
      

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 กระทรวงศึกษาธกิาร 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
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ค าน า 
 
                  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบรหิารจดัการศกึษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมได้
ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ได้จดัให้มีการประเมนิคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยแบง่การประเมินเป็น ๓ ด้าน คอื  
๑. ดา้นคณุภาพผู้เรียน  
๒. ดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบ้รหิารสถานศึกษา   
๓. ดา้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเปน็ส าคญั   
                  ผลการวิเคราะห ์จุดเดน่ จดุที่ควรพัฒนา และได้ระบุแนวทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 
โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจดัการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ให้ตน้สังกัดและสาธารณะชนได้
รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรบัการประเมนิคณุภาพภายนอก ต่อไป                       
 
 
 
 
                              (ลงชื่อ)  
 
                                                   (นายประสาน โชติมน) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
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รายงานประจ าปขีองสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือโรงเรียน บ้านไร่พิทยาคม ที่ตั้ง ๑๐๒ หมู่ ๗ ต าบล บ้านไร่ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัด สุโขทัย สังกัด สพม.๓๘ 

โทร ๐๕๕-๖๘๕๐๑๑ โทรสาร ๐๕๕-๖๘๕๐๑๑ e-mail brpssr@gmail.com website www.banraipit.ac.th   
เปิดสอนระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
 ๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
๑) จ านวนบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑) 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง อ่ืน ๆ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

๒ ๓๒ ๔ ๑ ๗ 

  
 ผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

๑ นายประสาน  โชติมน 
ผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.บ. บริหารการศึกษา 
สส.บ. ส่งเสริมการเกษตร 
และสหกรณ ์

กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 

๒ นายณรงค์ชัย สุทธสุรยิะ 
รองผู้อ านวยการ 
ช านาญการ 

วท.บ. คณิตศาสตร ์ ศษ.ม. การบรหิารการศึกษา 

 
 ครูประจ าการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑) 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
1 นางสุนันท์  ชลพิทักษ์ 

 
คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ศศ.บ.  
ภาษาไทย 

ศษ.ม. 
การสอนภาษาไทย 

2 นางพิชญา  งามสม 
 

คร ู
ช านาญการพิเศษ 

คบ.  
การประถมศึกษา 

กศ.ม.  
หลักสตูรและการสอน 

3 นางสาวมัลธิกา ถนอมนวล 
 

ครูผู้ช่วย คบ.  
ภาษาไทย 

 

4 นางณัชชา  ทองนามอญ 
 

คร ู ศศ.บ. 
ภาษาไทย 

กศ.ม. 
การบริหารการศึกษา 

mailto:brpssr@gmail.com
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ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
5 นางสาวศรีนวล หลวงแนม 

 
คร ู
ช านาญการพิเศษ 

คบ.  
คณิตศาสตร ์

กศ.ม.  
หลักสตูรและการสอน 

6 นางประทุมกาญจน์ จิตบรรจง 

 
คร ู
ช านาญการพิเศษ 

คบ.  
คณิตศาสตร ์

 

7 นายอุดร  ข าคม 
 

คร ู
ช านาญการ 

คบ.  
คณิตศาสตร ์

 

8 นางสาวดารารัตน์  รื่นรส 
 

คร ู
ช านาญการพิเศษ 

กศ.บ.  
คณิตศาสตร ์

กศ.ม.  
วิจัยและประเมินผลการศึกษา 

9 นายนิรุต  มีเกดิ 
 

คร ู
ช านาญการพิเศษ 

วท.บ.  
คณิตศาสตร ์

 

10 นางสาวสุนสิา  นุธิกูล 
 

ครูผู้ช่วย คบ.  
คณิตศาสตร ์

ศษ.ม.  
การบริหารการศึกษา 

11 นายนิวัฒน์  จันทร์จิตวิริยะ 
 

คร ู
ช านาญการ 

กศ.บ.  
วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา 

 

12 นางอนันต์  บัวเพ็ง 
 

คร ู
ช านาญการพิเศษ 

คบ. 
เคม ี

 

13 นายเจรญิ  บุญจันทร ์
 

คร ู
ช านาญการ 

คบ.   
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

กศ.ม.  
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

14 นายรุ่งศักดิ์  สร้อยสน 
 

คร ู
ช านาญการ 

คบ.   
ฟิสิกส ์

 

15 นางราตรี  ชูวิทย์ 
 

คร ู
ช านาญการพิเศษ 

คบ.   
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 

16 นางสาวอ าภาพร  คณะแพง 
 

คร ู
ช านาญการ 

วท.บ. 
ฟิสิกส ์

 

17 นางสาวจุฬาลกัณ์  เจริญศิลป์ คร ู
ช านาญการ 

วท.บ. 
เคม ี

กศ.ม.  
วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

18 นายจ าลอง  พรมเสน 
 

คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.บ. 
สังคมศึกษา 

กศ.ม.  
การบริหารการศึกษา 

19 นางจันทนา  ธราพรสกุลวงศ ์
 

คร ู
ช านาญการ 

กศ.บ. 
การแนะแนว 

กศ.ม.  
จิตวิทยาการแนะแนว 

20 นายกฤตพล  กันทิยะ 
 

ครู คศ.1 พธ.บ. 
บริหารการศึกษา 

 

21 นางศศินา  ไทยสาย 
 

คร ู
ช านาญการ 

คบ. 
สังคมศึกษา 
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ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
22 นายจรลั  งามสม 

 
คร ู
ช านาญการพิเศษ 

คบ. 
พลศึกษา 

กศ.ม.  
การบริหารการศึกษา 

23 นางสาวสโรชา  กวาวภิวงศ ์
 

ครู คศ.1 ศบ. 
ออกแบบนิเทศศิลป ์

 

24 นางพรธนาวดี  เพ็ชรมุข 
 

คร ู
ช านาญการพิเศษ 

กศ.บ. 
การแนะแนว 

กศ.ม.  
หลักสตูรและการสอน 

25 นางสดับ  พรมเสน 
 

คร ู
ช านาญการพิเศษ 

กศ.บ. 
การแนะแนว 

 

26 นางจิตติมา  ข าคม 
 

คร ู
ช านาญการ 

วท.บ. 
วนศาสตร์ชุมชน 

 

27 นางสุมิตรา  ไชยลังการ 
 

คร ู
ช านาญการ 

วทบ. 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

กศ.ม. 
การบริหารการศึกษา 

28 นางสาวสุภาภรณ์  บัวกล้า 
 

คร ู
ช านาญการ 

คบ. 
ภาษาอังกฤษ 

 

29 นางรุจิรัตน์  รตันเพชร 
 

คร ู
ช านาญการพิเศษ 

คบ. 
ภาษาอังกฤษ 

ศศ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 

30 นายปัทพงษ์  นักธรรม 
 

ครู คศ.1 ศศ.บ. 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ศษ.ม. 
การบริหารการศึกษา 

31 นางสาวนุจรีย์  พ่วงเฟื่อง 
 

คร ู
ช านาญการ 

ศศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ 

กศ.ม.  
หลักสตูรและการสอน 

32 นางสาวศิริวรรณ พานตะส ี ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาจีน  
 
 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๓๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด - คน  คิดเป็นร้อยละ - 

 ครพูนักงานราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑) 

ที ่ ช่ือ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท 
1 นายสรวิชญ์  ค าหลวง 

 
คบ. 
ดนตรีศึกษา (ดนตรไีทย) 

 

2 นางสาวมาลี  มั่นคง 
 

บธ.บ. บริหารธรุกิจ (บัญชี) 
ศษ.บ สังคมศึกษา 

 

3 นางสาวอาทิตยา  อินทร์นุ่ม 
 

คบ. 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

 

4 นายประสิทธ์ิ  ล้นเหลือ ศษ.บ. 
พลศึกษา 
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 ลูกจ้างชั่วคราว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑) 

ที ่ ช่ือ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตร/ีต่ ากว่า ป.ตร ี ปริญญาโท 
ครูผู้สอน 

1 นางวิไลพร  สิงห์คราม คบ. 
ภาษาอังกฤษ 

คม. 
การบริหารการศึกษา 

บรรณารักษ์ 
1 นางสาวสิรริัตน์  บัวผัน 

 
ศศ.บ. 
ภาษาไทย 

 

ธุรการ 
1 นางเพ็ญสิริ  แสฉิม 

 
บธ.บ. 
บริหารธรุกิจ 

 

ทั่วไป 
1 นางสาวภัทราภรณ์  พลธีระ 

 
ศศ.บ. 
การพัฒนาชุมชน 

 

