แผนปฏิบตั ิการ
การโรงเรียนบ้ านไร่ พทิ ยาคม
ประจาปี การศึกษา 2557

อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุโขทัย
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

คานา
แผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนบ้ านไร่ พิทยาคม ได้ จดั ทาเพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานตามแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยนที่วางไว้ โดยเน้ นบริ หารการปฏิบตั ิงาน
มุ่งสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทังมี
้ รายละเอียดของโครงการ
ตามแผนปฏิบตั ิการ ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน รายการวัสดุ ครุ ภัณฑ์ และค่าใช้ จ่ ายในการดาเนินงาน
โดยคานึงถึงมาตรฐาน นโยบายของโรงเรี ยน ตลอดจนนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน ทิศทางของเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในข้ อที่เกี่ยวข้ องกับโรงเรี ยน
แผนปฏิบตั ิการฉบับนี ้สาเร็จได้ ด้วยดีจากการร่วมมือของคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนบ้ านไร่ พิทยาคม และได้ ผา่ นการประชุมแสดงความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรี ยนบ้ านไร่ พิทยาคม จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้ องไว้ ณ โอกาสนี ้ และ
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าการปฏิบตั ิงานในปี การศึกษา 2557 จะทาให้ การดาเนินงานต่าง ๆ ภายในโรงเรี ยน
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และพัฒนาให้ นกั เรี ยนเป็ นคนดี มีปัญญา มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ ศึกษาต่อ และดารงชีวิตอย่างมีความสุขบนพื ้นฐานความเป็ นไทยและสากลตาม
วิสยั ทัศน์ของโรงเรี ยนต่อไป

โรงเรี ยนบ้ านไร่พิทยาคม
14 พฤษภาคม 2557

เห็นชอบโครงการ
ด้ วยในปี การศึกษา 2557 กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ได้ จดั ทาแผนปฏิบตั กิ าร 1 ปี เป็ นระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยยึดวิสยั ทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย ความเชื่อมโยงกับแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน 4 ปี เป้าหมายการให้ บริการของ
กระทรวง การให้ บริการของหน่วยงาน ตัวชี ้วัดของผลผลิต/โครงการ เพื่อให้ การดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานทุกระดับเกิดความสาเร็จอย่างเป็ นรูปธรรม โรงเรี ยนจึงได้ จดั ทาแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปี 2557 ของโรงเรี ยนบ้ านไร่พิทยาคมต่อไป
ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงและจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี 2557
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ที่มีความมุง่ มัน่ ความวิริยะอุตสาหะ ในการพัฒนาและจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2557 ของโรงเรี ยน
จนแล้ วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

(นายไพรัช เทียนบุตร)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
โรงเรี ยนบ้ านไร่พิทยาคม

อนุมัตโิ ครงการ
การจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2557 โรงเรี ยนได้ รับความร่วมมือจากหลายฝ่ าย
ตังแต่
้ คณะครูผ้ สู อน ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ซึง่ เป็ นผู้ที่มีบทบาท
ในการแสดงความคิดเห็น แสดงความต้ องการให้ บตุ รหลานของตนในทางที่ต้องการ โดยการเข้ ามา
มีสว่ นร่วมจึงเป็ นการเหมาะสมกับสภาพท้ องถิ่นและความต้ องการของการจัดทาโครงการของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และตามความต้ องการ
ของผู้ปกครอง ดังนันทุ
้ กคนจึงมีสว่ นร่วมตังแต่
้ เริ่มต้ นในการวางรากฐาน การศึกษาของบุตรหลานของท่าน
ให้ มีความพร้ อม และให้ นกั เรี ยนมีการพัฒนาทัง้ 4 ด้ าน คือ ด้ านร่างกาย ด้ านอารมณ์ ด้ านสติปัญญา
และด้ านสังคม เป็ นไปอย่างเต็มความสามารถ และนาแหล่งการเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ด้ านคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ และคุณลักษณะตามวัยได้ วางแนวให้ กบั นักเรี ยนเป็ นคนดี มีคณ
ุ ธรรม
เป็ นคนเก่งมีระเบียบวินยั รู้จกั รับผิดชอบและรู้จกั รักษาสิ่งแวดล้ อม
เนื่องจากการใช้ มาระยะหนึง่ ทางโรงเรี ยนบ้ านไร่พิทยาคมได้ มีการพัฒนาและปรับปรุง
ในส่วนที่เป็ นหน่วยการเรี ยนรู้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับท้ องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรี ยน ที่คณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานได้ พิจารณาเห็นชอบและอนุมตั ใิ ห้ ใช้ แผนปฏิบตั กิ าร/โครงการนี ้ได้

(ลงชื่อ)
(นายมนตรี คงเจริญ)
ผู้อานวยการ โรงเรี ยนบ้ านไร่พิทยาคม
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บทที่ 1
สภาพทั่วไป
1. ข้ อมูลทั่วไป
โรงเรี ยนบ้ านไร่พิทยาคมเป็ นโรงเรี ยนประจาตาบลบ้ านไร่ อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุโขทัย
ได้ ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามแนวนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มงุ่ สูม่ าตรฐานสากล โดยการพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ พฒ
ั นาตนเองเต็มตามศักยภาพเพื่อเป็ นพลโลก (World Citizen) มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ เยาวชนของชาติเป็ นผู้ที่เก่ง ดี และดารงชีพอยูอ่ ย่างมีความสุข
โรงเรี ยนมี “แผนกลยุทธ์โรงเรี ยนบ้ านไร่พิทยาคม ปี การศึกษา 2555 – 2558” เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการดาเนินงานของโรงเรี ยน สามารถประเมินสถานภาพของโรงเรี ยนได้ วา่ สภาพแวดล้ อมภายนอก
มีลกั ษณะเอื ้อต่อการพัฒนา สภาพแวดล้ อมภายในยังเป็ นจุดแข็งในการปฏิบตั งิ านเพื่อความ สาเร็จ
สูจ่ ดุ มุง่ หมาย โรงเรี ยนมีโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้นโดยอาศัยความ
ร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานในด้ านการบริหาร สมาคมครูและผู้ปกครอง และสมาคม
ศิษย์เก่าโรงเรี ยน ให้ การสนับสนุนในด้ านการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โรงเรี ยนมีปัจจัยทางด้ าน
โครงสร้ างและนโยบายที่ดี การให้ บริการ และผลผลิตมีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับของชุมชน บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน สภาพการเงินในโรงเรี ยนไม่เป็ นอุปสรรค มีบรรยากาศและสภาพแวดล้ อม
ที่ร่มรื่ นแต่ยงั มีจดุ อ่อนที่เป็ นปัญหาต้ องแก้ ไข คือ การจัดหาสื่อและอุปกรณ์การศึกษา ทังในเชิ
้ งปริมาณ
และคุณภาพเพื่อให้ เพียงพอต่อความต้ องการของนักเรี ยน รวมทังการใช้
้
ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู้ใน
ท้ องถิ่นให้ มากขึ ้น ตลอดจนการบริ หารจัดการจะต้ องเพิ่มประสิทธิภาพให้ สงู ขึ ้น
ในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี โรงเรี ยนได้ รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครู
อาจารย์ นักเรี ยน และผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรี ยนบ้ านไร่พิทยาคม สมาคมครูและผู้ปกครอง
โรงเรี ยนบ้ านไร่พิทยาคม และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาเป็ นอย่างดี จึงถือว่า
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา 2557 ของโรงเรี ยนทาให้ การปฏิบตั งิ านมุง่ ไปสูจ่ ดุ หมายตามแผนกลยุทธ์
ที่กาหนดไว้
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ปรัชญา
การศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพสูงสุดของปัจเจกบุคคล
คติพจน์
อตฺตาน ทมยนฺติ ปณฺฑิตา
“บัณฑิตย่อมฝึ กตน”
คาขวัญ
สะอาดกาย สะอาดใจ มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู้ ดูแลสังคม
อักษรย่ อ
บ.พ.
สัญลักษณ์ ประจาโรงเรียน
รูปเทวดานัง่ สีซอสามสาย
ประกอบด้ วยเทวดานัง่ สีซอสามสาย บรรจุคติพจน์ของโรงเรี ยน
“บัณฑิตย่อมฝึ กตน” อยูใ่ ต้ เทวดา ซึง่ เปรี ยบเสมือนหลักยึดของการประพฤติ
ปฏิบตั ใิ ห้ บคุ ลากรของโรงเรี ยนใช้ ทางสายกลางในการดารงชีวิต และมีชื่อโรงเรี ยน
“โรงเรี ยนบ้ านไร่พิทยาคม” อยูด่ ้ านล่าง
สีประจาโรงเรี ยน
สีส้ม
สีนา้ ตาล

