มงุ่ เน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
๗.๖ ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และ
แก้ไขปั่หาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิด ชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัตติ นเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบตั งิ าน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๘.๑ ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ภาวะผูน้ า
และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียน
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ

จานวน จานวน
นักเรียน/ นักเรียน/ ร้อยละ/
เทียบ
ค่า คะแนน
ความ
ครูที่อยู่ จานวน ระดับที่
ระดับ
น้าหนัก ที่ได้
หมาย
ในระดับ
ครู
ได้
คุณภาพ
๓ ขึ้นไป ทั้งหมด
๔๐
๔๐
๑๐๐
๑.๐๐ ๑.๐๐
๕
ดีเยี่ยม

๔๐

๔๐

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๔๐

๔๐

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๔๐

๔๐

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๔๐

๔๐

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๔๐

๔๐

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

-

-

๑๐.๐๐

๙.๒๐

๕

ดีเยี่ยม

-

-

๔.๐๐

๑.๐๐

๐.๘๐

๕

ดีเยี่ยม

-

-

๕.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิ าร
๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอานาจ
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
พึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา
๘.๖ ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ ละ
ปฏิบัตหิ น้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษา
กากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การดาเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมาย
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น

จานวน จานวน
นักเรียน/ นักเรียน/ ร้อยละ/
เทียบ
ค่า คะแนน
ความ
ครูที่อยู่ จานวน ระดับที่
ระดับ
น้าหนัก ที่ได้
หมาย
ในระดับ
ครู
ได้
คุณภาพ
๓ ขึ้นไป ทั้งหมด
๕.๐๐
๒.๐๐ ๒.๐๐
๕
ดีเยี่ยม

-

-

๕.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

-

-

๔.๐๐

๑.๐๐

๐.๘๐

๕

ดีเยี่ยม

-

-

๔.๐๐

๒.๐๐

๑.๖๐

๕

ดีเยี่ยม

-

-

-

๕.๐๐

๔.๐๐

๔

ดีมาก

๑๒

๑๕

๘๐.๐๐

๒.๐๐

๑.๖๐

๔

ดีมาก

๑๒

๑๕

๘๐.๐๐

๑.๐๐

๐.๘๐

๔

ดีมาก

๕๑๖

๖๔๕

๘๐.๐๐

๒.๐๐

๑.๖๐

๔

ดีมาก

-

-

-

๑๐.๐๐

๘

๔

ดีมาก

-

-

๓

๒.๐๐

๑.๒

๓

ดี

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่ลาก
หลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัดความสามารถ และความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเตม
ศักยภาพ
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้สาหรับผู้เรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน

จานวน จานวน
นักเรียน/ นักเรียน/ ร้อยละ/
เทียบ
ค่า คะแนน
ความ
ครูที่อยู่ จานวน ระดับที่
ระดับ
น้าหนัก ที่ได้
หมาย
ในระดับ
ครู
ได้
คุณภาพ
๓ ขึ้นไป ทั้งหมด
๔
๒.๐๐
๑.๖
๔
ดีมาก