นักการภารโรง 
1 นายบุญช่วย  จงกลม 

 
ป.4  

2 นายจ๊อด  ฟักแฟง 
 

-  

3 นายเกียรติศักดิ์  ไทยสาย 
 

กษ.บ. 
การจัดการการเกษตร 

 

4 นายเอกสิทธิ์  ข ารอด 
 

ม.3  

 
๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  
                              ระดับ                                จ านวน (คน) 
ปวช. - 
ปวส. - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
ปริญญาตรี ๒๔ 
ปริญญาโท ๑๙ 
ปริญญาเอก - 
 
 



- ๗ - 
 

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๒ - 
๒. คณิตศาสตร์ ๕ ๑๙.๒๐ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๘ ๑๔.๗๕ 
๔. ภาษาไทย ๔ ๑๗.๐๐ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๔ ๑๖.๕๐ 
๖. สังคมศึกษา ๔ ๒๓.๗๕ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ ๑๕.๕๖ 
๘. ศิลปะ ๒ ๑๖.๐๐ 
๙. สุขศึกษา ๒ ๑๖.๐๐ 
๑๐. อ่ืนๆ ๒ ๑๗.๐๐ 
                   รวม ๓๖ ๑๗.๓๑ 

หมายเหตุ : ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน  
 ๑) จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวม ๕๐๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑) 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๕๐๗ คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๔ ๕๘ ๕๐ ๑๐๘ ๒๗ 

ม.๒ ๔ ๕๑ ๓๘ ๘๙ ๒๒.๒๕ 

ม.๓ ๔ ๖๙ ๕๑ ๑๒๐ ๓๐ 

ม.๔ ๓ ๒๖ ๓๕ ๖๑ ๒๐.๓๓ 

ม.๕ ๒ ๒๖ ๓๙ ๖๕ ๓๒.๕ 

ม.๖ ๓ ๒๘ ๓๗ ๖๔ ๒๑.๓๓ 

รวมท้ังหมด ๒๐ ๒๕๘ ๒๕๐ ๕๐๗  
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๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาคเรียนที่ ๑)  
 

 
  
๑.๕ ข้อมูลผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐–๒๕๖๑ 

๑) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
และร้อยละของผลต่างระหว่าง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

ความสามารถ ปีการศึกษา  
๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา - - - 
ด้านค านวณ - - - 
ด้านเหตุผล - - - 

รวมความสามารถทั้ง ๓ด้าน - - - 
    

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ร้อ
ยล

ะ

กลุ่มสาระการเรยีนรู้



- ๙ - 
 

 
๒) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ จ าแนกตามร้อยละ ของระดับคุณภาพ 
…………………………………………(กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ ด้านภาษา).......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………(กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ ด้านค านวณ)....................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………(กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ ด้านเหตุผล)......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๑.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

 
 
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๕.๓๒ ๒๓.๓๘ ๒๙.๓๔ ๓๔.๐๙ ๒๖.๓๕ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๕.๘๙ ๒๘.๓๓ ๒๙.๕๘ ๓๔.๒๔ ๒๗.๒๘ 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.
ทั้งหมด 

๔๘.๑๖ ๓๑.๐๔ ๓๐.๗๕ ๓๕.๔๘ ๓๑.๑๕ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๗.๓๑ ๓๐.๗๒ ๓๐.๕๑ ๓๕.๑๖ ๓๑.๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา ภาษาต่างประเทศ

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยน คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลีย่สงักดั สพฐ. ทัง้หมด คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 
 
 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๑.๑๐ ๒๖.๙๗ ๓๔.๔๖ ๒๕.๕๗ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๓.๙๑ ๒๘.๗๗ ๓๕.๒๔ ๒๗.๓๔ 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๕๕.๐๔ ๓๐.๒๘ ๓๖.๔๓ ๒๙.๑๐ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๕๔.๔๒ ๓๐.๐๔ ๓๖.๑๐ ๒๙.๔๕ 
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 ๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 
ภาษาไทย ๔๗.๒๙ ๕๑.๑๐ 

คณิตศาสตร์ ๒๕.๗๕ ๒๖.๙๗ 
วิทยาศาสตร์ ๓๑.๒๘ ๓๔.๔๖ 
ภาษาอังกฤษ ๒๙.๐๐ ๒๕.๕๗ 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 
ภาษาไทย ๔๙.๔๕ ๔๕.๓๒ 

คณิตศาสตร์ ๑๙.๓๐ ๒๓.๓๘ 
วิทยาศาสตร์ ๒๕.๑๑ ๒๙.๓๔ 
สังคมศึกษา ๓๒.๑๖ ๓๔.๐๙ 
ภาษาอังกฤษ ๒๑.๖๖ ๒๖.๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ

ปี 2560 ปี 2561
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ส่วนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ: ดี 

๑. กระบวนการพัฒนา 

   สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้
กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด โดยมุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตาม
ศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ 
ห้องสมุด ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้น
การใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดชั่วโมงอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมท ากิจกรรมทุกวันศุกร์ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการต่างๆ การสอนโดยใช้ STEM เข้ามาร่วมในการจัดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียน
ฝึกการใช้ทักษะการคิด วิเคราะห์ และสามารถน าเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันและ
อนาคตต่อไปได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน สื่อสาร คิดวิเคราะห์ รู้จัก 
วางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์
ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ 
จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และ
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลัง
กาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของ
สังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผล
การด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการอ่านและ
และคิด
วิเคราะห์ 
 

 

 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 
 
 

 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
 

 
 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
 

 

 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลีย่สงักดั สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ
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ประเด็น ผลการประเมิน 
การมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ธรรมชาติของ
นักเรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑-๖ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
 
 

ความภาคภูมิใจ
ในความเป็น
ไทยของ
นักเรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๖ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
  
 

การยอมรับ
ความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนสุข
ภาวะทางจิต 
ภูมิคุ้มกัน และ
ความเป็นธรรม
ต่อสังคมของ
นักเรียน 

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนสุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และ
ความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
 

การเข้าร่วม
โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
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 ๓.จุดเด่น 
   ผู้เรียนมีความสารถในการใช้เทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอ และการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับดีเยี่ยม ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ใน
ระดับดีเยี่ยม ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย มีภูมิคุ้มกันในเรื่องยาเสพติดโดยนักเรียนได้รับ
ความรู้จากกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และการให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

จุดควรพัฒนา 
  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนที่หลากหลายให้กับนักเรียน ส่งเสริมด้านความสามารถเฉพาะ
บุคคล จัดชุมชนวิชาชีพการเรียนรู้ ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปราย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ยัง
ต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย 
 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๑.กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศ
จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรปี
การศึกษา  ๒๕๖๑ 

ให้ครูเข้ารับการอบรม 
๘ กลุ่มสาระ และงาน
ในฝ่ายต่าง ๆ 

บุคลากรครูทุกคนมี
โอกาสพัฒนาตนเองและ
มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่จดัขึ้นใน
ระดับมากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

บุคลากรครูทุกคนมี
โอกาสพัฒนาตนเอง
และมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่จดัขึ้นใน
ระดับมากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

๒ 

ศึกษาดูงาน 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาและ
บริหารงานแนะแนว 

แนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 

๑) นักเรียนรู้จักตนเอง 
สามารถเลือกศึกษา 
และเลือกอาชีพ อย่างมี
ประสิทธิภาพร้อยละ ๘๐ 
๒) โรงเรยีนบ้านไร่
พิทยาคมมีการให้บริการ
ด้านแนะแนวอย่างมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 
๘๐ 
๓) นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการรับบริการ
ด้านแนะแนวร้อยละ 
๘๐ 

๑) นักเรียนรู้จักตนเอง 
สามารถเลือกศึกษา 
และเลือกอาชีพ อย่าง
มปีระสิทธิภาพร้อยละ 
๘๐ 
๒) โรงเรยีนบ้านไร่
พิทยาคมมีการ
ให้บริการด้านแนะ
แนวอย่างมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 
๘๐ 
๓) นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการรับบริการ
ด้านแนะแนวร้อยละ 
๘๐ 

๒ 

จัดหาทุนเพื่อ
การศึกษา 
แนะแนวสัญจร 

วิชาการ พัฒนาและบริหารงาน
กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

๑) โรงเรยีนบ้านไร่
พิทยาคมมีการให้บริการ
เกี่ยวกับงานกองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐ 
๒) นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการรบับรกิาร
เกี่ยวกบั งานกองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ร้อยละ ๘๐ 

