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ค าน า 
 

แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา 2557  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ได้จดัท าเพ่ือใช้ 
เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานตามแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนท่ีวางไว้โดยเน้นบริหารการปฏิบตัิงาน 
มุ่งสู่มาตรฐานสากลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทัง้มีรายละเอียดของโครงการ  
ตามแผนปฏิบตัิการ  ปฏิทินการปฏิบตัิงาน  รายการวสัด ุ ครุภัณฑ์  และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
โดยค านึงถึงมาตรฐาน  นโยบายของโรงเรียน  ตลอดจนนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษา  
ขัน้พืน้ฐาน  ทิศทางของเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 38  ในข้อท่ีเก่ียวข้องกบัโรงเรียน              
      แผนปฏิบตัิการฉบบันีส้ าเร็จได้ด้วยดีจากการร่วมมือของคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีการศึกษา  2557  โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  และได้ผา่นการประชมุแสดงความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  จงึขอขอบคณุผู้ ท่ีเก่ียวข้องไว้  ณ  โอกาสนี ้ และ 
หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบตัิงานในปีการศึกษา 2557  จะท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ  ภายในโรงเรียน
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  และพฒันาให้นกัเรียนเป็นคนดี  มีปัญญา  มีคณุภาพชีวิตท่ีดี  มีความสามารถ 
ในการประกอบอาชีพ  ศกึษาตอ่  และด ารงชีวิตอย่างมีความสขุบนพืน้ฐานความเป็นไทยและสากลตาม
วิสยัทศัน์ของโรงเรียนตอ่ไป 
 
 
  
           
          โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
                                                                                                     14  พฤษภาคม 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เหน็ชอบโครงการ 
 

                   ด้วยในปีการศกึษา 2557  กระทรวงศกึษาธิการ  และส านกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน  คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 38   
ได้จดัท าแผนปฏิบตักิาร 1 ปี  เป็นระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์  โดยยึดวิสยัทศัน์  
พนัธกิจ  เปา้หมาย  ความเช่ือมโยงกบัแผนการบริหารราชการแผน่ดนิ 4 ปี  เปา้หมายการให้บริการของ
กระทรวง  การให้บริการของหนว่ยงาน  ตวัชีว้ดัของผลผลิต/โครงการ  เพ่ือให้การด าเนินการพฒันาคณุภาพ
การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทกุระดบัเกิดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  โรงเรียนจงึได้จดัท าแผนปฏิบตักิาร
ประจ าปี 2557  ของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมตอ่ไป 
                  ขอขอบคณุคณะกรรมการพฒันาปรับปรุงและจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี 2557   
ตามพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
ท่ีมีความมุง่มัน่  ความวิริยะอตุสาหะ  ในการพฒันาและจดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปี 2557  ของโรงเรียน 
จนแล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

                                                                     
 (นายไพรัช  เทียนบตุร) 

                                                               ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
             โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อนุมัตโิครงการ 
 

               การจดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปี 2557  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย 
ตัง้แตค่ณะครูผู้สอน  ผู้บริหาร  และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีบทบาท 
ในการแสดงความคิดเห็น  แสดงความต้องการให้บตุรหลานของตนในทางท่ีต้องการ  โดยการเข้ามา 
มีสว่นร่วมจงึเป็นการเหมาะสมกบัสภาพท้องถ่ินและความต้องการของการจดัท าโครงการของส านกังาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 38  และตามความต้องการ 
ของผู้ปกครอง  ดงันัน้ทกุคนจงึมีสว่นร่วมตัง้แตเ่ร่ิมต้นในการวางรากฐาน การศกึษาของบตุรหลานของทา่น
ให้มีความพร้อม  และให้นกัเรียนมีการพฒันาทัง้  4  ด้าน  คือ  ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสติปัญญา  
และด้านสงัคม  เป็นไปอย่างเตม็ความสามารถ  และน าแหลง่การเรียนรู้  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  
ด้านคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์  และคณุลกัษณะตามวยัได้วางแนวให้กบันกัเรียนเป็นคนดี  มีคณุธรรม   
เป็นคนเก่งมีระเบียบวินยั รู้จกัรับผิดชอบและรู้จกัรักษาสิ่งแวดล้อม 
                เน่ืองจากการใช้มาระยะหนึง่  ทางโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้มีการพฒันาและปรับปรุง 
ในสว่นท่ีเป็นหนว่ยการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัท้องถ่ิน และเหมาะสมกบัผู้ เรียน ท่ีคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานได้พิจารณาเห็นชอบและอนมุตัใิห้ใช้แผนปฏิบตักิาร/โครงการนีไ้ด้ 
                                                              
                                                          
                  
                                                        (ลงช่ือ)     

                                 (นายมนตรี   คงเจริญ) 
                                 ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
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บทที่ 1 
สภาพทั่วไป 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมเป็นโรงเรียนประจ าต าบลบ้านไร่  อ าเภอศรีส าโรง  จงัหวดัสโุขทยั   
ได้ด าเนินการจดัการเรียนการสอนในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย   
ตามแนวนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ  และแนวทาง
การปฏิรูปการศกึษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมุง่สูม่าตรฐานสากล  โดยการพฒันาให้ผู้ เรียน 
ได้พฒันาตนเองเตม็ตามศกัยภาพเพ่ือเป็นพลโลก (World Citizen)  มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ตามมาตรฐานการศกึษาแหง่ชาต ิ เพ่ือให้เยาวชนของชาติเป็นผู้ ท่ีเก่ง ดี และด ารงชีพอยูอ่ยา่งมีความสขุ 

โรงเรียนมี “แผนกลยทุธ์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ปีการศกึษา 2555 – 2558” เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานของโรงเรียน  สามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนได้วา่สภาพแวดล้อมภายนอก 
มีลกัษณะเอือ้ตอ่การพฒันา  สภาพแวดล้อมภายในยงัเป็นจดุแข็งในการปฏิบตังิานเพื่อความ ส าเร็จ 
สูจ่ดุมุง่หมาย  โรงเรียนมีโอกาสท่ีจะพฒันาคณุภาพการศกึษาให้มีประสิทธิภาพสงูขึน้โดยอาศยัความ
ร่วมมือของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในด้านการบริหาร  สมาคมครูและผู้ปกครอง  และสมาคม 
ศษิย์เก่าโรงเรียน  ให้การสนบัสนนุในด้านการระดมทรัพยากรทางการศกึษา  โรงเรียนมีปัจจยัทางด้าน
โครงสร้างและนโยบายท่ีดี  การให้บริการ  และผลผลิตมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับของชมุชน  บคุลากรมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน  สภาพการเงินในโรงเรียนไมเ่ป็นอปุสรรค  มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ท่ีร่มร่ืนแตย่งัมีจดุอ่อนท่ีเป็นปัญหาต้องแก้ไข  คือ  การจดัหาส่ือและอปุกรณ์การศกึษา ทัง้ในเชิงปริมาณ
และคณุภาพเพ่ือให้เพียงพอตอ่ความต้องการของนกัเรียน  รวมทัง้การใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้ใน
ท้องถ่ินให้มากขึน้  ตลอดจนการบริหารจดัการจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้สงูขึน้ 
 ในการจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศกึษา  ครู
อาจารย์  นกัเรียน  และผู้ปกครอง  สมาคมศษิย์เก่าโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  สมาคมครูและผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  และบคุลากรอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาเป็นอยา่งดี  จงึถือวา่
แผนปฏิบตักิารประจ าปีการศกึษา 2557  ของโรงเรียนท าให้การปฏิบตังิานมุง่ไปสูจ่ดุหมายตามแผนกลยทุธ์ 
ท่ีก าหนดไว้   
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ปรัชญา 

 การศกึษา  เพ่ือพฒันาศกัยภาพสงูสดุของปัจเจกบคุคล 
 

คตพิจน์ 
อตฺตาน   ทมยนฺต ิ ปณฺฑิตา 
“บณัฑิตยอ่มฝึกตน” 

 

ค าขวัญ 
สะอาดกาย  สะอาดใจ  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  ดแูลสงัคม 
 

อักษรย่อ    
บ.พ. 