-

-

๕

๑.๐๐

๑

๕

ดีเยี่ยม

-

-

๕

๑.๐๐

๑

๕

ดีเยี่ยม

-

-

๓

๒.๐๐

๑.๒

๓

ดี

-

-

๕

๒.oo

๒

๕

ดีเยี่ยม

-

-

๑o.oo

๘.๘

๔

ดีมาก

-

-

๘๕.๒๘

๔.oo

๔

๕

ดีเยี่ยม

-

-

๗๗.๕๒

๓.oo

๓.๘

๓

ดี

จานวน จานวน
นักเรียน/ นักเรียน/ ร้อยละ/
เทียบ
ค่า คะแนน
ความ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ครูที่อยู่ จานวน ระดับที่
ระดับ
น้าหนัก ที่ได้
หมาย
ในระดับ
ครู
ได้
คุณภาพ
๓ ขึ้นไป ทั้งหมด
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
๗๗.๕๒ ๓.oo
๓
๕
ดีเยี่ยม
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ดว้ ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม
๕.๐๐
๓.๘๐
๔
ดีมาก
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษา
๔
๑.๐๐
๐.๘
๔
ดีมาก
ของสถานศึกษา
๑.๐๐
๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผน
๔
๐.๘
๔
ดีมาก
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของถานศึกษา
๓
๑.๐๐
๐.๖
๓
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ดี
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
o.๕o
๐.๔
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และ
๔
๔
ดีมาก
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
o.๕o
๐.๔
๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้ง
๔
๔
ดีมาก
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
๑.๐๐
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็น
๔
๐.๘
๔
ดีมาก
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน

จานวน จานวน
นักเรียน/ นักเรียน/ ร้อยละ/
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ครูที่อยู่ จานวน ระดับที่
ในระดับ
ครู
ได้
๓ ขึ้นไป ทั้งหมด
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
๓.๐๐
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทัง้ ผู้ที่
เกี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
๓.๐๐
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่
กาหนดขึ้น
๑๔.๑ จัดโครงการกิจกรรมที่สง่ เสริม
๔.๐๐
ให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์
ปรัช่า และจุดเน้นของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้
๔.๐๐
ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์
ปรัช่า และจุดเน้นของสถานศึกษา

ค่า
คะแนน
น้าหนัก ที่ได้

๑๐.๐๐

๖.๐๐

๑๐.๐๐

เทียบ
ความ
ระดับ
หมาย
คุณภาพ

๖.๐๐

๓
๓

ดี
ดี

๕.๐๐

๓.๐๐

๓

ดี

๕.๐๐

๓.๐๐

๓

ดี

๕.๐๐
๕.๐๐

๔.๐๐
๔.๐๐

๔
๔

ดีมาก
ดีมาก

๓.๐๐

๒.๔๐

๔

ดีมาก

๒.๐๐

๑.๖๐

๔

ดีมาก

จานวน จานวน
นักเรียน/ นักเรียน/ ร้อยละ/
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ครูที่อยู่ จานวน ระดับที่
ในระดับ
ครู
ได้
๓ ขึ้นไป ทั้งหมด
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
๕.๐๐
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
๕.๐๐

ค่า
คะแนน
น้าหนัก ที่ได้

๕.๐๐

เทียบ
ความ
ระดับ
หมาย
คุณภาพ
๕

๕.๐๐

๕.๐๐
๕.๐๐

๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๓.๐๐

๓.๐๐

๕

ดี

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

ดีเยี่ยม

เปูาหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา

ค่าเฉลี่ยรวม

-

-

-

๑๐๐.๐๐ ๘๓.๑๓

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้ ๘๓.๑๓
ระดับคุณภาพ o ระดับ ๑ o ระดับ ๒ o ระดับ ๓ o ระดับ ๔ o ระดับ ๕
(ปรับปรุง) (พอใช้)
(ดี)
(ดีมาก)
(ดีเยี่ยม)

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดแี ละมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึง
ประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปั่หาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม





มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ม

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดตี อ่ อาชีพสุจริต
ด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
ชุมชน ปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่สง่ เสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

ดีมาก


ดีเยี่ยม










มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัช่า และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้







โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในระดับคุณภาพ .......... มีคา่ เฉลี่ย……...

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.๑-ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
-ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
๙าษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
-ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

จานวน
ที่เข้า
สอบ
๑๒๓ ๔ ๑๓
๑๒๕ ๒ ๑
๑๒๔ ๒๔ ๘
๙๐
๖ ๑๑
๑๒๕ ๒ ๑
๑๒๕ ๕ ๓
๑๒๕ ๕ ๖
๑๒๕ ๒ ๔
๑๒๕ ๙ ๑๒
๖๖๐ ๕๖ ๑๓

จานวน
ที่เข้า
สอบ
๑๒๑
๑๒๑
๑๕๓
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๑
๖๐๕