๑) โรงเรยีนบ้านไร่
พิทยาคมมีการ
ให้บริการเกี่ยวกับงาน
กองทุนกู้ยืมเพือ่
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 
๘๐ 
๒) นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการรบับรกิาร
เกี่ยวกบั งานกองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ร้อยละ ๘๐ 

๒ 

โครงการพัฒนาห้องสมุด
มีชีวิต 

ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ หนังสือ 
วารสาร สื่อสิ่งพิมพ ์

๑) ร้อยละ ๘๐  
ผู้ใช้บริการ มีความพึง
พอใจ ในบรรยากาศและ
การบริการห้องสมดุ 
๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ห้องสมุดจดัหาหนังสือ 
สื่อสารสนเทศ สื่อ

๑) ร้อยละ ๘๐  
ผู้ใช้บริการ มีความพึง
พอใจ ในบรรยากาศ
และการบริการ
ห้องสมุด 
๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ห้องสมุดจดัหาหนังสือ 

๑, ๒ 

ด้านการการ
บ ารุงรักษาหนังสือ 
ด้านการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ 
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ส่งเสริมนิสยัรักการ
อ่าน 

เทคโนโลยี ครบตามที่
ก าหนด 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียน มีนสิัยรัก   การ
อ่าน ใฝ่เรียนรู้   
๔) ร้อยละ ๑๐๐  ของ
นักเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
๕) ร้อยละ ๑๐๐  ของ
นักเรียนโรงเรียนประถม 
๑๕ โรงเรียน มีความพึง
พอใจการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

สื่อสารสนเทศ สื่อ
เทคโนโลยี ครบตามที่
ก าหนด 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียน มีนสิัยรัก   
การอ่าน ใฝ่เรยีนรู้   
๔) ร้อยละ ๑๐๐  ของ
นักเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 
๕) ร้อยละ ๑๐๐  ของ
นักเรียนโรงเรียน
ประถม ๑๕ โรงเรียน 
มีความพึงพอใจการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 

โครงการงานกิจกรรม
นักเรียน 

นอกหลักสูตรและวัน
ส าคัญ ของชาต ิ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ร้อยละ 
๘๕ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูต้าม
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม ร้อยละ ๘๕ 

๒ 

ส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
กิจกรรมภายในและ
ภายนอกโรงเรียนอ่ืนๆ 
ที่เข้ามาระหว่าง        
ปีการศึกษา 

โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

ลูกเสือ – เนตรนารี  
(วันส าคัญ ) 

๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนเข้าร่วม และ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมนักเรียน 
๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนเข้าร่วมและผา่น
เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมแนะแนว 
๓) ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนเข้าร่วม และ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมเพื่อสาธารณะ
ประโยชน ์

๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนเข้าร่วม และ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินกจิกรรม
นักเรียน 
๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนเข้าร่วมและ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินกจิกรรมแนะ
แนว 
๓) ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนเข้าร่วม และ
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินกจิกรรมเพื่อ

๓ 

เดินทางไกลลูกเสือ – 
เนตรนารี ม.๑ 
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – 
เนตรนารี ม.๒-๓ 
การจัดการเรยีนการ
สอนลูกเสือ 
การจัดการเรยีนการ
สอนชุมนุม 
การจัดการเรยีนการ
สอนแนะแนว 
การจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณะ
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ประโยชน ์ สาธารณะประโยชน์ 
ทัศนศึกษา 

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ทูบีนัมเบอร์วัน เก่งดีทู
บีนัมเบอร์วัน 

นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
เห็นความส าคัญของ
กิจกรรมทูบีนมัเบอร์วัน 
ห่างไกลจากยาเสพติด 

นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนบ้านไร่พิทยา
คม เห็นความส าคญั
ของกิจกรรมทูบีนัม
เบอร์วัน ห่างไกลจาก
ยาเสพตดิ 

๒ 

อบรมสร้างภูมิคุม้กัน
ทางจิตใจเพื่อคุณภาพ
ชีวิต 
การแข่งขัน 
Dencercise 
Championship 
Thailand 
พัฒนาและส่งเสรมิ
กิจกรรมทูบีนมัเบอร์
วันเพ่ือส่งเสรมิสุขภาพ
และจิตใจของนักเรียน 
การปลูกไมผ้ล 
การปลูกพืชผักสวน
ครัว 
การติดตั้งระบบน้ าใน
พื้นที่โครงการ 
สร้างโรงเรือนเพาะช า 
การส ารวจพันธุไ์ม้
ภายในโรงเรียน 
อบรมพันธุ์ไม ้

งานอนามัย ส่งเสริมสุขภาพ  
(งานอนามัย) 

๑) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียน และบุคลากร
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ทุกคนได้รับบริการด้าน
สุขอนามัยด้วยความพึง
พอใจ 

๑) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียน และบุคลากร
โรงเรียนบ้านไร่พิทยา
คมทุกคนไดร้ับบริการ
ด้านสุขอนามยัด้วย
ความพึงพอใจ 

๒ 

โครงการอาหารกลางวันพี่
เพื่อน้อง 

อาหารกลางวันพ่ีเพื่อ
น้อง 

๑) นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันทีม่ีสารอาหาร
ครบห้าหมู่ ร้อยละ ๑๐๐ 
๒) สถานศึกษา
จัดบริการอาหารกลาง
วันท่ีมีคุณค่าทาง

๑) นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันทีม่ีสารอาหาร
ครบห้าหมู่ ร้อยละ 
๑๐๐ 
๒) สถานศึกษา
จัดบริการอาหารกลาง

๒ 
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โภชนาการให้กับ
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
๓) นักเรียนมีน้ าหนัก 
และส่วนสูงได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข ร้อยละ ๘๐ 
๔) นักเรียนได้ดืม่น้ าที่
สะอาดและถูก
สุขอนามัย ร้อยละ ๑๐๐ 
๕) นักเรียนมีสถานที่
รับประทานอาหารและ
ท าความสะอาดภาชนะ
ต่าง ๆ ที่สะอาด ร้อยละ 
๑๐๐ 

วันท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการให้กับ
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
๓) นักเรียนมีน้ าหนัก 
และส่วนสูงได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 
ร้อยละ ๘๐ 
๔) นักเรียนได้ดืม่น้ าที่
สะอาดและถูก
สุขอนามัย ร้อยละ 
๑๐๐ 
๕) นักเรียนมีสถานที่
รับประทานอาหารและ
ท าความสะอาดภาชนะ
ต่าง ๆ ที่สะอาด ร้อย
ละ ๑๐๐ 

โครงการวัยใสบ้านไร่  
ใส่ใจ รักการออม 
(โรงเรียนธนาคาร) 

วัยใสบ้านไร่ ใส่ใจ รัก
การออม (โรงเรยีน
ธนาคาร) 

นักเรียนโรงเรียนบา้นไร่
พิทยาคมที่เป็นสมาชิก
โรงเรียนธนาคารมีการ
ออมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐ 

นักเรียนโรงเรียนบา้น
ไร่พิทยาคมทีเ่ป็น
สมาชิกโรงเรียน
ธนาคารมีการออม
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐ 

๒ 

โครงการร่วมด้วย  
ช่วยกัน  โรงเรียน
สะอาด 

รณรงค์ความสะอาด ๑) โรงเรียนสะอาดขึ้น ๙๐% 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีวินัยและเป็นผู้
รักสะอาด 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีวินัยในการ
รับประทาน อาหาร 

๑) โรงเรียนสะอาดขึ้น 
๙๐% 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีวินัยและเป็น
ผู้รักสะอาด 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีวินัยในการ
รับประทาน อาหาร 

๒ 
การสร้างวินัยการ
รับประทาน 
ชมรมร่วมด้วย  
ช่วยกัน  โรงเรียน
สะอาด 
ขวดคืนทุน 

โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ของโรงเรียน 

๑) ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป 
ของระบบไฟฟ้าของ
โรงเรียน ปรับปรุง
ซ่อมแซมในแตล่ะอาคาร 
ระบบกล้อง 
วงจรปิด และรถยนต์
ของโรงเรียน ดีและ
พร้อมใช้   

๑) ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป 
ของระบบไฟฟ้าของ
โรงเรียน ปรับปรุง
ซ่อมแซมในแตล่ะ
อาคาร ระบบกล้อง 
วงจรปิด และรถยนต์
ของโรงเรียน ดีและ
พร้อมใช้   