 

สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 

   รูปเทวดานัง่สีซอสามสาย 
ประกอบด้วยเทวดานัง่สีซอสามสาย  บรรจคุตพิจน์ของโรงเรียน   

“บณัฑิตยอ่มฝึกตน”  อยูใ่ต้เทวดา  ซึง่เปรียบเสมือนหลกัยึดของการประพฤติ
ปฏิบตัใิห้บคุลากรของโรงเรียนใช้ทางสายกลางในการด ารงชีวิต  และมีช่ือโรงเรียน  
“โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม”  อยูด้่านลา่ง    

 

สีประจ าโรงเรียน   ส้ม – น า้ตาล 
  สีส้ม  หมายถึง  ความร้อนแรงแหง่วิชาความรู้ 
  สีน า้ตาล หมายถึง  ความแข็งแกร่ง  อดทน  ไมย่อ่ท้อตอ่ความยากล าบาก 
 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นกระถินณรงค์ 
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เพลงมาร์ชประจ าโรงเรียน 
 

มาร์ชบ้านไร่พทิยาคม 
 

ค าร้อง : วิญญ ู รังสิวฒุาภรณ์  
ท านอง : สิทธิชยั  โขนงนชุ  

เรียบเรียงเสียงประสาน : เสริม  มีกล ่า 
 

ได้ยินนามก็คร้ามเกรงขจรทัว่แดน 
แผร่ าแพนกรีดกรายดัง่ยงูฟ้อนหาง 
หยิ่งล าพองประดจุเชน่พญาจงอาง 
ช่ือเสียงดงัสงูเดน่ด้วยสามคัคี 
  สะอาดกายสะอาดใจวินยัเพรียบพร้อม 
  พวกเรายอมรับใช้ได้ทกุวิถี 
  ใฝ่ศกึษา มุง่กีฬา และการดนตรี 
  มรรยาทดี ศรีสง่า แก่สถาบนั 
พร้อมพรัก บ้านไร่พิทยาคม 
อบรมฝึก ศกึษา สมความใฝ่ฝัน 
ฐานการศกึษามัน่  
ให้สมค าขวญั บณัฑิตย่อมฝึกตน 

   เบ้าหลอ่หลอม ร่วมจิตใจ สีส้มน า้ตาล 
   จะกนัดาร อยา่งไร ไมเ่คยมีผล 
   สถาบนั เคี่ยวฝึกฝนให้คนเป็นคน 
   เพิ่มความเข้มข้น สายเลือด บ้านไร่ของเรา 

 

2. ประวัตโิรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  เป็นโรงเรียนมธัยมศกึษาประจ าต าบล  ระดบัมธัยมศกึษา  สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  เขต 38  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
กระทรวงศกึษาธิการ  ตัง้อยูเ่ลขท่ี 102  หมูท่ี่ 7  ต าบลบ้านไร่  อ าเภอศรีส าโรง  จงัหวดัสโุขทยั  บนเนือ้ท่ี  
จ านวน  30  ไร่  2  งาน  12  ตารางวา  โรงเรียนอยูห่า่งจากตวัอ าเภอศรีส าโรง  เป็นระยะทาง  12  กิโลเมตร   
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และหา่งจากตวัจงัหวดัสโุขทยั  เป็นระยะทาง  32  กิโลเมตร  และมีการริเร่ิมก่อตัง้โรงเรียน ตามประกาศ 
การจดัตัง้โรงเรียนของกรมสามญัศกึษา  กระทรวงศกึษาธิการ  ลงวนัท่ี  4  มิถนุายน  พ.ศ. 2519  เม่ือวนัท่ี 
7  พฤษภาคม 2519  ซึง่แล้วเสร็จเมื่อวนัท่ี 28  พฤษภาคม 2519  และในวนัท่ี  30  พฤษภาคม 2519  
ประชาชนได้ร่วมกนัจดัพิธีท าบญุเลีย้งพระ  เพ่ือฉลองอาคารเรียนหลงัใหม ่ นบัเป็นโรงเรียนมธัยมศกึษา
แหง่แรกของต าบลบ้านไร่ 

เม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน 2519  โรงเรียนได้เปิดท าการเรียนการสอนเป็นวนัแรก  และตัง้ช่ือวา่  
“โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม”  โดยมีนายเสริม  มีกล ่า  เป็นครูใหญ่  มีนกัเรียนทัง้สิน้  จ านวน 39  คน   
มีครูฝ่ายปฏิบตัิการ  2  คน  คือ  นางสาวปราณี  กล่อมฤทธ์ิ  และนายเลิศ  ทองเหลือง 

เม่ือวนัท่ี 16  พฤษภาคม 2536  โรงเรียนได้เปิดท าการเรียนการสอนระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
ตอนปลายเป็นรุ่นแรก  โดยมีนายสเุทพ  ไตตอ่ผล  เป็นอาจารย์ใหญ่ 

ปัจจบุนัโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ได้เปิดท าการเรียนการสอนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1   
ถึงระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6  มีนกัเรียนทัง้สิน้  จ านวน  617  คน  มีบคุลากรสายบริหาร  จ านวน  2  คน  
บคุลากรสายการสอน  จ านวน  31  คน  พนกังานราชการ  จ านวน  4  คน  ครูอตัราจ้าง  จ านวน  5  คน  
และลกูจ้างชัว่คราว  จ านวน  7  คน  รวมบคุลากรทัง้สิน้  จ านวน  47  คน  โดยมีนายมนตรี  คงเจริญ   
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  และนางสาวมารินทร์  กลิ่นเชต ุ เป็นรองผู้อ านวยการโรงเรียน  
 

3. แผนผังโรงเรียนบ้านไร่พทิยาคม 
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4. แผนผังโครงสร้างการบริหารโรงเรียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. สภาพปัจจุบันของโรงเรียนบ้านไร่พทิยาคม 
5.1 ข้อมูลปัจจุบันของโรงเรียนบ้านไร่พทิยาคม 

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ตัง้อยู ่เลขท่ี  102  ถนน ศรีส าโรง – บ้านไร่  หมู ่7  ต าบลบ้านไร่    
อ าเภอศรีส าโรง  จงัหวดัสโุขทยั  รหสัไปรษณีย์  64120  โทรศพัท์  055-685217  โทรสาร 055-685011  
e-mail : brpssr@gmail.com    website : www. banraipit.ac.th   สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา  เขต 38  ได้เปิดท าการเรียนการสอนครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 1  มิถนุายน 2519  ปัจจบุนัโรงเรียน
บ้านไร่พิทยาคมเปิดท าการเรียนการสอนตัง้แตร่ะดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  ถึงระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6  
มีเขตพืน้ท่ีบริการ  ได้แก่  ต าบลบ้านไร่  ต าบลบ้านซา่น  และต าบลราวต้นจนัทร์      

5.2 ข้อมูลด้านการบริหาร 
ผู้บริหารช่ือ  นายมนตรี  คงเจริญ  วฒุิการศกึษาสงูสดุ  ปริญญาโท  สาขาบริหารการศกึษา  

ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงเรียน  ตัง้แตว่นัท่ี  25  ตลุาคม  พ.ศ. 2555  และนางสาวมารินทร์  กลิ่นเชต ุ 
วฒุิการศกึษาสงูสดุ  ปริญญาโท  สาขาบริหารการศกึษา  ด ารงต าแหนง่รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ตัง้แต่
วนัท่ี  25  มิถนุายน  พ.ศ. 2551   

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มูลนิธิปาริชาต 

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน

วิชาการ 
กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

- งานแผนงาน 
- งานการเงิน และบญัชี 
- งานระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา 
- งานประกนัชีวิต 
- งานพสัด ุ   

- งานวินยันกัเรียน 
- งานระบบดแูลช่วยเหลือ  
  นกัเรียน     
 - งานยาเสพติด/เอดส์/ 
   ตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม 
-  งานประชาธิปไตยใน 
   โรงเรียน 
- งานสง่เสริมพฒันา 
  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

- งานพฒันาหลกัสตูร 
   สถานศึกษา 
- งานจดักิจกรรมการเรียน            
  การสอน 
- งานวิจยัเพ่ือพฒันา 
  การเรียนรู้ของผู้ เรียน
  
- งานทะเบียน 
- งานทะเบียนผลการเรียน 
- งานกิจกรรมพฒันา
ผู้ เรียน 
  และกิจกรรมโรงเรียน
  
- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานทนุการศึกษา 
  และ กยศ. 