ส้ ม – น ้าตาล
หมายถึง ความร้ อนแรงแห่งวิชาความรู้
หมายถึง ความแข็งแกร่ง อดทน ไม่ยอ่ ท้ อต่อความยากลาบาก

ต้ นไม้ ประจาโรงเรี ยน ต้ นกระถินณรงค์
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เพลงมาร์ ชประจาโรงเรียน
มาร์ ชบ้ านไร่ พทิ ยาคม
คาร้ อง : วิญญู รังสิวฒ
ุ าภรณ์
ทานอง : สิทธิชยั โขนงนุช
เรี ยบเรี ยงเสียงประสาน : เสริม มีกล่า
ได้ ยินนามก็คร้ ามเกรงขจรทัว่ แดน
แผ่ราแพนกรี ดกรายดัง่ ยูงฟ้อนหาง
หยิ่งลาพองประดุจเช่นพญาจงอาง
ชื่อเสียงดังสูงเด่นด้ วยสามัคคี
สะอาดกายสะอาดใจวินยั เพรี ยบพร้ อม
พวกเรายอมรับใช้ ได้ ทกุ วิถี
ใฝ่ ศกึ ษา มุง่ กีฬา และการดนตรี
มรรยาทดี ศรี สง่า แก่สถาบัน
พร้ อมพรัก บ้ านไร่พิทยาคม
อบรมฝึ ก ศึกษา สมความใฝ่ ฝัน
ฐานการศึกษามัน่
ให้ สมคาขวัญ บัณฑิตย่อมฝึ กตน
เบ้ าหล่อหลอม ร่วมจิตใจ สีส้มน ้าตาล
จะกันดาร อย่างไร ไม่เคยมีผล
สถาบัน เคี่ยวฝึ กฝนให้ คนเป็ นคน
เพิ่มความเข้ มข้ น สายเลือด บ้ านไร่ของเรา
2. ประวัตโิ รงเรียน
โรงเรี ยนบ้ านไร่พิทยาคม เป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจาตาบล ระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 102 หมูท่ ี่ 7 ตาบลบ้ านไร่ อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุโขทัย บนเนื ้อที่
จานวน 30 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา โรงเรี ยนอยูห่ า่ งจากตัวอาเภอศรี สาโรง เป็ นระยะทาง 12 กิโลเมตร

4
และห่างจากตัวจังหวัดสุโขทัย เป็ นระยะทาง 32 กิโลเมตร และมีการริเริ่มก่อตังโรงเรี
้
ยน ตามประกาศ
การจัดตังโรงเรี
้
ยนของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519 เมื่อวันที่
7 พฤษภาคม 2519 ซึง่ แล้ วเสร็จเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2519 และในวันที่ 30 พฤษภาคม 2519
ประชาชนได้ ร่วมกันจัดพิธีทาบุญเลี ้ยงพระ เพื่อฉลองอาคารเรี ยนหลังใหม่ นับเป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
แห่งแรกของตาบลบ้ านไร่
เมื่อวันที่ 1 มิถนุ ายน 2519 โรงเรี ยนได้ เปิ ดทาการเรี ยนการสอนเป็ นวันแรก และตังชื
้ ่อว่า
“โรงเรี ยนบ้ านไร่พิทยาคม” โดยมีนายเสริม มีกล่า เป็ นครูใหญ่ มีนกั เรี ยนทังสิ
้ ้น จานวน 39 คน
มีครูฝ่ายปฏิบตั ิการ 2 คน คือ นางสาวปราณี กล่อมฤทธิ์ และนายเลิศ ทองเหลือง
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2536 โรงเรี ยนได้ เปิ ดทาการเรี ยนการสอนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนปลายเป็ นรุ่นแรก โดยมีนายสุเทพ ไตต่อผล เป็ นอาจารย์ใหญ่
ปัจจุบนั โรงเรี ยนบ้ านไร่พิทยาคม ได้ เปิ ดทาการเรี ยนการสอนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
ถึงระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 มีนกั เรี ยนทังสิ
้ ้น จานวน 617 คน มีบคุ ลากรสายบริ หาร จานวน 2 คน
บุคลากรสายการสอน จานวน 31 คน พนักงานราชการ จานวน 4 คน ครูอตั ราจ้ าง จานวน 5 คน
และลูกจ้ างชัว่ คราว จานวน 7 คน รวมบุคลากรทังสิ
้ ้น จานวน 47 คน โดยมีนายมนตรี คงเจริญ
เป็ นผู้อานวยการโรงเรี ยน และนางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ เป็ นรองผู้อานวยการโรงเรี ยน
3. แผนผังโรงเรียนบ้ านไร่ พทิ ยาคม
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4. แผนผังโครงสร้ างการบริหารโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรี ยน
รองผู้อานวยการโรงเรี ยน

คณะกรรมการสถานศึกษา

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

- งานแผนงาน
- งานการเงิน และบัญชี
- งานระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา
- งานประกันชีวิต
- งานพัสดุ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

กลุ่มงานวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
- งานจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
- งานวิจยั เพื่อพัฒนา
การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
- งานทะเบียน
- งานทะเบียนผลการเรี ยน
- งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรี ยน
และกิจกรรมโรงเรี ยน

กลุ่มงานกิจการนักเรียน

วิชาการ
- งานวินยั นักเรี ยน
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน
- งานยาเสพติด/เอดส์/
ตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม
- งานประชาธิปไตยใน
โรงเรี ยน
- งานส่งเสริ มพัฒนา
ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม

มูลนิธิปาริชาต

กลุ่มงานบริหารบุคคล

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- งานประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน
- งานชุมชนและ
ภาคี
เครื อข่าย

- งานสารบัญ
- งานบริ การสถานที่
และสภาพแวดล้ อม
- งานประชาสัมพันธ์
- งานระบบเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต
เว็บไซต์
และสารสัมพันธ์

- งานแนะแนวการศึกษา
- งานทุนการศึกษา
และ กยศ.