๒ 

ซ่อมแซมห้องเรยีน 
อาคารที่ช ารุด 
พัฒนายานพาหนะ (รถ
โรงเรียน) 
ปรับปรุงซ่อมแซม
กล้องวงจรปิด 
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ปรับปรุงตู้น้ าดื่ม
โรงเรียน 

๒) ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
ของบุคลากรโรงเรียน
สามารถดื่มน้ าเย็นท่ี
สะอาด   
๓) ร้อยละ ๑๐๐ ของ
โรงเรียนมีความสะอาด
ร่มรื่น ปลอดภัยแก่
บุคลากรในโรงเรยีนทุกคน 

๒) ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
ของบุคลากรโรงเรียน
สามารถดื่มน้ าเย็นท่ี
สะอาด   
๓) ร้อยละ ๑๐๐ ของ
โรงเรียนมีความ
สะอาดร่มรื่น 
ปลอดภัยแก่บุคลากรใน
โรงเรียนทุกคน 

ขยะปลอดศูนย์ของ
โรงเรียน 

  โครงการพัฒนาการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

อบรมคณะครูแลบคุลากร
ในโรงเรยีน 

คณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียนร้อยละ ๑๐๐
ได้รับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการอย่างมี
คุณภาพ 

คณะครูและบุคลากร
ในโรงเรียนร้อยละ  
๑๐๐ ได้รับการอบรม
เชิงปฏิบัติการอย่างมี
คุณภาพ 

๒ 

จัดเตรียมเอกสารงาน
ประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา   

โครงการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

๑) โรงเรยีนมีหลักสตูร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
และมีคณุภาพสามารถ
น าไปใช้ในการเรียนการ
สอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพท าให้
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 

๑) โรงเรยีนมีหลักสตูร
สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับหลักสตูร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ และมคีุณภาพ
สามารถน าไปใช้ใน
การเรยีนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 

๒ 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานวิชาการ 

การพัฒนาระบบ
ส านักงานวิชาการ 

๑) ร้อยละ ๘๐ ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจในการบริหารงาน
วิชาการ 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของครู
และบุคลกรทาง
การศึกษาจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่ม
บริหารงานวิชาการไดร้ับ

๑) ร้อยละ ๘๐ ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจในการ
บริหารงานวิชาการ 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของครู
และบุคลกรทาง
การศึกษาจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มบรหิารงาน

๒ 

การพัฒนาระบบงาน
วัดผลประเมินผล 
การพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนนักเรียน 
พัฒนาการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร 
พัฒนาระบบนิเทศ
ภายใน 
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การพัฒนาอย่างมีระบบ 
แบบแผน และมี
ประสิทธิภาพ 

วิชาการไดร้ับการ
พัฒนาอย่างมีระบบ 
แบบแผน และมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาและ
บริหาร งานงบประมาณ 

บริหารงานการเงิน
และบัญช ี

๑) การด าเนินงานด้าน
การเงินและบัญชีมีความ
ถูกต้องตามระเบียบและ
เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 
๑๐๐ 
๒) การด าเนินงานด้าน
แผนงานมีความถูกต้อง
ตามระเบียบและเป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ ๑๐๐ 
๓) การด าเนินงานด้าน
การขอรับการจดัสรร
งบประมาณไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมี
ความถูกต้อง และทัน 
เวลาตามก าหนดร้อยละ 
๑๐๐ 

๑) การด าเนินงานด้าน
การเงินและบัญชีมี
ความถูกต้องตาม
ระเบียบและเป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ ๑๐๐ 
๒) การด าเนินงานด้าน
แผนงานมีความ
ถูกต้องตามระเบียบ
และเป็นปจัจุบัน ร้อย
ละ ๑๐๐ 
๓) การด าเนินงานด้าน
การขอรับการจดัสรร
งบประมาณไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมี
ความถูกต้อง และทัน 
เวลาตามก าหนด    
ร้อยละ ๑๐๐ 

๒ 

พัฒนาระบบงาน
แผนงาน 

โครงการพัฒนาและ
บริหาร  งานพัสดุและ
สินทรพัย์ในโรงเรียน 

พัฒนาและบริหาร 
งานพัสดุและสินทรัพย ์

๑) โรงเรียนมีการบริหาร 
จัดการที่เข้มแข็ง มี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล และมี
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล สพฐ. 
และ สมศ. 

๑) โรงเรียนมีการ
บริหาร จัดการที่
เข้มแข็ง มี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล และมี
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล สพฐ. 
และ สมศ. 

๒ 

โครงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา   

ระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา 

๑) นักเรียนไดร้ับการ
จัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพทีสู่งขึ้น ร้อยละ 
๘๐  
๒) โรงเรยีนมีบุคลากร
ครูและค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ ร้อยละ ๘๐ 

๑) นักเรียนไดร้ับการ
จัดการเรียนการสอนที่
มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น ร้อย
ละ ๘๐ 
๒) โรงเรยีนมีบุคลากร
ครูและค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนที่
มีคุณภาพ ร้อยละ ๘๐ 

๒ 
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๓) นักเรียนไดร้ับการ
บริการดา้นประกัน
อุบัติเหตุอย่างครบถ้วน 
ร้อยละ ๑๐๐   

๓) นักเรียนไดร้ับการ
บริการดา้นประกัน
อุบัติเหตุอย่าง
ครบถ้วน ร้อยละ 
๑๐๐   

โครงการควบคมุก ากับ
ดแูลด้านสาธารณูปโภค 

ควบคุมก ากับดูแลด้าน
สาธารณูปโภค 

๑) มีการจดัการดูแล
รักษาในด้านการใช้
ไฟฟ้าและน้ าประปาใน
โรงเรียนได้อยา่ง
ประหยดัและคุ้มค่า  
ร้อยละ ๘๐ 
๒) บุคลากรและ
นักเรียนรูจ้ักประหยัดใน
ด้านการใช้สาธารณูปโภค 
ของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ 
๓) โรงเรียนมีการบริหาร 
จัดการค่าสาธารณปูโภค 
ได้เป็นปจัจุบัน ร้อยละ 
๑๐๐ 

๑) มีการจดัการดูแล
รักษาในด้านการใช้
ไฟฟ้าและน้ าประปา
ในโรงเรียนได้อย่าง
ประหยดัและคุ้มค่า  
ร้อยละ ๘๐ 
๒) บุคลากรและ
นักเรียนรูจ้ักประหยัด
ในด้านการใช้
สาธารณูปโภค ของ
โรงเรียน ร้อยละ ๘๐ 
๓) โรงเรียนมีการ
บริหาร จัดการค่า
สาธารณปูโภค ไดเ้ป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ ๑๐๐ 

๒ 

โครงการโครงการ
ป้องกันยาเสพติด และ
โรคต่าง ๆ ใน
สถานศึกษา 

วันงดสูบบุหรีโ่ลก ๑) ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนโรงเรียนบา้นไร่
พิทยาคม  สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน 
๒) ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนโรงเรียนบา้นไร่
พิทยาคม  สามารถ
ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนิด 

๑) ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนโรงเรียนบา้น
ไร่พิทยาคม  สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
เยาวชน 
๒) ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนโรงเรียนบา้น
ไร่พิทยาคม  สามารถ
ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุก
ชนิด 

๒, ๓ 
วันต่อต้านยาเสพติด 
วันไข้เลือดออก
อาเซียน 
วันเอดส์โลก 

โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

ประชุมผู้ปกครอง ๑) ร้อย ๑๐๐ ของครูที่
ปรึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
๒) ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนมีพฤติกรรม
เสี่ยงลดลง 
๓) ครูมีความรู้ ความ

๑) ร้อย ๑๐๐ ของครู
ที่ปรึกษามีความรู้
ความเข้าใจในระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
๒) ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนมีพฤติกรรม
เสี่ยงลดลง 
๓) ครูมีความรู้ ความ

๒ 
พัฒนางานปกครอง 
เยี่ยมบ้านนักเรียน 
ห้องเรียนสีขาว 
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เข้าใจมีทักษะเกี่ยวกับ
เพื่อนที่ปรึกษา   

เข้าใจมีทักษะเกี่ยวกับ
เพื่อนที่ปรึกษา   

โครงการส่งเสริมบทบาท
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ส่งเสริมบทบาทของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑) คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพืน้ฐานโรงเรยีน 
บ้านไร่พิทยาคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ 
๒) คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
มีการก ากับ ตดิตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถาน 
ศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ร้อยละ 
๘๐ 