 

- งานประเมินผล 
  การปฏิบติังาน          
- งานชมุชนและ  
   ภาคี 
  เครือขา่ย 

- งานสารบญั 
- งานบริการสถานท่ี 
  และสภาพแวดล้อม 
- งานประชาสมัพนัธ์ 
- งานระบบเครือขา่ย 
   อินเตอร์เน็ต    
   เว็บไซต์ 
  และสารสมัพนัธ์ 

mailto:brpssr@gmail.com
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5.3 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
ประเภทบุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด  
อายุเฉล่ีย 

ประสบการณ์ใน
ต าแหน่ง ชาย หญิง 

ต ่ากว่า    
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่า    
ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 51 9 ปี 
รองผู้อ านวยการ - 1 - - 1 39 6 ปี 
ครูประจ าการ 13 18 - 16 15 45 2-34  ปีขึน้ไป 
พนกังานราชการ 1 3 - 4 - 30 1 – 4  ปีขึน้ไป  
ครูอตัราจ้าง 1 4 - 5 - 29 2 – 3  ปีขึน้ไป  
นกัการ/ภารโรง 4 - 4 - - 45 1 – 3  ปีขึน้ไป  
อ่ืนๆ (ครูธุรการ) - 1 - 1 - - - 

รวม 
20 27 4 26 17 39 - 

47 47   

 
5.4 ข้อมูลนักเรียน  (ปีการศกึษา 2557) 

ชัน้ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

ม. 1 
ม. 2 
ม. 3 
ม. 4 
ม. 5 
ม. 6 

75 
71 
59 
29 
23 
36 

61 
48 
57 
67 
39 
52 

136 
119 
116 
96 
62 
88 

 

รวมทัง้สิน้ 293 324 617  
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

5.5 ข้อมูลด้านงบประมาณ   และทรัพยากร 
  

รายการงบประมาณ จ านวนเงนิ  (บาท) หมายเหตุ 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
    - คา่จดัการเรียนการสอน 
    - คา่หนงัสือแบบเรียน 
    - คา่เคร่ืองแบบนกัเรียน  
    - คา่อปุกรณ์การเรียน 
 - คา่กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
รวม 

 
 

775,600.00 
415,844.00 
201,200.00 
93,380.00 

194,805.00 
1,680,829.00 

 
 

ได้รับจดัสรร  70% 
ของจ านวนนกัเรียน
ทัง้หมด 

2. เงนิอุดหนุนอ่ืนๆ 
    - เงินอดุหนนุปัจจยัพืน้ฐานส าหรับนกัเรียนยากจน 
       
             
 

 
174,000.00 

 
 

 
ได้รับจดัสรร  30% 
ของจ านวนนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้น 

3. เงนิบริจาคอ่ืนๆ 
 - เงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศกึษา 
 - เงินรายได้โรงเรียน 

 
688,600.00 
86,000.00 

 
 

รวม 2,629,429.00  
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บทที่ 2 
สภาพปัญหา และแนวทางการจัดการศึกษาในอนาคต 

 

1. สภาพปัญหาการจัดการศึกษา  
 1.1 ด้านนักเรียน 

1.1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนกัเรียนจากผลกาทดสอบ ส านกังานทดสอบทางการศกึษา
แหง่ชาตยิงัต ่ากว่าคา่เฉล่ียรวมระดบัประเทศ และคา่เฉล่ียรวมระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษาต้นสงักดั  

1.1.2 ระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาจากการทดสอบประจ าภาคเรียนและกิจกรรม
การเรียนการสอนยงัต ่า  มีนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเป็น  0  ร  มส  และไมไ่ด้เล่ือนชัน้และไมจ่บการศกึษา
ตามท่ีก าหนด และการออกกลางคนั  

1.1.3 นกัเรียนร้อยละ 20 ยงัมีพฤตกิรรมไมบ่รรลตุามจดุมุง่หมายหลกัสตูรด้านคณุลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ ในด้านความรับผิดชอบ ความมีวินยั และกรใฝ่เรียนรู้ เป็นปัญหาส าคญั  

1.1.4 นกัเรียนร้อยละ 44  มีสภาพครอบครัวแตกแยก นกัเรียนร้อยละ 20  มีฐานะยากจน
มาก และร้อยละ 30 มีฐานนะยากจน ควรได้รับความชว่ยเหลือเป็นอยา่งยิ่ง  

1.1.5 นกัเรียนยงัมีโอกาสเส่ียงมากตอ่การเผชิญปัญหาจากสารเสพติด  การตัง้ครรภ์ก่อนวยั
อนัควร  การทะเลาะวิวาทเน่ืองจากขาดความอดทนอดกลัน้  และเส่ียงจากส่ือลามก  และการรับส่ือจาก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

1.1.6 นกัเรียนร้อยละ 70  ขาดทกัษะการคดิแลการแสดงออกอนัควร  นกัเรียนร้อยละ 60  
ยงัไมมี่จิตสาธารณะเพียงพอตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  

1.2 ด้านครู  
1.2.1 ครูร้อยละ 30  โดยประมาณ ยงัมีแนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบดัง้เดมิ   

สอนโดยไมย่ึดตวับง่ชีแ้ละแนวทางการจดัการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศกึษา 
1.2.2 โรงเรียนยงัขาดกระบวนการให้การชว่ยเหลือ ติดตามก ากบันิเทศครูในเชิงวิชาการ  

คือการพฒันากระบวนกิจกรรมการเรียนการสอน กระบวนการวดัประเมินผลการเรียน กระบวนการ 
ให้ค าแนะน าทางวิชาการ ท าให้ครูมีอตัราการพฒันางานการการเรียนการสอนน้อย  

1.2.3 ครูยงัมีความต้องการได้รับการพฒันาเพื่อการพฒันางานท่ีได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน  

1.2.4 ครูหลายท่านควรได้รับการสง่เสริมการพฒันาผลงานทางวิชาการเพ่ือการพฒันาการ
จดัการเรียนการสอน  และการเล่ือนวิทยฐานะ  
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1.3 ด้านผู้บริหาร  
1.3.1 ผู้บริหารควรเร่งแก้ไขข้อบกพร่องเก่ียวกบัหลกัสตูร การบริหารหลกัสตูร คือการพฒันา

หลกัสตูร การน าหลกัสตูรไปใช้และการประเมินผลการใช้หลกัสตูร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการติดตามนิเทศ
เก่ียวกบัการน าหลกัสตูรไปใช้และการประเมินผลการจดัการเรียนการสอน ผู้บริหารควรใช้เวลาสว่นใหญ่
กบักิจกรรมการเรียนการสอน และการพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์นกัเรียน  

1.3.2 ผู้บริหารสถานศกึษาและหวัหน้าฝ่าย งาน กิจกรรม ควรพฒันาทกัษะทางการบริหาร
จดัการท่ีสร้างสรรค์ ยึดถือหลกัธรรมมาภิบาล (หลกันิตธิรรม หลกัคณุธรรม หลกัความรับผิดชอบ หลกั
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ หลกัคณุคา่) 

1.3.3 ผู้บริหารสถานศกึษาควรมุง่เน้นการพฒันาทีมงานในระดบักลุม่สาระการเรียนรู้   
ฝ่ายระดบัชัน้  กลุม่เวรประจ าวนั  ฝ่ายกิจกรรม  

1.3.4 ผู้บริหารสถานศกึษายงัมีข้อควรแก้ไขปรับปรุงในด้านการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ 
ท่ีเช่ือมโยงบรูณาการทกุสว่นเข้าด้วยกนั การเทียบระบบ การพฒันาระบบ  

1.3.5 ผู้บริหารควรมีการปรับปรุงส านกังาน  ฝ่ายงาน  กิจกรรมตา่ง ๆ ให้เป็นระบบ สะดวก
ตอ่การปฏิบตังิานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.3.6 ผู้บริหารสถานศกึษาควรพฒันาระบบการประเมินประสิทธิภาพครุและบคุลากร
ทางการศกึษาท่ีดี เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ครูและบคุลากรทางการศกึษา การอบรมศกึษาดงูาน
และการทศันศกึษา  

1.3.7 ผู้บริหารหาควรแก้ไขข้อบกพร่องในด้านการประสานงาน เช่ือมโยงกบัชมุชน องค์กร
ท้องถ่ิน และองค์กรทกุระดบัเพ่ือการจดัการศกึษา 

1.4 ด้านองค์ประกอบส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  
1.4.1 ห้องปฏิบตัิการของทกุกลม่สาระการเรียนยงัต ่ากว่ามาตรฐาน เชน่ ห้องปฏิบตักิาร

วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ สงัคมศกึษา  เป็นต้น  
1.4.2 ห้องสมดุโรงเรียน ยงัมีสภาพแวดล้อมท่ีไมเ่อือ้ตอ่การศกึษาค้นคว้า การเรียนรู้ด้วย