๐
๗
๑๐
๓๕
๘
๑
๑
๘
๑
๓๑
๔๔

๑๒
๕
๑๔
๑๕
๒
๕
๗
๓
๑๐
๒๐

๑๕
๑๗
๑๓
๒๕
๑๗
๑๐
๕
๓
๑๓
๕๘

๑๘ ๑๘
๑๕ ๓๒
๒๓ ๒๐
๑๘ ๑๑
๓๓ ๓๕
๔๓ ๓๗
๖
๗
๔ ๑๕
๙ ๒๕
๘๙ ๑๑๒

๔

๑๘ ๒๕
๒๗ ๒๖
๙
๑๓
๔
๐
๒๑ ๑๔
๑๕ ๗
๑๓ ๗๖
๒๘ ๖๖
๒๗ ๒๐
๘๗ ๒๒๕

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.
๕
๗ ๑๒ ๑๔ ๑๙ ๒๓ ๑๗
๑๓ ๑๐ ๑๑ ๑๙ ๑๔ ๑๙
๕
๘
๑๒ ๒๗ ๔๐ ๑๓
๑๒ ๑๐ ๒๔ ๒๑ ๒๖ ๑๓
๒
๔
๑๔ ๒๘ ๓๕ ๒๙
๑๒ ๖
๑๗ ๘ ๑๐ ๒๖
๐
๐
๐
๐
๗ ๑๗
๑๔ ๒๘ ๓๙ ๑๒ ๑๖ ๙
๒๕ ๑๒
๙ ๑๔ ๙ ๑๐
๓๒ ๓๕ ๔๘ ๗๓ ๗๒ ๘๕

๔
๒๒
๒๕
๑๓
๗
๘
๔๑
๘๙
๒
๑๑
๒๑๖

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึน้ ไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึน้ ไป

๖๑
๘๕
๔๒
๑๕
๗๐
๕๙
๙๖
๑๐๙
๗๒
๔๒๔

๔๙.๕๙
๖๘.๐๐
๓๓.๘๗
๓๓.๘๗
๕๖.๐๐
๔๗.๒๐
๗๖.๘๐
๘๗.๒๐
๕๗.๖๐
๖๔.๒๔

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึน้ ไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึน้ ไป

๖๒
๕๘
๖๖
๔๖
๗๒
๗๗
๑๑๓
๒๗
๓๐
๓๗๖

๕๑.๒๔
๔๗.๙๓
๔๓.๑๔
๓๘.๐๒
๕๙.๕๐
๖๓.๖๔
๙๓.๓๙
๒๒.๓๑
๒๔.๗๙
๖๒.๑๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
-ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
-ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