5. สภาพปั จจุบันของโรงเรี ยนบ้ านไร่ พทิ ยาคม
5.1 ข้ อมูลปั จจุบันของโรงเรี ยนบ้ านไร่ พทิ ยาคม
โรงเรี ยนบ้ านไร่พิทยาคม ตังอยู
้ ่ เลขที่ 102 ถนน ศรี สาโรง – บ้ านไร่ หมู่ 7 ตาบลบ้ านไร่
อาเภอศรี สาโรง จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64120 โทรศัพท์ 055-685217 โทรสาร 055-685011
e-mail : brpssr@gmail.com website : www. banraipit.ac.th สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ได้ เปิ ดทาการเรี ยนการสอนครัง้ แรกเมื่อวันที่ 1 มิถนุ ายน 2519 ปัจจุบนั โรงเรี ยน
บ้ านไร่พิทยาคมเปิ ดทาการเรี ยนการสอนตังแต่
้ ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
มีเขตพื ้นที่บริ การ ได้ แก่ ตาบลบ้ านไร่ ตาบลบ้ านซ่าน และตาบลราวต้ นจันทร์
5.2 ข้ อมูลด้ านการบริหาร
ผู้บริหารชื่อ นายมนตรี คงเจริญ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรี ยน ตังแต่
้ วนั ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555 และนางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรี ยน ตังแต่
้
วันที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551
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5.3 ข้ อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพศ

ประเภทบุคลากร
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครูประจาการ
พนักงานราชการ
ครูอตั ราจ้ าง
นักการ/ภารโรง
อื่นๆ (ครูธุรการ)
รวม

ระดับการศึกษาสูงสุด
ประสบการณ์ ใน
ต่ากว่ า ป.ตรี สูงกว่ า อายุเฉลี่ย
ตาแหน่ ง
ชาย หญิง
ป.ตรี
ป.ตรี
1
1
51
9 ปี
1
1
39
6 ปี
13
18
16
15
45
2-34 ปี ขึ ้นไป
1
3
4
30
1 – 4 ปี ขึ ้นไป
1
4
5
29
2 – 3 ปี ขึ ้นไป
4
4
45
1 – 3 ปี ขึ ้นไป
1
1
20
27
4
26
17
39
47
47

5.4 ข้ อมูลนักเรียน (ปี การศึกษา 2557)
ชัน้

ชาย

หญิง

รวม

ม. 1
ม. 2
ม. 3
ม. 4
ม. 5
ม. 6
รวมทัง้ สิน้

75
71
59
29
23
36
293

61
48
57
67
39
52
324

136
119
116
96
62
88
617

หมายเหตุ
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5.5 ข้ อมูลด้ านงบประมาณ และทรัพยากร
รายการงบประมาณ
จานวนเงิน (บาท)
1. ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
- ค่าจัดการเรี ยนการสอน
775,600.00
- ค่าหนังสือแบบเรี ยน
415,844.00
- ค่าเครื่ องแบบนักเรี ยน
201,200.00
- ค่าอุปกรณ์การเรี ยน
93,380.00
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
194,805.00
รวม
1,680,829.00
2. เงินอุดหนุนอื่นๆ
- เงินอุดหนุนปัจจัยพื ้นฐานสาหรับนักเรี ยนยากจน
174,000.00

3. เงินบริจาคอื่นๆ
- เงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
- เงินรายได้ โรงเรี ยน
รวม