๑) คณะกรรมการ
สถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน บ้านไร่พิทยา
คมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 
ร้อยละ ๘๐ 
๒) คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนบ้านไร่พิทยา
คม มีการก ากับ 
ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถาน 
ศึกษาให้บรรลุผล
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ 

๒ 

โครงการงาน
ประชาสมัพันธ์ 

งานประชาสัมพันธ์ ๑)  ร้อยละ ๕๐ 
โรงเรียนด าเนินงาน
ประชาสมัพันธ์อย่างเป็น
ระบบ  ชัดเจนและ
ต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ  
๒)  ร้อยละ ๑๐๐  มี
การประชาสัมพันธ์
กิจกรรม  การ
ด าเนินงานของโรงเรยีน 
มีการเผยแพร่ในหลาย
รูปแบบ 

๑)  ร้อยละ ๕๐ 
โรงเรียนด าเนินงาน
ประชาสมัพันธ์อย่าง
เป็นระบบ  ชัดเจน
และต่อเนื่องอย่างมี
คุณภาพ  
๒)  ร้อยละ ๑๐๐  มี
การประชาสัมพันธ์
กิจกรรม  การ
ด าเนินงานของ
โรงเรียน มีการ
เผยแพร่ในหลาย
รูปแบบ 

๒ 

โครงการพัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ ์

ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย 

๑) ระบบเสียงตามสายมี
ประสิทธิภาพตรงตาม
ต้องการ                   
๒) ผู้รับสารจากเสียง
ประชาสมัพันธ์มีความ
พึงพอใจ 
๓) ระบบเสียงห้อง

๑) ระบบเสียงตาม
สายมีประสิทธิภาพ
ตรงตาม
ต้องการ                 
๒) ผู้รับสารจากเสียง
ประชาสมัพันธ์มีความ
พึงพอใจ 

๒ 

ปรับปรุงระบบเสียง
ห้องประชุม ๔๐ ปี 
(อาคาร๒) 
ปรับปรุงระบบเสียง
ห้องประชุมปาริชาต 
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ปรับปรุงระบบเสียง
หอประชุม 

ประชุมของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพตรงตาม
ต้องการ 
๔) ผู้รับบริการห้อง
ประชุมมีความพึงพอใจ
ในระบบเสียงห้อง
ประชุมของโรงเรียน 

๓) ระบบเสียงห้อง
ประชุมของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพตรงตาม
ต้องการ 
๔) ผู้รับบริการห้อง
ประชุมมีความพึง
พอใจในระบบเสียง
ห้องประชุมของ
โรงเรียน 

เครื่องเสียงกิจกรรม
เสียงตามสาย 

โครงการพฒันาระบบงานสาร
บรรณ (ธุรการ) 

จัดซื้อวัสดุ - ครภุัณฑ์
ที่ใช้ในส านักงาน 

๑) มีเครื่องมือเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยสามารถรับ
ข้อมูลในรูปอีทั้งหลาย 
ไม่ว่าจะเป็น อีเมล์  
อีเลิร์นนิ่งอีออฟฟิศ 
๒) การด าเนินงานคล่องตัว 
เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

๑) มีเครื่องมือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถรับข้อมลูใน
รูปอีทั้งหลาย ไม่ว่าจะ
เป็น อีเมล์  
อีเลิร์นนิ่งอีออฟฟิศ 
๒) การด าเนินงาน
คล่องตัว เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

๒ 

โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศในโรงเรียน 

พัฒนาเว็บไซต ์ ๑) ครูร้อยละ ๑๐๐ 
สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การพัฒนาสื่อและการ
เรียนการสอนได ้
๒) นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ สามารถใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้น 
ค้นคว้า แลพัฒนาข้อมูล
ได ้

๑) ครูร้อยละ ๑๐๐ 
สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการพัฒนาสื่อและ
การเรยีนการสอนได ้
๒) นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ สามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้น ค้นคว้า แล
พัฒนาข้อมูลได ้

๒ 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ICT (ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์) 
พัฒนาระบบเครือข่าย
ภายในโรงเรียน 
ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์
ในโรงเรียน 

 
๒. ผลการพัฒนา 

   ๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
   ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
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ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
   ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบ 
   ๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
   ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรร
มาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
   ๒.๗ สถานศึกษามีการระดม ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

จ านวนครั้งทีค่รูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 
สพฐ.ก าหนด คือ ๒๐ ชั่วโมง/ปี 

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการ
ว่างแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

จ านวนเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เท่ากับ ๒ ครั้ง/ภาคเรียน 

การจัดหาทรัพยากร 
 

ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาท้ังในรูปของงบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่น
มาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลจากผู้บริหาร
เท่ากับ ๑ ครั้ง/ภาคเรียน 

 ๓. จุดเด่น 
   โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การ
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ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๔. จุดควรพัฒนา 
   ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มากข้ึน 
   ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ดี 

๑. กระบวนการและผลการด าเนินการ 
  โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิวิชา
วิทยาศาสตร์ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

สอนซ่อมเสริม ๑) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 
๒) ร้อยละ ๙๕ ของ
นักเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไดร้ับ
การแก้ไขให้ผา่นเกณฑ ์

๑) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 
๒) ร้อยละ ๙๕ ของ
นักเรียนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีไม่ผา่น
เกณฑไ์ด้รบัการแกไ้ขให้
ผ่านเกณฑ ์

๑ 
การจัดการเรยีนการ
สอนโดยวิธสีืบเสาะ 
หาความรู ้

โครงการ
คณิตศาสตร์ ๔.๐ 

สอนเสริม ๑) นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕ 
 ๒) นักเรียนมผีลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) วิชาคณิตศาสตร์
สูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
๓) นักเรียนมีความพร้อม
ในการสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

๑) นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕ 
๒) นักเรียนมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) วิชาคณิตศาสตร์
สูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕ 
๓) นักเรียนมีความพร้อม
ในการสอบเข้าศึกษาต่อ

๑, ๓ 
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ในระดับอุดมศึกษา 
โครงการส่งเสริม
และพัฒนาเด็กดี  
เก่งคณิต 

พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน 

๑) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองและพลโลก ตาม
หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองและพลโลก ตาม
หลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑, ๓ 

เสรมิทักษะพัฒนา
ผู้เรยีน 
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 

โครงการเพิม่ผล 
สัมฤทธ์ิทางการ
เรียน กลุม่สาระ
การเรยีนรู้การงาน
อาชีพ และ
เทคโนโลยี  
ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ผลิตสื่อการเรียนการ
สอนงานประดิษฐ ์

๑) ร้อยละของนักเรียนทุก
คนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้นเนื่องนักเรียน
ทุกคนท่ีเลือกเรียนได้ใช้สื่อ
การเรยีนการสอนที่มี
คุณภาพทุกรายวิชา 

๑) ร้อยละของนักเรียนทุก
คนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้นเนื่องนักเรียน
ทุกคนท่ีเลือกเรียนได้ใช้สื่อ
การเรยีนการสอนที่มี
คุณภาพทุกรายวิชา 

๑, ๓ 

ผลิตสื่อการเรียนการ
สอนงานบ้านและงาน
อาหาร 
ผลิตสื่อการเรียนการ
สอนงานเกษตร 
ผลิตสื่อการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร ์
ผลิตสื่อการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร ์

โครงการพัฒนา
ทักษะกระบวนการ 
คิดวิเคราะห ์

เฝ้ารูดู้คิด ๑) ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความสามารถในการคดิ
อย่างเป็นระบบ คดิ
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีสติ สมเหตุ 
สมผล ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
๘๐ 
๒) ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ มีทักษะใน
การท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข  ไม่น้อย

๑) ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความสามารถในการคดิ
อย่างเป็นระบบ คดิ
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีสติ สม
เหตุ สมผล ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 
๒) ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ มีทักษะใน
การท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข  ไม่น้อย

๑, ๓ 
พัฒนาความคิด๑ 
พัฒนาความคิด๒ 
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กว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

กว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร ์

จัดหาสื่อเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและ
โปรแกรมการสอน
วิทยาศาสตร์ (ห้อง 
๑๒๔) 

๑) ร้อยละ ๘๐ ของห้อง 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ได้รับการปรับปรุงเอื้อต่อ
การเรียนรู้มีคุณภาพระดับ
ด ี
๒) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีความรู้หลังการ
ติวเข้ม/สอนเสริมเพิ่มขึ้น 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนได้รับความรู้จาก
การอบรมโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