จานวน
ที่เข้า
สอบ
๑๔๔
๑๔๑
๑๔๔
๑๔๔
๑๔๔
๑๔๔
๑๔๔
๑๔๔
๑๔๔
๔๓๒

จานวน
ที่เข้า
สอบ
๑๓๙
๑๓๙
๑๓๙
๑๓๙
๑๓๙
๑๓๙
๑๓๙
๑๓๙
๑๓๙
๖๙๕

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
๓๐
๓๕
๒๖
๑๒
๑๔
๑
๐
๐
๘
๗๒

๐
๒๕
๒๗
๓๓
๑๔
๑๔
๐
๐
๒๘
๕
๖๐

๑๔
๙
๑๑
๑๖
๒๔
๗
๐
๓๐
๑๖
๒๙

๗
๑๒
๑๔
๑๒
๓๓
๒๑
๐
๖
๓
๓๒

๑๖
๑๗
๗
๙
๔๐
๒๓
๐
๑๑
๑๒
๓๙

๒๒
๒๓
๖
๘
๒๑
๒๒
๖
๑๒
๑๙
๓๗

๒๒
๒๔
๑๙
๒๐
๙
๒๙
๑๙
๑๘
๑๓
๒๙

๔

๑๔
๑๖
๓
๕
๒๓
๐
๕
๙
๒๑
๔๐

๑๗
๒๑
๑๒
๑๐
๓๖
๒
๑๕
๕
๒๘
๖๙

๒๕
๑๗
๗
๑๒
๑๙
๒๒
๑๗
๑๓
๑๘
๕๗

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึน้ ไป

๕๕
๔๕
๘๐
๘๗
๑๒
๗๐
๑๓๘
๘๕
๘๖
๒๒๓

๓๘.๑๙
๓๑.๙๑
๕๕.๕๕
๖๐.๔๒
๘.๓๓
๔๘.๖๑
๙๕.๘๓
๕๙.๐๒
๕๙.๗๒
๕๑.๖๒

๑๗ ๑๖
๑๖
๕
๑๕ ๔๖
๒๐ ๔๗
๓
๐
๒๓ ๑๘
๕ ๑๑๔
๑๒ ๕๕
๑๔ ๕๙
๓๐ ๑๖๔

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
จานวนนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนรู้
๑
๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
๘
๓๑
๑๐
๑๒
๒๒
๐
๕
๓
๓
๑๑๕

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึน้ ไป

๒๓
๑๐
๑๙
๑๓
๑๗
๑๓
๓๑
๑๑
๑๗
๗๒

๑๕
๙
๑๙
๒๑
๔
๔
๒๙
๓๑
๑๖
๘๕

๔
๑๒
๘
๓๖
๕๒
๔
๗๓
๓๕
๕๔
๓๑
๑๙๗

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึน้ ไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึน้ ไป

๕๐
๒๗
๗๔
๘๗
๒๕
๑๑๕
๙๗
๘๑
๖๔
๓๕๔

๓๕.๙๗
๑๙.๔๒
๕๓.๒๔
๖๒.๕๙
๑๗.๙๘
๘๒.๗๓
๖๙.๗๘
๕๘.๒๗
๔๖.๐๔
๕๐.๙๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
-ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
-ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

จานวน
ที่เข้า
๐
สอบ
๑๐๕ ๑๖
๑๐๕ ๕๖
๑๐๕ ๑๖
๑๐๕ ๓๕
๑๐๕ ๑๓
๑๐๕
๒
๑๐๕
๗
๑๐๕ ๓๒
๑๐๕
๒
๕๑๘ ๑๐๑

จานวน
ที่เข้า
สอบ
๙๙
๙๙
๙๙
๙๙
๙๙
๙๙
๙๙
๙๙
๙๙
๓๙๖

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๑ ๑.๕ ๒
๒.๕ ๓ ๓.๕

๔

๑๐
๑๘
๙
๕
๑๑
๕
๑๙
๘
๘
๓๗

๒๒
๒
๑๒
๒๒
๒๑
๓๕
๔๕
๒๗
๓๔
๙๑

๑๐
๑๗
๕
๑๓
๘
๒
๒
๖
๑๓
๔๐

๑๕
๖
๑๘
๒
๑๒
๙
๒
๘
๑๖
๔๖

๑๗
๔
๑๒
๑๓
๑๒
๒๗
๔
๕
๑๓
๕๖

๑๐
๑
๑๘
๑๑
๑๗
๑๑
๑๕
๕
๑๒
๖๑

๕
๑
๑๕
๔
๑๑
๑๔
๑๑
๑๔
๗
๘๖

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

๔

๒๕
๔๑
๒๔
๒๕
๗
๑
๓๑
๑๕
๑
๕๓

๑๓
๙
๔
๒๐
๑๕
๒๘
๕๙
๗
๓๐
๓๙

๗
๒๐
๑๐
๙
๙
๘
๐
๗
๒๐
๖๓

๑๐
๓
๓
๗
๘
๑๑
๐
๑๗
๕
๕๕

๑๒
๖
๙
๑๗
๒๑
๔
๐
๒๓
๑๘
๖๘

๑๖
๕
๑๙
๘
๒๐
๗
๐
๑๒
๑๐
๔๑

๕
๑๐
๑๓
๑๐
๑๓
๒๑
๐
๑๑
๘
๓๙

๑๑
๕
๑๗
๓
๖
๑๙
๙
๗
๗
๓๘

จานวน ร้อยละ
นร.ที่ได้ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึน้ ไป
ขึน้ ไป