ตนเอง หนงัสือน้อย ขาดวสัด ุครุภณัฑ์ท่ีจ าเป็นใช้ส าหรับนกัเรียนและครูท่ีจะใช้เพ่ือการศกึษาค้นคว้า 
อยา่งมาก  

1.4.3 ห้องน าโรงเรียนอยูใ่นสภาพทรุดโทรม ท่ีด่ืมน า้และท่ีล้างมือขาดแคลน  และใช้การ
ไมไ่ด้  

1.4.4 ระบบระบายน า้ในโรงเรียนไมดี่ เป็นอปุสรรคตอ่การการจดัการเรียนการสอน  
1.4.5  สนามกีฬา ลานกีฬา ยงัไมเ่พียงพอตอ่การจดัการเรียนการสอน  และการสง่เสริม

ศกัยภาพนกัเรียนด้านการกีฬาและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
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1.4.6  สภาพห้องเรียนทัว่ไปมีสภาพท่ีทรุดโทรม และมีจ านวนห้องเรียนไมเ่พียงพอส าหรับ
จดัการเรียนการสอน  ห้องเรียนมีสภาพอากาศร้อน ไม่มีพดัลมเพดานชว่ยระบายความร้อนให้นกัเรียน
ระหวา่งการจดัการเรียนการสอน  
 

2. ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกและภายใน 
2.1 ด้านนักเรียน  

2.1.1 ควรพฒันาวิธีการ และให้นกัเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ เป็นการสง่เสริมนกัเรียน 
ให้เรียนรู้เตม็ตามศกัยภาพของตนเอง ( สมศ. รอบ 3) 

2.1.2 สถานศกึษาควรจดักิจกรรมสง่เสริมการประหยดั ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อยา่ง
ตอ่เน่ือง สง่เสริมให้ท ากิจกรรมโครงงานทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการศกึษาค้นคว้า สง่เสริมให้
นกัเรียนศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างสม ่าเสมอ โรงเรียนควรพฒันางานประชาสมัพนัธ์ให้เข้มแข็งมากขึน้
เพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้ชมุชนรอบด้านของโรงเรียนได้รับรู้ข่าวสาร ความก้าวหน้า ความส าเร็จของโรงเรียน
อยา่งทัว่ถึง( สมศ. รอบ 3) 

2.1.3  นกัเรียนควรได้รับการสง่เสริมให้ท าโครงงาน การท าผงัความคดิ การท างานโดยใช้
กระบวนการกลุม่และการแสวงหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้ตา่ง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
ได้ด้วยตนเองและเป็นระบบ โดยมีการสรุปความรู้และจดบนัทกึอยา่งตอ่เน่ือง โดยครูมีการวดัผลประเมิน 
เพ่ือพฒันาและปรับปรุง( สมศ. รอบ 3) 

2.2 ด้านครู 
2.2.1  พฒันาครูให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และความเช่ียวชาญในวิชาชีพครู 

เพ่ือพฒันาตนเองให้เข้าสูว่ิทยฐานะท่ีสงูขึน้( สมศ. รอบ 3) 
2.2.2  ควรพฒันาครูให้ปรับเปล่ียนวิธีสอนของตนเองให้ทนัสมยั ทนัเหตกุารณ์เสมอ ใช้ส่ือ 

ท่ีหลากหลาย มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ ครูควรสง่เสริมและสนบัสนนุงานของหมูค่ณะ  
และน าเสนอแนวคิดเพ่ือพฒันาองค์กรร่วมกนัอยูเ่สมอ( สมศ. รอบ 3) 

2.2.3  ครูมีจ านวนไมเ่พียงพอ ท าให้โรงเรียนต้องใช้เงินสว่นหนึง่หมดไปกบัการจ้างครู ท าให้
งบประมาณส าหรับการพฒันาการจดัการเรียนการสอนลดลง( สมศ. รอบ 3) 

2.2.4  ครูบางกลุม่สาระฯ เช่น ครูอตุสาหกรรม โรงเรียนไมมี่ครู อตุสาหกรรม ท าให้นกัเรียน 
ท่ีต้องการเรียนวิชาชา่งตา่งๆ เชน่ ชา่งไม้ ชา่งไฟฟ้า หมดโอกาสเลือกวิชาท่ีตนสนใจ 
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2.3 ด้านผู้บริหาร  
2.3.1  สถานศกึษาและครูควรปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ในระดบั

มธัยมศกึษาโดยการน าผลการประเมินหลงัการสอนของครู รวมทัง้ปัญหา อปุสรรคมาใช้ในการปรับปรุง
และเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกบับริบทและทองถ่ินของสถานศกึษาอยา่งเป็นระบบ โดยมีการก าหนด
วางแผนปฏิบตักิารประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง( สมศ. รอบ 3) 

2.3.2  ผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและทนุจากแหลง่ตา่ง ๆ 
นอกเหนือ จากงบประมาณของรัฐ และประสานงานกบัสโมสรโรตาร่ีสวรรคโลก แหลง่เรียนรู้ภายใน  
เชน่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมดุ ห้องปฏิบตัิการทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นกัเรียนได้เป็นส่ือ 
และแหลง่เรียนรู้อยา่งเป็นระบบโดยมีการประเมินผลการใช้แหลง่เรียนรู้ ทัง้น ามาพฒันาและปรับปรุง 
(สมศ. รอบ 3) 

2.4 ด้านองค์ประกอบส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  
2.4.1 ควรพฒันาด้านอาคาร ๓  ซึง่เป็นอาคารท่ีตัง้อยูใ่นต าแหนง่อบั ไมมี่ลมพดัผา่น  ควร

วางแผนพฒันาสภาพแวดล้อมของอาคาร และปรับสภาพภายในห้องเรียนให้มีบรรยากาศแหง่การเรียนรู้ 
( สมศ. รอบ 3) 

2.4.2 ด้านอปุกรณ์สนบัสนนุการเรียนการสอนบางประเภทมีจ านวนจ ากดั การจดัซือ้เพิ่ม 
ต้องจดัตามงบประมาณท่ีได้รับ คณุภาพอยูใ่นระดบัพอใช้ได้ ซึง่มีผลตอ่การสร้างผลงานไมท่นัสมยั
เทา่ท่ีควร และสง่ผลให้การจดัเวลาเรียนไมเ่พียงพอกบัความต้องการของนกัเรียน เชน่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
( สมศ. รอบ 3) 
 

3. โครงการพเิศษ นโยบายท่ีโรงเรียนด าเนินการ 
4.1 โครงการโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์  ในพระด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา 
4.2 โครงการโรงเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.3 โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดสารเสพตดิและอบายมขุ 
4.4 โครงการโรงเรียนวิถีพทุธ 
4.5 โรงเรียนโรงเรียนในฝัน สู่มาตรฐานสากล 
4.5 โรงเรียนแกนน าระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน  
4.6 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนธนาคารบ้านไร่พิทยาคม ( ธนาคาร ธกส.) 
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 4. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 
  ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน   *  ให้บนัทกึระดบัคณุภาพ เชน่ พอใช้  ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้ เรียนมคีณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมที่พงึ
ประสงค์ 

 
ดีมาก 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้ เรียนมีจิตส านกึในการอนรัุกษ์และพฒันา
สิง่แวดล้อม 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้ เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถ ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้และมี เจตคติที่ดตีอ่อาชีพสจุริต 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สงัเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
และมีวิสยัทศัน์ 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้ เรียนมีความรู้และทกัษะที่จ าเป็นตามหลกัสตูร ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้ เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื่อง 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๗ ผู้ เรียนมีสขุนิสยั สขุภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๘ ผู้ เรียนมีสนุทรียภาพ และลกัษณะนิสยัด้านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีคณุธรรม จริยธรรม มีวฒุิ / ความรู้ 
ความสามารถตรงกบังานที่รับผิดชอบ หมัน่พฒันาตนเอง เข้ากบัชมุชน
ได้ดีและ มีครูเพียงพอ 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน
อยา่ง  มีประสทิธิภาพและเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

ดีมาก ดีมาก 

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้บริหารมคีณุธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น าและมี
ความสามารถในการบริหารจดัการศกึษา 

 
ดีมาก 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศกึษามีการจดัองค์กร โครงสร้าง ระบบ
การบริหารและพฒันาองค์กรอยา่งเป็นระบบครบวงจร 