๑) ร้อยละ ๘๐ ของห้อง 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ได้รับการปรับปรุงเอื้อต่อ
การเรียนรู้มีคุณภาพระดับ
ด ี
๒) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีความรู้หลังการ
ติวเข้ม/สอนเสริมเพิ่มขึ้น 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนได้รับความรู้จาก
การอบรมโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

๑, ๓ 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
สารเคมีทาง
วิทยาศาสตร ์
จัดซื้อวัสดฝุึก สอน 
สอบส าหรับผูส้อนและ
นักเรียน 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร ์

ติวเข้มและสอนเสริม
เพื่อส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิทยาศาสตร์
และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทั้งระดับโรงเรียนและ
ระดับชาต ิ

๑) ร้อยละ ๘๐ ของห้อง 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ได้รับการปรับปรุงเอื้อต่อ
การเรียนรู้มีคุณภาพระดับด ี
๒) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีความรู้หลังการ
ติวเข้ม/สอนเสริมเพิ่มขึ้น 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนได้รับความรู้จาก
การอบรมโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

๑) ร้อยละ ๘๐ ของห้อง 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ได้รับการปรับปรุงเอื้อต่อ
การเรียนรู้มีคุณภาพระดับ
ด ี
๒) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีความรู้หลังการ
ติวเข้ม/สอนเสริมเพิ่มขึ้น 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนได้รับความรู้จาก
การอบรมโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

๑, ๓ 

อบรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ / ค่าย
วิทยาศาสตร ์
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ์

โครงการพัฒนา
และส่งเสรมิ
ศักยภาพนักเรยีน
กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ร้อยละ ๘๕ 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ร้อยละ ๘๕ 

๑, ๓ 

รอบรู้วันส าคัญ 
สร้างส านึกรักบ้านเกดิ 
เชิดชูวัฒนธรรมไทย 
ศึกษาแหล่งเรยีนรู้
อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย 
ค่ายพุทธบุตร” 
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ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ค่ายภูมิศาสตร์น่ารู ้
ประวัติศาสตร์แสนสนุก 

โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

การจัดการเรยีนการ
สอนศิลปะ 

๑) ร้อยละของครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ
สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
๒) ร้อยละของจ านวน
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ 

๑) ร้อยละของครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ
สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
๒) ร้อยละของจ านวน
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีวามพึงพอใจ 

๑, ๓ 

ส่งเสริมการแข่งขัน
ศิลปะ และพัฒนา
ความสามารถดา้น
ศิลปะ   

โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

จัดซื้อโทรทัศน์สี 
ขนาด ๕๐ นิ้ว 

๑. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน 
๒. นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมที่จดัขึ้น
ในระดับมากไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 
๓. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีขึ้นร้อยละ  
๘๐ 

๑. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน 
๒. นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมที่จดัขึ้น
ในระดับมากไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 
๓. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีขึ้นร้อยละ  
๘๐ 

๑, ๓ 

วันส าคัญทาง
ภาษาไทย 
พานักเรียนไปแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุม่
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมคา่ยภาษา 
อังกฤษเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ร้อยละ ๘๕ 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ร้อยละ ๘๕ 

๑, ๓ 

กิจกรรมทางวิชาการ, 
ป้ายนิเทศและเทศกาล
วันส าคัญในภาษา 
ต่างประเทศ 

วิชาการ หุ่นยนต์บ้านไร ่ ๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนโรงเรียนบา้นไร่
พิทยาคมเข้าร่วมการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรม
รายการแข่งขันหุ่นยนต์ 
ทุกรายการ 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีความสามารถ
ด้านทักษะการควบคุม
หุ่นยนต์ได้ และสามารถ
บูรณาการสาระการเรียนรู้

๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนโรงเรียนบา้นไร่
พิทยาคมเข้าร่วมการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรม
รายการแข่งขันหุ่นยนต์ 
ทุกรายการ 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีความสามารถ
ด้านทักษะการควบคุม
หุ่นยนต์ได้ และสามารถ
บูรณาการสาระการเรียนรู้

๓ 
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ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนา
ผู้เรยีนตาม
นโยบาย สพฐ. 

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ 

๑) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียน มีความรู้  และ
เข้าใจการด าเนินกิจกรรม 
“ลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้” 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของครู
และนักเรียนทุกคนได้
เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย
สอดคล้องกับความ
ต้องการ 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของครูจัด
กระบวนการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียน มีความรู้  และ
เข้าใจการด าเนินกิจกรรม 
“ลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้” 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของครู
และนักเรียนทุกคนได้
เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย
สอดคล้องกับความ
ต้องการ 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของครูจัด
กระบวนการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓ 

การจัดการเรยีนรู้ 
STEM 
การเรยีนรู้ด้วย DLIT 
พัฒนาการอ่านไม่ออก 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาเด็กดี 
เก่งวิทย ์

พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน 

๑) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียน มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียน มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองและพลโลก ตาม
หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียน มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียน มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองและพลโลก ตาม
หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑, ๓ 

เสรมิทักษะพัฒนา
ผู้เรยีน 
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะ และ
เจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะและเจต
คติทางวิทยาศาสตร ์

๑) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนเกิดทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติที่ดี
ทางวิทยาศาสตร ์
๒) ร้อยละ ๘๐ มีความพึง
พอใจต่อประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการ 

๑) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนเกิดทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติที่ดี
ทางวิทยาศาสตร ์
๒) ร้อยละ ๘๐ มีความพึง
พอใจต่อประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการ 

๑, ๓ 

โครงการ
เสรมิสร้างองค์
ความรู้และ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
การทดสอบทางกา
ศึกษาระดับชาติ  

๑) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะตามมาตรฐานการ

๑) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะตามมาตรฐานการ

๑ 
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ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาต ิ

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 
๓ , PISA 

เรียนรู้ในทุกกลุม่สาระ   
๒) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ทุกกลุ่มสาระ 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีผลการประเมิน
ระดับ ชาติทุกกลุ่มสาระ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕ 

เรียนรู้ในทุกกลุม่สาระ   
๒) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ทุกกลุ่มสาระ 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีผลการประเมิน
ระดับ ชาติทุกกลุ่มสาระ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบทางกา
ศึกษาระดับชาติระดับ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
สุดยอด TOP TEN  
โอเน็ต 

โครงการพัฒนา
และส่งเสรมิ
ศักยภาพนักเรยีน
กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

ค่ายคณติศาสตร ์ ๑) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพด้านคณิตสาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนได้เรยีนรู้ในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 

๑) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพด้านคณิตสาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนได้เรยีนรู้ในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 

๑, ๓ 
พัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์ด้วย
โปรแกรม gsp 
จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์
ประกอบการเรียน 
จัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน 
แข่งขันทักษะ ความรู้
ทางคณิตศาสตร ์
คลินิคคณิตศาสตร ์

โครงการส่งเสริม
ความเลศิทาง
วิชาการสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

แข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน 
ต้านภัยยาเสพติด 

๑) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีทักษะในการ
พัฒนาตนเอง 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีผลงานการ
ประกวด และการแข่งขัน
ด้านกีฬาให้มีศักยภาพเพื่อ
เป็น 

๑) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีทักษะในการ
พัฒนาตนเอง 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีผลงานการ
ประกวด และการแข่งขัน
ด้านกีฬาให้มีศักยภาพเพื่อ
เป็น 

๑, ๓ 

แข่งขันฟุตซอล ต้านภัย
ยาเสพติด 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ส่งเสริมความเลิศทาง
กีฬาและสุขภาพ 

โครงการส่งเสริม
นักเรียนเข้าร่วม
แข่งขัน
ความสามารถทาง
วิชาการ 

การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรยีนที่เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจ 
๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรยีน ที่เข้าร่วม
โครงการได้รบัการพัฒนา

๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรยีนที่เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจ 
๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรยีน ที่เข้าร่วม
โครงการได้รบัการพัฒนา

๑, ๓ 

การแข่งขันตอบ
ค าถามสารานุกรม 
การแข่งขันกิจกรรมวัน
พ่อขุนรามค าแหง 
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การแข่งขันเพชรยอด
มงกุฎ 

ศักยภาพ และมีทักษะและ
ความรู้ตามกลุม่สาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย และ
สาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓) ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรยีน ที่เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะได้รับรางวัลชนะเลิศ  
รองชนะเลิศในระดับต่างๆ 

ศักยภาพ และมีทักษะและ
ความรู้ตามกลุม่สาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย และ
สาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓) ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรยีน ที่เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะได้รับรางวัลชนะเลิศ  
รองชนะเลิศในระดับต่างๆ 