๓๗
๔
๔๕
๓๗
๔๙
๖๐
๗๑
๔๖
๕๓
๒๓๘

๓๕.๒๔
๓.๘๑
๔๒.๘๖
๓๕.๒๔
๔๖.๖๗
๕๗.๑๔
๖๗.๖๒
๔๓.๘๐
๕๐.๔๘
๔๕.๙๔

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึน้ ไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึน้ ไป

๒๙
๒๔
๓๔
๓๓
๓๔
๖๘
๖๘
๑๔
๓๗
๑๑๖

๒๙.๒๙
๒๔.๒๔
๓๔.๓๔
๓๓.๓๓
๓๔.๓๔
๖๘.๖๙
๖๘.๖๙
๑๔.๑๔
๓๗.๓๗
๒๙.๒๙

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
-ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
-ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

จานวน
ที่เข้า
สอบ
๙๖
๙๘
๒๑๘
๙๖
๙๖
๙๖
๙๖
๙๖
๙๖
๓๙๗

จานวน
ที่เข้า
สอบ
๙๐
๙๐
๑๗๗
๙๐
๙๐
๙๐
๙๐
๙๐
๙๐
๓๖๗

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
๓
๕
๑๖
๒
๑๑
๒
๐
๑๗
๑๔
๒๖

๑๖ ๑๔
๒๖ ๓๑
๖๕ ๒๕
๓ ๑๔
๕ ๑๒
๙
๘
๐
๐
๑๐ ๔
๒๔ ๒
๕๙ ๗๗

๑๘
๙
๕๘
๓๒
๒๓
๗
๒
๓
๑๒
๖๗

๑๓
๑๖
๒๓
๒๑
๑๗
๑๐
๑๑
๔
๙
๕๔

๑๖
๗
๑๖
๑๑
๑๐
๒๗
๐
๑๐
๕
๒๐

๙
๔
๙
๑๑
๑๓
๑๐
๐
๒๗
๑๑
๒๗

๔
๗
๐
๖
๒
๕
๒๓
๘๓
๒๑
๑๙
๖๗

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

๔

๑๑
๗
๒
๓
๑
๑
๐
๖
๔
๑๕

๔
๑
๔
๐
๓๐
๓๔
๖๐
๔๗
๑๐
๖๙

๕
๑๖
๒๐
๒
๓
๑
๑
๐
๑๙
๕๕

๑๐ ๑๗ ๑๔
๑๙ ๒๒ ๑๓
๒๙ ๕๐ ๓๔
๗ ๑๒ ๓๘
๒
๔ ๑๐
๐
๓
๔
๒
๕
๒
๐
๑
๓
๖ ๗ ๑๒
๓๑ ๗๕ ๔๗

๒๕
๑๐
๒๕
๒๔
๑๙
๑๖
๑๑
๑๐
๑๗
๓๗

๔
๒
๑๓
๔
๒๑
๓๑
๙
๒๓
๑๕
๓๘

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึน้ ไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึน้ ไป

๓๒
๑๑
๓๑
๒๔
๒๘
๖๐
๘๓
๕๘
๓๕
๑๑๔

๓๓.๓๓
๑๑.๒๒
๑๔.๒๒
๒๕.๐๐
๒๙.๑๗
๖๒.๕๐
๘๖.๔๖
๖๐.๔๒
๓๖.๔๖
๒๘.๗๑

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึน้ ไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึน้ ไป

๓๓
๑๓
๔๒
๒๘
๗๐
๘๑
๘๐
๘๐
๔๒
๑๔๔

๓๖.๖๗
๑๔.๔๔
๒๔.๒๙
๓๑.๑๑
๗๗.๗๘
๙๐.๐๐
๘๘.๘๙
๘๘.๘๙
๔๖.๒๔
๓๙.๒๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
-ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
-ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