ดีมาก ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศกึษามกีารบริหารและจดัการศกึษาโดย
ใช้สถานศกึษาเป็นฐาน 

ดี ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศกึษามีการจดัหลกัสตูร และกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

ดีมาก ดี,kd 

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศกึษามีการจดักิจกรรมสง่เสริมคณุภาพ
ผู้ เรียนอยา่งหลากหลาย 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่สถานศึกษาเพิ่มเตมิ - - 

 
5. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขัน้พืน้ฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๑   ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมที่พงึประสงค์ 

   
 

 

มาตรฐานท่ี ๒  ผู้ เรียนมีสขุนิสยั สขุภาพกาย และสขุภาพจิตที่ดี     
มาตรฐานท่ี ๓  ผู้ เรียนมีสนุทรียภาพ และลกัษณะนิสยัด้านศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา                    

    

มาตรฐานท่ี ๔  ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์  
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสยัทศัน์  

    

มาตรฐานท่ี ๕  ผู้ เรียนมีความรู้และทกัษะที่จ าเป็นตามหลกัสตูร     
มาตรฐานท่ี ๖  ผู้ เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  
และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื่อง 

    

มาตรฐานท่ี ๗  ผู้ เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ 
ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีตอ่อาชีพสจุริต 

    

ด้านครู 
มาตรฐานท่ี ๘   ครูมีคณุวฒุิ / ความรู้ความสามารถตรงกบังาน                        
ที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 

   
 

 

มาตรฐานท่ี ๙   ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 
อยา่งมีประสทิธิภาพ และเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
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มาตรฐานการศึกษาระดับขัน้พืน้ฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานท่ี ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมคีวามสามารถในการบริหารจดัการ                         

    
 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศกึษามีการจดัองค์กรโครงสร้าง และการบริหารงาน                      
อยา่งเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลเุปา้หมายการศกึษา 

    

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศกึษามกีารจดักิจกรรมและการเรียนการสอน                          
โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

    

มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศกึษามีหลกัสตูร ท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียนและท้องถ่ิน 
มีสือ่การเรียนการสอนท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 

    

มาตรฐานท่ี ๑๔  สถานศกึษาสง่เสริมความสมัพนัธ์และความร่วมมือ 
กบัชมุชนในการพฒันาการศกึษา 

    

 

ผลการรับรองมาตรฐานคณุภาพ           รับรอง           ไมรั่บรอง 
กรณีท่ีไมไ่ด้รับการรับรอง  เน่ืองจาก ....................................................................... 

 
6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน (มัธยมศึกษา) 
                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งชีพ้ืน้ฐาน     

ตวับง่ชีท้ี่ ๑ ผู้ เรียนมีสขุภาพกายสขุภาพจิตที่ ดี     

ตวับง่ชีท้ี่ ๒ ผู้มีคณุธรรม จริยธรรมและคา่นยิมที่พงึประสงค์     

ตวับง่ชีท้ี่ ๓ ผู้ เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง     

ตวับง่ชีท้ี่ ๔ ผู้ เรียนคิดเป็น ท าเป็น     

ตวับง่ชีท้ี่ ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน     
ตวับง่ชีท้ี่ ๖ ประสทิธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียน 
               เป็นส าคญั 

    

ตวับง่ชีท้ี่ ๗ ประสทิธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา 
                สถานศกึษา 

    

ตวับง่ชีท้ี่ ๘ พฒันาการของการประกนัคณุภาพภายในโดย 
               สถานศกึษาและต้นสงักดั 
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การศึกษาขัน้พืน้ฐาน (มัธยมศึกษา) 
                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งชีอ้ัตลักษณ์     

ตวับง่ชีท้ี่ ๙ ผลการพฒันาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสยัทศัน์  พนัธกิจและ
วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้สถานศกึษา 

    

ตวับง่ชีท้ี่ ๑๐ ผลการพฒันาตามจดุเน้นและจดุเด่นท่ีสง่ผลสะท้อน เป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

    

กลุ่มตวับ่งชีม้าตรการส่งเสริม     
ตวับง่ชีท้ี่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสง่เสริมของสถานศกึษา     

ตวับง่ชีท้ี่ ๑๒ ผลการสง่เสริมพฒันาสถานศกึษาเพื่อยกระดบั มาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลิศที่สอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรูป
การศกึษา 

    

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัคณุภาพ ดีมาก  โดยมีคา่เฉล่ีย ๓.๗๕   
ผลการรับรองมาตรฐานคณุภาพ           รับรอง           ไมรั่บรอง 
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บทที่ 3 
ทศิทางการพฒันาในปีการศึกษา 2557 

 

1.  ทศิทางการพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
1.1  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ท่ีผา่นมากระทรวงศกึษาธิการ โดยส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานมุง่พฒันา 
ให้นกัเรียนทกุคนบรรลถุึงศกัยภาพสงูสดุในตน มีความรู้และทกัษะการอา่นเขียนและคิดค านวณท่ีเข้มแข็ง 
ซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัในการเรียนรู้และการด ารงชีวิตในอนาคต การศกึษาขัน้พืน้ฐานจงึเป็นพลงัขบัเคล่ือน
ส าคญัตอ่การพฒันาประเทศ และคณุภาพชีวิตของประชากร กลา่วคือประเทศไทยได้มีการพฒันาอยา่ง
เข้มแข็ง มีความเจริญเตบิโตด้านเศรษฐกิจอยา่งตอ่เน่ือง แรงงานสว่นใหญ่อา่นออกเขียนได้ และลด
ปัญหาความยากจนได้อยา่งนา่พงึพอใจ จากร้อยละ 21  ในปี 2540  เป็นร้อยละ 8  ในปี 2552 
 

1.2  วิสัยทัศน์  (Vision) 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เป็นองค์กรหลกัขบัเคล่ือนการจดัการศกึษา 

ขัน้พืน้ฐานของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบนพืน้ฐานของความเป็นไทย 
 

1.3  พันธกิจ  (Mission) 
พฒันาสง่เสริมและสนบัสนนุการจดัการศกึษาให้ประชากรวยัเรียนทกุคน ได้รับการศกึษา 

อยา่งมีคณุภาพ  โดยเน้นการพฒันาผู้ เรียนเป็นส าคญั  เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้  มีคณุธรรม จริยธรรม  
มีความเป็นไทย และหา่งไกลยาเสพตดิ มีความสามารถตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และพฒันา 
สูค่ณุภาพระดบัมาตรฐานสากลด้วยการบริหารจดัการแบบมีสว่นร่วมและกระจายอ านาจตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 
 

1.4  จุดเน้นการด าเนินงาน 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ก าหนดจดุเน้นการด าเนินงานในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557  โดยแบง่  เป็น 3 สว่นดงันี ้
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 

1.1  นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญั และความสามารถทางวิชาการ เพ่ือพร้อมเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน (Students’ Competencies)  ดงัตอ่ไปนี ้

1.1.1  นกัเรียนปฐมวยัมีพฒันาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สงัคม  และ 
สตปัิญญาท่ีสมดลุเหมาะสมกบัวยั และเรียนรู้อย่างมีความสขุ 
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1.1.2  นกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 3 และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 มีผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนจากการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) กลุม่สาระหลกัเพิ่มขึน้เฉล่ียไมน้่อยกวา่ร้อยละ 3 

1.1.3  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ๓ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
1.1.4  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ๖ มีสมรรถนะในการศกึษาตอ่และการประกอบ 

อาชีพ 

1.1.5  นกัเรียนมีทกัษะชีวิต ทกัษะการคิดวิเคราะห์ คดิสร้างสรรค์ และทกัษะ 
การส่ือสารอยา่งสร้างสรรค์อยา่งน้อย 2 ภาษา ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ 
ในการเรียนรู้เหมาะสมตามชว่งวยั 

1.2  นกัเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคณุลกัษณะและทกัษะทางสงัคม 
ท่ีเหมาะสม (Students’ Characteristics & Social Skills) ดงัตอ่ไปนี ้

1.2.1  นกัเรียนระดบัประถมศกึษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
1.2.2  นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นมีทกัษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่าง 

พอเพียง 
1.2.3  นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมีความมุง่มัน่ในการศกึษาและ 

การท างาน และสามารถปรับตวัเข้ากบัพหวุฒันธรรมบนพืน้ฐานวฒันธรรมท่ีดีงามของไทย 

1.3  นกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการสง่เสริมและพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
(Students with Special Needs) 