การแข่งขันเนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ

โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
“งาน
ศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ครั้งท่ี 
๖๘” และการ
แข่งขันความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

การแข่งขัน ระดับเขต
พื้นที ่

๑) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 
ดนตรีนาฏศิลป์ ศลิปะ 
เห็นคุณคา่และภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รักและ
หวงแหนมรดกวัฒนธรรม
ไทย  
๒) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนได้แสดงออกตาม
ความ สามารถของตนเอง
อย่างอิสระและสร้างสรรค์ 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
๓) ร้อยละ ๕๐ ของ
นักเรียนได้รับคดัเลือกเข้า
ร่วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี ๖๘ 

๑) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 
ดนตรีนาฏศิลป์ ศลิปะ 
เห็นคุณคา่และภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รักและ
หวงแหนมรดกวัฒนธรรม
ไทย  
๒) ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนได้แสดงออกตาม
ความ สามารถของตนเอง
อย่างอิสระและสร้างสรรค์ 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
๓) ร้อยละ ๕๐ ของ
นักเรียนได้รับคดัเลือกเข้า
ร่วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี ๖๘ 

๑, ๓ 

การแข่งขัน ระดับ
ภาคเหนือ 
การแข่งขัน ระดับชาต ิ

 
2.  โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต การสนับสนุนวิทยาการจากส านักนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ความร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียน ครูและนักเรียน และ
ความสามารถของบรรณารักษ์และคณะท างาน  

โครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการ ความตั้งใจ มุ่งมั่นของครูและนักเรียน การฝึกซ้อทอย่างจริงจัง 
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แข่งขันความสามารถทางวิชาการ  
โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  การสื่อสารที่ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ ความ

ร่วมมือกันทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน 
และชุมชนทุกกลุ่มฝ่าย รวมทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ความร่วมมืออย่างแข็งขัน ของครูที่ปรึกษา นักเรียน และ
ผู้ปกครองนักเรียน ระบบการเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนถึง
ผู้ปกครอง และความเอาใจใส่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบ  

โครงการป้องกันยาเสพติดและโรคต่างๆ 
ในสถานศึกษา 

การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และความร่วมมือของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น รพสต.บ้านไร่ สถานีต ารวจภูธรบ้านไร่  ผู้ปกครอง
นักเรียน ครูที่ปรึกษา และครูผู้รับผิดชอบที่เอาใจใส่อย่างมาก  

โครงการส่งเสริมความเลิศทางวิชาการ
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

ความร่วมมือกันของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงาน
ต่างๆ ครูผู้จัดการแข่งขัน นักเรียน ที่ให้การสนับสนุนโครงการ  

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

การจัดเตรียมงบประมาณ ความร่วมมือของครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

ได้รับความร่วมมือจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วิทยากร
ภายนอก ครู และนักเรียน  

โครงการพัฒนาเทคโนโลยี ความสามารถของผู้รับผิดชอบและความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

โครงการส่งเสริมบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ 
เป็นอย่างดี 

โครงการทัศนศึกษา มีการติดต่อประสานงานของคณะครูและหน่วยงานภายนอก ส่งผล
ให้นักเรียนได้ไปทัศนศึกษาครบทุกระดับชั้น 

 

3.  โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
 

การด าเนินงานขาดการประสานงานเพื่อการด าเนินโครงการ  
ที่ต่อเนื่อง และครูผู้รับผิดชอบมีภาระงานหลายอย่าง ส่งผลให้  
ไม่มีเวลาในการด าเนินงาน  
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๓. จุดเด่น 
 ๑. ครูตั้งใจ มุ่งม่ันพัฒนาในการสอน 
 ๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  
๔. จุดควรพัฒนา 

๑. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
๒. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

ส่วนที่ ๓ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญของสถานศึกษา 
จะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (๓ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อม
ทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 
ด้านผู้เรียน 
จุดเด่น 

๑.นักเร ียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากลดงัต่อไปนี้ 
๑.๑ นักเรียนมัธยมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  

กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ 

๑.๒ นักเรียนชั้นมัธยมได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครู 
และผู้ประกอบอาชีพต่างๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการใน/นอกพ้ืนที่) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ 
ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 

๑.๓ นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคอ์ย่างน้อย  
๒ ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย 

๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ และทักษะ 

ทางสังคมที่เหมาะสม 

๒.๑ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
๒.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน  

และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุว ัฒนธรรมบนพ้ืนฐานว ัฒนธรรมท ี่ดีงามของไทย 

๓.นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา เต็มศักยภาพเป็น 

รายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
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๓.๑ เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลดว้ยรูปแบบที่หลากหลายตามหลักวชิา 
๓.๒ เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัต

ลักษณ์แห่งตนตามความสามารถ 
๓.๓ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 

๓.๔ เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยา 
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

  ๓.๕ เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดารได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
จุดควรพัฒนา  
 ๑.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนจากผลการทดสอบ ส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติยังต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยรวมระดับประเทศ และค่าเฉลี่ยรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  

๒.ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาจากการทดสอบประจ าภาคเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ยังต่ า  มีนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐,  ร,  มส,  และไม่ได้เลื่อนชั้นและไม่จบการศึกษาตามท่ีก าหนด และการออก
กลางคัน  

๓.นักเรียนร้อยละ ๒๐ยังมีพฤติกรรมไม่บรรลตุามจุดมุ่งหมายหลักสูตรด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ในด้าน
ความรับผิดชอบ ความมีวินัย และการใฝ่เรียนรู้ เป็นปัญหาส าคัญ  

๔.นักเรียนร้อยละ ๔๔ มีสภาพครอบครัวแตกแยก นักเรียนร้อยละ ๒๐ มีฐานะยากจนมาก และร้อยละ ๓๐
มีฐานะยากจน ควรได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง  

๕.นักเรียนยังมีโอกาสเสี่ยงมากต่อการเผชิญปัญหาจากสารเสพติด การตั้งครรภ์ก่อน 

วัยอันควร  การทะเลาะวิวาทเนื่องจากขาดความอดทนอดกลั้น  และเสี่ยงจากสื่อลามก  และการรับสื่อจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

๖. นักเรียนร้อยละ ๗๐ขาดทักษะการคิดแลการแสดงออกอันควร  นักเรียนร้อยละ ๖๐ 

ยังไม่มีจิตสาธารณะเพียงพอตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหารสถานศึกษา 
จุดเด่น 

๑.สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน 

๑.๑ สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสถานศึกษา 

๑.๒ สถานศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที่มี 
ประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

๑.๓ สถานศึกษาเชิดชูเกียรตินักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีพฤติกรรม 

ที่พึงประสงค์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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๒.สถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒.๑ สถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   ๒.๒สถานศึกษาส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดควรพัฒนา 
 ๑. ผู้บริหารควรเร่งแก้ไขข้อบกพร่องเก่ียวกับหลักสูตร การบริหารหลักสูตร คือการพัฒนาหลักสูตร การน า
หลักสูตรไปใช้และการประเมินผลการใช้หลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามนิเทศเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้
และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารควรใช้เวลาส่วนใหญ่กับกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน  

๒.ผู้บริหารสถานศึกษาควรมุ่งเน้นการพัฒนาทีมงานในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้   
ฝ่ายระดับชั้น  กลุ่มเวรประจ าวัน  ฝ่ายกิจกรรม  

๓.ผู้บริหารสถานศึกษายังมีข้อควรแก้ไขปรับปรุงในด้านการบริหารจัดการที่เป็นระบบที่เชื่อมโยงบูรณาการ
ทุกส่วนเข้าด้วยกัน การเทียบระบบ การพัฒนาระบบ  

๔.ผู้บริหารควรมีการปรับปรุงส านักงาน  ฝ่ายงาน  กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นระบบ สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพครุและบุคลากรทางการศึกษาที่ดี 
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา การอบรมศึกษาดูงานและการทัศนศึกษา  
 ๖.ผู้บริหารหาควรแก้ไขข้อบกพร่องในด้านการประสานงาน เชื่อมโยงกับชุมชน องค์กรท้องถิ่น และองค์กร
ทุกระดับเพื่อการจัดการศึกษา 
 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเด่น 
 ๑. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งม่ัน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
 ๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก 
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ๕. ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมินและค าแนะน า 
จุดควรพัฒนา 

๑. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย 
และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 

๒. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน าเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล 
และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
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๓. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