จานวน
ที่เข้า
สอบ
๘๔
๘๓
๓๖
๘๔
๘๔
๘๔
๘๔
๖๑
๘๔
๔๓๒

จานวน
ที่เข้า
สอบ
๗๙
๗๙
๑๗๑
๗๙
๗๙
๗๙
๗๙
๗๙
๗๙
๓๔๗

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

๔

๑๓
๕
๓
๘
๑๑
๐
๓
๙
๙
๓๒

๓๘
๑๐
๐
๑๒
๗
๖๐
๖๐
๓๐
๑๔
๘๒

๕
๗
๓
๒
๕
๑
๓
๔
๑๔
๙๐

๓
๑๔
๔
๖
๖
๒
๔
๒
๘
๓๔

๑๑
๑๖
๓
๕
๑๖
๐
๐
๒
๒
๕๘

๓
๓
๑๒ ๑๐
๑๒ ๗
๖ ๒๓
๑๕ ๙
๓ ๘
๑
๖
๔
๑
๑๑ ๑๒
๕๘ ๔๘

๘
๙
๔
๒๒
๑๕
๑๐
๗
๙
๑๔
๓๐

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕
๕
๗
๑๐
๑
๔
๕
๘
๑๕
๓
๑๕

๘
๖
๑๓
๑
๔
๐
๐
๑
๖
๓๐

๑
๖
๐ ๗
๑๗ ๑๖ ๑๖ ๗
๑๖ ๒๒ ๒๙ ๓๖
๔
๒ ๒
๙
๖
๙ ๙ ๑๗
๒
๒ ๓ ๗
๐
๐ ๐
๐
๗ ๕ ๔
๔
๓ ๗ ๑๙ ๑๒
๑๖ ๔๖ ๔๓ ๔๐

๐
๖
๑๓
๑๖
๑๐
๗
๐
๘
๑๓
๕๑

๔
๕๒
๔
๓๒
๔๔
๒๐
๕๓
๗๑
๓๕
๑๖
๑๐๖

จานวน ร้อยละ
นร.ที่ได้ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึน้ ไป
ขึน้ ไป

๔๙
๒๙
๑๑
๕๗
๓๑
๗๘
๗๓
๔๐
๔๐
๑๖๐

๕๘.๓๓
๑๐.๘๔
๓๐.๕๕
๖๗.๘๖
๓๖.๙๐
๙๒.๘๖
๘๖.๙๐
๖๕.๕๗
๔๗.๖๒
๓๗.๐๔

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึน้ ไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึน้ ไป

๕๙
๑๗
๗๙
๖๙
๓๗
๖๗
๗๑
๔๗
๔๑
๑๙๗

๗๔.๖๘
๒๑.๕๒
๔๖.๑๙
๘๗.๓๔
๔๖.๘๓
๘๔.๘๑
๘๙.๘๗
๕๙.๔๙
๕๑.๘๙
๕๖.๗๗

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
-ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
-ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

จานวน
ที่เข้า
สอบ
๗๖
๖
๓๓
๗๖
๗๖
๗๖
๗๖
๗๖
๕๒๖

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

๔

๒
๐
๐
๐
๐
๐
๔
๐
๑๘

๕๔
๓
๐
๑
๑๖
๗๔
๕๑
๑๐
๘๐

๖
๑
๖
๐
๓
๐
๐
๑
๒๖

๒
๒
๑
๐
๒
๗
๕
๘
๕
๒
๐
๐
๐
๓
๑
๓
๔๙ ๑๑๙

๐
๔
๐
๐
๔
๙
๒๐ ๓๑
๗ ๑๖
๐
๐
๓ ๗
๘ ๓๑
๙๔ ๗๕

๖
๑
๕
๑๑
๒๗
๒
๘
๒๒
๖๕

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕

จานวน
ที่เข้า ๐
สอบ
๗๖
๐ ๓
๖
๐ ๑
๑๒๙ ๐ ๐
๗๖
๐ ๐
๗๖
๐ ๔
๗๖
๐ ๐
๗๖
๐ ๓
๗๖ ๒๑ ๒๔
๖๗๘ ๒๑ ๔๔