688,600.00
86,000.00
2,629,429.00

หมายเหตุ

ได้ รับจัดสรร 70%
ของจานวนนักเรี ยน
ทังหมด
้

ได้ รับจัดสรร 30%
ของจานวนนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนต้ น
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บทที่ 2
สภาพปั ญหา และแนวทางการจัดการศึกษาในอนาคต
1. สภาพปั ญหาการจัดการศึกษา
1.1 ด้ านนักเรี ยน
1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนนักเรี ยนจากผลกาทดสอบ สานักงานทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติยงั ต่ากว่าค่าเฉลี่ยรวมระดับประเทศ และค่าเฉลี่ยรวมระดับเขตพื ้นที่การศึกษาต้ นสังกัด
1.1.2 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในรายวิชาจากการทดสอบประจาภาคเรี ยนและกิจกรรม
การเรี ยนการสอนยังต่า มีนกั เรี ยนที่มีผลการเรี ยนเป็ น 0 ร มส และไม่ได้ เลื่อนชันและไม่
้
จบการศึกษา
ตามที่กาหนด และการออกกลางคัน
1.1.3 นักเรี ยนร้ อยละ 20 ยังมีพฤติกรรมไม่บรรลุตามจุดมุง่ หมายหลักสูตรด้ านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ในด้ านความรับผิดชอบ ความมีวินยั และกรใฝ่ เรี ยนรู้ เป็ นปัญหาสาคัญ
1.1.4 นักเรี ยนร้ อยละ 44 มีสภาพครอบครัวแตกแยก นักเรี ยนร้ อยละ 20 มีฐานะยากจน
มาก และร้ อยละ 30 มีฐานนะยากจน ควรได้ รับความช่วยเหลือเป็ นอย่างยิ่ง
1.1.5 นักเรี ยนยังมีโอกาสเสี่ยงมากต่อการเผชิญปัญหาจากสารเสพติด การตังครรภ์
้
ก่อนวัย
อันควร การทะเลาะวิวาทเนื่องจากขาดความอดทนอดกลัน้ และเสี่ยงจากสื่อลามก และการรับสื่อจาก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
1.1.6 นักเรี ยนร้ อยละ 70 ขาดทักษะการคิดแลการแสดงออกอันควร นักเรี ยนร้ อยละ 60
ยังไม่มีจิตสาธารณะเพียงพอตามเกณฑ์ที่โรงเรี ยนกาหนด
1.2 ด้ านครู
1.2.1 ครูร้อยละ 30 โดยประมาณ ยังมีแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนแบบดังเดิ
้ ม
สอนโดยไม่ยึดตัวบ่งชี ้และแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
1.2.2 โรงเรี ยนยังขาดกระบวนการให้ การช่วยเหลือ ติดตามกากับนิเทศครูในเชิงวิชาการ
คือการพัฒนากระบวนกิจกรรมการเรี ยนการสอน กระบวนการวัดประเมินผลการเรี ยน กระบวนการ
ให้ คาแนะนาทางวิชาการ ทาให้ ครูมีอตั ราการพัฒนางานการการเรี ยนการสอนน้ อย
1.2.3 ครูยงั มีความต้ องการได้ รับการพัฒนาเพื่อการพัฒนางานที่ได้ รับมอบหมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนการสอน สื่อการเรี ยนการสอน
1.2.4 ครูหลายท่านควรได้ รับการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอน และการเลื่อนวิทยฐานะ
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1.3 ด้ านผู้บริหาร
1.3.1 ผู้บริหารควรเร่งแก้ ไขข้ อบกพร่องเกี่ยวกับหลักสูตร การบริ หารหลักสูตร คือการพัฒนา
หลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผลการใช้ หลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามนิเทศ
เกี่ยวกับการนาหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน ผู้บริหารควรใช้ เวลาส่วนใหญ่
กับกิจกรรมการเรี ยนการสอน และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นกั เรี ยน
1.3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ าฝ่ าย งาน กิจกรรม ควรพัฒนาทักษะทางการบริ หาร
จัดการที่สร้ างสรรค์ ยึดถือหลักธรรมมาภิบาล (หลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลัก
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ หลักคุณค่า)
1.3.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมุง่ เน้ นการพัฒนาทีมงานในระดับกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
ฝ่ ายระดับชัน้ กลุม่ เวรประจาวัน ฝ่ ายกิจกรรม
1.3.4 ผู้บริหารสถานศึกษายังมีข้อควรแก้ ไขปรับปรุงในด้ านการบริหารจัดการที่เป็ นระบบ
ที่เชื่อมโยงบูรณาการทุกส่วนเข้ าด้ วยกัน การเทียบระบบ การพัฒนาระบบ
1.3.5 ผู้บริหารควรมีการปรับปรุงสานักงาน ฝ่ ายงาน กิจกรรมต่าง ๆ ให้ เป็ นระบบ สะดวก
ต่อการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.6 ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพครุและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ดี เสริมสร้ างขวัญและกาลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา การอบรมศึกษาดูงาน
และการทัศนศึกษา
1.3.7 ผู้บริหารหาควรแก้ ไขข้ อบกพร่ องในด้ านการประสานงาน เชื่อมโยงกับชุมชน องค์กร
ท้ องถิ่น และองค์กรทุกระดับเพื่อการจัดการศึกษา
1.4 ด้ านองค์ ประกอบส่ งเสริมการจัดการเรียนการสอน
1.4.1 ห้ องปฏิบตั ิการของทุกกล่มสาระการเรี ยนยังต่ากว่ามาตรฐาน เช่น ห้ องปฏิบตั กิ าร
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา เป็ นต้ น
1.4.2 ห้ องสมุดโรงเรี ยน ยังมีสภาพแวดล้ อมที่ไม่เอื ้อต่อการศึกษาค้ นคว้ า การเรี ยนรู้ด้วย
ตนเอง หนังสือน้ อย ขาดวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ที่จาเป็ นใช้ สาหรับนักเรี ยนและครู ที่จะใช้ เพื่อการศึกษาค้ นคว้ า
อย่างมาก
1.4.3 ห้ องนาโรงเรี ยนอยูใ่ นสภาพทรุดโทรม ที่ดื่มน ้าและที่ล้างมือขาดแคลน และใช้ การ
ไม่ได้
1.4.4 ระบบระบายน ้าในโรงเรี ยนไม่ดี เป็ นอุปสรรคต่อการการจัดการเรี ยนการสอน
1.4.5 สนามกีฬา ลานกีฬา ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอน และการส่งเสริ ม
ศักยภาพนักเรี ยนด้ านการกีฬาและการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
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1.4.6 สภาพห้ องเรี ยนทัว่ ไปมีสภาพที่ทรุดโทรม และมีจานวนห้ องเรี ยนไม่เพียงพอสาหรับ
จัดการเรี ยนการสอน ห้ องเรี ยนมีสภาพอากาศร้ อน ไม่มีพดั ลมเพดานช่วยระบายความร้ อนให้ นกั เรี ยน
ระหว่างการจัดการเรี ยนการสอน
2. ข้ อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกและภายใน
2.1 ด้ านนักเรี ยน
2.1.1 ควรพัฒนาวิธีการ และให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ตามความสนใจ เป็ นการส่งเสริมนักเรี ยน
ให้ เรี ยนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง ( สมศ. รอบ 3)
2.1.2 สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการประหยัด ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ ทากิจกรรมโครงงานทุกกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ กิจกรรมการศึกษาค้ นคว้ า ส่งเสริมให้
นักเรี ยนศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองอย่างสม่าเสมอ โรงเรี ยนควรพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้ เข้ มแข็งมากขึ ้น
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ชมุ ชนรอบด้ านของโรงเรี ยนได้ รับรู้ข่าวสาร ความก้ าวหน้ า ความสาเร็จของโรงเรี ยน
อย่างทัว่ ถึง( สมศ. รอบ 3)
2.1.3 นักเรี ยนควรได้ รับการส่งเสริมให้ ทาโครงงาน การทาผังความคิด การทางานโดยใช้
กระบวนการกลุม่ และการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ ทังภายในและภายนอกสถานศึ
้
กษา
ได้ ด้วยตนเองและเป็ นระบบ โดยมีการสรุปความรู้และจดบันทึกอย่างต่อเนื่อง โดยครูมีการวัดผลประเมิน
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง( สมศ. รอบ 3)
2.2 ด้ านครู
2.2.1 พัฒนาครูให้ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู
เพื่อพัฒนาตนเองให้ เข้ าสูว่ ิทยฐานะที่สงู ขึ ้น( สมศ. รอบ 3)
2.2.2 ควรพัฒนาครูให้ ปรับเปลี่ยนวิธีสอนของตนเองให้ ทนั สมัย ทันเหตุการณ์เสมอ ใช้ สื่อ
ที่หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้อย่างสม่าเสมอ ครูควรส่งเสริมและสนับสนุนงานของหมูค่ ณะ
และนาเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกันอยูเ่ สมอ( สมศ. รอบ 3)
2.2.3 ครูมีจานวนไม่เพียงพอ ทาให้ โรงเรี ยนต้ องใช้ เงินส่วนหนึง่ หมดไปกับการจ้ างครู ทาให้
งบประมาณสาหรับการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนลดลง( สมศ. รอบ 3)
2.2.4 ครูบางกลุม่ สาระฯ เช่น ครูอตุ สาหกรรม โรงเรี ยนไม่มีครู อุตสาหกรรม ทาให้ นกั เรี ยน
ที่ต้องการเรี ยนวิชาช่างต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า หมดโอกาสเลือกวิชาที่ตนสนใจ
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2.3 ด้ านผู้บริหาร
2.3.1 สถานศึกษาและครูควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับ
มัธยมศึกษาโดยการนาผลการประเมินหลังการสอนของครู รวมทังปั
้ ญหา อุปสรรคมาใช้ ในการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงให้ เหมาะสมกับบริ บทและทองถิ่นของสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ โดยมีการกาหนด
วางแผนปฏิบตั กิ ารประเมินผลอย่างต่อเนื่อง( สมศ. รอบ 3)
2.3.2 ผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานและทุนจากแหล่งต่าง ๆ
นอกเหนือ จากงบประมาณของรัฐ และประสานงานกับสโมสรโรตารี่ สวรรคโลก แหล่งเรี ยนรู้ภายใน
เช่น ห้ องคอมพิวเตอร์ ห้ องสมุด ห้ องปฏิบตั ิการทางภาษา ห้ องวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เป็ นสื่อ
และแหล่งเรี ยนรู้อย่างเป็ นระบบโดยมีการประเมินผลการใช้ แหล่งเรี ยนรู้ ทังน
้ ามาพัฒนาและปรับปรุง
(สมศ. รอบ 3)
2.4 ด้ านองค์ ประกอบส่ งเสริมการจัดการเรียนการสอน
2.4.1 ควรพัฒนาด้ านอาคาร ๓ ซึง่ เป็ นอาคารที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นตาแหน่งอับ ไม่มีลมพัดผ่าน ควร
วางแผนพัฒนาสภาพแวดล้ อมของอาคาร และปรับสภาพภายในห้ องเรี ยนให้ มีบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู้
( สมศ. รอบ 3)
2.4.2 ด้ านอุปกรณ์สนับสนุนการเรี ยนการสอนบางประเภทมีจานวนจากัด การจัดซื ้อเพิ่ม
ต้ องจัดตามงบประมาณที่ได้ รับ คุณภาพอยูใ่ นระดับพอใช้ ได้ ซึง่ มีผลต่อการสร้ างผลงานไม่ทนั สมัย
เท่าที่ควร และส่งผลให้ การจัดเวลาเรี ยนไม่เพียงพอกับความต้ องการของนักเรี ยน เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์
( สมศ. รอบ 3)
3. โครงการพิเศษ นโยบายที่โรงเรี ยนดาเนินการ
4.1 โครงการโรงเรี ยนสวนพฤกษศาสตร์ ในพระดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
4.2 โครงการโรงเรี ยนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 โครงการโรงเรี ยนสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข
4.4 โครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
4.5 โรงเรี ยนโรงเรี ยนในฝัน สู่มาตรฐานสากล
4.5 โรงเรี ยนแกนนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
4.6 โรงเรี ยนในโครงการโรงเรี ยนธนาคารบ้ านไร่พิทยาคม ( ธนาคาร ธกส.)
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4. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปี ที่ผ่านมา
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน * ให้ บนั ทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้ ดี ....ตามผลประเมิน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พงึ
ประสงค์
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ และพัฒนา
สิง่ แวดล้ อม
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี เจตคติที่ดตี อ่ อาชีพสุจริ ต
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้ างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
และมีวิสยั ทัศน์
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรี ยนมีสขุ นิสยั สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๘ ผู้เรี ยนมีสนุ ทรี ยภาพ และลักษณะนิสยั ด้ านศิลปะ
ดนตรี และกีฬา
ด้ านการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีวฒ
ุ ิ / ความรู้
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมัน่ พัฒนาตนเอง เข้ ากับชุมชน
ได้ ดีและ มีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน
อย่าง มีประสิทธิภาพและเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ด้ านการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้บริ หารมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีภาวะผู้นาและมี
ความสามารถในการบริ หารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้ าง ระบบ
การบริ หารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็ นระบบครบวงจร