๔. ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่ หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีให้มากขึ้น 
และพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 

๕. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 

๖. ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

  ๑) ควรพัฒนาด้านอาคารสถานที่ให้ใช้การได้ดีเสมอ ปรับปรุงพัฒนาให้มีสภาพดี เหมาะสมในการ
จัดกิจกรรมและปรับสภาพภายในห้องเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
  ๒) พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู เพ่ือพัฒนา
ตนเองให้เข้าสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น 

  ๓) ควรพัฒนาครูให้ปรับเปลี่ยนวิธีสอนของตนเองให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์เสมอ ใช้สื่อที่
หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ ครูควรส่งเสริมและสนับสนุนงานของหมู่คณะ และน าเสนอ
แนวคิดเพ่ือพัฒนาองค์กรร่วมกันอยู่เสมอ 

  ๔) ควรพัฒนาวิธีการ และให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ เป็นการส่งเสริมนักเรียนให้เรียนรู้
เต็มตามศักยภาพของตนเอง 

  ๕) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 

  ๖) การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

  ๗) การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม
ผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  ๘) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
   ๑) การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 
๒๑  
   ๒) การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน  
O-NET 
   ๓) การจัดหาครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
 
 
 



- ๔๑ - 
 

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก  
๔.๑ รางวัลท่ีได้รับ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รางวัลนักเรียน  
๑.  รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจ าปี 2561 จาก 

 กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาวจันทิมา  จิตนิยม  นักเรียนชั้นม.5/1 

 

2.  รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดสุโขทัย สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจ าปี 2561  
นางสาวณัฐฌา  เกิดศิริ  นักเรียนชั้นม.5/1 

 

3.  รางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจ าปี 2562 ด้านการเขียน  นางสาวจันทิมา  จิตนิยม และ ด้าน
การเขียน  นางสาวทิพย์สุคนธ์  บัวกล้า นักเรียนชั้นม.5/1  ระดับจังหวัดสุโขทัย  

 
4.  รางวัลเหรียญทองแดง Smart student ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  38  

นางสาวจันทิมา  จิตนิยม  นักเรียนชั้นม.5/1 

 
5.  การแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

-  รางวัลชนะเลิศการย่อความ ระดับชั้นม.4-6 นางสาวจันทิมา  จิตนิยม  นักเรียนชั้นม.5 
-  รางวัลชนะเลิศพินิจวรรณคดี ระดับชั้นม.4-6  นางสาวทิพย์สุคนธ์  บัวกล้า  นักเรียนชั้นม.5 

-  รางวัลชนะเลิศการแต่งค าประพันธ์ ระดับชั้นม.1-3  เด็กหญิงรินรดา  ค าบุตร   นักเรียนชั้นม.1 

 

   6.  รางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัด  ระดับภาค  310 เอ 2  การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชนครั้งที่ 24 สโมสรไลออนส์แห่งประเทศไทย 

1.  เด็กหญิงจินดารัตน์  พรหมเกิด 

2.  เด็กหญิงพิราวรรณ  ปานมั่น  
3.  เด็กหญิงวนิดา  ศิริประโชติ 
 

7.  การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  
ครั้งที่ 68  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 38 

- รางวัลชนะเลิศ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นม.4-6  
1.  เด็กหญิงจินดารัตน์  พรหมเกิด 

  2. เด็กหญิงพิราวรรณ  ปานมั่น  
3.  เด็กหญิงวนิดา  ศิริประโชติ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 

 

- รางวัลชนะเลิศ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นม.4-6  
๑. นางสาวจันทิมา  จิตนิยม 

๒.  นางสาวโยทากา  ท่าน้ า 

๓.  นางสาวสภุาภรณ์  ฉว ี



- ๔๒ - 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/๑ 
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  ระดับชั้น ม. ๑-๓ 

๑.  เด็กหญิงวรัทยา  ตั้งจิตรศรัทธา  
      ๒.  เด็กหญิงนันทกานต์  รักถึง 

๓.  เด็กหญิงกัลยารัตน์  นาคมี  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๑ 

 

- รางวัลชนะเลิศ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๔-๖ 

  ๑.  นางสาวมาริสา  สุวาร ี

  ๒.  นางสาวสุธาวัลย์  มะลิวัลย์ 
  ๓.  นางสาวชนิกา  พุ่มกลับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/๑ 
 

- รางวัลเหรียญทอง(ล าดับที่ 4) การคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3  
   เด็กชายพุฒิพงศ์  ทิมทอง  

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-6  
   นางสาวณัฐฌา  เกิดศิริ 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1-3   
   เด็กหญิงเจนสุดา  แก้วพงพราน 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.4-6  
   นางสาวทิพย์สุคนธ์ บัวกล้า 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.4-6  

    นางสาวจันทิมา  จิตนิยม 

- รางวัลเหรียญเงิน (ล าดับที่ ๖)  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ระดับชั้น ม.๑-๓   
1.  เด็กหญิงสุพรรษา  ผู้ผ่อง  ๒.  เด็กหญิงปณิตตรา  ผลววฒันะ  

- รางวัลเหรียญเงิน (ล าดับที่ 5)  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ระดับชั้น ม.4-6    
1.  นางสาวณัฐกานต์  จิตนิยม ๒.  นางสาวอรพินท์  กระแสร์ 

 

8.  การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  
ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ภาคเหนือ 

- รางวัลชนะเลิศ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นม.1-3 

๑. เด็กหญิงจินดารัตน์  พรหมเกิด 

๒. เด็กหญิงพิราวรรณ  ปานมั่น  
๓. เด็กหญิงวนิดา  ศิริประโชติ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 
 

      -   รางวัลชนะเลิศ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นม.4-6  
1.  นางสาวจันทิมา  จิตนิยม 

๒.  นางสาวโยทากา  ท่าน้ า 

๓.  นางสาวสภุาภรณ์  ฉว ี



- ๔๓ - 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/๑ 
 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม. ๔-๖ 

  ๑.  นางสาวมาริสา  สุวาร ี

  ๒.  นางสาวสุธาวัลย์  มะลิวัลย์ 
  ๓.  นางสาวชนิกา  พุ่มกลับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/๑ 
 

- รางวัลเหรียญเงิน(ล าดับที่ ๗) การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  ระดับชั้น ม. ๑-๓ 

 ๑.  เด็กหญิงวรัทยา  ตั้งจิตรศรัทธา  
 ๒.  เด็กหญิงนันทกานต์  รักถึง 

 ๓.  เด็กหญิงกัลยารัตน์  นาคมี  
 

9.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การอ่านท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันกิจกรรม        วันพ่อ
ขุนรามค าแหงมหาราช ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๑.  นางสาวจันทิมา  จิตนิยม 
๒.  นางสาวธนพร  อินทร์สอน 
๓.  นางสาวสุดารัตน์  เกิดพุ่ม 

 

รางวัลครู 
นายจรัล  งามสม 

- รางวัลครูดีในดวงใจระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 38 ประจ าปี 2562  
- รางวัลคุรุสดุดี ประจ าปี 2562 

- รางวัลเหรียญเงิน Smart Teacher เขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 38 ประจ าปี 2562 
 

นางพิชญา  งามสม 

- รางวัลครูดี สกสค. ประเภทครูผู้สอน ระดับจังหวัดสุโขทัย ประจ าปี 2562 

 

 รางวัลห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 

 

กิจกรรมการประกวดในโครงการ Nanmeebook reading club ครั้งที่ 18  ระดับประเทศ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแฟ้มสะสมผลงาน “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน          ใน

โรงเรียน” 

-  รางวัลชมเชยกิจกรรมจัดมุมหนังสือ หนังสือน่าอ่าน สร้างจินตนาการด้วยชุดหนังสือน่าอ่านรางวัลแว่น
แก้ว และชุดหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

๑. นางพิชญา  งามสม 

๒. นายจรัล  งามสม 

๓. นางสาวสิริรัตน์  บัวผัน 



- ๔๔ - 
 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การประกวดคลิปวิดีโอสั้นรีวิวหนังสือ “บอกต่อความรู้ส่งต่อความ
ประทับใจด้วยชุดหนังสือรางวัลแว่นแก้ว หรือชุดหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

๑) นางพิชญา  งามสม 

๒) นางสาวจันทิมา  จิตนิยม 

๓) นางสาวสุธาวัลย์  มะลิวัลย ์

 

 ๔.๒ สถานศึกษาน าเสนอหลักฐานข้อมูลส าคัญหรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ที่สถานศึกษา 
 

 
 