๑
๐
๖
๐
๓
๓
๓
๙
๕๕

๑
๐
๒๓
๕
๕
๓
๔
๑๖
๗๕

๓
๖
๑
๒
๓๒ ๑๖
๙ ๒๒
๓ ๑๐
๓
๒
๓
๓
๑๘ ๑๘
๘๔ ๘๙

๒
๐
๕
๓๐
๑๓
๘
๑๗
๒
๘๗

๔
๖๐
๒
๔๗
๑๐
๓๘
๕๗
๔๓
๐
๒๒๓

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึน้ ไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึน้ ไป

๖๔
๔
๑๔
๔๓
๕๙
๗๖
๖๖
๖๑
๒๒๐

๘๓.๒๑
๖๖.๖๗
๔๒.๔๒
๕๖.๕๘
๗๗.๖๓
๑๐๐.๐๐
๘๖.๘๔
๘๐.๒๖
๔๑.๘๒

จานวน ร้อยละ
นร.ที่ได้ นร.ที่ได้
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึน้ ไป
ขึน้ ไป

๖๘
๔
๖๘
๖๒
๖๑
๖๗
๖๓
๙
๓๙๙

๘๙.๔๗
๖๖.๖๗
๕๒.๗๑
๘๑.๕๘
๘๐.๒๖
๘๘.๑๕
๘๒.๘๙
๑๑.๘๔
๕๘.๘๔

๔.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓
สาระวิชา

จานวน คะแนน
คน
เฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
ร้อยละ

จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖
สาระวิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวน คะแนน
คน
เฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
ร้อยละ

จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับ
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

๔.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑
สาระวิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา ฯ

จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ

จานวน
คน

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
ร้อยละ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

-

-

-

-

-

-

-

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒
สาระวิชา

จานวน
คน

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
ร้อยละ

จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา ฯ

๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
๑๒๙
๑๔๙
๑๐๘
๙๘
๘๔
๗๗
๖๔๕

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๔.๖ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๑๒๙
๑๔๙
๑๐๘
๙๘
๘๔
๗๗
๖๔๕

๔.๗ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๑๒๙
๑๔๙
๑๐๘
๙๘
๘๔
๗๗
๖๔๕

๔.๘ ผลการประเมินสมรรถนะสาคั่ของผู้เรียน ๕ ด้าน
๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความสามารถในการ
สื่อสาร คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๑
๒) ด้านความสามารถในการคิด
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความสามารถในการคิด
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๑

๓) ด้านความสามารถในการแก้ปั่หา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความสามารถในการ
แก้ปั่หา คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๑
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวติ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๑
๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๑

ตอนที่ ๔
สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
๑. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
ผลการดาเนินงานในภาพรวม
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฉบับที่ ๔ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ แผนการยกระดับมาตรฐานการศึกษา คู่มอื การวิเคราะห์
มาตรฐานการศึกษา และกลยุทธ์นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โดยการทาวิเคราะห์เพื่อนาโครงการ
แผนงานมาดาเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา
ทั้งทางด้านคุณภาพผูเ้ รียน คุณภาพด้านการบริหารจัดการ ด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา แบบมีสว่ นร่วมของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตารวจ และหน่วยงานต้นสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๘ มีการกาหนดมาตรการส่งเสริมตามนโยบายและความต้องการในการแก้ปั่หาของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ ผลการดาเนินงานโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงาน
ต้นสังกัด ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และเป็นโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม นักเรียน
ได้รับรางวัลในการดาเนินการในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ และระดับประเทศสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเรจ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ปัจจัยสนับสนุน
๑. …………………………………………….….
…………………………………………..………………………………………….
……………………………….……………….
………………………………………….………………………………………….

ฯลฯ

ฯลฯ

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลสาเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
๑. …………………………………….
…………………………………….