1.3.1  เดก็พิการได้รับการพฒันาศกัยภาพเป็นรายบคุคลด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
1.3.2  เดก็ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศกึษาท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐาน 

การเรียนรู้ของหลกัสตูรและอตัลกัษณ์แหง่ตน 
1.3.3  นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการสง่เสริมให้มีความเป็นเลิศด้าน 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศลิปะ 
1.3.4  นกัเรียนท่ีเรียนภายใต้การจดัการศกึษาโดยครอบครัว สถานประกอบ 

การ องค์กรเอกชน และสถานศกึษาทางเลือกได้รับการพฒันาอยา่งมีคณุภาพ 
1.3.5  เดก็กลุม่ท่ีต้องการการคุ้มครองและชว่ยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับ 

การคุ้มครองและชว่ยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 

ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1  ครูและบคุลากรทางการศกึษา สามารถพฒันาการจดัการเรียนการสอน และพฒันา 

ตนเองอยา่งตอ่เน่ือง (Continuous Professional Development) 
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2.1.1  ครูและบคุลากรทางการศกึษา สามารถพฒันาการจดัการเรียนการสอน และ 
พฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือยกระดบัคณุภาพผู้ เรียนและพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก 

2.1.2  ครูและบคุลากรทางการศกึษา มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน 
ท่ีก าหนดและสามารถจดัการเรียนการสอนท่ีสง่ผลให้นกัเรียนพฒันาอย่างเตม็ศกัยภาพ 

2.1.3  ครูและบคุลากรทางการศกึษา สามารถใช้ภาษาองักฤษและภาษาของ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่ือสารอยา่งน้อย 1 ภาษา 

2.1.4  ครูและบคุลากรทางการศกึษา มีทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น 
เคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้ 

2.2  การพฒันาระบบแรงจงูใจ เพ่ือสง่เสริมให้ครูและบคุลากรทางการศกึษา มีขวญั 
และก าลงัใจ และแสดงศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีคณุภาพ (Incentives and 
Rewarding System) 

2.2.1  ครูและบคุลากรทางการศกึษา มีขวญัก าลงัใจในการพฒันาตนเองตาม 
มาตรฐานคณุวฒุิ 

2.2.2  ครูและบคุลากรทางการศกึษา มีขวญัก าลงัใจได้รับการจงูใจในการพฒันา 
ผู้ เรียนเตม็ศกัยภาพ 

2.2.3  ครูและบคุลากรทางการศกึษา มีผลงานการสอนท่ีแสดงศกัยภาพการสอน 
อยา่งมืออาชีพ เป็นเชิงประจกัษ์และได้รับการเชิดชเูกียรติอยา่งเหมาะสม 

2.3  การสง่เสริมให้ครูและบคุลากรทางการศกึษา มีวินยั มีคณุธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่สงัคม (Professional Ethics) 

2.3.1  ครูและบคุลากรทางการศกึษา มีวินยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2.3.2  ครูและบคุลากรทางการศกึษา มีจิตวิญญาณและอดุมการณ์ท่ีมุง่พฒันา 
การศกึษาของชาติ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่สงัคม 

2.3.3  ครูและบคุลากรทางการศกึษา มีทกัษะในการเข้าถึงและดแูลชว่ยเหลือ 
นกัเรียน 
 

ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
3.1  สถานศกึษาและส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา บริหารจดัการโดยเน้นการมีสว่นร่วม  

และมีความรับผิดชอบตอ่ผลการด าเนินงาน (Participation and Accountability) 
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3.1.1  สถานศกึษาท่ีไมผ่า่นการรับรองคณุภาพภายนอก และท่ีผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของนกัเรียนต ่ากวา่คา่เฉล่ียของประเทศ ได้รับการแก้ไข แทรกแซง ชว่ยเหลือ นิเทศ ตดิตาม 
เพ่ือยกระดบัคณุภาพการจดัการเรียนการสอนโดยส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาท าหน้าท่ีสง่เสริม
สนบัสนนุและเป็นผู้ประสานงานหลกั เพ่ือให้สถานศกึษาท าแผนพฒันาเป็นรายโรงร่วมกบัผู้ปกครอง 
ชมุชน และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3.1.2  สถานศกึษาบริหารจดัการโดยมุง่การมีส่วนร่วมความรับผิดชอบตอ่ผลการ 
ด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์สงูสดุของนกัเรียน สร้างความเช่ือมัน่แก่ผู้ใช้บริการและสงัคม 

3.1.3  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาบริหารจดัการ นิเทศ ตดิตาม ประเมินผล 
อยา่งเข้มแข็ง โดยมุง่การมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบตอ่ผลการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์สงูสดุ 
ของนกัเรียน สร้างความเช่ือมัน่แก่ผู้ใช้บริการและสงัคม 

3.1.4  องค์คณะบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาด าเนินการ และติดตาม 
ประเมินการด าเนินการของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างเข้มแข็ง เพ่ือประโยชน์สงูสดุคือคณุภาพการจดัการ
เรียนรู้ เพ่ือนกัเรียนได้พฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

3.2  สถานศกึษาและส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาจดัการศกึษาอย่างมีคณุภาพ 
ตามระดบัมาตรฐาน (Management with Quality and Standards) 

3.2.1  สถานศกึษาจดัการศกึษาอยา่งมีคณุภาพตามระดบัมาตรฐานท่ีสงูขึน้  
เทียบเคียงกบัประเทศผู้น าด้านคณุภาพการศกึษาในภมูิภาคอาเซียน 

3.2.2  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา สง่เสริมสนบัสนนุให้มีการจดัการศกึษาท่ีมี 
คณุภาพตามระดบัมาตรฐานท่ีสงูขึน้ เทียบเคียงกบัประเทศผู้น าด้านคณุภาพการศกึษาในภมูิภาคอาเซียน 
 

5.  กลยุทธ์ 
 จากวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  และจดุเน้นข้างต้น  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   

จงึก าหนดกลยทุธ์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จ านวน 6 กลยทุธ์  ดงันี ้
 กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาทกุระดบัตามหลกัสตูรและสง่เสริม

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศกึษาให้ทัว่ถึงครอบคลมุผู้ เรียน ให้ได้รับโอกาสในการ

พฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
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 กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาทัง้ระบบให้สามารถจดัการเรียนการสอนได้

อยา่งมีคณุภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศกึษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศกึษาตามหลกัธรรมาภิบาล เน้นการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่นและความร่วมมือกบัองค์กรสว่น
ท้องถ่ิน เพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุการจดัการศกึษา 

 กลยุทธ์ที่ 6 จดัการศกึษาเพ่ือเสริมสร้างสนัตสิขุในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ 
 

2.  ทศิทางการพัฒนาโรงเรียนบ้านไร่พทิยาคม 
2.1  วิสัยทัศน์  (Vision) 

               โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ในปี พ.ศ. 2559  
      “ ระดมสรรพก าลงัจากทกุภาคสว่นพฒันาผลสมัฤทธ์ิการเรียนมุง่สูโ่รงเรียนมาตรฐานสากล 

ปลกูฝังนกัเรียนเป็นนกัคิด ใฝ่เรียนรู้ คูค่ณุธรรม มีจิตสาธารณะ สขุภาพแข็งแรง บคุลากรยึดถือวฒันธรรม
คณุภาพ สามคัคี เป็นโรงเรียนชัน้ดีในชนบท ท่ีมีคณุภาพมาตรฐานระดบัชาติ ” 
 

2.2  พันธกิจ  (Mission) 
1. ร่วมมือกบัทกุภาคีพฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรียนให้มีความพร้อมตอ่การจดั

การศกึษา  ท่ีมีคณุภาพระดบัมาตรฐานชาต ิ 
2. พฒันานกัเรียนทัง้ด้านความรู้  ทกัษะ สมรรถนะและเจตคต ิเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน ตามแนวทางการจดัการศกึษาปัจจบุนัและแนวทางการพฒันาโรงเรียนสูโ่รงเรียนมาตรฐานสากล  
รักและธ ารงรักษาวฒันธรรมไทย น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  

3. สง่เสริมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้มุง่เน้นการคดิ การใฝ่เรียนรู้ และพฒันา
ความสามารถรายบคุคล ทัง้การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง การประมวลวิเคราะห์ สร้างทางเลือกตดัสินใจ 
การน าเสนอ ผลการศกึษา และการน าผลการศกึษาน าไปประยกุต์ใช้ 

4. ปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม การการมีจิสาธารณะ ในโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดสารเสพ
ตดิและอบายมขุ โรงเรียนแกนน าระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์  

5. สร้างเสริมความสมบรูณ์ของร่างกายและจิตใจนกัเรียนให้มีความพร้อมในการด าเนินชีวิต
อยา่งมีความสขุในอนาคต  
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6. พฒันาบคุลากรทัง้ด้านความรู้  ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน  และการ
ปฏิบตังิานอ่ืนท่ีมอบหมาย โดยเน้นสร้างคา่นิยมองค์กรทียดึมัน่ในการท างานทกุภาคสว่นอย่างมี คณุภาพ 
และมีความรัก ความสามคัคี กนั ชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั ท างานร่วมกนัเป็นทีม  

7. สง่เสริมการพฒันาคณุภาพชีวิตทัง้ด้านสขุภาพกายและสขุภาพจิตจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันา
ศกัยภาพตามความสนใจความถนดัของนกัเรียน และเพ่ือการศกึษาตอ่  การประกอบอาชีพ 
และการด ารงชีวิตอยา่งมีคณุภาพ 

 

2.3 ตัวชีวั้ด  ( Indicater )  
1. มีภาคีร่วมพฒันาการจดัการศกึษา ดานนกัเรียน ด้านครู ด้านการบริหาร และด้านการ

สง่เสริมการศกึษา ด้านละไม่น้อยกวา่ 3 แหลง่  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานระดบัชาต ิ 
2. นกัเรียนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ทกุกลุม่สาระไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 3  มีผลการประเมิน

นกัเรียนมีพฤตกิรรมท่ีแสดงถึงความรักและธ ารงรักษาวฒันธรรมไทยผา่นเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 75  ของนกัเรียนทัง้หมด มีผลการประเมินนกัเรียนมีพฤตกิรรมท่ีแสดงถึงการน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของนกัเรียนทัง้หมด  

3. มีผลการประเมินนกัเรียนมีพฤตกิรรมท่ีแสดงถึงพฤตกิรรมของทกัษะด้านการคดิ และด้าน
ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง การประมวลวิเคราะห์ สร้างทางเลือกตดัสินใจ 
การน าเสนอผลการศกึษา และการน าผลการศกึษาน าไปประยกุต์ใช้ได้ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของ
นกัเรียนทัง้หมด  

4. นกัเรียนไมน้่อยกว่าร้อยละ 90 มีผลการประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ผา่น  นกัเรียน
ร้อยละ 90  มีการร่วมกิจกรรมมีจิสาธารณะ  มีปริมาณงานผา่นเกณฑ์ท่ีหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียน 
บ้านไร่พิทยาคม ก าหนด นกัเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการโรงเรียน 
สีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมขุ และกิจกรรมโรงเรียนแกนน าระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน นกัเรียน
จ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์  

5. นกัเรียนร้อยละ 90 มีร่างกายสมบรูณ์และจิตใจดี นกัเรียนให้มีความพร้อมในการด าเนิน
ชีวิตอยา่งมีความสขุในอนาคต  

6. บคุลากรมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนและการปฏิบตังิานอ่ืน 
ท่ีมอบหมาย มีผลการประเมินประสิทธิภาพในระดบัดีมาก คิดเห็นร้อยละ 100  มีคา่นิยมองค์กรทียึดมัน่ 
ในการท างานทกุภาคสว่นอย่างมี คณุภาพ และมีความรัก ความสามคัคี กนั ชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั ท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม ปรากฏเป็นพฤตกิรรมท่ีสามารถสงัเกตเห็นได้อย่างสม ่าเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรม 
และการปฏิบตังิานทกุครัง้  
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7. นกัเรียนร้อยละ 100 ของจ านวนทัง้หมด ได้รับการพฒันาศกัยภาพตามความสนใจความ
ถนดัของนกัเรียน และเพื่อการศกึษาตอ่  การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอยา่งมีคณุภาพ 

 

2.4  กลยุทธ์  (Strategy) 
1. พฒันาผู้ เรียนด้านสขุภาวะท่ีดีและมีสนุทรียภาพ 
2. พฒันาผู้ เรียนด้านคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมท่ีพงึประสงค์  และโรงเรียนสีขาว 
3. พฒันาผู้ เรียนด้านการแสวงหาความรู้ รักเรียนรู้ และสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้ 

        4. พฒันาผู้ เรียนด้านความสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ  และตดัสินใจแก้ปัญหาได้       
อยา่งมีสติ  สมเหตผุล          
        5. พฒันาทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้และมีเจตคตท่ีิดี 
ตอ่อาชีพสจุริต 
        6. พฒันาคณุภาพผู้ เรียนด้านความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสตูรและพฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
        7. พฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตังิานครู และบคุลากร และกรรมการสถานศกึษา 
        8. พฒันาระบบบริหารคณุภาพ และการมีสว่นร่วมจดัการศกึษา และระบบประกนัคณุภาพ
การศกึษา 
        9. สร้างเสริมอตัลกัษณ์ นโยบาย  (โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์  โรงเรียนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  โรงเรียนมาตรฐานสากล  กิจกรรม ท ูบี นมัเบอร์วนั  โรงเรียนวิถีพทุธ) 
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ตารางสรุปแสดงงบประมาณโครงการ 
ตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
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ภาคผนวก 
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ค าสัง่โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
ท่ี  035/2557 

เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปี  2557 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 เพ่ือให้การด าเนินการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทกุระดบัเกิดความส าเร็จอยา่ง
เป็นรูปธรรมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  จงึได้จดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปี 2556 เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารจดัการการศกึษาของโรงเรียนประจ าปี  ให้สามารถผลกัดนัผลผลิตไปสูค่วามส าเร็จตาม
เปา้หมายท่ีก าหนดและแตง่ตัง้คณะท างานดงันี ้
 1. นายมนตรี  คงเจริญ        ต าแหนง่  ผู้อ านวยการโรงเรียน         ประธานคณะท างาน 
 2. นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชต ุ     ต าแหนง่  รองผู้อ านวยการโรงเรียน     รองประธานคณะท างาน  
 3. นางพรพรรณ  กาญจนตฤณ    ต าแหนง่  ครู                             คณะท างาน  
            4. นายสมชาย  เกตขุาว  ต าแหนง่  ครู                         คณะท างาน 
 5. นางสวุฒันา  แก้วเทพ  ต าแหนง่  ครู                         คณะท างาน 
 6. นางสนุนัท์  ชลพิทกัษ์   ต าแหนง่  ครู        คณะท างาน 
 7. นางรัตนา  เพ็ชรมขุ   ต าแหนง่  ครู        คณะท างาน 
 8. นายจรัล  งามสม   ต าแหนง่  ครู        คณะท างาน 
 9. นางสาวดารารัตน์  ร่ืนรส ต าแหนง่  ครู        เลขานกุารและคณะท างาน  
   10. นางสาวสภุาภรณ์  บวักล้า ต าแหนง่  ครู           ผู้ชว่ยเลขานกุารและคณะท างาน 
   11. นางสาวอาทิตยา  อินทร์นุม่ ต าแหนง่  ครู           ผู้ชว่ยเลขานกุารและคณะท างาน 

มีหน้าที่  
 1. วิเคราะห์ทิศทางนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ สพฐ. สพม. เขต 38 และก าหนดทิศทาง 
กลยทุธ์ การพฒันาให้เหมาะสมสอดคล้องกบัภารกิจ และศกัยภาพของโรงเรียน 

2. ก าหนดเปา้หมายผลผลิตโดยวิเคราะห์ภารกิจและก าหนดเปา้หมาย ให้สอดคล้องกบัเปา้หมาย
ผลผลิตของ  สพม. เขต 38  และนโยบายของโรงเรียนท่ีได้ก าหนดขึน้ 

3. พิจารณากลัน่กรองแผนงาน/โครงการที่เสนอของบประมาณตามกรอบวงเงินท่ีได้รับจดัสรร  
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4. วิเคราะห์ตรวจสอบความถกูต้อง แผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณในการจดัท า

แผนปฏิบตักิารประจ าปี 
5. จดัท าเอกสารรูปเลม่แผนปฏิบตัิการประจ าปีให้แล้วเสร็จสิน้ตามก าหนดเวลา  และมี

ประสิทธิภาพ   

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ตามค าสัง่นีป้ฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย  และเกิดผลดีแก่ราชการอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

  สัง่ ณ วนัท่ี  10  มีนาคม  พ.ศ. 2557 

 
                    (นายมนตรี  คงเจริญ)       

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
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รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนบ้านไร่พทิยาคม 
 

                 1 นายไพรัช  เทียนบตุร        ประธานกรรมการ 
      2  นายสเุทพ  คล้ายบญุโต   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
      3 นางพรพรรณ  กาญจนตฤณ  กรรมการผู้แทนครู 
      4 นายถวิลครุฑจบันาค   กรรมการผู้แทนองค์กรชมุชน 
      5 นายวสนัต์  ตีระไชย   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
      6 ดต. บรรจบ  ชวูิทย์   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
      7 พระปัญญา  ปัญญาวโร   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
      8 นายสวิง  นกเพชร   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
      9 นายชศูกัดิ์  บญุทวี   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
      10 นายประจ า  บญุทวี   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
      11 นายส าราญ  ชวูิทย์   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
      12 นางดษุฎี  มีสขุ    กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
      13 พ.จ.อ. วิชาญ  ช่วยเพ็ญ   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
      14 นายบญุมา  บวักล้า   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
      15  นายมนตรี  คงเจริญ   ผู้อ านวยการโรงเรียน       กรรมการและเลขานกุาร 
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มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านไร่พทิยาคม 
ตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 

 ประกาศกระทรวงศกึษาธิการเร่ืองให้ใช้มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา จ านวน 15 มาตรฐาน  (ประกาศใช้ 16 กมุภาพนัธ์ 2554)  ประกอบด้วย 5  ด้าน   
15  มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   มี 6 มาตรฐาน ดงันี ้
มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 1.1  มีสขุนิสยัในการดแูลสขุภาพและออกก าลงักาย สม ่าเสมอ  
 1.2  มีน า้หนกั สว่นสงู และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 1.3  ปอ้งกนัตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงตอ่ความรุนแรง   
                   โรคภยั อบุตัเิหต ุและปัญหาทางเพศ 
 1.4  เห็นคณุคา่ในตนเอง มีความมัน่ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 1.5  มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีและให้เกียรตผิู้ อ่ืน  
 1.6  สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี/นาฏศลิป์ กีฬา/นนัทนาการตาม
จินตนาการ 
 

มาตรฐานท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 2.1  มีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามหลกัสตูร  
 2.2  เอือ้อาทรผู้ อ่ืนและกตญัญกูตเวทีตอ่ผู้ มีพระคณุ 
 2.3  ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง  
 2.4  ตระหนกั รู้คณุคา่ ร่วมอนรัุกษ์ และพฒันาสิ่งแวดล้อม  
 

มาตรฐานท่ี 3  ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 
 3.1  มีนิสยัรักการอา่นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมดุ  แหลง่เรียนรู้  และส่ือตา่งๆ  
                รอบตวั 
 3.2  มีทกัษะในการอา่น ฟัง ด ูพดู เขียน และตัง้ค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิ  
 3.3  เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่ แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหวา่งกนั  
 3.4  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  
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มาตรฐานท่ี 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 4.1  สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอา่น ฟังและด ูและส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคดิของ
ตนเอง 
 4.2  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
 4.3  ก าหนดเปา้หมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตผุลประกอบ  
 4.4  มีความคดิริเร่ิม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภมูิใจ 
 

มาตรฐานท่ี 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
 5.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุม่สาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
 5.2  ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑ์  
 5.3  ผลการประเมินการอา่น คดิวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 5.4  ผลการทดสอบระดบัชาตเิป็นไปตามเกณฑ์ 
 

มาตรฐานท่ี 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี
เจตคตทิี่ดี ต่ออาชีพสุจริต 
 6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  
 6.2  ท างานอยา่งมีความสขุ มุง่มัน่พฒันางาน และภมูิใจในผลงานของตนเอง  
 6.3  ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
 6.4  มีความรู้สกึท่ีดีตอ่อาชีพสจุริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
  

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  มี 6 มาตรฐาน ดงันี ้
มาตรฐานท่ี 7  ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 7.1  ครูมีการก าหนดเปา้หมายคณุภาพผู้ เรียนทัง้ด้านความรู้ทกัษะกระบวนการสมรรถนะ และ
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 
 7.2  ครูมีการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล และใช้ข้อมลูในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาศกัยภาพของผู้ เรียน 
 7.3  ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและพฒันาการทาง
สตปัิญญา 
 7.4  ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภมูิปัญญาของท้องถ่ินมา
บรูณาการในการจดัการเรียนรู้ 
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 7.5  ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุง่เน้นการพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
 7.6  ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก้ผู้ เรียนทัง้ด้านการเรียนและคณุภาพชีวิต
ด้วยความเสมอภาค 
 7.7  ครูมีการศกึษา วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การสอน 
 7.8  ครูประพฤตปิฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศกึษา  
 7.9  ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เตม็ความสามารถ  
 

มาตรฐานท่ี 8  ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 8.1  ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเร่ิมท่ีเน้นการพฒันาผู้ เรียน  
 8.2  ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมลูผลการประเมินหรือผลการวิจยัเป็น
ฐานคิดทัง้ด้านวิชาการและการจดัการ 
 8.3  ผู้บริหารสามารถบริหารจดัการการศกึษาให้บรรลเุปา้หมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 
ปฏิบตัิการ 
 8.4  ผู้บริหารสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพบคุลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  
 8.5  นกัเรียน ผู้ปกครอง และชมุชนพงึพอใจผลการบริหารการจดัการศกึษา  
 8.6  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสก่ารจดัการศกึษาเตม็ศกัยภาพ
และเตม็เวลา 
 

มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 9.1  คณะกรรมการสถานศกึษารู้และปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด  
 9.2  คณะกรรมการสถานศกึษาก ากบัตดิตาม ดแูล และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศกึษา
ให้บรรลผุลส าเร็จตามเปา้หมาย 
 9.3  ผู้ปกครองและชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาสถานศกึษา  
 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 10.1  หลกัสตูรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคล้องกบัท้องถ่ิน  
 10.2  จดัรายวิชาเพิ่มเตมิท่ีหลากหลายให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ 
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 10.3  จดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนท่ีสง่เสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถความถนดั 
และความสนใจของผู้ เรียน 
 10.4  สนบัสนนุให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัจิริงจนสรุปความรู้ได้ 
 10.5  นิเทศภายใน ก ากบั ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่ง
สม ่าเสมอ 
 10.6  จดัระบบดแูลชว่ยเหลือผู้ เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลมุถึงผู้ เรียนทกุคน  
 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เตม็ศักยภาพ 
 11.1  ห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มีสิ่งอ านวยความสะดวก  
พอเพียง อยูใ่นสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมีแหลง่เรียนรู้ส าหรับผู้ เรียน 
 11.2  จดัโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัของผู้ เรียน  
 11.3  จดัห้องสมดุท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอือ้ให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 
 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 12.1  ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  
 12.2  จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุง่พฒันาคณุภาพ
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
 12.3  จดัระบบขอมลูสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคณุภาพ 
สถานศกึษา 
 12.4  ตดิตามตรวจสอบ และประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  
 12.5  น าผลการประเมินคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา
อยา่งตอ่เน่ือง 
 12.6  จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน  
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    มี  1  มาตรฐาน  ดงันี ้
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 13.1  มีการสร้างและพฒันาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศกึษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทัง้ 
ภายในและภายนอกสถานศกึษา เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนและบคุลากรของสถานศกึษารวมทัง้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง 
 13.2  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบคุลากรภายในสถานศกึษา ระหวา่งสถานศกึษากบั
ครอบครัว  ชมุชน  และองค์กรท่ีเก่ียวของ 
 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    มี  1  มาตรฐาน ดงันี ้
มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 
ที่ก าหนด 
 14.1  จดัโครงการ กิจกรรมท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนบรรลตุามเปา้หมาย วิสยัทศัน์ ปรัชญา และ จดุเน้น 
ของสถานศกึษา 
 14.2  ผลการด าเนินงานสง่เสริมให้ผู้ เรียนบรรลตุามเปา้หมาย วิสยัทศัน์ ปรัชญา และจดุเน้นของ 
สถานศกึษา 
 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    มี  1  มาตรฐาน ดงันี ้
มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ 
 15.1  จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จดุเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศกึษา 
 15.2  ผลการด าเนินงานบรรลตุามเปา้หมาย  
 

****************************************************** 
 
 
 
 