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน
ผลการติดตาม
ตนเองของ
ตรวจสอบโดย
สถานศึกษา *
หน่ วยงานต้ นสังกัด *
ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดีเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริ หารและจัดการศึกษาโดย
ใช้ สถานศึกษาเป็ นฐาน
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการ
เรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มคุณภาพ
ผู้เรี ยนอย่างหลากหลาย
มาตรฐานที่สถานศึกษาเพิ่มเติม

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน
ผลการติดตาม
ตนเองของ
ตรวจสอบโดย
สถานศึกษา *
หน่ วยงานต้ นสังกัด *
ดี
ดีเยี่ยม
ดีมาก

ดี,kd

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

-

-

5. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับขัน้ พืน้ ฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ด้ านผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรี ยนมีสขุ นิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรี ยนมีสนุ ทรี ยภาพ และลักษณะนิสยั ด้ านศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้ างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสยั ทัศน์
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรี ยนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีตอ่ อาชีพสุจริต
ด้ านครู
มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคณ
ุ วุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ ง พอใช้
ดี
ดีมาก
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มาตรฐานการศึกษาระดับขัน้ พืน้ ฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ ง พอใช้
ดี
ดีมาก

ด้ านผู้บริหาร
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริ หารมีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการบริ หารจัดการ



มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้ าง และการบริ หารงาน
อย่างเป็ นระบบ ครบวงจร ให้ บรรลุเป้าหมายการศึกษา



มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรี ยนการสอน
โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ



มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผู้เรี ยนและท้ องถิ่น
มีสอื่ การเรียนการสอนที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้




มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริ มความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง
กรณีที่ไม่ได้ รับการรับรอง เนื่องจาก .......................................................................
6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (มัธยมศึกษา)

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ ง พอใช้
ดี
ดีมาก

กลุ่มตัวบ่ งชีพ้ นื ้ ฐาน
ตัวบ่งชี ้ที่ ๑ ผู้เรี ยนมีสขุ ภาพกายสุขภาพจิตที่ ดี
ตัวบ่งชี ้ที่ ๒ ผู้มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์
ตัวบ่งชี ้ที่ ๓ ผู้เรี ยนมีความใฝ่ ร้ ู และเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง





ตัวบ่งชี ้ที่ ๔ ผู้เรี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น
ตัวบ่งชี ้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรี ยน



ตัวบ่งชี ้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญ
ตัวบ่งชี ้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี ้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้ นสังกัด
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การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (มัธยมศึกษา)

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ ง พอใช้
ดี
ดีมาก

กลุ่มตัวบ่ งชีอ้ ัตลักษณ์
ตัวบ่งชี ้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้ บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตังสถานศึ
้
กษา
ตัวบ่งชี ้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้ อน เป็ น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชีม้ าตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี ้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริ มของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี ้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ มาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศที่สอดคล้ องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา

โรงเรี ยนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีคา่ เฉลี่ย ๓.๗๕
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง
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บทที่ 3
ทิศทางการพัฒนาในปี การศึกษา 2557
1. ทิศทางการพัฒนาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
1.1 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ที่ผา่ นมากระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานมุง่ พัฒนา
ให้ นกั เรี ยนทุกคนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะการอ่านเขียนและคิดคานวณที่เข้ มแข็ง
ซึง่ เป็ นพื ้นฐานสาคัญในการเรี ยนรู้และการดารงชีวิตในอนาคต การศึกษาขันพื
้ ้นฐานจึงเป็ นพลังขับเคลื่อน
สาคัญต่อการพัฒนาประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชากร กล่าวคือประเทศไทยได้ มีการพัฒนาอย่าง
เข้ มแข็ง มีความเจริญเติบโตด้ านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แรงงานส่วนใหญ่อา่ นออกเขียนได้ และลด
ปัญหาความยากจนได้ อย่างน่าพึงพอใจ จากร้ อยละ 21 ในปี 2540 เป็ นร้ อยละ 8 ในปี 2552
1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เป็ นองค์กรหลักขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐานของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล พร้ อมก้ าวสู่ประชาคมอาเซียนบนพื ้นฐานของความเป็ นไทย
1.3 พันธกิจ (Mission)
พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ ประชากรวัยเรี ยนทุกคน ได้ รับการศึกษา
อย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยเน้ นการพัฒนาผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
มีความเป็ นไทย และห่างไกลยาเสพติด มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และพัฒนา
สูค่ ณ
ุ ภาพระดับมาตรฐานสากลด้ วยการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วมและกระจายอานาจตามหลัก
ธรรมาภิบาล
1.4 จุดเน้ นการดาเนินงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กาหนดจุดเน้ นการดาเนินงานในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2557 โดยแบ่ง เป็ น 3 ส่วนดังนี ้
ส่ วนที่ 1 จุดเน้ นด้ านผู้เรี ยน
1.1 นักเรี ยนมีสมรรถนะสาคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพื่อพร้ อมเข้ าสู่ประชาคม
อาเซียน (Students’ Competencies) ดังต่อไปนี ้
1.1.1 นักเรี ยนปฐมวัยมีพฒ
ั นาการด้ านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัย และเรี ยนรู้อย่างมีความสุข
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1.1.2 นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุม่ สาระหลักเพิ่มขึ ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3
1.1.3 นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ ๓ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
1.1.4 นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ ๖ มีสมรรถนะในการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ
1.1.5 นักเรี ยนมีทกั ษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์ และทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้ างสรรค์อย่างน้ อย 2 ภาษา ทักษะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็ นเครื่ องมือ
ในการเรี ยนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย
1.2 นักเรี ยนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม รักความเป็ นไทย มีคณ
ุ ลักษณะและทักษะทางสังคม
ที่เหมาะสม (Students’ Characteristics & Social Skills) ดังต่อไปนี ้
1.2.1 นักเรี ยนระดับประถมศึกษา ใฝ่ เรี ยนรู้ ใฝ่ ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
1.2.2 นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นมีทกั ษะการแก้ ปัญหาและอยู่อย่าง
พอเพียง
1.2.3 นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความมุง่ มัน่ ในการศึกษาและ
การทางาน และสามารถปรับตัวเข้ ากับพหุวฒ
ั นธรรมบนพื ้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
1.3 นักเรี ยนที่มีความต้ องการพิเศษได้ รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ
(Students with Special Needs)
1.3.1 เด็กพิการได้ รับการพัฒนาศักยภาพเป็ นรายบุคคลด้ วยรูปแบบที่หลากหลาย
1.3.2 เด็กด้ อยโอกาสได้ รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน
1.3.3 นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษได้ รับการส่งเสริมให้ มีความเป็ นเลิศด้ าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พื ้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
1.3.4 นักเรี ยนที่เรี ยนภายใต้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบ
การ องค์กรเอกชน และสถานศึกษาทางเลือกได้ รับการพัฒนาอย่างมีคณ
ุ ภาพ
1.3.5 เด็กกลุม่ ที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็ นกรณีพิเศษ ได้ รับ
การคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยาด้ วยรูปแบบที่หลากหลาย
ส่ วนที่ 2 จุดเน้ นด้ านครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional Development)
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2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรี ยนและพร้ อมเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก
2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
ที่กาหนดและสามารถจัดการเรี ยนการสอนที่สง่ ผลให้ นกั เรี ยนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ ภาษาอังกฤษและภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการสื่อสารอย่างน้ อย 1 ภาษา
2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทกั ษะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ น
เครื่ องมือในการจัดการเรี ยนรู้
2.2 การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ
และกาลังใจ และแสดงศักยภาพในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีคณ
ุ ภาพ (Incentives and
Rewarding System)
2.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
2.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจได้ รับการจูงใจในการพัฒนา
ผู้เรี ยนเต็มศักยภาพ
2.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอน
อย่างมืออาชีพ เป็ นเชิงประจักษ์และได้ รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม
2.3 การส่งเสริมให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินยั มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่สงั คม (Professional Ethics)
2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ที่มงุ่ พัฒนา
การศึกษาของชาติ และเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่สงั คม
2.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทกั ษะในการเข้ าถึงและดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน
ส่ วนที่ 3 จุดเน้ นด้ านการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษาและสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน้ นการมีสว่ นร่วม
และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน (Participation and Accountability)
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3.1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผา่ นการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้ รับการแก้ ไข แทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนโดยสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาทาหน้ าที่สง่ เสริม
สนับสนุนและเป็ นผู้ประสานงานหลัก เพื่อให้ สถานศึกษาทาแผนพัฒนาเป็ นรายโรงร่วมกับผู้ปกครอง
ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุง่ การมีส่วนร่วมความรับผิดชอบต่อผลการ
ดาเนินงาน เพื่อประโยชน์สงู สุดของนักเรี ยน สร้ างความเชื่อมัน่ แก่ผ้ ใู ช้ บริการและสังคม
3.1.3 สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาบริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
อย่างเข้ มแข็ง โดยมุง่ การมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน เพื่อประโยชน์สงู สุด
ของนักเรี ยน สร้ างความเชื่อมัน่ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การและสังคม
3.1.4 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาดาเนินการ และติดตาม
ประเมินการดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอย่างเข้ มแข็ง เพื่อประโยชน์สงู สุดคือคุณภาพการจัดการ
เรี ยนรู้ เพื่อนักเรี ยนได้ พฒ
ั นาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
3.2 สถานศึกษาและสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ตามระดับมาตรฐาน (Management with Quality and Standards)
3.2.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพตามระดับมาตรฐานที่สงู ขึ ้น
เทียบเคียงกับประเทศผู้นาด้ านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
3.2.2 สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ มีการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สงู ขึ ้น เทียบเคียงกับประเทศผู้นาด้ านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
5. กลยุทธ์
จากวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้ นข้ างต้ น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
จึงกาหนดกลยุทธ์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 6 กลยุทธ์ ดังนี ้
กลยุทธ์ ท่ ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้ านเทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้
กลยุทธ์ ท่ ี 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็ นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
กลยุทธ์ ท่ ี 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ ทวั่ ถึงครอบคลุมผู้เรี ยน ให้ ได้ รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
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กลยุทธ์ ท่ ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทังระบบให้
้
สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
กลยุทธ์ ท่ ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้ นการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วน
ท้ องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ ท่ ี 6 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้ างสันติสขุ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
2. ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนบ้ านไร่ พทิ ยาคม
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรี ยนบ้ านไร่พิทยาคม ในปี พ.ศ. 2559
“ ระดมสรรพกาลังจากทุกภาคส่วนพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรี ยนมุง่ สูโ่ รงเรี ยนมาตรฐานสากล
ปลูกฝังนักเรี ยนเป็ นนักคิด ใฝ่ เรี ยนรู้ คูค่ ณ
ุ ธรรม มีจิตสาธารณะ สุขภาพแข็งแรง บุคลากรยึดถือวัฒนธรรม
คุณภาพ สามัคคี เป็ นโรงเรี ยนชันดี
้ ในชนบท ที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานระดับชาติ ”
2.2 พันธกิจ (Mission)
1. ร่วมมือกับทุกภาคีพฒ
ั นาการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนให้ มีความพร้ อมต่อการจัด
การศึกษา ที่มีคณ
ุ ภาพระดับมาตรฐานชาติ
2. พัฒนานักเรี ยนทังด้
้ านความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน ตามแนวทางการจัดการศึกษาปัจจุบนั และแนวทางการพัฒนาโรงเรี ยนสูโ่ รงเรี ยนมาตรฐานสากล
รักและธารงรักษาวัฒนธรรมไทย น้ อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
3. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้มงุ่ เน้ นการคิด การใฝ่ เรี ยนรู้ และพัฒนา
ความสามารถรายบุคคล ทังการศึ
้
กษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง การประมวลวิเคราะห์ สร้ างทางเลือกตัดสินใจ
การนาเสนอ ผลการศึกษา และการนาผลการศึกษานาไปประยุกต์ใช้
4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การการมีจิสาธารณะ ในโครงการโรงเรี ยนสีขาวปลอดสารเสพ
ติดและอบายมุข โรงเรี ยนแกนนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรี ยนสวนพฤกษศาสตร์
5. สร้ างเสริมความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจนักเรี ยนให้ มีความพร้ อมในการดาเนินชีวิต
อย่างมีความสุขในอนาคต
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6. พัฒนาบุคลากรทังด้
้ านความรู้ ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน และการ
ปฏิบตั งิ านอื่นที่มอบหมาย โดยเน้ นสร้ างค่านิยมองค์กรทียดึ มัน่ ในการทางานทุกภาคส่วนอย่างมี คุณภาพ
และมีความรัก ความสามัคคี กัน ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน ทางานร่ วมกันเป็ นทีม
7. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทังด้
้ านสุขภาพกายและสุขภาพจิตจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพตามความสนใจความถนัดของนักเรี ยน และเพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และการดารงชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ
2.3 ตัวชีว้ ัด ( Indicater )
1. มีภาคีร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา ดานนักเรี ยน ด้ านครู ด้ านการบริ หาร และด้ านการ
ส่งเสริมการศึกษา ด้ านละไม่น้อยกว่า 3 แหล่ง โรงเรี ยนได้ รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติ
2. นักเรี ยนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้นทุกกลุม่ สาระไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 3 มีผลการประเมิน
นักเรี ยนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรักและธารงรักษาวัฒนธรรมไทยผ่านเกณฑ์ที่โรงเรี ยนกาหนดไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 75 ของนักเรี ยนทังหมด
้
มีผลการประเมินนักเรี ยนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการน้ อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของนักเรี ยนทังหมด
้
3. มีผลการประเมินนักเรี ยนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงพฤติกรรมของทักษะด้ านการคิด และด้ าน
ใฝ่ เรี ยนรู้ มีความสามารถในการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง การประมวลวิเคราะห์ สร้ างทางเลือกตัดสินใจ
การนาเสนอผลการศึกษา และการนาผลการศึกษานาไปประยุกต์ใช้ ได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของ
นักเรี ยนทังหมด
้
4. นักเรี ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผา่ น นักเรี ยน
ร้ อยละ 90 มีการร่วมกิจกรรมมีจิสาธารณะ มีปริมาณงานผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยน
บ้ านไร่พิทยาคม กาหนด นักเรี ยนร้ อยละ 100 เข้ าร่วมกิจกรรมในโครงการโรงเรี ยน
สีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข และกิจกรรมโรงเรี ยนแกนนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน นักเรี ยน
จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมโรงเรี ยนสวนพฤกษศาสตร์
5. นักเรี ยนร้ อยละ 90 มีร่างกายสมบูรณ์และจิตใจดี นักเรี ยนให้ มีความพร้ อมในการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุขในอนาคต
6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั งิ านอื่น
ที่มอบหมาย มีผลการประเมินประสิทธิภาพในระดับดีมาก คิดเห็นร้ อยละ 100 มีคา่ นิยมองค์กรทียึดมัน่
ในการทางานทุกภาคส่วนอย่างมี คุณภาพ และมีความรัก ความสามัคคี กัน ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน ทางาน
ร่วมกันเป็ นทีม ปรากฏเป็ นพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้ อย่างสม่าเสมอในการเข้ าร่วมกิจกรรม
และการปฏิบตั งิ านทุกครัง้
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7. นักเรี ยนร้ อยละ 100 ของจานวนทังหมด
้
ได้ รับการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจความ
ถนัดของนักเรี ยน และเพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ
2.4 กลยุทธ์ (Strategy)
1. พัฒนาผู้เรี ยนด้ านสุขภาวะที่ดีและมีสนุ ทรี ยภาพ
2. พัฒนาผู้เรี ยนด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์ และโรงเรี ยนสีขาว
3. พัฒนาผู้เรี ยนด้ านการแสวงหาความรู้ รักเรี ยนรู้ และสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้
4. พัฒนาผู้เรี ยนด้ านความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ และตัดสินใจแก้ ปัญหาได้
อย่างมีสติ สมเหตุผล
5. พัฒนาทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
6. พัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนด้ านความรู้ และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตรและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
7. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านครู และบุคลากร และกรรมการสถานศึกษา
8. พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ และการมีสว่ นร่วมจัดการศึกษา และระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
9. สร้ างเสริมอัตลักษณ์ นโยบาย (โรงเรี ยนสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรี ยนมาตรฐานสากล กิจกรรม ทู บี นัมเบอร์ วนั โรงเรี ยนวิถีพทุ ธ)
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ตารางสรุ ปแสดงงบประมาณโครงการ
ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
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ภาคผนวก
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คาสัง่ โรงเรี ยนบ้ านไร่พิทยาคม
ที่ 035/2557
เรื่ อง แต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2557
-------------------------------------------------------------------------------------

เพื่อให้ การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานทุกระดับเกิดความสาเร็จอย่าง
เป็ นรูปธรรมโรงเรี ยนบ้ านไร่พิทยาคม จึงได้ จดั ทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2556 เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือใน
การบริ หารจัดการการศึกษาของโรงเรี ยนประจาปี ให้ สามารถผลักดันผลผลิตไปสูค่ วามสาเร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนดและแต่งตังคณะท
้
างานดังนี ้
1. นายมนตรี คงเจริญ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรี ยน
ประธานคณะทางาน
2. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรี ยน รองประธานคณะทางาน
3. นางพรพรรณ กาญจนตฤณ ตาแหน่ง ครู
คณะทางาน
4. นายสมชาย เกตุขาว
ตาแหน่ง ครู
คณะทางาน
5. นางสุวฒ
ั นา แก้ วเทพ
ตาแหน่ง ครู
คณะทางาน
6. นางสุนนั ท์ ชลพิทกั ษ์
ตาแหน่ง ครู
คณะทางาน
7. นางรัตนา เพ็ชรมุข
ตาแหน่ง ครู
คณะทางาน
8. นายจรัล งามสม
ตาแหน่ง ครู
คณะทางาน
9. นางสาวดารารัตน์ รื่ นรส
ตาแหน่ง ครู
เลขานุการและคณะทางาน
10. นางสาวสุภาภรณ์ บัวกล้ า ตาแหน่ง ครู
ผู้ชว่ ยเลขานุการและคณะทางาน
11. นางสาวอาทิตยา อินทร์ นมุ่ ตาแหน่ง ครู
ผู้ชว่ ยเลขานุการและคณะทางาน
มีหน้ าที่
1. วิเคราะห์ทิศทางนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพม. เขต 38 และกาหนดทิศทาง
กลยุทธ์ การพัฒนาให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับภารกิจ และศักยภาพของโรงเรี ยน
2. กาหนดเป้าหมายผลผลิตโดยวิเคราะห์ภารกิจและกาหนดเป้าหมาย ให้ สอดคล้ องกับเป้าหมาย
ผลผลิตของ สพม. เขต 38 และนโยบายของโรงเรี ยนที่ได้ กาหนดขึ ้น
3. พิจารณากลัน่ กรองแผนงาน/โครงการที่เสนอของบประมาณตามกรอบวงเงินที่ได้ รับจัดสรร
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4. วิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้ อง แผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณในการจัดทา
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
5. จัดทาเอกสารรูปเล่มแผนปฏิบตั ิการประจาปี ให้ แล้ วเสร็จสิ ้นตามกาหนดเวลา และมี
ประสิทธิภาพ
ให้ คณะกรรมการที่ได้ รับแต่งตังตามค
้
าสัง่ นี ้ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นไป
ด้ วยความเรี ยบร้ อย และเกิดผลดีแก่ราชการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สัง่ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

(นายมนตรี คงเจริญ)
ผู้อานวยการโรงเรี ยนบ้ านไร่พิทยาคม
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรี ยนบ้ านไร่ พทิ ยาคม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายไพรัช เทียนบุตร
นายสุเทพ คล้ ายบุญโต
นางพรพรรณ กาญจนตฤณ
นายถวิลครุฑจับนาค
นายวสันต์ ตีระไชย
ดต. บรรจบ ชูวิทย์
พระปัญญา ปัญญาวโร
นายสวิง นกเพชร
นายชูศกั ดิ์ บุญทวี
นายประจา บุญทวี
นายสาราญ ชูวิทย์
นางดุษฎี มีสขุ
พ.จ.อ. วิชาญ ช่วยเพ็ญ
นายบุญมา บัวกล้ า
นายมนตรี คงเจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการผู้แทนครู
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการโรงเรี ยน กรรมการและเลขานุการ
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มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้ านไร่ พทิ ยาคม
ตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ องให้ ใช้ มาตรฐานการศึกษาขันพื
้ ้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จานวน 15 มาตรฐาน (ประกาศใช้ 16 กุมภาพันธ์ 2554) ประกอบด้ วย 5 ด้ าน
15 มาตรฐาน ได้ แก่
มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรี ยน มี 6 มาตรฐาน ดังนี ้
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ
1.1 มีสขุ นิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอ
1.2 มีน ้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้ โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรคภัย อุบตั เิ หตุ และปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้ าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้ เกียรติผ้ อู ื่น
1.6 สร้ างผลงานจากเข้ าร่วมกิจกรรมด้ านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรี ยนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมที่พึงประสงค์
2.1 มีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอื ้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีตอ่ ผู้มีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คณ
ุ ค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้ อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรี ยนมีทักษะแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รั กเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอย่ าง
ต่ อเนื่อง
3.1 มีนิสยั รักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้ องสมุด แหล่งเรี ยนรู้ และสื่อต่างๆ
รอบตัว
3.2 มีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และตังค
้ าถามเพื่อค้ นคว้ าหาความรู้เพิ่มเติม
3.3 เรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นกลุม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู้ระหว่างกัน
3.4 ใช้ เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้และนาเสนอผลงาน
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มาตรฐานที่ 4 ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็ นระบบ คิดสร้ างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ ปัญหาอย่ างมีเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่ องที่อา่ น ฟั งและดู และสื่อสารโดยการพูดหรื อเขียนตามความคิดของ
ตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ ปัญหาด้ วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
4.3 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้ างสรรค์ผลงานด้ วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแต่ละกลุม่ สาระเป็ นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็ นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรี ยนมีทักษะในการทางาน รั กการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผู้อ่ ืนได้ และมี
เจตคติท่ ดี ี ต่ ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุง่ มัน่ พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
6.4 มีความรู้สกึ ที่ดีตอ่ อาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา มี 6 มาตรฐาน ดังนี ้
มาตรฐานที่ 7 ครู ปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าที่อย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรี ยนทังด้
้ านความรู้ทกั ษะกระบวนการสมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผ้ เู รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรี ยน
7.3 ครูออกแบบและจัดการเรี ยนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา
7.4 ครูใช้ สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของท้ องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรี ยนรู้
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7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มงุ่ เน้ นการพัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ด้ วยวิธีการที่
หลากหลาย
7.6 ครูให้ คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ ไขปัญหาให้ แก้ ผ้ เู รี ยนทังด้
้ านการเรี ยนและคุณภาพชีวิต
ด้ วยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ ผลในการปรับ
การสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็ นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
7.9 ครูจดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้ รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าที่อย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้ นการพัฒนาผู้เรี ยน
8.2 ผู้บริหารใช้ หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ ข้อมูลผลการประเมินหรื อผลการวิจยั เป็ น
ฐานคิดทังด้
้ านวิชาการและการจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ ในแผน
ปฏิบตั ิการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ พร้ อมรับการกระจายอานาจ
8.5 นักเรี ยน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
8.6 ผู้บริหารให้ คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าที่
อย่ างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั หิ น้ าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษา
ให้ บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรี ยนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรี ยนอย่ างรอบด้ าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้ องกับท้ องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ ผ้ เู รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ
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10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนที่สง่ เสริมและตอบสนองความต้ องการ ความสามารถความถนัด
และความสนใจของผู้เรี ยน
10.4 สนับสนุนให้ ครูจดั กระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือปฏิบตั จิ ริงจนสรุปความรู้ได้
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรี ยนการสอนอย่าง
สม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรี ยนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้ อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรี ยนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
11.1 ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั กิ าร อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก
พอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้ การได้ ดี สภาพแวดล้ อมร่มรื่ น และมีแหล่งเรี ยนรู้สาหรับผู้เรี ยน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรี ยน
11.3 จัดห้ องสมุดที่ให้ บริ การสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื ้อให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ด้วยตนเองและ
หรื อเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มงุ่ พัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช้ สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทังภายในและภายนอกไปใช้
้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
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มาตรฐานด้ านการสร้ างสังคมแห่ งการเรี ยนรู้ มี 1 มาตรฐาน ดังนี ้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่ งการ
เรี ยนรู้
13.1 มีการสร้ างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู้ทงั ้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทังผู
้ ้ ที่
เกี่ยวข้ อง
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวของ
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา มี 1 มาตรฐาน ดังนี ้
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้ น
ที่กาหนด
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่สง่ เสริมให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุตามเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้ น
ของสถานศึกษา
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุตามเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้ นของ
สถานศึกษา
มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม มี 1 มาตรฐาน ดังนี ้
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ นแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่ งเสริมสถานศึกษาให้ ยกระดับคุณภาพสูงขึน้
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้ น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
******************************************************