ฯลฯ

สาเหตุ
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

ฯลฯ

๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
นักเรียนรูจ้ ักปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปั่หาทางเพศ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผอู้ ื่น
จุดที่ควรพัฒนา
ผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับค่อนข้างต่า โรงเรียนควรมีการวางแผนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
๒) ด้านการจัดการศึกษา
จุดเด่น
ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ าให้คาแนะนา ปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
จุดที่ควรพัฒนา
๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น
สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เช่น ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องสมุด ห้องสภานักเรียน สวนพฤกษศาสตร์ ฯลฯ
จุดที่ควรพัฒนา
-

๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเด่น
มีการจัดโครงการพัฒนาห้องสมุด โครงการแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน โครงการบ้านไร่พิทฯ จิตอาสาพัฒนาชุมชน โครงการบาเพ็่ประโยชน์ และกิจกรรม
บาเพ็่ประโยชน์ตอ่ สังคม
จุดที่ควรพัฒนา
๕) ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
จัดทาโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน โครงการ To be nomeber one โครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
จุดที่ควรพัฒนา
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน ส่งเสริมด้าน
โภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ มีร่างกายสมบูรณ์ จิตใจแจ่มใส มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้ทั้ง ๘
กลุ่มสาระให้เต็มศักยภาพ
๒. พัฒนาครูในด้านการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ นาไปปฏิบัติจริง นาผลการบันทึกหลังสอนไป
ปรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อนวัตกรรม การสอนแบบโครงงาน การทาวิจัยชั้นเรียน
โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี ควรจะสู่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงทุกคน
๓. สถานศึกษาควรให้ความสาคั่ในการพัฒนาภูมทิ ัศน์ของสถานศึกษา รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา เช่น สวนหย่อมหน้าอาคาร ห้องสมุดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และศึกษาค้นคว้าได้อย่างต่อเนื่อง
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ
๑. หน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนให้มกี ารจัดตั้งเครือข่ายโรงเรียนเพื่อนพาทาให้แก่ทางโรงเรียน
เพิ่มเติม
๒. หน่วยงานต้นสังกัดควรกระจายอานาจตามกรอบบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาที่เป็นนิตบิ ุคคล
มากขึ้น

ภาคผนวก
 หลักฐาน ข้อมูลสาคั่ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมสาคั่ ที่แสดง
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
 คาสั่งแต่งตัง้ คณะทางาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจาปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

คาสั่งโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ที่ 016/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555
………………………………………..
พระราชบั่่ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข 2545 หมวด 6 มาตราที่ 47
ให้สถานศึกษาดาเนินการระบบบริหารการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์วิธีประเมินคุณภาพภายใน 2553 ข้อ 14 ให้สถานศึกษาดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ 8 ขั้นตอน ขัน้ ตอนที่ 6 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนน้าดิบพิทยาคม เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
1.1 ดร.ธีรศักดิ์ คงเจริ่
ประธานกรรมการ
1.2 นายประมวล ลอยฟูา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
1.3 นายอานวย อินทโชติ
กรรมการ
1.4 นายสาธิต กมล
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
2.1 นายจรัล งามสม
2.2 นายจาลอง พรมเสน
2.3 นางแสงเดือน ฤทธิ์ขัน
2.4 นางอัจฉรา ชานา่จิตร
2.5 นายสมชาย เกตุขาว
2.6 น.ส.ศรีนวล หลวงแนม
2.7 นายดารงค์ ภูเ่ จริ่
2.8 น.ส.มารินทร์ กลิ่นเชตุ
2.9 นางพรพรรณ กา่จนตฤณ
2.10 นางรัตนา เพ็ชรมุข

มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2.11 นายอานวย เกิดช่าง
2.12 นางพงษ์สุดา ภูเ่ จริ่
2.13 นางสุนันท์ ชลพิทักษ์
2.14 นางสุวัฒนา แก้วเทพ
2.15 นางสดับ พรมเสน
3. คณะกรรมการจัดทารายการประเมินตนเอง
3.1 นางพงษ์สุดา ภูเ่ จริ่
3.2 นางพรพรรณ กา่จนตฤณ
3.3 นางสาวดารารัตน์ รื่นรส

มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

11
12
13
14
15

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดาเนินการประเมินตนเองตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย หากมีปั่หาในการดาเนินงานให้ปรึกษาผูบ้ ริหาร
โรงเรียน
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

(ลงชื่อ)..........................................
(นายมนตรี คงเจริ่)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม

